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 مقدمة:
تسعى مختمف الدول لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتيا؛ فتوجو الجيود لمحفاظ 
عمى الموارد وتنمية المكتسبات واستثمار الموارد لتحقيق نمو شامل في مختمف 

 تمك التنمية المنشودة. متطمبات تحقيق المجاالت، وتعد المسؤولية المجتمعية من أبرز 
لم يظير إال متأخرًا عبر القطاع الصناعي  بالمسؤولية المجتمعيةاالىتمام ومع أن 
كرد فعل عمى اىتمام الشركات بالربحية وتعظيم المال عمى حساب األفراد وذلك 

ثارىا م بعض البرامج التنموية لمعالجة آيإال أن اىتمام تمك الشركات بتقدوالمجتمع، 
ري والتطوعي، وىي الثقافة السمبية السمبية عمى المجتمع لم تتجاوز مفيوم العمل الخي

لذا ظمت التنمية  المجتمع األخرى وخاصة الحكومية؛ التي انتقمت بدورىا لقطاعات
مما ساىم في تعاظم الفجوة بين ما تأممو  ؛االقتصادية واالجتماعية والبيئية تسير ببطء

القيم  وقد أدرك العالم أىمية .تقوم بو قطاعاتيا عمى أرض الواقعالمجتمعات وما 
اإلنسانية بشكل أكبر من التنافسية والربحية، ودور الموارد البشرية في النيوض باألمم 

لموجو الحضارية حد ارىاصات اوىي أ والمجتمعات اإلنسانية لتحقيق التنمية المستدامة
الخطط المسؤولية المجتمعية التي برزت في  بوصمة االىتمام إلى التي وجيتالرابعة 

ة كدول أوروبا وامريكا وشرق متطور الالتقنية  ةمعديد من الدول الصناعياالستراتيجية ل
المممكة  وىو األمر الذي ركزت عميو أيضاً وأشارت ليا رؤية ورسالة تمك الدول،  سياأ

إذ برزت المسؤولية المجتمعية في رؤية المممكة  0202العربية السعودية في رؤيتيا 
واقتصاد مزدىر، ووطن طموح  مجتمع حيوي،؛ ثبلثة محاور رئيسةى العمل عمعبر 

)رؤية كومتو فاعمة بتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة األداءح
  .(0202المممكة،

 تحقيقتستطيع كأىم المؤسسات التعميمية الخدمية التي وتبرز الجامعات 
كساب مياراتيا وممارساتيا لمنسوبييا وألفراد المجتمع عبر المسؤولية المجتمعية  وا 

والممارسة  الوعي لدييمخريجييا ليكونوا مواطنين  إعدادوظائفيا الرئيسة المتمثمة في 
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وق العمل واحتياجات قطاعات لدعم متطمبات سومؤىمين  مسؤولياتيم المجتمعيةل
كبلت المجتمع وفتح آفاق اإلبداع ، وتقديم الدراسات البحثية التطبيقية لحل مشاألعمال

، وتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية عبر المجاالت التنمويةواالبتكار في مختمف 
شراكات مجتمعية لتوجيو كافة األفراد داخل وخارج الجامعة لمقيام بمسؤولياتيم 

قوم بو ىناك اعترافًا عالميًا متزايدًا بالدور الذي يمكن أن تسيما وأن الالمجتمعية 
الجامعات لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية في مجتمع المعرفة كما أشار 

لحياة بو التقرير الصادر عن المفوضية األوروبية والبرنامج األوروبي لمتعمم مدى ا
 .(0202)وزارة التعميم، 

وظيفيًا التوجو الجديد لمجامعات في أن تكون مسؤولة اجتماعيا لم يعد خيارًا  إن
دور الجامعة في المجتمع ويقود لتحقيق أىدافيا عزز من بل توجيًا استراتيجيًا فاعبًل يُ 

لتكون مما يتطمب أن تتجاوز الجامعات أدوارىا التقميدية . ن اإلنجازبمستويات عالية م
أصبح االتجاه خاصة وأن ىذا المتنوعة،  واستخداماتيا بتطبيقاتيا لبيع المعرفةمتاجر 

 ومنيا الموائح المنظمة لمسياسة التعميمية الجامعية في بعض الدولمن ضمن 
الجامعة لنمو  قيادة. وبالتالي  (National Committee of inquiry,1997)إنجمترا

الجامعة  بأىدافالمجتمع وتعزيز موقعيا وسمعتيا داخل المجتمع، وزيادة اإلحساس 
ر االجتماعي، تتيح الفرصة البتكار ورسالتيا، وتحقيق عوائد طويمة المدى في االستثما

( عبر شراكات داعمة بين اإلدارة الجامعة 0202منتجات وخدمات جديدة )عواد،
واألعمال  الخدمات وقطاعات واالقتصادية والصناعية التجارية والشركات

بشكل عام والسعودية وقد أدركت الجامعات العربية (، 0222والحكومات)محمود،
عددًا من المؤتمرات والندوات عقدت فالمسؤولية المجتمعية أىمية  بشكل خاص

مؤتمر المسؤولية المجتمعية لممؤسسات في األردن عام والممتقيات والتي كان منيا 
حث المؤسسات ومساعدتيا عمى تبني منيجية  وكانت أبرز توصياتو (0222)

لعالي الذي نظمتو تطبيقية لممسؤولية المجتمعية، ثم المؤتمر الدولي الرابع لمتعميم ا
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" الجامعات ومسؤولياتيا االجتماعية ( تحت شعار 0200عميم السعودية عام )وزارة الت
ثراء القدرات  الجامعات أن تتحملوقد أوصى ب"  مسؤولياتيا لتساىم في المعرفة وا 

الفكرية التي من شأنيا بناء مجتمع سميم وأن تنظر في مسؤولياتيا االجتماعية وتجعل 
ممتقى الجامعات الخميجية والمسؤولية يا األساسية، ثم إرشاديًا لجميع وظائف ذلك مبدءاً 

عمى أىمية المسؤولية وقد أكد بجامعة المجمعة والذي ٌعقد  (0202 )االجتماعية عام
االجتماعية ودور الجامعات الخميجية المحوري في تعزيزىا، وضرورة أن تتبنى 

عمى تحمل مسؤولياتيم  األجيال مؤسسات المجتمع استراتيجيات تيتم بتنشئة
، ومقترح أن اكز لممسؤولية االجتماعية داخميادعوة الجامعات إلنشاء مر و ، االجتماعية

المؤتمر . وأيضا االجتماعية ومجاالتيا المختمفةعن المسؤولية  تتبنى الجامعات مقرراً 
حول المسؤولية ( 0202 )العربي األول الذي عقدتو جامعتي القدس والرزقاء عام

ضرورة قيام الجامعات العربية بتحديد والذي أشار بالمجتمعية لمجامعات العربية 
، وأن تتبنى الجامعات ية المجتمعية وأولوية اىتماماتيااستراتيجية معمنة حول المسؤول

ولة ودعم الجيود المبذ ،لتعزيز الشراكة المجتمعية العربية مبادرات مسؤولة مجتمعياً 
 .لمسؤولية المجتمعيةفي مجال ا

 مشكمة الدراسة:
عمى الرغم من جيود بعض الجامعات في مجال المسؤولية المجتمعية إال أن 
التنمية المستدامة تتطمب تظافر الجيود وتنسيقيا ليس في الجامعات فحسب بل بين 
قطاعات المجتمع بشكل عام، كما تتطمب أن توجو الجامعات عمى اختبلف 

 سواء كانت الجامعات الشاممة أو التدريسية أو البحثية أو التطبيقية وأنواعيااىتماماتيا 
أغمب الجامعات تركيز إال أن إلى توجيو كافة وظائفيا لتحقيق المسؤولية المجتمعية. 

خدمة وىي وظيفتي التدريس والبحث العممي بشكل أكبر من الوظيفة الثالثة االىتمام ب
بل أن تركيز الجامعات  حقيق المسؤولية المجتمعية،أضعف دورىا تجاه ت قدالمجتمع 

فقد عمى البحث العممي لم يساىم بفاعمية في تطوير المجتمع وحل قضايا التنمية، 
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( إلى أن دور البحث العممي ال يزال محدودًا 0220جامعة الممك سعود)أشارت دراسة 
محدودية نشاط ( ل0220السنبل وعبد الجواد) في قضايا التنمية، كما أشارت دراسة

االستشارات بوجو عام ما بين األكاديمين ومؤسسات المجتمع لندرة الطمب من 
مؤسسات المجتمع في تقديم االستشارات ليا، وعدم وجود نظام متكامل من الكميات 
في ىذا المجال، وانشغال أعضاء ىيئة التدريس بأعماليم ومياميم التدريسية 

(، واألمانة العامة لمجمس الغرف 0222ي)واإلدارية، وأشارت دراستي القحطان
السعودية النفصال البحوث الجامعية بالمممكة السعودية عن الجوانب التطبيقية 
ومشكبلت المجتمع وقطاعاتو اإلنتاجية وانشغال الجامعات بالتدريس؛ مما أدى 
لضعف الثقة بالعمماء والباحثين بالجامعات وضعف مساىمة القطاع الخاص في 

ممي والمجوء لؤلجانب في االستشارات الفنية، وضعف الصمة والتواصل مع البحث الع
( لقمة اإلنتاجية العممية 0222مواقع العمل واإلنتاج، وتوصمت دراسة الزىراني)

، والذي العضاء ىيئة التدريس وقمة االىتمام بتوفير إمكانات البحث العممي بالمممكة.
، ىذا في مجال البحث العمميطاع الخاص يعود ذلك إلى قمة الدعم والمشاركة من الق

الضعف في الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات يعود كما أرجعو )الفوزان 
إلى ضعف االتصال والتنسيق بين الجامعة  (0221السمطان)(، و 0222ورشيد،

والقطاع الخاص ونقص الوعي لدى تمك المؤسسات بالبحث العممي وضعف التخطيط 
( إلى 0220ي، وضعف الدعم المالي والبشري. كما أشار نكاع)ألنشطة البحث العمم

أن غياب السياسات الواضحة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية ساعد عمى ضعف 
بين لذا فإن من الميم تفعيل العبلقة  مستوى العبلقة بين الجامعة والشركات الصناعية.

صالح المتداخمة بين القطاع األكاديمي والقطاع اإلنتاجي لوجود العديد من الم
 . (Walt, et.al. , 2002)القطاعين لموصول لمجتمع واقتصاد المعرفة  

إن ضعف التنسيق بين وظائف الجامعة وتوجيييا لتحقيق التنمية الشاممة وتوفير 
متطمباتيا، وضعف نتائج الوظيفة الثالثة لمجامعة في خدمة المجتمع ساىم في ضعف 
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افقد المجتمع القيمة المضافة لمؤسسة تعميمية ىامة نتائج الجامعة بشكل عام مما 
(، كما رافق تمك  Gorason, 2009يعول عمييا الكثير لتحقيق أىداف المجتمع )

وجود الخمط الواضح بين مفيومي خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية في الجامعات 
لمجامعات في الرياض عام لمؤتمر المسؤولية االجتماعية وىو ما أورده البيان الختامي 

، وأكد عمى أىمية التفريق بين المفيومين إذ أن المسؤولية المجتمعية مفيوم 0200
أوسع وأعمق بكثير من خدمة المجتمع ، فيي التزام بتشرب وممارسة مجموعة من 
المبادئ والقيم من خبلل وظائفيا الرئيسة المتمثمة في التدريس والبحث العممي 

عية واإلدارة المدرسية . وخبلفًا لوظيفتي الجامعة التدريس والبحث والشراكة المجتم
العممي التزال الوظيفة الثالث يعترييا نوع من الغموض من حيث مفيوميا ومؤشرات 
قياسيا ، فبعض ممارساتيا وفعالياتيا قد تقع تحت مظمة التدريس أو البحث العممي ) 

ت حول مفاىيم المسؤولية المجتمعية، (؛ ونتيجة لتمك اإلشكاال0202وزارة التعميم ، 
وضعف تحقيق الجامعات لوظائفيا وخاصة ما يتعمق بخدمة المجتمع والخمط بينيا 
وبين المسؤولية المجتمعية، وأىمية المسؤولية المجتمعية كتوجو ىام لمجامعات وكمؤثر 
ع في تطوير وظائف الجامعات لتحقيق دورىا في إحداث تنمية مجتمعية شاممة لمجتم

معرفي تبحث ىذه الدراسة العممية في تقديم تصور مقترح لتطوير المسؤولية المجتمعية 
بالجامعات السعودية في ضوء المفاىيم الدقيقة واالتجاىات العالمية والخبرات الدولية 
في مجال المسؤولية المجتمعية فكرًا وممارسة تحقيقًا لرؤية جديدة لمجامعات في أن 

 مجتمعيًا، وبالتالي كانت تساؤالت الدراسة عمى النحو التالي :تكون جامعات مسؤولة 
 تساؤالت الدراسة

 أبرز مجاالتيا؟ما المسؤولية المجتمعية لمجامعات و  ما مفيوم 
  الدول في مجال بعض ما االتجاىات العالمية الحديثة لتجارب وخبرات

 ممارسة الجامعات لممسؤولية المجتمعية؟
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  اقتصادي -اجتماعي-لية المجتمعية)مؤسسيما درجة تحقق أبعاد المسؤو-
بحثي( بالجامعات السعودية من وجية نظر القيادات  -معرفي-بيئي

 األكاديمية؟
 المسؤولية المجتمعية لمجامعات السعودية في  لتطوير ما التصور المقترح

 ضوء االتجاىات العالمية الحديثة لتجارب وخبرات بعض الدول ؟
 أىمية الدراسة:

  نظري لمفيوم المسؤولية المجتمعية والمقارنة بينو وبين أنيا تقدم تأطير
وصواًل لمفيوم تطبيقي إجرائي يساىم في تحقيق  المصطمحات المشابية

 .مسؤولية المجتمعيةأىداف ال
  ة المجتمعية التجارب والخبرات الناجحة في مجال المسؤولياستعراض أبرز

 صياغة التصور المقترح .يا في واالستفادة منعمى المستوى العالمي 
  والجامعات  القرارات بالتعميم العالي عموماً  يصناع ومتخذتيم ىذه الدراسة

عمى وجو الخصوص لمعرفة أبرز المشكبلت التي تتعمق بالمسؤولية 
مل االجتماعي بالجامعات والتعرف عمى مسارات تطوير الع ،المجتمعية

 وقطاعات المجتمع األخرى .
 الدراسة:أىداف 
 لقاء الضوء عمى أبرز مجاالتي  االتعرف عمى مفيوم المسؤولية المجتمعية وا 

 بما يقود لتقديم المفيوم وتطبيقاتو بشكل واضح .
  استعراض أبرز االتجاىات العالمية الحديثة لتجارب وخبرات بعض الدول في

سة الجامعات لممسؤولية المجتمعية واالستفادة منيا في بناء مجال ممار 
 لتصور المقترح .ا
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 من بالجامعات السعودية لمسؤولية المجتمعية ى درجة تحقق أبعاد االتعرف عم
وبالتالي تحديد مدى تحقق عناصر المقياس  ،القيادات األكاديميةوجية نظر 

 .ابل لمتطبيق عمى البيئة السعوديةمما يساعد في تكوين نموذج ق
 المسؤولية المجتمعية لمجامعات  تطويريمكن من خبللو  وضع تصور مقترح

 .ة لتجارب وخبرات بعض الدولالحديثالسعودية في ضوء االتجاىات العالمية 
 منيج الدراسة :

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي من خبلل مناقشة الجوانب ذات العبلقة 
المجتمعية المسؤولية  ة لتحديد درجة تحقق أبعاداناستخدم االستبالدراسة، كما ب
الجامعات السعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية من وكبلء الجامعات وعمداء ب

 .ء المعاىد والدراسات واالستشاراتالكميات والعمادات المساندة وعمدا
 حدود الدراسة :

 : ة في أبعاد المسؤولية المجتمعية عمى اقتصرت الدراس الحدود الموضوعية
 بحثي(. -معرفي-بيئي-اقتصادي -جتماعيا-األبعاد التالية)مؤسسي

 : اقتصر تطبيق االستبيان عمى عشرة من القيادات األكاديمية  الحدود البشرية
، وتشمل القيادات وكبلء عددىا ثبلثون جامعةبالجامعات السعودية و 

الجامعات وعمداء العمادات المساندة وعمداء الكميات المعاىد االستشارية 
 بالجامعات السعودية .

 : تم تطبيق الدراسة في نياية الفصل الدراسي الثاني من عام  الحدود الزمانية
 م.0202

 : تم تطبيق الدراسة عمى الجامعات السعودية التابعة لوزارة  الحدود المكانية
 التعميم السعودية.
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 مصطمحات الدراسة:
سوف يقوم الباحث بتناول تمك المصطمحات بالتفصيل من خبلل عرض المفيوم 

النظري، وسوف يقتصر ىنا بالتعريفات اإلجرائية التي يقصد  في اإلطاراص بيا الخ
 بيا في ىذه الدراسة.

 ات اإلجرائية :التعريف
طار الفكري الذي يتناول الخطة المقترحة لتطوير المسؤولية اإل :تصور مقترح

 بعد وما كونو الباحثتائج الدراسة، المجتمعية في الجامعات السعودية المبنية عمى ن
طار النظري والدراسات السابقة وتوجيات وتجارب استعراضو ألدبيات الدراسة من اإل

عبر وظائفيا  الجامعات العالمية عن دور الجامعات لتحقيق المسؤولية المجتمعية
 .الرئيسة في الجامعة

لمبادئ والقيم كافة ا ىي التزام الجامعة بممارسة :معية لمجامعاتلمسؤولية المجتا
تحقق المسؤولية المجتمعية كالعدالة والمساواة والمواطنة وتعزيز حقوق اإلنسان التي 

والشورى واإليجابية واالنتماء والوالء واالحساس بالمسؤولية من قبل كافة منسوبييا 
ريس والبحث العممي وخدمة داخل وخارج الجامعة اثناء تقديميا لوظائفيا الرئيسة؛ التد

 .المجتمع
تتميز بعض التوجيات الحديثة التي األفكار و  ية الحديثة :تجاىات العالمالا

الجامعات العالمية في تطبيقيا لممسؤولية المجتمعية في وظائفيا الثبلثة التدريس 
 .يمكن تطبيقيا في البيئة السعوديةوالبحث العممي وخدمة المجتمع و 

 المبحث األول: اإلطار النظري لمدراسة
ما يدعم بناء أداة الدراسة، النظري لمدراسة بسوف يتم عرض محاور اإلطار 

فسوف يعتمد ىذا اإلطار عمى محورين  التصور المقترح ، وعميويسيم في بناء و 
 أساسيين عمي النحو التالي:
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 : المحور األول: ماىية المسؤولية المجتمعية لمجامعات وأبرز مجاالتيا
فقط لتوثيق العبلقة بين  تعد المسؤولية المجتمعية لمجامعات األداة الفعالة ليس

زالة الحواجز بينيما، بل لتحقيق التنمية الشاممة  امعات والمجتمعات التي نشأت فيياالج وا 
، وغيرىابتمك المجتمعات وأىدافيا بشتي مجاالتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ...

مع في مصاف الدول المتقدمة العالمي  اإلضافة لوضعيا عمى خارطة التنافسىذا ب
 تركتوفالمتصفح لتاريخ تمك الدول يستطيع ان يممس األثر الذي . الدول األخرى

وفتح لمعمم والمعرفة والتوعية والتثقيف  مصادرمن  ابما تمثمو ليالجامعات في تقدميا 
ة التقنية والتكنولوجيقنوات فاعمة لبلبداع واالبتكار في مختمف المجاالت وخاصة 

؛ بما اتعكس عمى وضعيا االقتصادي ومن ثم تقدميا وازدىارىا في صناعية واليندسيةوال
بأىمية أحد أسبابو اإليمان العميق ذلك التقدم . حياة أفرادىاشتي المجاالت واستقرار 

عمى وضوح في المفاىيم  المجتمع معتمداً ية المجتمعية لمجامعات وأثرىا في المسؤول
دراك لممضامين الفك وسوف يستعرض . وتطبيقاتيا المختمفةممسؤولية المجتمعية رية لوا 

الباحث التعريفات المختمفة والمتباينة لممسؤولية المجتمعية في سبيل الوصول لمفيوميا 
 عمى النحو التالي:

 أواًل: تعريف المسؤولية المجتمعية:
كالحضارة  لقديمةالحضارات ا بروز لمسؤولية المجتمعية معظير االىتمام با

ى مسؤولية الفرد التي أكدت بشكل أو بآخر عماألغريقية والصينية القديمة والفرعونية 
تعاليم الدين المباديء الدينية التي أتت بيا عمى ثم تأكدت بإرتكازىا ، تجاه ما يقوم بو

، وتمثل ذلك في اكثر من موضع في القرآن الكريم اإلسبلمي والشريعة اإلسبلمية 
" فمنسئمن الذين ٌأرسل إلييم ولنسئمن تعالى ) كقولو وذلك ية المطيرة . والسنة النبو 

" فوربك لنسألنيم اجمعين عما كانوا  عز وجل ( وقولو 6المرسمين ( ) األعراف :
) وقفوىم إنيم مسؤولون ( ) الصافات  تبارك وتعالى ( وقولو 20يعممون ( ) الحجر : 

يو أفضل الصبلة وأتم التسميم إذ يقول . كما أكدت عمييا سنة المصطفى عم(  02: 
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وبالتالي فإن اإلنسان مكم مسؤول عن رعيتو"، حديث الشريف " كمكم راع وكفي ال
 .أو فعبًل  عما يبدر منو قوالً ومحاسبًا  مسؤوالً 

 عن يسأل من صفة أو "حال تعرف المسؤولية لغويًا بأنيا:وفي المعجم الوسيط 
  أخبلقياً   وتطمق ، العمل ىذا مسئولية من بريء أنا : يقال ، تبعتو عميو تقع أمر
  االلتزام عمى قانوناً  وتطمق عمبًل، أو قوالً  يصدر عنو بما الشخص التزام عمى

 أما(.200، 0221،وآخرون )إبراىيم لمقانون". طبقا الغير عمى الوقع الخطأ باصطبلح
 بو، الوفاء المطموب وىو المسئول،" تعنيف المغوي بمعناىا االجتماعية المسئولية
وفي المعني االصطبلحي تعرف  (.0، 0261 )إبراىيم، محاسبون" تعني ومسئولون
 والخيري والخمقي والقانوني الدعم االقتصادي بأنيا" لممنظمة االجتماعية المسؤولية

 Valentine معينة زمنية فترة خبلل حوليا من لممجتمع المنظمات تقدمو الذي
&Fleischman, 2008) ). 

