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اإلهداء
إيل :
روح واندً انطاىزة  ,فطاملا متني أن ٍزى ابنو كما افتخز بو
إىل :
مه ٍقف تفكريً وقهمٌ عه اإلحاطت بنشر ٍسري عه ما تستحقو ,واندتٌ انغانَت
إىل :
انيت حتمهت كثزة األعباء واالوشغال نتفزح معٌ هبذه انثمزة  ,سوجيت احلبَبت
إىل :
أبنائٌ جمدٍ ،وسف ،رٍنا
إىل :
كم مه ساعدوٌ و وقف معٌ وشد مه عضدً إلخزاج ىذا انعمم
إنَك أوت ٍا مه تقزأ ىذا انزسانت

انباحث ,,,

ب

الشكر والتقدير
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،الحمد هلل رب العالميف ،الحمد هلل حمدان كثي انر طيبان مباركان

فيو كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو ،الحمد هلل حمدان يكافي نعمو العظيمة كآالئو الجميمة ،الميـ

لؾ الحمد كالشكر كمو ،فأنت أىؿ الثناء كالمجد ،خير ما قاؿ العبد ككمنا لؾ عبد .الحمد هلل الذم

كفقني كأعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد المعمـ األكؿ القائؿ  (:ال

َّ
ش ُكر َّ
اس).
َي ْ
الن َ
ش ُك ُر الم َو َم ْف ال َي ْ ُ

أتقدـ بكافر الشكر كالتقدير إلى أستاذم الدكتكر  /كفيؽ حممي األغا ،عمى تكرمو باإلشراؼ عمى ىذه
الرسالة منذ أف كانت فكرة كحتى آتت أكميا فمو مني خالص الشكر كالتقدير كالعرفاف ،كاهلل أسأؿ أف
يجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتو .كما أتقدـ بالشكر لؤلساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة

الدكتكر كائؿ ثابت ،كالدكتكر نبيؿ المكح لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كاثرائيما بالتكجييات
لتخرج إلى النكر بأفضؿ صكرة.

مف ثـ الشكر إلى جامعة األزىر ىذا الصرح الشامخ منيؿ العمـ كالمعرفة ،كأخص كمية

الدراسات العميا ،كالشكر أجزلو إلى أساتذتي في كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،كما أتقدـ بالشكر إلى

ىيئة تحكيـ االستبانة ككؿ مف أفاد كنصح فمو مني الشكر كالتقدير .كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير
لؤلستاذ الدكتكر سالـ أحمد صباح رئيس جامعة فمسطيف الذم كاف لو دكر بارز في إتمامي درجة

الماجستير.

كالشكر مكصكؿ إلى الجامعة االسبلمية كجامعة األقصى كجامعة فمسطيف الذيف تعاكنكا مع

الباحث عمى إجراء الدراسة عمى طمبتيا كعمى تعاكنيـ الصادؽ كجيدىـ المقدر في تسييؿ ميمة
الباحث في جمع بيانات الدراسة الميدانية .كالشكر مكصكؿ إلى األستاذ نضاؿ عككؿ الذم ساىـ
بشكؿ كبير كداعـ مف أجؿ إنجاح الدراسة الميدانية .كال يفكتني أف أتكجو بالشكر كالتقدير إلى

أصدقائي الذيف كانكا لي سندان خبلؿ دراسة الماجستير كمرحمة اعداد الدراسة أخص بالذكر األستاذ

اسماعيؿ كىبة كاألستاذ طارؽ عمار كاألستاذ جبلؿ الشيخ ،كالصديؽ األستاذ عزيز الكحمكت الي قاـ
بترجمة الدراسات األجنبية إلى المغة العربية.

كأخي انر ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر كالكفاء كالتقدير كالعرفاف لكؿ مف ساىـ كأعاف عمى أف

يرل ىذا البحث النكر كلـ أذكر اسمو .فميـ مني الشكر كالتقدير.
كالحمد هلل أكالن كآخرا،،،

محمد محمد حرب محمد عفانة

ج

ممخص الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تقييـ المسؤكلية االجتماعية لمجامعات كفؽ نمكذج كاركؿ
عمى طمبة الجامعات في قطاع غزة .كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتـ تصميـ استبانة
كأداة لمدراسة ،مستخدمان العينة العشكائية الطبقية ،كقد تمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع طبلب
الجامعات النظامية في قطاع غزة (الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األزىر ،جامعة فمسطيف ،جامعة
األقصى) كقد بمغ مجتمع الدراسة ( )53898طالبان كطالبة .كقد بمغت عينة الدراسة ( )382طالبان
كطالبة تـ تكزيعيا عمى العينة .كتـ استرداد ( )379استبانة ،بنسبة استرداد (.)%99.2
وقد أظيرت الدراسة عدداً مف النتائج أىميا:

 .1كجكد مستكل أقؿ مف المتكسط في تقييـ الجامعات لممسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ بكزف
نسبي (. )%56.43
 .2كجكد مستكل اقؿ مف المتكسط العاـ لؤلبعاد األربعة  ،حيث حصؿ البعد القانكني عمي المرتبة
األكلي بكزف نسبي ( ،)%58.66كحصؿ البعد الخيرم اإلنساني عمي المرتبة الثانية بكزف نسبي
( ،)%57.26كحصؿ البعد األخبلقي عمي المرتبة الثالثة بكزف نسبي ( ، )%56.73كيأتي
بالمرتبة األخيرة البعد االقتصادم الذم حصؿ عمي كزف نسبي بمغ (.)%53.06
 .3عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابة المبحكثيف حكؿ تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية
تعزل لممتغير الدراسي ك الجنس ،كتبيف بكجكد فركؽ معنكية تعزل لمتغير الجامعة.
كما قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات منيا
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7

دعكة إدارة الجامعات إلى مأسسة المسؤكلية االجتماعية في الجامعات الفمسطينية ذلؾ مف خبلؿ
تضمينيا في خطة الجامعات كاخضاع إجراءاتيا لمتقكيـ لمتأكد مف تحقيقيا لؤلىداؼ.
تطكير ثقافة الطبلب حكؿ المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ مكقعيا كأعمى منبر لمتعميـ.
االىتماـ بمحتكل البرامج كاألنشطة المقدمة لمطبلب كالتي تحقؽ كتشبع الرغبات كالحاجات لدييـ،
كاالىتماـ بتكعية الطبلب عمى التعاكف كالمشاركة في صنع القرار كاالعتماد عمى النفس ،كتدريبيـ
عمى القياـ باألعماؿ القيادية كاإلشرافية الميمة.
إنشاء كحدة أك مركز مستقؿ في الجامعة يعنى بالمسؤكلية االجتماعية كمتابعة أداء كؿ الكحدات
في ىذا المجاؿ.
عقد مؤتمر سنكم تشترؾ فيو جميع الجامعات الفمسطينية يركز عمى الجديد عمى المستكل
اإلقميمي كالعالمي حكؿ المسؤكلية االجتماعية كعرض اإلنجازات كالتجارب التي حققتيا الجامعات
لتقكيميا كتطكيرىا كتعميميا كمناقشة السياسات العامة لممسؤكلية االجتماعية لمجامعات.
تكطيد العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع المحمي ،بأف تضع الجامعة كافة إمكانياتيا كجميع مرافقيا
في خدمة المجتمع المحمي.
تفعيؿ الشراكة بيف الجامعات كمؤسسات القطاع الخاص كالمؤسسات اإلنتاجية في تبني مشاريع
مشتركة تيدؼ إلى تدكير المخمفات كاستخداـ أدكات صديقة لمبيئة .

د

ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the social responsibility on the universities
students according to CARROLL's model in Gaza strip. The researcher adopts the
analytical and descriptive method ,and a questionnaire was designed for data collection.
The population of the study was random and from different educational levels and
different universities (Islamic university, Al Azhar university, Palestine university, and
AQSA university). The population for students at these universities amounted to (53898)
of students, and the adopted sample for the study was up to (382) respondent of students,
the valid questionnaires were (379) in percentage (%99.2).
The study reached many results such as:
1.
The assessment of social responsibility was less than middle in accordance with
CARROLL model in relative rate reached (56.43%).
2.
The four dimensions amounted to less than the middle, whereas the legal dimension
had the first rank in relative rate reached (58.66%), and the dimension of human and
charity was the second rank in relative rate reached (57.26%) On the other hand, the ethical
dimensions was the third rank in relative rate reached (56.73%), finally the economical
dimension was the fourth rank in relative rate reached (53.06%).
3.
No significant differences attributed to level of study, sex, and it has been illustrated
that there a significant difference attributed to university.
The study offered many recommendations such as:
1.
Management of Palestine universities are invited to encompass the social
responsibility within the system and goals of the universities, and ensure the
implementation and monitoring.
2.
Enhance the students' culture pertaining to the social responsibility and to be
considered as important platform.
3.
Implant the positive values of cooperation, participation of decision making, self
reliance and leadership by which students saturate their needs.
4.
Establish dependent unit which cares for the social responsibility and to follow the
other programs.
5.
Promote the social responsibility throughout holding a conferences multi-directional
with view to share and acquire the experiences and knowledge among the universities.
6.
Leverage the relation with local community and universities, and universities' assets
to be deemed in local community good.
7.
Creating cooperation between the universities , private sector and the industrial
association to adopt new projects which aim to recycling and usage material specified as
environment friend.

ه

قائمة المحتويات
االستيبلؿ  .......................................................................................................أ
اإلهداء  .........................................................................................................ب
الشكر كالتقدير  ..................................................................................................ج
ممخص الدراسة  ..................................................................................................د
 ............................................................................................... ABSTRACTق
قائمة المحتكيات  .................................................................................................ك
قائمة الجداكؿ  ..................................................................................................ط
قائمة األشكاؿ  ..................................................................................................م
قائمة المبلحؽ  ..................................................................................................م
الفصل األول اإلطار العاو للدراسة 1 .................................................................................
مقدمة 2 ........................................................................................................ :
ثانيان :مشكمة الدراسة 3 ............................................................................................
ثالثان :أىداؼ الدراسة5 ........................................................................................... :
رابعان :أىمية الدراسة5 ........................................................................................... :
خامسان :مصطمحات الدراسة 6 .....................................................................................
سادسان :الصعكبات التي كاجيت الباحث7 ........................................................................ :
الفصل الثاىي االطـــــار اليظـــــري 8 ...............................................................................
المبحث األكؿ نمكذج كاركؿ لممسؤكلية االجتماعية 9 ...............................................................
مقدمة 9 ..........................................................................................................
نمكذج الدراسة 9 ..................................................................................................
أبعاد النمكذج9 .................................................................................................. :
صػنؼ  carrollفػي كتابػو المسػؤكلية االجتماعيػػة لمشػركات المسػؤكلية االجتماعيػة بأنيػا تتمثػػؿ فػي أربعػة أبعػاد اساسػػية
( )Carroll, 1979كىي9 ....................................................................................... :
مميزات نمكذج كاركؿ 10 ..........................................................................................
أىـ الدراسات التي تناكلت نمكذج كاركؿ بالتحميؿ12 .............................................................. :
خبلصة المبحث 12 ...............................................................................................
المبحث الثاني المسؤكلية االجتماعية 13 ............................................................................
مقدمة 13 .........................................................................................................
و

أكالن :مفيكـ المسؤكلية االجتماعية 14 ...............................................................................
ثانيان :مجاالت المسؤكلية االجتماعية 16 ............................................................................
ثالثان :عناصر المسؤكلية االجتماعية 17 ............................................................................
رابعان :ثقافة المسؤكلية االجتماعية في المؤسسات الفمسطينية 18 .....................................................
خامسان :النظريات االدارية المفسرة لممسؤكلية االجتماعية 20 .........................................................
سادسان :مبادئ المسؤكلية االجتماعية لممنظمة22 .................................................................. :
خبلصة المبحث 23 ...............................................................................................
المبحث الثالث المسؤكلية االجتماعية لمجامعات 24 .................................................................
مقدمة24 ........................................................................................................ :
أكالن :تعريؼ المسؤكلية االجتماعية لمجامعات 25 ....................................................................
ثانيان :المسؤكلية االجتماعية لمجامعات الفمسطينية 27 ................................................................
ثالثان :العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع 30 ............................................................................
رابعان :أكلكيات المسؤكلية المجتمعية لمجامعات 33 ...................................................................
خامسان :معايير قياس المسؤكلية االجتماعية لمجامعات 35 ...........................................................
سادسان :عناصر التصكر المقترح لتطكير دكر الجامعة في خدمة المجتمع في ضكء االتجاىات العالمية الحديثة 38 .. .
خبلصة المبحث 39 ...............................................................................................
المبحث الرابع الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة 40 ...............................................................
مقدمة 40 .........................................................................................................
أكالن :جامعة األزىر42 ......................................................... http://www.alazhar.edu.ps:
ثانيان :الجامعة االسبلمية45 .................................................... /http://www.iugaza.edu.ps :
ثالثا :جامعة األقصى48 ............................................................... www.alaqsa.edu.ps :
رابعان :جامعة فمسطيف51 .................................................................... www.up.edu.ps :
الفصل الثالث الدراسات الشابكة 55 .................................................................................
أكالن :الدراسات العربية التي تناكلت المسؤكلية االجتماعية لمجامعات 56 ..............................................
ثانيان الدراسات األجنبية64 ........................................................................................ :
ثالثان :الدراسات التي تناكلت أبعاد نمكذج كاركؿ لممسؤكلية االجتماعية68 ........................................... :
رابعان :التعقيب عمى الدراسات السابقة71 .......................................................................... :
خامسان  :ما يميز الدراسة عف الدراسات السابقة 73 ..................................................................
سادسان  :أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة73 .................................................................. :

ز

الفصل الرابع امليهجية واالجراءات 74 ................................................................................
مقدمة75 ........................................................................................................ :
أكالن :منيج الدراسة75 ............................................................................................ :
ثانيان :مجتمع الدراسة75 .......................................................................................... :
ثالثان :عينة الدراسة76 ............................................................................................ :
رابعان :خطكات بناء أداة الدراسة (االستبانة) 78 ....................................................................:
خامسان :مككنات أداة الدراسة 78 ................................................................................. :
سادسان :صدؽ أداة الدراسة كثباتيا79 ............................................................................. :
سابعان :التكزيع الطبيعي لمدراسة84 ................................................................................ :
ثامنان :االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة85 ............................................................. :
الفصل اخلامص حتليل البياىات و تشاؤالت الدراسة 86 ................................................................
مقدمة 87 .........................................................................................................
أكالن :الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية 87 ................................................. :
ثانيا :الكزف النسبي لفقرات المجاالت 88 ............................................................................
الفصل الشادض اليتائج والتوصيات 101 .............................................................................
مقدمة 102 .......................................................................................................
أكالن  :النتائج102 ................................................................................................:
ثانيان :التكصيات103 ............................................................................................ :
ثالثا :الدراسات المستقبمية المقترحة106 .......................................................................... :
المصادر كالمراجع 107 ...........................................................................................
أكالن  :الدراسات العربية 107 .......................................................................................
ثانيان  :الدراسات األجنبية 115 .....................................................................................
ثالثا :مكاقع االلكتركنية117 ...................................................................................... .
املالحـــــل118 ...................................................................................................

ح

قائمة الجداوؿ
جدكؿ  1مجاالت المسؤكلية االجتماعية 16.........................................................................
جدكؿ  2عدد الطمبة الممتحقيف بالجامعات النظامية في قطاع غزة 76...............................................
جدكؿ 3مجتمع الدراسة حسب النكع كالمستكل الدراسي لمجامعات 76................................................
جدكؿ  4عينة الدراسة حسب النكع كالمستكل الدراسي كالجامعة 77..................................................
جدكؿ  5درجات مقياس 79........................................................................................
جدكؿ 6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد االقتصادم كالدرجة الكمية لممجاؿ 80...........................
جدكؿ 7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " البعد القانكني " كالدرجة الكمية لممجاؿ 81...........................
جدكؿ 8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ البعد األخبلقي كالدرجة الكمية لممجاؿ 81.......................
جدكؿ  9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ البعد الخيرم اإلنساني كالدرجة الكمية لممجاؿ 82...............
جػدكؿ  10معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ مجػاؿ مػف محػكر تقيػيـ التػزاـ الجامعػات بالمسػؤكلية االجتماعيػة كفػؽ نمػكذج
كاركؿ كالدرجة الكمية لممحكر 83...........................................................................
جدكؿ  11معامؿ ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة 83...........................................
جدكؿ 12يكضح نتائج اختبار التكزيع الطبيعي 84..................................................................
جدكؿ  13نسبة االستمارات المكتممة كالمفقكدة 87..................................................................
جدكؿ 14تكزيع عينة الدراسة كفقان لمنكع كالمستكل الدراسي كالجامعة 88.............................................
جدكؿ  15درجات المكافقة حسب اختبار  Tلعينة كاحدة 88........................................................
جدكؿ 16الكسط الحسابي كالكزف النسبي ألبعاد الدراسة 90.........................................................
جدكؿ 17الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ البعد االقتصادم 91................................................
جدكؿ  18الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ البعد القانكني 93..................................................
جدكؿ  19الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ العمؿ البعد االخبلقي 95...........................................
جدكؿ  20الكسط الحسابي كالكزف النسبي لمجاؿ البعد الخيرم اإلنساني 97..........................................
جدكؿ  21نتائج اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف– الجنس 98.........................................................
جدكؿ 22نتائج اختبار "التبايف األحادم" المستكل الدراسي 99.......................................................
جدكؿ  23نتائج اختبار "التبايف األحادم"  –ANOVAالجامعة 100 ................................................
جدكؿ 24بياف تكصيات الدراسة كآليات تنفيذىا 103 ................................................................

ط

قائمة األشكاؿ
رسـ تكضيحي " 1ىرـ المسؤلية كاركؿ لممسئكلية اإلجتماعية "11 ..................................................

