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 :المقدمة

تطور مفيوم المسؤولية االجتماعية بشكل ممحوظ منذ ظيوره في منتصف القرن الماضي      
حتى أصبح ركيزة أساسية في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة واتسعت دائرتو ليشمل 

 (.77: 4102من النشاطات اإلنتاجية )الشمري،  أكثرىو  ما

وعمى الرغم من أن المسؤولية االجتماعية تمس المؤسسات االقتصادية أكثر مما تمس     
المؤسسات العامة باعتبار أنيا ترتبط باالستثمار األخالقي والمساىمة في التنمية التي تخدم 
المجتمع والبيئة اال أن النظرة الى المؤسسات التعميمية والتربوية ارتبطت بالمسؤولية االجتماعية 

 (.265: 4104رتباطًا وثيقًا بكل جوانبيا ومكوناتيا وابعادىا )العبيد، ا

تتولى  بشكل عام ومؤسسات التعميم العالي بشكل خاص المؤسسات التعميمية وذلك ألن    
تدريب الطمبة عمى مساحات جديدة من تحمل المسؤولية االجتماعية بحيث تفرض عمييم عناصر 

 (.Cornwall, 2014: 1423تجاه المجتمع ) جديدة توجييم لمقيام بواجباتيم

بثمن فيو يحرك عممية التنمية؛  ريعتبر ثروة ال تقد دول العالمفالتعميم العالي في جميع      
وذلك ألن مؤسسات التعميم العالي من أرفع المؤسسات التي تقع عمى عاتقيا ميمة توفير ما 

بمختمف المجاالت إضافة الى أنيا يحتاجو المجتمع من عمميات التنمية فيو من متخصصين 
تشكل المراكز األساسية لمبحوث العممية والتطبيقية التي تضمن التقدم االجتماعي والثقافي 

 (.237: 4102)الصائغ، 

أنو ال يمكن تحقيق المسؤولية االجتماعية في  Bakko and Morreويؤكد كاًل من     
والمجتمعات الجامعات اال من خالل إيجاد إطار التواصل التعاوني بين مؤسسات التعميم العالي 

المحمية وذلك عن طريق تقدم الخدمات المجتمعية والقيام بالبحوث التي تعالج قضايا المجتمع 
(Bakko and Morre, 2017: 82.) 

فترى أن من المتوقع أن تساىم المسؤولية االجتماعية لمجامعات بشكل كبير  El Hissiبينما     
 Elفي التقدم االجتماعي وااليكولوجي والبيئي والتقني واالقتصادي في جميع انحاء العالم )

Hissi, 2018: 4.) 

 مواكباً  4131أما فيما يخص المممكة العربية السعودية فقد جاء إعالن رؤية السعودية     
القرارات لرسالة التعميم وداعمًا لمسيرتيا لبناء جيل متعمم قادر عمى تحمل المسؤولية واتخاذ 

الرؤية الثالثة معًا وفق صياغة دقيقة تتطمب ترسيخ القيم اإليجابية  مستقباًل وقد جاءت محاور
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ميمية في شخصية أبنائنا الطمبة وذلك عن طريق تطوير المنظومة التع والمسؤولية االجتماعية
 والتربوية بجميع مكوناتيا.

ىدفًا من أىداف التعميم العالي بصفة خاصة  يعدبالمسؤولية االجتماعية  الطمبة يتحم  وأن     
 والبحث، وذلك ألنبصفة عامة باإلضافة الى اكسابيم مفاىيم المعرفة  4131ورؤية المممكة 

اليدف االستراتيجي لمؤسسات التعميم العالي ىو إيجاد مواطنين صالحين ليم دور فاعل في 
مؤسسات المجتمع ولدييم فكر صحيح وموضوعي في الحكم عمى األشياء وتكوين االتجاىات 

في تحقيق  لإلسيام ولدييم مسؤولية اجتماعية الموضوعية حول القضايا الميمة في البيئة المحمية
 .(775: 4105عرفات، )الوطني لالقتصاد  االستدامة