بين القطاعات ونتيجة الختبلف االتجاىات والمجاالت في المسؤولية المجتمعية 
 ,Pride & Ferrell)، فقد عرفلعدة مجاالتتعريفات المسؤولية المجتمعية  اتجيت

التزام المنظمة بتعظيم أثرىا اإليجابي "( المسؤولية المجتمعية بأنيا 87 ,1997
التزام البنك الدولي عمى أنيا  في حين عرفيا ."والتقميل من أثرىا السمبي عمى المجتمع

أصحاب النشاطات التجارية بالمساىمة في التنمية المستدامة من خبلل العمل مع 
موظفييم وعائبلتيم والمجتمع المحمي والمجتمع ككل ، لتحسين مستوى معيشة الناس، 

 (.00، 0200ل مكتوم ، )آبأسموب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آٍن واحد 
األعمال التي تقوم بيا ( بأنيا 06222كما وردت في المواصفة العالمية لآليزو )

المنظمة لتتحمل مسؤولية آثار أنشطتيا السمبية عمى المجتمع والبيئة ، حيث تكون 
ىذه األفعال متناغمة مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة ، وتكون قائمة عمى 

لمقانون المطبق والجيات العاممة في ما بين الدوائر السموك األخبلقي واالمتثال 
 الحكومية ، وتكون مندمجة في األنشطة المستمرة لممنظمة .
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بحسب مفاىيميا وتعريفاتيا عية لمجامعات فقد تنوعت مالمسؤولية المجتأما 
 ,Giuffré & Ratto)) ربطيا جيوفر وراتوفعمى سبيل المثال ، اتجاىات الباحثين

 مجموعة نشر عمى الجامعة قدرةات الجامعة الرئيسة فقال بأنيا "يبعمم  2014,87
 :ىي رئيسية عمميات أربع وتنفيذىا، وذلك باستخدام المحددة والقيم العامة المبادئ من
 ,Jossey & Jossey)  وجوسي جوسي تناولياواإلرشاد، و  والبحث والتدريس اإلدارة 

 خمقي ألداء إطار ذات سياسة من الجانب التنظيمي فأبرزىا عمى أنيا "  (2008,56
داريين تدريس ىيئة وأعضاء طبلب من الجامعة مجتمع  تجاه مسؤولياتيم وموظفين وا 
 المجتمع مع تفاعمي حوار الجامعة في تنتجيا التي والبيئية  والمعرفية  التعميمية اآلثار
 االلتزامات"فأشار بأنيا ( 02، 0200) السالمأما  .مستدامة" إنسانية تنمية لتعزيز
 من معيا تتعامل التي االجتماعية الشرائح مختمف نحو بالجامعة العميا لئلدارة الخمقية
القيم التي تتضمنيا  وفي إطار ."أىدافيا قيقتح في واإلسيام تطويرىا عمى العمل أجل

مسؤولية الجامعة عن الدعوة ( بأنيا "26، 0200عرفيا باىي)المسؤولية المجتمعية 
إلى ممارسة مجموعة من المباديء والقيم من خبلل وظائفيا األساسية من تدريس 
وبحث ومشاركة مجتمعية ، وتشمل ىذه المباديء والقيم االلتزام بالمساواة والتميز 

وتقدير  ،ودعم العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة واإلقرار بكرامة الفرد وحريتو
 نوع الثقافي ودعم حقوق اإلنسان والمسؤولية المدنية.الت

نجد أنيا لتعاريف السابقة لممسؤولية المجتمعية في الجامعات ومن خبلل ىذا ا
والتأكيد  ،من القيم يستمزم من الجامعة ممارستيا ضمن وظائفيا الرئيسية عدداً  تضمن

وسواء انطمقت المسؤولية المجتمعية  ب اآلخبلقي عند التعامل اإلنساني،عمى الجان
من نظرية الدور التي تقول بأن لكل فرد في المجتمع موقعا يتطمب أن يقوم شاغمو 

لممدرسة البنائية الوظيفية التي تتضمن أن الناس  ، أوبجممو أنشطة تتكرر دورياً 
يشغمون مواقع معينة في البناء االجتماعي ولكل موقع مرتبط بدور محدد فإن 

ؤولية المجتمعية من وجية نظر الباحث ىي اقتناع فكري وممارسات عممية المس
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تطبيقية لمختمف الميام واألدوار التي يقوم بيا منسوبي الجامعة في حياتيم العممية 
في ضوء قيم المسؤولية المجتمعية والتي تقود لتحقيق  داخل وخارج الجامعة والعممية

 .جاالت التنمويةلكافة الم تنمية مجتمعية شاممة متطورة
  ثانيًا: مجاالت المسؤولية المجتمعية لمجامعات:

لعدة اعتبارات تتباين ممارسات الجامعات في مجال المسؤولية المجتمعية تبعَا 
، مية ومضامين المسؤولية المجتمعيةا؛ إدراك الجامعة قيادات وأفراد بأىيأتي من أبرزى

مكانات الجامعاتو  المجتمع وتعاون قطاعاتو المختمفة ، وطبيعة اعتبارات ظروف وا 
تباين وتنوع في ممارسات المسؤولية المجتمعية من جامعة ؛ لذلك نجد فيما بينيا
 ألخرى .

عمى ما  ومن جانب آخر الزال فيم المسؤولية المجتمعية في أغمب الجامعة مركزاً 
جامعة تقوم بيا عمادات خدمة المجتمع والتعميم المستمر من دور في تحقيق وظيفة ال

الخاصة بخدمة المجتمع والتي تتفاوت ممارساتيا من جامعة ألخرى ومن كميات 
وبالتالي حصر المسؤولية المجتمعية في وعمادات ألخرى داخل الجامعة الواحدة ، 

 ع .موظيفة واحد ىي خدمة المجت
و وظائف ومجاالت وقد أشار عدد من الباحثين إلى أن المسؤولية المجتمعية توج

قيام تتمثل في  ( في ثبلثة مجاالت0226بد الحميد)ع، فقد حددىا معة ككلعمل الجا
قديم االستشارات تالجامعة بعمل البحوث التطبيقية التي تستيدف خدمة المجتمع، و 

، باإلضافة لتنظيم وتنفيذ البرامج واألفرادلمؤسسات المجتمع الحكومية واألىمية 
اإلنتاج لمواجية المتطمبات المتغيرة لمنمو التدريبية والتأىيمية لمعاممين في مؤسسات 

مجال نشر العمم  جاالت مجالين آخرين؛( ليذه الم0220الميني. وقد أضاف الجبر)
والمعرفة بين أبناء المجتمع المحمي من خبلل الندوات والمحاضرات وبرامج التعميم 

  ىدافو.المستمر، ومجال النقد االجتماعي البناء لتوجيو حركة المجتمع في إطار أ
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( تمك المجاالت إلى مجال الصحة العامة وذلك 0200في حين صنف رحال)    
من خبلل اإلسيام في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والمساىمة في حل 
نشاء مراكز لحماية البيئة ومكافحة التموث، ومجال الموروث الثقافي  مشكبلت البيئة وا 

ء المجتمع وتقديم  برامج ثقافية لمطبلب ترفع من الذي يتمثل في نشر الثقافة بين أبنا
مستواىم الثقافي، ومجال األنشطة التي تقدميا المراكز التعميمية والبحثية واالستشارية 
جراء البحوث التطبيقية والخدمات الميدانية لحل مشكبلت المجتمع المحمي، ومجال  وا 

لجامعية وما يتبعيا من استغبلل المنشآت الجامعية لخدمة المجتمع كالمستشفيات ا
( تمك 0220عيادات ومراكز طبية والمكتبات الجامعية. وبشكل عام يفرق حداد)

المجاالت إلى نوعين: النوع األول، المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة كالمعسكرات 
واألنشطة الطبلبية، والنوع الثاني المسؤولية المجتمعية خارج الجامعة، كالدورات 

 فراد المجتمع والبحوث التطبيقية واالستشارات والندوات والمحاضرات.التدريبية أل
امعات عمى ما تقدمو الج المجاالت تركيزىا بشكل كبير جداً  ويبلحظ عمى أغمب

غفال بشكل أو بآخر المسؤولية المجتفي دورىا نحو خدمة المجتمع معية لمجامعة ، وا 
ية وعبلقة مختمف األدوار الوظيف، والبحث العممي التدريس اآلخرين وىما: في دورييا

المسؤولية . األمر الذي يفسر ضعف ممارسات لمجامعة بالمسؤولية المجتمعية
إذ أن المسؤولية المجتمعية لمجامعات تتجمى في توجيو  ،المجتمعية في الجامعات

وظائف الجامعة في خدمة المجتمع والوفاء بمتطمباتو المعرفية والميارية والفنية 
البحثية واالستشارية والتدريبية والتعميمية، ومحصمة الجيود التي تقدميا والمينية و 

يا المجتمعية وآثارىا في الجامعة من أفكار وبرامج وأنشطة ومخرجات تدعم مسؤوليت
ؤولياتيا المجتمعية وىذا ما . ىذه اآلثار تعكس مدى قيام الجامعات بمسالمجتمع
لية المجتمعية لمجامعات لتعريف المسؤو  (Jossey&Jossey, 2008)وضحو

طاقم ، و داء مجتمع الجامعة والمكون من )طمبةطار أخبلقي ألباعتبارىا سياسة ذات إ
داريين، وموظفين ( ومسؤولياتو تجاه اآلثار التعميمية والمعرفية والبيئية التي تدريس، وا 
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 قسم كما .مع لتعزيز تنمية إنسانية مستدامةتنتجيا الجامعة في حوار تفاعمي مع المجت
 :عمى النحو التاليات تمك التأثير 

متنمية المحققة لإعداد الطمبة لممواطنة المسؤولة وتظير في  :آثار تعميمية تربوية -0
 مستدامة.ال

الحمبلت التوعوية لممجتمع تجاه مختمف القضايا من خبلل وتبرز  :آثار معرفية -0
 المجتمع .في والثقافة اإليجابية  المعارفلنشر وتوجيو الحراك المجتمعي 

ضمن الخطط االستراتيجية  دراج المسؤولية المجتمعيةكإ آثار تنظيمية وبيئية: -0
 .والتواصل مع جيات الخريجين، وتضمين المناىج قضايا المجتمع لمجامعة

المجتمع وتجويد نوعية نشطة لتنمية خبلل تنفيذ برامج وأ من آثار مجتمعية: -2
 .الحياة فيو

عمى ( 0200أكد البيان الختامي لمؤتمر المسؤولية االجتماعية لمجامعات) كما
ن دور المسؤولية المجتمعية ىو تحقيق وظائف الجامعة بفعالية عن طريقة تفعيل أ

وتوجيو كل األدوار تجاه ترجمة الجامعات ألثرىا االستراتيجي في المجتمع والمساىمة 
في  عمى سبيل المثالف .ستراتيجية بتميزاإليجابية في تحقيق رؤية الوطن وخططو اال

وظيفة التعميم والتدريس تقتضي المسؤولية المجتمعية أن توجو إمكاناتيا لتنمية مواىب 
لمساعدة المجتمعات، وأن  كبيراً  الطبلب ليكونوا مواطنين منتجين ومسؤولين ومورداً 

حديات واجية الت، وتنمية قدراتيم لمتقدير واحترام الثقافات المتعددةلدييم غرس ت
. كما توجو الجامعة إلى أىمية ضمان إتاحة الفرصة المستقبمية والتغمب عمييا

وتمبي ، وأن تيتم بذوي االحتياجات الخاصة، وية لمتعميم لمجميع لتنمية شاممةالمتسا
ية تشجع المناىج متعددة التخصصات لربط العموم الطبيعاحتياجات سوق العمل، و 

التدريس في ضوء منيجية متعددة التخصصات ، وتقدم االجتماعيةالتطبيقية بالعموم 
حتى التنعزل المعرفة عن  في التدريس والتكامل بين العموم الطبيعية واالجتماعية

ة والتأثير االجتماعي البيئتضمين المقررات المتخصصة أمور تتعمق بسياقيا، و 
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خبلقية والمسؤولية فاىيم األتعريف الطبلب بالموالتداعيات األخبلقية لمنشاط العممي، و 
عمى العمل محميًا والتفكير عالميًا، دراك التحديات العالمية وتشجيعيم االجتماعية وا  
وأما فيما يخص  الثقافي بين المؤسسات التعميمية. تشجيع برامج التبادلباإلضافة ل

 حصولتخاذ كل اإلجراءات التي تحول دون االبحث العممي فيمكن أن تقوم الجامعة ب
خبلقيات امعة عمى أممارسات الغش والخداع في األبحاث العممية لرفع مستوى الج

ضبط عممية تمويل البحث العممي دون الرضوخ لطمبات ممولي البحث العممي، 
بنقل الخبرة  وفيما يخص الشراكة المجتمعية فيجب عمى الجامعة االلتزام  األبحاث.

تقنية والتعميم المستمر لممجتمع، ل االبتكار والوالتجربة التربوية والتعميمة لكل طالب ونق
القضايا  ، ومعالجةميارات المسؤولية المجتمعيةالمنخرطين  اكساب الطبلبو 

ن نمط الحياة لكل ما يعزز الشعور والرغبة بتحسياعية والسياسية والثقافية باالجتم
طبيق إجراءات شرائح المجتمع. ىذا باإلضافة لدورىا في االستدامة البيئية من خبلل ت

قة المتجددة داخل الحرم الجامعي، التشجيع عمى استخدام مصادر الطاتوفير الطاقة، و 
عادة تدوير النفايات، و  ممارسة الشورى جاذبة لممستفيدين، و  تييئة بيئة صحيةوا 

 .ة الطمبة في المسؤولية المجتمعيةمشاركة كافلديمقراطية والشفافية والمساءلة، و وا
 : المسؤولية المجتمعيةثالثًا: أبعاد 

(،)عبد المطيف، 0222(،)الحموري، 0222)بخيت،  عدد من الباحثين أورد
(، و)شقوارة ،  0200(، ) شاىين، 0202(،) بني سبلمة،0202(،)عواد، 0202
بعاد األ في خاص بشكل ولمجامعات عام بشكل المجتمعية أبعاد المسؤولية( 0200
 : التالية
بالممارسات األخبلقية داخل  ويشير إلى اإللتزام : ياالقتصاد البعد -0

، المستيمك حقوق وحماية والفساد، الرشوة ومنع المؤسسية، الحوكمة مثلالمنظمات 
 :اآلتي الُبعد ىذا ويشمل وتطبيقيا، األخبلقي والسموك والشفافية المساءلة مبادئ وتبني
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 في النافذة القانونية بالقواعد زاماللتاو  المستيمك حماية لجان أنشطة دعم  -
 .االقتصادية العمميات ممارسة
 .الفرص تكافؤ مبدأ وفق معيم التعامل خبلل من حظاً  األقل بالفئات االىتمام  -
 في المستدامة التنمية مفيوم وتبّني اإلنتاجية المجتمعية المشروعات دعم -
 .جميعيا الجامعة أعمال
 إليجاد الخريجين ومتابعة ،سوق العمل لمواكبة جديدة تخصصات استحداث -
 .ليم وظائف
 الجامعة بين عقد أنيا عمى المجتمعية لممسؤولية ُينظر  : االجتماعي البعد -0

، العام الصالح مع يتفق ما وتحقيق المجتمع بإرضاء الجامعة بموجبو تمتزم والمجتمع،
،  إنتاجيتيمالعاممين مما يحسن  وتطوير بيئات المجتمع رفاىية تحقيق في تسيم أنو 

 الُبعد ىذا ويشمل ليم، والمجتمعية الصحية والرعاية والوظيفيوتوفير األمن الميني 
 :اآلتي
 القيم وتعزيز .المجتمع في السائدة المختمفة الثقافاتو  القانونية القواعد امر احت 

 .األخبلقية
 االجتماعي التكافل وتبّني أشكاليا بمختمف المجتمعية األنشطة دعم . 
 الخيرية اليبات وتقديم المحمي المجتمع لخدمة تطّوعية عمل مجراب تنفيذ 

 المختمفة . لمقطاعات
 العام الوعي درجة ورفع ، المجتمعي المردود ذات المختمفة المبادارت تبّني 

 التنمية مشروعات في
 وتدريبيم المحمي المجتمع أعضاء وتأىيل المختمفة بمستوياتيا الشاممة. 
 المسؤولية عمى القائمين وتدريب الطمبة لدى المجتمعية المسؤولية ثقافة نشر 

 .الجامعة في المجتمعية
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 مشكمة حل في واالسيام لمجامعة المجاورة المناطق في التحتية البنية دعم 
 خبلل من البطالة

 تشغيمية برامج استحداث. 
 الترفييية األندية ودعم البحثية العممية المراكز دعم. 
 والمسنين الطفولة رعاية مجابر  ودعم األسرة حماية مجراب في المشاركة. 
 عمى المترتبة البيئية آلثاروتتمثل في مراعاة الجامعة ل : البيئي البعد -0
 قدر أقصى وتحقيق والنفايات، السامة االنبعاثات عمى والقضاء ومنتجاتيا عممياتيا

 في سمبا تؤثر قد التي الممارسات وتقميل المتاحة الموارد من واإلنتاجية الكفاءة من
 محاربةك المجتمعية األنشطة في واالسيام .الموارد بيذه القادمة واألجيال الببلد تمتع
 وتمبية ،عمل فرص وتييئة التموث ومكافحة الصحية الخدمات وتحسين الفقر

 :اآلتي بعدال ىذا ويشمل ومستجداتو، المجتمع احتياجات
 بين الصحي الوعي نشر و البيئي، التموث أسباب حول ميدانية ساتإجراء درا 

 التموث مكافحة وحمبلت االتدخين، مكافحة حمبلت ورعاية المجتمع فئات
 .المختمفة بأشكالو البيئي

 مااللتز وا التموث من البيئة عمى المحافظة أىمية حول مختمفة ندوات عقد 
 واألنظمة بالقوانين

 بالبيئة الخاصة المحمية والتعميمات. 
 بالبيئة العبلقة ذات والدولية العالمية والقوانين األنظمة نشر في الشفافية 

 .عمييا المحافظة وطرق
 المختمفة بأشكاليا النفايات بتدوير خاصة إجراء. 

الجتماعية في يكمن في أربعة جوانب إلى جوىر المسؤولية ا Carrollكما أشار 
ىرمي بعاد بشكل الخيري وقد وظف األ، و قتصادي، والقانوني، واألخبلقياال رئيسة:

وقد أشارت عدد من  (.0200)جابر وميدي،متسمسل لتوضيح الترابط بينيما
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"،  Global compactميثاق العالمي لؤلمم المتحدة "مبادرة الالمنظمات الدولية ك
"  والمنظمة الدولية ILO"، والمنظمة الدولية لمعمل"WTOوالمنظمة الدولية لمتجارة "

 إلى أربعة أبعاد" OECDلمتعاون الدولي والتنمية"الدولية ، والمنظمة "ISOيير "لممعا
ومعايير  ،مبادئ المسؤولية المجتمعية ىي: حقوق اإلنسان لممسؤولية المجتمعية تشمل
،)الزىراني،  (02: 0202)عواد،، ومكافحة الفساد العمل، ومعايير البيئة

0202،20.) 
لموقع الجامعة ضمن نظرًا  رابعًا: مستويات المسؤولية المجتمعية لمجامعات :

مؤسسات المجتمع وقطاعاتو وأدوارىا الوظيفية تجاه المجتمع وأفراده ، فإنو 
 :مجتمعية لمجامعات ألربعة مستوياتيمكن تقسيم مستويات المسؤولية ال

مسؤولية الجامعة نحو منسوبييا من ) طمبة ، وموظفين ، وأعضاء ىيئة  -0
وتدريب وتأىيل وتنمية شاممة لجميع التدريس ( من توظيف وتدريس وتعميم 

 جوانب الفرد ، وكذلك تجاه مرافقيا ومبانييا وقضاياىا الداخمية .
مسؤولية الجامعة نحو المجتمع المحمي ، وتتضمن مسؤوليتيا تجاه  -0

المجتمع المحيط بمؤسساتو وقطاعاتو وأفراده من تقديم التدريب والتعميم المستمر 
وتطوير أدائو وتنمية أفراده ، والحفاظ عمى والمساىمة في حل مشكبلتو 

 الممتمكات والمرافق العامة .
، وتتضمن مسؤوليتيا تجاه ولية الجامعة نحو المجتمع الوطنيمسؤ  -0

الوطن بشكل عام في تحقيق أىدافو وترجمو خططو وتفعيل برامجو وانشطتو 
 وضمان تحقيق سياساتو وأنظمتو.

