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 واقع املسؤوليت االجتماعيت لدي املؤسساث اجلامعيت العربيت
 ومتطلباث تنميتها يف ضىء التحدياث املعاصرة

 

 *خميل محمد مطهر الخطيب
 

 الممخص
 

ىدفت الدراسة إلى تحديد واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية العربية ومتطمبات تنميتيا في ضوء التحديات المعاصرة, 
واستخدم المنيج الوصفي, واسموب تحميل المضمون كأداة لجمع البيانات, واقتصرت عممية التحميل عمى الوصف الكيفي, وتوصمت 

 نتائج, أبرزىا: الدراسة إلى جممة من ال
ظير مفيوم المسؤولية االجتماعية في القطاع الصناعي والتجاري لدى المجتمعات الغربية في السبعينات من القرن الماضي, وانتقل  -1

 إلى قطاع التعميم العالي مطمع األلفية الثالثة.
لضعف والتجاىل, وقمة انتشاره واستيعابو بالصورة يتسم واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية العربية بالقصور وا -2

المطموبة, وتكاد تخمو معظم االستراتيجيات واليياكل التنظيمية لوزارات التعميم العالي والجامعات من وجود وحدات خاصة تعنى بإدارة 
قميل من المنظمات والجوائز المعنية  المسؤولية االجتماعية, واقتصرت الجيود العربية عمى عقد المؤتمرات والدراسات, وتم تأسيس عدد

 بالمسؤولية االجتماعية مؤخرًا. 
وجود عدد من المعوقات التي تحد من تنمية المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية العربية, أبرزىا: ضمور منظومة القيم,  -3

لجامعات, وضعف االرادة السياسية, وسوء اإلدارة الجامعية, وغياب القيادة األخالقية, ونقص الوعي والحس الوطني والديني لدى منستبي ا
لتنمية ونقص السياسات والتشريعات المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية, واالفتقار الى برامج التدريب والتأىيل في القيادة واالدارة والحوكمة وا

 الشاممة والمستدامة.
ؤسسات العربية بما فييا الجامعات, ابرزىا: العولمة, وتقنيات االتصال وجود عدد من التحديات المعاصرة التي تواجييا الم -4

والمعمومات, وضعف االنتاج المعرفي والتنمية البشرية, وتنامي المخاطر االجتماعية, وتصاعد وتيرة العنف والتطرف واالرىاب, واندالع 
 الحروب, وتشتت الجيود وغياب الشراكة والتعاون الرسمي.

تنمية المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية العربية, تتوزع عمى ستة محاور, وىي: الحكومات والسمطات  تنوع متطمبات -5
الرسمية, والمؤسسات الجامعية, والقيادة واألخالق, والحوكمة, والمؤسسات االعالمية, ثم المجتمع المحمي والشراكة المجتمعية. وقدمت 

 ترحات.الدراسة جممة من التوصيات والمق
 الكممات المفتاحية: المسؤولية االجتماعية, المؤسسات الجامعية, تنمية, التحديات المعاصرة.

 

 مقدمة :ال
أصبح من الثابت اليوم؛ ان المؤسسات الجامعية يجب 
ان تضطمع بثالث ميام أساسية, وىي: التعميم, 
والبحث العممي, وخدمة المجتمع, وىي وظائف 
أساسية ومترابطة, حيث يسيم التدريس في نشر 
المعرفة وتحديد االتجاىات وتعديل السموك واكساب 

معرفة الميارات, ويسيم البحث العممي في تنمية ال

وانتاجيا وتطويرىا, أما خدمة المجتمع فتسيم في 
تطبيق المعرفة في المجتمع لحل مشكالتو وخدمة 
افراده, وصوال الى تحقيق تقدم ورفاىية المجتمع ككل. 
إال أنو ومما ال شك فيو, أن الميمتين األخيريتين 
أصبحتا تحظيان بمزيد من االىتمام سواًء من 

تيا, ويرجع ذلك الى ادراك الجامعات أو المجتمعات ذا
كمييما بالدور الفاعل الذي يمكن ان تمعبو المؤسسات 
الجامعية في الكشف عن العديد من مشكالت   جامعة صنعاء. –أستاذ مساعد تخصص  إدارة  تعميم عالي *
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المجتمع, وتقديم الحمول العممية والعممية القادرة عمى 
معالجتيا, لذا أصبحت المؤسسات الجامعية احد اىم 
ن الركائز التي تعتمد عمييا المجتمعات االنسانية م
 اجل تحقيق التنمية واالزدىار عمى مختمف االصعدة.

وقد عرف العالم العربي مؤسسات التعميم العالي في  
وقت مبكر, ممثمة في جامع الزيتونة في تونس, 
والقرويين في المغرب, والجامع األزىر في مصر, ولم 
يكن ىذا مستغربًا من أمة مبدأ حضارتيا كممة "اقرأ", 

لم تشفع ليا في مواجية التسارع غير أن ىذه العراقة 
الشديد لنمو البحث العممي والتعميم العالي في العقود 
األخيرة. فقد غدا العالم اليوم يراىن عمى مقدرة التعميم 
العالي عمى التغيير وتحقيق التقدم لممجتمعات, وبات 
يصنفو مع البحث العممي بصفتيما "عاممين أساسيين 

ماعية والبيئية المستدامة في التنمية الثقافية واالجت
 . (1)لألفراد والمجتمعات واألمم".

وفي ذات السياق؛ يؤكد عدد من المفكرين والباحثين 
العرب, عمى أنو إذا لم يقترن التعميم العالي اقترانًا 
كاماًل ودائمًا ومعاصرًا ومزامنًا مع البحث العممي 
والتطوير التكنولوجي اليادف الى المساىمة في حل 

كالت الكبرى لمدولة والمشكالت القطاعية المش
براز قادة الرأي والعمم والفكر  واستشراف المستقبل وا 
التخصصي والعام, فإن مؤسسات التعميم العالي 
تقترب تدريجيًا من المدارس, ويفقد التعميم العالي 

. إذ لم تعد المؤسسات (2)الكثير من غاياتو ومنتجاتو.
, بل اتسعت مياميا الجامعية ميدانا لمتدريس فحسب

لتكون مراكزا لمبحث, والتخطيط لممستقبل, وخدمة 
المجتمع, وأصبح من الضروري ان تقوم بدورىا في 
البناء االجتماعي والثقافي, وتحقيق التنمية, وان 

 تتوطد عالقتيا بالمجتمع عمى كافة االصعدة.
ولذا يشكل االحساس بالمسؤولية االجتماعية االساس 

ين لعمميات التنمية والتطور االجتماعي المت

االجتماعيين في المجتمعات االنسانية, الرتباطو بما 
تقدمو المؤسسات التعميمية عامة, ومؤسسات التعميم 
الجامعي خاصة لمجتمعيا من مبادرات في تعزيز 
المسؤولية االجتماعية بما يخدم المجتمع المحمي 

لعالمي . وفي السنوات االخيرة زاد االىتمام ا(3)وتنميتو
بالحقول العممية التي ترتبط باألعمال وعالقتيا 
بالمجتمع وتبنييا لمسؤوليات اجتماعية وأخالقية, 
وكثرت البحوث والمساقات التي تدرس في الجامعات 
تحت مسميات مختمفة, وفي عالمنا العربي يبدو أن 
ىناك نقصًا كبيرًا في ىذا الجانب سواء عمى صعيد 

مساقات ذات عالقة بيذا  البحوث والكتب أو تدريس
الموضوع.كما ان طبيعة المتغيرات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية التي تفرضيا الظروف في 
السنوات االخيرة تحتم أىمية اصالح وتطوير منظومة 
التعميم العالي لتصبح مييأة لممشاركة الفاعمة في 
مستقبل التنمية, ونيضة االمة, من خالل مجموعة 

حات: كدمج المسؤولية االجتماعية ضمن من االصال
الييكل التنظيمي واستراتيجية المؤسسة, ووضع برامج 
لممسؤولية االجتماعية في إطار االستراتيجية العامة 
لممؤسسة تتماشى مع فمسفتيا, ورسالتيا ورؤيتيا 

 .(4)المستقبمية
في معظم دول  -فإنيا تسيم-وبدورىا الجامعات 

العالم في التنمية من جوانبيا المختمفة: االجتماعية, 
واالقتصادية, واإلدارية, والسياسية, والصحية, وغيرىا, 
وتشكل جزءا حيويا ميما في مجتمعاتيا المحمية, 
ويجتيد قادتيا في صياغة رؤيتيا ورسالتيا التي تحدد 

يا لتمك الجامعات, وميما اختمفت الحقا األىداف العم
رؤى الجامعات ورسائميا, اال انيا تجمع بشكل أو 
باخر عمى ىدفين رئيسين؛ األول: تعميم متميز يتمثل 
في دفع افواج الخريجين المؤىمين لملء الشواغر في 
المجاالت المختمفة لمدولة والمجتمع بما يتناسب 
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مع أو ما واحتياجاتيا, والثاني: يعبر عن خدمة المجت
 .(5)يسمى بتحمل الجامعات لمسؤولياتيا المجتمعية

يرتبط مفيووم المسوؤولية االجتماعيوة بالودول الغربيوة التوي 
رات ضرورة وجود تبادلية وشراكة بين مؤسسات القطواع 
الخوووواص ومؤسسووووات المجتمووووع المختمفووووة لتووووامين التنميووووة 
المجتمعيووة المسوووتدامة, ولوووم تتبنوووى ىوووذا المفيووووم الحوووديث 

عووودد قميووول جووودا مووون الووودول العربيوووة رغوووم المتغيووورات اال 
واالزمووات الكبوورى التووي تموور بيووا ىووذه الوودول, فالمسووؤولية 
نحو االفراد والجماعات ال زالت تعتبر مسؤولية حصورية 
لمدولووة فووي العديوود موون البموودان العربيووة, فووي الوقووت الووذي 
يحظى موضووع المسوؤولية االجتماعيوة باىتموام بوال  مون 

والشووووعوب فووووي البموووودان المتقدمووووة سووووواء  قبوووول الحكومووووات
عمووووى مسووووتوى الحكومووووات, بمووووا فييووووا مؤسسووووات التعموووويم 

 العالي, أو الجماعات والمنظمات, أو االفراد. 
وقمما يحتل موضوعا جديرا باالعتبار واألىمية قدر ما 
بمغت اليو المسؤولية المجتمعية نظريا وتطبيقيا, بحكم 

انخراط المؤسسات تنامي األىمية الفعمية لضرورة 
وذروة سناميا الجامعات في قضايا المجتمع البارزة, 
بل االسيام بأكبر قدر ممكن من الفعالية التي تساعد 
في الحد من االخطار البيئية منيا عمى وجد التحديد 
ال الحصر, والقضايا المجتمعية االخرى, بدال من ان 
تتحول القضايا الى بؤر لمتوتر واالزمات. ومن ىنا 
يتأتى عمى صناع القرار في المجتمع ممثمين بمعادلة 
الثالوث المكون من القطاع العام )الحكومة( والقطاع 
األىمي والقطاع الخاص, االيفاء بالتزاماتيم, حيث انو 
اذا ما اغفل قطاع منيا مشاركتو كانت النتائج مبتورة 

 .(6)بحكم الفجوة التي يتركيا كل من ىذه القطاعات
 نتيجة لممؤسسات المجتمعية لمسؤوليةا ولذا برزت

 عمى من االنطواء المؤسسات تمك تحول لضرورة
 وكافة الخارجية البيئة عمى التركيز إلى ذاتيا

وقراراتيا..  يتأثرون بأنشطة المنظمة الذين المستفيدين

 تتبناه أن يجب الذي الحقيقي فإن المشروع ىنا, ومن
مجتمعيا  احتياجات عمى التركيز ىو الجامعات
 المجتمع عن بمعزل ال تعيش وأن والخارجي, الداخمي
 ومشكالت تحديات من ما يواجو بكل بيا المحيط
أصبحت  فقد وآمال, طموحات من مبو يحل ما وبكل

 الميام من أساسية ميمة لمجامعة المجتمعي المسؤولية
الترابط  سعييا لتحقيق في الجامعات إلى المسندة
 .(7)مجتمعيا مع والتفاعل

إن مظاىر النقص في تحمل المسؤولية االجتماعية 
من قبل المؤسسات والييئات الحكومية العربية في 
مختمف القطاعات, بما فييا قطاع التعميم العالي, 
وأفراد المجتمع أيضًا, واغفال المؤسسات الجامعية 
العربية تحديدًا لدورىا المأمول تجاه مسؤولياتيا 

الدراسات العربية, والتقارير  االجتماعية, وفقًا لعدد من
الدولية, واعتراف قادة التعميم العالي أنفسيم, وخاصة 
في ظل التحديات واالزمات التي تعصف بالبمدان 
العربية, ليو أمر غير مقبول أدبيًا وأخالقيًا, مما 
يستمزم اعادة النظر في سياسات واستراتيجيات التعميم 

االجتماعية العالي ومؤسساتو, وايالء المسؤولية 
االىتمام الذي تستحقو, ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة 
لمعرفة واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات 
الجامعية العربية ومتطمبات تنميتيا في ضوء 

 التحديات المعاصرة.
 مشكمة الدراسة وأسئمتها:

عمى الرغم من بعض الجيود التي تبذل لتنمية 
بعض المؤسسات  المسؤولية االجتماعية من قبل

العربية غير الجامعية, إال أن واقع المسؤولية 
االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية العربية يكتنفو 
الغموض, االمر الذي يتضح من خالل تذمر المجتمع 
من دور الجامعات في ىذا الجانب, مما يتطمب 
ضرورة اضطالع الجامعات العربية بدورىا تجاه 
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يز وتنمية المسؤولية مجتمعاتيا, من خالل تعز 
االجتماعية لدى منتسبييا من قيادات جامعية واساتذة 
وطمبة وعاممين, ولدى المؤسسات واالفراد بصورة 

 عامة.
وتنطمق مشكمة الدراسة الحالية من بعدين أساسيين: 
األول: أخالقي, ويتجسد في قيام الجامعات بتحصين 

ؤولية المجتمعات ثقافيًا وأخالقيُا, ونشر ثقافة المس
االجتماعية, لمواجية التحديات المعاصرة, وأن ال 
يقتصر دورىا كرافد لمتنمية فقط, والبعد الثاني: 
موضوعي, ويتمثل في التحدي القائم أمام الجامعات 
والباحثين إلجراء مزيد من البحوث بين الحين واالخر, 
لتقييم واقع المسؤولية االجتماعية, وتحديد متطمبات 

و, ومن ىنا انبثقت مشكمة الدراسة تطويره وتنميت
الحالية, وتحدد ىدفيا, من خالل اإلجابة عن السؤال 

 الرئيس االتي: 
ما واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات 
الجامعية العربية وما متطمبات تنميتها في ضوء 

 التحديات المعاصرة؟
الدراسة إلى االجابة عن األسئمة الفرعية  وتهدف
 التالية:

 اإلطار المفاىيمي لممسؤولية االجتماعية؟ ما -1
لدى المؤسسات  ما واقع المسؤولية االجتماعية -2

 الجامعية العربية؟ 
ما متطمبات تنمية المسؤولية االجتماعية لدى  -3

التحديات  المؤسسات الجامعية العربية في ضوء
 المعاصرة؟

 أهمية الدراسة:
ولية يشيد العالم اليوم اىتمامًا بالغًا بموضوع المسؤ 

االجتماعية لمجامعات, كما تنبع أىمية الدراسة من 
كونيا محاولة بحثية جادة لممساىمة في تنمية الوعي 
لدى المجتمع العربي بأىمية الدور المنوط بالجامعات 

العربية في تنمية المسؤولية االجتماعية في ضوء 
 التحديات المعاصرة, وتتمثل أىمية الدراسة في اآلتي: 

ظرية: وتتمثل في التأصيل لمفيوم األىمية الن -
المسؤولية االجتماعية لمجامعات العربية في ضوء 
التحديات المعاصرة, خاصة بعد االتجاه المتزايد لتبني 
ىذا المفيوم, وىو ما يعطي لمموضوع أىمية, وكذا 
محاولة لوضع مادة عممية رصينة واثراء المكتبة 

 العربية بيذا المجال.
وتتمثل في تفعيل الوظيفية األىمية التطبيقية:  -

الثالثة لمجامعة وىي وظيفة خدمة المجتمع, وفي 
النتائج المتوقعة, والتوصيات المقدمة لعدد من 
الجيات ذات العالقة, ومن خالل المقترحات البحثية 
لالستفادة في استئناف االبحاث المستقبمية والمتعمقة 