 ومن ىذا المنطمق وألىمية المسؤولية االجتماعية لمجامعات سوف تناقش ىذه الورقة العممية    
عمى وجو  ةتحقيق المسؤولية االجتماعية في الجامعات السعوديالتي تواجو تحديات ال أبرز

 التالية: لممحاور من خالل تطرق الباحثة الخصوص

 .في الجامعات السعوديةاألول: المسؤولية االجتماعية  المحور

 .السعودية المحور الثاني: أىمية المسؤولية االجتماعية لمجامعات

 المحور الثالث: تحديات تحقيق المسؤولية االجتماعية في الجامعات السعودية.

 المحاول الرابع: الحمول المقترحة لمواجية ىذه التحديات.

 تجارب بعض الجامعات العالمية في المسؤولية االجتماعية.: المحور الخامس

 االجتماعية في الجامعات السعودية ةأواًل: المسؤولي .

ان التزام الجامعات السعودية بالمسؤولية االجتماعية يساعد عمى تحسين صورتيا وتعزيز    
لجامعية من اجل قيمتيا المؤسسية واألخالقية امام المجتمع وكذلك يساعد في تطوير البيئة ا

تيسير تحقيق رسالة الجامعة كما تساعد عمى بناء عالقة أخالقية وشفافة بين الجامعة وأصحاب 
 (.33: 4105المصالح وتساعد في تحقيق أىدافيم التي تتوافق مع التنمية المستدامة )القرناس، 

ولدى الجامعات مستويين من المجتمعات: المستوى األول مجتمع الجامعة ويشمل طالبيا    
وأعضاء ىيئة التدريس والموظفين والبيئة الجامعية الداخمية، والمستوى الثاني المجتمع المحيط 
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بالجامعة سواء عمى مستوى المدينة أو اإلقميم أو الدولة أو حتى عمى المستوى العالمي 
 (. 4: 4105، )عبدالمنعم

 4103-0232وقد جاء في البيان الختامي لوزارة التعميم لممؤتمر المنعقد في الرياض عام      
تحت مسمى المسؤولية االجتماعية لمجامعات، أن لمجامعات ثالث مسؤوليات رئيسية وىي 

ىتمام التدريس، البحث العممي، وخدمة المجتمع وفي الغالب فإن مسؤولية خدمة المجتمع يقل اال
 (.221: 4102)الصايغ،  بيا

من  خدمة المجتمع"" جامعات السعوديةلمالثالثة  الوظيفةأن  4103وقد أوضح تقرير المؤتمر 
 خالل اآلتي:

  تضمن كثير من الجامعات في رسالتيا التعميمية مفيوم خدمة المجتمع والعمل عمى خدمة
 المجتمع.

 يئة التدريس لتقديم خبراتيم ومعارفيم تسيم الجامعات بندب أو إعارة كثير من أعضاء ى
 لكافة مؤسسات المجتمع الحكومية منيا والخاصة.

  تضم الجامعات عمادات وكميات لمتعميم المستمر وخدمة المجتمع، ويتمثل عمميا في تقديم
الدورات والبرامج التدريبية لكافة أفراد المجتمع. وتجدر اإلشارة أنو قد ينحصر عمل 

كة في خدمة المجتمع عمى الدورات والبرامج التدريبية والمحاضرات. مع الجامعات في الممم
أنو من المفترض أن تسيم الجامعة في توعية المجتمع في مناح كثيرة منيا عمى سبيل 
المثال، توعية أفراد المجتمع بمخاطر البيئة وتبعات عدم المحافظة عمييا، وترشيد استخدام 

الم يعاني من جفاف وشح بالمياه، وتعميم األطفال كيفية المياه وجعل المجتمع يدرك أن الع
 الحفاظ عمى الطعام.

  أسيمت بعض الجامعات بإنشاء كراسي بحثية في العموم اإلنسانية والعممية تخدم البحث
 العممي في المممكة وكذلك المجتمع.