قائمة المالحؽ
ممحؽ رقـ ( )1اإلستبانة 119 ....................................................................................
ممحؽ (  )2قائمة بأسماء المحكميف 123 ..........................................................................
ممحؽ ( )3تسييؿ مياـ 124 ......................................................................................

ي

الفصل األول
اإلطار العاو للدراسة
 ممذمت
 أوالً :مإششاث انذساست
 ربنيبً :مشكهت انذساست
 ربنزبً :حسبؤالث انذساست
 سابعبً :أهذاف انذساست
 خبمسبً :أهميت انذساست
 سبدسبً :مصطهحبث انذساست
 سببعبً :انصعىببث انخي واصهج انببحذ

مقدمة :
تتميز المجتمعات الحديثة كالمعاصرة بثكرة العمـ كالمعرفة كاالىتماـ بالتعميـ العالي كمؤسساتو
المختمفة ،كفي ظؿ التطكرات الراىنة أصبحت الجامعة مف أىـ المؤسسات االجتماعية كأبرزىا دك انر
كتأثي انر  .إذ أف تككيف العنصر البشرم كتأىيمو عمميان كمينيان كفكريان مف أصكؿ ميامو ،باإلضافة إلى
رفدىا مختمؼ القطاعات االنتاجية كمؤسسات المجتمع بما تحتاج إليو مف قكل بشرية مؤىمة لخكض
غمار مشاريع التنمية كسكؽ العمؿ.
تمعب الجامعة دك ار رئيسان باعتبارىا المنظمة المسؤكلة عف تدريب المينييف في المستقبؿ كتبادؿ
المعرفة كنقميا لممجتمع فالجامعات ليا دكر رئيس في المسؤكلية االجتماعية في تصميـ البرامج
التعميمية كالبحثية ،كالخدمية  ،فضبل عف إدراجيا في ميمتيا كرؤيتيا كاستراتيجيتيا .تحت ىذا
المنظكر ،فإف التعميـ كاإلدارة مف أجؿ التنمية المستدامة في الجامعات ليست مجرد بياف النكايا
الحسنة ،كلكف بداية لعممية طكيمة تنطكم عمى التغيير االجتماعي كالفمسفي كالسياسي كالمعرفي
لممجتمع الجامعة بأكممو). (Codiz 2013
قد شيد التعميـ العالي في المجتمع الفمسطيني تطكرات كبيرة خبلؿ السنكات األخيرة الماضية،
كشممت ىذه التطكرات زيادات كبيرة في أعداد الطبلب كالجامعات كمعاىد التعميـ العالي عمى أنكاعيا،
كما خصصت مكارد إضافية كأطمقت برامج كمراكز بحثية تطكيرية ،ككضعت في عدد مف الجامعات
تشريعات جديدة ،كأنشأت ىيئات كطنية لضماف الجكدة كاالعتماد .كرغـ كؿ ذلؾ التقدـ الحاصؿ ،فإف
مسألة المسؤكلية االجتماعية لمجامعات ،التزاؿ مطركحة اليكـ بقكة  ،فنحف نحتاج إلى تقييـ المسؤكلية
االجتماعية تجاه الطمبة كبناء سمكؾ كثقافة بيف األكساط الطبلبية  ،ذلؾ أف بناء مؤسسات الدكؿ
لكحدىا ال تكفي ألف تنيض بالشعكب ،كلكف المقياس الحقيقي ىك النيكض بتربية اإلنساف ،كسمككو
االجتماعي ،كتنمية ضميره الشخصي كاالجتماعي نحك نفسو كنحك كطنو كأمتو (دكيكات .)2011
تصبح المسؤكلية االجتماعية لقطاع التعميـ العالي أحد التكجيات الحديثة كالميمة في مؤسسات
التعميـ العالي -عمى مستكل المدخبلت كالعمميات -كضماف مخرجات منسجمة مع المعايير المحددة
بما فييا متطمبات سكؽ العمؿ التنافسية (الفقياء.)2012 ،
أوالً :مؤشرات مشكمة الدراسة:
أشارت دراسة بعنكاف المرصد السنكم لممسئكلية االجتماعية لمشركات صادرة عف nvironics
 Internationalأف  %27مف المستيمكيف في  25دكلة عاقبكا الشركات عف الممارسات التجارية
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غير المسئكلة ،كأف  %27منيـ فكركا في القياـ بذلؾ .كما أشارت دراسة أخرل أجرتيا شركة أسترالية
تعمؿ في مجاؿ استعبلمات التسكيؽ إلى أف  %68مف المستيمكيف األسترالييف عاقبكا الشركات عف
السمكؾ االجتماعي غير األخبلقي ،كغالبا ما يأخذ العقاب شكؿ تحكؿ المستيمكيف لمنتجات شركة
استعدادا أكبر لمقياـ بذلؾ ،فإف ىذا االتجاه
منافسة .كرغـ أف المستيمكيف في الدكؿ المتقدمة يبدكف
ن
يكجد بكضكح أيضا في بعض الدكؿ النامية .إف االستياء المتزايد مف جانب المكاطنيف تجاه الشركات

المختمفة يجب أف يككف جرس إنذار لكافة الشركات التجارية كالخدماتية لكي تضع كتطبؽ استراتيجيات
فعالة تيدؼ إلى تحسيف البيئات االجتماعية التي تعمؿ فييا كاستعادة ثقة المستيمكيف (بكدم،
.)2012
كما تشير اإلحصاءات إلى أف  %73مف قادة األعماؿ في أكركبا ،يؤمنكف أف االىتماـ
بالمسؤكلية االجتماعية يمكف أف يسيـ بشكؿ فعاؿ في رفع القاعدة اإلنتاجية إلى أقصى مداىا ،كىناؾ
دراسة صدرت عف جامعة ىارفارد أثبتت أف الشركات التي تطبقيا نمت بمعدؿ أربعة أضعاؼ ،عف
تمؾ التي لـ تتبف ىذا المجاؿ ،إضافة إلى أف تثقيؼ المكظؼ بيذا المفيكـ سيسيـ في تخفيؼ األعباء
عف الشركات ،كزيادة اإلنتاجية ،كخفض التكاليؼ التي يتسبب بيا الغياب كالفكاتير الصحية بنسبة
( %30كردم.)2016،
باإلضافة إلى ذلؾ أشارت العديد مف الدراسات إلى الفكائد المتزايدة التي ستجنييا العديد مف
منظمات االعماؿ جراء تبنييا لممسؤكلية االجتماعية ضمف خططيا االستراتيجية استجابة لمضغكط
كالتحديات الخارجية كالداخمية التي تكاجييا .كذلؾ كفؽ ما جاء في دراسة (.)sil & Gresi,2012
ىذا كعمى المستكل البحث العممي كفؽ الخطة الصادرة ( )2014مف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
(دليؿ أكلكيات البحث العممي في فمسطيف  2019 -2014ـ ،الصادرة عف مجمس البحث العممي –
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بالتعاكف مع شؤكف البحث العممي – الجامعة اإلسبلمية بغزة بضركرة اجراء
دراسات حكؿ مكضكعات المسؤكلية االجتماعية .كذلؾ مف خبلؿ البرامج كالمشاريع التي تقدميا
الجامعة مف اجؿ الكصكؿ إلى التنمية المستدامة .كالرقي بالمستكل التعميمي في فمسطيف.
ثانياً :مشكمة الدراسة
بالرغـ م ف انتشار مفيكـ المسؤكلية االجتماعية لدل مؤسسات التعميـ العالي عمى المستكل
الدكلي كالرغبة المتزايدة لتحقيقيا ،إال أف مستكل االىتماـ الفمسطيني بالمسؤكلية االجتماعية ما زاؿ
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يسير بخطى بطيئة كغير كاضحة المعالـ ،إضافة إلى عدـ كجكد خطة استراتيجية منظمة كشاممة
تحد د أكلكيات المسؤكلية االجتماعية ،عمى الرغـ مف كجكد أسباب عديدة تدعك المؤسسات كالجامعات
الفمسطينية إلى زيادة االىتماـ بالعمؿ عمى تعزيز دكر المسؤكلية االجتماعية في الجامعات الفمسطينية.
(مخمكؼ )2011
كفي دراسة حديثة (ىممك )2013،تؤكد أف دكر الجامعة في خدمة المجتمع في ضكء مسؤكليتيا
االجتماعية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ال يرتقي لمعدؿ اكثر مف ( ،)%60حيث أف
الخدمات كاالنشطة التي تقدميا الجامعة لكؿ مف المجتمع كالعامميف كالطمبة ضعيفة.
ىذا كيعتبر القطاع التعميمي ذك أىمية استراتيجية في العصر الحالي ،كفي الكقت نفسو يمكف
أف ينظر إليو باعتباره استراتيجية منيجية يتـ استخداميا إلنشاء التغييرات المطمكبة في السمكؾ الفردم
في المجتمع لصالح الجميع  .في الكقت نفسو إف التعميـ ىك تحرير لمفرد كيخمؽ فرص الحياة  .كأنو
ينتج الخصائص كالخدمات األساسية لتمبية االحتياجات الحيكية لؤلمة مثؿ الصحة كاألمف كالتعميـ
كالدفاع كاالتصاالت كالتنمية الثقافية)Crowther 2005( .
ىذا كلـ يعد تقييـ مؤسسات التعميـ العالي يعتمد عمى ما تقدمو مف برامج أكاديمية كتخريج
لمطمبة ،كما كلـ تعد تمؾ المؤسسات تعتمد في بناء سمعتيا عمى عدد طمبتيا فقط ،بؿ ظيرت مفاىيـ
حديثة تساعد في خمؽ بيئة عمؿ قادرة عمى التعامؿ مع التطكرات المتسارعة في مختمؼ جكانب
الحياة ،كلعؿ مف أبرز ىذه المفاىيـ مفيكـ "المسؤكلية االجتماعية" لمجامعات بمختمؼ برامجيا
كأنكاعيا .كلكي يتسنى لممسؤكلية االجتماعية أف تحقؽ أىدافيا في الجامعات البد مف تطكيرىا كتنميتيا
باستمرار لكي تكاكب التطكرات كالتحديات المستجدة ،كلما كانت عممية التنمية ال تتحقؽ بدكف عممية
قياس كاف البد مف قياس المسؤكلية االجتماعية في الجامعات لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ الَّتي
تعترييا حتى يتسنى لممسئكليف إمكانية التطكير كبنائيا عمى أسس كاضحة كأكيدة كبالتالي تصبح
المسؤكلية االجتماعية أكثر قدرة عمى المساىمة في التنمية المرجكة .ىذا كتكمف مشكمة البحث في
التعرؼ عمى المدل الذم كصمت إليو الجامعات في قطاع غزة في تبني مفيكـ المسؤكلية االجتماعية،
لذلؾ البد مف الحصكؿ عمى العديد مف البيانات كطرح العديد مف األسئمة لمتعرؼ عمى مسؤكلياتيا
تجاه المجتمع ،كىذا الذم سيككف محكر دراستي كالتي جاءت بغرض االجابة عف التساؤؿ الرئيس
التالي:
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ما ىو تقييـ التزاـ الجامعات في قطاع غزة بالمسؤولية االجتماعية تجاه الطمبة وفقا لنموذج
Carroll؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ىك تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد االقتصادم لممسئكلية االجتماعية
مف كجية نظر الطبلب كفقان لنمكذج Carroll؟

 .2ما ىك تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد القانكني لممسئكلية االجتماعية مف
كجية نظر الطبلب كفقان لنمكذج Carroll؟

 .3ما ىك تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد االنساني الخيرم لممسئكلية

االجتماعية مف كجية نظر الطبلب كفقان لنمكذج Carroll؟

 .4ما ىك تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد األخبلقي لممسئكلية االجتماعية

مف كجية نظر الطبلب كفقان لنمكذج Carroll؟

 .5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الستجابة المبحكثيف حكؿ مدل تطبيؽ الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة ألبعاد المسئكلية االجتماعية تعزل لمتغير النكع .المستكل الدراسي ،الجامعة؟
ثالثاً :أىداؼ الدراسة:
 .1تقييـ مدل التزاـ الجامعات في قطاع غزة بتطبيؽ المسئكلية االجتماعية مف كجية نظر الطبلب.
 .2الكشؼ عف مدل تبني الجامعات تطبيؽ مفيكـ المسؤكلية االجتماعية.

 .3الكشؼ عف ما مدل تطبيؽ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة لمبعد االقتصادم ،كالقانكني،
كاالخبلقي ،كالخيرم االنساني لممسئكلية االجتماعية مف كجية نظر الطبلب كفقان لنمكذج Carroll؟

 .4الكشؼ عف الفركؽ في كجيات نظر المبحكثيف حكؿ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية تبعان

لمنكع ،كالمستكل الدراسي ،كالجامعة.
رابعاً :أىمية الدراسة:

تبرز أىمية الدراسة في أىمية المكضكع الذم تتناكلو الدراسة ،فالمسؤكلية االجتماعية محؿ اىتماـ
كتقدير الباحثيف كاألكاديمييف لما ليا مف أىمية نظرية كتطبيقية كفؽ التالي:
 -أهمية الدراسة العلمية:

 .1تزداد أىمية ىذه الدراسة لككنيا دراسة ميدانية ستبحث تقييـ المسؤكلية االجتماعية في مؤسسات
التعميـ العالي في قطاع غزة مف كجية نظر طبلبيا ،كتككف ىذه الدراسة نقطة انطبلؽ الباحثيف في

دراسة المكضكع مف عدة أبعاد كفؽ المسؤكليات االجتماعية لدل مؤسسات التعميـ العالي.
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 .2تمثؿ ىذه الدراسة اضافة لما ساىـ بو الباحثكف في ىذا المجاؿ فيي تميد الطريؽ أماـ اجراء عدد

مف الدراسات التي تناكلت المكضكعات المماثمة لمكضكع الدراسة ىذا بصكرة عممية كشاممة كالتي
تضيؼ المزيد مف المتغيرات المؤثرة في ىذه الدراسة ،بما يساىـ في تحقيؽ التراكـ المعرفي كالبحثي.

 .3يمكف االستفادة مف نتائج الدراسة الميدانية في تحسيف أداء العممية التعميمية في جامعات قطاع

غزة.

 أىمية الدراسة العممية: .1تكمف األىمية في تقييـ الجامعات نحك ممارستيا المسؤكلية االجتماعية مف أجؿ الكصكؿ إلى
التنمية المستدامة.

 .2كما تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية قطاع التعميـ الذم يعد مف أكبر القطاعات إسيامان في
االقتصاد الفمسطيني ،إلى جانب حجـ الخدمات التي يقدميا لشريحة كبيرة مف المجتمع
الفمسطيني األمر الذم كاف محف انز ليذه الدراسة الختيار ىذا القطاع لمدراسة كالبحث.

 .3يستمد ىذا المكضكع أىميتو مف طبيعة فئة الطبلب الجامعييف داخؿ المجتمع فيذه الفئة تعتبر
طاقة بشرية ىامة كمؤثرة في كياف المجتمع ،كتحتاج إلى العناية كالمحافظة عمييا لتأميف

مستقبميا كمستقبؿ المجتمع.

 .4يتكقع الباحث أف تفيد الدراسة في التعرؼ عمى كاقع المسؤكلية االجتماعية لدل الجامعات مف
كجية نظر الطبلب.

 .5تساعد الجامعات عمى رسـ صكرة شاممة حكؿ أبعاد المسؤكلية االجتماعية كأىميتيا في خدمة
المجتمع الفمسطيني.

 .6يمكف أف يستفيد مف ىذه الدراسة كؿ الجيات المعنية بتطكير مؤسسات التعميـ العالي
الفمسطيني مثؿ  :ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،ك ازرة التخطيط ،كك ازرة العمؿ.

خامساً :مصطمحات الدراسة
 المسؤولية االجتماعية:
تتمثؿ في مدل إيفاء المنظمة بمسئكلياتيا االقتصادية كالقانكنية كاألخبلقية كالخيرية تجاه
المجتمع ،أك بعبارة أخرل فيي تتمثؿ في جيكد المنظمة لتحقيؽ األرباح كاطاعة القكانيف كالتصرؼ
بشكؿ أخبلقي كااللتزاـ بمكاطنة جيدة( .ناجي)2011 ،
عرؼ البنؾ الدكلي المسؤكلية االجتماعية عمى أنيا التزاـ أصحاب النشاطات التجارية
بالمساىمة في التنمية المستدامة مف خبلؿ العمؿ مع مكظفييـ ك عائبلتيـ ك المجتمع المحمي ك
المجتمع ككؿ لتحسيف مستكل معيشة الناس بأسمكب يخدـ التجارة ك يخدـ التنمية في آف
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كاحد.