 بالمسؤولية االجتماعية في المنطقة العربية.
 ية الدراسة:منهج

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, 
واستخدم اسموب تحميل المضمون كأداة لجمع البيانات 
من االدبيات المتوفرة المطبوعة والمنشورة عن موضوع 

 (.2019 -2004الدراسة خالل الفترة الزمنية )
 حدود الدراسة: 

 تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي: 
: تحميل االدب النظري السابق الحدود الموضوعية -

لمعرفة واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات 
الجامعية العربية, وتحديد التحديات المعاصرة, 

 ومتطمبات تنميتيا. 
الحدود الزمنية: الفترة الزمنية الواقعة بين  -
(2004- 2019.) 
الحدود المكانية: المؤسسات الجامعية العربية في  -

 المنطقة العربية.
 مصطمحات الدراسة:

يقصد بيا وفقا لمتعريف  المسؤولية االجتماعية: -1
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الشائع من قبل مجمس االعمال العالمي لمتنمية 
المستدامة, بانيا: "تعيد من قطاع االعمال بالمشاركة 
في التنمية االقتصادية المستدامة من خالل العمل مع 
العاممين وعائالتيم, والمجتمع المحمي واالقميمي 

 .(8)حسين جودة حياتيم"بغرض ت
المسؤولية االجتماعية لممؤسسات الجامعية:  -2

تعرف بأنيا: الترجمة الفعمية لموظيفة الثالثة من 
وظائف الجامعة المتمثمة في خدمة المجتمع من أجل 
تكييف االفراد مع المتغيرات السريعة في عالم العمم 
والتقنية مع ضمان االحتياجات االجتماعية التي 

عمى األبعاد التالية, وىي البعد االجتماعي, تشتمل 
 .(9)والبعد االقتصادي, والبعد البيئي

الجيود والبرامج  ويعرفيا الباحث اجرائيًا: بأنيا تمك
واألدوار واألنشطة التي تقدميا الجامعات العربية 
لمساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات واالوطان, 

 لتطوير وتحسين كافة مناحي الحياة. 
الجامعووة: ىووي مؤسسووة عمميووة مسووتقمة ذات ىيكوول  -3

تنظيمووي معووين وانظمووة واعووراف وتقاليوود أكاديميووة معينووة, 
وتتمثوول وظائفيووا فووي التوودريس, والبحووث العممووي, وخدمووة 
المجتموووع, وتتوووألف مووون مجموعوووة مووون الكميوووات واالقسوووام 
ذات الطبيعوووووووة العمميوووووووة المتخصصوووووووة, وىوووووووي مؤسسوووووووة 

 . (10)ض اغراضو. اجتماعية انشأىا المجتمع لخدمة بع
يركز المفيوم المعاصر لمتنمية عمى  تنمية: -4

"توسيع خيارات البشر, والذي يعتمد بدوره عمى 
 . (11)التسييالت االقتصادية, والفرص االجتماعية".

 -التحديات: تعرف بانيا كل تغير او تحول  -5
يفترض متطمبا او متطمبات محددة –كمي او كيفي 

ة؛ بحيث يجب عميو تفوق امكانات المجتمع االني
 .(12)مواجيتيا واتخاذ االجراءات الكفيمة بتحقيقيا.

يقصد بالتحديات المعاصرة في الدراسة الحالية: بأنيا 
كافة العوامل الثقافية واالقتصادية والسياسية 

واالجتماعية واالمنية والبيئية والتقنية والتنظيمية 
سات واالدارية والمالية واالعالمية والتي تعيق المؤس

الجامعية واالفراد عن ممارسة وتنمية المسؤولية 
 االجتماعية في المنطقة العربية. 

 ثانيًا: الدراسات السابقة:
يتم في ىذا المحور استعراض موجز لبعض الدراسات 
السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة, والتي اجريت 
في بمدان عربية مختمفة؛ وذلك لالستفادة منيا في 

اإلطار الفكري والفمسفي لمفيوم  بمورة وتوضيح
واقع المسؤولية  المسؤولية االجتماعية, وكشف

االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية العربية 
ومعوقاتيا, ومتطمبات تنميتيا في ضوء التحديات 

 المعاصرة, مرتبة زمنيًا, وىي كاالتي: 
وىدفت إلى التعرف  (,2006دراسة )العريقي,   -1

معات اليمنية ألدوارىا في عمى واقع ممارسة الجا
مجال خدمة المجتمع, وكان من أبرز نتائج الدراسة: 
ضعف ممارسة الجامعات اليمنية الثالث بكمياتيا 
ومراكزىا ألدوارىا في مجال خدمة المجتمع. وعدم 
رضا العينة عن الخدمات التي تقوم بيا جامعاتيم في 
مجال خدمة المجتمع. يعود السبب الى عدد من 

ات, أبرزىا: قمة االعتمادات المالية المخصصة المعوق
لممراكز والكميات وانعداميا بالنسبة لمجامعة, وغياب 
الرؤية المكتممة والواضحة لمفيوم خدمة المجتمع 
وأىدافو ومجاالتو في الجامعات اليمنية, وغياب 

 .(13)التنسيق بين الكميات والمراكز. 
(, عمى قضايا 2010وركزت دراسة )حسن,  -2
حث االجتماعي وارتباطيا بالمسؤولية المجتمعية الب

لمجامعات العربية, واسفرت الدراسة عن بعض 
المشكالت المجتمعية التي يجب عمى الجامعة تحمل 
مسؤولياتيا فييا, وبخاصة في مجال االبحاث ونشرىا, 
وىي: مشكمة الفقر, والبطالة, وتخمف المجتمع 
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ة, واالمية, الريفي, والمشكالت االنسانية في الصناع
وضعف المستوى التعميمي, وسوء توزيع الموارد, 

 .(14)ونقص االستقرار السياسي.
الى تطور دور  (,2011وىدفت دراسة )باكير,  -3

الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء المسؤولية 
المجتمعية واالتجاىات العالمية الحديثة, وتوصمت 
الدراسة الى تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في 
خدمة المجتمع الفمسطيني, من خالل القيام بدراسة 
لمواقع التعميمي لموقوف عمى ما تحتويو عمميات التعمم 
والتعميم من سمبيات وايجابيات في كافة الجوانب 
اإلدارية والفنية, وتعزيزىا باستراتيجية جديدة وحديثة 
تثبت نجاحيا عالميا, وتتالءم مع البيئة الفمسطينية, 

لجامعة في مجال التنمية الشاممة والتغير وتفعيل دور ا
وتجييز مراكز خدمة المجتمع االجتماعي المنشود, 

 .(15).لمقيام بتدريب أفراد المجتمع
الى قياس (, 2012وىدفت دراسة )باقر,  -4

المسؤولية االجتماعية وقياس االداء الوظيفي لدى 
, بكمية التربية بالجامعة اعضاء الييئة التدريسية 

ة, وكشفت نتائج الدراسة ان اعضاء ىيئة المستنصري
التدريس ال يعانون من ضعف في المسؤولية 
االجتماعية, وان اعضاء ىيئة التدريس ذو مستوى 

وأن العالقة بين المسؤولية  عال في االداء الوظيفي.
االجتماعية واالداء الوظيفي عالقة طردية, أي كمما 

داء زادت المسؤولية االجتماعية زادت كفاءة اال
الوظيفي والعكس. وقدمت بعض التوصيات, منيا: 

 التدريسية الييئات لدى االجتماعية الفعاليات تنشيط
يجاد الجامعية,  والمعنوية,  المحفزات الماديةوا 
 التي الجماعية في الممارساتاإلكثار  عمى وتشجيعيم

 .(16)وااللتزام بيا  االجتماعية المسؤولية فييم تنمي
(, الى التعرف 2013, وىدفت دراسة )ىممو -5

عمى دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في 

ضوء مسؤوليتيا االجتماعية من وجية نظر أعضاء 
الييئة التدريسية بجامعة االقصى. وتوصمت الدراسة 
الى أنو ال يرتقي دور الجامعة في خدمة المجتمع في 
ضوء مسؤوليتيا االجتماعية من وجية نظر اعضاء 

%(. وقدمت 60لتدريسية لمعدل اكثر من )الييئة ا
بعض التوصيات منيا: توطيد العالقة بين الجامعة 
والمجتمع المحمي, وان تضع الجامعة كافة امكاناتيا 
وجميع مرافقيا في خدمة المجتمع المحمي. وتفعيل 
الشراكة بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص 

عمل والمؤسسات االنتاجية, والقيام بدورات وورش 
ألعضاء الييئة التدريسية والعاممين في الجامعة 

 .(17)لتعزيز مفيوم المسؤولية االجتماعية لدييم. 
(, تحديد أبعاد 2016وتناولت دراسة )أحاندو,  -6

المسؤولية االجتماعية في التعميم الجامعي, وتقصي 
متطمبات تطبيق جودتيا, وتوصمت الدراسة الى أن 

في التعميم الجامعي في المسؤولية المجتمعية تتمحور 
ثالثة أبعاد رئيسية وىي: البعد االجتماعي, والبعد 
البيئي, والبعد االقتصادي. وان تطبيق جودة 
المسؤولية االجتماعية يتطمب التخطيط لجودة 
المسؤولية االجتماعية, ونشر ثقافتيا, واالقتناع 
بتطبيقيا, وتعزيز العمل الجماعي, وجودة المحتوى 

امعات التي تمبي االحتياجات المجتمعية. التعميمي لمج
وقدمت الدراسة مجموعة توصيات, منيا: تضمين 
المسؤولية االجتماعية ومفاىيميا في البرامج التعميمية 
لمجامعة, والعمل عمى تحسين الخدمات التي تقدميا 
الجامعات لممجتمع, وخمق فرص عمل حقيقية, 

برات اجنبية وتوفيرىا ألفراد المجتمع, واالستفادة من خ
في مجال ضمان جودة المسؤولية االجتماعية 
لمجامعات. والمشاركة في مجالس حوكمة الجامعات 

 .(18)لزيادة الروابط بين الجامعات والمجتمع. 
(, الى وضع 2016وىدفت دراسة )محمد,  -7
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تصور مقترح لممسؤولية االجتماعية لمجامعات 
ة وقدمت الدراس المصرية في ضوء مجتمع المعرفة,

تصور مقترح لتنمية المسؤولية االجتماعية في 
الجامعات المصرية في ضوء مجتمع المعرفة, تضمن 
مجموعة من الخطوات أبرزىا: الشراكة مع المجتمع 
وتمبية احتياجاتو, وادارة الموارد البشرية, ونشر ثقافة 
المسؤولية االجتماعية في مجتمع المعرفة داخل 

ات كشفت الدراسة عن: الجامعة وخارجيا, ومن المعوق
عدم كفاية الميزانية الموجية لتحقيق مفيوم المسؤولية 
االجتماعية,  وضعف ثقافة العمل التطوعي عند 
بعض االفراد. ومقاومة ثقافة التغيير, وضعف 
االىتمام عمى المستوى الرسمي بمفيوم المسؤولية 
االجتماعية لمجامعات, والتركيز عمى التدريس والبحث 

 .(19)العممي. 
(, إلى وضع 2016وىدفت دراسة )أبو شيحة,  -8

تصور مقترح لتطوير دور جامعة صنعاء نحو خدمة 
المجتمع المحمي في ضوء متطمبات الجودة الشاممة, 
وذلك من خالل تشخيص الواقع, وتحديد أبزر 
المشكالت التي تعوق جامعة صنعاء عن تقديم 
وظيفتيا في خدمة المجتمع المحمي, والتعرف عمى 
أبرز االتجاىات المعاصرة لمجال الدراسة, وكشفت 
نتائج الدراسة عن موافقة العينة عمى محاور وفقرات 
التصور المقترح الذي تضمنتو اداة الدراسة وذلك 
بدرجة عالية في خمسة مجاالت, وىي:)المعرفي 
التقني, االجتماعي, االقتصادي, الثقافي الرياضي, 

 .(20)(المجال البيئي
إلى تقديم رؤية (. 2017ة)محمد, وىدفت دراس -9

ل مقترحة لممسؤولية المجتمعية لجامعة الممك فيص
أىمية( ممارسات  –توفر )والكشف عن درجة 

المسؤولية المجتمعية من وجية نظر أعضاء ىيئة 
التدريس العاممين بيا, ومن ثم وضع رؤية مقترحة 

وكشفت نتائج الدراسة  .لممسئولية المجتمعية لمجامعة
فر أبعاد المسؤولية االجتماعية لجامعة الممك عن توا

فيصل من وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس بنسبة 
%(, وبمغت نسبة األىمية ألبعاد المسؤولية 40,45)

%(. وقدمت الدراسة رؤية 95,36االجتماعية )
مقترحة لممسؤولية االجتماعية لمجامعة تتضمن تأسيس 
عمادة المسؤولية االجتماعية بجامعة الممك فيصل, 
تتكون من ثالث مجموعات, وىي ادارة المسؤولية 
االجتماعية, ومجموعة قضايا المجتمع الداخمي, 

 .(21)ومجموعة قضايا المجتمع الخارجي. 
(, الى ابراز 2017ياشي, وىدفت دراسة )الع -10

دور الجامعات العربية في خدمة المجتمع في ضوء 
مسؤولياتيا االجتماعية. وكشفت عن جممة من النتائج 
أبرزىا: غياب الخطط والبرامج التطويرية والبحثية التي 
تيتم بالتنمية الزراعية والصناعية, وانخفاض مستوى 

عات, العممية التعميمية وتنمية المجتمع في الجام
 وغياب التعاون بين الجامعات العربية بعضيا بعضا.
وقدمت الدراسة بعض التوصيات, أبرزىا: اعطاء 
األولوية في اعداد البرامج التعميمية لممستوى النوعي 
ومواكبة احتياجات سوق العمل, وتوفير بيئة تعميمية 
ثقافية تخدم احتياجاتيم العممية والثقافية مع تنمية 

تية وربطيم بيئتيم المحمية وخارجيا. مياراتيم الذا
وتوفير بيئة بحثية متميزة ومرتبطة قدر االمكان 
باحتياجات المؤسسات االنتاجية, وتوفير برامج 
دراسات عميا متنوعة, واجراء االبحاث العممية والعمل 

 .(22)عمى خدمة المجتمع.
(, الى تقصي 2018وىدفت دراسة )ابو شعيرة,  -11

جتماعي في تعزيز مفيوم دور وسائل التواصل اال
المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء 
تحديات العصر, واظيرت النتيجة ان متوسطات 
استجابة اعضاء ىيئة التدريس عمى مقياس دور 
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وسائل التواصل االجتماعي فد جاء بدرجة كبيرة. 
وكان من توصيات الدراسة الى جانب التصور العممي 

عمومات ىامة لصانعي القرار حول المقترح: تقديم م
دور وسائل التواصل االجتماعي في زيادة وعي 
الشباب الجامعي بالمسؤولية المجتمعية. وتدعيم 
المناىج الدراسية والرسائل االعالمية المعنية بالشباب 
من اجل الوصول الى رؤية متكاممة لمتربية وغرس 

 .(23)روح المسؤولية المجتمعية.
 (, إلى2019صوري, دراسة )من وىدفت -12

 وعالقة األخالقية المنظمة بناء مقومات واقع تشخيص
 المؤسسات في االجتماعية بتعزيز المسؤولية ذلك

 دور ىناك فإن الدراسة الجامعية, وبحسب نتائج
 الجامعة, استراتيجية تحقيق في االجتماعية لممسؤولية

 المسؤولية أبعاد وضوح من عدم الرغم وعمى
 تم التي إال أن النتائج استراتيجيتيا في االجتماعية
 األساسية البنية جيد توفر بشكل توضح إلييا التوصل
 أخالقيات بعد بخصوص أما األبعاد, لتحقيق الالزمة
 عن مقبولة بصورة االلتزام بو تحاول فالجامعة القيادة
 أن كما والعقاب, المكافأة أنظمة استخدام طريق

 الفرد, بعد أخالقيات في مقبولة نتائج تحقق الجامعة
األفراد  يتسم أىمية أن عمى بالتأكيد تقوم أنيا إذ

 .(24)األخالقية المعايير لتنفيذ أداة كونيم باالستقامة
جراءاتهامنهجية الدراسة   :وا 
 منهجية الدراسة: 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي, 
باعتباره من انسب المناىج وفقا لطبيعة موضوع 

سة, حيث اشار عدد من عمماء مناىج البحث الدرا
العممي الى أنو المنيج االكثر استخداما ومالءمة في 
دراسة الظاىرات االنسانية واالجتماعية لصعوبة 
اخضاع ىذه الظاىرات لمتجريب.. كما تقدم الدراسات 
الوصفية وصفا وتفسيرا لواقع معين وال تتعمق في بيان 