، وتتضمن مسؤوليتيا تجاه لعالميلية الجامعة نحو المجتمع امسؤو  -2
مناقشة قضاياه االستراتيجية واألممية كمحاربة االمية والفقر وتنمية االقتصادات 

 والتصدي لمتميز بكافة اشكالو ووتقميل التموث وتنويع مصادر الطاقة .
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المحور الثاني: االتجاىات العالمية الحديثة لتجارب وخبرات بعض الدول 
 المجتمعية:معات لممسؤولية مجال ممارسة الجا في

تناول كثير من الباحثين التوجيات العالمية الحديثة لممارسات الجامعات 
لممسؤولية المجتمعية عمى المستوى المحمي والعالمي وأشكال التعاون بين الجامعات 
ومؤسسات المجتمع لتحقيق تمك المسؤولية بكافة مجاالتيا وأبعادىا االقتصادية 

في صورة شراكات أو تعاون أو تقديم  ذلككان واالجتماعية والبيئية والمعرفية، سواء 
(، )دراكة 0222، )الخطيب ،(Torri,2000)ومن خبلل عرض الباحثين  خدمات.
 (0200)عبد المطمب،  (،0222، )القحطاني،(0222(،)السبلطين،0202ومعايعة،

 قام الباحث بتصنيفيا في المجاالت التالية :
خدمات التي تقدميا ال التعاون مجال البحث العممي: والذي يتمثل في .0

 الجامعات لمؤسسات المجتمع االنتاجية، وتحقيق الشراكات معيا.
 التعاون في مجال الخدمات التعميمية.  .0
 الخدمات في مجال الرعاية والتثقيف والتوعية .0
 التعاون في مجال االستشارات. .2
 .التعاون في مجال الخدمات اإلعبلمية .2
 .يةتقديم الخدمات لممراكز والمؤسسات المجتمع .6
 .مجال التحالفات االستراتيجية  .2

أواًل: التعاون في مجال البحث العممي: والذي يتمثل في الشراكة بين الجامعات 
 والبحث العممي. ومؤسسات المجتمع

تتمثل أوجو التعاون في مجاالت البحث العممي في الشراكات بين الجامعات     
بعض الممارسات البناءة لربط العالمية ومؤسسات المجتمع والبحث العممي، وتبرز 

 البحث العممي باحتياجات قطاعات اإلنتاج والخدمات ومنيا :
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  قدرة الجامعات العالمية عمى إبرام شراكات مع القطاع الخاص والشركات
 الصناعية لتمويل المشروعات البحثية.

  في مؤسسات التعميم العالي لعدد من الشركات  مواقع استثماريةتخصيص
لتتخذ منيا مواقع تتفاعل من خبلليا في بعض الجامعات؛ والمؤسسات الصناعية 

مع الييئات التدريسية والطمبة والمختبرات وتتعاون عمى دراسة المشكبلت التي 
العمل عمى تقديم تواجييا قطاعات اإلنتاج المختمفة وتعوق تطورىا، ومن ثم 

"محطات العموم" وقد انتشرت في  ىذه المواقع بـ سميتمول المناسبة ليا . الح
في يتواجد عدد كبير من الشركات بعض الببلد الصناعية المتقدمة حتى أصبح 

 .الجامعة الواحدة تتخذ ليا فييا مواقع أو محطات عممية
 لسماح امبادرة بعض الجامعات العالمية لمتواجد في البيئات الصناعية والتقنية ب

ألعضاء ىيئة التدريس بالعمل في تمك الشركات مدد محدودة ألىداف معينة، 
التعامل معيا بحثيا ومن ثم مشكبلت الصناعة في الواقع، يكشف ليم األمر الذي 

بداًل من االقتصار عمى تعميم  وتدريبيا ونماذج عممية لتدريس طمبتيم عمييا 
جامعات عن مجتمعاتيا نظريات مجردة، تنتيي مع الزمن إلى عزلة ال

 (. 0226،)األسد
يسعى  وتعتبر تمك الممارسات اتجاىًا عالميًا حديثًا في ميدان البحث العممي

لمتخفيف من المركزية والتحول نحو مراكز محورية قادرة عمى بناء شراكة مستدامة 
مع القطاع الخاص، واستقطاب مصادر تمويل خارجية، ووضع توجيات عممية 

إطار المسؤولية  (. ويعتبر ىذا االتجاه ضمن0202ة الفكر العربي،متكاممة)مؤسس
المجتمعية فيما يخص الجانب االقتصادي، فبل يمكن أن نتجاىل أثر البحث العممي 
في تحقيق االقتصاد المعرفي لمدول الكبرى، وما يمثمو من مصدر دخل القتصاد تمك 

جال تطوير واستثمار البحث وقد انتشرت العديد من التجارب والخبرات في م الدول.
 :العممي من خبلل الشراكات المجتمعية لمجامعات نذكر منيا عمى سبيل المثال
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 .حظائر المعرفة والتكنولوجيا 
 .حاضنات وحدائق التقنية 
 والمؤسسات األعمال لرجال الجامعات في العممية الكراسي فكرة في التوسع 

 .محددة شروط وفق
 .لجان التوجيو الصناعي 
 التي يتم فييا  البحثية والشراكات بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية العقود

نتاج خدمات تقنية مما ساىم في بروز  ربط البحوث بحمول صناعية وا 
 ابداعات مستمرة في تمك المجاالت .

 .مراكز التميز البحثي 
 أبحاث وتطوير عممية  مراكز عمى إنشاء الخاص القطاع شراكة الجامعات مع

 الجامعات. داخل
  الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع في بحوث الدراسات العميا: حيث

تقدم الغرف التجارية قائمة باألبحاث تقوم بحل مشكبلت القطاع االنتاجي 
 لطبلب الدراسات العميا لدراستيا وتحويميا لبحوث تطبيقية.

 في عممية أبحاث لدعم مًعا الشركات من عدد تجمع نحو التوجو عمى التركيز 
 .الجامعات

وقد قامت العديد من الدول بتجارب ناجحة كتطبيق عممي ليذه االتجاىات 
تطوير واستثمار وعولمة نتاج البحث العممي في خدمة المجتمع نذكر منيا ساىمت ب

 عمى سبيل المثال ال الحصر التجارب األكثر شمواًل وشيوعًا فيما يمي:
 التجارب األمريكية: -1

مفيوم المجتمع األمريكي لممسؤولية المجتمعية عمى الجانب المادي عمى يركز 
ماعية والحرية واالستقبلل حساب الجوانب النفسية والقيم اإلنسانية كالحياة االجت

. وقد انتشرت العديد من التجارب والممارسات في ىذا الجانب (0212الذاتي)البادي،
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فقد تم استحداث أقدم التجارب العالمية؛  وىي منإقامة الحاضنات التكنولوجية؛ ومنيا 
لتشجيع وذلك بشكل أساسي بالواليات المتحدة األمريكية وتطويره الحاضنات مفيوم 

بإجراء العديد مريكية . كما قامت الجامعات األ(0200االبتكار ونقل التكنولوجيا)محمد،
  مة المجتمع منيا عمى سبيل المثال ما يميمن البحوث والمشروعات لخد

Moussououris,1998) ،0222البعيز،((، 0220،(،)عبد النبي وآخرون:) 
  مشروعات تسيم في تشكيل المستقبل التنموي وتقديم حمول لممشكبلت

 الصناعية واليندسية.
  أبحاث بناء عمى طمب قطاعات المجتمع وخاصة القطاع الصناعي، والتي

مما كان لو األثر في أسيمت في تطوير التكنولوجية في مجال االلكترونيات 
 الجامعات والمؤسسات الصناعية.زيادة الترابط بين 

شراكة مع الحكومة كما دخمت بعض مؤسسات التعميم العالي في أمريكا في 
وقطاع الصناعة والقطاعات غير الربحية إلجراء المشروعات البحثية التي تدعم النمو 

برنامج تم تصميم  Michigan ففي جامعة والية ميتشجان ؛االقتصادي والثقافي
لمتطور التطبيقي والعممي ييتم باألبحاث المشتركة بين أساتذة الجامعة والباحثين في 
مؤسسات المجتمع، كما عين عدد من أساتذة الجامعة في بعض المنظمات والشركات 

 (. Cummings,1998وفقا لعقود أبرمت معيم)
يا" نتيجة لمتعاون بين ظير ما يعرف "بحظائر المعرفة والتكنولوجفي حين 

الجامعات ومؤسسات الصناعة، وكمثال عمييا منطقة )وادي السميكون( بكاليفورنيا 
التعاون بين جامعة استانفورد والمؤسسات الصناعية كمؤسسة والذي كان نتيجة 

Hawlelt Packard  .الذي أدى لتصميم العديد من األنظمة المعموماتية الميمة
كية بإجراء أبحاث في العديد من المجاالت كاالتصاالت، تقوم الجامعات األمريو 

والصناعات الدوائية، وأبحاث في مجال التعميم، واألبحاث التي تتناول القضايا 
ومن الجيود السياسية، والمشكبلت اإلقميمية وتدعيم االستقرار االجتماعي لممنطقة. 
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ب إلجراء بعض تنظيم فرق عمل من أعضاء ىيئة التدريس والطبلالبارزة كذلك 
المشروعات البحثية التي تسيم في خدمة المجتمع واالرتقاء بو وخمق فرص عمل 

.وقد ازدادت العبلقة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع توسعًا (Harris,1998)جديدة
في العقدين األخيرين، وازدادت عدد المراكز البحثية داخل الجامعات والتي تقوم 

التطوير ليذه المؤسسات والشركات، وتميزت ىذه البحوث بإجراء البحوث التطبيقية و 
( وبالتالي حققت الجامعات األمريكية عائدات Randazzese,1996بروح الفريق )

 ضخمة من إيرادات ىذه البحوث.
 Innovationوىناك مبادرة الجامعات المبدعة في الواليات المتحدة األمريكية 

Universitiesكجامعاتالواليات المتحدة االمريكية جامعة ب 00حيث تم تصنيف  ؛ 
عن غيرىا من كثافة عبلقتيا وتحالفاتيا مع العديد من الشركات  بما تميزتمبدعة 
 :(Holland,2000)وتطبيق الشروط التالية عمييا العالمية 
 في البحوث مع مؤسسات صناعية. الشراكة 
 المؤسسات وتمدد نشاطيا داخل التعميم الصناعي ، في برامج  الشراكة

 الصناعية وتقديميا خدمات تقنية.
 .المشاركة في قضايا البحث والتطوير 
 .العمل عمى نقل التكنولوجيا لممجتمع المحمي 
 .تحفيز أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في أنشطة التنمية االقتصادية 
المسؤولية المجتمعية في آثار  في جانبمريكية تتضح وظيفة الجامعات األو 

خريجييا عمى تنمية المجتمع العالمي وليس المحمي فقط ، فرؤية جامعة الجامعات و 
ىارفارد عمى سبيل المثال ترتكز عمى تخريج رواد عمى المستوى الدولي المعقد من 

كافة مجاالت خبلل تقديم االكتشافات التي تفيد المجتمع ككل والتوسع في المعرفة في 
أيضا في رسالتيا التي تركز عمى حصر  ، وتؤكد ىذه المسؤوليةاالستقصاء األكاديمي

التي تحقق  مجاالتيا الدراسية والبحثية والخدمية في العموم واآلداب الجيدة فقط أي
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، ويتضح اسيامات جامعة ىارفارد أيضا في االرتقاء بالتعميم قبل فائدة ومنفعة لمبشرية
ومعالجة الجامعي وحل المشكبلت االقتصادية بتوفير فرص العمل والتوظيف 

 .(arvard University , 2010)ية من خبلل تقميص انبعاثات الغازمشكبلت البيئ
في المجال التكنولوجي  Msashostsمعيد مساشوستس لمتكنولوجيا كما برز 

وحقق الريادة عمى المستوى العالمي وبفضل جيود المعيد تحققت اسيامات اقتصادية 
 ذي قدمتو مخرجات المعيد البحثيةال كبيرة لبلقتصاد األمريكي من خبلل العائد

(Mite, 2010. ) 
 التجارب الصينية: -2

تميزت التجارب الصينية في مجال المسؤولية المجتمعية بشكل عام بالتركيز في 
)األكاديمية البريطانية لمتعميم ، ومن أبرز تجاربيا وتوجياتيا لمجال البحثيمجال في ا

عادة لعمميات التحول أجراء الجامعات الصينية  (0200العالي، لسياسات  الييكمةوا 
لتطوير  والذي ىدف" 000عميو "مشروع  أطمقالبحث العممي، من خبلل مشروع 
عداد وتييئة مائة جامعة صينية تطبيق فكرة امتبلك الجامعات لشركات . وكذلك وا 

معات. وفي ىذا خاصة تقوم بتقديم الخدمات، وعمل المشروعات خارج إطار الجا
مجالي االقتصاد اإلطار قامت بتحويل اتجاىات البحوث العممية إلى التطبيقات في 

" ييدف إلى إقامة  Torch، حيث قامت بتنفيذ برنامج قومي ُيعرف بـ" والصناعة
الحدائق والحاضنات، والمراكز التكنولوجية، والقواعد الصناعية، وبرامج التمويل 

 الخاصة.
 : الماليزيةالتجربة -3

مؤسسات مع العبلقة عممت الجامعات الماليزية عمى تنظيم وتوطيد 
بخبرة أعضاء ودعميا  المؤسسات الصناعية واإلنتاجية بتركيز االىتمام عمى  المجتمع

ىيئة التدريس ذوي القدرة عمى اإلبداع واالبتكار لمقيام باألبحاث العممية التي تعالج 
زمة لئلنفاق عمييم، وتقوم ىذه المؤسسات والشركات مشكبلتيا وتوفر األموال البل
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بتبني مجموعة من الباحثين في الجامعات واإلنفاق عمى أبحاثيم خاصة إذا كانت 
أو بمسار آخر يقوم فيو الباحث باالنضمام لفرق البحث متصمة بمجال نشاطيا 

 (. 0222)مسبل، ياالخاصة ب
في تنمية زء من مسؤوليتيا تجاه البحوث المتنوعة كجكما تقوم الجامعات بإجراء 

والمتعددة التخصصات، وظير داخل وتطوره من خبلل األبحاث المتداخمة المجتمع 
الجامعات عدد من المكاتب االستشارية التي تقود أعمال حول مشكبلت شديدة 

 (. 0220)سينغ،  االتساع والتنوع ال يتيسر القيام بيا في إطار البنى الجامعية التقميدية
  التجربة السنغافورية:-4

باالىتمام باقتصاد المعرفة وتكنولوجيا تجارب الجامعات السنغافورية تميزت 
جامعة سنغافورة الوطنية بالعديد من األبحاث ومن ابزر األمثمة قيام المعمومات، 

التابع  "عمم النظم"المرتبطة بالمجاالت التي تدخل في أولويات الحكومة، وتولى معيد 
بحوث في مجال المعموماتية، وتعاونت الجامعة مع مؤسسات اإلنتاج ليا إجراء 

 (. 0220المحمية في إجراء البحوث المشتركة) سينغ، 
 التجارب البريطانية: -5

في مجال إنشاء مراكز تنوعت تجارب الجامعات البريطانية بعقد الشراكات 
البحوث والتطوير الجامعية وشركات تسويق المنتجات العممية حيث ُتعد ىذه المراكز 
أماكن لترويج األفكار، ففييا يتم البحث عن المعارف الجديدة وتبادليا وتشجيعيا 
ودعميا من خبلل تمويل البحوث التطبيقية، ويتم إنشاء مراكز البحوث داخل 

كمركز البحوث واالبتكار ومركز البحوث امعة ستراثكميد بإنجمترا  الجامعات كما في ج
شركة أرثر كخارج الجامعات ( أو University of Strathclyde, 2017المتقدمة)

واليدف توظيف البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا لتطوير  ArtherDatile ديتل
مركز مانشستر لمعموم والتقنية ببريطانيا والشركة القابضة الجامعية كذلك اإلنتاج. و 
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دارة لمقيام بالتسويق وبيع تر والتي تيدف الممموكة لمجامعة  اخيص حقوق الممكية وا 
 المختمفة الخاصة بمجاالت البحث واالبتكار والتكنولوجيا .العقود 
  التجربة اليابانية: -6

، وتؤكد عمى من مراكز البحوث التعاونيةتضم الجامعات اليابانية المئات 
اىتماميا بتطبيق نتائج تمك األبحاث، وىو ما يتضح في خططتيا االستراتيجية 
ورسائميا . إذ ترتكز رؤية جامعة طوكيو عمى سبيل المثال إلى قابمية المعرفة لمتطبيق 

مخترعين في المجتمع ودعم الروابط البحثية مع القطاعات المختمفة ، وسعييا لتخريج 
وعمماء وليس مجرد أفراد عاديين ، مع التأكيد عمى التوصل إلى المعرفة بأنفسيم بما 
يتسق مع السبلم العالمي ،كما ينخرط أعضاء ىيئة التدريس في ميدان الصناعة 
والبحوث المرتبط بالمجاالت التي يدرسون عمييا ، ويتوفر معيد عالمي إلعداد وتأىيل 

جامعة وىو ما يضمن مستوى عالي من األداء اثناء التدريس أعضاء ىيئة التدريس بال
والبحث وخدمة المجتمع . كما يوجد نوعين من البرامج المتميزة أحدىا موجو لمدراسات 

عات العميا الدولية والثاني يتيح الفرصة لمطالب لمدراسة والبحث الحر دون التقيد بسا
  (.(University of Tokyo, 2008لمحضور أو شيادة عممية

في المشكبلت التي تواجو جزء من جيودىا البحثية وتركز الجامعة عمى توجيو 
األفكار التي تقوي العبلقة بين الصناعة وتطرح  الصناعة اليابانية،

ثبلثة أنواع من التعاون بين مؤسسات التعميم العالي  . ويوجد(Win,1997والجامعات)
 البحثية، ىي: في اليابان والمؤسسات اإلنتاجية في المجاالت

 .إقامة بحوث مشتركة بين الجامعة والقطاع الخاص 
  بحوث مدفوعة األجر لمصمحة القطاع اإلنتاجي وبتمويل الجامعات لإنجاز

 بحثية.الالمشاريع  منو بنظام عقود
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  مبحوث بتمويل من المؤسسات الصناعية عن طريق الجامعات الوطنية لإجراء
جية من ة لذلك بإعفاء المؤسسات اإلنتاالمنح واليبات، وتقوم الحكومة نتيج

 (.Koji,2000,12)الضريبة بشكل كمي أو جزئي
وىي مدينة عممية Kansai Science City " " كانساي لمعمومكما تبرز مدينة 

وىي عبارة عن اتحاد مجموعة من  Ritsumeikanتأسست داخل جامعة رتسوميكان 
عمى إعداد البحوث والمشاريع التي  وتقومالمراكز العممية والبحثية تمولو الجامعة، 

 .(Win,1997المؤسسات اإلنتاجية في المنطقة )تتقدم بيا 
 التجربة التركية:  -7

تبنت تركيا فكرة "حدائق العمم والمعرفة" التي تعمل كحمقة وصل بين المؤسسات 
مناسبة تيدف إلى توفير البيئة ال والتي األكاديمية والبحثية وبين الشركات المختمفة،

لتحويل المعرفة المكتسبة من البحوث األكاديمية إلى منتجات عممية ذات عائد 
اقتصادي واجتماعي لممجتمعات الحاضنة لبلبتكار، و"حدائق العمم والتقنية" بجامعة 
الشرق األوسط لمعمم والتقنية بتركيا من األمثمة العالمية المتميزة في تحويل البحوث 

وتنبع أىمية إنشائيا لتكوين شبكة  ذات قيمة في السوق.األكاديمية إلى مخرجات 
أعمال بين القطاع الخاص والقطاع البحثي واألكاديمي لتحقيق األىداف االستراتيجية 
من البحوث العممية، وردم اليوة بين القطاع البحثي وقطاع اإلنتاج، ويظير ذلك من 