يعرؼ االتحاد األكركبي المسئكلية االجتماعية عمى أنيا مفيكـ تقكـ الشركات بمقتضاه بتضميف
اعتبارات اجتماعية كبيئية في أعماليا كفي تفاعميا مع أصحاب المصالح عمى نحك تطكعي .كيركز
االتحاد األكركبي عمى فكرة أف المسئكلية االجتماعية مفيكـ تطكعي ال يستمزـ سف القكانيف أك كضع
قكاعد محددة تمتزـ بيا الشركات لمقياـ بمسئكليتيا تجاه المجتمع (األسرج.)4102 ،
 المسؤولية االجتماعية لمجامعات :
ىي "مجمكعة مف الخدمات كالنشاطات التي تقدميا الجامعات لخدمة أفراد المجتمع كتنظيماتو،
كمؤسساتو بحيث يستفاد منيا في التنمية الشاممة مف اجؿ تحسيف االكضاع االجتماعية أك االقتصادية
أك السياسية كحؿ المشكبلت التي يعاني" (مرتجى.)2011،
 التقييـ :
عرفو (منصكر  ،كآخركف  )1996بأنو :عممية اصدار الحكـ عمى الشيء المقكـ أك المكضكع
أك الشخص الذم نقكـ بتقكيمو بيدؼ التحسيف أك التعديؿ أك التطكير .ككاف (فردريؾ تايمكر ) قد
عرفو بأنو عممية مقارنة بيف بيانات األداء الحالي مع االىداؼ الكاضحة كالمحددة.
 الجامعة:
ىي مؤسسة عممية مستقمة ذات ىيكؿ تنظيمي معيف كأنظمة كأعراؼ كتقاليد أكاديمية معينة،
كتتمثؿ كظائفيا في التدريس ،كالبحث العممي ،كخدمة المجتمع ،كتتألؼ مف مجمكعة مف الكميات
كاألقساـ ذات الطبيعة العممية المتخصصة ،كىي مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لخدمة بعض
أغراضو ،فالعبلقة بيف التعميـ الجامعي كالمجتمع ،تفرض عميو أف يككف كثيؽ الصمة بحياة الناس،
كمشكبلتيـ كآماليـ بحيث يككف ىدفو األكؿ ،تطكير المجتمع كالنيكض بو إلى أفضؿ المستكيات
التقنية كاالقتصادية كالصحية كاالجتماعية (عكاد .)2010،
سادساً :الصعوبات التي واجيت الباحث:
 .1قمة كجكد دراسات استخدمت نمكذج كاركؿ لتقييـ المسؤكلية االجتماعية لمجامعات ،مما اضطر
الباحث مف االستفادة مف األدبيات كالدراسات السابقة كخبرتو الشخصية في كضع فقرات لتقييـ
المسؤكلية االجتماعية في الجامعات بأبعادىا االربعة التي جاء بيا نمكذج كاركؿ.
 .2قمة الكتب كالمراجع العممية كالدراسات التي تقدـ نماذج لتقييـ تقيـ المسؤكلية االجتماعية في
الجامعات.
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الفصل الثاىي
االطـــــار اليظـــــري
 انمبحذ األول  :نمىرس كبسول نهمسإونيت االصخمبعيت.
 انمبحذ انزبني :انمسإونيت االصخمبعيت.
 انمبحذ انزبنذ :انمسإونيت االصخمبعيت نهجبمعبث.
 انمبحذ انشابع :انجبمعبث انفهسطينيت في لطبع غضة.

المبحث األوؿ
نموذج كاروؿ لممسؤولية االجتماعية
مقدمة
تتنكع المقاييس المستخدمة لدراسة تقييـ المسؤكلية االجتماعية بشكؿ عاـ كالمسؤكلية االجتماعية
لمجامعات بشكؿ خاص .كيرل الباحث كنظ ار العتبارات معينة استخداـ نمكذج كاركؿ لقياس لتقييـ
المسؤكلية االجتماعية لمجامعات .حيث يعتبر ىذا المقياس مف المقاييس كالنماذج المعركفة كالميمة
كالمتداكلة بيف الباحثيف لقياس كتقييـ المسؤكلية االجتماعية لمشركات .كنظ انر لسيكلة النمكذج كامكانية
تطبيقو ليس فقط عمى المؤسسات االنتاجية بؿ يمكف تطبيقو عمى المؤسسات الخدماتية .مف ىنا قاـ
الباحث باستخداـ ىذا النمكذج بأبعاده االربعة حتى يصؿ إلى األىداؼ المرجكة مف الدراسة.
نموذج الدراسة
تعتمد ىذه الدراسة تصنيؼ ) Carroll (1979لممسئكلية االجتماعية فإنيا تتمثؿ في مدل إيفاء
المنظمة بمسئكلياتيا االقتصادية كالقانكنية كاألخبلقية كالخيرية تجاه المجتمع ،أك بعبارة أخرل فيي
تتمثؿ في جيكد المنظمة لتحقيؽ األرباح كاطاعة القكانيف كالتصرؼ بشكؿ أخبلقي كاإللتزاـ بمكاطنة
جيدة ) ،Carroll & archi (1991ككفقا ليذا التصنيؼ تتحدد المسئكلية االجتماعية في أربع جكانب
أساسية (االقتصادم ،القانكني ،االخبلقي ،الخيرم االنساني) .كفؽ دراسة (ناجي ،)2011 ،دراسة (
 ، )Alcaizet et al, 2010دراسة (  ،)Wong et, al, 2010دراسة ( Sharm and Sharm,
 ،)2011دراسة (  ،)Moorthy, et al, 2010كدراسة (. )Seder et, al, 2011
أبعاد النموذج:
صنؼ  carrollفي كتابو المسؤكلية االجتماعية لمشركات المسؤكلية االجتماعية بأنيا تتمثؿ في
أربعة أبعاد اساسية ( )Carroll, 1979كىي:
 .1المسؤولية االقتصادية :كيقصد بيا التزاـ منظمة األعماؿ بأف تككف منتجة كأف تحقؽ أقصى
ربحية ممكنة لممالكيف كحممة األسيـ إضافة إلى أف تحقؽ مكقؼ تنافسي كأف تنجز بكفاءة عالية .كمف

9

ناحية أخرل أف تكفر فرص عمؿ كمدخكالت لؤلفراد العامميف ،كأف تساىـ في التقدـ التقني كفي خمؽ
سمع كخدمات.
 .2المسؤولية القانونية :ىي التزاـ المنظمة بإنجاز المسؤكليات االقتصادية ضمف االطر القانكنية
لمدكلة كالقكاعد المتفؽ عمييا .كأف تفي بالتزاماتيا القانكنية ،كأف تفي بما ال يقؿ عف الحد القانكني
األدنى مف المتطمبات القانكنية البلزـ لمنتجاتيا.
 .3المسؤولية األخالقية  :كيقصد بيا االلتزاـ باحتراـ المعايير كالقكاعد كالتكقعات األخبلقية لممجتمع
حتى مالـ يتـ تدكينو ،كما يشير إلى احتراـ تطكر المفاىيـ كالقيـ الجديدة التي تعكس اىتمامات األفراد
المجتمع كالتي قد تتطكر مستقببلن لتصبح تشريعات كقكانيف فالمسؤكلية األخبلقية تتفاعؿ بشكؿ حيكم
مع المسؤكلية القانكنية بيدؼ تكسيعيا لتشمؿ مستكيات أعمى مما حدده القانكف.
 .4المسؤولية الخيرية :ىي قرار المنظمة الطكعي في المساىمة بتكفير المصادر المادية مف أجؿ
تحق يؽ رخاء كرفاه المجتمع .كىي تنطكم عمى اليبات كالمنح التي تصرؼ لتحقيؽ أىداؼ أساسية
قضايا مكافحة الفقر كمكافحة األمية ،كالكقاية مف األمراض ،كتشجيع العمؿ التطكعي.
مميزات نموذج كاروؿ
قدـ )2005( wayne Visser

مجمكعة مف الخصائص التي يتميز بيا نمكذج كاركؿ لتقييـ

المسؤكلية االجتماعية كمنيا:
 .1يمتاز النمكذج بأنو كضع تعريفان شامبلن كأساسيان لممسؤكلية االجتماعية بغض النظر عف القطاعات
التي ستطبقو سكاء كانت قطاع اقتصادم ربحي أك خدماتي.
 .2النمكذج بسيط كسيؿ الفيـ كيتبع المنطؽ.
 .3خبلؿ  25عامان اعتبر نمكج كاركؿ كنمكذج أكؿ لتعريؼ المسؤكلية االجتماعية كتـ اعادة
صياغتو في كثير مف األبحاث األكاديمية التي تتعمؽ بالمسؤكلية االجتماعية.
 .4تضمف نمكذج كاركؿ أبعاد كمعايير مختمفة مثؿ مكاطنة الشركات ك ما يتعمؽ بكؿ األطراؼ ذات
العبلقة.
 .5نمكذج كاركؿ تـ دعمو بكاسطة أبحاث أكاديمية كعممية مف خبلؿ نتائج دراسات مختمفة حسب
دراسة ()Aupperle, Carroll, & Hatfield, 1985, pinkston & carroll, 1994
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 .6يعطي أىمية قصكل لؤلبعاد االقتصادية ضمف تعريؼ المسؤكلية االجتماعية لمشركات عمى الرغـ
أف كاركؿ  1991ىب أبعد مف ذلؾ كأشار إلى أف تعريفو لممسؤكلية االجتماعية يختمؼ عف تعريؼ
فردماف ( )1970لممسؤكلية االجتماعية.
لذلؾ فإف ىذا النمكذج الذم كضعو كاركؿ يعتبر نمكذجان مثاليان بما احتكاه مف ممارسات  ،كيجسد
الصكرة المثالية التي يجب أف تتبعيا الشركات لكي تقكـ بدكرىا االجتماعي عمى أكمؿ كجو .كعندما
تقكـ الشركات بدكرىا المرسكـ في ىذا النمكذج فإف جانبي العقد االجتماعي ما بيف الشركة كالمجتمع
تتكازف كفتاه  ،كىذا ىك المطمكب كبالتالي يتحقؽ التكافؿ االجتماعي فيما بيف فئات المجتمع  ،كيتعزز
دكر تمؾ الشركات في مساعدة الجيات االخرل فت تحقيؽ التنمية المستدامة (العضيب .)2010،
فالمسؤكلية االجتماعية حسب كاركؿ ) (CARROLLىي حاصؿ مجمكع األنكاع األربعة
لممسؤكلية ( .)Carroll, 1979كالتي يمكف كتابتيا بالصيغة اآلتية:
المسؤولية االجتماعية لمشركات = المسؤولية االقتصادية  +المسؤولية القانونية
الخيرة.
 +المسؤولية األخالقية  +المسؤولية ِّ
حتى تككف الشركة مكاطنان صالحان ،عمييا أف تسعى إلى تحقيؽ ليس فقط المصمحة المالية لحممة
األسيـ ،بؿ مصالح كافة أصحاب المنفعة اآلخريف (المستيمكيف ،المكظفيف ،المديريف ،البيئة التي
تعمؿ فييا ككسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع عمكمان.
رسـ توضيحي " 1ىرـ المسؤلية كاروؿ لممسئولية اإلجتماعية "

المصدر Carroll 1979 :
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أىـ الدراسات التي تناولت نموذج كاروؿ بالتحميؿ:
مف أىـ الدراسات التي تناكلت نمكذج  Carrollبالتحميؿ كالنقد كانت دراسةن Visser 2005
حيث قاـ  Visserبالنظر إلى نمكذج كاركؿ مف جانبيف جانب مفاىيمي كجانب كصفي :
 الجانب المفاىيمي:
حيث قاؿ  Visserأف نمكذج

 Carrollغير ثابت في شرحو لماذا المسؤكلية االجتماعية تـ

كضعيا عمى شكؿ ىرـ  ،حيث يقكؿ كاركؿ أف نمكذجو لممسؤكلية االجتماعية تـ تطكيره تاريخيان ،
كمرة أخرل يقكؿ انو اتبع اليرمية حسب ترتيب العكامؿ المستقمة .
باإلضافة إلى ذلؾ فشؿ كاركؿ بدمج مفاىيمو التي كضعيا لممسؤكلية االجتماعية في مفيكـ عمـ
االدارة ككؿ  ،كىنا طرح التساؤؿ ماذا يريد أف يغطي نمكذج كاركؿ كما ىي أفؽ ىذه التغطية.
يجب التذكير أف نمكذج كاركؿ غير كاضح مف ناحية استخدامو لميرمية ىؿ ىي مف ناحية
كصفية اك مف ناحية كاقعية منطقية.
 الجانب الوصفي:
نمكذج كاركؿ لـ يتـ اختباره كدراسة أبعاده خارج الكاليات المتحدة األمريكية حيث أف ىناؾ
اختبلؼ في الثقافات بيف األمـ مما يعطي أىمية لبعد عف اآلخر  ،كنمكج كاركؿ ايضان بسيط كثابت
كغير مرف بحيث أنو فشؿ في تناكؿ المفيكـ العميؽ لممسؤكلية االجتماعية ،كقاؿ Crane and
 )Matten ,2004أف القصكر في نمكذج كاركؿ يتمثؿ في انو لـ يعالج مشكمة تضارب المسؤكليات
االجتماعية ككيؼ يمكف معالج ىذا التضارب.
خالصة المبحث
استطاع الباحث أف يقكـ بتكظيؼ نمكذج كاركؿ مف استخدامو لتقييـ الشركات االنتاجية إلى
المؤسسات الخدماتية خاصة قطاع الجامعات .حيث يعتبر ىذا التقييـ مرجعان لمباحثيف عند دراسة
كتقييـ المسؤكلية االجتماعية في الجامعات كالذم صمـ مف خبلؿ تجربة الباحث .حيث اعتبر ىذا
النمكذج مف أفضؿ النماذج لقياس كتقييـ المسؤكلية االجتماعية بأبعاده االربعة.

12

المبحث الثاني
المسؤولية االجتماعية
مقدمة
في عالـ يتغير فيو كؿ شيء ،حيث تتحكؿ األسكاؽ ،تتطكر التكنكلكجيا كيتضاعؼ المنافسكف
يكثر الحديث عف التنمية المستدامة ،البيئة ،تكقعات المجتمع كاحتياجاتو كتتعالى األصكات مف أجؿ
حقكؽ اإلنساف كاحتراميا بالرغـ مف أنيا لـ تكف مكضكعا لبلىتماـ مف قبؿ كخاصة أف منظمات
األعماؿ كلعقكد طكيمة لـ تيتـ إال بتحقيؽ أعظـ األرباح عمى حساب المجتمع؛ أما في الكقت الراىف
فإف ىذه المنظمات مطالبة أكثر مف أم كقت مضى بتحمؿ جزء مف مسؤكليتيا كاعتماد رؤية جديدة
قائمة عمى مفيكـ سد الحاجة الفعمية لممجتمع ،قدرة تحسينو المستمر كرسـ استراتيجيات مبلئمة
لبلستجابة إلى كؿ تكقعات أطرافو مما يحقؽ التكازف كالتكامؿ كالتطكير المتبادؿ بيف المجتمع
كالمنظمات ،كيعزز فكرة مبادرة ىذه األخيرة باستثمار جزء مف أرباحيا مف أجؿ تحقيؽ رفاه المجتمع،
إعطاء الجميكر صكرة ايجابية ،تأسيس قاعدة مف المستيمكيف الكاعييف ،المساىمة في التنمية
االقتصادية المستدامة كالعمؿ مع المكظفيف كأسرىـ كالمجتمع المحمي لتحسيف نكعية الحياة ،بصفة
عامة تبني االتجاه الحديث السائد الذم يمارس عمى نطاؽ كاسع كالمعركؼ بفكرة المسؤكلية
االجتماعية لممنظمة .كسكؼ يتـ التطرؼ في ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى المسؤكلية االجتماعية
بشكؿ عاـ .كاىـ النظريات المفسرة ليا كمجاالت المسؤكلية االجتماعية ألخذ تصكر عاـ عف
المسؤكلية االجتماعية قبؿ الدخكؿ إلى المسؤكلية االجتماعية لمجامعات.
لقد أصبحت المسؤكلية االجتماعية شعا انر ترفعو منظمات األعماؿ الناجحة كالرائدة ،مف خبلؿ
بذؿ الكثير مف الجيكد لبلىتماـ بيذا المفيكـ ،كادماجو ضمف متطمبات أدائيا ،مما يستكجب ادراجو
ضمف اكلكياتيا القصكل ،كعمى كافة مستكياتيا اإلدارية .إذ أف المنظمة التي ال تقكـ بتبني المسؤكلية
االجتماعية في أعماليا ،في العصر الحالي ،تجد نفسيا غارقة تدريجيان في دكامة مف المشاكؿ ،بؿ
كالمتناقضات التي ال حصر ليا ،كقد تكاجو  -بالتأكيد  -عدـ رضا افراد المجتمع عف انشطتيا ككؿ،
ال سيما المحافظيف عمى البيئة منيـ (راشي .)2013
كتعد المسؤكلية االجتماعية حاجة ممحة ،كمطمبان ميمان في عممية اعداد األفراد في المجتمعات
المختمفة لتحمؿ كاجباتيـ تجاه المجتمع الذيف ينتمكف اليو ،إذ أف االرتقاء كالتقدـ الحضارم بالمجتمع
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مرتبط ارتباطا كثيقان بدرجة كعي الفرد بمسؤكلياتو االجتماعية ،كدرجة اىتمامو لمقياـ بيا( .شمداف،
صايمة .)2014
لذا اف التقارير الصادرة في المسؤكلية االجتماعية لمشركات في معظـ البمداف تصدر طكاعية،
كاف بعض الشركات تخصص مساحة كبيرة عف المسؤكلية االجتماعية في تقاريرىا حيث أف ىذه
التقارير تعكس احتياجات ىذه الشركات لبناء اسـ كسمعة لمشركة .لذا يجب عمى الشركات كالمؤسسات
اصدار التقارير البلزمة لتعكيض السمكؾ الغير مسؤكؿ مف الشركات التي ال تقدـ تقاريرىا عف
المسؤكلية االجتماعية لدييا).)Byrd, et al, 2017
أوالً :مفيوـ المسؤولية االجتماعية
ىناؾ عدة تعريفات لممسؤكلية االجتماعية ،تختمؼ باختبلؼ كجيات النظر في تحديد شكؿ ىذه
المسؤكلية .فالبعض يراىا بمثابة تذكير لمشركات بمسؤكلياتيا ككاجباتيا إزاء مجتمعيا الذم تنتسب إليو،
بينما يرل البعض اآلخر أف مقتضى ىذه المسؤكلية ال يتجاكز مجرد مبادرات اختيارية تقكـ بيا
الشركات صاحبة الشأف بإرادتيا المنفردة تجاه المجتمع .كيرل آخركف أنيا صكرة مف صكر المبلءمة
االجتماعية الكاجبة عمى الشركات .إال أف كؿ ىذه اآلراء تتفؽ مف حيث مضمكف ىذا المفيكـ .كقد
عرؼ مجمس األعماؿ العالمي لمتنمية المستدامة المسؤكلية االجتماعية عمى أنيا " االلتزاـ المستمر مف
قبؿ شركات األعماؿ بالتصرؼ أخبلقيان كالمساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كالعمؿ عمى تحسيف
نكعية الظركؼ المعيشية لمقكل العاممة كعائبلتيـ ،كالمجتمع المحمي كالمجتمع ككؿ".
لقد رافؽ التطكر في مسؤكليات منظمات األعماؿ تجاه مجتمػ ػ ػ ػػعاتيا تصاعدا في تأثيرات
المجتمع ك ضغكطو ألف تتبنى منظمات األعماؿ مزيدا مف االلتزاـ لمط ػػمب االجتماعي سكاء كاف
مفركضا بحكـ القانكف أك بالمبادرات التي تقكـ بيا إلرضاء المجتمع (فاطمة.)2012 ،


عرؼ بيتر دراكر ( )Peter Drucker,1977المسؤكلية االجتماعية بأنيا تعني "أنو مف كاجب

المؤسسة أف تعمؿ عمى تحقيؽ األرباح الكافية لتغطية المصاريؼ المستقبمية حتى تتمػكف مف القياـ
بكاجبيا تجاه البيئة


يعرفيا كاركؿ بأنيا جميع الق اررات الفمسفات ك الطرؽ ك األفعػ ػػاؿ التدبيرية التي تغير مف رفاىية

المجتمع" .
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عرفيا ناصر ( )2006بأنيا "التزاـ المرء نحك الغير ،االقرار بما يقكـ بو مف أعماؿ كأقكاؿ كما

يترتب عمييا مف نتائج" .