ل المختمفة عمى ظاىرة الطريقة التي تؤثر بيا العوام
ما, أو الكشف عن مقدار تأثير كل عامل عمى ىذه 
الظاىرة, كما يحدث عادة في البحوث التجريبية.. 
وتعد البحوث الوصفية الخطوة االولى لموصول الى 

. ويعرفو اخر بأنو: الجمع المتاني والدقيق (25)العمم.
لألدبيات والمراجع المتوافرة ذات العالقة بموضوع 

مة البحث, ومن ثم التحميل الشامل لمحتوياتيا مشك
بيدف استنتاج ما يتصل بمشكمة البحث من ادلة 

 . (26)وبراىين عمى اجابة اسئمة البحث.
 مجتمع وعينة الدراسة: 

تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة في االدبيات النظرية 
المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات 
الجامعية العربية والمتمثمة في الرسائل واالطروحات 
الجامعية, والبحوث والتقارير العممية والمؤلفات 

( 38والمطبوعات والمقاالت المنشورة, والبال  عددىا )
عدد المجتمع فقد تم اجراء التحميل  عنصرًا, ونظرا لقمة

 عمى جميع عناصره. 
 أداة الدراسة: 

توووووووم اسوووووووتخدام اسوووووووموب تحميووووووول المضووووووومون )أو تحميووووووول 
المحتوى(, كأداة لمدراسة, باعتباره يعد وسيمة من وسوائل 

ويسووتخدم كووأداة فووي  جمووع البيانووات, يووتم بموونيج وصووفي,
تحميووووول محتووووووى الموووووادة التوووووي تقووووودميا وسوووووائل االتصوووووال 

معوووي, ففوووي حوووين تووورتبط اشوووكال الدراسوووات المسوووحية الج
السووابقة باالتصووال المباشوور مووع المصووادر البشوورية, فووإن 
دراسووات تحميوول المضوومون تووتم موون غيوور اتصووال, حيووث 
يكتفوووووي الباحوووووث باختيوووووار عووووودد مووووون الوثوووووائق المرتبطوووووة 

ويعوود سوبب اعتمواد الدراسوة عموى  .(27)بموضوع بحثوو. 
ا, وامكانيووووة تحقيووووق ىووووذه االداة نظوووورا لطبيعووووة موضوووووعي

اىدافيا من خاللو, حيث اشار بعوض المفكورين الوى أنوو 
"لوويس موون المفووروض فووي كوول بحووث مسووحي ان يحصوول 
الباحوووث عموووى البيانوووات المطموبوووة مووون مصوووادر ميدانيوووة, 
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ولكووون يمكنووووو ان يحصووول عمووووى موووا يمووووزم مووون معمومووووات 
بتحميوووووووول المحتوووووووووى موووووووون الكتووووووووب العمميووووووووة, والرسووووووووائل, 

 .(28)تصال الجمعي, وغيره."والمجالت, ووسائل اال
وىناك اربعة موجيات عامة ينبغي مراعاتيا عند 
تحميل المحتوى, وىي: المجال الجغرافي, ومجتمع 
البحث, والمدة الزمنية, واالنشطة المرتبطة 

. ولتحميل المحتوى خطوات يجب (29)باألحداث.
اتباعيا, وتتمثل في: اختيار عينة المصادر, وذلك 

لبحث ومادة االتصال المراد تحميميا, بتحديد مجتمع ا
واختيار العينة الزمنية, واختيار عينة الوحدات, 
وتحديد المعايير التي تطبق عمى محتوى 

 .(30)االتصال.
 اجراءات الدراسة: 

مراجعوووووووة وجموووووووع ادبيوووووووات الفكووووووور التربووووووووي واالداري  -
المعاصوووور والمتعمقووووة بموضوووووع الدراسووووة, والتووووي ناقشووووت 

جتماعيووووووووة لوووووووودى المؤسسووووووووات موضوووووووووع المسووووووووؤولية اال
الجامعيوة العربيوة, وتحديوود معوقاتيوا, ومتطمبوات تنميتيووا, 
وذلوووووك مووووون مصوووووادر المعموموووووات المختمفوووووة, كالمكتبوووووات 

 الجامعية التقميدية, ودور النشر, وشبكة االنترنت.
وضع االطار العام وتحديد أبعاد عممية التحميل  -

وفقا لممحددات االتية: )المجال الجغرافي, والمدة 
الزمنية, وتحديد عينة الوحدات, وعينة المصادر, 
والتي تشمل: مجتمع الدراسة ومادة االتصال المراد 

 تحميميا(, وذلك عمى النحو االتي: 
بية التي المجال الجغرافي: ويتمثل في البمدان العر   -1

توجد بيا مؤسسات جامعية وانشطة مرتبطة 
بالمسؤولية االجتماعية ضمن ادبيات الدراسة, وشممت 
كل من: )مصر, لبنان, االردن, اليمن, العراق, 
الجزائر, فمسطين, السعودية, سمطنة عمان, االمارات, 

 قطر, الكويت, البحرين(.  
 2004المدة الزمنية: وتمثمت في االعوام من   -2

 م.2019 الى
عينة الوحدات: وتتمثل في الموضوعات الرئيسية   -3

لتقييم واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات 
الجامعية العربية, حيث تم تحديد مالمح الواقع الحالي 
في المحاور االتية: )نشأة وظيور مفيوم المسؤولية 
االجتماعية, وأىميتو ومحاوره, والتشريعات والقوانين, 

المؤسسية واليياكل التنظيمية, والمقررات  والكيانات
الدراسية الجامعية, والجوائز, واالنشطة المرتبطة بيا 
من مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تثقيفية 

 وتدريبية, ثم أبرز المعوقات(.
عينة المصادر: وتشمل مجتمع الدراسة ومادة   -4

االتصال المراد تحميميا, وتتمثل في ادبيات الدراسة 
وفرة, وتشمل عددًا من: الرسائل واالطروحات المت

الجامعية, والدراسات والبحوث والتقارير المحكمة 
بالمجالت والمؤتمرات العممية, والمؤلفات, ومطبوعات 
دور النشر, والمقاالت المطبوعة والمنشورة )ورقيا 

 والكترونيا(. 
 تحميل االدبيات وعرض النتائج ومناقشتيا. -
ستنتاجات وتقديم عدد استخالص مجموعة من اال -

 من التوصيات والمقترحات.
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

يتضمن ىذا الجزء عرضًا لنتائج تحميل محتوى ادبيات 
الدراسة, ونظرًا لقمة البيانات والمعمومات وعدم كفايتيا 
لعممية التحميل الكمي, وصعوبة إخضاعيا لممعالجة 

مى االحصائية, فقد اقتصرت عممية التحميل ع
االستقراء والوصف الكيفي, ومناقشة النتائج وتفسيرىا 

 وفقًا ألسئمة الدراسة, وذلك عمى النحو االتي:
اجابة السؤال االول، والذي نصه: ما اإلطار  -1

 المفاهيمي لممسؤولية االجتماعية؟
يتضمن االطار المفاىيمي عددا من العناصر, اىميا: 

والنشأة  مفيوم المسؤولية االجتماعية, والفمسفة
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والتطور, وبيان أىدافيا واىميتيا, وأبعادىا ومحاورىا, 
 وانواعيا وأسس تطبيقيا, كما يأتي: 

مفهوم المسؤولية االجتماعية: )الفمسفة 1-1
 والنشأة والتطور(

تستمد المسؤولية االجتماعية فمسفتيا من المبادئ  
التي اتفقت عمييا جميع األديان والشرائع السماوية, 

والدساتير والقوانين البشرية, واتفقت حوليا  واألنظمة
سائر المجتمعات عمى اختالف عقائدىا وسموكياتيا, 
فيي عامة وشاممة, لما ليا من دور كبير في صالح 
المجتمعات واألفراد, باعتبارىا من القيم االجتماعية 
التي حث المفكرون والقادة وعمماء الدين والنفس 

رة االتصاف بيا. واالجتماع عمى أىميتيا, وضرو 
ويعد مفيوم المسؤولية االجتماعية من المفاىيم 
المتأصمة في النظام االسالمي, وحتى قبل االسالم 
كان العرب متفقين عمى عدد من السموكيات والعادات 
المجتمعية الحميدة, مثل: التراحم والتصدق والعطف 
واغاثة المميوف, واضاف االسالم الييا الزكاة وجعميا 

ساسيا من اركان الدين, كونيا تدخل في صميم ركنا ا
 المسمم الفرد يكون ان ودعا الى التكافل المجتمعي,

وأن يسعى لتحقيق ذلك من خالل  اجتماعيًا, مسؤوالً 
التحمي بمعايير أخالقية عالية وضمير حي, يجعمو 
يتصرف في عممو مع احساسو بمسؤولياتو األخالقية 

 في االعمال التي يقوم بيا والقرارات التي تصدر عنو.    
كمووووا تنطمووووق فمسووووفة المسووووؤولية المجتمعيووووة موووون طابعيووووا  

موووووا كوووووان االختيووووواري المووووورن والشوووووامل, فكووووول مؤسسوووووة مي
حجميا او عدد افرادىا او امكانياتيا, مخيرة فوي القيوام بموا 
تووراه مناسووبا موون ممارسووات وفووق قوودرتيا ليكووون ليووا بصوومة 
في محيطيا تطل بيا عمى المجتمع.. وقبول التعورف عموى 
مفيوووووم المسووووؤولية االجتماعيووووة, ينبغووووي التطوووورق لمراحووووول 

 .(31)نشأتو وتطوره, وتتمخص فيما يمي: 
في بداية القرن العشرين بدأ الجدل بخصوص  -

العالقة بين منظمات االعمال والمجتمع, وفي 
الخمسينات عرف احد عمماء االقتصاد االمريكي 
)ميمتون فريدمان(, ىذه العالقة, بقولو: "ان المسؤولية 
االساسية لمنظمات االعمال في النظام االقتصادي 
 الحر تتمخص في تحقيق االرباح بشرط ان ال
يتعارض ذلك مع القاعدة االساسية لممجتمع سواء ما 
كان موجود منيا في القوانين او في االعراف والقيم 
االجتماعية". واستحق )ىاورد باون(, صاحب كتاب: 
)المسؤولية االجتماعية ورجال األعمال(, ان يمقب بو 
"ابي المسؤولية االجتماعية لقطاع االعمال", حيث 

المفيوم, وىو: "التزام منظمات أسس اول تعريف ليذا 
االعمال بأداء انشطتيا بحيث تتوافق مع أىداف  وقيم 
المجتمع". وفي الستينات طور )كيت ديفد(, القانون 
الحديدي لممسؤولية االجتماعية, وفي السبعينات برزت 
نظرية اصحاب المصمحة, وخالل الثمانينات, كثرت 

سؤولية الدراسات التي تيدف الى تحديد ما ىي الم
االجتماعية لقطاع االعمال وكيفية قياس عوائدىا عمى 

 المنظمات. 
وفي بداية التسعينات تطور مفيوم المسؤولية  -

االجتماعية بعد مؤتمر االمم المتحدة لمبيئة والتنمية 
اطمق المجمس العالمي  1998بالبرازيل. وفي  1992

لألعمال من اجل التنمية المستدامة برنامجا ييدف 
المفيوم الدقيق لممسؤولية االجتماعية وكيفية  لتحديد

 2000تحويمو من مفيوم الى ممارسات عممية. وفي 
اطمق السكرتير العام لألمم المتحدة مبادرة تعريف 
باالتفاق العالمي تشمل" االلتزام الطوعي بعشرة مبادئ 
متفق عمييا تشمل حقوق االنسان وحماية البيئة 

معايير  ISOاقترحت , 2004ومكافحة الفساد". وفي 
(, عمى 26000عالمية لممسؤولية االجتماعية تسمى )

 ISO. وتتضمن2008ان يبدأ العمل بيا في 
, تشجيع المنظمات عمى سبعة موضوعات 26000
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 اساسية, منيا االلتزام المجتمعي. 
وىكذا نشأ وتطور مفيوم المسؤولية االجتماعية, وبدأ 

في المجتمعات  –القرن العشرين  –في الظيور حديثا 
الغربية عبر الشركات الكبيرة عابرة القارات, نتيجة 
العتبارات عدة, أبرزىا: الضغوط الشعبية باتجاه أن 
تمعب المنظمات دورا اجتماعيًا بسبب ما تحققو من 
ارباح, وبسبب التأثيرات البيئية لنشاطيا عمى البيئة, 
مثل المنشآت النووية, ومنشئات صناعة السيارات , 

وكذلك بسبب البيئة  .(32) بتروكيماويات, وغيرىاوال
الداخمية لمعمل, ووجود مخاطر في الشركات 
الصناعية والبترولية عمى البيئة, فحرصت تمك 
الشركات عمى مكافاة موظفييا واسرىم حينما 
يتعرضون لممخاطر, منيا التامين الصحي, والتامين 

الحوادث بشكل عام, وتحسين بيئة العمل.. كما تعد 
البيئية واالنسانية احدى الدوافع االساسية لالىتمام 

تفشي مظاىر إضافًة إلى  .(33) بالمسؤولية المجتمعية
الفساد مما جعل الشعوب تطالب بتبني الشركات 
لبرامج المسؤولية االجتماعية, وزيادة االىتمام 
بالقضايا المتعمقة بالفقر والبطالة والمرض, وانخفاض 

وفيما يمي بعض  .(34)فئاتبعض المستوى معيشة 
 التعريفات اليامة لممفيوم:

 , المسؤولية االجتماعية26000تعرف مسودة االيزو 
باألفعال التي تقوم بيا المؤسسة, لتتحمل مسؤولية  ؛"

اثار انشطتيا عمى المجتمع والبيئة, حيث تكون ىذه 
االفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية 

ن قائمة عمى: "السموك األخالقي, المستدامة, وتكو 
واالمتثال لمقانون المطبق والجيات العاممة فيما بين 
الحكومات, وتكون مدمجة في األنشطة المستمرة 

وتعرفيا المفوضية األوروبية بأنيا  .(35)لممؤسسة".
"التطوع الذاتي لممنظمات في المساىمة في خمق 
ي مجتمع وبيئة أفضل". كما يعرفيا المكتب الدول

لمعمل بأنيا " طريقة تنظر فييا المنظمات في تأثير 
عممياتيا في المجتمع وتؤكد مبادئيا وقيميا في 
أساليبيا وعممياتيا الداخمية وفي تفاعميا مع قطاعات 

وعند تحميل عدد من النظريات التي  .(36) "أخرى
تطرقت لممسؤولية االجتماعية, من زوايا عدة, يتضح 

ية بالرغم من انيا تكوين ذاتي ان المسؤولية االجتماع
يقوم عمى نمو الضمير االجتماعي ويكون بمثابة 
رقيب داخمي, إال أن نموىا يمثل نتاجا اجتماعيًا, 
ألنيا تتعمم وتكتسب كما انيا تنمو تدريجيا عن طريق 
التربية والتنشئة االجتماعية, وانيا في نموىا تحتاج 

والحنان الى مناخ اسري ونفسي وتربوي مشبع بالحب 
وىي أن تتصرف  .(37).والعالقات االجتماعية السميمة

المؤسسات واالفراد بشكل أخالقي وباىتمام بال  نحو 
عي والثقافي المجتمع عمى المستوى االجتما

 .(38)واالقتصادي والبيئي
ان تأخذ المنظمة في  -من منظور شامل  -وىي 

االعتبار مصالح الغير عند صناعتيا لقراراتيا سواء 
كان الغير داخل المنظمة او خارجيا, أي أن تؤخذ 
مصمحة المجتمع الى جانب المصمحة الداخمية 

ويتضح مما  .(39)بالمنظمة عند وضع االستراتيجيات
سبق أن مفيوم المسؤولية االجتماعية يتكون من أربعة 
عناصر, وىي: )االىتمام, والفيم, واالنتماء, 

 ودائم التطور, والمشاركة(, وىو مفيوم متغير ومتجدد
حيث يتوجب عمى المؤسسات االىتمام بالفرد والبيئة 
والمشاركة في التنمية االجتماعية الشاممة والتنمية 

 المستدامة.
 أهداف المسؤولية االجتماعية وأهميتها

تتمثل أىم أىداف المسؤولية االجتماعية في تكريس 
دور القطاع الخاص الى جانب المؤسسات الحكومية 
والدولة, في بناء الوطن واالنسان انطالقا من مبدا 
"كمنا شركاء .. كمنا مسؤولون", وترسيخ فكرة مسؤولية 
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الشركات ورجال االعمال تجاه المجتمع, كمبدأ جديد 
يدا عن المعنى المادي في التخطيط, والعمل بع