 ت جامعة نظرا لممكانة اإلسالمية التي شرف اهلل بيا ىذه البقعة لخدمة ضيوف الرحمن، أسس
أم القرى معيد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، وىو يمثل بنك معمومات عن 
الحج ليكون مرجع عممي شامال يخدم المجتمع في إجراء الدراسات وعمل البحوث العممية 
التي تيدف إلى تسييل سير أداء المناسك وتقديم خدمات أفضل لحجاج بيت اهلل الحرام، 

ق جمع البيانات والمعمومات المفصمة عن مختمف جوانب الحج والحجيج وذلك عن طري
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والخدمات والمرافق حتى يمكن من خالليا الحصول عمى صورة واضحة عن األوضاع 
 السائدة ومن ثم تطوير إيجابياتيا والتغمب عمى سمبياتيا.

 ي إعداد أنشأت الجامعات مراكز لريادة األعمال تسيم في خدمة أبناء المجتمع، وذلك ف
شباب سعودي قادر عمى إقامة مشاريع ريادية وخمق فرص عمل لبقية أفراد المجتمع، عبر 
بناء وترسيخ ثقافة مجتمع المعرفة، وتحفيزىم وتدريبيم بالتعاون مع الجيات الحكومية 

 ومؤسسات القطاع الخاص بما يحقق تطمعات.
 طة العممية وعقد المؤتمرات أنشأت كثير من الجامعات جمعيات عممية تقوم بتطوير األنش

صدار الدوريات العممية، وأن لكل جمعية دورىا االجتماعي الخاص المتعمق بتخصصيا،  وا 
وما يمكن أن تقدمو لممجتمع، ومن أبرز أدوار الجمعيات خدمة المجتمع وتنميتو، وتطوير 

لمشكالت، المعرفة، وتكاتف جيود المتخصصين، وتبادل الخبرات والتجارب، والتوعية، وحل ا
والتخطيط لممستقبل، ومحاربة الفساد بكافة أشكالو المختمفة. كما قامت الجامعات بإنشاء 
معاىد استشارية تربط الجامعات بالمجتمع من خال تقديم خدمات عممية وبحثية لصالح 

 جيات خارجية.

باعتبارىا سياسة ذات إطار أخالقي ألداء مجتمع  المسؤولية االجتماعية لمجامعاتتعرف و     
داريين ومواطنين مسؤولياتيم تجاه األثار التعميمية  الجامعة من طالب وأعضاء ىيئة تدريس وا 
والمعرفية والبيئية التي تنتجيا الجامعة في حوار تفاعمي مع المجتمع لتعزيز تنمية إنسانية 

 (.434: 4105( )العياشي، 4104:00مستدامة )نافع، 

( بأنيا مسؤولية الجامعة عمى مدى تأثير قراراتيا وأنشطتيا 32: 4105بينما عرفيا )العنزي،     
التي تمارسيا من خالل وظائفيا وأدوارىا عمى المجتمع والبيئة التي تنتمي ألييا وذلك بممارسة 

إلداري سموك أخالقي يتسم بالمسؤولية وييدف الى تحقيق التنمية المستدامة في المجال ا
 والتعميمي والمعرفي واالجتماعي بتبني ثقافة تنظيمية تساعد عمى تنمية المسؤولية االجتماعية.

وقد الحظت الباحثة من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت المسؤولية    
االجتماعية لمجامعات عدم وجود تعريف موحد ليا واختالف تعريف كل دراسة حسب ىدفيا التي 

 تتناولو.