ألكاديمية في تطوير خبلل ادراك الشركات الكبرى ألىمية المؤسسات البحثية وا
منتجاتيا وصناعاتيا وخمق البيئة التنافسية في السوق العالمية. وتعتبر التسييبلت 
والخدمات التي تقدميا حدائق العموم والتقنية كالمختبرات والمراكز البحثية وغيرىا من 
المرافق التي تساعد الباحثين عمى إنجاز بحوثيم والعمل والتخطيط واإلدارة لربط 

ث العممي باحتياجات السوق والمجتمع ومعرفة وتقييم المجازفات والمخاطر التي البح
تحيط بعممية دعم االبتكار واإلبداع والتي يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق لتجنب 

 (.0200الخسائر وتحقيق األىداف المرجوة منيا)مجمس البحث العممي،
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 التجربة الروسية:  -8
بتكوين معاىد لمبحث تقوم بإجراء البحوث التطبيقية الجامعات الروسية  قامت

التي تركز عمى التطوير االقتصادي والصناعي لممنطقة، وتعمل عمى تحويل نتائج 
البحوث التي تجرييا إلى تقنيات عالية، كما سعت الجامعات إلى إيجاد روابط بين 

لبحوث عمى البحث في الجامعات والقطاعات المختمفة، وأصبح التركيز في إجراء ا
قدرة البحث في تطوير المشروعات، وتمبية االحتياجات المحمية والتقنيات العممية، كما 

اتحاد المنطقة لمبحث  Kemerovoأقام مجمس رؤساء الجامعات في منطقة كيمروفوو
 & Bainوالتعميم، والذي يمبي احتياجات المنطقة في التعميم والتدريب والبحث)

Others,1998). 
  السويد:تجربة  -9

تضم المعاىد البحثية بالسويد وحدات بحثية متخصصة تضم العديد من الباحثين 
في مجاالت متنوعة من الجامعة ومن قطاع البحث والتطوير في الشركات الصناعية 
تيدف إلى تسويق خدماتيا لدى القطاع الخاص كوحدات بحثية متكاممة ومتمكنة من 

 (.0221قطاع الخاص )التركستاني،تقديم الجوانب البحثية التي تيم ال
 تجربة كندا : -10
جيودىم لتحقيق مسؤوليتيم  Calgary جو المسؤولون عن جامعة كالجاريو 

 :جتمعية في وظائف الجامعة من خبللالم
  كتأسيس مركز نجاح  ،البيئة المحفزة لمطبلبتأسيس المراكز البلزمة لتوفير

الطالب، ومركز سبلمة الطالب ووضع معايير لضمان نجاح الجامعة حتى 
بسوق ارتباط خريجييا % و 22.2وصل معدل تعيين الخريجين إلى 

 .( ( University of Calgary, 2008-2012العمل
 تنفيذىا من خبلل تم التي  تفعيل استفادة المجتمع من نتائج الدراسات واألبحاث

وذلك من خبلل  التطبيقالتزاميا بدمج البحث وتحويل االكتشافات البحثية إلى 
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متخصصة ، وكذلك أسست لمراكز بحثية ومعاىد شركة نقل التكنولوجيا الدولية 
لمعيد الكندي لقانون الموارد وىذا خاص بتوجيو البحوث التطبيقية لمؤسسات كا

راكز الرائدة لبحوث الطاقة والعموم البيئية والفحم الحكومة، وتعد الجامعة أحد الم
ومشروع برنامج امتداد  0222المائي ، كما افتتحت مركز لمصحة والسبلمة عام 

البحث بالجامعة لتسييل نشر نتائج البحوث لمجميور بأساليب لفظية ومطبوعة 
 (.University of Calgary, 2008-2012سيمة )

 التجربة األردنية:  -11
ربط البحث العممي في الجامعات األردنية باإلنتاج، حيث تم إنشاء شركة يتم 

استشارية بتمويل من الجامعات ومراكز البحث العممي تقوم عمى أسس تجارية ويتم 
إنتاج البحوث بناء عمى طمب العمبلء من قبل الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس 

يم وبين الجامعة، كما أنشئت والمبدعين من خبلل الشركة، ويقسم العائد الربحي بين
محطة بعمان لمصناعات التكنولوجية تخصص جزء من أربحيا لمبحث العممي مع 
الجامعات ومراكز البحوث، وتستضيف المحطة المبدعين إلعداد مشاريعيم مستفيدين 

 (.0211من الخبرات الفنية واإلدارية المتاحة بالمحطة)طبلل،
  التجارب السعودية: -10

المممكة العربية السعودية في جامعات ىناك العديد من التجارب التي خاضتيا 
إطار العمل عمى ربط الجامعة بالمجتمع وتحقيق الشراكات بين الجامعات ومؤسسات 

 المجتمع وخاصة المؤسسات ذات الطابع البحثي يذكر منيا عمى سبيل المثال: 
 ة بحثية خارج نطاق الجامعات؛ إنشاء مدينة الممك عبد العزيز لمعموم وىي مؤسس

لدعم وتشجيع البحث العممي لؤلغراض التطبيقية، وتنسيق نشاطات المراكز 
والمؤسسات البحثية، وىي تشتمل عمى متطمبات البحث العممي من المعامل 

 والمختبرات ووسائل االتصال ومصادر المعمومات.. وغيرىا.
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  المعمومات واالتصاالت" إنشاء أول حاضنة تقنية تحت مسمى "حاضنة تقنية
 بمدينة الممك عبدالعزيز لمعموم والتقنية بالرياض.

 وربطيا مع الجامعات  عد بيانات لئلنتاج العممي لمجامعاتبرنامج إنشاء قوا
األخرى والمؤسسات والمراكز ووحدات البحث العممي في المممكة وخارجيا من 

 من ناحية أخرى.ناحية، والقطاعات المستفيدة من نتائج البحث العممي 
  شراف تأسيس مجموعة من الشركات لمتقنية كشركات مساىمة تحت إدارة وا 

جامعتي الممك سعود والممك عبد العزيز؛ لتسيم في تطوير اقتصاد المعرفة عبر 
الشراكة بين المؤسسات التعميمية والبحثية ومجتمع األعمال واالستثمار وتدعيم 

حداث نوعًا من التواصل  بين المؤسسات المحمية والعالمية)مؤسسة المبدعين، وا 
 (.0202الفكر العربي، 

أطمقت كثير من الجامعات السعودية العديد من كراسي البحث العممي في كما 
العديد من المجاالت، تقوم أغمبيا عمى التمويل الخاص من قبل أفراد أو شركات 

 كراسي البحثيةبرنامج الومؤسسات أىمية في التخصصات التي تيم الممول. وييدف 
لدعم األبحاث والدراسات التي تخدم الغرض الذي أنشئ من أجمو الكرسي، وكذلك 
تعزيز شراكة المجتمع مع الجامعة، واالستثمار األمثل لمموارد البشرية في الجامعة من 
المتخصصين في مجاالت المعرفة جميعيا، وأيضًا االستخدام األمثل لممنشآت 

حثية األخرى، وىي مصدر دخل مادي لمجامعة، عمى سبيل والتجييزات والموارد الب
" في جامعة الدمام ، وكرسي " االستاذية كرسي المسئولية المجتمعية "المثال أنشئت 

الممك فيد لمبترول لدعم التواصل بين الجامعات والمجتمع   )العولقي، بجامعة 
راض المستوطنـــة في ـالشيخ محمد بن عبد الرحمــن العمـــران لؤلمـ. وكرسي "(0221
هلل لموحدة الوطنية ء" بجامعة الممك فيصل، وكرسي األمير متعب بن عبدااألحســـا

 .بجامعة الجوف
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  بعض الجامعات السعودية برامج لمبحث والتطوير العممي في المجاالت أطمقت
لمبحث والتطوير واستشراف الفرص  الدمامالحيوية المختمفة ، كبرنامج جامعة 

المتاحة لتعزيز نقل المعرفة والتقنية والتطوير والتدريب عبر شراكات مع 
 مؤسسات أكاديمية وصناعية كبرى كشركة "ارامكو".

 - إنشاء مراكز البحوث في الجامعات والتي تيدف لتقديم الخدمات العممية
في  "مركز التميز البحثيسبيل واالستشارية والتدريبية لقطاعات المجتمع ، وعمى 

بجامعة الممك فيصل لتوعية وارشاد وتدريب المزارعين وتجار النخيل والتمور" 
 التمور وتقديم الدراسات البحثية ذات العبلقة .

 التعاون في مجال الخدمات التعميمية:  -ثانياً 
أكاديمية تخصصية كبرامج  الخدمات التعميمية لممجتمعالجامعات العديد من تقدم 

وبرامج مينية وفنية متنوعة ، وقدمت بعض الجامعات برامج تعميمية بشراكات مع 
 جامعتي نورث يسترن  والذي قدمتو التعميم التعاوني والتدريبالقطاع الخاص كبرنامج 

North Eastern ببريطانيا"، ومؤسسة بيروفس"Berufs بألمانيا" من خبلل توفير"
ب بقطاعات اإلنتاج بالقطاع الخاص عن طريق التدريب العممي تأىيل أكاديمي لمطبل
جامعات الدمام والممك فيد لمبترول والمعان  وتجربة(. 0220الميداني بيا )قنديل،

مذكرة تفاىم مع القطاع الصناعي)ارامكو( لمتعاون بتوقيع بالمممكة العربية السعودية" 
األكاديمية والتطبيقية، إضافة إلى في مجاالت كالتعميم والتعمم، والبحوث والدراسات 

، وكذلك برنامج " الميارات الحياتية التطوير الميني، وريادة األعمال، واالبتكار
توجد العديد بجامعة الدمام، كما  لمطالبات " وبرنامج " تأىيل تأىيل نزالء السجون "

رامج من برامج الجامعات السعودية في مجال الشراكات مع القطاعات في تطوير الب
وفي دولة اإلمارات العربية برنامج "جواز سفر" مشاركة بين الغرفة التجارية . التعميمية 

والجامعة لتدريب الشباب تبعًا لمتطمبات سوق العمل واعتماد البرنامج كمساق عممي 
 (.0222،في برامج الجامعات)غرفة التجارة والصناعة بدولة االمارات العربية المتحدة



 

647 

 د. سعد مبارك الرمثي    تصور مقترح لتطوير المسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية    

المسؤولية المجتمعية لمجامعات في مجال الخدمات التعميمية كما تتجسد صور 
لقضايا ومشكبلت المجتمع  عكاس البرامج والمناىج الدراسيةنمن خبلل ا أيضاً 

فعمى سبيل المثال تقدم  يا لتمبية متطمبات قطاعات العمل،ومعالجتيا، وكذلك دعم
الواليات المتحدة االمريكية برامج ضمن المناىج الجامعية خاصة بمعالجة قضايا 
المين والعمل وبرامج تدريب وتأىيل لمطبلب داخل قطاع األعمال، ومن أمثمتيا برامج 
اإلعداد التكنولوجي، ونموذج األكاديميات لممين، ومقررات خاصة بالزراعة. وتقدم 

المتحدة برنامج ما قبل الميني يعمل عمى إكساب الطبلب ميارات أساسية المممكة 
لمقطاع  فيسمح وخبرات ومعارف مناسبة، واعتماد معايير قومية لمكفاية. أما في اليابان

الخاص بتقديم خبراتو في تطوير المناىج الدراسية، وتطوير كفاءات أعضاء الييئة 
ي تمبي احتياجاتو من واقع التجربة التعميمية من خبلل تقديم المقترحات الت

والتي تقدر بحوالي  (، وتقدم الكميات المتوسطة في اليابان0222الميدانية)ناصر،
كمية برامج تستغرق عامين في ميادين تتصل بتنمية المجتمع والعمل عمى  222

خدمتو ، وىذه البرامج تتمثل في تعميم األفراد حفظ الطعام ، والتربية في رياض 
التعاون بين الشركات ل والتصور. ويتم ذلك أيضًا في المممكة العربية السعودية األطفا

 والقطاعات الحكومية والخيرية والجامعات في تطوير الخطط الدراسية. 
تسيم الجامعات الحكومية في  وفي إطار تجويد برامج التعميم الجامعي الخاص

ير المناىج الخاصة بيا، اإلشراف عمى برامج عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتطو 
أو تقويم برامج حالية أو برامج يخطط إلنشائيا. ومثال عمى ذلك إشراف معيد البحوث 
واالستشارات بجامعة الممك عبد العزيز عمى جامعات ومعاىد أىمية كجامعة عفت 

 (.0222وكمية دار الحكمة ومعيد تراكو)جامعة الممك عبد العزيز،
المستمر والتي كثيرًا ما يشكل ليا  والتدريب تعميمال كما تقدم الجامعات برامج

وكاالت أو وحدات مستقمة بالجامعات، ويعتمد ىذا االتجاه عمي تحسين قدرات 
وميارات الكوادر سواء العاممين في المؤسسات بتنمية مياراتيم في مجال تطور 
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ات لم يقدميا الميارات المتطمبة لممين، أو الطبلب والخريجين لتنمية مياراتيم في ميار 
التعميم الرسمي، أو برامج دراسات يرغبيا المتعممين أو برامج حرة وبرامج الدراسات 

ومنيا المممكة العربية السعودية جامعات العميا، وقد اتخذت عدة مبادرات من قبل 
لعدد أكبر من  عن بعد جامعة الممك فيصل لتوفير فرص التعميم الجامعيمبادرات 

( طالبا في مرحمة  020110فبمغ عددىم ) مع المحميالمتعممين في المجت
البكالوريوس، كما يقدم منح ألبناء األسر الفقيرة واألسر المحتاجة ، وبرامج أخرى 

 لنزالء السجون وذوي االحتياجات الخاصة في بعض الجامعات السعودية .
 : مجال الرعاية والتثقيف والتوعية -ثالثاً 

ويتمثل في تقديم خدمات من الجامعة لممجتمع في عدة مجاالت تتناسب 
والمجاالت األكاديمية بالجامعة كالمجال الديني لكميات العموم الدينية، والمجال الصحي 
لكميات الطب، والوقاية من الجريمة واالنحراف الفكري والتطرف والسموكيات المنحرفة 

وعمى سبيل المثال في الصين الشعبية قامت كميات  لكميات القانون والتربية... وغيرىا،
التربية بالتعاون مع دوائر التربية المحمية بتقديم محاضرات عن كيفية الحفاظ عمى 
الصحة العامة، وعن الجينات وعن األخبلق وعمم نفس الطفل، وتقدم ىذه الكميات تمك 

ربية لدول المحاضرات ألولياء األمور الممحقين بمدارس األباء )مكتب الت
كميات الطب والتمريض والعموم الطبية التطبيقية بجامعة  وتقوم(، 0212الخميج،

مشاركة متطوعين ومتطوعات ببعض المبادرات الوطنية كبالمممكة العربية السعودية، 
 حمبلت التبرع بالدم وبرامج العياداتبتقديم خدمات الكميات الصحية بالجامعات من 

لجمعيات الخيرية أو الجامعات كجامعة المجمعة والتي تيدف لبعض االمتنقمة التابعة 
بأسس نمط الحياة  وخاصة في بعض األماكن البعيدة عن المدينة  لتوعية المجتمع 

الصحية وأمراض العصر وارتباطيا بالعادات والسموكيات الشائعة في مجتمعاتيم، كما 
 الصحي لممجتمع. تركز عمى مفيوم الوقاية باعتباره األساس في رفع المستوى
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 الشراكة في مجال االستشارات: -رابعاً 
حيث تقدم المؤسسة الجامعية الخدمات االستشارية من خبلل مساعدات تقنية أو 

 لمؤسسات العممية والفنية حمول لمشكبلت أو تطوير منتج وتسويقو كاالستشارات
(، 0222خصاونة،الواإلنتاج) العمل حقل مشكبلت ومعالجة والخاص، العام القطاع

وقد  .وتقدم المؤسسات اإلنتاجية دعم مادي مقابل تمك الخدمات التي تقدميا الجامعة
ربط ل معاىد لمبحوث واالستشاراتالمممكة العربية السعودية أغمب جامعات أنشئت 
يجاد في الجامعات بمع ذوي الخبرة في   المجتمع المجاالت التنموية المختمفة، وا 

ائمة سواء كانت اجتماعية أو عممية ذات صمة بالمعارف، أو الحمول لممشاكل الق
فعمى األعمال التجارية، أو الصناعة، مما يؤدي إلى تنمية مستدامة أو قصيرة المدى. 

عبد اهلل لمبحوث والدراسات االستشارية بجامعة الممك  معيد األميرسبيل المثال يركز 
د خدمات واستشارات لممؤسسات سعود عمى تسويق البحث العممي لمجامعة ويبرم عقو 
(. وفي 0226)الفيصل،اإلنتاجية العامة والخاصة لرفع مستوى األداء وزيادة 

تقوم الجامعات بخدمة قطاع الصناعة من خبلل المكاتب المشتركة بين  "بريطانيا"
أساتذة الجامعات ورجال الصناعة، والسماح ألعضاء ىيئة التدريس بالعمل لدى 

، كما عممت بعض الجامعات عمى تأسيس شركات تجارية، المؤسسات الصناعية
وشجعت الممكية الصناعية والفكرية لتطوير األعمال اإلبداعية. باإلضافة لتشجيع 
أعضاء ىيئة التدريس لمقيام باألبحاث المرتبطة بخدمة المجتمع، من خبلل تعديل 

لغا ء القوانين التي القوانين التي تحد من حصوليم أي مكسب مادي مقابل إبداعيم، وا 
تمنعيم من القيام بإعمال مقابل أجر لممؤسسات والشركات اإلنتاجية، وتطوير نظام 

 .(0222المكافآت والحوافز الخاصة بيم )بدران، 
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 : مجال الخدمات اإلعالمية -خامساً 
حيث تقوم الجامعات بعقد شراكات مع جيات إعبلمية بغرض توجيو رسائل 

ومن تمك إعبلمية في مجاالت تخدم أىدافيا خاصة تمك الموجيو لخدمة المجتمع، 
الجيود مشاركة الجامعات بالمممكة العربية السعودية بشراكات إعبلمية أو خدمية 

عات بتمويل أو برعاية إليصال رسائل وأىداف الخطط الوطنية لممجتمع ولمقطا
كاالنشطة اإلعبلمية  شركات او مؤسسات أو حتى قطاعات حكومية او خيرية أخرى 

أو التوعية باضرار الفساد المالي واإلداري ، ومن تمك األمثمة  0202في نشر رؤية 
قناة التعميم العالي الفضائية السعودية )عالي( من أن تكون إحدى  إنتاج قناة 

العالي الرائدة في المممكة والمنطقة في توظيف القنوات التمفزيونية مؤسسات التعميم 
الحديثة وتقنيات اإلعبلم الرقمي في التعميم ونشر المعرفة وغيرىا من البرامج الخدمية 

 لممجتمع.
 : الشراكة مع المراكز والمؤسسات المجتمعية -سادساً 

من خبلل  تعقد بعض الجامعات شركات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع 
مجال معين ضمن نشاط المؤسسة المجتمعية، فنجد عمى سبيل المثال شراكة لتوظيف 
الخريجين من خبلل مكاتب توظيف بالجامعة تمد مؤسسات المجتمع بالعمالة البلزمة 
من خبلل خريجييا، ويبرز ىذا االتجاه من خبلل عدة تجارب أخرى "بماليزيا" كتجربة 

الجامعات شراكة مع المؤسسات المجتمعية والصناعية  الجامعة المنتجة، حيث تقيم
عادة التوازن في عممية إعداد  لممساىمة في تمويميا لمواجية زيادة االلتحاق عمييا، وا 
الخريج بحيث يتناسب ومستوى الجودة التي يتطمبيا سوق العمل، وذلك من خبلل 
 تسويق منتجاتيا التي تتوافق مع مجال المؤسسة التي تعقد شراكة

، وفي تجربة جامعة ماليزيا التكنولوجية التي تساعد في (Sallehuddin,1997)معو
والتي تستيدف الوصول بماليزيا إلى مستوى  0202تحقيق غايات التنمية ماليزيا 
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الدول المتقدمة في مجال إنتاج التكنولوجيا وذلك من خبلل الشراكة مع مجموعة من 
، وتجربة فمندا حيث كان ىناك دور (Lerner& Simon,1998)المراكز التكنولوجية 

بارز لتحويل المجتمع الفنمندي لمجتمع معرفي من خبلل التكامل بين خطة التعميم 
العالي والخطة االقتصادية لمحكومة والتي تم تنفيذىا من خبلل الشراكات مع الشركات 

ال لتصميم برنامج حكومي قومي ييدف لدفع فنمندا لمكانة عالمية رائدة في مج
 .(Rosan.2000)التكنولوجيا

 :مجال التحالفات االستراتيجية : سابعاً 
اتفاقيات وأعمال تعاون وثيق مع عدد كبير من تقوم بعض الجامعات بعمل 

المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية، في المجاالت األكاديمية والبحثية ذات 
االىتمام المشترك، والتي غالبًا ما يتقاسم الطرفان المكاسب الناتجة عن التعاون، 