المجرد, وتسميط الضوء عمى كل نشاط ييدف 
لممساىمة في الحياة االجتماعية او البيئة في 
المجتمع, والتخفيف قدر االمكان من المعاناة 
االنسانية, واالقتراب من المجتمع, وتوثيق الروابط بين 
افراده, والحفاظ عمى الصحة العامة والبيئة, ومحاولة 

التصرفات المخالفة لمقانون والمضرة التخمص من 
بالصالح العام, وتقميص ىامش االنانية والفردية, 

 . (40)افل والوعي االجتماعيلصالح المحبة والتك
أما أىمية المسؤولية االجتماعية فقد تزايدت في 
السنوات االخيرة, حيث أصبح المجتمع يتطمع الييا 

قميا لمواجية المشكالت االجتماعية التي زاد تفا
وتأثيرىا في العالم, وبخاصة مع تقمص دور 
الحكومات في التنمية االقتصادية واالجتماعية, والذي 
انخفض بعد التوجو الواسع نحو الخصخصة وتخمي 
المؤسسات عن كثير من أدوارىا التقميدية 
واالجتماعية, والتزاماتيا تجاه المواطنين وانتقال ىذه 

 (41)ي المجتمع.األدوار الى المؤسسات القائمة ف
ولممسؤولية االجتماعية أىمية كبيرة بالنسبة لممنظمة 
والمجتمع والدولة عمى حد سواء,فبالنسبة لممنظمة, 
فان المسؤولية االجتماعية تسيم في تحسين صورة 
المنظمة في المجتمع وترسيخ المظير اإليجابي لدى 
الزبائن والعاممين والمجتمع؛ وتؤدي الى تحسين مناخ 

, وتعزيز التعاون والترابط بين المنظمة ومختمف العمل
األطراف. وبالنسبة لممجتمع, فإنيا تؤدي الى زيادة 
التكافل االجتماعي بين شرائح المجتمع مع توليد 
شعور عالي باالنتماء, كذلك االستقرار االجتماعي, 
والسياسي والشعور بالعدالة االجتماعية. أما بالنسبة 

األعباء التي تتحمميا في لمدولة من خالل تخفيف 
ة والثقافية سبيل إدامة ميماتيا الصحية والتعميمي

كما تكمن أىمية المسؤولية  .(42)واالجتماعية, وغيرىا
االجتماعية لممؤسسات في عدد من الفوائد الناتجة عن 
تبني المسؤولية االجتماعية, ومن تمك الفوائد: تحسين 

, وتحسين االداء المالي, وتخفيض تكاليف التشغيل
سمعة المؤسسات, وتعزيز المبيعات ووالء العمالء, 
وزيادة االنتاجية والجودة, وزيادة القدرة عمى جذب 

. بل إنيا ميمة ممقاة (43)الموظفين واالحتفاظ بيم.
عمى عاتق جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية 
واألىمية, المدنية منيا وغير المدنية, والمؤسسات 

عية بصفة خاصة, ألنيا قضية التربوية واالجتما
عداد جيل يحمل العبء مجتمع, وىّم أمة بأكمميا, وا  

 . (44)في المستقبل
أبعاد المسؤولية االجتماعية ومحاورها وأنواعها 

 :وأسس تطبيقها
تأخذ المسؤولية االجتماعية بعدين أساسوين, وىموا: البعود 
الداخمي: ويتمثل في اىتمام المنشواة باألوضواع الخاصوة 

اممين, مثووووول تحسوووووين مرتبووووواتيم, ومووووونحيم إجوووووازات بالعووووو
سووووووونوية مدفوعوووووووة, وتأمينوووووووا صوووووووحيا, وقروضوووووووا ميسووووووورة 
لمسووووواعدة المووووووظفين لبنووووواء مسووووواكن, وتحسوووووين ظوووووروف 
العمل المحيطة, وتوفير نواد اجتماعية ورياضوية. والبعود 
الخارجي: ويشومل اىتموام المنظموات بوالمجتمع الخوارجي 

تحسوووين مسوووتوى المحووويط بيوووا مووون عووودة جوانوووب, أىميوووا: 
, وقضوايا البيئوة Quality of Lifeحيواة افوراد المجتموع 

Environmental Issues (45). 
اربعة جوانب, وىي: فتتضمن ISO 26000أما 

الثقافي, االجتماعي الحضاري, البيئي والقانوني, 
وشروط تتعمق بالتنمية االقتصادية.. وتعمل عمى 
 تشجيع المنظمات عمى سبعة موضوعات اساسية,
وىي: ادارة المنظمة, وحقوق االنسان, والعالقات 
وظروف العمل, وحماية البيئة, والممارسات التجارية 

 .(46)الجديدة, وقضايا المستيمك, وااللتزام المجتمعي
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وكذلك قضايا التعميم, والصحة, والمتقاعدين, والبيئة, 
والثقافة العامة والتوعية, ومكافحة الفساد, والطفولة, 

تياجات الخاصة.. وعناصر اساسية اخرى, وذوي االح
ومنيا: قضايا بيئة العمل وحقوق االنسان, وخدمة 
المجتمع, وسمعة المؤسسة, والمحافظة عمى البيئة, 

 .(47), والصحة والسالمةوأخالقيات ادارة المؤسسة
وفيما يخص أنواع المسؤولية االجتماعية فقد تم 

الدينية:  الى اربعة انواع, وىي: المسؤولية توزيعيا
وتعني التزام المرء بأوامر اهلل ونواىيو, وىي مسؤولية 
واجبة, والمسؤولية القانونية: وتعني مراعاة القانون 
والبعد عما يجرمو, ثم المسؤولية االجتماعية: وىي 
التزام المرء بقوانين المجتمع ونظمو وتقاليده, وأخيرًا 

درة المسؤولية األخالقية: وىي حالة تمنح المرء الق
عمى تحمل تبعات أعمالو وآثارىا. ومصدرىا الضمير, 

اللتزام بيا فيي وكل مسؤولية قبمناىا وارتضينا ا
 . (48) مسؤولية أخالقية

نظام  أما عن أسس تطبيق المسؤولية االجتماعية فيي
( في ادارة يعتمد في دورتو التطبيقية عمى مبدأ )ديمنج

الجودة الشاممة, ويتضمن اربع أسس أو خطوات, 
وىي: التخطيط , والتطبيق, والفحص )التحقق(, 
والتحسين, ثم مرحمة التدقيق, وتعني العودة الى 
اإلطار, وبدء الدورة التالية وفقا لمخطوات السابقة: 

, حسن Check, تحقق Do, افعل Planخطط 
Act .(49) . 

 لمسؤولية االجتماعية المؤسسات المعنية با
لم تعد المسؤولية المجتمعية من اىتمام مؤسسة او 
جية بعينيا, وال يقتصر تطبيقيا عمى المنظمات 
الحكومية فحسب, فتتنوع الجيات المعنية بتطبيقيا, 
لتشمل: المؤسسات الصناعية, والمؤسسات الخدمية, 
والمؤسسات الحكومية, والمنظمات غير الربحية 

(UN) ,  سسات غير الربحية كالجمعيات األىمية والمؤ

, ومراكز البحوث  (NGOS) والخيرية والمينية
والتطوير.. وحددت المنظمة العربية لممسؤولية 
االجتماعية بعض األدوار لمييئات الحكومية والدولية 
تجاه المسؤولية االجتماعية, اىميا: أن تتحول ىذه 
الييئات الى بيوت خبرة في مجال المسؤولية 

الجتماعية, وأن تقوم بسن االنظمة والقوانين, وان ا
تعمل عمى تطوير نظم العمل, ووضع المعايير التي 
تشجع التنافس في مجال المسؤولية المجتمعية, وأيضًا 

. (50)لعممي لخمق ثقافة عممية أكاديميةدعم البحث ا
كما يتمخص دور الييئات الحكومية والدولية في 

وحدة خاصة ضمن الييكل تطوير نظم العمل واحداث 
التنظيمي لممؤسسات العامة لتكون قدوة لممؤسسات 
الخاصة, وايجاد معايير وجوائز خاصة بالعمل 
االجتماعي, وتعزيز التنافس بين المؤسسات, وتعميم 

وتدريب  , قصص النجاح وتشجيع البحث العممي
إضافًة إلى خمق ثقافة مجتمعية ولفت انظار  , الكوادر

واصحاب القرارات الى ان المسؤولية فئات التجار 
 االجتماعية ليست ترف مؤسسات وانما واجب

 . (51)ومسؤولية شرعية وادبية وقانونية
إجابة السؤال الثاني: ما واقع المسؤولية االجتماعية 

 ؟لدى المؤسسات الجامعية العربية
بعد استقراء وتحميل ادبيات الدراسة, تبين عدم كفاية 

لمتحميل الكمي, واقتصرت عممية  البيانات المتوفرة
التحميل والعرض عمى الوصف الكيفي, حيث كشفت 
النتائج عن ابرز المالمح المتعمقة بواقع المسؤولية 
االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية العربية في ضوء 

 التحديات المعاصرة, يمكن عرضيا كما يأتي: 
نشأة مفهوم المسؤولية االجتماعية لممؤسسات 

 :عية واهميتها وأبعادها ومحاورهاالجام
لم يجد مفيوم المسؤولية االجتماعية االىتمام الكافي 
من البحث والدراسة مع نشوء الجامعات العربية, ولم 
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يظير االىتمام بو في المنطقة العربية اال مع بداية 
السبعينات, وتحديدا لدى القطاع التجاري والصناعي 
الخاص, في الوقت الذي كانت بعض الدول العربية 
ال تزال حديثة العيد بالتعميم الجامعي, وعمى الرغم 
من حداثة المفيوم في المنطقة العربية, إال أنو ال 

لفكري والفمسفي في تاريخ العرب, يفتقر الى التأصيل ا
فيو متأصل )فكرًا وسموكًا(, في التعاليم الدينية 

عمى والعادات واالعراف االجتماعية الحميدة. ولكن 
الرغم من اىميتو؛ إال أنو من اقل المفاىيم حظا في 
الدراسات االجتماعية, وقد ظير في الدراسات النفسية 

, حين قدم سيد 1971الحديثة في البيئة العربية عام 
عثمان تصوره عن المسؤولية االجتماعية والشخصية 

 .(52)المسممة 
وفي مطمع االلفية الثالثة بدأ االىتمام العربي 
بالمسؤولية االجتماعية واضحا لدى بعض المؤسسات 
والييئات العربية, ولكن عمى فترات متقطعة ومتعثرة, 
يم وفي مناطق محدودة, كما أنو يشبو عدد من المفاى

التي انتقمت من قطاعات اخرى الى قطاع التعميم 
العالي, كالتخطيط االستراتيجي والجودة والحوكمة 

 وغير ذلك.
وتعرف المسؤولية االجتماعية لمتعميم العالي باعتبارىا 
سياسة ذات إطار أخالقي ألداء مجتمع الجامعة من: 
داريين, وموظفين(  )طالب, وطاقم تدريس, وا 

االثار التعميمية والمعرفية والبيئية مسؤولياتيم تجاه 
التي تنتجيا الجامعة, في حوار تفاعمي مع المجتمع 

وأما عن أىمية  .(53) لتعزيز تنمية انسانية مستدامة
المسؤولية االجتماعية لممؤسسات الجامعية فتحظى 
باىتمام الحكومات والمنظمات الدولية الميتمة 
بالتعميم, وعمى المؤسسات الجامعية ان تستغل خبراتيا 
ومعارفيا في إيجاد الحمول لمشكالت المجتمع 
والمشكالت العالمية الكبرى, كالفقر والجوع والمرض 

ق تطبيق مبدأ الجامعة المتفاعمة مع واألمية, عن طري
المحيط, والعمل عمى تحقيق مبدأ الشراكة بين 

, باعتبار الجامعات والدولة ومختمف قطاعات اإلنتاج
الخدمة المجتمعية أحد اضالع مثمث الوظائف 

 االساسية لممؤسسات الجامعية.
وتكمن أىمية المسؤولية االجتماعية لمجامعات في 

ققيا من تطبيقيا لمبادئ بعض المكاسب التي تح
المسؤولية االجتماعية, ومنيا: تعزيز موقعيا وسمعتيا 
داخل المجتمع وزيادة االحساس بأىداف الجامعة 
ورسالتيا, وتحقق عوائد طويمة االجل في االستثمار 
االجتماعي, وتتيح الفرصة البتكار منتجات وخدمات 

يا جديدة, كما تزيد من انتماء المجتمع والمتعاممين ل
وتعزيز روح فريق العمل, وتحقق عدد من االثار 
االيجابية عمى نفوس الطمبة وممارساتيم, كما ان 
تقديم خدمة متميزة لممجتمع لو انعكاسات ايجابية عمى 
تطور وتقدم الجامعة سواء من خالل تأثير الجامعة 
في المجتمع المحمي أو من خالل تأثير المجتمع 

امعة الى تحول رسالة الجالمحمي في الجامعة, وبذلك ت
. كما ان تطبيق مبادئ (54)سبب ونتيجة في آن واحد

المسؤولية االجتماعية يسيم في تطوير االداء 
المؤسسي والوظيفي بالجامعات, وفي ىذا الشأن 
كشفت احدى الدراسات عن أن العالقة بين المسؤولية 
االجتماعية واألداء الوظيفي عالقة طردية, أي كمما 

دت كفاءة األداء سؤولية االجتماعية زازادت الم
 .(55)الوظيفي والعكس

وفيما يخص ابعاد المسؤولية االجتماعية, فتم تقسيميا 
الى ثالثة أبعاد اساسية, وىي: البعد االجتماعي, 
والبعد البيئي, والبعد االقتصادي. حيث ان البعد 
االجتماعي يحاول وضع المجتمع وتطمعاتو نصب 

طة الجامعات, كما انو ينظر الى اعينو في جميع أنش
المسؤولية االجتماعية عمى أنيا عمميات المشاركة بين 
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الجامعة والمجتمع, تمتزم بموجبيا ارضاء الجامعة 
المجتمع, وتحقيق تنميتو, بينما البعد البيئي يقوم 
بمراعاة االثار البيئية المترتبة عمى عممياتيا 

والصحية, ومنتجاتيا, وتحسين الخدمات االجتماعية 
ومكافحة التموث البيئي. واما البعد االقتصادي فيو 
يتطمب من الجامعة دعم المشروعات االجتماعية 
االنتاجية وتطوير التخصصات المطبقة, وتحقيق 
جودتيا لمواكبة المستجدات العالمية لتمبية حاجات 

 (56)المجتمع. 
ويصنفيا أخر الى ثالثة انواع مماثمة, األول: ادارة  

ؤولية االجتماعية: ويتمثل في ادارة وتنظيم المس
المسؤولية االجتماعية وتحقيق التوازن بين أىداف 
الجامعة واألىداف االجتماعية. والثاني: دعم بيئة 
الجامعة الداخمية: ويقصد بو مجموعة الممارسات 
والتوجيات التي تعتمدىا الجامعة لتحسين وتطوير 

مق بدعم البيئة والثالث: يتع المجتمع الداخمي ليا,
الخارجية لمجامعة, ويشمل مجموعة الممارسات التي 
تعتمدىا الجامعة لبناء عالقتيا بالمجتمع 

 .(57)الخارجي.
وأمووا عوون محوواور المسووؤولية االجتماعيووة التووي يمكوون ان 
تمارسوويا الجامعووات, فتتركووز معظميووا فيمووا يمووي: حمايووة 
التووووووراث واليويووووووة, تعزيووووووز الديمقراطيووووووة, دعووووووم الشووووووباب 
والقيووووووادات الشووووووابة, تعزيووووووز االنتموووووواء الوووووووطني, التنميووووووة 
ومكافحوووووة الفقووووور, البيئوووووة, التنووووووع االجتمووووواعي, العدالوووووة 
والمسوووواواة, رعايووووة ذوي االحتياجووووات الخاصووووة, مكافحووووة 
الفسوووواد, الثقافووووة العامووووة والتوعيووووة, المسوووونين, اجتموووواعي 
نفسي, التعميم والتدريب المستمر, حماية وتنظيم االسورة, 

 .(58)ندة التعميم, االستشارات, وغيرىامسا الطفولة,
لممسؤولية االجتماعية العربية  مالمح الواقع الحالي

 :والجهود المبذولة لتنميتها
ىناك جيود كبيرة وانجازات كثيرة حققتيا البمدان 

العربية خالل الفترة الماضية في قطاع التعميم, اال 
بالنوعية انيا لم تحقق انجازات ممموسة فيما يتعمق 

والمسؤولية االجتماعية لمجامعة واإلدارة والتسيير, 
وىذه االمور الغائبة تشكل مادة لمتحديات تجاه الدول 