يعرفيا قاسـ ( )2008عمى أنيا " مسؤكلية الفرد عف نفسو كمسؤكليتو تجاه أسرتو كأصدقائو

كتجاه دينو ككطنو ،مف خبلؿ فيـ لدكره في تحقيؽ أىدافو كاىتمامو باآلخريف معو خبلؿ عبلقتو
االيجابية كمشاركتو في حؿ مشكبلت المجتمع ،كتحقيؽ األىداؼ العامة".


عرفيا الشافعي ( )2016بأنيا "التزاـ المنظمات كمساىمتيا في األنشطة االجتماعية ،كتحقيؽ

الرفاىية لممجتمع بما يحقؽ الفائدة لمطرفيف  ،كاعتبار المسؤكلية االجتماعية ىدفان استراتيجيان".


عرؼ البنؾ الدكلي المسؤكلية االجتماعية بأنيا" :االلتزاـ بالمساىمة في التنمية المستدامة مف

خبلؿ العمؿ مع مكظفييا كالمجتمع المحمي ككؿ لتحسيف مستكل معيشة الناس بأسمكب يخدـ التجارة
كالتنمية في آف كاحد" ). (World Bank 2005


أما المجنة األكركبية )  (European Commissionنشرت الكثيقة الخضراء (Green

)Paperفي تمكز ( ،)2001عرفت المسؤكلية االجتماعية بأنيا" :مفيكـ تقكـ الشركات مف خبللو
بدمج اىتماماتيا االجتماعية كالبيئية مع عممياتيا األساسية ،كتتفاعؿ مع األطراؼ األخرل عمى أساس
طكعي" .كبينت ىذه الكثيقة أف االىتماـ بالمسؤكلية االجتماعية لو تأثير مباشر عمى إنتاجية العامميف،
كدعـ المكقؼ التنافسي لمشركة"). (Bronchain, 2003


عرؼ مجمس األعماؿ العالمي لمتنمية المستدامة المسئكلية االجتماعية بأنيا  ":االلتزاـ المستمر

مف قبؿ مؤسسات األعماؿ بالتصرؼ أخبلقيان كالمساىمة في تحقيؽ التنمية االقتصادية كالعمؿ عمى
تحسيف نكعية الظركؼ المعيشية لمقكل العائمة كعائبلتيـ  ،إضافة إلي المجتمع المحمي كالمجتمع ككؿ"
( .)http://www.wbcsd.orgكما ك اف ىناؾ العديد مف التعريفات التي يمكف اف نستنتج منيا أف
المسؤكلية المجتمعية ىي التزاـ ذاتي لممؤسسات اتجاه المجتمع الذم تعمؿ فيو  ،فيي عقد أخبلقي
طكعي تشمؿ الشعكر بالكاجب كالقياـ بو بشكؿ إرادم  ،كاالىتماـ باآلخريف كالتعاكف معيـ مف أجؿ
مصمحة الجماعة.
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كقد عرفيا (اآلغا " )2007 ،بأنيا تعبير عف قيـ كفمسفة القيادة االدارية لممنظمات في التزاميا

بالعمؿ لتحقيؽ أىداؼ كتكقعات كؿ أصحاب العبلقة في البيئة الداخمية كالخارجية بما يحقؽ تكازف
مصالحيـ ،كبما يعكس الثقة المتبادلة بيف المنظمة كالمجتمع لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممنظمة" .


كما كعرفتيا المؤسسة الدكلية لممعايير ( )ISOالتعريؼ الشامؿ لممسؤكلية االجتماعية ،حيث

عرفتيا عمى أنيا مسؤكلية المؤسسة مقارنة مع آثار ق ارراتيا كأنشطتيا (منتج أك خدمة) عمى المجتمع
كالبيئة ،بكاسطة سمكؾ أخبلقي كشفاؼ كالذم يتبلءـ مع التنمية المستدامة كرفاىية المجتمع ،كيأخذ في
االعتبار تطمعات األطراؼ ذات المصمحة ،كيتطابؽ مع القانكف المطبؽ كالمعايير الدكلية لمسمكؾ،
كيدمج في كامؿ المؤسسة (مقيطع.)2011 ،
يرل الباحث المسؤكلية االجتماعية كتعريؼ إجرائي أنو كاجب كالتزاـ مف منظمات األعماؿ تجاه
العامميف بيا كالمتع امميف معيا كأفراد المجتمع مف ناحية أخرل ،كذلؾ في اطار قيـ كأخبلقيات كقكانيف
ىذا المجتمع .كأف ىذا الكاجب كااللتزاـ ينعكس عمى تحسيف جكدة حياة العامميف ،شريطة أف تككف ىذه
األعماؿ طكعية كمتجاكزة أم التزاـ قانكني عمى المنظمة.
ثانياً :مجاالت المسؤولية االجتماعية
تتنكع مجاالت المسؤكلية االجتماعية حسب تنكع نشاط المؤسسات مع كجكد أنشطة كخدمات
تكاد تككف مشتركة كىي تمؾ التي تقدـ الخدمات المشتركة لممجتمع مثؿ دعـ البرامج الخيرية
كاالنسانية كمنع التمكث بأنكاعيا ايضان داخؿ المؤسسة يتـ تنمية الميارات الفنية كاالدارية لمعامميف
(الشافعي .)2016كصنؼ ) jin & Drozdenko (2010مجاالت المسؤكلية االجتماعية لممؤسسات
كالتالي:
جدكؿ  1مجاالت المسؤكلية االجتماعية
المساىمة في التأمينات االجتماعية عف العامميف بنسبة معينة مف
ركاتبيـ كأجكرىـ ،ككضع تأميف خاص بالمشاركة مع العامميف،
المسؤكلية االجتماعية

ككضع نظـ لمرعاية الصحية كالعبلج بالمستشفيات كلدل األطباء،

لممؤسسة تجاه العامميف

تكفير برامج تدريبية بالداخؿ كالخارج ،االنفاؽ عمى العامميف
الراغبيف في اكماؿ دراستيـ ،كلذلؾ لتنمية مياراتيـ الفنية كاالدارية
 ...إلخ
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التبرعات لممؤسسات ،كالجمعيات الخيرية ،كالمنظمات الغير
حككمية ،لتمكيؿ كتكفير احتياجات األعضاء ،كاألىالي المحتاجيف،
المسؤكلية االجتماعية

باإلضافة إلى مجاالت التعميـ ،كإقامة معاىد تعميمية كفنية لرفع

لممؤسسة تجاه المجتمع

كفاءة الخريجيف الجدد كاعدادىـ لمدخكؿ في سكؽ العمؿ ،ككذلؾ
التبرعات لمطمبة المحتاجيف كتشجيعيـ عمى مكاصمة دراستيـ العميا
في الداخؿ كالخارج.

المسؤكلية االجتماعية

منع التمكث كدرء األضرار بالبيئة الصادرة عف االشعاعات نتيجة

لممؤسسة تجاه المحافظة عمى

عمميات االنتاج ،أك تمكث المياه ،كتجريؼ األراضي بسبب مقالب
النفايات كغيرىا مف مصادر التمكث.

البيئة

المصدر jin & Drozdenko 2010:
أما بالنسبة لمفرد فقد تعددت مجاالت المسؤكلية االجتماعية كتناكلت جكانب مختمفة لدل أفراد
المجتمع كمف ىذه المجاالت( :الشافعي .)2016
.1

المسؤكلية في مجاؿ المجتمع :كىي مسؤكليات الفرد تجاه أفراد المجتمع كتجاه الممتمكات

كالمرافؽ العامة كقضايا المجتمع.

.2
.3

المسؤكلية في مجاؿ المدرسة :كتعني مسؤكليات كالتزاـ المتعمـ تجاه أفراد المدرسة.

المسؤكلية في مجاؿ األسرة  :كتعني مسؤكليات كالتزامات الفرد تجاه أفراد أسرتو كأقاربو كجيرانو.

ثالثاً :عناصر المسؤولية االجتماعية
لممسؤولية االجتماعية ثالثة عناصر رئيسية ىي( :عثماف)1973 ،
 .1االىتماـ
يقصد بو االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إلييا الفرد أك الصحفي ارتباطان يخالطو
الحرص عمى استمرار تقدميا كتماسكيا كبمكغيا أىدافيا.
 .2الفيـ
يتضمف شقيف :األكؿ ،فيـ الجماعة في حالتيا الراىنة كفيـ قيميا كنظميا كعاداتيا كتاريخيا
كفيـ العكامؿ المحيطة بيا ككذلؾ فيـ تاريخيا بما يمكف مف فيـ حاضرىا كاستقراء مستقبميا ،كالشؽ
الثاني ،فيـ المغزل مف األفعاؿ كالتصرفات التي يقكـ بيا الفرد كفيـ نتائجيا كعكاقبيا.
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 .3المشاركة
تعني تقبؿ األفراد لؤلدكار االجتماعية التي يقكمكف بيا في إطار مجتمعاتيـ بعيدان عف
الصراعات.
رابعاً :ثقافة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الفمسطينية
تعتبر المسؤكلية االجتماعية لممؤسسات الفمسطينية ثقافة جديدة عمى المجتمع الفمسطيني ،حيث
أف مفيكـ المسؤكلية االجتماعية في فمسطيف ال يزاؿ في طكر النضكج كلـ تحدد مبلمح ممارستو بدقة
بعد ،لذلؾ فإف كاقع ممارستو يتطمب مزيدان مف العمؿ كالجيكد لتككف ىذه الممارسة كاعية كصحيحة
لتدعيـ اتجاىات ممارسة مسؤكلية اجتماعية حقيقية في كاقعنا الفمسطيني (حمس.)2016 ،
تبدأ عممية تعمـ المسؤكلية االجتماعية منذ أف يعي الناشئ تحمؿ كالديو المسؤكلية في رعايتو
يجيا عف طريؽ التربية كالتنشئة ،كفي
كتربيتو كاشباع حاجاتو المادية كالمعنكية ،كتنمك المسؤكلية تدر ن

اعيا لذاتو
كبل المستكييف يظؿ اليدؼ ك ن
اعيا كك ن
احدا ،كىك إعداد الفرد ليككف مكاطف المستقبؿ كيككف ر ن
كمسؤكلياتو .لذلؾ ال يمكف أف نيمش دكر التربية المساعد عمى إذكاء الشخصية ك نمية ممكاتيا

(الميارات كالقدرات ،كالحس األخبلقي كالكجداني ،كالعممي ،كاإلرادة الفاعمة ،كالثقة بالنفس كركح
المبادرة كاإلبداع في العمؿ) (شراب.)2013 ،
بدأت عبارة " المسؤكلية االجتماعية لممؤسسات "تتردد عمى مسامعنا  .كلكف مبلمح ىذا المفيكـ
لـ تتحدد بعد بشكؿ كاضح .كفي أحسف األحكاؿ ،فإف معظـ مبادرات المسؤكلية االجتماعية ،إف لـ نقؿ
جميعيا ،ال تزاؿ في حدكد اإلعراب عف النكايا الحسنة لممؤسسات تجاه المجتمع الذم تزاكؿ نشاطيا
فيو (طاىر.)2007،
.1

التزاـ المؤسسات الفمسطينية بالمسؤولية االجتماعية
فمسطينيان ىناؾ شبو إجماع عمى أف ممارسة المسؤكلية االجتماعية لممؤسسات دكف المستكل

المطمكب .ألنيا في بداية التككيف المؤسسي ،كتتراكح معظـ مبادرات المسؤكلية االجتماعية بيف
مبادرات فردية كالتعبير عف النكايا الحسنة  ،كال تزاؿ المؤسسات المتبنية لمفيكـ المسؤكلية المجتمعية
قميؿ ألف غالبيتيا تجيؿ تمامان ىذا المفيكـ نظ انر لغياب الثقافة كالكعي بمفيكـ المسؤكلية االجتماعية،
لذلؾ تنحصر جيكد ىذه المؤسسات في أعماؿ خيرية غير تنمكية دكف اف تؤدم الى أم تغيير في
المستكل المعيشي ،اف كاقع ممارسة نشاطات المسؤكلية االجتماعية فمسطينيان بحاجة إلى الكثير مف
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الجيكد كالعمؿ لتككف ىذه الممارسات جزءان راسخان لنشاطات كاعية كصحيحة لتدعيـ اتجاىات ممارسة
حقيقية لممسؤكلية مجتمعية  ،كبما أف ثقافة المسؤكلية االجتماعية لممؤسسات الفمسطينية ىي ثقافة
حديثة ك جديدة عمييا كاف ال بد مف تطكير كتحديث السياسات كاالستراتيجيات المرتبطة بالمسؤكلية
االجتماعية بما يخص الحالة الفمسطينية  ،كتشجيع القطاع الخاص بتحفيز ك تعزيز دكره في مجاؿ
المسؤكلية المجتمعية ،كالعمؿ عمى إعداد برامج تيدؼ لتفعيؿ مشاركة القطاع الخاص ،كتفعيؿ الشراكة
الحقيقية بيف القطاعات المختمفة في المجتمع لتبني البرامج االجتماعية ك التنمكية الفمسطينية (أبك
جامع ،ك كافي .)2016
.2

المسؤولية االجتماعية في فمسطيف غير محددة وال تحظى باالنتشار
إف التزاـ شركات القطاع الخاص بمسؤكليتيا االجتماعية أك عدمو تحددىا المفاىيـ المتفؽ

عمييا ،ك المعايير المتبعة دكليان لقياس مدل التزاميا بالمسؤكلية االجتماعية ألنيا أصبحت جزءان ال
يتج أز مف عمؿ الشركات كآلية تقييميا ،كيقاس أداء الشركة بمدل انتشار مفيكـ المسؤكلية االجتماعية
كالتزاميا بالمعايير الدكلية ،كليس ببياناتيا المالية فقط .فمسطينيان ال يكجد مفيكـ كامؿ كمتكامؿ
لممسؤكلية االجتماعية لدل الشركات نتيجة غياب األطر التشريعية كالتنظيمية كالمؤسسية التي تعزز
ىذا المفيكـ ،كتجتيد بعض الشركات يعتقد أنيا تمارس مسؤكليتيا االجتماعية مف خبلؿ بعض
البرامج كاإلعانات كالتبرعات  ،كىي تمثؿ جزءان مف المسؤكلية االجتماعية ،فالمسؤكلية االجتماعية ال
تتحقؽ بفتح المدارس كرياض األطفاؿ ،ك تقديـ اإلعانات كالحكاسيب فقط  ،بؿ ترتبط بأمكر آخرم مثؿ
المحافظة عمى البيئة ،كشفافيتيا كممارستيا لمعدالة  ،كتجنب التبلعب باألسعار ،كبجكدة الخدمات
كالمنتج كاألسيـ (أبك جامع ،ك كافي .)2016
.3

غياب حقيقة المفيوـ
ال يحظى مفيكـ المسؤكلية المجتمعية فمسطينيان باالنتشار ألنو غير معركؼ بشكؿ كاسع

النطاؽ ،نتيجة غياب الكعي الحقيقي تجاىو بالرغـ مف كجكد عدد كبير مف المؤسسات تقدـ التبرعات
المادية لتغطية بعض الحكائج  ،بعضيا تبرعات فردية كمؤسسية تيدؼ لحؿ بعض المشاكؿ الصحية
أك االجتماعية أك التعميمية ،لكنيا ال تدخؿ في إطار المسؤكلية المجتمعية  ،كال تقتصر المسؤكلية
المجتمعية عمى ما تقدمو الشركات مف حصة أرباحيا لمف يحتاجيا فقط ،بؿ تشمؿ السمكؾ المؤسسات
الخاصة في المجتمع كسمكؾ المسؤكلية تجاه األفراد كالعبلقات الداخمية داخؿ المؤسسة  ،كتتعامؿ
معظـ مؤسسات مع مفيكـ المسؤكلية المجتمعية كمساعدات إنسانية  ،فمـ تتناكؿ المفيكـ األشمؿ
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تأثير في تنمية المجتمع ،كنرل أف ىناؾ تقصير مف جانب القطاع الخاص الفمسطيني
كاألعـ كاألكثر نا

كشركاتو مف حيث الكـ كالنكع في مقدار ما تقدمو مف دعـ كمساندة في إطار مسؤكليتيا المجتمعية

داخؿ المجتمع الفمسطيني ،كلـ تصؿ لمرحمة تنفيذ برامج محددة في قطاعات محددة ّتبنييا (أبك جامع،
ك كافي .)2016

كيرل الباحث أنو عمى الصعيد الفمسطيني في الجامعات ما زاؿ مفيكـ المسؤكلية المجتمعية
لمجامعات قيد التداكؿ بيف النخبة ،بؿ إف الكتابات كالبحث في ىذا المكضكع ما زالت متكاضعة،
باستثناء دليؿ المسؤكلية المجتمعية لمجامعات لمؤلفة الدكتكر يكسؼ ذياب مدير منطقة نابمس التعميمية
في جامعة القدس المفتكحة حيث يقكؿ" ما أحكجنا نحف كفمسطينييف ككعرب إلى ذلؾ انطبلقنا مف
كثقافيا ،كفي ظؿ االىتماـ المتزايد بيف المؤسسات
اجتماعيا
قتصاديا ك
سياسيا كا
التحديات التي تكاجينا
ن
ن
ن
ن

كيعد دليؿ المسؤكلية االجتماعية لمجامعات أكؿ دليؿ فمسطيني بيذه
حكؿ مسؤكليتيا المجتمعية،
ّ

إطار
الشمكلية ،ككخطكة أكلى لتبياف مفيكـ المسؤكلية المجتمعية كمبادئيا كممارساتيا ،ليقدـ بذلؾ نا

عاما حكؿ المسؤكلية المجتمعية  ،كلتعميؽ معارؼ مقركنة بالممارسة العممية التطبيقية ،لما في ذلؾ
ن

مف دكر في تعزيز التنمية المستدامة.