امعات اتفاقيات أبرمت العديد من الجوعمى سبيل المثال في المممكة العربية السعودية 
عيات الخيرية والشركات مع بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الوزارات والجم

، وكذلك تم عقد شراكات بين عدد من الجامعات الوطنية والجامعات والمؤسسات
العالمية في مجاالت محددة سواء في البحث العممي أو في البرامج التعميمية أو 

 ية والمجتمعية .الخدمات االستشارية أو التدريب
 أوجو االستفادة من تمك االتجاىات:

 .االىتمام بعقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع خاصة االنتاجية 
  نتاجية تتبع إاالىتمام بإقامة مراكز بحوث داخل الحرم الجامعي، وكذلك شركات

 الجامعة ويعود ربحيا لمجامعة.
 والمجان الجامعية االىتمام بدور خبراء القطاعات االنتاجية في المجالس. 
 والبحوث التي تعمل عمى حل مشكبلت المجتمع االىتمام بالبحوث التطبيقية ،

 .وقطاعاتو االنتاجية والعمل عمى نقل التكنولوجيا لممجتمع
 االىتمام بتدريب الطبلب بالقطاعات اإلنتاجية. 
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 .تنوع التخصصات العممية تبعا لحاجات المجتمع وسوق العمل 
  يل لمجامعات من خبلل الشراكات ومساىمة القطاعات االنتاجية تنوع مصادر التمو

 في تمويل البحث العممي وتوفير مستمزماتو، وتطبيق فكرة الجامعة المنتجة.
 .إشراك الطبلب في نشاطات اجتماعية وتطوعية 
  كما أن ىناك العديد من أوجو االستفادة األخرى سيتم دمجيا في عناصر التصور

 المقترح .
 الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني: 

 سوف يتم تناول ىذا المحور وفق الخطوات التالية:
التساؤل الدراسة إلى اإلجابة عن أىداف الدراسة الميدانية: تيدف  -أوالً 

 -اجتماعي-مؤسسي ) الرئيسي التالي: ما درجة تحقق أبعاد المسؤولية المجتمعية
بحثي( بالجامعات السعودية من وجية نظر القيادات  -معرفي-بيئي-اقتصادي

 التالية:الفرعية  التساؤالتاألكاديمية؟ وتتفرع منو 
ما درجة تحقق البعد المؤسسي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية من  .0

 وجية نظر القيادات األكاديمية؟
االجتماعي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية ما درجة تحقق البعد  .0

 من وجية نظر القيادات األكاديمية؟
ما درجة تحقق البعد االقتصادي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية  .0

 من وجية نظر القيادات األكاديمية؟
ما درجة تحقق البعد البيئي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية من  .2

 نظر القيادات األكاديمية؟وجية 
ما درجة تحقق البعد المعرفي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية من  .2

 وجية نظر القيادات األكاديمية؟
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a. 6- ما درجة تحقق البعد البحثي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات
 السعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية؟

 تصميم استبانة لقياس درجة تحقق أبعاد مت أداة الدراسة الميدانية:-ثانياً 
المسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية في ضوء ما توصل إليو الباحث من 

، الدراسة مؤشرات من خبلل االطبلع عمى الدراسات والمقاييس واألدبيات في مجال
وفي ضوء االستفادة من بعض مقاييس المسؤولية المجتمعية التي استيدفت الشركات 

 مؤسسات والقطاعات الحكومية وطمبة الجامعات.وال
تم تقديم االستبانة لممحكمين مسبوقة بمقدمة تضمنت  تحكيم أداة الدراسة: -اً ثالث

اليدف منيا وعينة الدراسة، والمصادر التي اشتقت في ضوئيا مفرداتيا. وطمب منيم 
صورتيا النيائية ث بتعديميا في ضوء آراء المحكمين لتصبح في تحكيميا ثم قام الباح

ويعبر عن البعد محاور كاآلتي: المحور األول ى ستة مفردة(، مقسمة إل 62)
ويعبر عن البعد االجتماعي  ، المحور الثاني( مفردات02ويتضمن)المؤسسي 
( 2ويتضمن)ويعبر عن البعد االقتصادي ( مفردة، المحور الثالث 02ويتضمن)
، المحور الخامس ( مفردات2ويتضمن)بيئي ويعبر عن البعد ال، المحور الرابع مفردات

ويعبر عن البعد ، المحور السادس ( مفردات02ويتضمن)ويعبر عن البعد المعرفي 
 .( مفردة،00ويتضمن)البحثي 

قام الباحث بتحديد بدائل استجابة أفراد  طريقة استجابة أفراد العينة: -رابعاً 
:)عالية  لبلستجابات لدرجات التحققالخماسي وفقًا  Likert" ليكرت"  وفقًا لسمم العينة
 (.جداً  منخفضة –منخفضة  -متوسطة -عالية –جداً 

تم حساب الثبات عن طريقة "ألفا كرونباخ" لتحديد  تقنين أداة الدراسة: -خامساً 
تساق الداخمي، وأعطت قيم مرتفعة لمعامل ألفا لجميع أبعاد المقياس كما قيمة اال

 .مقبولة لمثقة في ثباتيا( وىي قيمة 0وضحيم جدول رقم )ي
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 لمحاور االستبانة كرونباخ ألفا ثبات معامبلت (0جدول رقم )
 الثبات عدد العبارات محاور االستبانة م
 2.222 02 المحور األول :  البعد المؤسسي 0
 2.220 02 المحور الثاني : البعد االجتماعي 0
 2.212 2 المحور الثالث : البعد االقتصادي 0
 2.160 2 المحور الرابع:  البعد البيئي 2
 2.122 02 المحور الخامس: البعد المعرفي 2
 2.221 00 المحور السادس: البعد البحثي 6

 2.110 62 الكمي
كما تم حساب الصدق من خبلل صدق المحكمين والصدق الذاتي، والذي يعبر 

( 2.202الصدق الذاتي)عنو بالجذر التربيعي لمعامل الثبات، وقد وجد أن معامل 
 الداخمي االّتساق وىي تعتبر قيمة عالية جدًا لمعامل الصدق، وتم كذلك حساب صدق

كل محور  درجة بين العبلقة لقياس بيرسون ارتباط حساب معامبلت طريق عن
 (.0يوضحيم جدول رقم ) لممقياس كما الكمية والدرجة

 : ة والدرجة الكمية( معامل ارتباط بيرسون لمحاور االستبان0جدول رقم)

 عدد العبارات محاور االستبانة م
معامل 
 االرتباط

 **2.220 02 المحور األول :  البعد المؤسسي 0
 **2.212 02 المحور الثاني : البعد االجتماعي 0
 **2.222 2 المحور الثالث : البعد االقتصادي 0
 **2.216 2 المحور الرابع:  البعد البيئي 2
 **2.122 02 الخامس: البعد المعرفيالمحور  2
 **2.106 00 المحور السادس: البعد البحثي 6

 2.22)*( دال عند مستوى
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االرتباط بين متوسط  معامبلت قيم ارتفاع( 0خبلل الجدول رقم) منويتضح 
داللة  مستوى عند إحصائيا دالة وىي ومتوسط الدرجة الكمية لممقياس بعد درجات كل

 جيدة، ويمكن صدق بدرجة تتمتع مجاالت االستبانة جميع أن ( مما يؤكد2.22)
 .أجمو من أعدت ما لقياس االعتماد عمييا

يادات من القكون مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة والعينة: يت -سادساً 
اعتمد الباحث عمى العينة العشوائية من خالل وقد  األكاديمية بالجامعات السعودية

بئتو من قبل عشرة من جامعة سعودية وتم طمب تع 30عمى  االستبانةتوزيع 
كاديمية في كل جامعة من وكالء الجامعة وعمداء الكميات والعمادات القيادات األ 

وكان العائد من  ( استبانة300تم توزيع )ساندة والمعاىد االستشارية، و الم
 ( .102) اتاالستبيان

 .والكترونياً  ورقياً ستبانة تطبيق االستبانة: تم تطبيق اال:  -سابعاً 
المعالجة االحصائية: تم عالج البيانات بواسطة برنامج حزمة البرامج -ثامنًا 

، واعتمدت الدراسة عمى األساليب اإلحصائية SPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية 
سة، واستخدمت األساليب لطبيعة متغيرات الدراتبعًا لطبيعة تساؤالت الدراسة، وتبعًا 

 Sample-T-Test -حساب المتوسط ، االنحراف المعياري، اختبار )التالية: 
Oneتحديد درجة موافقة أفراد العينة.(، وطريقة المدى ل 

قام الباحث بتفريغ نتائج المعالجات نتائج الدراسة وتفسيرىا:  -تاسعاً 
وقد قام الباحث باإلجابة عن الدراسة،  تتصنيفيا تبعًا لتساؤالاإلحصائية وتحميميا، و 

 :ةالتالي ةض البحثيو من خالل وضع الفر  تالتساؤال تمك
كل ممقياس و الدرجة الكمية لفيما يخص  متوسط درجات أفراد مجتمع الدراسة

(، وبذلك تكون الفروض 0يساوي بشكل ذي داللة إحصائية القيمة ) ومفردة محور
       اإلحصائية كالتالي: 

      H0: (μ  ( = 3              H1: (μ) ≠ 3 
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 وقد تم اختبار صحة ىذه الفروض عمى النحو التالي:   
لجامعات السعودية با التساول الرئيسي: ما درجة تحقق أبعاد المسؤولية المجتمعية
 Sample-T-Test -من وجية نظر القيادات األكاديمية؟     تم استخدام اختبار )

One(:0) ( لمفردات االستبانة ككل، والذي يوضح نتائجو الجدول رقم 
 : ( يوضح درجة تحقق أبعاد المسؤولية بالجامعات السعودية0جدول رقم)

 م
 

 محاور االستبانة
 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

رتبة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

 المحور األول :  0
 البعد المؤسسي 

 2.220 22.02 0 متوسطة 2.00 0.01

0 
 المحور الثاني : 
 البعد االجتماعي

 2.202 00.02- 2 متوسطة 2.00 0.60

0 
 المحور الثالث :

 البعد االقتصادي 
 2.222 2.20- 0 متوسطة 2.00 0.22

 2.222 22.22- 0 متوسطة 2.22 0.22 المحور الرابع:  البعد البيئي 2

 المحور الخامس:  2
 البعد المعرفي

 2.220 0.26 2 متوسطة 2.21 0.20

6 
 المحور السادس:

 البعد البحثي 
 2.222 2.21- 6 ضعيفة 2.22 0.22

 2.200 00.62- - متوسطة 2.06 0.22 الكمي
أن القيمة االحتمالية لبلختبار تساوي يتضح ( 0من خبلل نتائج جدول رقم)

مما يعني  (؛2.22المحدد مسبقًا) مستوى الداللة اإلحصائية ( أي أقل من2.200)
درجات أفراد المجتمع اليساوي بشكل ذي رفض الفرض الصفري أي أن قيمة متوسط 

ككل،  بعاد المسؤولية المجتمعية( عمى مستوى مقياس أ0داللة إحصائية القيمة )
 ت، ويتضح أن أبعاد المسؤولية المجتمعية تحققوكذلك عمى مستوى جميع أبعاده
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(، وأن مفرداتو تحققت أيضًا بدرجة 0.22بدرجة متوسطة بمتوسط درجات بمغ)
، الذي تحقق بدرجة ضعيفة المرتبط بالجانب البحثي متوسطة عدا البعد السادس
أن دور  ( التي توصمت إلى0221،الممك سعود)جامعة  وتتوافق تمك النتائج مع دراسة

 )الفوزانودراسة  ،ال يزال محدودًا في معالجة قضايا التنمية بالمممكةالبحث العممي 
( التي أشارت إلى نقص الوعي الجامعات بالبحث العممي وضعف 0222ورشيد،

( 0221(، السمطان)0222، وما أشارت إليو دراستي القحطاني)التخطيط ألنشطتو
بضعف التعاون بين التعميم العالي والقطاع الصناعي في مجال البحث العممي، 

مؤسسات القطاع الخاص  ودراسة األمانة العامة لمجمس الغرف السعودية لضعف ثقة
بالعمماء والباحثين في الجامعات ومراكز األبحاث الوطنية، وما أشار إليو السنبل وعبد 

( لمحدودية نشاط االستشارات بوجو عام ما بين األكاديمين ومؤسسات 0220الجواد)
( التي أشارت لقمة االنتاجية العممية ألعضاء ىيئة 0222المجتمع، ودراسة الزىراني)

ولعل ىذا ٌيفسر بضعف اىتمام الجامعات بالبحث (. 0226ريس السعوديين)التد
العممي من جانب، وبأىمية ربطو بقضايا التنمية المجتمعية من جانب آخر، وتدني 
حصول الجامعات عمى تراتيب متقدمة في التصنيفات العالمية المعتمدة عمى أنشطة 

 البحث العممي مؤشر عمى ذلك الضعف.
 التساؤالت الفرعية فقد كانت النتائج كالتالي:أما فيما يخص 

التساؤل األول: ما درجة تحقق البعد المؤسسي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات 
-Sample-T -تم استخدام اختبار ) السعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية؟

Test Oneئجو( لمفردات البعد المؤسسي والدرجة الكمية لمبعد، والذي يوضح نتا 
 :(2الجدول رقم)
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( يوضح درجة تحقق البعد المؤسسي لممسؤولية المجتمعية 2جدول رقم )
  بالجامعات السعودية

 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

رتبة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

 القيمة
 االحتمالية

0 
إدراج المسؤولية المجتمعية كجزء من 

 الجامعة وخطتيا االستراتيجيةسياسات 
 ، مبادرات، إجراءات...() أىداف

 2.222 2.02- 02 ضعيفة 2.22 0.22

0 
وجود وحدات تنظيمية بالجامعة  

 ،عيل المسؤولية المجتمعية )عمادةلتف
 مركز ، وحدات ..(

 2.002 2.22- 2 متوسطة 2.10 0.20

0 
تفعيل النظم والتشريعات الخاصة بمنع 

والمالي ومكافحتو  الفساد اإلداري
 بالجامعة ) النزاىة (

 2.222 2.20 0 مرتفعة 2.12 0.20

2 
التزام الجامعة بتطبيق العدالة في نظم 

جراءات الم وارد البشرية ) التعيين وا 
 ، الترشيح ، الترقيات ...(والتوظيف

 2.222 0.22 2 متوسطة 2.12 0.02

2 
إتاحة البيانات والمعمومات بشفافية 

المستفيدين وفق ما تتطمبو لجميع 
 أعماليم

 2.260 2.21 1 متوسطة 0.20 0.26

6 
تطبيق نظم المحاسبة والمساءلة عمى 
 جميع منسوبي الجامعة بشكل عادل

 2.222 2.22 0 مرتفعة 0.02 0.20

2 

إلتزام الجامعة بتطبيق مبادئ الميثاق 
االخبلقي لمنسوبييا في مختمف 

الميام الممارسات )الحقوق والواجبات، 
 والمسؤوليات ..(

 2.222 0.20 0 متوسطة 2.12 0.00
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 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

رتبة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

 القيمة
 االحتمالية

1 
تطبيق القوانين واألنظمة التي تنظم 
 عبلقة الجامعة مع مؤسسات المجتمع

 2.220 0.22 6 متوسطة 2.16 0.02

2 
مشاركة منسوبي الجامعة في صناعة 

 مختمف القرارات التي تتعمق بيم
 2.202 0.22 2 متوسطة 2.22 0.02

02 
بيئة عمل جاذبة لمنسوبي توفير 

الجامعة) مكاتب ، قاعات ، معامل ، 
 قنوات تواصل ...(

 2.020 0.22 2 متوسطة 2.10 0.00

 2.220 22.02 0 متوسطة 2.00 0.01 كمي
( 2.220( أن القيمة االحتمالية لبلختبار تساوي )2من خبلل نتائج جدول رقم)

مما يعني رفض الفرض  مسبقًا؛المحدد  مستوى الداللة اإلحصائية أي أقل من
درجات أفراد المجتمع اليساوي بشكل ذي داللة إحصائية الصفري أي أن قيمة متوسط 

( عمى مستوى المحور األول لبلستبانة بشكل عام، وكذلك عمى مستوى 0القيمة )
، وبذلك يتضح أن البعد المؤسسي (02،2،0جميع مفرداتو عدا المفردات التالية:)

(، وأن مفرداتو 0.01جتمعية تحقق بدرجة متوسطة بمتوسط درجات بمغ)لممسؤولية الم
( المتان تحققا بدرجة مرتفعة 0(،)6تحققت أيضًا بدرجة متوسطة عدا المفردتين رقمي )

( التي تحققت بدرجة منخفضة، ويفسر الباحث انخفاض درجة تحقق 0والمفردة رقم)
ية بصورة قاصرة عمى خدمة المجتمع ىذه المفردة نتيجة لمتعامل مع المسؤولية المجتمع

فحسب من خبلل أنشطة وممارسات تدرج بخطط الجامعات ال تعبر عن المفيوم 
الحقيقي لتمك المسؤولية كما تم توضحيو باإلطار النظري لمدراسة، وبما يتوافق مع ما 

(، ودراسة السنبل 0200تم إصداره بالبيان الختامي لمؤتمر المسؤولية المجتمعية)
( التي أشارت لعدم وجود نظام متكامل لدى الكميات في مجال 0220الجواد)وعبد 
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( التي توصمت لعدم وجود 0222التعاون بين مؤسسات المجتمع، ودراسة القحطاني)
دارة األبحاث العممية والدراسات االستشارية،  إدارات متخصصة في تنظيم وتسويق وا 

حباط إلجراء البحوث، وعدم جود ووجود إجراءات مالية معقدة في الجامعات يشكل إ
محفزات مادية ومعنوية العضاء ىيئة التدريس لمقيام بالميام والبحوث واالستشارات، 
وعدم وجود سياسة واضحة لمبحث العممي، وآلية واضحة لتفعيل العبلقة بين قطاعات 
المجتمع والمؤسسات البحثية، وقمة البرامج اإلعبلمية التي تعزز التعاون بين 

( التي أشارت لعدم كفاية 0222معات ومؤسسات المجتمع. ودراسة الزىراني)الجا
التجييزات والتسييبلت المادية لمبحث العممي، وقمة وجود برامج بحثية ممولة من 

(التي أشارت إلى ضعف االتصال 0222)الفوزان ورشيد،ميزانية الجامعة، ودراسة
 .نشطة البحث العمميوالتنسيق بين الجامعة والقطاع الخاص والتخطيط أل

التساؤل الثاني: ما درجة تحقق البعد االجتماعي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات 
-Sample-T -تم استخدام اختبار ) السعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية؟

Test One لمفردات البعد االجتماعي والدرجة الكمية لمبعد، والذي يوضح نتائجو )
 (:2الجدول رقم)

( يوضح درجة تحقق البعد االجتماعي لممسؤولية المجتمعية 2جدول رقم )
 : بالجامعات السعودية

 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرت
بة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

0 
المشاركة في فعاليات المجتمع 
المتنوعة ) األسابيع األمنية ، 

 المناسبات الوطنية ...(
 2.222 2.12- 2 ضعيفة 2.10 0.01

0 
ل تقديم أنشطة وبرامج تطبيقية لح
 مشكبلت المجتمع وتطوير أفراده

 2.222 6.00- 6 ضعيفة 2.20 0.22
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 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرت
بة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

0 

ربط الكميات واإلدارات العممية 
بالجامعة بالقطاعات ذات العبلقة في 

المجتمع وصواًل لتكامل 
الصحية بالقطاع األدوار)الكميات 

الصحي، كميات األعمال بالقطاع 
الخاص، الكميات اإلنسانية العممية 

 بالتعميم...(.

0.20 
 

 2.222 6.22 0 مرتفعة 2.22

2 
دعم مشاركة منسوبي الجامعة عمى 
التطوع في مؤسسات المجتمع 

 المختمفة.
 2.220 0.20- 0 متوسطة 2.22 0.20

2 
إتاحة إمكانات الجامعة لممجتمع 
الخارجي ) المكتبات ، المبلعب ، 

 المسارح، المعامل ... (
 2.200 0.00- 0 متوسطة 2.22 0.12

6 
تسييل مشاركة متخصصين من 
مؤسسات المجتمع في المجالس 

 والمجان بالجامعة .
 2.220 0.01- 2 متوسطة 2.22 0.61

2 
دعم مشاركة أعضاء ىيئة التدريس 
في مجالس إدارة مؤسسات المجتمع 

 المدني.
 2.222 0.22- 2 متوسطة 2.20 0.62

1 
توفر قواعد البيانات والمعمومات بين 
الجامعة وقطاعات المجتمع  عن 

 االحتياجات والخدمات .
 2.222 6.21- 1 ضعيفة 2.12 0.26

 2.222 2.01- 2 ضعيفة 02.22 0.22تنفيذ برامج نوعية في التدريب  2
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 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرت
بة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

والتعميم المستمر  ألفراد المجتمع 
 ومؤسساتو.