 ثانيًا: أىمية المسؤولية االجتماعية لمجامعات
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المجتمع في تحسين الخدمات التي ات ولممؤسسات و االجتماعية لمجامعتكمن أىمية المسؤولية    
كالت االجتماعية تقدم لممجتمع، وخمق فرص عمل حقيقية، والمشاركة في إيجاد حمول لممش

( وتتمثل أىمية المسؤولية االجتماعية لمجامعات كما 33: 4105االقتصادية والبيئية )العنزي، و 
 ( فيما يمي:00: 4104جاءت في دراسة )نافع، 

 صورة الجامعة في المجتمع. تحسين -
 تحسين بيئة العمل داخل الجامعة مما ينعكس إيجابًا عمى زيادة والء منسوبي الجامعة ليا. -
 وفق المعايير المينية. ةتقييم أفضل أدوار الجامع -
 تحسين نوعية الحياة المجتمعية داخل اسوار الجامعة. -
 ضرورة اجتماعية واقتصادية وأدبية. -
 ىا االجتماعي.تحقيق الجامعة لدور  -

أما في وجية نظر الباحثة فترى أىمية المسؤولية االجتماعية لمجامعات تكمن في تخريج    
طالب وطالبات عمى قدر من المسؤولية متحمين بميارات وخبرات في البحث العممي وخدمة 

 المجتمع قادرين عمى تحقيق التنمية المستدامة لوطنيم.

 االجتماعية في الجامعات السعوديةثالثًا: تحديات تحقيق المسؤولية 

( 36: 4103( و)أبو النصر، 24-23: 4105)العنزي،  دراسةبعد رجوع الباحثة الى     
في  بحثت يالت (Vázquez, Carlota, and Lanero 138)( و31-47: 4103و)الخموي، 

المسؤولية االجتماعية لمجامعات تم حصر عدد من التحديات التي تواجو تحقيق المسؤولية 
 االجتماعية في الجامعات تتمثل فيما يمي:

 وجود تعريف محدد لممسؤولية االجتماعية فيناك عدة تعريفات باإلضافة اال أنو يتم  عدم
ا أدى الى ضعف حجم المبادرات الخمط بين مفيوم المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع مم

 وقمة عدد برامج المسؤولية االجتماعية.
  عدم توافر كودار ووحدات إدارية متخصصة ومؤىمة لتخطيط وتنفيذ برامج المسؤولية

 االجتماعية في الجامعات.
 .إغفال مؤسسات التعميم العالي لخبرات الشركاء المجتمعيين وخبرات الدارسين ومعارفيم 
  ام بنشاطات المسؤولية ألعباء متعددة تؤثر عمى وقتيم المتاح لمقي يمييناألكادمواجية

 االجتماعية.
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  دور الثقافة يتمثل في دفع كل األطراف بالوفاء غياب ثقافة المسؤولية االجتماعية حيث أن
 بالتزاماتيم ومسؤولياتيم نحو المجتمع.

 المسؤولية االجتماعية  ضعف توافر االستراتيجيات وغياب الشكل التنظيمي المخطط ألداء
 وآليات العمل المرتبطة بيا.

 .غياب السياسات المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية في نظام التعميم 
 .ضعف تدريب منسوبي الجامعات عمى آليات تفعيل المسؤولية االجتماعية 
 .ضعف وعي بعض أعضاء ىيئة التدريس بدور الجامعة في المسؤولية االجتماعية 
  تفعيل أنشطة المسؤولية االجتماعية في ميزانية الجامعة.قمة مخصصات 
  ومع المجتمع الخارجي من  جيةضعف طرق تواصل الجامعة مع الطمبة والموظفين من

 جية أخرى.

وترى الباحثة أن من أىم تحديات ومعوقات تفعيل المسؤولية االجتماعية لمجامعات ىو قمة    
االجتماعية وذلك لعدم تضمين المقررات الدراسية مفاىيم وعي وفيم الطمبة لمعنى المسؤولية 

 حول المسؤولية االجتماعية وعدم ربط محتواىا بالواقع والمجتمع الخارجي.