 (59)العربية في حقل التعميم العالي.
حيث ال تزال معظم الدول العربية تعاني بشكل عام 
من غياب ثقافة المسؤولية المجتمعية, والخمط بين 

العمل الخيري حتى لدى المسؤولية المجتمعية و 
الشركات نفسيا. فالمسؤولية ليا معنى واسع يرتبط 
بااللتزام باألنظمة والقوانين والنواحي الصحية والبيئية 
ومراعاة حقوق االنسان.. فما زالت المسؤولية 
المجتمعية في طور النمو ولم تصل الى المعدل 
العالمي واغمبيا جيود مبعثرة اقرب الى االحسان من 

نمية.. ولم يتم تنظيم او ترتيب عمل المسؤولية الت
االجتماعية بشكل محدد, رغم ان ىناك بعض الجيات 
العربية التي بدأت في تنظيمو, مما يؤكد ان مفيوم 
المسؤولية المجتمعية ما زال ضبابيا في مجتمعنا 
العربي, اذ نجد الشخص المثقف يكاد ال يعرف شيئا 

النا بالشخص عن المسؤولية المجتمعية, فما ب
 . (60)العادي

وفي السنوات االخيرة تزايد الحديث عن المسؤولية 
االجتماعية لدى الحكومات العربية, وبين المواطنين 
واالعالم والقطاع الخاص, واعمن الممتقى العربي 
األول لممسؤولية االجتماعية لمؤسسات األعمال 

, عن اطالق الموسوعة العربية 2009بالشارقة 
ة االجتماعية, كأول مشروع الكتروني ييدف لممسؤولي

ة لخدمة ىذا المفيوم, في ظل التحديات وشح
. كما تم تأسيس (61)المعمومات والدراسات ذات الصمة

بعض الكيانات المؤسسية, كالمنظمات والمراكز, 
ومنيا: المنظمة العربية لممسؤولية االجتماعية في 

في بيروت, ومركز الفيصل لممسؤولية المجتمعية 
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لممسؤولية االجتماعية  قطر, والشبكة العربية
لممؤسسات باإلمارات, والشبكة االقميمية لممسؤولية 
االجتماعية بالكويت, وىناك بعض المؤسسات العربية 
قد خصصت ادارات واقسام تناط بيا المسؤولية 
االجتماعية, مثل: البنك العربي, ومؤسسة عبد الحميد 

 شومان, وغيرىا.
 المنظمة العربية لممسؤولية االجتماعيةوحيث أن 

منظمة عربية مستقمة تعمل في نطاق الدول االعضاء 
في جامعة الدول العربية, فيي أبرز الكيانات 

(, ومقرىا 2013المؤسسية, وتم انشاؤىا عام )
بيروت, وتسعى لتحقيق جممة من االىداف, أبرزىا: 

ية رفع مستوى التعاطي مع مفيوم المسؤولية االجتماع
عمى المستوى المحمي وتحويميا الى مستوى المفيوم 
االستراتيجي في عمل البمديات والحكومات العربية 
وتعزيزىا من خالل اإلدارة الحكيمة وتعميم ثقافتيا 
عبر كافة الوسائل المتاحة. وتحفيز المجتمعات 
المدنية عمى االنخراط في المسؤوليات االجتماعية, 

لتنمية المستدامة, وتكريم ودعم برامجيا في تحقيق ا
القيادات من مختمف القطاعات المسؤولة اجتماعيًا, 
والتعاون وابرام االتفاقات مع المنظمات الوطنية 
واالقميمية والدولية, وتنظيم ندوات ومؤتمرات ولقاءات 
ومنتديات سنوية, وتحفيز الحكومات في المنطقة 

ل الى العربية عمى تطوير استراتيجيات اداراتيا لموصو 
معايير الجودة العالمية في مجال المسؤولية 

 . (62)االجتماعية
بعض االنجازات, أبرزىا:  وحققت المنظمة منذ تأسييا

عقد عدد من المقاءات والندوات والورش التدريبية 
بيدف تطوير ميارات المشاركين في تطبيق مبادئ 
المسؤولية االجتماعية, وبناء قدرات مؤسساتيم في 

المبادئ ضمن خططيا االستراتيجية, واعداد تبني ىذه 
قائمة القواعد االساسية ألفضل ممارسات المسؤولية 

. واطالق ميدالية التمٌيز في 2015االجتماعية 
, وشيادة مطابقة معايير 2017المسؤولية االجتماعية 

المسؤولية االجتماعية لمقطاعين العام والخاص 
 . كما قامت المنظمة بتكريم عدد من2018

المؤسسات والقيادات والصحافة العربية الممتزمة 
 . (63)بقضايا المسؤولية االجتماعية 

ومن البرامج واالنشطة المرتبطة بالمسؤولية 
االجتماعية, فقد عقدت في اليمن ثالثة مؤتمرات ولقاء 
موسع وبعض الورش وبمشاركة عربية, لمفترة: 

(, في كل من: صنعاء, تعز, عدن, 2012 -2008)
عدد من الجامعات والمؤسسات من القطاعين  ضمت

العام والخاص, والمجتمع المدني, وكان أخرىا: 
االجتماعية, بجامعة عدن,  لممسؤولية الثالث المؤتمر
, وكان من أبرز نتائج تمك الفعاليات: اعتماد 2010

كراسي عممية في المؤسسات الجامعية العربية, وتكون 
نى اول كرسي جامعة عدن باليمن اول جامعة تتب

نشاء قاعدة بيانات وادلة ارشادية لمباحثين  عممي, وا 
واالعالميين, وحث المجتمع عمى التعامل مع 
المؤسسات المسؤولة اجتماعيًا, وتبني برامج التدريب 
المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية, وقدمت تمك الفعاليات 
عدد من التوصيات لتعزيز المسؤولية االجتماعية في 

 .(64)العربية  البمدان
كما عقدت عدد من المؤتمرات العممية والمقاءات 

مصر ولبنان  والندوات والبرامج التدريبية في كل من:
 , وفمسطين واالردن والجزائر ودول الخميج والعراق

كان ابرزىا: مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمجامعات 
, وعقد 2011في جامعة القدس المفتوحة بفمسطين 

طني األول حول المسؤولية االجتماعية المؤتمر الو 
, في لبنان, ومؤتمر التغيرات المجتمعية 2012

, بجامعة السمطان 2012المعاصرة في العالم العربي 
قابوس بعمان, أما في االمارات فتم تنفيذ عدد من 
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, وما تزال مستمرة 2015الفعاليات كان اوليا في 
لمؤتمر وبوتيرة عالية الى اليوم, وفي العراق عقد ا

العممي السادس, بعنوان: نعمل معا لقيادة المجتمع 
, وفي جامعة الزرقاء باألردن عقد 2016بالتطوع, 

المؤتمر العربي األول حول المسؤولية االجتماعية 
, كما عقد المؤتمر الدولي الثالث في قطر, 2017

بعنوان: التعميم مسؤولية مجتمعية في ظل المتغيرات 
ىا, وقدمت من خالليا , وغير 2018واالزمات 

توصيات جيدة, لكل من الحكومات وصناع القرار 
وراسموا السياسات التعميمية, والمؤسسات الجامعية 

 والمنظمات والمجتمعات واالفراد. 
وىناك جيود ال تزال تبذل في ىذا االطار, ودعوات 
جادة لتأسيس وتأطير مفيوم المسؤولية االجتماعية 

وخاصة في االردن حيث عمى المستويات الرسمية, 
تسعى الحكومة االردنية حاليا الى سن تشريعات, 
وانشاء صندوق, واطالق جوائز ممكية, وتنفيذ برامج 
تدريبية مكثفة في مجال المسؤولية االجتماعية, ولكنيا 
غير كافية ما لم تعمل الدول والمؤسسات الجامعية 

  العربية عمى محاكاتيا, واالستفادة منيا, وتطويرىا.
وفي ضوء نتائج الدراسة, واستنادًا الى ما تقدم, يمكن 

 استخالص مالمح الواقع في العناصر االتية: 
ضعف ممارسة الجامعات ألدوارىا في مجال  -

خدمة المجتمع, وعدم رضا القيادات الجامعية عن 
الخدمات التي تقوم بيا الجامعات في مجال خدمة 

وغياب الشراكة المجتمعية مع المنظمات  (65)المجتمع.
والقطاعات األخرى, مما أدى إلى ضعف االتصال 
والتواصل بين الجامعة والمجتمع المحمي, وعدم 

ت الحياه مالءمة البرامج واألنشطة مع متطمبا
 . (66) االجتماعية واالقتصادية

وجود بعض المشكالت المجتمعية التي يجب عمى  -
يا فييا, مثل: مشكمة الفقر, الجامعة تحمل مسؤوليات

والبطالة, وتخمف المجتمع الريفي, والمشكالت 

االنسانية في الصناعة, واالمية, وضعف المستوى 
الموارد, ونقص االستقرار التعميمي, وسوء توزيع 

. كما أنو ال يرتقي دور الجامعة في (67)السياسي
االجتماعية لمعدل  خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا

 . (68)%(60ن )أكثر م
عووووووودم كفايوووووووة الميزانيوووووووة الموجيوووووووة لتحقيوووووووق مفيووووووووم  -

المسووؤولية االجتماعيووة, وضووعف ثقافووة العموول التطوووعي 
عنووود بعوووض االفوووراد, وضوووعف االىتموووام عموووى المسوووتوى 

. (69)الرسومي بمفيووم المسووؤولية االجتماعيوة لمجامعووات. 
إضووووافًة إلووووى غيوووواب وظيفووووة خدمووووة المجتمووووع موووون ميووووام 

وزارة التعميم العالي, مما يعنوي نقوص ومسؤوليات وىيكل 
وظوووائف الجامعوووات المتعوووارف عمييوووا عالميوووا,  فوووي ميوووام

وعوووووووودم وجووووووووود ادارة متخصصووووووووة تعنووووووووى بووووووووإدارة ىووووووووذه 
كموووووا ال توووووزال الوظيفوووووة الثالثوووووة لمجامعوووووات  .(70)الوظيفوووووة

والمتمثموة بوو"خدمة المجتموع" وظيفووة شوبو غائبوة, ويكتنفيووا 
 .(71)الغموض في الجامعات بشكل عام.

غياب الخطط والبرامج التطويرية والبحثية التي  -
تيتم بالتنمية الزراعية والصناعية, وغياب التعاون بين 

. وضعف (72)يا بعضاالجامعات العربية بعض
االىتمام بأبعاد المسؤولية االجتماعية, حيث بمغت 

%(. وبمغت نسبة توافرىا من 95,36نسبة األىمية )
 .(73) %(,40,45وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس )

معوقات ممارسة المؤسسات الجامعية العربية 
 :لمسؤولياتها االجتماعية

تواجو المؤسسات العربية عامة, والجامعية منيا 
خصوصا, عدد من المعوقات عند محاولة ممارستيا 
لمسؤولياتيا االجتماعية, يمكن توزيعيا إلى ثالثة 
انواع, وىي, أواًل : معوقات ادارية: وتتضمن عدم 
وجود ادارة عالقات فعالة, ونقص الخبرات, وضعف 

اىمال اإلدارة االحساس بالمسؤولية االجتماعية, و 
العميا لمسالة اشراك المستويات اإلدارية االخرى في 
عممية اتخاذ القرارات, وعدم وجود اتصاالت فاعمة من 
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 اإلدارات والمجتمع. ثانيًا: معوقات قانونية: وتشمل
عدم وجود دستور اجتماعي أخالقي, وتحقيق 
المكاسب المادية وعدم احترام التشريعات, وربما ان 

االجتماعية امر اختياري او التزام أخالقي  المسؤولية
غير مفروض قانونا. وثالثا: معوقات مالية: وتتمثل 
في ان ىدف المنظمات تحقيق االرباح فقط, واالعتقاد 
بان االىتمام بالمسؤولية االجتماعية تؤدي الى خفض 
ارباح الشركة, واضعاف قدرتيا عمى المنافسة الدولية, 

لية, وصعوبة الجمع بين أيضًا نقص الموارد الما
 .(74)وعمل الشركة المتجاوبة اجتماعياً العمل لمربح, 

 وعمى الرغم من مرور عشرون عاما عمى مؤتمر
(, ومرور عشر سنوات 1998العالي العربي ) التعميم

عمى المؤتمر االقميمي العربي, تحت شعار: نحو 
فضاء عربي لمتعميم العالي: التحديات العالمية 

(, 2009المجتمعية, المنعقد بالقاىرة ) والمسؤوليات
برعاية اليونسكو, وتقديم عدد من التوصيات, 
كتضمين المسؤولية االجتماعية في كافة البرامج 

ىناك جممة من المعوقات  والفعاليات الجامعية, اال أن
التي تواجو الجامعات العربية, والتي تحد من 

عدد ممارستيا لمسؤولياتيا االجتماعية, أبرزىا: ت
التعاريف المتعمقة بالمسؤولية المجتمعية, وعدم ثبات 
مستوى البنى التحتية وتعرضيا لمتغير الدائم, وبطء 
استجابة مؤسسات التعميم العالي الحتياجات المجتمع, 
واغفاليا لخبرات الشركاء المجتمعيين والدارسين 
ومعارفيم, إضافًة إلى مواجية الدارسين واألكاديميين 

ددة, كما ال ينظر لموضوع االندماج في ألعباء متع
القضايا المدنية واالجتماعية والسياسية دائما كقضايا 
تقع في صمب استراتيجيات الجامعات في انجاز 
رسالتيا وأولياتيا, وعدم تشجيع معايير التوظيف 
والتثبيت والترقية لالندماج في فعاليات المسؤولية 

 .(75)المجتمعية وقيادتيا

ت أيضًا قمة االعتمادات المالية ومن المعوقا
المخصصة لمجامعة, وغياب الرؤية المكتممة 
والواضحة لمفيوم خدمة المجتمع وأىدافو ومجاالتو, 
وغياب التنسيق بين الكميات والمراكز بالجامعة فيما 

. ويعزى ذلك بحسب (76)يتعمق باألنشطة المتشابية
الممحوظ واغفال  تقرير اليونسكو الى التقصير

سات التعميم العالي العربية لممسؤولية االجتماعية مؤس
 المشكمة الىعدد من المعوقات, ابرزىا ما يتعمق بتفاقم

 . وعند(77)واالجتماعية اإلنسانية الحقول في
استخالص المعوقات يمكن ايجاز أبرزىا في: غياب 
التشريعات والقوانين المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية, 

وغياب المسؤولية االجتماعية في والصعوبات المادية, 
الييكل التنظيمي لوزارات التعميم العالي ولمجامعات 
العربية, فال توجد حتى ادارة عامة لممسؤولية 
االجتماعية في الوزارات, وال يوجد منصب لنائب 
رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع, وكذا نائب 

دد عميد الكمية في معظم الجامعات العربية باستثناء ع
 برامج المسؤولية إدارة خاللو من قميل منيا, حيث يتم

التخطيط ثم التنفيذ, والمراجعة  من بداية المجتمعية
 االجتماعية المسؤولية ميام تحميل أن والتقويم, كما

 كبيرًا عمييا, يمثل ضغطاً  القائمة العمادات ألحد
 كونيا االجتماعية, المسؤولية نجاح فرص وييدد
والجيد, ومن المعوقات أيضًا  العمل من لمكثير تحتاج

ضعف االحساس بالمسؤولية االجتماعية لدى قيادة 
 ومنتسبي المؤسسات الجامعية, والجيات ذات العالقة.