02 
إشراك مؤسسات المجتمع في تقييم 

 برامج وأنشطة الجامعة
 2.002 0.02- 0 متوسطة 2.26 0.11

00 
دعم مشاركة المرأة في مختمف 
البرامج الجامعية ) داخل الجامعة 

 وخارجيا(
 2.062 0.02- 0 متوسطة 2.22 0.20

00 
دعم الرعاية الصحية المقدمة 

 لمنسوبي الجامعة :
 2.222 2.21- 2 ضعيفة 0.22 0.20

00 
توفير األمن النفسي والوظيفي 

 لمنسوبي الجامعة
 2.000 0.22 0 متوسطة 0.20 0.06

02 
تقديم برامج وأنشطة لذوي 

 االحتياجات الخاصة
 2.222 2.22- 2 ضعيفة 0.26 0.02

تقديم برامج وأنشطة لكبار السن  02
 والمتقاعدين .

 2.020 0.62- 2 متوسطة 2.26 0.12

06 
دعم القطاعات والمؤسسات غير 
الربحية في المجتمع ) التطوعية ، 

 الخيرية ... (
 2.222 2.22- 1 ضعيفة 2.12 0.00

02 
تقديم برامج وأنشطة توعوية داخل 
وخارج الجامعة في مجاالت الصحة 

 واألمن
 02 ضعيفة 2.12 0.20

-
00.22 2.222 

01 
دعم أنشطة وبرامج األمن الفكري في 

) كتقديم برامج وفعاليات  المجتمع
 2.222 2.22- 2 ضعيفة 2.10 0.00
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 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرت
بة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

ءات وسياسات ، وتطبيق اجرامتنوعة
 (وقائية وعبلجية ...

02 
تقديم الدعم المادي لممحتاجين من 
منسوبي الجامعة ) طبلب ، موظفين 

) ... 
 2.222 6.62- 6 ضعيفة 2.20 0.02

 2 متوسطة 2.00 0.60 كمي
-

00.02 
2.202 

أن القيمة االحتمالية لبلختبار تساوي يتضح ( 2نتائج جدول رقم)من خبلل 
مما يعني رفض  المحدد مسبقًا؛ مستوى الداللة اإلحصائية ( أي أقل من2.202)

درجات أفراد المجتمع اليساوي بشكل ذي داللة الفرض الصفري أي أن قيمة متوسط 
كل عام، وكذلك عمى لبلستبانة بش ( عمى مستوى المحور الثاني0لقيمة )إحصائية ا

، وبذلك يتضح أن (02،00،00،02مستوى جميع مفردتيا عدا المفردات التالية:)
بمتوسط درجات متوسطة  تحقق بدرجة البعد االجتماعي لممسؤولية المجتمعية

عدا  ةوضعيف ةوقد تراوحت درجة التحقق لممفردات ما بين متوسط (،0.60بمغ)
بوجود عمادات يا مرتفعة، ويفسر الباحث ذلك ( التي كانت درجة تحقق0المفردة رقم)

بالجامعات لخدمة المجتمع تركز عمى ربط الكميات واإلدارات العممية بالجامعات 
بالقطاعات ذات العبلقة في المجتمع، ويتوافق ذلك مع ما تم عرضو من تجارب 

 .لمشراكة بين الجامعات وتمك القطاعات بالمممكة في المحور الثاني بالدراسة
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التساؤل الثالث: ما درجة تحقق البعد االقتصادي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات 
-Sample-T -تم استخدام اختبار ) السعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية؟

Test Oneوالدرجة الكمية لمبعد، والذي يوضح نتائجو  قتصادي( لمفردات البعد اال
 (:6الجدول رقم)

ة المجتمعية ممسؤوليجة تحقق البعد االقتصادي ل( يوضح در 6جدول رقم )
 : بالجامعات السعودية

 المتوسط المفردات م
االنحرا
ف 

 المعياري

درجة 
 التحقق

رتبة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

ترشيد النفقات المالية في الصرف  0
 عمى البرامج واألنشطة.

 2.200 0.00- 2 متوسطة 2.16 0.10

توفير الدعم المالي لتحقيق  0
المشروعات الخدمية واإلنتاجية 
بالمجتمع من خبلل الشراكات 
والتبرعات والمشروعات اإلنتاجية 

 بالجامعة..

 2.026 2.20 0 متوسطة 2.22 0.22

استغبلل الموارد المالية لتطوير  0
 أداء الجامعة .

 2.222 2.00 0 مرتفعة 2.22 0.22

ممتكبلت تعزيز المحافظة عمى  2
الدولة داخل الجامعة وخارجيا ) 
كتقديم برامج توعوية ، وتطبيق 
 الموائح واإلجراءات الخاصة ... (

 2.202 2.10 0 متوسطة 2.12 0.22

ترشيد استخدامات الموارد الطبيعية  2
في الجامعة  ) الماء ، الكيرباء 

) .. 

 2.220 0.22- 2 متوسطة 2.20 0.20
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 المتوسط المفردات م
االنحرا
ف 

 المعياري

درجة 
 التحقق

رتبة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

جذب دعم من أفراد ومؤسسات  6
المجتمع ألنشطة التنمية 
 المجتمعية داخل وخارج الجامعة 

 2.222 2.62- 2 ضعيفة 2.12 0.20

تفعيل قنوات التواصل المختمفة  2
بالجامعة لنشر المنتجات المعرفية 
لممستفيدين داخل الجامعة 

 وخارجيا 

 2.222 0.26- 6 متوسطة 2.12 0.62

 2.222 2.20- 0 متوسطة 2.00 0.22 كمي
( 2.222( أن القيمة االحتمالية لبلختبار تساوي )6من خبلل نتائج جدول رقم)

مما يعني رفض الفرض  المحدد مسبقًا؛ مستوى الداللة اإلحصائية أي أقل من
درجات أفراد المجتمع اليساوي بشكل ذي داللة إحصائية الصفري أي أن قيمة متوسط 

المحور الثالث لبلستبانة بشكل عام، وكذلك عمى مستوى ( عمى مستوى 0القيمة )
، وبذلك يتضح أن البعد االقتصادي لممسؤولية (2،0جميع مفرداتو عدا المفردتين)

(، وكانت درجة تحقق 0.22المجتمعية تحقق بدرجة متوسطة بمتوسط درجات بمغ)
سير ارتفاع ( مرتفعة، ويمكن تف0( ضعيفة، )6المفررات متوسطة عدا المفردتين رقمي)

فيما الجامعات يد موارد مالية نتيجة خفض ميزانية شلوجود رقابة مالية وتر  (0الفقرة)
التزال جيود الجامعات في جذب الدعم من قطاعات المجتمع ضعيفة كما أوضحتو 

( وٌيفسر في ضعف الوعي المتبادل بين الجامعات والقطاعات بأىمية 6الفقرة رقم )
 ستدامة لممجتمع بشكل عام .الشراكات لتحقيق تنمية م
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التساؤل الرابع: ما درجة تحقق البعد البيئي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات 
-Sample-T -تم استخدام اختبار ) السعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية؟

Test Oneوالدرجة الكمية لمبعد، والذي يوضح نتائجو الجدول  بيئي( لمفردات البعد ال
 (:2رقم)

ممسؤولية المجتمعية بالجامعات ( يوضح درجة تحقق البعد البيئي ل2جدول رقم )
 ةالسعودي

 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

رتبة 
 البعد

 Tاختبار 

 قيمة
T)) 

القيمة 
االحتمال
 ية

0 
تقديم برامج وأنشطة لممحافظة عمى 

 2.222 2.00 0 متوسطة 2.10 0.20 البيئة وحمايتيا من التموث

0 
تقديم برامج وفعاليات متنوعة لدعم 

 السياحة الوطنية
 2.002 0.20 0 متوسطة 2.12 0.00

0 
تقديم برامج وأنشطة متنوعة 
 لممحافظة عمى اآلثار واستثمارىا

 0.22 2.26- 0 متوسطة 2.21 0.66

2 

دعم تطبيق أنظمة المرور داخل 
الحرم الجامعي وخارجو ) كتنفيذ 
برامج توعوية، وتطبيق الجزاءات 

 النظامية ... (

 2.222 2.01- 2 ضعيفة 2.16 0.01

2 
دعم برامج التوعية عن مضار 

التدخين والمخدرات ) برامج وقائية ، 
 إجراءات وقائية وبنائية .. (

 2.222 2.00- 2 ضعيفة 2.21 0.02

 2.222 22.22- 0 متوسطة 2.22 0.22 كمي
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( 2.222( أن القيمة االحتمالية لبلختبار تساوي )2رقم)من خبلل نتائج جدول 
مما يعني رفض الفرض  المحدد مسبقًا؛ مستوى الداللة اإلحصائية أي أقل من

درجات أفراد المجتمع اليساوي بشكل ذي داللة إحصائية الصفري أي أن قيمة متوسط 
ى مستوى ( عمى مستوى المحور الرابع لبلستبانة بشكل عام، وكذلك عم0القيمة )

لممسؤولية  بيئي، وبذلك يتضح أن البعد ال(0،0جميع مفردتيا عدا المفردتين)
(، وقد تراوحت درجة 0.22المجتمعية تحقق بدرجة متوسطة بمتوسط درجات بمغ)

( درجة تحقق 2،2، وقد حققت المفردتين )ةوضعيف ةالتحقق لممفردات ما بين متوسط
ضعيفة قد يعود لضعف اىتمام الجامعات بالشراكات مع الجيات ذات العبلقة باألمن 
كالمرور والمخدرات وبالتالي ضعف االىتمام بالبرامج التوعوية داخل الخاصة بيا 

 داخل وخارج الجامعة . 
التساؤل الخامس: ما درجة تحقق البعد المعرفي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات 

-Sample-T -تم استخدام اختبار ) لسعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية؟ا
Test Oneوالدرجة الكمية لمبعد، والذي يوضح نتائجو  معرفي( لمفردات البعد ال

 (:1الجدول رقم)
( يوضح درجة تحقق البعد المعرفي لممسؤولية المجتمعية 1جدول رقم )

 : بالجامعات السعودية

االنحراف  المتوسط المفردات م
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرتبة 
 البعد

 Tاختبار 

 قيمة
T)) 

القيمة 
االحتمال
 ية

0 
إتاحة فرص التعميم المتساوية لمجميع 

 2.222 020- 02 ضعيف جداً  2.20 0.20 .

0 
تمبية احتياجات المجتمع من البرامج 

 األكاديمية .
 2.222 20.21- 2 ضعيفة 2.06 0.20
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االنحراف  المتوسط المفردات م
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرتبة 
 البعد

 Tاختبار 

 قيمة
T)) 

القيمة 
االحتمال
 ية

0 
مفاىيم وتطبيقات المسؤولية  تضمين

المجتمعية في المناىج واألنشطة 
 الجامعية.

 2.222 2.12 0 مرتفعة 2.10 0.62

2 

تعزيز مفاىيم المسؤولية المجتمعية ) 
كالمواطنة واالنتماء ، االنفتاح الثقافي 

المنظومة  –الحقوق والواجبات  –
القيمية ( لدى منسوبي الجامعة من 

 المتنوعة.خبلل الفعاليات 

 2.222 0.62 0 متوسطة 2.62 0.02

2 
إكساب طبلب الجامعة لممعارف 

والميارات البلزمة لممارسة المسؤولية 
 المجتمعية.

 2.201 0.20- 2 متوسطة 2.21 0.10

6 
تقديم برامج تحويمية إلعادة تأىيل 

خريجي الجامعة لمين جديدة مناسبة 
. 

 2.200 0.02 2 متوسطة 2.10 0.02

2 
فعاليات متنوعة لتطوير أداء  تنفيذ

منسوبي الجامعة ) دورات، ندوات، 
 ورش عمل ...(

 2.222 0.21- 6 متوسطة 2.22 0.12

1 
تدريب الطبلب بمؤسسات  المجتمع 
أثناء الدراسة لتعميق مفاىيم المسؤولية 

 المجتمعية.
 2.222 1.22- 1 ضعيفة 2.21 0.02

2 
إجراء تقييم بنائي لممارسة طبلب 

لممسؤولية المجتمعية أثناء  الجامعة
 2.222 2.22 0 متوسطة 2.62 0.02
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االنحراف  المتوسط المفردات م
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرتبة 
 البعد

 Tاختبار 

 قيمة
T)) 

القيمة 
االحتمال
 ية

 الدراسة

0
2 

تقديم جوائز تنافسية لمتميز ألفضل 
الممارسات لممسؤولية المجتمعية 

 لمنسوبي الجامعة
 2.220 0.21- 2 متوسطة 2.22 0.22

 2.220 0.26 2 متوسطة 2.21 0.20 كمي
االحتمالية لبلختبار تساوي أن القيمة يتضح ( 1من خبلل نتائج جدول رقم)

مما يعني رفض  المحدد مسبقًا؛ مستوى الداللة اإلحصائية ( أي أقل من2.220)
درجات أفراد المجتمع اليساوي بشكل ذي داللة الفرض الصفري أي أن قيمة متوسط 

( عمى مستوى المحور الخامس لبلستبانة بشكل عام، وكذلك عمى 0إحصائية القيمة )
لممسؤولية المجتمعية تحقق  المعرفي، وبذلك يتضح أن البعد تياميع مفردمستوى ج

ما (، وقد تراوحت درجة التحقق لممفردات 0.20بدرجة متوسطة بمتوسط درجات بمغ)
والتي تشير إلى ضعف إتاحة  ضعيفة جداً  (0رقم)المفردة  بين متوسطة عدا مفردتين:

الفرصة لمجميع في التعميم الجامعي وٌيفسر ىذا بتقنين أعداد القبول من قبل وزارة 
، وستشيد ضغطًا ومنح القبول لممعدالت العالية التعميم لتحقيق معدالت توظيف أكبر

والتي  (0المفردة رقم)فيما تشير ، ىذا المجالفي  0202أيضا تبعًا لرؤية المممكة 
إلى ضعف تمبية الجامعة الحتياجات المجتمع من البرامج  منخفضة حققت بدرجةت

األكاديمية وىذا سببو توجو الجامعات بشكل كبير لفتح برامج الحتياجات سوق العمل 
تحققت بدرجة والتي ( 0)رقم  المفردةو  .بشكل أكبر كما يتضح في متطمبات االعتماد

لمسؤولية في المناىج واألنشطة الجامعية اوالتي تشير إلى تضمين مفاىيم  مرتفعة
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نتيجة توجو الجامعات لتفعيل األنشطة الطبلبية غير الصفية وتخصيص برامج باسم 
 فعاليات معينة كالحوار الطبلبي وأندية الشباب ضمن أنشطة وبرامج الجامعات .

التساؤل السادس: ما درجة تحقق البعد البحثي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات 
-Sample-T -تم استخدام اختبار ) لسعودية من وجية نظر القيادات األكاديمية؟ا

Test Oneوالدرجة الكمية لمبعد، والذي يوضح نتائجو  بحثي( لمفردات البعد ال
 (:2الجدول رقم)

( يوضح درجة تحقق البعد البحثي لممسؤولية المجتمعية بالجامعات 2جدول رقم )
 :السعودية

 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرتبة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

0 
نشر ثقافة اخبلقيات البحث العممي 
بين منسوبي الجامعة  بالوسائل 

 المختمفة.
 2.222 2.00- 1 ضعيفة 2.22 0.22

0 
اتخاذ الخطوات البلزمة لضبط 
إجراءات البحث العممي بالجامعة 

 )كاالنتحال والسرقات....(.
 2.222 6.22- 02 ضعيفة 2.10 0.22

0 
توظيف البحث العممي لتحسين جودة 

 2.022 0.20 0 متوسطة 2.22 0.21 الحياة االجتماعية.

2 
تنظيم فعاليات عممية متنوعة لمناقشة 
قضايا المجتمع المختمفة ) مؤتمرات ، 

 ندوات ..(
 2.222 0.22 0 متوسطة 2.22 0.01

2 
إجراء دراسات مسحية لتحديد 
 احتياجات المجتمع المتنوعة.

 2.222 0.62- 2 متوسطة 2.10 0.20

 2.226 0.61- 0 متوسطة 2.22 0.12إنشاء كراسي عممية تختص بخدمة  6
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 المتوسط المفردات م
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

مرتبة 
 البعد

 Tاختبار 
 قيمة
T)) 

القيمة 
 االحتمالية

 قضايا المجتمع التنموية.

2 
تأسيس مراكز بحثية  مشتركة بين 

 الجامعة وقطاعات المجتمع .
 2.222 0.22- 2 متوسطة 2.22 0.62

1 
دعم أنشطة التأليف والترجمة لممؤلفات 
الموجية لخدمة المجتمع وحل مشكبلتو 

. 
 2.222 2.21- 2 ضعيفة 2.22 0.21

2 
توفر مراكز استشارية لخدمة أفراد 

 2.222 2.02- 2 ضعيفة 2.22 0.22 المجتمع ومؤسساتو .

02 
تشجيع الجامعة لمشاركة منسوبييا 

 العالمية.دوليًا لبلحتكاك بالثقافات 
 2.222 2.22- 6 ضعيفة 2.11 0.21

00 
توفير حاضنات أعمال بالتنسيق مع 
القطاعات المجتمعية لتحويل نتائج 

 األبحاث لمنتجات عممية .
 2.222 6.20- 00 ضعيفة 2.12 0.22

00 
نشر المعرفة عبر قنوات فاعمة إلفادة 
أفراد المجتمع ومؤسساتو بما يحقق 

 نمو المجتمع المعرفي
 00 ضعيفة 2.20 0.22

-
00.02 

2.222 

00 
نشر البحوث التي تؤدي لتطوير 
أساليب العمل وزيادة اإلنتاج وحل 

 مشكبلت المجتمع
 00 ضعيفة 2.12 0.20

-
00.22 

2.222 

 2.222 2.21- 6 ضعيفة 2.22 0.22 كمي
( 2.222( أن القيمة االحتمالية لبلختبار تساوي )2من خبلل نتائج جدول رقم)

مما يعني رفض الفرض  المحدد مسبقًا؛ مستوى الداللة اإلحصائية منأي أقل 
درجات أفراد المجتمع اليساوي بشكل ذي داللة إحصائية الصفري أي أن قيمة متوسط 
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لبلستبانة بشكل عام، وكذلك عمى مستوى  سادس( عمى مستوى المحور ال0القيمة )
البعد البحثي لممسؤولية ، وبذلك يتضح أن (6،0جميع مفردتيا عدا المفردتين)

(، وقد تراوحت درجة 0.22المجتمعية تحقق بدرجة متوسطة بمتوسط درجات بمغ)
وتتفق تمك الدراسة مع دراسة السنبل وعبد  ةوضعيف ةالتحقق لممفردات ما بين متوسط

(، والتي أشارت لضعف طمب مؤسسات المجتمع لمخدمات االستشارية 0220الجواد)
( التي توصمت 0222ة التعاقدات البحثية، ودراسة القحطاني)من الجامعة، وكذلك قم

لقمة البحوث والدراسات االستشارية المقدمة من الجامعات لقطاعات المجتمع. كما 
تشير أغمب العناصر إلى ضعف توجو الجامعات في تفعيل نتائج البحوث وترجمتيا 

، لخاص من جانبلشراكات مع القطاع اعمميا لمنتجات تطبيقية ويرجع ىذا لضعف ا
، فبل معنى ة في وظيفة البحث العممي تحديداً وضعف المسؤولية المجتمعية لمجامع

لتقديم أبحاث ودراسات طالما ليس ليا تأثير مباشر عمى تنمية المجتمع وحل 
 مشكبلتو.