خامساً :النظريات االدارية المفسرة لممسؤولية االجتماعية
يختمؼ كتاب االدارة في تفسير حدكد العبلقة التي يجب أف تربط بيف منظمة األعماؿ كالمجتمع
كما تختمؼ الرؤل االدارية في حصر نطاؽ المسؤكلية االجتماعية ليذه المنظمات (محمد ،مصطفى،
.)2012
.1

نظرية المساىـ (النظرية النيوكالسيكية) :
تحصر النظرية النيككبلسيكية المسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ المكسب المادم ،فالمسؤكلية

االجتماعية كفقان لمنظرية النيككبلسيكية ىي " تحقيؽ أقصى قدر مف االرباح لممساىميف ،فالكظيفة
الكحيدة لمنظمة األعماؿ ىي استخداـ مكاردىا كالمشاركة في األنشطة الرامية إلى زيادة األرباح ،ىذا
المكقؼ مؤسس عمى فكرة أف تعظيـ الثركة يعني تحقيؽ الرفاه العاـ .كبالتالي تشير نظرية المساىـ
إلى أف منظمات األعماؿ ليست لدييا مسؤكليات اجتماعية ،حتى لك كانت ىي سبب المشكمة
المطركحة.

20

يعتبر االقتصادم ( )Milton Friedmanىك المنظر ليذه النظرية ،ففي سنة  1970عبر عف
نظرتو لممسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ قكلو أف منظمة األعماؿ ليا مسؤكلية اجتماعية كحيدة ىي
تكظيؼ المكارد في النشاطات التي مف شأنيا زيادة األرباح .شرط احتراـ قكاعد المعبة كالمتمثمة في
المنافسة الحرة كالمفتكحة كاالبتعاد عف الغش كالتدليس .فأصبح (( )Milton Friedmaرائد المبدأ
النيككبلسيكي كالذم يعتبر الربح ىك المقياس األساسي لكؿ القيـ " كما انتقد المكجة الجديدة الداعية
إلى دمج المسؤكلية االجتماعية في استراتيجيات المنظمات .مؤكدان أف المسيريف بيذه الطريقة يحطمكف
أسس المنظمة الحرة .فيك يرل أف عمييـ أف يعظمكا قيمة األرباح لممساىميف فقط.
.2

نظرية أصحاب المصمحة
يعتبر  Edward Freemaالمنظر البارز لنظرية أصحاب المصمحة .كىك يعرؼ صاحب

المصمحة بأنو " كؿ فرد أك مجمكعة مف األفراد بإمكانيـ التأثير أك التأثر بإنجاز المنظمة ألىدافيا.
كتعكد أصكؿ نظرية أصحاب المصمحة إلى التيار الفكرم (األعماؿ المجتمع) كالذم يعتبر أف منظمة
األعماؿ كقطاع األعماؿ يمثبلف جزء مف المجتمع .كيعرؼ أصحاب المصمحة أيضان بانيـ " كؿ
الجماعات أك األفراد الي ليـ منفعة مف نشاط المنظمة"
كتقسـ ىذه النظرية أصحاب المصمحة إلى نكعيف  :النكع األكؿ ىـ أصحاب المصمحة
األساسيف ،كىـ الذيف يرتبط بقاء المنظمة بإرضائيـ كىـ  :حممة األسيـ ،المستخدمكف ،المستيمككف،
المكردكف.
أما النكع الثاني فيـ أصحاب المصمحة غير األساسييف (الثانكييف) .كال يؤثركف عمى استمرار المنظمة
كبقائيا .غير أنيـ يمارسكف تأثي انر عمييا أك يخضعكف لتأثيرىا عمييـ بشكؿ غير مباشر ،مف دكف أف
يرتبطكا معيا مف خبلؿ تعامبلت أك عبلقات دائمة منتظمة أك رسمية .كبخبلؼ أصحاب المصمحة
األساسييف فانو ال يكجد اجماع مف طرؼ كتاب االدارة عمى تحديد أصحاب المصمحة الثانكييف بدقة.
.3

مف نظرية أصحاب المصمح إلى المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعماؿ:
ساىمت نظرية أصحاب المصمحة بشكؿ بارز في تطكير مفيكـ المسؤكلية االجتماعية .حيث

"منح مؤسسك نظرية أصحاب المصمحة اطا انر نظريان لتطكير مفيكـ المسؤكلية االجتماعية"
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كما اتفقكا عمى قضيتيف رئيسيتيف تشكؿ رؤيتيـ لممسؤكلية االجتماعية " فمف جية ال يعتبر
المساىمكف المجمكعة الكحيدة التي مف أجميا يجب أف تحقؽ المنظمة األرباح ،فبل يجب أف يككف
الربح ىك اليدؼ الكحيد لممنظمة ،كمف جية أخرل يجب التعامؿ مع أصحاب المصمحة بحسب ترتيب
درجة السمطة لدييـ كشرعيتيـ كحاجتيـ المستعجمة كمتطمباتيـ.
.4

المسؤولية االجتماعية والنتيجة الثالثية:
أطمؽ االنجمكساكسكف تسمية قاعد األساس الثبلثي عمى " الجيكد التي تقكـ بيا المنظمة لتحقيؽ

التزاماتيا ليس فقط نحك تحقيؽ المكسب االقتصادم كانما أيضان لتحسيف األداء االجتماعي كالبيئي.
ىذا يعني أف تقييـ أداء المنظمة المسؤكلة اجتماعيان يتـ مف خبلؿ ثبلث جكانب ىي  :المردكدية
االقتصادية ،البيئة ،كالعدالة االجتماعية.
سادساً :مبادئ المسؤولية االجتماعية لممنظمة:
يظير مف خبلؿ ما سبؽ أف المسؤكلية االجتماعية لمنظمات االعماؿ تقكـ عمى تسع مبادئ
أساسية يمكف تمخيصيا في اآلتػػي(بخكش ،جنينة:.)2010،
 .1الحماية كاعادة اإلصبلح البيئي :بفضؿ تقديـ المنظمة لمنتجات كخدمات كممارسة العمميات
كاألنشطة اليكمية التي تراعي البيئة ،مع التركيج لمتنمية المستدامة.

القيـ كاألخبلقيات :حيث يقع عمى عاتؽ منظمات االعماؿ تطكير كتطبيؽ المكاصفات
ّ .2
كالممارسات األخبلقية المتعمقة بالتعامؿ مع أصحاب المصمحة.
 .3المساءلة كالمحاسبة :الكشؼ عف البيانات كتقديـ المعمكمات الضركرية لطالبييا مف أصحاب
المصمحة في أم كقت يحتاجكنيا التخاذ الق اررات.

 .4تقكية كتعزيز السمطات :تحقيؽ المكازنة بيف مصالح المستخدميف كالعمبلء كالمستثمريف كالمكرديف
كالمجتمع كغيرىـ مف أصحاب المصمحة.

 .5األداء المالي كالنتائج :تعكيض المساىميف باألرباح كالعكائد ،مع المحافظة عمى األصكؿ
كالممتمكات ،كتعزيز النمك عمى المدل الطكيؿ.

قيميف في العمؿ ،مف خبلؿ احتراـ حقكقيـ
 .6مكاصفات مكقع العمؿ  :اعتبار العامميف شركاء ّ
كتكفير بيئة عمؿ آمنة كصديقة كخالية مف المضايقات.
 .7العبلقات التعاكنية :ال بد أف تتسـ ممارسات منظمات االعماؿ بالعدالة كاألمانة مع مختمؼ

الشركاء.

 .8المنتجات كالخدمات ذات الجكدة :االستجابة لحاجيات كحقكؽ الزبائف بتكفير منتجات كخدمات

ذات قيمة كجكدة عالية.
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 .9االرتباط المجتمعي  :تعميؽ العبلقات مع المجتمع ،كالتعاكف كالمشاركة لجعمو المكاف األفضؿ

لمحياة كممارسات األعماؿ.
خالصة المبحث

يحتؿ مكضكع المسؤكلية االجتماعية أىمية كبيرة في الكقت الحاضر بسبب اتساع تأثير
المنظمات كزيادة النقد المكجو ليا في جكانب ترتبط بمشركعية عمميا كآلياتو مثؿ حاالت الفساد
كالق اررات غير األخبلقية المؤثرة عمى المجتمع  .كمع تزايد دكر منظمات األعماؿ في المجتمع المدني
كجماعات الضغط بسبب انتشار المعرفة كسرعة االتصاالت أصبحت المنظمات ممزمة بتعزيز أدائيا
االجتماعي كخاصة لفئات عديدة نجد أنيا قد ىمشت كزادت الفجكة بينيا كبيف فئات أخرل مسيطرة .
أف مجمؿ ىذه القضايا فرضت عمى إدارة المنظمات الحككمية كالخاصة تكسيع المنظكر الذم ترل مف
خبللو دكرىا االجتماعي كأداءىا اإلنساني نحك فئات المجتمع المختمفة.
لذا يرل الباحث أف المشكمة الكبيرة التي تكاجييا الدكؿ النامية كمنيا الدكؿ العربية في مسألة
المسؤكلية االجتماعية أنيا لـ تستطع تطكير معايير ليا فبقيت متيمة في قصكرىا تجاه مجتمعاتيا.
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المبحث الثالث
المسؤولية االجتماعية لمجامعات
مقدمة:
تعتبر المسؤكلية االجتماعية لمجامعات بمثابة ترجمة كتحكيؿ منتجات الجامعة الخدمية لمكصكؿ
إلى حمكؿ كاقعية لممشكبلت التي يعاني منيا المجتمع ،باإلضافة إلى الرقي نحك التنمية المستدامة
لمجتمعاتيا ،عمى اعتبار أف الجامعة ليا دكر كبير في تبني المسؤكلية االجتماعية مصاحبا لمدكر
الذم تقكـ بو شركات القطاع الخاص بذلؾ ،حيث يتمثؿ دكر الجامعات مف خبلؿ تسخير كؿ امكانات
الجامعة كبرامجيا الدراسية كنتائج أبحاثيا لمتعامؿ مع قضايا المجتمع المحمي كالمجتمع العالمي بشكؿ
عاـ مف خبلؿ البحث عف التحديات المحمية كالعالمية ،كليس فقط بقبكؿ كتخريج الطبلب أك ما شابو
ذلؾ مف أدكار تقميدية .كييؼ ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى المسؤكلية االجتماعية لمجامعات
كمجاالتيا كاكلكياتيا كالخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع.
ىذا كقد كضع ( .(Sullivan, W.M, 2000المسؤكلية االجتماعية لمتعميـ العالي مقابؿ التعميـ
العالي كػ "صناعة"  .فالكثير مف مؤسسات التعميـ العالي في أميركا أصبحت تعمؿ برأيو ضمف قالب
فردم ذاتي يضع المسائؿ االجتماعية كالسياسية كاألخبلقية خارج السؤاؿ .في ىذا القالب الجاىز تعمؿ
كعالميا ،كيجرم تصنيفيا في المراتب األكلى كتستقطب الطبلب
محميا
المؤسسات كشركات ،كتتنافس
ن
ن

كيتخرج منيا قادة كمينيكف كرجاؿ أعماؿ يحممكف بدكرىـ معيـ نزعة "صناعة" ،األمر الذم
مف العالـ،
ّ
نجـ عنو انسحاب "معظـ األميركييف الناجحيف مف المسؤكلية المكاطنية التشاركية" بحسب سكليفاف

(االميف.)2014 ،
ىناؾ شعكر مشترؾ بيف الجامعات في أنيا تشارؾ عف كثب أكثر تحديدان كأكثر مركزية في أم
كقت مضى في تطكير المجتمع ككؿ .عمى اعتبار أف مؤسسات التعميـ العالي تمعب دك انر حاسمان في
خمؽ مجتمعات المعرفة مف خبلؿ البحث كالتطكير .كيتعيف عمى الجامعات مراقبة االبداع كاالبتكارات
كالتقنيات الجديدة باإلضافة إلى تزكيد الطمبة بالميارات المناسبة كأخبلقيات العمؿ المناسبة ( Lidia
.)2014 Giuffré1 & Silvia E. Ratto,
لذا فالجامعات تبذؿ جيكدان كبيرة لتكسيع القاعدة االجتماعية كاالقتصادية لطمبتيا  ،كما أنيا
تمتزـ بفتح أبكابيا أماـ جميع أصحاب المؤىبلت الذيف يمكنيـ االستفادة مف التعميـ العالي كذلؾ عبر
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منحيـ فرص النجاح ،كتحقيقان ليذا اليدؼ المنشكد ،يجب اقامة الشراكات مع الحككمات كالجيات
الفاعمة األخرل لضماف تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية التي ينبغي أف تقكـ بيا الجامعات كفاء
لمجتمعاتيا ،كبذلؾ فإف االسياـ الفاعؿ لمؤسسات التعميـ العالي في المجتمع العالمي كتحديات
العكلمة ،يتكافؽ مع الغرض الرئيس ألنشطة ىذه المؤسسات اليادفة إلى االسياـ في التنمية الشاممة
لممجتمع (ناصر الديف ،كآخركف .)2013،
بذلؾ تكتسب المسؤكلية االجتماعية لمجامعات أىمية متزايدة بعد تخمي الحككمات عف كثير مف
أدكارىا ،كتكمف أىمية المسؤكلية االجتماعية لمجامعات في تحسيف الخدمات التي تقدـ لممجتمع كخمؽ
فرص عمؿ حقيقية ،كالمشاركة في ايجاد حمكؿ لممشكبلت االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية .لذا فأف
قياـ الجامعات بدكرىا تجاه المجتمع يضمف إلى حد كبير دعـ جميع أفراد المجتمع ألىدافيا كرسالتيا
التنمكية كاالعتراؼ بكجكدىا كالمساىمة في انجاح أىدافيا كفؽ ما خطط لو ،ألنيا تسيـ في سد
احتياجاتو (رحاؿ.)2011 ،
لقد كاف لمتغيرات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التي حدثت خبلؿ العقكد الماضية أثر عمى
مؤسسات التعميـ العالي كالتي خضعت لعممية اصبلح كاسعة تيدؼ إلى مكاجية التحديات الجديدة .
لذا تحتاج الجامعات بشكؿ متزايد اعادة اليياكؿ االدارية المينية عمى غرار الشركات كالذ يتطمب
تطكير الكفاءات كالميارات االدارية كاالكاديمية لتحقيؽ ميزة تنافسية ( Stanislavská, et al,
.)2014
أوالً :تعريؼ المسؤولية االجتماعية لمجامعات
ىناؾ صعكبة في االتفاؽ عمى تعريؼ مفيكـ المسؤكلية االجتماعية لمجامعات فيي الحاجة إلى
تعزيز االلتزامات المدنية كالمكاطنة النشطة .فيي تقع ضمف انشطة التطكع ،كعف النيج األخبلقي
كتطكير حس المكاطنة المدنية مف خبلؿ تشجيع الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس لتقديـ الخدمات
االجتماعية لمجتمعاتيـ المحمية أك االلتزاـ البيئي لمتنمية المستدامة المحمية كالعالمية (ريزر. (2008،
لذا فإف المسؤكلية االجتماعية لمجامعات أمر ليس بجديد في مضمكنو ،لكنو مطركح عالميان في
ىذا الكقت باعتباره أم انر يجب اب ارزه كمأسستو كتضمينو بشكؿ مممكس في مناىج الجامعات
كمخرجاتيا ،كيستدعي ىذا مف كافة المؤسسات التعميمية كمنيا الجامعات أف تضع المسؤكلية
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االجتماعية في خططيا االستراتيجية ،حتى يككف لمجامعات دكر رئيس في التأسيس لفكر استراتيجي
تنافسي يخدـ المجتمع كقضاياه (شاىيف.)2011 ،
لذا فاف الجامعات بما فييا الحياة الجامعية كالتعميمية كالبحثية تؤثر بشكؿ كبير عمى نكعية
الحياة في المجتمعات المحمية  ،فالجامعة مسؤكلة عف تعزيز كتنمية السمكؾ الفردم كالمبادرة الفردية
لمطالب ،ليس فقط في القضايا االجتماعية كلكف ايضان مف خبلؿ البرامج كالدكرات التدريبية التي تسعى
الى تثقيؼ الشباب  ،كذلؾ لنقؿ المعرفة لمطمبة اآلخريف كتعميـ ىذه الميارات لممجتمع المحمي ( Julia
.)Peric,2012
كقد عرفيا  )2014( Giuffre Lidia & E.Ratto Silviaىي "قدرة الجامعة عمى نشر كتنفيذ
مجمكعة مف المبادئ العامة كالقيـ المحددة باستخداـ أربع عمميات رئيسية ىي االدارة كالتدريس
كالبحكث كاالرشاد مف خبلؿ تكفير الخدمات التعميمية كنقؿ المعرفة كالمبادئ األخبلقية كالحكـ الرشيد
كاحتراـ البيئة كالمشاركة االجتماعية كتعزيز القيـ لدل الطمبة".
كيعرؼ الباحث المسؤكلية االجتماعية لمجامعات ىي مسئكلية الجامعة لممارسة المبادئ كالقيـ،
في مياميا األساسية في التدريس كاشراؾ المجتمع  ،ككذلؾ إدارة المؤسسة كىذه الصفات كالخصائص
ىي المبادئ كالقيـ التي تشمؿ االلتزاـ بالعدالة كالمساكاة ،إضافة إلى االستدامة في التنمية ،كاالعتراؼ
بالحرية ،كتقدير التنكع ،كتعزيز حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كالمسؤكلية المدنية  .كالنقطة الميمة ىي
طا منفصؿ .ال بؿ يجب أف تككف في جكىر عمؿ الجامعة ككذلؾ
أف المسؤكلية االجتماعية ليست نشا ن
في طريقة تعميميا.
كاذا نظرنا إلى األنشطة المختمفة لمجامعات كالى المسؤكلية االجتماعية لمجامعات ،فيجب أف
نتأكد مف تحقيؽ المساكاة لجميع الطمبة فيناؾ ميمشكف بحاجة إلى اىتماـ  ،فالجامعات ال تكجد فقط
ألفضؿ الناس أك لؤلذكياء فقط ،فيناؾ مسؤكلية لمتأكد مف أف ىناؾ مساكاة في تكفير التعميـ لكؿ فئات
المجتمع  ،كذلؾ التكفير ليس بناء عمى آليات السكؽ كمحركاتو كىذه مسألة عامة  .في جكانب معينة،
مثؿ اآلداب كالدراسات اإلنسانية.
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ثانياً :المسؤولية االجتماعية لمجامعات الفمسطينية
يقع عمى عاتؽ الجامعات الفمسطينية كثي ار مف المتطمبات بعضيا الزامي كالبعض األخر ىك
بمثابة عمؿ تطكعي انساني تقكـ بو الجامعات الفمسطينية نابع مف أىدافيا كرسالتيا لممجتمع
الفمسطيني كمف ىذه المسؤكليات:
.1