 رابعًا: الحمول المقترحة لمواجية ىذه التحديات

( 34: 4103( و)الخموي، 23-22: 4105دراسة )العنزي،  الىالباحثة  رجوعبعد     
تم التوصل ولمواجية التحديات السابقة  (457: 4104)االحمدي، و( 244: 4102و)الصايغ، 

 الى الحمول التالية:

 .إنشاء وحدة متخصصة بالمسؤولية االجتماعية تتبع اإلدارة العميا لمجامعة 
 .جراءاتيا  تضمين المسؤولية االجتماعية في خطة الجامعة وأىدافيا وا 
  المبادرات الخاصة بالمسؤولية توفير مظمة اجتماعية وطنية تنطوي تحتيا جميع

 االجتماعية.
 .أن تصوغ الجامعة برامجيا االكاديمية التي تطرحيا وفق احتياجات المجتمع 
  التطوع في خدمة المجتمع قيمة أساسية من القيم التي تنمييا الجامعة لدى الجامعة أن تعد

 الطمبة.
 تمع.أن تتجو نحو البحث العممي التطبيقي الذي يعالج مشكالت المج 
 .ان تربط الجامعات برامجيا بفمسفة التنمية اإلنسانية المستدامة 
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  ان تطرح برامج اجتماعية مباشره عبر مبادراتيا الذاتية تقوم عمى خدمة المجتمعات المحمية
 بطرق مينية.

 .تحديد معايير لممسؤولية االجتماعية ومنح جوائز لمجامعات التي تتميز في أدائيا 
  تبني المواصفة العالمية لممسؤولية االجتماعيةISO 26000 .وتطبيقيا في الجامعات 
  عقد مؤتمر سنوي تشارك فيو جميع الجامعات المحمية مع الجيات العميا المسؤولة لمناقشة

 السياسات العامة لممسؤولية االجتماعية وعرض التجارب الناجحة.
 جال تطوعي لخدمة المجتمع.مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في الم 
  تضمين المقررات الدراسية مفاىيمًا حول المسؤولية االجتماعية من خالل ربطيا بالمحتوى

 ويتم تطبيقيا ضمن النشاط المنيجي لممقرر.
  نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية ومبادئيا و سائل اإلعالم الجامعية بالتوعية ضرورة اىتمام و

المرتبطة بيا والعائد عمى كل من الجامعات المؤدية ليا وعمى الصحيحة والمجاالت 
 المجتمع.

  قيام الدولة بتيسير اإلجراءات المرتبطة بأداء الجامعات لممسؤولية االجتماعية، وتوفير
 محفزات نظامية لمجامعات عمى ضوء تميزىا في المسؤولية االجتماعية.

 اإلفصاح من قبل الجامعات المنفذة في عنصري الشفافية و  رسن التشريعات التي تكفل توفي
 مجال المسؤولية االجتماعية.

  تنظيم ورش عمل عمى مستوى تمثيل إقميمي عالي المستوى تضم صناع لمقرار في الجيات
وتعميم منح جوائز لمتميز في أداء  االجتماعية،المعنية لتحديد معايير أداء المسؤولية 

بين الجامعات في تحقيق وتوسعة نطاقات  اء التنافسيةضفالمسؤولية االجتماعية إل
 المسؤولية االجتماعية.

  ضرورة وجود إدارات متخصصة لممسؤولية االجتماعية داخل الجامعات تتولى تخطيط
وتنفيذ البرامج والتنسيق مع الجيات ذات العالقة، عمى أن تتبع اإلدارة العميا مباشرة، وتبادل 

التعرف عمى نقاط القوة والضعف لتطبيق أفضل الخبرة والتجارب العممية فيما بينيا و 
 األساليب جدوى في مجاالت المسؤولية االجتماعية.