االجابة عن السؤال الثالث: ما متطمبات تنمية  -3
المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية 

 العربية في ضوء التحديات المعاصرة؟
طرق لمتطمبات تنمية المسؤولية االجتماعية قبل الت

لدى المؤسسات الجامعية العربية, ينبغي االشارة الى 
ابرز التحديات المعاصرة التي تواجييا الحكومات 



 محمد مطير الخطيبخميل                                    ...........................واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية

 888                                                              2019, يوليو,  25 -24جامعة حضرموت المؤتمر العممي الرابع  

والمجتمعات العربية, وتتأثر بيا المؤسسات العامة 
والخاصة, ومنيا المؤسسات الجامعية العربية, وفيما 

 مى النحو االتي:يمي عرضا موجزا لكل منيما, ع
 أواًل: التحديات المعاصرة   

تتعدد التحديات المعاصرة التي تواجييا المجتمعات 
عموما, إال ان المجتمعات العربية ىي االكثر معاناة 
من بعض تمك التحديات, ومنيا عمي سبيل المثال ال 

 الحصر؛ ما يأتي: 
 العولمة:  -1

 لطالما صورت العولمة عمى انيا شر مطمق لما
ينطوي عميو المفيوم نفسو من فرض قسري لمفاىيم 
وقيم وانماط حياة وتفكير, اليدف منو بالدرجة األولى 
االستالب الفكري وصوال الى الغزو الثقافي والييمنة 
االقتصادية المطمقة. ومما  ال شك فيو ان القوى التي 
تسعى لمسيطرة عمى العالم ومقدراتو تعمل عمى نشر 

ير لغتيا وثقافتيا, ومن ثم مفاىيميا فكر العولمة بتصد
وانماطيا الفكرية, ما يسيل غزو العالم والسيطرة عمى 
مقدراتو. لكن مفيوم العولمة العممية يمكن ان يكتسي 

إذا ما فيم عمى أنو أداة  في التعميم العالي بعدًا ايجابياً 
لمتنمية بمختمف جوانبيا, ونقل المعرفة وتبادل الخبرات 

بكة معارف عالمية تنمي االبتكار العممية ضمن ش
ي خدمة وتدفع بالبحث العممي إلى األمام وتضعو ف

. وفيما يتعمق بالعولمة (78)المجتمعات االنسانية كافة
والمسؤولية االجتماعية, فيناك العديد من قادة 
الشركات العابرة لمقارات ممتزمون بالمسؤولية 

لمتغيرات االجتماعية عمى األقل انسانيًا, كرد فعل 
والتحديات العالمية الكبيرة وعمى راسيا العولمة التي 
خمطت االوراق, وطرحت مفاىيم اقتصادية واجتماعية 

 .(79)ا زال البعض يقف ليا موقف العداءجديدة, م
 تقنيات االتصال والمعمومات:  -2

لقوووود فرضووووت ىووووذه التقنيووووة نفسوووويا بشووووكل بووووارز فووووي كافووووة 

واالجتماعيوة والعمميوة, وأصوبحت مناحي حياتنا الشخصية 
تطبيقاتيووا العمميووة ذات فائوودة لووم يكوون النوواس قووادرين عمووى 
تخيميوووووووا فوووووووي الماضوووووووي كونيوووووووا توووووووؤثر عموووووووى اداء كافوووووووة 
المؤسسوات والشوركات... وظيوورت وظوائف جديودة متصوومة 
بيوووذه التقنيوووة لوووم نكووون نسووومع عنيوووا مووون قبووول, وقووود تظيووور 

ضووورورة  أخووورى, وأصوووبح اتقوووان ميوووارات التقنيوووات الحديثوووة
موووون ضوووورورات مجتمووووع اليوووووم.. كمووووا ان تقنيووووة االتصووووال 
والمعمومووات جعمووت موون العووالم المترامووي االطووراف مجتمعووا 
واحووودا, فقربوووت المسوووافات بوووين اجزائوووو, ويسووورت التواصووول 
بوووين اطرافوووو, بووول سووويمت ل نسوووان متابعوووة موووا يحووودث فوووي 
العووالم فووور حدوثووو عبوور االقمووار االصووطناعية, وأصووبحت 

والمجتمعووات العربيووة  (80)ل بشووكل افضوول.الشووعوب تتواصوو
كبقيووة مجتمعووات العووالم المعاصوور لووم تكوون بعيوودة عوون ىووذه 
التحوووديات فيوووي تشووويد منوووذ عقوووود اقبووواال كبيووورا فوووي مجوووال 
التحول الى مجتمع تقنوي, يقووم عموى االسوتفادة مون المزايوا 
التي تقودميا تقنيوة االتصوال بشوكل خواص والتقنيوة الحديثوة 

لميادين, لمواكبوة عصور المعموموات بشكل عام في جميع ا
جود نفسويا فوي عزلوة الذي فرض عموى الجميوع, وحتوى ال ت

 .  (81)عن بقية العالم
ضعف االسهام في بناء مجتمع المعرفة وضعف  -3

 التنمية البشرية:
لقد قطعت الدول العربية شوطا كبيرا في نشر العمم, 
واستطاعت بعض الدول العربية أن تنشر التعميم 

يكاد يكون مثاليا. وىذا ادى الى انخفاض بمستوى 
نسبة االمية في بعض الدول والى توفير بيئة اساسية 
مناسبة لمتعميم. لكن اذا ما تم قياس واقع التعميم في 
الوطن العربي في ضوء تحديات مجتمع المعرفة, 
فيمكن القول أن تجربة البمدان العربية في نشر 

المرجوة منيا ة المعرفة لم تحقق النيضة التعميمي
 . (82)ناىيك عن توطينيا

أما عن ضعف التنمية البشرية, وبحسب تقرير برنامج 
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, فقد وزعت الدول 2014االمم المتحدة االنمائي 
العربية الى اربعة مجموعات, جاءت دول الخميج في 
المجموعة ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا, وجاءت 

ولبنان, واالردن, كل من: )ليبيا, وسمطنة عمان, 
وتونس, والجزائر(, ضمن المجموعة المرتفعة, واخيرا 
تأتي مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة, 
والتي تعاني من اوجو قصور واختالالت عميقة في 
مساراتيا التنموية, وتتضمن كل من: )اليمن, وجزر 
القمر, وموريتانيا, والسودان, وجيبوتي, والصومال(, 

استبعاد بقية الدول العربية لعدم توفر بيانات وتم 
 . (83)كافية

النزاعات والحروب ومخاطر العنف والتطرف 
  :واالرهاب

أدت التداعيات األمنية والسياسية واالقتصادية, لخمق 
حاالت معقدة من النزاعات والصراع والحروب في 
عدد من الدول العربية, وتعرضت المؤسسات التعميمية 

خريب والنيب واستيداف العمماء من لحاالت الت
األكاديميين والعديد من الشخصيات العممية مما دفع 
بعضيم إلى اليجرة, في حين يعيش الباقون في ظل 
مخاوف امنية وظروف اقتصادية صعبة, كذلك واجو 
الطمبة حاالت عدم استقرار نفسي وسكني من جراء 

عية التيديد مما أعاق االنتظام في الدراسة وتدني نو 
التعميم العالي, إضافًة إلى حركة النزوح واالنتقال من 
مناطق الصراع الى مناطق اقل خطرا عمى حياة 
المتعممين, كما تأثرت الجامعات في تطوير الموارد 
البشرية, أو الحفاظ عمييا من ظاىرة نزف الكفاءات 
وىجرتيا, كما ساىمت بعض الظروف في اغالق 

والمعاىد والمراكز بعض مؤسسات التعميم العالي 
البحثية, او عمى االقل محاولة اعاقة تطويرىا. وىذه 
أمثمة من الئحة طويمة من المشكالت والتحديات 

 الناجمة عن حاالت النزاعات والصراع والحروب.

وفيما يتعمق بمخاطر العنف والتطرف واالرىاب, فان 
المعركة مع التطرف أصبحت حربا عالمية ثالثة 

يا مراجعة الظروف واالسباب التي قد ويتطمب لمواجيت
تدفع بعض الشباب لموقوع في براثن التطرف, والذي 
أصبح يمثل خطرا ييدد كيان الدول والمجتمعات 
ويقمق المؤسسات االمنية والتربوية, ومن ىنا؛ فان 
عمى الجامعة العمل الجاد عمى دحض الفكر الضال, 

لمجتمع, وتوعية الشباب بمخاطره واثاره السمبية عمى ا
وبأىمية الفكر الوسطي, واالحترام المتبادل لمراي 
وتقبل الراي االخر, وتعزيز مفاىيم التعايش السممي 
ونبذ العنف ونشر ثقافة التسامح كاستجابة لمحالة 
الراىنة التي تعيشيا المنطقة العربية, وظيور موجات 
من العنف الفكري والجسدي والتي ليا اكبر االثر في 

 . (84)واضعافيا تشتت الدول
 تشتت الجهود وغياب الشراكة والتعاون الرسمي: 

ىناك مشكمة معقدة ومركبة تواجو التعميم العالي 
العربي, وتتكون من شقين, األول: اشكالية العمل 
المشترك, حيث إن محاوالت التعاون بين مؤسسات 
التعميم العالي العربية قائمة ولكنيا متقطعة. والقميل 

اوالت يصل الى اليدف النيائي ويحقق من ىذه المح
الغاية المطموبة. وغالبًا ما تبدأ محاوالت التعاون 
بتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاىم عامة, سرعان ما 
تتوارى في الممفات, والثاني: اشكالية التعاون الرسمي, 
فالجانب الرسمي الزال ينظر الى الجامعات عمى انيا 

ولى ويكاد ال يريد ليا مؤسسات تعميمية بالدرجة األ
أكثر من ذلك, ومن ىنا فإن االىتمام الرسمي 
بموضوع التعاون بين الجامعات  حتى في البمد الواحد 
ىو اىتمام ضئيل لمغاية ويكاد يكون معدومًا. ومن 
امثمة ذلك غياب دور المؤسسات الخاصة والشركات 
والصناعات العربية عن دعم البحث والتطوير وتمويل 

البحثية أو التعميمية أو الثقافية إال في حدود  البرامج
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ضيقة.. يضاف الى ذلك غياب الوعي العربي 
الرسمي بالمشكالت التي تتطمب مشاريع تتوالىا 
الجامعات العربية ابتداء من القضايا الساخنة الكبرى 
كالمياه والطاقة والتصحر والزراعة والعمران والتصنيع 

لتكنولوجيا واإللكترونيات واالتصاالت والنقل والمواد وا
 .(85)والطب وصناعة األدوية وغيرىا

ثانيًا: متطمبات تنمية المسؤولية االجتماعية لدى 
 المؤسسات الجامعية العربية

يعد قطاع التعميم العالي من اىم القطاعات الحيوية 
في العصر الحديث, ويحظى باىتمام بال  من قبل 

لمسؤولية الحكومات والشعوب والمنظمات, وتعد ا
االجتماعية من أبرز المحاور الواجب تطويرىا 
وتنميتيا باستمرار. واستنادا الى ما افرزتو الدراسات 
والتقارير بشان تنمية المسؤولية االجتماعية في 
المؤسسات الجامعية العربية, فان الجامعات بحاجة 
الى احدث متطمبات اساسية؛ ومن اىم تمك 

لمسؤولية االجتماعية, المتطمبات: التخطيط لجودة ا
وتحديد ميام اإلدارة العميا, ونشر ثقافة جودة 
المسؤولية االجتماعية, واالقتناع بتطبيقيا, والتركيز 
عمى التعاون الجماعي, وتأسيس مركز الدعم 

وىناك ثالث خطوات اساسية لتنمية  .(86)والمعمومات
 (87)تتمثل في اآلتي: المسؤولية االجتماعية

: )التمييد(: تعتمد ىذه الخطوة عمى الخطوة األولى
ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية في الجامعات 
ويتحكم في ىذه الخطوة بشكل أساسي عنصران 
ىامان وىما: ثقافة المسؤولية المجتمعية خارج أسوار 
الجامعة, واقتناع قيادة الجامعة بيا, فكمما تم تعزيز 

لممسؤولية  إيمان مجتمع الجامعة بأىمية تبني الجامعة
المجتمعية, وأىمية مساىمتيم الفاعمة في ىذه االتجاه, 

 كمما كانت فرص نجاح الجامعة أكبر.
الخطوة الثانية: )االستكشاف والدمج(: يتم استكشاف 

ما تحتاج الجامعة القيام بو في ىذه المرحمة حيث 
تقسم البرامج واألنشطة إلى داخمية خارجية, ومن 

إمكاناتيا وقدراتيا في  الضروري أن تضع الجامعة
االعتبار, ومن ثم تطبيق برامج المسؤولية المجتمعية 

 وفقا لذلك.
الخطوة الثالثة: )التقويم واعادة التخطيط(: في ىذه 
المرحمة تقوم الجامعة بمراجعة واستعراض  ما قامت 
بو من أنشطة وبرامج في المسؤولية المجتمعية وذلك 

توقع أن ما بيدف التحسين والتطوير, ومن الم
ستكتسبو الجامعة من تقويم تجربتيا سيثري التخطيط 
لممرحمة التالية وأيضًا سيسيل تنفيذ المبادرات 

 والبرامج.
يتبين من خالل عرض متطمبات تنمية وجودة 
المسؤولية االجتماعية في التعميم الجامعي أن ىناك 
عدة عوامل ال بد ان تعمل في الية منظومة تبادلية 

وأىميا: توفر ثقافة مجتمعية في البيئة التفاعل, 
التعميمية تثمن جودة المسؤولية االجتماعية, وتبني 
نظام تحسين مستمر إلدارة المسؤولية االجتماعية في 
الجامعة, التي تتميز باالعتماد عمى الخطة المرسومة, 
ووضوح أىدافيا, وتقييم االداء والشراكة مع االخرين 

لك في إطار قيمي من المجتمع المؤسسي, كل ذ
وأخالقي رفيع المستوى, وسياسة واضحة نحو جودة 

 .(88)المسؤولية االجتماعية لمتعميم الجامعي
وباستقراء األدبيات السابقة, يمكن توزيع المتطمبات 
الالزمة لتطوير دور المؤسسات الجامعات العربية في 
 تنمية المسؤولية االجتماعية إلى ستة أنواع, كاالتي: 

 :ت تتعمق بالحكومة والسمطات الرسميةمتطمبا
إن منطقتنا العربية ال تنقصيا العقول المستنيرة, وال  

الموارد المادية, وال اإلمكانيات التقنية, لكنيا بحاجة 
إلى قرارات سياسية حاسمة, تدعميا جيود مستمرة, 

ة محكمة, وتعاون عمى كافة في ضوء رقاب
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السياسات  . كما ان الحكومة ىي راسمة(89)األوجو
وصانعة القرارات, وتتمثل أبرز المتطمبات الحكومية 
في سن التشريعات والقوانين الممزمة لمجامعات في 
تبني مفيوم المسؤولية االجتماعية لدى كافة 
القطاعات المختمفة, ومنيا قطاع التعميم العالي, عمى 
المستويات األكاديمية واإلدارية المختمفة, وادراجيا 

من ىياكل المؤسسات الجامعية,  كمكون اساسي
 وربطيا بالترقيات والحوافز والمكافآت وغيره.

 :متطمبات تتعمق بالمؤسسات الجامعية
ان المسؤولية التي يجب ان تؤطر ضمن تصرفات 
المواطنين وعقوليم, ينبغي ان تعبر عن فيم وادراك 
متكاممين مما يجعميا قابمة لمتكرار والتجديد. فيي 

تحاكي الواقع بكل مكوناتو, وتشعر  المسؤولية التي
االفراد بحسن انتمائيم لموطن, والمواطنة حق وواجب, 
ومحصول يجنيو الفرد في ظل المجتمع, بحكم ان 
المجتمع ىو البوتقة التي تتفاعل فييا كل المدخالت 
حتى يتحول الى مظمة وارفة يتفيأ ظالليا المواطنون 

الل كوادرىا جميعا, ليذا كمو, تستطيع الجامعة من خ
المتخصصة ايالء المسؤولية المجتمعية أىمية خاصة 
منبثقة عن فمسفة ورسالة ورؤية واضحة قابمة لمتعميم 
واالنتشار حيث وجد االىتمام.. وثمة بعض المتطمبات 
التي تساعد في استميام ثقافة المسؤولية المجتمعية 
لمجامعات العربية, أبرزىا: تضمين المسؤولية 

من الخطة االستراتيجية لمجامعة, وطرح المجتمعية ض
مقرر اجباري بحيث يتضمن االحاطة الشاممة بيذا 
الموضوع من زاويتين األولى نظرية, واالخرى تطبيقية 
ميدانية, والعمل عمى ادراج مفيوم المسؤولية 
المجتمعية في المناىج الدراسية, وغرس قيم االيثار 

جتمع. والعمل التطوعي واالنخراط في قضايا الم
وزيادة االىتمام بإجراء الدراسات المتعمقة بالمسؤولية 
المجتمعية, وخمق إدارات قانونية تكون ميمتيا االلتزام 

المؤسسي بالمسؤولية االجتماعية, وتخصيص ميزانية 
 .(90)خاصة مستقمة لدعم أنشطتيا

 متطمبات تتعمق بالقيادة واألخالق: 
ث تغيرات شيدت اإلدارة العمومية في العصر الحدي

سريعة ومتالحقة اثرت عمى بيئتيا الداخمية والخارجية, 
ومنو عمى مناخيا األخالقي الذي يعد ركيزة اساسية 
لنجاحيا ومقدرتيا عمى التقدم وتحقيق اىدافيا, 
فاعتاللو يؤدي الى خسارتيا وفسادىا, وعميو فاإلدارة 
العمومية الناجحة ىي التي تحافظ عمى مناخ أخالقي 

افى, لذا وفي اآلونة االخيرة ركزت سميم ومع
الحكومات ببرامجيا االصالحية عمى األخالقيات 

. وتتمثل (91)تطبيقيا عبر اعمال جميع اداراتياواليات 
أبرز ىذه المتطمبات في حسن اختيار القيادات 
الجامعية, من حيث امتالكيا ميارات القيادة , وايالئيا 

الق عالية, البعد االنساني جل اىتماميا, وذات أخ
تؤمن بالمسؤولية االجتماعية, وتجسدىا فكرا وسموكا, 
وتمتزم بتنميتيا لدى كافية منتسبي الجامعات, من 
خالل اقرار عدد من االجراءات الفاعمة التي تشكل 
اساسا متينا نحو انطالق الجامعات في تأطير ىذا 
االمر وتأصيمو في نفوس العاممين والطمبة والجيات 

 العالقة. واالطراف ذات
ان األخالق ىي مجموعة من المعايير والقيم المختمفة 
التي يتحمى بيا الفرد والتي تميزه عن غيره من ذوي 
جنسو, وتقع الجامعة في المقدمة من حيث وجوب 
سيادة عالقات إنسانية ايجابية, الن أكاديميييا ىم من 
ينظرون ليذا األمر, ويدعون إليو في مؤلفاتيم 

األولى أن يطبقوه في الميدان أواًل , ومحاضراتيم, و 
والجامعة ىي األولى في امتالك مجتمع يقوده قادة 
أخالقيون, يعيرون البعد األخالقي في القيادة جل 
اىتماميم, ويسعون إلى تكوين وتشكيل مجتمع جامعي 
تسوده العالقات اإلنسانية السميمة, فاألخالق روح 
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يين أن تتسم القيادة, كما أن عمى القادة األكاديم
خواصيم بالتواضع والمحبة والتعاون والنزاىة واالمانة 
واحترام اآلخرين, وبالتالي فان إشاعة مثل ىذه 

يجب أن تكون الصفة األكثر  -بل وغمبتيا  -األجواء 
 وضوحا في الجامعة. 