المسؤولية االجتماعية لألستاذ الجامعي:
إف المسؤكلية المجتمعية لؤلستاذ الجامعي ذات أبعاد كمضاميف أخبلقية اجتماعية كطنية

كانسانية  ،كتقتضي مف كؿ كاحد منيـ القياـ بكاجباتو عمى أكمؿ كجو في التدريس كالبحث العممي،
كخدمة المجتمع المحمي كتنميتو .كعند قياـ أستاذ الجامعة بكظيفتو األكلى كباحث فبل بد مف أف يمعب
أساسيا في حؿ مشكبلت المجتمع كتمبية احتياجات أفراده كتطمعاتيـ  ،أما إذا بقي
دكر
البحث العممي نا
ن
محصكر في إطار الجامعة كيستخدـ لغايات شخصية بحتة مثؿ الترقية  ،كالحصكؿ
نا
البحث العممي

عمى مكاسب شخصية أك مادية مثمما ىك كاقع حاؿ البحث العممي في كثير مف دكؿ العالـ الثالث،

فإف أستاذ الجامعة في ىذه األحكاؿ يتحكؿ مف باحث منتج لممعرفة العممية ذات الفائدة لممجتمع إلى
مجرد مكظؼ غريب عف المجتمع قاصر عف االستجابة لمتحديات التي تكاجيو كعاجز عف إحداث أم
إصبلح أك تغيير في الكاقع (رحاؿ.)2011 ،
.2

وقد صنؼ الفتالوي ( )2008المسؤولية االجتماعية لممدرس الجامعي بالمجاالت الرئيسة
اآلتية:



مسؤكليتو تجاه طبلبو ،كتشمؿ التدريس كاالرشاد كالتكجيو كاالىتماـ بتشكؿ اتجاىات ايجابية لدييا

نحك فيـ المشكبلت المعاصرة ،كتشكيؿ اتجاىات نحك تحمؿ المسؤكلية األخبلقية كالفردية كالجامعية
تجاه مجتمعاتيـ.


مسؤكلياتو تجاه المؤسسة التي يعمؿ بيا ،مف خبلؿ المشاركة في لجاف األنشطة ،كالييئات العممية

كالمشاركة في االجتماعات كتمثيؿ المؤسسة االجتماعية في المحافؿ العممية كاألدبية.


مسؤكلياتو تجاه المجتمع المحيط بو ،كتشمؿ خدمة المؤسسات ذات العبلقة بالمجتمع المحمي

كنشر الثقافة المجتمعية ،كتقديـ االستشارات كاجراء الدراسات كاألبحاث التي تتناكؿ قضايا تيـ
المجتمع أك تسيـ في معالجة مشكبلتو ،كاالسياـ في تدعيـ عبلقة الجامعة بمؤسسات المجتمع
المحمي.
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مسؤكلياتو تجاه نفسو كمكانتو في مينتو كتشمؿ سعيو نحك تطكير ذاتو مينيان مف خبلؿ االطبلع

كالبحث ،فضبلن عف مسؤكلياتو األسرية.
.3

المسؤولية االجتماعية لمطمبة
تعتبر المسؤكلية االجتماعية لمطمبة جزنء ال يتج أز مف المسؤكلية العامة لمجامعة ،حيث تعتبر ىذه

المسؤكلية نسؽ مف أنسقا المسؤكلية االجتماعية بحيث ال يمكف اكتماؿ المسؤكلية االجتماعية لمطالب
الجامعي دكف اكتماؿ المسؤكلية االجتماعية لمجامعة عمى اعتبار أف المسؤكلية االجتماعية لمجامعات
كعاء يحتضف فيو مجمكعة مف المسؤكليات تشترؾ بيا كافة االطراؼ نيكضا بالعممية التعميمية كخدمة
المجتمع كصكال لمتنمية المستدامة.
كىنا يجب عمى الطبلب أف يفكركا فيما يحدث  ،كفي أم شيء يقكمكف بو  ،كليس النظر فقط
الحتياجات المجتمع الفكرية أك المستعجمة  ،ككذلؾ فيـ الثقافات المختمفة كتعدد الثقافات ،إذ يجب
تشجيع ىذا األمر مف خبلؿ المقررات  ،ككذلؾ إضافة أبعاد دكلية في المقررات  ،كجعؿ الطبلب عمى
دراية حتى يصبحكا مكاطنيف فاعميف ،كما أف أحد الطرؽ لمقياـ بذلؾ ىك تشجيع الطبلب عمى برامج
التبادؿ الثقافي مع البمداف األقؿ نمكا حيث يستطيعكف مف خبلؿ ذلؾ الذىاب إلى البمداف األقؿ نمكا
كمشاىدة األمكر بأنفسيـ ،كبالتالي يككنكف مييئيف بشكؿ أفضؿ لخدمة المجتمع  ،كتكفير المساعدة
لآلخريف  .كما يمكف أف يشارؾ طبلب الجامعات بعممية التنمية مف خبلؿ تطكعيـ في المؤسسات
الرسمية كاألىمية  ،كتقديـ المساعدات لمفئات الميمشة .كؿ ذلؾ يقع تحت بند المسؤكلية االجتماعية
لمطمبة اتجاه مجتمعيـ (رحاؿ .)2011 ،
.4

المسؤولية االجتماعية كجزء مف المسؤولية الوطنية لمجامعات
لـ يعد الدكر الرئيس لمؤسسات التعميـ العالي يتمثؿ في الرسالة العممية المعرفية ،بؿ تخطى

األمر ذلؾ ،نظ انر ألف التغيرات المتسارعة عمي األصعدة المجتمعية ،كاالقتصادية ،كالبيئية،
كالتكنكلكجية كما صاحبيا مف تحديات قد فرضت عمى ىذه المؤسسات مسؤكليات كأدكا انر مستحدثة،
األمر الذل يتطمب في الكقت الراىف تجديد كتطكير صيغ مشاركة الجامعة في تحقيؽ التنمية
المجتمعية المستدامة ،كلف يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ تطكير ما ىك قائـ مف صيغ كاستحداث صيغ
جديدة تمبي احتياجاتو كمتطمباتو ىذا التطكر (اسماعيؿ.)2016 ،
فمف المعركؼ أف الجامعات الفمسطينية جاءت في ظؿ سياقات كطنية معقدة  ،بؿ إف كالدتيا
طبيعيا ،بؿ إنيا جاءت في ظؿ غياب الدكلة الكطنية  ،كبعضيا
كانت عسيرة  ،ك إف إنشاءىا لـ يكف
ن
28

أنشئ كمدرسة حتى في ظؿ االستعمار البريطاني لفمسطيف ،إذف فيي في غالبيتيا جامعات أىمية
كليست حككمية أك ربحية كىذا أىـ ما يميز الجامعات الفمسطينية عف غيرىا ،كيعطييا امتياز أنيا
جامعات مسؤكلية اجتماعية في المقاـ األكؿ  .عمى الرغـ مف تأسيس بعض الجامعات الحككمية أك
الربحية بعد إنشاء السمطة الكطنية الفمسطينية في العاـ . 1994كبالتالي فما زالت بعض الجامعات
تحافظ عمى أىميتيا إلى حد ما كيقع عمى عاتقيا مجمكعة مف األدكار (رحاؿ.)2011،
يرل الباحث إف التعميـ ىك عممية صناعة ألجياؿ المستقبؿ كاف استثمار ىذا النكع مف الصناعة
ىك أفضؿ أنكاع االستثمار كأكثرىا فائدة ألف المؤسسات التعميمية تعمؿ عمى تغذية المجتمع بقيادة
مستقبمية في كافة المجاالت  ،كبالعمؿ في مجاؿ الخدمة العامة التي بدكرىا تتطمب مف أساتذة
الجامعات عدـ الترفع عف معالجة قضاياىـ االجتماعية  .كبالتالي فإف دكر الجامعات ال يقتصر عمى
تخريج طمبة ليحمكا محؿ المتقاعديف كالمستقيميف مف أعماليـ ،كلكف يجب تشجيع الجامعة عمى القياـ
بدراسة المشكبلت كتحديد الحاجات كالميارات كاألكلكيات التي يكاجييا المجتمع حتى يسيؿ معالجتيا،
أيضا إف تقكده
كاذا لـ تقـ الجامعة بالكقكؼ عمى مشكبلت المجتمع كعيكبو كنكاقصو ،يجب عمييا ن

كتؤثر فيو كال تخضع لييمنتو كتتحمؿ مسؤكلياتيا في عجمة التغيير.كبالتالي فإف نجاح الجامعة في أم

مجتمع مرىكف بمدل تفاعميا معو كاالقتراب منو .كيمكف القكؿ أف الجامعات الفمسطينية كفرت خدمة
التعميـ لمطبقات األقؿ حظان ،كأكلى المسؤكلية االجتماعية الكبيرة كالعامة ىي تكفير التعميـ شبو
المجاني.
.5

الجامعة والمجتمع مسؤولية متبادلة
ذكر ) Toni and Schneller(2011اف الجامعات ال يمكف ليا البقاء عمى قيد الحياة ذاتيان

في ظؿ عدـ كجكد عبلقة مباشرة في القطاعات االجتماعية األخرل مف المعرفة كالتنمية كتعزيز فرص
العمؿ كنقؿ المعرفة بشكؿ متزايد ليس فقط في الجانب التعميمي بؿ مترابطان مع جكانب اقتصادية
كسياسية عامة كصكالن إلى مجتمع المعرفة الي بدأ يتناقص في كثير مف الجامعات مف تمؾ
المؤسسات.
لذا فاف الجامعات تشارؾ عف كثب بشكؿ مممكس كأكثر مركزيان مف أم كقت مضى في تطكير
المجتمع ككؿ  .فإف أغمب المؤسسات الجامعية تمعب دك انر حاسمان في خمؽ مجتمع المعرفة  .فمـ تعد
المكارد الطبيعية مف مكارد كتربة في باطف األرض عنص انر حاسمان ليا كلكف االستثمارات الغير مممكسة
التي يمكف أف تستند إلى كظائؼ البحث كالتطكير في ظؿ كجكد تكنكلكجيا متقدمة يمكف أف تمعب دك نار
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في تطكير المجتمعات كتنميتيا كالذم يتطمب جيدان كبي انر .

Giuffre Lidia & E.Ratto

))Silvia,2014
تعتبر المسؤكلية االجتماعية جزء مف ممارسات األعماؿ التجارية لممؤسسات ،فالشركات تفضؿ
تعييف المكظفيف الذيف لدييـ الكعي العالي في المسؤكلية االجتماعية ،كعمى االستعداد لمعمؿ التطكعي
اف تطمب منيـ لؾ .فالجامعات تقدـ برامج كدكرات تدريبية في المسؤكلية االجتماعية لطبلبيـ لخدمة
المجتمع(kaya, et, al 2014).
ىذا كقدـ رحاؿ ( )2011مجمكعة مف األنشطة مف أجؿ تكطيد العبلقة ما بيف الجامعة
كالمجتمع منيا:


العمؿ التطكعي كمساعدة المجتمع المحمي في المكاسـ ال سيما الزيتكف أك مف خبلؿ اعتبار

العمؿ التطكعي كالتعاكني كمتطمب مف متطمبات التخرج لمطمبة


قياـ الطبلب بالتدريب لدل المؤسسات المحمية



التدريب كالتأىيؿ



التبرع في الدـ



كسائؿ اإلعبلـ التابعة لمجامعات :ىي في كثير مف األحياف صكت الناس كىي تسميط الضكء

عمى كثير مف القضايا المجتمعية.


كميات الحقكؽ :مف خبلؿ العيادات القانكنية التي بدأت تنشط في مساعدة أفراد المجتمع بشكؿ



مراكز التعميـ المستمر :كىي كجو آخر مف كجكه المسؤكلية االجتماعية لما تكفره مف خدمات

مجاني.

لممجتمع المحمي.

لذا يجب أف تككف ىناؾ أىمية لتطكير المسؤكلية االجتماعية في الجامعات أكثر مف أم كقت
مضى ألف المجتمعات تكاجو العديد مف المشكبلت التي تؤثر عمى نمكه كاستق ارره ،كتتـ عممية
التطكير مف خبلؿ التعميـ عبر مؤسسات التعميـ العالي  .عمى اعتبار اف الجامعات في ظؿ تزايد
أعدادىا تمعب دك انر كبي انر في المسؤكلية االجتماعية تجاه مجتمعاتيا).) Julia Peric, 2012
ثالثاً :العالقة بيف الجامعة والمجتمع
تعتبر الجامعة ما ىي إال مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لخدمتو ،فيي تؤثر فيو مف خبلؿ
ما تقكـ بو مف كظائؼ كفي أدائيا ألدكارىا المنكطة بيا ،كما يعتبر في عبلقتيا مع المؤسسات
االقتصادية كاالجتماعية كمع المينييف ككؿ المؤسسات االجتماعية األخرل ،مسا انر أساسيان كحتميان
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بالنسبة لمجامعة ،كذلؾ تحقيقان لؤلىداؼ العممية كالثقافية ،ىذه الصمة الكثيقة بيف المجتمع كالجامعة
تفرض عمى ىذه األخيرة احداث تغيرات دائمة في بنيتيا ككظائفيا كبرامجيا كبحكثيا بما يتناسب مع
التغيرات التي تحدث في المجتمع ،اذ تعتبر الجامعة ىي األكثر قدرة عمى تحقيؽ تمؾ الكظائؼ
كاالستجابة لمطالب المجتمع ،كذلؾ ال يككف اال بكجكد كصناعة التكاممية بيف الجامعة كالمجتمع بكؿ
مؤسساتو كمككناتو التي تحقؽ التكازف كالتكامؿ باختبلفيا ،ىذه العبلقة التي تظير كتتجسد مف خبلؿ
السياسات الجامعية كالتفاعؿ مع المجتمع كبناء سمعة الجامعة (سبلطنية  ،كبف تركي.)2014 ،
أصبحت قضيو العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع عبلقة عالمية تجد االىتماـ مف الدكؿ المتقدمة
كالنامية عمى حد سكاء ،كما إف الجامعة بتخصصاتيا المختمفة كبرامجيا البد إف تتماشى مع خطط
التنمية ،كىذا أمر حيكم ال غنى عنو في تحقيؽ التنمية ،إف العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع ال يزاؿ
يشكبيا نكع مف عدـ الكضكح ،كاف الجامعة ال تزاؿ بصفو عامو عاجزة عف بناء عبلقة تفاعميو قكيو
مع مجتمعيا كىي ال تعيش حياة مجتمعيا منعزلة عنو ،فيي جزء مف المجتمع كقضاياه كيظير ذلؾ
جميا في ضعؼ إسياـ الجامعة في تكثيؽ عبلقتيا بالمجتمع في المجاالت المختمفة ىذا مف جية أخرل
كمف جية قمة دعـ المجتمع لجيكد التطكير في الجامعة ( حسف .)2007
مع زيادة المنافسة بيف الجامعات أكجدت معايير تحكميا كالتي تتغير مف حيف إلى آخر في ظؿ
بيئة تنافسية ثابتة مف اجؿ تطكير سمعة ايجابية بيف المنافسيف .ىذا كتميؿ معظـ الجامعات إلى
التركيز فقط عمى تعميـ المسؤكلية االجتماعية مف حيث مبادرات في المسؤكلية االجتماعية لذلؾ يجب
عمى الجامعات مف خبلؿ ممارساتيا يجب اف تعكس قيـ كمعايير مجتمعية  ،كىذا يعني تعميؽ االلتزاـ
بالمسؤكلية االجتماعية عمى المستكل العممي فضبلن عمى المستكل األكاديمي كاألنشطة البلمنيجية التي
سيستفيد منيا المجتمع ( .)Dahan, Senol 2012
ىذا كال تقتصر العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع فقط في تخريج الطبلب كقياميا بالتدريس ،كانما
تتجمى كظيفتيا األساسية في تكثيؽ صمتيا بالمجتمع كىي الكظيفة األكلى ،بؿ الرائدة حتى تتحكؿ
يسا مف أجؿ المجتمع ،ككذلؾ يتحكؿ البحث ليككف بحثا مف أجؿ
األطر البشرية المدربة كالتدريس تدر ن

مطمبا
يعد
المجتمع ،لذلؾ لمجامعة دكر فاعؿ كشامؿ لتكثيؽ العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع الذم ّ
ن

أساسيا لمتنمية ،كأف التنمية أداة ىدفيا ىك اإلنساف كأداتيا اإلنساف ،كال يمكف تنمية أم مجتمع دكف
ن
جدا بما تدعـ العبلقة التبادلية بيف
تكثيؽ صمتو بالجامعة كبالتالي عممية التكثيؽ ىذه عمميو ميمة ن

الجامعة كالمجتمع.
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ىذا وقد حدد ( المزيف )71 :2009،االدوار والخدمات التي تقوـ بيا الجامعة لخدمة
المجتمع والمتمثمة في:


تنمية رؤل مستقبمية كاضحة لمتعميـ الفمسطيني في ضكء االتجاىات الحديثة كاعادة بناء ما أحدثتو

سمطة االحتبلؿ ،كربط األجياؿ الجديدة بتاريخيا.