  أىمية وجود مؤشر وطني لممسؤولية االجتماعية بالجامعات السعودية، لقياس مدى جيودىا
عطاء تقييمات وافية جراء مقارنات فيما بينيا في تطبيق المسؤولية االجتماعية وا   .عنيا وا 
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وترى الباحثة أن من أىم الحمول وضع سياسة لممسؤولية االجتماعية من قبل وزارة التعميم      
متضمنو جميع ابعادىا ومبادئيا ومكوناتيا بشكل واضح لكي تعتمدىا الجامعات السعودية في 

ضمن تحقيق خططيا االستراتيجية مع صرف مخصصات خاصة بتفعيل األنشطة التي ت
التجارب ، باإلضافة الى االطالع عمى عمى أكمل وجو لجامعاتا المسؤولية االجتماعية في

منيم وتطبيقو العالمية التي تميزت في مجال المسؤولية االجتماعية واالستفادة  لمجامعات الناجحة
وسوف تتطرق الباحثة في المحور التالي  السعودية بما يتناسب مع قيم وتقاليد المممكة بالجامعات

 .اجحة في ىذا المجالالى بعض الجامعات الن

 في المسؤولية االجتماعية العالميةجامعات ال بعض خامسًا: تجارب

 Saint Cloud State University األمريكية - ستيت كالود سانت جامعة .1

تقع في والية منيسوتا في مدينة سانت كالود وىي جامعة حكومية ذات رسوم منخفضة،      
م إلعداد معممي أطفال المدارس في والية منيسوتا بالواليات المتحدة  0647تأسست عام 
في القرن الواحد والعشرين عبر  والمواطنة والعمل لمحياة طالبيا الجامعة دوتعاالمريكية، 

ط والمعرفة التطبيقية، كما أن خريجي الجامعة مؤىمين بشكل تام كموطنين االكتشاف النش
 بقون عمى اتصال فعال مع جامعتيم. مسؤولين عالميًا ومتخصصين وي

 التالية: بالمبادئ االلتزام عمى لمجامعة األكاديمية البرامج وتؤكد

 والثقافي. العالمي التفيم ىو واالستدامة المجتمعية، والمشاركة والتطبيقي، النشط التعمم

 الجامعة: في المجتمعية المسؤولية تعزيز صور 

 السنوية. المؤتمرات من عدد بتنفيذ قام لمجامعة: المجتمعية المسؤولية نادي •

 .ةالمسؤولية المجتمعي في المميزة األطروحة جائزة •

 .4117 متأسست عا المجتمعية: لممسؤولية الطالبية الجمعية •

 المجتمعية. المسؤولية ماجستير شيادة •

 .(30 :4105)العنزي، ةالمسؤولية المجتمعي عن سنوي عالمي مؤتمر تنظيم •

 University of Barcelona اإلسبانية برشمونو جامعة .2
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عمى  وحاصمة العالم، في جامعة أقدم خامس دتع 0231 عام تأسست حكومية بحثية جامعة ىي
المسؤولية  قيم دمج نحو حاسمة خطوة 4117عام، شيد إسبانيا في دولي جامعات تصنيف مىأع

لجامعة  المجتمعية المسؤولية "دستور وثيقة الجامعة وتبنت الجامعة، إدارة في رسمًيا المجتمعية
  ".برشمونة

جميع  يبرز سنوي تقرير بإعالن 4116/4117 الجامعي العام منذ الجامعة التزمت وقد
المجتمعية وتشكمت لجنة  ليةلممسؤو  التوجييية بالمبادئ لموفاء منيا سعيا المجتمع، عمى آثارىا

، يرأسيا مدير 4100دائمة متخصصة بمتابعة شؤون المسؤولية االجتماعية في الجامعة منذ عام 
 المصمحة. أصحاب من مجموعةالجامعة ويشارك فييا 

 وموظفو اإلداريون الموظفون الطمبة، :التالية الفئات برشمونة جامعة مصالح جماعات ُيمثل
 قطاع اإلسباني، المجتمع كتالونيا، قطاع مجتمع الباحثون، واعضاء ىيئة التدريس، الخدمات
 .الحكومية اإلدارة الموردين، شبكة األعمال،

 برشمونة جامعة في المجتمعية المسؤولية تطبيقات: 

 يمي: فيما برشمونة ةلجامعالمجتمعية  المسؤولية موضوعات أبرز تركزت

 اإلجراءات تعميمات صاغت مدونة إعداد تم برشمونة: لجامعة المجتمعية المسؤولية مدونة •