 :متطمبات تتعمق بحوكمة المؤسسات الجامعية
الحوكمة عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية, 

المؤسسية, بأنيا: " مجموعة العالقات, ما بين ادارة 
المؤسسة, ومجمس ادارتيا, ومساىمييا, والجيات 
االخرى, التي ليا اىتمام بالمؤسسة". ولمحوكمة 
المؤسسية عدة فوائد, منيا: أنيا تسيم في خمق 
وتعزيز البيئة التي تكون فييا مبادئ المساءلة 

ي, واحترام مصالح االطراف والشفافية والسموك األخالق
المعنية وسيادة القانون, كما تسيم في إنشاء نظام من 
الحوافز مرتبط باألداء في المسؤولية المجتمعية.. 
وتسيم في تحقيق التوازن ما بين احتياجات المؤسسة 
 واالطراف المعنية, وتشجيع المشاركة الفعالة لمعاممين

 . (92)جتمعية.في اتخاذ القرارات بشان المسؤولية الم
وتشير بعض الدراسات الى تفشي مظاىر الفساد 
المالي واإلداري في مؤسسات التعميم العالي, 
ولتوضيح مفاىيم الشفافية والمساءلة والنزاىة 
والحاكمية الرشيدة كمدخل رئيس لمعالجة الفساد 
اإلداري واجتثاث اسباب وجوده, ىناك الكثير من 

أسيس منظمات لمنزاىة االىتمام في كل دول العالم بت
والحث عمى الشفافية والوضوح في العمل, واالفصاح 
بتقارير واضحة عن الكثير من التصرفات واالعمال, 
وفي ىذا اإلطار دعا اتحاد الجامعات العربية الى 
تأسيس مجالس الحوكمة في الجامعات والكميات, 
وجاء اليدف الثالث من أىداف الخطة االستراتيجية 

ة الجامعات العربية, ليؤكد عمى تحقيق لمجمس حوكم
التنمية المستدامة من خالل تطبيق الحوكمة. ولتحقيق 

ىذا اليدف ينبغي ضرورة العمل عمى إنشاء مراكز 
بحثية مشتركة متخصصة لتقديم استشارات لمؤسسات 
المجتمع المدني حول التنمية المستدامة, واستحداث 

ربية تمبي وتطوير برامج مشتركة بين الجامعات الع
. (93)احتياجات المجتمعات المحمية واالقميمية والدولية

كما يمزم اعتماد مبادئ الحكم الرشيد باإلدارة 
العمومية, لتصبح القيم األخالقية ضمن ثقافتيا 

 .(94)التنظيمية, وقابمة لمتطبيق 
 :متطمبات تتعمق باإلعالم

يعوود االعووالم ووسووائمو موون اىووم قوووى التووأثير, فالتقووارير 
واالخبار ليست مجرد ارقام او عبارات مجردة, بل ىي 
وسووووووويمة واداة رئيسوووووووية لمتغييووووووور وتثقيوووووووف المجتمعوووووووات, 
وتتبنوووووى كثيووووور مووووون وسوووووائل االعوووووالم ومواقوووووع االخبوووووار 
االلكترونيوووووووة تغطيوووووووة قضوووووووايا المسوووووووؤولية االجتماعيوووووووة 
لممؤسسوووووووات واظيوووووووار قصوووووووص نجووووووواح عموووووووى الواقوووووووع 

رونيوووووة المعووووواش. ويجوووووب ان يكوووووون فوووووي المواقوووووع االلكت
لممؤسسووووات زاويووووة تظيوووور النشوووواطات االجتماعيووووة موووون 
خووالل مفيوووم المسووؤولية االجتماعيووة سووواء لمعوواممين ام 
لممجتمعات, وال بد مون تحوديث اخبارىوا باسوتمرار, وأن 

 .(95)تصوووووبح جوووووزء متواصووووول مووووون نشووووواطات المؤسسوووووة
وتكموووون أىميووووة الوووودور االعالمووووي فووووي تنميووووة المسووووؤولية 

معموموووات ىاموووة لصوووانعي  االجتماعيوووة مووون خوووالل تقوووديم
القووووووورار حوووووووول دور المؤسسوووووووات الجامعيوووووووة فوووووووي تنميوووووووة 
المسووووووووؤولية االجتماعيووووووووة, وتعزيووووووووز الموازنووووووووات العامووووووووة 
لمجامعات, ورفع القيود عنيوا, وتمكينيوا مون اسوتقالليتيا, 

   .(96)وممارسة أدوارىا المنوطة بيا بحرية واستقاللية
متطمبات تتعمق بالمجتمع المحمي والشراكة 

 :تمعيةالمج
ان تعزيز الشراكة يسيم في تحقيق التنمية المستدامة 
في مختمف القطاعات, االمر الذي أكد عميو مؤتمر 

, حيث 1992ريودي جانيرو والذي عقد في البرازيل 
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دولة عمى خطة التنمية  100صادق زعماء اكثر من 
المستدامة لمقرن الواحد والعشرين ومن اىم ما جاء 

طنية تؤدي دورا حيويا في التنمية فيو: ان الشركات الو 
. كما تعتبر (97)االجتماعية واالقتصادية لمدول

الجماعات المحمية احدى ركائز المؤسسات الحكومية 
التي تمعب الدور االيجابي, في متابعة كافة نواحي 
التنمية, ولذا ينبغي مراعاة تنوير كافة شرائح المجتمع 

اك دور بارز المحمي بحقوقو وواجباتو, وان يكون ىن
لمقيادات المجتمعية المحمية باعتبارىا تمثل حمقة 
الوصل بين المجتمعات والمؤسسات الحكومية بما 
فييا المؤسسات الجامعية, وان تشارك في كافة 

 الفعاليات ذات الصمة بمجال المسؤولية االجتماعية.
وفي ضوء كل ما سبق؛ يتبين مدى الحاجة الى تنمية 
المسؤولية االجتماعية لممؤسسات الجامعة العربية, 
وخاصة في المرحمة الحالية, نظرًا لتزايد وتيرة الصراع 
واالزمات, وتردي االوضاع المعيشية, وتفكك النسيج 
االجتماعي, وخاصة في البمدان التي نشبت فييا 

محة, والتي خمفت اثارا الحروب والصراعات المس
كارثية عمى المجتمعات واالوطان, مما يعني ضرورة 
االىتمام بالمسؤولية االجتماعية من قبل كافة 
الجيات, وىذا لن يتأتى اال من خالل اضطالع 
المؤسسات الجامعية العربية بدورىا في تنمية 
المسؤولية االجتماعية لدى منتسبييا أواًل , ولدى بقية 

لحكومية واألىمية والمجتمعات واالفراد المؤسسات ا
ثانيا, وعمى السمطات الرسمية تمكينيا من القيام 
بأدوارىا المختمفة, ومنحيا الحرية واالستقاللية في 
اتخاذ قراراتيا, واختيار قادتيا, وادارة ذاتيا, وفقا 
لألنظمة والموائح الخاصة بيا, ورصد موازنات كافية, 

حتياجات مجتمعاتيا, وصوال لتحقيق اىدافيا, وتمبية ا
الى تحقيق التنمية االجتماعية الشاممة والمستدامة, 

 وتحقيق التقدم واالزدىار.   

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات:
 أواًل : االستنتاجات

بعد استقراء وتحميل ادبيات الدراسة باستفاضة, 
واستنادا الى الوصف الكيفي لنتائج التحميل, يمكن 

 تمخيص اىم االستنتاجات فيما يأتي: 
ظيور مفيوم المسؤولية االجتماعية لدى العرب  -1

من خالل القطاع الصناعي والتجاري في السبعينات 
الي من القرن الماضي, وانتقل الى قطاع التعميم الع

مطمع االلفية الثالثة, وضعف انتشاره واستيعابو 
بالصورة المطموبة خالل الفترة الماضية عمى مستوى 

 البمدان العربية قاطبة.
بذلت بعض الجيود كمحاولة لتأسيس وتأطير  -2

مفيوم المسؤولية االجتماعية عمى المستويات الرسمية 
بما فييا المؤسسات الجامعية, حيث تم تأسيس بعض 

نات المؤسسية, وعقدت من اجمو عدد من الكيا
االنشطة كالمؤتمرات العممية والمقاءات والندوات 
والبرامج التدريبية, واطالق بعض الجوائز, ولكنيا 

 جيود متناثرة ومتقطعة وغير كافية. 
يتسم واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات  -3

الجامعية العربية بالقصور والضعف, وتكاد تخمو 
الستراتيجيات واليياكل التنظيمية لوزارات معظم ا

التعميم العالي والجامعات من وجود وحدات خاصة 
تعنى بإدارة المسؤولية االجتماعية, نتج عنو اغفال 

 وتجاىل موضوع المسؤولية االجتماعية.
وجود عدد من المعوقات التي تحد من تنمية  -4

المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية 
, أبرزىا: ضمور منظومة القيم, وغياب القيادة العربية

األخالقية, ونقص الوعي والحس الوطني والديني لدى 
منستبي الجامعات, وضعف االرادة السياسية, وسوء 
اإلدارة الجامعية, ونقص السياسات والتشريعات 
المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية, واالفتقار الى برامج 
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ة واالدارة والحوكمة والتنمية التدريب والتأىيل في القياد
 الشاممة والمستدامة.

وجود عدد من التحديات المعاصرة التي تواجييا  -5
المؤسسات والمجتمعات العربية بما فييا الجامعات, 
ابرزىا: العولمة, وتقنيات االتصال والمعمومات, 
وضعف االنتاج المعرفي والتنمية البشرية, وتنامي 

وتيرة العنف والتطرف  المخاطر االجتماعية, وتصاعد
واالرىاب, واندالع الحروب, وتشتت الجيود وغياب 

 الشراكة والتعاون الرسمي.
تنوع متطمبات تنمية المسؤولية االجتماعية لدى  -6

المؤسسات الجامعية العربية, فمنيا ما يتعمق 
بالحكومات والسمطات الرسمية, ومنيا ما يتعمق 

واألخالق,  بالمؤسسات الجامعية ذاتيا, ثم القيادة
والحوكمة المؤسسية لمجامعات, ومنيا ما يتعمق 
بالمؤسسات االعالمية, ثم المجتمع المحمي والشراكة 

 المجتمعية. 
تزايد الدعوات في اآلونة االخيرة بضرورة ايالء   -7

المسؤولية االجتماعية اىتماما اكبر لدى كافة 
المؤسسات الحكومية ومنيا الجامعات, ولدى القطاع 

ومنظمات المجتمع المدني, كنتيجة حتمية الخاص, 
فرضتيا الظروف الراىنة, واثار الصراع واالزمات 

 والكوارث في عدد من البمدان العربية.
 ثانيا: التوصيات

انطالقا من أىمية المؤسسات الجامعية ودورىا في  
تنمية المسؤولية االجتماعية, وحجم التحديات 

باحث بأن والمتغيرات المعاصرة, وايمانا من ال
المسؤولية االجتماعية مسؤولية مشتركة, تتحمميا 
جميع االطراف الفاعمة في التعميم الجامعي, 
والقطاعين العام والخاص, ومنظمات المجتمع 
المدني, والمجتمع المحمي جماعات وافرادا, تقدم 

 الدراسة التوصيات التالية: 

تحفيز الحكومات في المنطقة العربية عمى  -1
تيجيات اداراتيا بمختمف القطاعات ومنيا تطوير استرا

التعميم العالي, لموصول الى معايير الجودة العالمية 
 في مجال المسؤولية االجتماعية.

العمل عمى تأطير ومأسسة المسؤولية  -2
االجتماعية لدى المؤسسات الجامعية وغيرىا, بما 
يالئم التطورات والمستجدات الراىنة, عمى المستويين 

ارجي, مع أىمية التكامل والشراكة الثالثية المحمي والخ
بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 

 المدني.
التنسيق والتكامل وتوحيد الجيود بين المؤسسات  -3

العربية الجامعة, مثل اتحاد الجامعات العربية 
ومؤسساتو, وجامعة الدول العربية ومنظماتيا, إليجاد 

لممسؤولية االجتماعية, رؤية استراتيجية عربية موحدة 
وخطط عمل تنفيذية, تمزم المؤسسات العربية عامة, 
والجامعية خاصة, بتأطير وتضمين المسؤولية 
االجتماعية ضمن سياسات واستراتيجيات وبرامج 

 ومقررات وأنشطة الجامعات العربية. 
إنشاء مؤسسات وفتح مسارات وبرامج جامعية  -4

ميم االلكتروني, مرنة, مثل الجامعة المفتوحة, والتع
والتعميم المستمر, لتمكين بعض الفئات: كاألسرى 
والمعتقمين, والمعاقين, والمتقاعدين, والالجئين, 
والمغتربين, والميمشين, والفقراء, وذوي االحتياجات 
الخاصة, واالقاليم النائية والمحرومة, وسكان الجزر, 
وغيرىا, من االلتحاق بالتعميم, أو مواصمة تعميميم, 

 وتنمية معارفيم ومياراتيم المختمفة.
تعزيز ثقافة االبداع واالبتكار لخدمة المجتمع,  -5

واتاحة المجال لممجتمع المحمي لالستفادة من 
التطورات العممية والتقنية عمى اعتبار ان الجامعة ىي 

 حاضنة لمتعمم المستمر مدى الحياة.
تمكين المؤسسات الجامعية العربية من القيام  -6

ي تنمية المسؤولية االجتماعية من خالل توفير بدورىا ف
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عدد من المتطمبات واالجراءات الفاعمة, أبرزىا: توفر 
ارادة سياسية, وادارة حديثة, وقيادة أخالقية, وموازنة 
كافية, وحرية أكاديمية, وتعزيز استقاللية الجامعات, 
ومساندة اعالمية, وتدريب وتعمم مستمر, وخمق 

 محفزة, وشراكة مجتمعية فاعمة.منظمات تعمم, وبيئة 
 التنمية عممية في العربية المرأة دور تفعيل -7

الشاممة والمستدامة وتبوأىا مواقع قيادية تمكنيا من 
تممس ومعرفة قضايا المرأة والتحديات التي تواجييا 
وطرق معالجتيا, وبالتالي مساىمتيا في تنمية 
المسؤولية االجتماعية في بيئتيا المحيطة وفقا 

 لمظروف واالمكانات المتاحة. 
تأسيس جمعيات ومراكز ومؤسسات عممية  -8

ريبية لتوطين المعرفة, وتنمية المسؤولية وبحثية وتد
االجتماعية داخل الجامعات وخارجيا, من خالل 
البحوث وبرامج التدريب واالستشارات, وتوفير وتمويل 
مشروعات تنموية ذات طابع اجتماعي في مختمف 
 القطاعات, وخمق بيئة عمل ءامنة, وتنمية مستدامة.  