بناء القاعدة األساسية لمتعميـ العالي الفمسطيني ،كبناء قاعدة اكاديمية فمسطينية مقبكلة بمقاييس

المنطقة االقميمية.


تكفير ف رص التعميـ كالحد مف اليجرة لمشباب الفمسطيني ،مما أدل بدكره إلى الصمكد كالبقاء عمى

أرض الكطف.


استقطاب الكفاءات الفمسطينية المنتشر في الخارج لمعمؿ كالمساىمة في تنمية المجتمع.



االسياـ في خمؽ مجتمع فمسطيني مثقؼ كاع ،كتنمية الشخصية الفمسطينية مف خبلؿ تعميؽ فيـ

التجربة الفمسطينية المعاصرة المطركحة عميو.


ربط الجامعة بالمجتمع كتعريؼ كؿ منيما باآلخر مف خبلؿ الحياة الثقافية كالمحاضرات كالندكات

كالمؤتمرات ككرش العمؿ.


تكطيد مفيكـ التعميـ مف أجؿ البقاء في كعي االنساف الفمسطيني.



معالجة القضايا االجتماعية مف خبلؿ القياـ باألبحاث ككضع نتائجيا في خدمة المجتمع.



تربية الطمبة عمى المناقشة الحرة كاحتراـ األخريف كاعتماد الحجة كتكفير الفرص لممشاركة

كالحكار ،كربط الطمبة بمجتمعيـ كقضاياىـ االجتماعية المختمفة.


مكاكبة التغيرات كالمستجدات ،كاستيعاب المعارؼ المتجددة.



االمتداد بنظاـ المدرسة الثانكية كرفع مستكم التنشئة لبلكاديمييف الصغار كتكسيع مداركيـ كالسير

باتجاه النضج.


ضماف شمكؿ االسس العقمية التي تكجد في مختمؼ فركع العمكـ بما يؤكد شمكلية العقمية

الجامعية.


تربية كتنشئة جيؿ مف الشباب الكاعي ألمكر دينو كدنياه متحؿ بالقيـ كاالخبلؽ الحميدة التي ىي

اساس التقدـ كالرقي .


تكثيؽ العبلقة بيف المجاؿ االكاديمي كبيف الحياة العممية خارج الجامعة.



نشر العمـ كانمائو كتكظيفو في المجتمع الفمسطيني.
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رابعاً :أولويات المسؤولية المجتمعية لمجامعات
تتعدد أنماط تنمية المجتمع كمجاالتو التي تقدميا الجامعات لمجتمعاتيا بتعدد حاالت المجتمع
كمشكبل تو كدرجة انغماس الجامعات في العمؿ عمى تمبية تمؾ الحاجات كمكاجية ىذه المشكبلت ،كما
تتعدد ىذه المجاالت كذلؾ بتعدد الجماعات التي تكجو إلييا الخدمات مف جماعات مينية كمدنية إلى
جانب العامميف في مختمؼ األنشطة التجارية ،كالصناعية كالزراعية ،كغيرىا ،كما أف بعض ىذه
الخدمات تقدميا الجامعات عمى مستكل المجتمع المحمي ،كبعضيا عمى المستكل الكطني (رحاؿ،
.)2011
 .1الصحة العامة


البيئة  :مف خبلؿ المحافظة عمى نظافة البيئة ،كالقضاء عمى التمكث ،كاإلقبلؿ مف اإلضرار

بالطبيعة.


الصحة :المساىمة في نشر الكعي الصحي بيف أفراد المجتمع بمختمؼ طبقاتو كشرائحو مف خبلؿ

تنظيـ حمبلت مكجية ،كتدريب المكظفيف عمى كيفية الكقاية مف األمراض ،باإلضافة إلى كسائؿ األمف
كالسبلمة.


المراكز المتخصصة :العمؿ عمى إنشاء مزيد مف المراكز المتخصصة التي تعمؿ في تخصصات

مختمفة مثؿ الرعاية الصحية ،كالتنمية االجتماعية ،كحماية البيئة ،كمكافحة التمكث.
 .2الموروث الثقافي


األنشطة الثقافية :تقكـ الجامعة بنشر الثقافة بكؿ أنكاعيا لمراغبيف فييا كالمحتاجيف إلييا مف

أبناء المجتمع بغض النظر عف أعماليـ كأعمارىـ ،كبالتالي تمكنيـ مف حؿ مشكبلتيـ كالتكيؼ مع
مجتمعيـ ،كتزيد مف قدرتيـ عمى إحداث التنمية المنشكدة ،كما تقدـ لطبلبيا برامج ثقافية ترفع
مستكاىـ الثقافي ،كتربطيـ ببيئتيـ كمجتمعيـ.


المعارض  :سكاء أكانت معارض ثقافية أـ تراثية أـ لممنتكجات كالصناعات التقميدية.

 .3المراكز التعميمية والبحثية واالستشارية


االستشارات :ىي نشاطات أك خدمات اعتيادية يقدميا أعضاء ىيئة التدريس ،كؿ في مجاؿ

اختصاصو لمؤسسات المجتمع الحككمية كاألىمية ،ككذلؾ ألفراد المجتمع الذيف يشعركف بالحاجة إلى
مثؿ ىذه الخدمات.
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البحوث التطبيقية والخدمات الميدانية :تعد البحكث التطبيقية بحكث عممية تقكـ عمى تطبيؽ

كاستثمار كتطكيع نتائج البحكث األساسية كتستيدؼ خدمة اإلنساف كرفاىيتو  ،كما أنيا بحكث تكجو

مباشرة لحؿ مشكبلت المجتمع المحمي في مجاؿ اإلنتاج كالخدمات كالمشكبلت االجتماعية.


مراكز تعميـ المغات بالجامعات :سكاء لطمبة التكجييي أـ لممكظفيف أـ لمراغبيف أـ لمطمبة

أنفسيـ.

اسعا في أغمب دكؿ العالـ كثقافاتو المتعددة

تعميـ الكبار :يمقى مفيكـ تعميـ الكبار اآلف قبكالن ك ن
نظر لما يمكف أف يقكـ بو في حؿ كثير مف القضايا
باعتباره مف المجاالت الميمة بالنسبة لممجتمع ،نا
كالمشكبلت ،كلما كاف تقدـ أم مجتمع رىف بما يحصؿ عميو أفراده مف تعميـ ،فإف االىتماـ بتعميـ

أساسيا مف شركط
الكبار  ،كتكفير فرص االستفادة مف برامجو أماـ جميع أفراد المجتمع يعد شرطنا
ن
بقاء المجتمعات كاستم ارره أك كالحفاظ عمى تقدميا االجتماعي كاالقتصادم.
 .4المنشآت الجامعية :
تحتكم الجامعة عمى عدد مف المنشآت التي يمكف أف تقدـ خدماتيا لممجتمع:



المستشفيات الجامعية كما يتبعيا مف عيادات كمراكز طبية.

المكتبة الجامعية كفركعيا فيي مصدر رئيس كميـ لممعمكمات في مختمؼ المياديف كالحقكؿ

لمطمبة كاألساتذة بالجامعة ،ككذلؾ الباحثيف كالدارسيف كالمطالعيف مف أفراد المجتمع المحمي.


المنشآت الرياضية  ،ىناؾ عمى األقؿ إستاد رياضي ،يحتكم عمى مبلعب كصاالت ألعاب ،حيث

يمكف أف تشجع الجامعة أىالي الراغبيف مف أبناء المجتمع الستخداميا خبلؿ العطبلت الصيفية ،أك

المكاسـ الرياضية.


دكر كبي ار في مجاؿ الخدمة
المتاحؼ كالمختبرات التي تخدـ أغراضيا التعميمية كالبحثية إال أف ليا نا

العامة.

وعمى ذلؾ حدد الباحث بأف المسؤولية المجتمعية لمجامعات تكمف في:

.1

كعيا كأكثر إد ار نكا لما
استضافة المسؤكليف كصناع القرار بحيث يككف الطالب الجامعي أكثر ن

.2

ربط التعميـ الجامعي بحاجات المجتمع التعميمية كالثقافية كالمينية كالتنمكية.

.3

تكظيؼ التعميـ الجامعي لتمبية حاجات الفرد كالمجتمع اآلنية كالمستقبمية.

.4

تنكيع البرامج كالنشاطات كالتخصصات التي تطرحيا الجامعة لتكاكب ركح العصر.

.5

مساعدة أفراد المجتمع عمى استيعاب المستجدات في مجاالتيـ المختمفة.

.6

ربط التعميـ الجامعي بكاقع المجتمع المختمفة كقضاياه.

يدكر مف أحداث كتطكرات.
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.7

تشجيع الدراسات المسائية الذيف ال تسمح ليـ الظركؼ بااللتحاؽ بالبرامج النظامية.

.8

تنكيع برامج خدمة المجتمع( محاضرات ،مؤتمرات ،ندكات ،كرش عمؿ.

.9

كما
االستجابة بكفاية كفعالية لمتطمبات التنمية الشاممة في فمسطيف كتكفير المتعمميف المدربيف ن

ككيفنا.

 .10تكفير برامج الرعاية الطبلبية المتكاممة التي تشمؿ الرعاية االجتماعية كالنفسية كاإلرشادية
كالثقافية.
 .11تطكير المناىج كطرؽ التدريس التي تضمف تخريج أجياؿ مسمحة بعمكـ المستقبؿ  ،كمتقنة
لتقنيات العصر ،كقادرة عمى اإلنتاج بمعدالت عالية.
خامساً :معايير قياس المسؤولية االجتماعية لمجامعات
ىناؾ أربعة معايير تعتبر اطار مرجعي لممسؤكلية االجتماعية لمجامعات كفؽ ما تـ تحديده في
المنظمة االكربية لمتعميـ الجامعي حكؿ المسؤكلية االجتماعية لمجامعات (التعميـ لمجميع) (.)2015
حيث تـ اجراء دراسة شممت ( )15جامعة أكربية كتمخضت عف ىذه الدراسة مجمكعة مف المعايير
التي اعتبرت األحدث في دراسة المسؤكلية االجتماعية لمجامعات:


البحوث ،والتدريس ،ودعـ التعمـ والمشاركة العامة
يتـ دعـ األنشطة االكاديمية األساسية لمجامعة مف خبلؿ قيـ كمبادئ المسؤكلية االجتماعية مف

أجؿ ضماف تمؾ المبادئ:
 .1ضماف الحرية األكاديمية لممكظفيف كالطبلب.
 .2تكسيع كتنكيع فرص الحصكؿ عمى التعميـ ضمف التزاـ بالتعمـ مدل الحياة.
 .3ادارة قبكؿ الطمبة بطريقة شفافة كعادلة ،كذلؾ باستخداـ معايير كاضحة في االعبلف عف ق اررات
االختيار كتكفير التغذية الراجعة لممرشحيف الناجحيف.
 .4ضماف أف المساعدات المالية المقدمة لدعـ رسكـ التعميـ لمطمبة تستخدـ كتصرؼ كفؽ الغرض
كاليدؼ التي كضعت ألجمو.
 .5ادراج مفاىيـ المسؤكلية االجتماعية ضمف منياج الطمبة.
 .6تعزيز العمؿ التطكعي لدل الطمبة خارج قاعات الدراسة.
 .7تككف شراكات دكلية لمطمبة في جامعات عالمية.
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 .8كجكد بركتكككالت أخبلقية لمتعميـ كالبحكث كاألنشطة التي تقدميا الجامعة.
 .9تشكيؿ عبلقة حكار بيف األكساط البحثية كالمجتمع كصناع القرار لربط البحكث بقضايا العالـ
الحقيقية.
 .10التأكيد عمى مساىمة األبحاث مف خبلؿ النتائج عمى المجتمع كاالنخراط الفعمي بو.


الحوكمة:

كتتمثؿ في احتراـ مبادئ المسؤكلية االجتماعية في جميع أنحاء سياسات الجامعات مف استراتيجيات
كاجراءات كعمميات فيي تتخمؿ جميع المستكيات االدارية كجزء ال يتج أز مف المساءلة االدارية كاشراؾ
أصحاب المصمحة مف خبلؿ:
 .1تشجيع ثقافة المسؤكلية االجتماعية لمجامعات كالمعايير األخبلقية كالمينية العالية مع كجكد
بركتكككالت كاضحة لتجنب التضارب في المصالح.
 .2االقرار الرسمي مف قبؿ المكظفيف كالطبلب باعتبارىـ شركاء في الحكـ كاتخاذ كصنع القرار
كتمثيميـ في المجالس كالنقابات.
 .3ضماف اعتبار أف المسؤكلية االجتماعية لمجامعات أنيا التزاـ أساسي مف قبؿ االدارة العميا
المتمثمة في مجالس الجامعة المختمفة ،كتقديـ تقارير تقييمية لسنكية لعمؿ الجامعة.
 .4تقييـ المخاطر كاآلثار المترتبة عف القياـ باألنشطة المختمفة ،كضماف االمتثاؿ لمقانكف كالمعايير
كالقكاعد ذات الصمة.
 .5تسييؿ الحكار كالعمؿ ضمف الفريؽ كاالستثمار في المجتمع المحمي.
 .6المشاركة كاالئتبلؼ مع مؤسسة شريكة تدعـ المسؤكلية االجتماعية.
 .7تقديـ تقارير عند تحقيؽ األىداؼ كالتحقؽ بشكؿ مستقؿ نحك تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية.
 .8نشر نتائج المراجعات الداخمية كالخارجية كالشكاكم كالطعكف االكاديمية المقدمة مف قبؿ الطمبة
كالمكظفيف في االدارات المختمفة.


البيئة المجتمعية المستدامة:
تمتزـ الجامعات في االستدامة البيئية كالتنكع البيكلكجي في جميع عممياتيا بما في ذلؾ

استخداميا لمسمع كالخدمات كاألعماؿ كتقييميا ليذه الق اررات فبلبد مف اتخاذ مجمكعة مف الق اررات
لضمف تحقيؽ ىذا الجانب:
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 .1ضماف الجامعات مف خبلؿ سياساتيا كممارساتيا تقميؿ أم تأثير سمبي عمى البيئة بسبب
أنشطتيا مف خبلؿ سبلسؿ التكريد لدييا.
 .2تعزيز التنمية المستدامة.
 .3العمؿ كفؽ برنامج مف أجؿ التحسيف المستمر لمطاقة المستدامة كبيئة صحية مف خبلؿ
االستغبلؿ األمثؿ لممكارد بكفاءة كفعالية.
 .4نشر تقارير خاصة بمياـ كأنشطة برامج الحفاظ عمى البيئة.
 .5تشجيع استخداـ التقنيات الصديقة لمبيئة كمكارد الطاقة الفعالة القابمة إلعادة االستخداـ.
 .6االلتزاـ بالممارسات ذات المسؤكلية االجتماعية كنشر مدكنة السمكؾ األخبلقي لق اررات الشراء بما
يضمف حقكؽ المكظفيف كالطمبة.
 .7االحتراـ كاالمتثاؿ لمبادئ حقكؽ األنساف المعترؼ بيا دكليان كتطبيؽ مبدأ سيادة القانكف كمكافحة
الفساد.
 .8معالجة قضايا الفقر كالعمؿ عمى تعزيز حؿ النزاعات.
 الممارسات العادلة:
ضماف الجامعة لممساكاة كاالنصاؼ لممكظفيف كالطبلب كغيرىـ كتيدؼ ىذه السياسة كاالجراءات
لتجنب التمييز كالظمـ مف خبلؿ:
.1

تشجي ع التعددية كالتنكع ،كضماف المساكاة بغض النظر عف العمر كالثقافة كالعرؽ ،كالجنس ،أك

الجنسية كاالنتماء السياسي.
.2

أف تككف ممارسات التكظيؼ مفتكحة كشفافة كعادلة كمنصفة لممكظفيف الجدد ،أك أثناء الترقيات

كذلؾ باستخداـ اجراءات ايجابية في ذلؾ .كتكفير التنمية الشاممة لممكظفيف تجسد المسؤكلية
االجتماعية.
.3

تكفير فرصة لممكظفيف لمطبلب بتشكيؿ نقابات كأنديف طبلبية ليـ تيدؼ إلى التشاكر حكؿ

حقكقيـ األساسية كالمطالبة بيا.
.4

التشجيع عمى الصحة كالسبلمة كالرفاىية االجتماعية كالعقمية كالمادية لممكظفيف كالطمبة بالحد

القانكني األدنى لمتطمباتيـ األساسية.
.5

تكافؤ الفرص لضماف ظركؼ متساكية كعادلة كمنصفة لكافة األطراؼ.
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.6

أف تككف ظركؼ الجامعة منسجمة كفؽ مبادئ قانكف العمؿ الدكلي كالمحمي.