أحكام  عمى تشتمل أداة توفير منيا فاليد المجتمعية، المسؤولية في الجامعة بأداء المتعمقة
 التقييم. روتحديد معايي خارجية، بأطراف المرتبطة توشروط التعامال

 تقاريره المكتب ىذا يرفع :لمجامعة المجتمعية والمسؤولية اطروالمخ الداخمية الرقابة مكتب •

تحقيق  خالل من لمجامعة المجتمعية المسؤولية قيم تعزيز إلى وييدف الجامعة، مدير إلى مباشرة
 والبيئية. والمجتمعية االقتصادية بالمجاالت المتعمقة الجامعة أداء نتائج في الشفافية

 متعمقة موضوعات تدريس يتم العممي: والبحث التدريس أنشطة في المجتمعية المسؤولية •

 لمطمبة األخالقية المبادئ نقل عمى بالتركيز مرتبطة تخصصات في المجتمعية بالمسؤولية
 المسؤولية يعالج محتوى ذات موضوعات دراسة يتم كما المستقبل، في المجتمع قادة باعتبارىم

 في الماجستير درجة إلى باإلضافة والدكتوراه، والماجستير البكالوريوس برامج في المجتمعية
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 "المراجعة و المجتمعية" المحاسبة" مساري المشتركة" المجتمعية "المسؤولية تخصص
دارة المجتمعي واالقتصاد  (.41 :4103 ،)الخموي" ةغير الربحي المنظمات وا 

 The University of Manchester البريطانية جامعة مانشستر .3

جامعة مانشستر ىي جامعة بحثية كبيرة، مكونة من أربع كميات كل منيا تضم عددًا من 
 المدارس في تخصصات متعددة باإلضافة إلى عدد من المعاىد التخصصية.

 يمي: مما أكاديمي مكون قلمجامعة فري المجتمعية المسؤولية عمى اإلشراف ىيتول

 .المجتمعية المسؤولية لشؤون الجامعة وكيل مساعد -
 .المجتمعية المسؤولية قائد -
 .المجتمعية المسؤولية لشؤون الجامعة وكيل ومساعد لقائد شخصي مساعد -
 .جتمعيةالم المسؤولية مدير -
 والمشاركة. االتصاالت المسؤولية مدير -

 4131اتيجية مركزية في خطة وتعد المسؤولية االجتماعية واحدة من ثالثة أىداف استر        
االستراتيجية لجامعة مانشستر، وتضع المساواة بمحاذاة التزام الجامعة ببحث عممي عمى مستوى 

في جانب المسؤولية  رجامعة مانشست واستراتيجية عالمي وتعمم متميز وتجربة طالب متميزين،
 االجتماعية تشمل االلتزام بمواصمة التغيير في مجاالت األولوية التالية:

 المجتمع في إيجابياً  فرقاً  يصنع الجامعة ىذه تنفذه الذي العممي البحث تأثير: ذو عممي بحث •
 والعشرين. الحادي القرن ويخاطب تحديات

 المسؤولية يمارسوا أن طالبيا الجامعة ممتع االجتماعية: المسؤولية من قدر عمى خريجون•
 والبيئية. األخالقية واالجتماعية

جذب  الجامعة ووسائل وموارد معرفة تضبط وفعاليات الجامعات أحداث المجتمع: إشراك •
 الجامعة. مجتمع لمصمحة الزوار

 تماعية.واج بيئية منافع لتخمق والفرص الفعالية بين توازن الجامعة عمميات مسؤولة: عمميات•

 البيئة. استدامة اتجاه الجامعة التزام بواسطة توجو الجامعة وفعاليات أبحاث البيئية: االستدامة •
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لو تأثير إيجابي عمى  ليكون الجامعة في شخص كل الجامعة تدعم مستدامة: بطريقة فكر •
 .البيئة