المبحث الثالث: تصور مقترح لتطوير المسؤولية المجتمعية لمجامعات 
 : المية الحديثة لتجارب وخبرات بعض الدولالسعودية في ضوء االتجاىات الع

عمى نتائج الدراسة الميدانية لواقع المسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية  بناءً 
أبعاد مقياس المسؤولية نتائج أوضحت أن درجة تحقق أغمب وما توصمت لو من 

ومتوسطة، المجتمعية لمجامعات السعودية غير مرضية؛ حيث تراوحت ما بين ضعيفة 
واستنادًا ، درجة متوسطة عمى مستوى المقياس ككل؛ حيث بمغ تحقق األبعاد وكذلك

لنتائج الدراسات السابقة التي تم استعراضيا وأظيرت العديد من نقاط الضعف في 
ممارسات المسؤولية المجتمعية كوجود خمط بين مفيوم المسؤولية المجتمعية وخدمة 

فة الثالثة لمجامعة وىي خدمة المجتمع، مع اقتصار المجتمع، وضعف ممارسات الوظي
مفيوم المسؤولية المجتمعية لمجامعات عمى وظيفة خدمة المجتمع، وكذلك ضعف 
التنسيق بين وظائف الجامعة الثبلث التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع والتركيز 
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رص المتاحة عمى وظيفتي التدريس والبحث أكثر من خدمة المجتمع، واستثمارًا لمف
لتحقيق اقتصاد  0202لتطوير المسؤولية المجتمعية؛ كوجود رؤية طموحة لممممكة 

مزدىر ومجتمع حيوي ووطن طموح، وتوجو الجامعات الجديد في أن تكون جامعات 
مسؤولية مجتمعيًا، وتعظيم دور القطاعات وتوجييا لعقد شراكات مجتمعية داعمة، 

و الجامعات كضعف ميزانياتيا المعتمدة، وتقنين ووجود عدد من التحديات التي تواج
% من خريجيييا في 22قبول الطبلب في بعض التخصصات الستيداف توظيف 

 سوق العمل، وضعف قيم الوالء واالنتماء لبعض منسوبي الجامعات.
كل تمك المحاور تقود ألىمية تطوير المسؤولية المجتمعية لمجامعات انطبلقًا     

الستراتيجي األنسب لممرحمة الحالية والمستقبمية ولموفاء برؤية من كونو الخيار ا
من كونيا  ؛ فالنظرة لممسؤولية المجتمعية لمجامعات إنطبلقاً والوطن الجديدةالجامعات 

مسار األفضل التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع ليو ال منطمق الوظائف الثبلث: 
وجيو الجامعات بوظائفيا وأدوارىا األنسب الذي سيضمن ت والخيار االستراتيجي

اث تنمية مجتمعية شاممة وخدماتيا ومنتجاتيا إلحداث ثورة عممية وعممية في أحد
، وىذا التصور المقترح أحد الجيود التطبيقية الفاعمة بإذن اهلل في تحقيق ومستدامة

 تمك الغايات .
  ر المقترح لما يمي:ييدف التصو  ؛صورأىداف الت -أوالً 

 المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية .تطوير  .0
قاط القوة لممسؤولية عبلج نقاط الضعف في الممارسات الحالية ودعم ن .0

 المجتمعية بالجامعات .
استثمار الفرص المتاحة التي من شأنيا تطوير المسؤولية المجتمعية  .0

 لمجامعات .
جامعات وضع برامج وأنشطة لمحد من المعوقات التي قد تعترض قيام ال .2

 بمسؤوليتيا المجتمعية.



 

654 

 2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

تقديم نموذج عممي يمكن تطبيقو لتطوير المسؤولية المجتمعية بالجامعات  .2
 ضوء االتجاىات العالمية الحديثة.في 

تطوير وظائف الجامعات لتحقيق المسؤولية المجتمعية ومساىمتيا في  .6
 إحداث تنمية مجتمعية شاممة ومستدامة .

ية لمنسوبي الجامعة وافراد المجتمع نشر ثقافة المسؤولية المجتمع  .2
دور الجامعة والمجتمع في خدمة القضايا االقتصادية تعزيز وقطاعاتو و 

 واالجتماعية والبيئية .
زيادة فاعمية وكفاءة البرامج المقدمة لممجتمع وتطوير أداء الوحدات  .1

 التنظيمية الخاصة بتقديم المسؤولية المجتمعية بإجراءات عممية تطبيقية.
ممارسات المسؤولية المجتمعية ضمن أدوار الجامعات الرئيسة،  دمج .2

التدريس، والبحث، وخدمة المجتمع لموصول لدرجة عالية من االنسجام 
 بين وظائف الجامعة وتوجيييا لخدمة المجتمع.

 تعزيز سمعة الجامعات في المجتمع مما يزيد ثقة القطاعات وبالتالي .02
 جذب الشراكات الداعمة لبرامجيا 

ُبني ىذا التصور عمى عدة أسس  ؛منطمقات وركائز التصور -ثانياً 
 وموجيات، يمكن حصر أىميا في التالي :

  منطمقات دينية تتمثل في تأكيد الشريعة اإلسبلمية عمى المسؤولية المجتمعية
عمى المستوى الفردي والجماعي وعمى مستوى الوطن واألمة اإلسبلمية بشكل 

 السنة. عام كما ورد في القران و 
  منطمقات وظيفية، وتتمثل في ارتباط التصور واستيدافو المباشر لتطوير

وظائف الجامعة الثبلث؛ بتزويد المجتمع وسوق العمل بخريجين مؤىمين 
ومسوؤلين مجتمعيا، ومناقشة القضايا المجتمعية وحل مشكبلتو المختمفة عبر 
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ت المتنوعة التوعوية الدراسات والبحوث العممية التطبيقية، وتنفيذ الفعاليا
والتدريبية واالستشارية لرفع وعي المجتمع وخدمة قضاياه. كما ينطمق التصور 
من تطوير لموظائف اإلدارية بالجامعة من التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة 
والتقويم وصواًل لتطوير دور الجامعة المأمول في قيادة التنمية بالمجتمع وحل 

 طوير أداء منسوبيو .مشكبلتو المختمفة وت
  منطمقات تنموية تتمثل في ارتباط المسؤولية المجتمعية بقضايا التنمية المحمية

بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وعمميا وبحثيا وحل مشكبلت المجتمع بقطاعاتو 
 وأفراده الحالية والمستقبمية في ضوء شراكة داعمة من قبل مؤسسات المجتمع 

 مقترح وآليات تنفيذىا :مكونات التصور ال -ثالثاً 
الجامعة عبارة عن نظام شامل ومتكامل بين مجموعة من النظم الرئيسية والفرعية 
التي تيدف لتحقيق وظائف الجامعة وأدوارىا المختمفة . والمسؤولية المجتمعية أحد 
تمك العمميات الكبرى في منظومة العمل الجامعي والتي تتألف من مدخبلت وعمميات 

قد استخدم الباحث التحميل الكيفي لتحميل نتائج الدراسة ودراسة أبرز ومخرجات. و 
فقد اعتمد الباحث عمى  لتاليالتجارب العالمية في ممارسات المسؤولية المجتمعية، وبا

 System)    األساليب الكيفية في عممية التحميل من خبلل أسموب تحميل النظم 
Analysis Method  لمبلئمتو لمنيجية الدراسة ومناسبتو ( كأحد األساليب الكيفية

. عات ووظائفيا وبرامجيا وأنشطتيالمدراسات التطويرية لمنظم المتشابكة كنظام الجام
 ويتكون النظام من العناصر التالية :

 المدخبلت، وتتضمن : - أ
مدخبلت بشرية : وتشمل الطمبة والقيادات الجامعية، وأعضاء ىيئة التدريس  .0

يمانيم والموظفين والفنيين ،  وافراد المجتمع من خارج الجامعة بقدراتيم وا 
وومارساتيم بأىمية المسؤولية المجتمعية لكل فرد ودور كل جية تجاه إنجاح 

 أىداف المسؤولية المجتمعية .
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مدخبلت مادية : وتشمل القاعات والمباني ، وتوفر ميزانيات لدعم المسؤولية  .0
المنظمة ، والخطط االستراتيجية  المجتمعية ، والتعميمات واألنظمة والموائح

والتشغيمية والبرامج واألنشطة الموجية لتنفيذ خطط ومتطمبات المسؤولية 
 المجتمعية .

 لتقنيات واالتصاالت والمعامل.مدخبلت تقنية : وتشمل أجيزة الحاسب وا .0
 العمميات، ويتضمن تطبيق التصور تطوير العمميات التالية : -ب
 ات تطوير ىذه العممية :التدريس، ومن أبرز إجراء -0

  إدراج مقرر باسم "المسؤولية المجتمعية" كمتطمب جامعي في الجامعات السعودية
يتناول الجانب النظري مفاىيم المسؤولية المجتمعية وأىميتيا ومبادئيا وابعادىا 
والقيم المتعمقة بيا والمفاىيم المرتبطة بيا، ويتناول الجانب التطبيقي الميارات 

سيا الطالب لدى قطاعات المجتمع التي سيتدرب فييا الطالب طيمة مدة التي يمار 
الدراسة، وتقترح اآللية أن يتعاون الطالب مع أكثر من جية خدمية مجتمعية 
حسب تخصصاتيم طيمة مدة الدراسة اثناء فترات االجازات والتدريب الميداني اذا 

ون تشاركي بين مدرس وجد ، بحيث يكون تقييم المقرر نياية دراسة الطالب ويك
المقرر والجيات التي تعاون معيا الطالب وتدرب لدييا ، ويكون تسجيل 
الميارات في سجل خاص يستممو الطالب مع سجمو االكاديمي ويوضح سجل 
الميارات أبرز الميارات التي تمكن منيا الطالب ومارسيا لدى قطاعات المجتمع 

. وقد أوصى المؤتمر العربي حول وأسماء الجيات التدريبية التي تدرب لدييا
بإدراج مقرر المسؤولية    2017المسؤولية االجتماعية لمجامعات في األردن

 المجتمعية في الجامعات العربية .
  تطوير أساليب تدريس المقررات الجامعية إلكساب الطمبة الميارات التطبيقية التي

 المشروعات. تمكنيم من خدمة المجتمع بشكل كالتعمم التعاوني وطريقة
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  ،تطوير أساليب تقويم الطالب لتشمل ) التقويم الذاتي ، والنظير ، والمحاضر
ومسؤول األنشطة الطبلبية والمجتمعية ( لتقييم اكثر موضوعية وشمولية لمعارف 

 وميارات الطبلب .
 . التنسيق والتكامل فيما بين األنشطة التعميمية وانشطة المسؤولية المجتمعية 
  ج أكاديمية تخصصية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وخاصة تقديم برام

في الكميات اليندسية والتكنولوجية كبرنامج التعمم التعاوني والتدريب في جامعة 
" بألمانيا"  Berufs"ببريطانيا"، ومؤسسة بيروفس North Eastern نورث يسترن 

 الجامعات . أو برنامج " جواز سفر" بين الغرفة التجارية باالمارات و 
  تطوير أنظمة توجيو ورعاية الطبلب وسبلمتيم لمتابعة وتوجيو الطالب لتحسين

أدائو واستكمال متطمبات تخرجو دون مشكبلت ، كما في مركز سبلمة الطالب 
 ونجاح الطالب في الجامعات الكندية .

  اشراك أعضاء من قطاعات المجتمع ضمن المجان االستشارية لمبرامج األكاديمية
الجامعات؛ لتخطيط البرامج وتطويرىا بناء عمى مشكبلت ومتطمبات واحتياجات ب

 سوق العمل.
 البحث العممي ، ويتضمن تحقيق اإلجراءات التالية  : -0
  بناء خطة استراتيجية لمبحث العممي ومراكز البحث العممي في الجامعات

وتنسق بين جيود الجامعات في  0202السعودية تنطمق من رؤية المممكة 
تحقيق المسؤولية المجتمعية لمجامعات كما في مشروع الجامعات الصينية 

تجربة " الذي استيدف إعادة ىيكمة سياسات التعميم العالي بيا. وكذلك 000"
 فنمندا في إيجاد التكامل بين خطة التعميم العالي والخطة االقتصادية لمحكومة 

  عقد شراكات بين الجامعات والقطاع الخاص والشركات لتمويل المشروعات
 البحثية .
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   تخصيص مواقع استثمارية لمشركات في الجامعات كمواقع استثمارية، وبحثية
يس ، ولتفعيل إفادة الشركات من وجود وتدريبية لطمبتيا وأعضاء ىيئة التدر 
 أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين .

  تأسيس شركات كأذرع استثمارية تتبع الجامعات وذلك لتحويل منتجات
الجامعات العممية لمنتجات عممية عبر قنوات فاعمة كحاضنات األعمال 
وحضائر المعرفة ، وتوظيف البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا لتطوير 

( في بريطانيا، وفكرة حدائق العمم والمعرفة  ArtherDatileإلنتاج كشركة )ا
 في جامعة الشرق األوسط بتركيا .

  التنسيق مع الشركات والقطاعات الصناعية والخدمية إلتاحة الفرصة لمشاركة
أعضاء ىيئة التدريس لمعمل بيا من جانب المسؤولية المجتمعية، ولتطوير 

حتياجات واقعية من جيات العمل ، وتقديم خدمات البرامج األكاديمية با
استشارية لتمك المؤسسات كتجربة جامعة والية ميتشجان، وبعض الجامعات 

 البريطانية .
  توجيو أبحاث الجامعة والترقيات لخدمة الجامعة والمجتمع ونشر نتائجيا

وتسييل تحويميا لمنتجات خدمية ، وربط التوجيات البحثية بقطاعات محددة 
كقطاع التكنولوجيا من خبلل وجود البرامج المتخصصة وتوجيو األبحاث 
كتجربة معيد مساشوستس لمتكنولوجيا ، أو تجربة رؤساء الجامعات في 

 منطقة كيمروفوو في روسيا الموجو لمتعميم والتدريب .
  تأسيس مراكز بحثية عن طريق التحالفات االستراتيجية بين الجامعات

اإلنتاجية الكبرى كتجربة وادي السميكون بجامعة والقطاعات الصناعة و 
ستانفورد . ومن أمثمة ذلك أن تنسيق جامعات الممك فيد والدمام والممك 
فيصل والممك سعود والممك عبدالعزيز في تأسيس مراكز بحثية لمقطاعات 
والشركات العاممة في مجال البترول؛ لتطوير األداء البحثي لمجامعات 
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لمشاريع المقدمة لتمك القطاعات ،وكذلك إمكانية أن وتطوير الخدمات وا
تتعاون جامعات الممك فيصل والقصيم وطيبة وبيشة في تأسيس مراكز بحثية 
متخصصة في مجاالت الزراعة عموما والتمور عمى وجو الخصوص لمناسب 
البيئات المحيطة بتمك الجامعات ليذه المنتجات، ونفس الحديث ينطبق عمى 

طقة الغربية كأم القرى والممك عبدالعزيز وجدة في تقديم الجامعات بالمن
الدراسات المتعمقة بالحج والعمرة والسياحة ، وىو األمر الذي تميزت بو بعض 
التكتبلت الجامعية في العالم ، ومنيا تميز الجامعات الماليزية بتقديم األبحاث 

 ليزيا.المتداخمة والمتعددة التخصصات لحل قضايا تنموية محددة في ما
  تقنين الكراسي البحثية في الجامعات وتوجيييا في مسارات تكفل استمرار دعم

التي تضمن استمرار التمويل كالعمل الخيري الممولين وخاصة في األعمال 
كذلك التنسيق بين الجامعات والطوعي والمجال الصحي والبيئي والتعميمي، 

لية المجتمعية من إنشاء في استحداث الكراسي الجديدة لتحقيق أىداف المسؤو 
 تمك الكراسي .

  تنويع أعضاء الفرق البحثية بين الجامعات وبين المستيدفين من الموضوعات
نتاج بحوث واقعية  البحثية؛ لتسييل الحصول عمى البيانات والمعمومات، وا 
إجرائية يمكن تطبيقيا وتقويميا كما ىو متوفر في المعاىد البحثية بالسويد 

 ء من الجامعات والمراكز البحثية ومن الشركات الصناعية والذي يضم أعضا
  إتاحة الفرصة ألفراد المجتمع إلجراء البحث العممي من خبلل برامج خاصة

او مسارات وذلك إلكساب المتعممين ميارات البحث العممي لخدمة مؤسساتيم 
وحل مشكبلتيم في برامج حرة دون شرط الدراسة االكاديمية في تخصصات 

 كما في التجربة اليابانية .معينة 
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  تنظيم تقديم األبحاث العممية في مجاالت الصناعة أو التكنولوجيا او مختمفة
التخصصات بتنسيق بين المراكز البحثية داخل الجامعة الواحدة كتجربة مدينة 

 كانساي لمعموم باليابان أو بين المراكز البحثية بين الجامعات .
  عممية متنوعة تناقش قضايا المجتمع التنموية عقد مؤتمرات عممية وفعاليات

وقضايا المسؤولية المجتمعية في مختمف المجتمعات وتوزيعيا بين المناطق 
 والمحافظات لتعميم التجارب.

 خدمة المجتمع ، وتتضمن اإلجراءات التالية : -0
  تعديل مسمى الوظيفة الثالثة لمجامعات من خدمة المجتمع إلى المسؤولية

متأكيد عمى أىمية المسؤولية المجتمعية ، وتوجيو كافة الوظائف المجتمعية؛ ل
واألدوار لتحقيق أىداف المسؤولية المجتمعية في كل نشاط وبرنامج لمجامعة 
، وبالتالي تعديل أيضا أسماء الوكاالت والعمادات واإلدارات من خدمة 

 المجتمع لممسؤولية المجتمعية .
 امعية وروابط الخريجين بالجامعات تفعيل وحدات الخريجين بالكميات الج

لمتابعة الخريجين وجمع بيانات جيات العمل واحتياجاتيم ومقارنتيا 
بالمستيدفات وتسويق الخريجين عمى وظائف سوق العمل كما في تجربة 

 الجامعة المنتجة بماليزيا .
  تقديم فعاليات تناسب أفراد المجتمع وفئاتو المختمفة من كبار السن وذوي

اجات الخاصة تبلئم متطمباتيم ، فمثبل تقوم كميات التربية في الصين االحتي
مع جيات التعميم بتقديم برامج عن الصحة العامة واألخبلق والطفل ألولياء 

 أمور الطبلب .
  التنسيق بين الجامعة وقطاعات المجتمع المستيدفة في تخطيط وتنفيذ وتقويم

 برامج وأنشطة الجامعة لممجتمع .
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 ليات تدريبية ) برامج ، ورش ، لقاءات ( لتأىيل منسوبي الجامعة تنفيذ فعا
عمى الممارسات الناجحة في مجال المسؤولية المجتمعية ، وتطوير أدائيم 

 تجاه القيام بمياميم لتنمية المجتمع بشكل عام والجامعة بشكل خاص .
 التقويم ، ويتضمن اإلجراءات التالية : -2
  الدراسة كمقياس لممسؤولية المجتمعية بالجامعات االستفادة من استبيان

السعودية يمكن من خبللو تحديد نقاط الضعف ووضع خطط تطويرية لتحقيق 
 نتائج أفضل .

  اشراك أفراد المجتمع وجميع القطاعات المجتمعية في تقييم جيود الجامعة في
 تحقيق المسؤولية المجتمعية .

  بطاقة تقييم األداء لكل منسوبي إدراج ميارات المسؤولية المجتمعية في
 الجامعة .

 المخرجات ، وتتكون أبرز مخرجات المسؤولية المجتمعية من : -ج
طبلب خريجين مؤىمين ومسؤولين مجتمعيا ومؤىمون فكرا وممارسة  .0

 وتطبيقا .
أعضاء ىيئة التدريس مسؤولية مجتمعيا ومؤىمون فكرا وممارسة  .0

 وتطبيقا .
 ؤىمون فكرا وممارسة وتطبيقا .موظفون مسؤولون مجتمعيا وم .0
 افراد مجتمع مسؤولون مجتمعيًا ومؤىمون فكرا وممارسة وتطبيقا . .2
 برامج وأنشطة مجتمعية تساىم في تحقيق التنمية المستدامة . .2

، وتتضمن االستفادة من نتائج األدوات العممية المختمفة في التغذية الراجعة -د
 : أبرزىاومن تطوير المسؤولية المجتمعية، 

 تقارير وزارة التعميم عن المسؤولية المجتمعية لمجامعات السعودية . -0
 استبانات مقاييس المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية . -0
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 االختبارات التحصيمية لمقررات المسؤولية المجتمعية ونتائج الطبلب عند التخرج  -0
 جامعية .سجل الميارات الذي يتحصل عميو الطالب عند نياية دراستو ال -2
 تقارير القطاعات المجتمعية عن أداء المتدربين لدييا من منسوبي الجامعة . -2
المقاببلت المتنوعة مع جيات التدريب وقطاعات المجتمع عن فاعمية الشراكات  -6

 األنشطة الجامعية لخدمة المجتمع مع الجامعات ، وتقييم األداء والبرامج و 
تطبيق التصور المقترح تحقيق يتطمب  متطمبات تطبيق التصور :رابعًا: 

 عدة متطمبات ، ومن أبرزىا :
دمج وكاالت التطوير والجودة وخدمة المجتمع في وكالة باسم " وكالة الجامعة  .0

لممسؤولية المجتمعية " وذلك لتأكيد اىتمام الجامعات بالمسؤولية المجتمعية 
ية ، وضمان تعزيز ودعم برامجيا وانشطتيا من قبل اعمى السمطات الجامع

ولتضمينيا ميام تطوير األداء وجودة إجراءاتو وتأسيس العمل المؤسسي كبعد 
 رئيس لمتنمية المستدامة.

تعديل مسمى عمادات خدمة المجتمع والتعميم المستمر إلى عمادة المسؤولية  .0
المجتمعية ، وكذلك استحداث وحدات بمسمى " وحدة المسؤولية المجتمعية " 

 بالكميات الجامعية .
 اء إدارة لممسؤولية المجتمعية تتولى التخطيط والتنسيق والتقويم لمميام التالية :إنش .0

 . المشاركة في بناء الخطة االستراتيجية لممسؤولية المجتمعية بالجامعة 
 . بناء خطط تشغيمية لتحقيق أىداف ومبادرات المسؤولية المجتمعية 
  المجتمع المحمي اقتراح مجاالت الدراسات والبحوث التي تناقش قضايا

 والوطني .
 . بحث إيجاد تمويل ودعم البحوث البلزمة لخدمة المجتمع 
 . البحث عن الشراكات البلزمة والمتاحة لتحقيق أىداف المسؤولية المجتمعية 
 . تنسيق وتنظيم البرامج المقدمة لقطاعات المجتمع 
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 ال ، توجيو وتنسيق الخدمات المقدمة لفئات المجتمع ) كبار السن ، األطف
 ذوي االحتياجات الخاصة ... (.