ن, في المساىمة في صناعة السالم واحالل االم -9
الدول التي تعيش حالة صراع, والعمل عمى تحقيق 
العدالة االجتماعية, والتعايش السممي, واحترام 
الحريات, وتنمية المدن واالرياف وتحديد أولويات 
اعادة 

االعمار, من خالل دراسة اسباب الحروب والنز
االثار الناتجة عن

 والتوصيات والمبادر

تشجيع الدراسات والتأليف والترجمة والنشر,  -10
وتأسيس جوائز التميز في البحث العممي بمجال 
المسؤولية االجتماعية, وتعزيز التعاون العربي وتبادل 

ات الخبرات, ودعم المؤتمرات والندوات العممية والفعالي
ذات الصمة, واشراك منتسبي المؤسسات الجامعية 

 فييا, لالستفادة من التجارب االقميمية والدولية.
إنشاء صناديق عربية خاصة بدعم برامج  -11

ومشاريع المسؤولية االجتماعية, وتأسيس جوائز سنوية 
وحوافز مادية ومعنوية لممسؤولية االجتماعية في 

لكفاءات العممية المؤسسات الجامعية وغيرىا, وتحفيز ا
معنويا وماديا لتحقيق اعمى درجات التقدم والرقي 

 المجتمعي, وبما يقمل من ىجرة العقول األكاديمية.
ان تقوم وسائل اإلعالم المختمفة:)التقميدية  -12

وااللكترونية(, بنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية, 
وتسميط األضواء عمى القضايا واألنشطة المتعمقة بيا 

 تمرة وجذابة.بصورة مس
 :ثالثا: المقترحات

إجراء دراسات عن اثر القيادة الجامعية  -1
 والحوكمة في تنمية المسؤولية االجتماعية العربية.

إجراء دراسات عن دور المؤسسات االعالمية  -2
 في تنمية المسؤولية االجتماعية العربية.

إجراء دراسات مقارنة بين عدد من المؤسسات  -3
 مية المسؤولية االجتماعية.الجامعية العربية في تن

اء دراسات عن المسؤولية االجتماعية -4

اع و
 
 
 
 
 
 
 

إجر    
األىمية ومنظمات المجتمع  ات الوطنية بشأنيا. 

في بمدان الصر 
لممؤسسات الحكومية و
الحروب.

التنمية وفرص االستثمار لمرحمة ما بعد الحرب و
اعات, 
يا, وكيفية الحد منيا, وتقديم الحمول  و
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 :الهوامش
(. أضواء عمى مشكالت 2016الشاعر, صالح عبد العظيم. ) (1)

, تاريخ 2016/ 2/ 15تاريخ النشر  -التعميم العالي في الوطن العربي 
-http://arsco.org/article, متوفر في: 6/4/2019االقتباس 

detail-364-8-0 . 
(. التعميم العالي الدور االجتماعي وآفاق 2011) بدران, ابراىيم. (2)

 .3التعاون. عمان, االردن, ص 
(. متطمبات جودة المسؤولية االجتماعية 2016أحاندو, سيسي.) (3)

في التعميم الجامعي لخدمة المجتمع. مجمة دراسات , جامعة عمار 
 .51. ص 64 -46(: 42ثميجيباالغواط, ع )

لمسووووؤولية االجتماعيووووة فووووي (.مسوووواىمة تبنووووي ا2017غووووزال, فضوووويل.) (4)
تفعيووول اسووووتراتيجية العالقوووات العامووووة فووووي المؤسسوووة االقتصووووادية. ماجسووووتير 
اسووتراتيجية وتسووويق, قسووم عموووم التسوويير, كميووة العموووم االقتصووادية والتجاريووة 

 .67المسيمة, الجزائر. ص  -وعموم التسيير, جامعة محمد بوضياف
االستراتيجية  (. الخطة2016مجمس حوكمة الجامعات العربية.) (5)

. متوفر 2020 -2016لمجمس حوكمة الجامعات العربية
, بتاريخ, /http://www.arabgovernance.comفي:
 .3. ص 12/3/2019
(. الجامعات العربية والمسؤولية 2010عواد, يوسف ذياب.) (6)

. جامعة القدس 2010 /12/ 13المجتمعية. محاضرة القيت بتاريخ 
 .35المفتوحة, مدينة نابمس, فمسطين.  ص 

(. رؤية مقترحة لممارسة 2017محمد, سميرة حسن الحاجي.) (7)
المسؤولية المجتمعية لجامعة الممك فيصل. مجمة كمية التربية, جامعة 

 .525. ص 611 -523(: 2(, ج )176االزىر, ع, )
(.البرنامج التدريبي: 2015المنظمة العربية لممسؤولية االجتماعية.) (8)

فبراير  12 -10المسؤولية االجتماعية: دبي, االمارات العربية المتحدة, 
. بتاريخ http://www.asrorg.org, متوفر في: 2015

 .106. ص 20/4/2019
 .51ص  (. مرجع سابق,2016أحاندو, سيسي.) (9)
(. ابراز دور الجامعات العربية في 2017العياشي, زرزار.) (10)

خدمة المجتمع في ضوء مسؤولياتيا االجتماعية. مجمة آداب الكوفة 
(: 32(, ع )1لمدراسات االنسانية, كمية اآلداب, جامعة الكوفة, مج )

 .250. ص 272 -247
(. واقع المخاطر 2017باطويح, محمد, والمناور, فيصل.) (11)

(, المعيد 53االجتماعية. بحث منشور في سمسمة دراسات تنموية, ع)
 .11العربي لمتخطيط. الكويت. ص 

(. رؤية تربوية مقترحة 2017عساف, محمود عبد المجيد. ) (12)
لمحد من التحديات التي تواجو طمبة الجامعات في خدمة القضية 

تربوية الفمسطينية. مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ال
, نقال عن 292. ص 305 -289(: 18(, ع )5والنفسية, مج )

 (.77: 1998المصيمحي, 

(. دراسة تقييمية لدور 2006العريقي, عائدة محمد مكرد. ) (13)
الجامعات اليمنية في مجال خدمة المجتمع في ضوء الخبرات العالمية 
المعاصرة. دكتوراه غير منشورة, معيد الدراسات التربوية بجامعة 

 قاىرة.  ال
(. المسؤولية المجتمعية 2010حسن, محمود عبد الحميد. ) (14)

, http/www.allofjo.netألساتذة الجامعات. استرجعت من الموقع:
 (.2016, نقال عن: أحاندو, سيسي .)2015 -11 -12بتاريخ 

(. تطور دور الجامعة في خدمة المجتمع 2011باكير, عايدة. ) (15)
تجاىات العالمية الحديثة. مؤتمر في ضوء المسؤولية المجتمعية واال

المسؤولية المجتمعية لمجامعات الفمسطينية, جامعة القدس المفتوحة, 
 نابمس, فمسطين )د. ص(.

(. المسؤولية االجتماعية وعالقتيا 2012باقر, ندى عبد.) (16)
باألداء الوظيفي لدى اعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية االساسية. 

 -537(: 73سية, الجامعة المستنصرية, مج )مجمة كمية التربية االسا
568  . 

(. دور الجامعات الفمسطينية 2013ىممو, إسالم عصام خضر.) (17)
في خدمة المجتمع في ضوء مسؤولياتيا االجتماعية من وجية نظر 

دراسة حالة جامعة االقصى. ماجستير ادارة  –اعضاء الييئة التدريسية 
ت العميا, الجامعة االسالمية, غزة, االعمال, كمية التجارة, عمادة الدراسا

 فمسطين.
 (. مرجع سابق.2016أحاندو, سيسي.) (18)
(. تصور مقترح لتنمية 2016محمد, مديحة فخري محمود.) (19)

المسؤولية االجتماعية لمجامعات المصرية عمى ضوء مجتمع المعرفة, 
, دراسات عربية في التربية وعمم 2016(, ديسمبر, 80ع)

 .407- 438(: ASEPالنفس)
(. تصور مقترح لتطوير 2016أبو شيحة, عبد اهلل يحيى حسن.) (20)

دور جامعة صنعاء في خدمة المجتمع المحمي في ضوء متطمبات 
الجودة الشاممة, دكتوراه غير منشورة,اإلدارة والتخطيط التربوي بكمية 

 التربية, جامعة صنعاء.
 (. مرجع سابق.2017محمد, سميرة حسن الحاجي.) (21)
 (. مرجع سابق.2017العياشي, زرزار.) (22)
(. تصور مقترح لدور وسائل 2018ابو شعيرة, خالد محمد.) (23)

التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى 
الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر. المجمة الدولية لمدراسات 

 -1,106(1التربوية والنفسية, المركز الديمقراطي العربي, المانيا, ع )
123. 

(. تفعيل مقومات بناء المنظمة 2019منصوري, اليام.) (24)
األخالقية لتعزيز المسؤولية االجتماعية الممزمة وغير الممزمة لممؤسسة 
الجامعية. كتاب جماعي محكم لمجموعة من المؤلفين, بعنوان: 
المسؤولية االجتماعية لممؤسسات والشركات بين المقاربات النظرية 

, المركز الديمقراطي العربي لمدراسات 1والممارسات التطبيقية, ط 
 . 263 -240االستراتيجية والسياسية واالقتصادية, المانيا: 

http://arsco.org/article-detail-364-8-0
http://arsco.org/article-detail-364-8-0
http://arsco.org/article-detail-364-8-0
http://www.arabgovernance.com/
http://www.asrorg.org/ar/main.php?view=get_page&idpage=1
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(. البحث العممي اساسياتو النظرية 2000دويدري, رجاء وحيد. ) (25)
 -2019وممارستو العممية, دار الفكر و دمشق, سوريا. ص ص: 

220. 
, نقال عن  50(. مرجع سابق, ص 2016أحاندو, سيسي.) (26)

 (. 2010)العساف, 
 .215(. مرجع سابق, ص 2000دويدري, رجاء وحيد. ) (27)
(.اسس 2002صابر , فاطمة عوض, و خفاجة, ميرفت عمي.) (28)

, مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية, 1ومبادئ البحث العممي. ط 
 .158االسكندرية, مصر. ص 

(. مناىج البحث العممي 1995عثمان, عبد الرحمن احمد.) (29)
الرسائل الجامعية. دار جامعة افريقيا العالمية لمنشر , وطرق كتابة 

 .57الخرطوم, السودان. ص 
(. 2002صابر , فاطمة عوض, و خفاجة, ميرفت عمي.) (30)

 .159مرجع سابق, ص 
(. المسؤولية المجتمعية لممؤسسات 2015عيشان, يحيى.) (31)

, المنظمة 2015يناير  13 -9واالفراد. برنامج تدريبي دبي االمارات 
بية لممسؤولية االجتماعية. متوفر في: العر 

http://www.asrorg.org 7. ص ص: 20/4/2019. بتاريخ- 
21. 
(. االدارة االستراتيجية 2017العريقي, منصور محمد اسماعيل.) (32)

, صنعاء, اليمن. 1يع, ط مدخل متكامل. مركز االمين لمنشر والتوز 
 .47ص 

 .6(. مرجع سابق, ص 2010عواد, يوسف ذياب.) (33)
(. مرجع سابق, ص 2016محمد, مديحة فخري محمود.) (34)

418. 
 .9-8(.  مرجع سابق, ص ص: 2010عواد, يوسف ذياب.) (35)
(. واقوع أىمية 2012نصورالدين, بن مسعوود, ومحمود, كنووش.) (36)

المؤسسة االقتصادية موع دراسوة وقيموة المسؤوليوة االجتماعيوة فوي 
استطالعيوة عمى إحودى المؤسسات الوطنيوة. الممتقوى الدولي الثالث 

, 15/2/2012-14حول: منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية 
 .3كميوة العمووم االقتصادية والتجارية, جاموعة بشوار, الجزائر. ص 

 -542(. مرجع سابق, ص ص: 2012باقر, ندى عبد.) (37)
544. 

(, مرجع سابق, 2015المنظمة العربية لممسؤولية االجتماعية.) (38)
 .6ص 

 .47(. مرجع سابق, ص 2017العريقي, منصور محمد اسماعيل.) (39)
(. أبعاد التنمية االجتماعية 2010الغرايبة, فيصل محمود.) (40)

العربية في ضوء التجربة االردنية. دار يافا العممية لمنشر والتوزيع, 
 .176االردن, ص 

(. مرجع سابق, ص 2016مد, مديحة فخري محمود.)مح (41)
409. 

(. مرجع سابق, 2012نصورالدين, بن مسعوود, ومحمود, كنووش.) (42)

 .6ص 
 .32 -30(. مرجع سابق, ص ص: 2015عيشان, يحيى.) (43)
(. فعالية برنامج إرشادي ديني في 2011الغامدي, يحيى حامد.) (44)

وية بجدة. رسالة تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحمة الثان
ماجستير, قسم التوجيو واالرشاد التربوي, عمادة الدراسات العميا, جامعة 

 11الممك عبد العزيز, السعودية. ص 
(. مرجع سابق, ص 2017العريقي, منصور محمد اسماعيل.) (45)

 .48 -47ص: 
 .22 -21(. مرجع سابق, ص ص: 2015عيشان, يحيى.) (46)
(, مرجع سابق, 2015ة.)المنظمة العربية لممسؤولية االجتماعي (47)

 .55 -9ص ص: 
 -27(. مرجع سابق, ص ص: 2011الغامدي, يحيى حامد.) (48)

28. 
 .51(. مرجع سابق, ص 2015عيشان, يحيى.) (49)
(, مرجع سابق, 2015المنظمة العربية لممسؤولية االجتماعية.) (50)

 .75 -74ص ص: 
 .25 -24(. مرجع سابق, ص ص: 2015عيشان, يحيى.) (51)
(. فعالية برنامج ارشادي انتقائي 1436السيد, فاطمة خميفة. ) (52)

لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالبات الجامعة. مجمة كمية اآلداب, 
 .1351. ص 1385 -1340(: 29(, ع )3جامعة طنطا, مج)

 . 52(. مرجع سابق, ص 2016أحاندو, سيسي.) (53)
 -23(.  مرجع سابق, ص ص: 2010عواد, يوسف ذياب.) (54)

25. 
 .559. مرجع سابق, ص: (2012باقر, ندى عبد.) (55)
 . 60(. مرجع سابق, ص 2016أحاندو, سيسي.) (56)
(. مرجع سابق, ص ص: 2017محمد, سميرة حسن الحاجي.) (57)

536- 537. 
 .23(.  مرجع سابق, ص 2010عواد, يوسف ذياب.) (58)
(. المؤتمر االقميمي العربي 2009اليونسكو, التقرير االقميمي. ) (59)

فضاء عربي لمتعميم العالي حول التعميم العالي, تحت شعار: نحو 
 2 –مايو  31:التحديات العالمية والمسؤوليات المجتمعية, القاىرة, 

, مكتب اليونسكو االقميمي لمتربية في الدول العربية, 2009يونيو 
 .17 -16بيروت, لبنان.  ص ص: 

 -5(.  مرجع سابق, ص ص: 2010عواد, يوسف ذياب.) (60)
17. 
 .181جع سابق, ص (. مر 2010الغرايبة, فيصل محمود.) (61)
(, مرجع سابق, 2015المنظمة العربية لممسؤولية االجتماعية.) (62)

 (.www.asrorg.org)موقع المنظمة:
(. افضل الممارسات والبرامج المجتمعية 2018, بيار .)مكرزل (63)

في المنطقة العربية, ممتقى المسؤولية االجتماعية, دبي, المنظمة العربية 
. بتاريخ http://www.asrorg.orgلممسؤولية االجتماعية, متوفر في: 

20/4/2019 . 

http://www.asrorg.org/ar/main.php?view=get_page&idpage=1
http://www.asrorg.org/ar/main.php?view=get_page&idpage=1
http://www.asrorg.org/ar/main.php?view=get_page&idpage=1
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Development Requirements in the Light of Contemporary Challenges 

 
Dr. Khaleel Mohammad Motahar Al-Khateeb 

 
Abstract 

 
This study aims to investigate the actual state of social responsibility at the Arab university institutions and the 

requirements for developing it. The researcher employed the descriptive approach and content analysis as tools for 

collecting his data. The researcher employed only the qualitative analysis. The study concludes with the following 

results: 

- The social responsibility concept appeared in the 1970s in the industrial and commercial sectors in the Western 

societies then it occurred in the higher studies sector in the beginning of the third millennium. 

-The social responsibility in the Arab university institutions is weak and neglected. 

-There are many obstacles that hinder the development of the social responsibility in the Arab university institutions.  

-The Arab university institutions face contemporary challenges such as globalization and communication i=and 

information technologies. 

The requirements of the social responsibility in the Arab university institutions are distributed into four sectors: the 

government, university, values, mass media and society. 
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