 بعدالة ُيعامل خصش وكل بالتنوع تحتفل بيئة بخمق مانشستر جامعة تمتزم والتنوع: المساواة•
 (.34: 4105، )العنزي

 :تجربة الجامعات الفرنسية .4

في فرنسا قامت الجامعات والمراكز البحثية بإنشاء شركة عممية مشتركة فيما بينيا تسمى    
SATT  .تكون حمقة وصل بين الجامعات والمعامل البحثية والعالم االجتماعي واالقتصادي

وميمتيا تقوم عمى تحويل االكتشافات إلى تطبيقات ممموسة، وتمبية احتياجات الشركات بما 
 .(454: 4104)األحمدي،  يسيم في إفادة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية

(. المسؤولية االجتماعية لمشركات والمنظمات. القاىرة: 4103مدحت محمد. )أبو النصر،  -
 المجموعة العربية لمنشر والتدريب.
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(. دور الجامعات السعودية في الربط بين التعميم 4104االحمدي، وفاء بنت ذياب. ) -
 في ضوء المسؤولية االجتماعية لمجامعات. مجمة التربية لمبحوث ةوالمجتمع دراسة تحميمي

التربوية والنفسية واالجتماعية، العدد المائة والثامن والستون، الجزء الثالث، جامعة األزىر، 
 مصر.

(. تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى الجامعات الحكومية 4103الخموي، نوف بنت سميمان. ) -
مك بمدينة الرياض. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية قسم إدارة تربوية، جامعة الم

 سعود، المممكة العربية السعودية.
(. تقدير القيادات الجامعية لدور الجامعة تجاه المسؤولية 4102الشمري، عادل بن عايد. ) -

المجتمعية في الجامعات الحكومية في مدينة الرياض. المجمة السعودية لمتعميم العالي، العدد 
 الثاني عشر، المممكة العربية السعودية.

(. استراتيجية مقترحة لمجامعات السعودية في تنمية 4102ت محمد سعيد. )الصائغ، نجاة بن -
المسؤولية االجتماعية لدى الطالب. مجمة مجمع، جامعة المدينة العالمية، العدد التاسع، 

 ماليزيا.
(. الجامعة بين المسؤولية االجتماعية وتحديات 4105عبدالمنعم، منصور أحمد. ) -

 ية التربية بالزقازيق، العدد السادس والتسعون، مصر.التصنيفات العالمية. مجمة كم
(. تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة السعودية في تنمية 4104العبيد، إبراىيم عبداهلل. ) -

المسؤولية االجتماعية لطالبيا. مجمة كمية التربية بأسيوط، العدد الرابع، المجمد الثاني 
 والثالثون، مصر.

(. دور جامعة أم القرى في تعزيز المسؤولية االجتماعية 4105)عرفات، نجاح السعدي.  -
. أبحاث مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 4131لدى طالباتيا في ضوء رؤية 

 ، جامعة القصيم، المممكة العربية السعودية.4131
مبات (. المسؤولية االجتماعية لمجامعات األىمية في ضوء متط4105العنزي، رواف فضل. ) -

اقتصاد المعرفة. رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية قسم السياسات التربوية، جامعة 
 الممك سعود، المممكة العربية السعودية.

(. دور الجامعة العربية في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا 4105العياشي، زرزار. ) -
 جمد العاشر، العراق.االجتماعية، اداب الكوفة، العدد الثاني والثالثون، الم
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 ة(. دور الخدمة االجتماعية في تنمية المسؤولي4105القرناس، ىياء بنت محمد. ) -
االجتماعية لدى الطالبة الجامعية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة الممك 

 سعود، المممكة العربية السعودية.
لممسؤولية االجتماعية لمجامعات (. نحو رؤية استراتيجية 4104نافع، سعيد عبده. ) -

الخميجية. بحث منشور في المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية، العدد الثامن، 
 المممكة العربية السعودية.

 ثانيًا: المراجع االجنبية
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