  تنسيق برامج التوعية والتثقيف لمنسوبي الجامعة وافراد المجتمع تجاه
 المسؤولية المجتمعية وقضاياىا المتنوعة .

 . تنظيم مشاركة الجامعة ومنسوبييا في المناسبات الوطنية المتنوعة 
 . تقويم جيود الجامعة في تحقيق المسؤولية المجتمعية 

ن بعد المسؤولية المجتمعية الخطط االستراتيجية لمجامعات، وتحديد ىدف تضمي .2
 .استراتيجي عمى األقل لتحقيق المسؤولية المجتمعية لمجامعة 

بناء مبادرات مجتمعية يشارك فييا المجتمع بأفراده وقطاعاتو مع الجامعة في  .2
 تخطيطيا وتنفيذىا ومتابعتيا وتقويميا .

القطاعات المحمية التي يتطمبيا سوق العمل  تنفيذ دراسات مسحة لحاجات -6
وتتطمبيا احتياجات المجتمع ، وتحديد وطرق التواصل معيا ، ومنسقي 

 االتصال والتواصل معيا مع الجامعة .
إجراء التحميل البيئي لمجامعة والمجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية لتحديد  -2

 نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات .
ة العمل واإلجراءات الخاصة بتنفيذ األنشطة المختمفة، وتبويب تمك بناء ادل -1

االحتياجات حسب وظائف الجامعة ؛ برامج أكاديمية ، بحوث ودراسات عممية 
 ، برامج تدريبية وتعميمية متنوعة.

تخصيص ميزانيات لتنفيذ مبادرات ومشاريع المسؤولية المجتمعية وعقد شراكات  -2
در التمويل وزيادة فاعمية البرامج التنموية المقدمة مجتمعية داعمة لتنويع مصا

 لممجتمع .
مناقشة تقارير المسؤولية المجتمعية لمجامعة بشكل عام في مجمس الجامعة  -02

 لضمان اىتمام الجامعة بيا .
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إنشاء مكتب تنسيقي في القطاعات ذات العبلقة مع الجامعة ليتولى عمميات  -00
ة والميارات المطموبة ، وقضايا البحث التنسيق في مجاالت البرامج األكاديمي

 العممي ، والبرامج التدريبية واالستشارات من خدمة المجتمع بالجامعات .
إنشاء مركز متخصص في أحدى الجامعات السعودية لتأىيل أعضاء ىيئة  -00

التدريس من األساتذة والمعيدين والمحاضرين لممارسة وظائف الجامعة التدريس 
بإعداد عالمي متميز، كما في تجربة المعيد العالمي  والبحث وخدمة المجتمع

في اليابان ، وأيضا تجربة جامعة طيبة في تأىيل المعيدين والمحاضرين قبل 
 دخوليم القاعة التدريسية عمى برنامج تدريبي .

إحداث جائزة عمى مستوى وزارة التعميم ألفضل الممارسات في مجال المسؤولية  -00
 معات السعودية .المجتمعية عمى مستوى الجا

 المعوقات التي قد تواجو التصور المقترح والحمول البديمة ليا :: خامساً 
ضعف الميزانيات الخاصة بتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية؛ ويكمن إيجاد -أ

 بعض الحمول التي من أبرزىا :
  تنويع مصادر التمويل في الجامعات بالبحث عن مصادر تمويميو أخرى

 الجامعي واستقبال اليبات . كالوقف
  عقد الشراكات االستثمارية مع القطاع الخاص والحكومي في تمويل الدراسات

البحثية واالستشارية والبرامج التدريبية لمختمف البرامج واألنشطة المقدمة 
 لممجتمع .

  ترشيد النفقات الجامعية وتوجيييا لمبرامج التي تحقق فاعمية وكفاءة أكبر
 لممجتمع .

ضعف المشاركة المجتمعية لمجامعة ، فقد يكون ىناك مشاركة ضعيفة من  -ب
القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في مشاركة الجامعة في التخطيط لبرامجيا 
األكاديمية وتقديم التغذية الراجعة بشأن جودة وفاعمية مخرجاتيا من الطبلب والبرامج 
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بلت البحثية والدراسات االستشارية أو ، وكذلك في ضعف المشاركة في تحديد المشك
كذلك في تطبيق نتائج تمك الدراسات في مجاالت العمل الميداني وبالتالي ضعف 
نتائج البحوث واالستشارات عموما . أو قد تتمثل صور ذلك الضعف في المشاركات 

لمشاركتيا  السمبية لمجامعة في برامجيا داخل وخارج الجامعة أو دعوة الجامعة
 ومن أبرز الحمول الناجعة لتمك المشكبلت :اتيا المختمفة. فعالي
  تنفيذ الفعاليات التوعوية المختمفة كعقد المقاءات والندوات وتقديم البرامج

التدريبية وورش العمل لتوعية افراد المجتمع وقطاعاتو وقياداتو بأىمية 
ا ىي المشاركة والدعم المعنوي قبل المادي لمجامعات خصوصًا بأن مخرجاتي

 من سيقود ويعمل بيا .
  دعوة منسوبي القطاعات المجتمعية لممشاركة في المجان االستشارية لمبرامج

 األكاديمية والفرق البحثية وتقديم البرامج التدريبية داخل الجامعة وخارجيا .
  فتح قنوات استثمارية داخل الجامعة لصالح القطاع الخاص وتسييل إجراءاتيا

 البلزمة
مشاركة منسوبي الجامعة في فعاليات المسؤولية المجتمعية ؛ ويمكن ضعف  -ج

 الحد من ىذا العائق باإلجراءات التالية :
  دعم وتوجيو القيادات لمنسوبي الجامعة بالمشاركة الفاعمة بمختمف البرامج

واألنشطة والدراسات التي تيدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية ، ومشاركة 
يمانًا بأىمية تمك المشاركات وفائدتيا لمجامعة القيادات بتمك الفعال يات قدوًة وا 

 والمجتمع .
  تفعيل الحوافز التقديرية لممتميزين من منسوبي الجامعة في خدمة الجامعة

والمجتمع ، واستحداث وتفعيل الجوائز الخاصة بالمسؤولية المجتمعية الفردية 
 والمؤسسية داخل الجامعات.
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  مبادئ الشفافية والعدالة والنزاىة في مختمف تفعيل الحوكمة المؤسسية و
 إجراءات وتعامبلت الجامعة مع منسوبييا ومع المجتمع الخارجي .

 : الدراسة توصيات
تطوير المسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية باالستفادة من التصور  .0

 المقترح .
كأحد البرامج بناء برنامج لممسؤولية المجتمعية وضمو لبرامج التحول الوطني  .0

 . 0202لرؤية التنفيذية 
استحداث جائزة ألفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية بين  .0

الجامعات لتعزيز التنافسية وتوفير بنك ألفضل الممارسات الوطنية يمكن أن 
 تستفيد القطاعات منيا .

ه تطوير بطاقة تقييم الموظف األكاديمي واإلداري لتشمل جوانب قيامو بدور  .2
 تجاه المسؤولية المجتمعية .
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 المراجع:
والبحث  (، تصورات إسبلمية في التعميم الجامعي0226األسد، ناصر الدين) .0

 العممي، عمان: روائع مجد لروى
(، التجربة الصينية تم استعادتو 0200األكاديمية البريطانية لمتعميم العالي ) .0

  www.abahe.co.uk من الموقع التالي:      0202يونية  02بتاريح
(، المسؤولية المجتمعية وآليات العمل المقدمة  0200آل مكتوم، عفراء حشر)  .0

تمع االماراتي، حوار كوتوبيا االمارات لممسؤولية االجتماعية، في مؤسسات المج
 جامعة زايد: االمارات .

(، العبلقات العامة والمسؤولية االجتماعية، القاىرة : 0212البادي، محمد محمد) .2
 مكتبة األنجمو المصرية.

(، المسؤولية االجتماعية في التعميم العالي، محاضرة 0200باىي، غبلم محمد)  .2
العام السابق التحاد الجامعات االفريقية بمناسبة افتتاح المؤتمر والمعرض  األمين

 الدولي لمتعميم العالي، الرياض: وزارة التعميم.
 الممجتمع خدمة في ودورىا العربية (،الجامعات0222) اهلل عبد صفية بخيت، .6

 ياتالتحد العربية الجامعات الثالث العربي والثقافي، المؤتمر المعرفي والتنموي
 .عمان سمطنة :مسقط واآلفاق،

(، تشجيع البحث العممي، الرياض: مكتب التربية 0222بدران، عبد الحكيم ) .2
 العربي لدول الخميج.

(، اقتصاديات البحث العممي: قراءة في تجربة الواليات 0222البعيز، ابراىيم) .1
العممي المتحدة في عبلقة القطاع الصناعي بالمؤسسات األكاديمية، ندوة البحث 

 في دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية.

http://www.abahe.co.uk/
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الجامعات، تم  ألساتذة المجتمعية (، المسؤولية0200) تركي محمد سبلمة، بني .2
 من الموقع االلكتروني التالي: 2/6/0202استعادتو بتاريخ

http/www.allofjo.net  
تعادتو ( تم اس0200البيان الختامي لمؤتمر المسؤولية االجتماعية لمجامعات) .02

 من خبلل الموقع التالي: 00/2/0202بتاريخ 
www.moe.gov/sa/ar/news/pages/news 

(، استراتيجية تسويق نتائج البحوث العممية مع 0221التركستاني، حبيب اهلل) .00
دارة البحوث، اإلشارة إلى تجربة جامعة الممك عبد العزيز، وقائع  ندوة تخطيط وا 

 الرياض، مدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية.
(، دور الجامعات في تعزيز مفاىيم 0200جابر، محمود وميدي، ناصر) .00

المسؤولية االجتماعية لدى طمبتيا: دراسة ميدانية مقارنة بين جامعتي 
من 2/2/0202حموان)ج.م.ع( وجامعة األزىر )فمسطين(، تم استرجاعو بتاريخ

الموقع اإللكتروني التالي:  خبلل
http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibility

Conf/dr_nasserMahdi.pdf 
العممي بجامعة الممك عبد العزيز (، البحث 0220جامعة الممك عبد العزيز) .00

 خطوة نحو التميز، وكالة الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي.
(، إعداد أعضاء ىيئة التدريس وتأىيميم ، مجمة العموم 0220حداد، مصطفى) .02

 .20-62، 0التربوية ، معيد الدراسات التربوية ، القاىرة ،ع 
 النظرية بين لممؤسسات ةالمجتمعي المسؤولية (،0222صالح) الحموري، .02

 اإللكتروني التالي: من خبلل الموقع00/2/0202والتطبيق، تم استرجاعو بتاريخ
www.arabvolunteering.org  

http://www.moe.gov/sa/ar/news/pages/news
http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_nasserMahdi.pdf
http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_nasserMahdi.pdf
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دارة الموارد البشرية، القاىرة: دار 0220حنفي، عبدالغفار) .06 (، السموك التنظيمي وا 
 الجامعة الجديدة لمنشر.

مؤسسات البحث العممي وقطاع  (، آليات الربط بين0222الخصاونة، محمد) .02
يونية 02الصناعة، تجربة الجمعية العممية الممكية باألردن، تم االسترجاع بتاريخ

 من الموقع التالي:0202
http:// www.arifonet.org.ma/dade/research/warchali/8htm 

(، التعميم العالي في المممكة العربية السعودية 0222الخضير، خضير سعود) .01
 بين الطموح واالنجاز، الرياض: مكتبة العبيكان.

 وانعكاساتيا اإلنتاج وقطاعات الجامعات بين (، الشراكة0222أحمد) الخطيب، .02
 ظبي: معيد اإلدارية، أبو لمعموم الدولية اإلدارية، مجمة البحوث أولويات عمى

 .اإلدارية لتظميةا
(، الشراكة بين الجامعات ومؤسسات 0202درادكة، أمجد ومعايعة، عادل) .02

القطاع الخاص ومعوقات تطبيقيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في 
جامعة اليرموك، المجمة العربية لضمان الجودة في التعميم الجامعي، 

 .000:22(، 02)2اليمن،
سبل زيادة الطاقة االستيعابية بالجامعات  (،0220دراسة جامعة الممك سعود) .00

لمواجية متطمبات التنمية المستقبمية في ندوة الرؤية المستقبمية لبلقتصاد 
 .0222السعودي حتي عام

والتطوعية،  الربحية بين  :لمجامعات المجتمعية (، المسؤولية0200عمر) رحال، .00
 / 9 / 26 مسطينيةالف لمجامعات المجتمعية المسؤولية مقدمة لمؤتمر عمل ورقة

الموقع  من خبلل2/2/0202فمسطين، تم استرجاعو بتاريخ نابمس، ، 2011
  www.qout.edu/arabic/conferenceاإللكتروني

http://www.arifonet.org.ma/dade/research/warchali/8htm
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(، نموذج مقترح لمتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص 0222الزايد، ناصر) .00
ين بيدف توطين التقنية وفتح مجاالت صناعية وتقنية وطنية، مؤتمر الشراكة ب
 الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير، جامعة الممك سعود، الرياض.

(، التشريعات الدولية لممسؤولية االجتماعية، جريدة 0222الزىراني، يحيى مفرح ) .02
: تم 26/00/0222االقتصادية السعودية، المقاالت االقتصادية االلكترونية: 

االلكتروني من الموقع  2/6/0202استعادتو بتاريخ
 http://www.aleqt.com/2009/11/06/article_297503.htmlالتالي:

(، إنتاجية العممية العضاء ىيئة التدريس 0222الزاىراني، سعد عبد اهلل) .02
مة جامعة الممك سعود، السعوديين بجامعة ام القرى: واقعيا وابرز عوائقيا، مج

2(0 ،)011:022. 
 أنماط ممارسة في التنظيمية المتغيرات (، أثر0200سعيد) مؤيد ، السالم .06

 وجية ميدانية من دراسة : الخاصة األردنية الجامعات في االجتماعية المسؤولية
 .22،020:002العربية، الجامعات اتحاد العميا، مجمة اإلدارة موظفي نظر

(، آليات تطوير الشراكة المؤسسية بين الجامعة 0222اصر)السبلطين، عمي ن .02
ومؤسسات القطاع الخاص: دراسة استكشافية آلراء القيادات األكاديمية بجامعة 
الممك خالد وقيادات القطاع الخاص بمنطقة عسير، مجمة التربية، مصر، 

1(06 ،)022:022. 
ثمار والتعاون ذات (، شركاء من أجل التقدم: مجاالت االست0221السمطان، فيد) .01

الواقع وسبل التطوير، ورقة عمل  –الفوائد المشتركة لقطاعي التعميم واألعمال 
مقدمة إلى المقاء الثالث لممثمي الجامعات وقطاع التعميم العام ورؤساء الغرف 
التجارية والصناعية بدول الخميج العربية، والمنعقد بجامعة الممك فيد لمبترول 

 والمعادن، الرياض.

http://www.aleqt.com/2009/11/06/article_297503.html


 

674 

 د. سعد مبارك الرمثي    تصور مقترح لتطوير المسؤولية المجتمعية بالجامعات السعودية    

(، األدوار المطموبة من 0220السنبل، عبد العزيز وعبد الجواد، نور الدين) .02
جامعات دول الخميج العربية في مجال خدمة المجتمع، الرياض: مكتب التربية 

 العربي لدول الخميج.
( : التعميم العالي والتنمية، تجربة أربعة بمدان 0220سينغ، جسبير سرجيت ) .02

ستقبميات، مركز مطبوعات اليونسكو، صناعية جديدة في آسيا، مجمة م
 (.0)00القاىرة،

(، المسؤولية المجتمعية في الجامعات العربية، 0200) أحمد محمد شاىين، .00
تحميمية، دراسة مقدمة بمؤتمر  وصفية دراسة : أنموذجا المفتوحة القدس جامعة

 .، نابمس06/2/0200المسؤولية المجتمعية في الجامعات الفمسطينية،
 ومتطّمبات لمجامعات المجتمعية المسؤولية (، أبعاد0200) عمي سناء شقوارة، .00

 (،0)0الجامعي، األداء تطوير الشاممة، مجمة الجودة ضوء مفيوم في تطبيقيا
26:02. 

(، أسموب ربط البحث العممي في الجامعات بمرافق 0211طبلل، األمير) .00
 ة المممكة المغربية.اإلنتاج، الجامعة، البحث العممي والتنمية، مطبوعات أكاديمي

(،  دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع: 0226عبد الحميد، أحمد ربيع) .02
دراسة مطبقة عمى جامعة المنصورة، مجمة التربية ، كمية التربية ، جامعة 

 .002:012، 21األزىر، ع
 لجامعة اإلجتماعّية (، المسؤولية0202محمد) لطفي محمد سماح المطيف، عبد .02

 قطاع مجال في الجامعة لتجربة دراسة  :السعودي ه المجتمعتجا سعود الممك
 اآلداب بكمية االجتماع لقسم الثاني المجتمع، المؤتمر الدولي وخدمة البيئة

 .مجتمعاتيا تجاه والمسؤولية االجتماعية العربية الجامعات الزقازيق، بجامعة
 .مصر الثاني، المجمد
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العممي في مؤسسات التعميم (، البحث 0200عبد المطمب، أحمد محمود) .06
الجامعي: مدخل لتطوير األداء البحثي في ىذه المؤسسات، المؤتمر العممي 

الدولي الثاني: االتجاىات الحديثة في تطوير األداء  -السنوي العربي الخامس
المؤسسي واألكاديمي في مؤسسات التعميم العالي النوعي في مصر والعالم 

 (.0ة بالمنصورة، مج)العربي، كمية التربية النوعي
(: تطوير التعميم الجامعي في مصر 0220عبد النبي، سعاد بسيوني وآخرون) .02

في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة، المؤتمر القومي السنوي الخامس لمركز 
 . تطوير التعميم الجامعي: تقويم األداء الجامعي، جامعة عين شمس، القاىرة

 فراد منيج تحميمي، القاىرة: دار المكتبة.(، إدارة األ 0222عبدالوىاب، عمي)  .01
(، دور النشاط االجتماعي في تنمية المسؤولية 0200العتيبي، خالد خميس)  .02

 االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.
عقيمي، عمر وصفي ) د. ت (، إدارة الموارد البشرية: بعد استراتيجي، عمان:  .22

 ائل لمنشر.دار و 
( دليل المسؤولية المجتمعية لمجامعات، جامعة رام 0202عواد ، يوسف ذياب )  .20

 اهلل، فمسطين
(، تجارب محمية وعربية ودولية لمصادر وبدائل لتمويل 0221العولقي، حسن) .20

التعميم، اجتماع تمويل التعميم في الدول األعضاء وسبل تنميتو، الكويت، مكتب 
 خميج.التربية العربي لدول ال

(، تجربة غرفة 0222غرفة التجارة الصناعة بدولة االمارات العربية المتحدة) .20
تجارة وصناعة أبو ظبي في دعم وتعزيز دور الجامعات وقطاع التعميم أكاديميًا 
االعمال: تجربة متميزة، وقائع المقاء الرابع بين ممثمي الجامعات ورؤساء الغرف 

 العربية، الكويت، المجمد الرابع.التجارية والصناعية في دول الخميج 
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(، الشراكة في البحث العممي والتطوير بين 0222الفوزان، ناصر ورشيد مازن) .22
الجامعات والقطاع الخاص، مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في 

 البحث والتطوير، الرياض، جامعة الممك سعود.
عل مع احتياجات خطط (، جامعة الممك سعود تتفا0226الفيصل، عبد اهلل) .22

(، الرياض: المركز العربي 066)02التنمية والمجتمع، مجمة األمن والحياة، 
 لمدراسات األمنية والتدريب.

(، تمويل البحث العممي في الجامعات 0222القحطاني، منصور عوض) .26
 السعودية وسبل تنميتو:دراسة ميدانية، مكة المكرمة:جامعة أم القرى.

(، تفعيل روح الشراكة بين الجامعة والقطاع 0222)القحطاني، منصور عوض .22
الخاص: الواقع وسبل التطوير، مؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص 

 .020:022في البحث والتطوير، الرياض، 
 (، الجامعة والصناعة، القاىرة: مركز الدلتا لمنشر.0220قنديل، شريف) .21
مم والتقنية: تركيا نموذجًا، (، نماذج حدائق الع0200مجمس البحث العممي) .22

 من الموقع التالي:     0202يونية  02سمطة عمان. تم استعادتو بتاريح
https://www.home.trc.gov.om/tabid/775/language/en-

US/Default.aspx 
(، تجربة تعاون الغرف 0222التجارية الصناعية السعودية)مجمس الغرف  .22

التجارية الصناعية مع الجامعات ةمراكز األبحاث السعودية: نموذج تطبيقي 
آللية التعاون وسبل تعزيزىا، ورقة عمل مقدمة لممؤتمر السابع لموزراء المسؤولين 

 يم العالي.عن التعميم العالي والبحث العممي في الوطن العربي، وزارة التعم
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