.7

تطبيؽ مبدأ الشفافية في حؿ االشكاليات بطرؽ عادلة كشفافة كفؽ القانكف.

.8

نشر العقكبات المنصكص عمييا في الجامعة لحماية الطمبة مف مخالفة القانكف.

سادساً :عناصر التصور المقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء االتجاىات
العالمية الحديثة .
قدـ عامر ( )2007مجمكعة مف العناصر التي اعتبرىا مقترحان لتطكير دكر الجامعة في
خدمة المجتمع كىي:
 .1تقديـ األسس العممية لمتصدم المشكبلت التي تكاجو المجتمع .
 .2إجراء البحكث العممية لصالح المنظمات كالييئات الحككمية .
 .3تقديـ الخدمات لمعامميف بالمؤسسات المختمفة .
 .4تشجيع أفراد المجتمع عمى استخداـ مرافؽ كمنشآت الجامعة .
 .5إنشاء مجالس استشارية مشتركة مف رجاؿ الجامعة كقيادات المجتمع لتحديد حاجات المجتمع
كالتعرؼ عمى مشكبلتو
 .6تكجيو األبحاث الجامعية لحؿ مشكبلت المجتمع كالتي تخدـ المجتمع كتعمؿ عمى تطكيره .
 .7قياـ مؤسسات المجتمع لممؤتمرات كؿ في تخصصو .
 .8تقديـ برامج لتمبية متطمبات أفراد المجتمع عمى اختبلؼ مستكياتيـ .
 .9إعداد مراكز خدمة المجتمع لمقياـ ببعض الدكرات لتدريب أفراد المجتمع عمى بعض الحرؼ
كالصناعة كالمشاريع .
 .10المساىمة في تطكير التكنكلكجيا المختمفة كمحاكلة تسييؿ استفادة أفراد المجتمع منيا .
 .11مساعدة أفراد المجتمع عف طريؽ تقديـ أفكار جديدة كمتطكرة في كيفية إدارة المشاريع كاألعماؿ
المختمفة
 .12تقديـ الخدمات المتنكعة إلى المجتمع المحمى المكجكدة فيو .
 .13مشاركة الجامعة في المناسبات االجتماعية المختمفة .
 .14تدعيـ قيـ المسئكلية االجتماعية لدل الفرد .
 .15اإلسياـ في كافة مياديف الثقافة كنقميا ألبناء المجتمع .
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 .16نكعية المكاطنيف عف طريؽ تنظيـ المحاضرات كالندكات .
 .17مشاركة أبناء الجامعة مف طمبة كأعضاء ىيئة التدريس في المجاؿ التطكعي العاـ لخدمة
المجتمع.
 .18تكظيؼ اإلنتاج العممي في خدمة المجتمع .
 .19تطكير مختمؼ أنكاع مجاالت خدمة المجتمع .
 .20الدعـ المالي لمؤسسات المجتمع .
خالصة المبحث
يرل الباحث أنو عمى الجامعات ضركرة االلتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية في برامجيا كمشاريعيا
المختمفة كذلؾ لتحقيؽ التنمية المستدامة في فمسطيف .كالتي أيضان تضيؼ ميزة تنافسية بيف الجامعات
في ظؿ التطكر التكنكلكجي المتسارع كفي ظؿ اشتداد حدة المنافسة بيف الجامعات الستقطاب أبر عدد
ممكف مف الطمبة كالتربع عمى قائمة التميز بيف الجامعات .ألف الجامعات تقاس ليس بأعمارىا بؿ بما
تقدمو مف خدمات لممجتمع المحمي كالتي ىي جزء منو.
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المبحث الرابع
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة
مقدمة
لـ تنشأ الجامعات الفمسطينية كاستجابة لمتطكر الحضارم فحسب ،كانما كضركرة لمكاجية
الصراع الحضارم أيضان  .كظمت الجامعات الفمسطينية تسعى إلى ترسيخ كجكدىا ككينكنتيا كي تتمكف
مف تحمؿ مسؤكلياتيا في ترسيخ اليكية الكطنية الفمسطينية التي شكمت التحدم األىـ في رسالتيا إلى
جانب اىتماميا بمرتكزات التعميـ العالي كالبحث العممي كخدمة المجتمع .كلذلؾ كانت الميمة صعبة
منذ البداية  ،كان عقدت المسؤكلية بحجـ الميمة .كاف أم تصدع في األداء لمؤسسات التعميـ العالي
الفمسطيني يعني انييار صرح حضارم يشكؿ قمعة الصمكد الكطني في كجو االحتبلؿ كطمس اليكية
الفمسطينية.
أف قانكف التعميـ العالي الفمسطيني رقـ ( )111لعاـ  1998أشار إلى أىداؼ التعميـ العالي التي
تتمثؿ في التالي:
 .1فتح المجاؿ أماـ جميع الطمبة المؤىميف لبللتحاؽ بالتعميـ العالي كمتابعة الكفاءات العممية في
الداخؿ كالخارج كتنميتيا.
 .2تشجيع حركة التأليؼ كالترجمة كالبحث العممي كدعـ برامج التعميـ المستمر التي تقدميا مؤسسات
التعميـ العالي.
 .3تمكيف المجتمع الفمسطيني مف التعامؿ مع المستجدات العممية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية
كاستثمارىا كتطكيرىا.
 .4االسياـ في تمبية احتياجات المجتمع الفمسطيني مف الككادر البشرية المؤىمة في مختمؼ المجاالت
العممية كالثقافية.
 .5تكثيؽ اطر التعاكف العممي مع الييئات العممية كالدكلية كدعـ كتطكير مؤسسات التعميـ العالي
كمراكز البحث العممي.
 .6العناية بدراسة الحضارة العربية كاالسبلمية كاكساب الطمبة ميارات التفكير الناقد كتشجيع االبداع
كاالبتكار العممي كالقدرة عمى البحث كالتقصي مكاكبة التقدـ العممي.
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 .7تنمية القيـ العممية كالركحية كتنشئة أفراد منتميف لكطنيـ كعركبتيـ كتعزيز ركح التعاكف كالعمؿ
الجماعي لدل الطمبة.
 .8االسياـ في تقدـ العمـ كصكف الحريات كنزاىة البحث العممي كبناء الدكلة عمى أسس تضمف
سيادة القانكف كاحتراـ الحقكؽ كالحريات العامة.
لقد أضاؼ الباحث نبذة مختصرة عف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة التي شممتيا الدراسة،
كالتي منيا جامعة األزىر ،كالجامعة االسبلمية ،كجامعة األقصى ،كجامعة فمسطيف.
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أوالً :جامعة األزىرhttp://www.alazhar.edu.ps:
 التأسيس :
جاءت جامعة األزىر  -غزة مؤسسةن لمتعميـ العالي لتمبي طمكحات الشعب الفمسطيني كلتككف
عنكانان لقدرة ىذا الشعب عمى البذؿ كالعطاء ،كقد كاف قرار سيادة الرئيس الشييد ياسر عرفات رئيس
دكلة فمسطيف بإنشاء ىذه الجامعة ىادفان إلى غرس الشباب الفمسطيني في بمده كمد جذكره فييا ،كقد
نمت ىذه الجامعة نمكان سريعان يستحؽ كؿ اإلعجاب كالتقدير .
 تطور الجامعة :
بدأت جامعة األزىر بكميتيف فقط ىما :كمية الشريعة كالقانكف (الحقكؽ اآلف) ،ككمية التربية كفي
العاـ 1992تـ إنشاء أربع كميات أخرل ىي :الصيدلة  -الزراعة  -العمكـ  -اآلداب ك العمكـ
اإلنسانية ،تبعيا إنشاء كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية .
كفي مرحمة أخرل مف مراحؿ تطكر الجامعة تـ إنشاء كمية العمكـ الطبية التطبيقية تمبية
الحتياجات المجتمع الفمسطيني القادر عمى الخكض في مجاؿ التخصصات العممية الدقيقة ،ثـ تبلل
إنشاء ىذه الكمية في العاـ 1999ـ المكافقة عمى إنشاء كمية طب فمسطيف فرع جامعة األزىر  -غزة،
لتككف أكؿ كمية طب بشرم في قطاع غزة.
في العاـ 2001ـ قفزت الجامعة قفزة نكعية مكاكبة لمتطكر اليائؿ في عمكـ الحاسكب
كتكنكلكجيا المعمكمات فكاف قرارىا الحكيـ بإنشاء الكمية العاشرة في الجامعة كمية اليندسة كتكنكلكجيا
المعمكمات .
استمرت الجامعة تتطمع لخدمة المجتمع الفمسطيني فكاف القرار بإنشاء كمية الدكتكر حيدر عبد
الشافي لطب األسناف في العاـ  2007ـ كالمعتمدة مف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي لتكفير فرصة دراسة
طب األسناف في الكطف.
في العاـ  2009ـ تـ إعادة تفعيؿ كمية الشريعة بالجامعة لتنطمؽ مف جديد مركز ىداية لمشباب
الجامعي كمصدر إشعاع إسبلمي متخصص تمتد آثاره عبر فمسطيف إلى العالـ اإلسبلمي الذم يتطمع
إلى مزيد مف الدراسات اإلسبلمية كالشرعية .
 األىداؼ اإلستراتيجية


تطكير قدرات الطاقـ األكاديمي كاإلدارم كالعمميات اإلدارية المساندة لمبرامج التعميمية كالبحث

العممي كخدمة المجتمع .
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تطكير البرامج األكاديمية لتمبية احتياجات العمؿ الفمسطيني كالعربي مف خبلؿ خمؽ بيئة تعميمية

ذات جكدة عالية .


المساىمة في تحسيف مستكل المعرفة كأساس لصنع السياسات حكؿ تطكير جامعة األزىر

كالتنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني .


ربط الجامعة بالمجتمع الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ الخدمات االستشارية كالتدريبية كالبحثية كالعمؿ

التطكعي .


تحسيف العبلقات الدكلية لجامعة األزىر كتعزيز قدراتيا عمى الكصكؿ إلى مصادر التمكيؿ

الفمسطينية كالعربية كاإلسبلمية كالدكلية .
 الرؤية :
جامعة األزىر -غزة تسعى إلى التميز ،كاإلبداع  ،كالرقمية؛ لتككف ضمف الجامعات المرمكقة
فمسطينيان كعربيان كدكليان ،كلتككف مرك انز لئلشعاع العممي ،كالبحثي ،كالتنمكم لممجتمع الفمسطيني المبني
عمى الجكدة الشاممة كالتحسيف المستمر .
 الرسالة :
جامعة األزىر ىي مؤسسة تعميـ مستقمة غير ربحية ،تيدؼ إلى تمبية احتياجات المجتمع
الفمسط يني كالعربي مف مكارد البشرية المؤىمة في التخصصات المعرفية المختمفة ،كالبحكث العممية
التطبيقية ،كالتنمية المستدامة مع التركيز عمى تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ،كالمحافظة
عمى أصالة التراث العربي اإلسبلمي كااللتزاـ بمبادئ حقكؽ اإلنساف التي تشمؿ العدالة كالمساكاة
كااللتزاـ بحكـ القانكف كالشفافية كالتسامح كاالحتراـ كعدـ التميز كالتنكع كالشراكة ألصحاب المصمحة.
 المراكز والمعاىد التابعة لمجامعة
 .1معيد المياه كالبيئة.
 .2التعميـ المستمر كخدمة المجتمع.
 .3مركز التحاليؿ كالبحكث الدكائية.
 .4مركز تحميؿ األغذية.
 .5المركز الكطني لمتطكير األكاديمي

43

واقع المسؤولية االجتماعية في جامعة األزىر:
مػػف خػػبلؿ االطػػبلع مػػع مكقػػع الجامعػػة الرسػػمي كمتابعػػة االنشػػطة التػػي تػػـ تنفيػػذىا فػػي جامعػػة
االزىػػر خػػبلؿ عػػاميف ( 2016ك  )2017كالتػػي تعبػػر عػػف المسػػؤكلية االجتماعيػػة لجامعػػة االزىػػر تجػػاه
المجتمع المحمي كفؽ التالي:
 .1قياـ الجامعة بتنفيذ مؤتمرات عممية منيا حكؿ ايجاد حمكؿ تطبيقية لبلستدامة في برامج التعميـ
الزراعي لدييا.
 .2تنفيذ معارض كأياـ عمؿ لتنمية المكاىب كالقدرات لطبلبيا داخؿ الجامعة.
 .3المشاركة في المناسبات الكطنية بشكؿ مستمر.
 .4القياـ بتنفيذ كرش عمؿ حكؿ الحماية مف األمراض القبلعية ،كالتغذية السريرية.
 .5تجربة جامعة االزىر بالزراعة المائية.
 .6تنفيذ كرش عمؿ كاياـ تطكعية في مجاؿ القانكف عبر العيادة القانكنية التي تكجد في الجامعة.
 .7تكقيع اتفاقيات تعاكف مع عدد مف المؤسسات المحمية كالدكلية كتبادؿ أكاديمي كطبلبي مع
جامعات اكربية كدكلية.
 .8القياـ بأنشطة المنيجية عبر االتحاد الفمسطيني لطمبة طب االسناف.
 .9استقباؿ الطمبة في حرـ الجامعة الذيف أنيكا دراستيـ الثانكية.
 .10تكريـ عدد مف المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة كالتي تقدـ خدماتو لجامعة االزىر.
 .11العمؿ عمى بناء قدرات مراكز البحث االقتصادم.
 .12القياـ بأياـ أعماؿ تطكعية كطبية مجانية لطمبة الجامعة.
 .13المشاركة في أياـ عمؿ مفتكحة لطمبة الحقكؽ\.تقديـ منح كقركض لطمبة الجامعة الغير قادريف
عمى تسديد الرسكـ الدراسية.
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ثانياً :الجامعة االسالمية/http://www.iugaza.edu.ps :
 عف الجامعة
الجامعة اإلسبلمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقمة مف مؤسسات التعميـ العالي ،تعمؿ بإشراؼ
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،كىي عضك في :اتحاد الجامعات العربية ،كرابطة الجامعات اإلسبلمية ،
كاتحاد الجامعات اإلسبلمية  ،كرابطة جامعات البحر األبيض المتكسط ،كاالتحاد الدكلي لمجامعات،
كتربطيا عبلقات تعاكف بالكثير مف الجامعات العربية كاألجنبية.
تكفر الجامعة لطمبتيا جكان أكاديميان ممتزمان بالقيـ اإلسبلمية كمراعيان لظركؼ الشعب الفمسطيني
كتقاليده ،كتضع كؿ اإلمكانيات المتاحة لخدمة العممية التعميمية ،كتيتـ بالجانب التطبيقي اىتماميا
بالجانب النظرم ،كما كتيتـ بتكظيؼ كسائؿ التكنكلكجيا المتكفرة في خدمة العممية التعميمية .
 المجالس والييئات التأسيسية:
لمجامعة عدد مف المجالس كالييئات التأسيسية كاإلدارية التي تدعـ مسيرتيا كتديرىا كترعى
شئكنيا كأىميا  -مجمس األمناء -مجمس الجامعة
 رؤية الجامعة
منارة عممية رائدة لممعرفة كالثقافة كخدمة اإلنسانية إلحداث نيضة مجتمعية شاممة".


رسالة الجامعة:
الجامعة اإلسبلمية مؤسسة أكاديمية تسعى لمنيكض بالمستكل العممي كالثقافي كالحضارم،

تعمؿ عمى مكاكبة االتجاىات الحديثة في التعميـ العالي كالتطكر التكنكلكجي ،كتشجع البحث العممي
كتساىـ في بناء األجياؿ كتنمية المجتمع في إطار مف القيـ اإلسبلمية.
 غايات الجامعة:
 رفع مستكل البرامج التعميمية في الجامعة كفقان لمعايير الجكدة.
 االرتقاء بالبحث العممي كدعمو كاستثماره في اتجاه تحقيؽ التنمية المستدامة.
 تعزيز دكر الجامعة في خدمة كتنمية المجتمع.
 ضبط كرفع كفاءة األداء المؤسسي إداريان كتقنيان.
 االرتقاء بالبيئة الجامعة كمستكل الخدمات المقدمة لمطمبة كالعامميف.
 تدعيـ عبلقات الشراكة كالتعاكف مع المؤسسات المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
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 البرامج والمناىج الدراسية:
تكاكب الجامعة الحضارة العالمية كالعطاء اإلنساني كاإلنجازات العممية كالتكنكلكجية ،كمف أجؿ
ذلؾ تسعى بشكؿ دائـ لتحديث مناىجيا لمكاكبة التطكر العممي الذم تشيده حقكؿ المعرفة في كؿ
مكاف مف العالـ ،كلمجامعة اإلسبلمية ثقافة تدعك إلى اإلبداع كالتطكير كالتنمية ،األخذ بسبؿ التقدـ
العالمية.
 التبادؿ األكاديمي:
تيتـ الجامعة بالتعاكف كتبادؿ الخبرات كاألساتذة المتخصصيف مع الجامعات الفمسطينية
كالعربية كاإلسبلمية كالعالمية في مختمؼ مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا ،كلمجامعة عبلقات كطيدة تربطيا
بالكثير مف الجامعات ،كتنظـ عبلقتيا اتفاقيات تعاكف كتكأمة مع عدد مف الجامعات
 مرافؽ الجامعة :
تضـ الجامعة عددان كبي انر مف المختبرات العممية تتكفر فييا أفضؿ األجيزة العممية البلزمة
لمدراسة العممية كاجراء التجارب إلى جانب الدراسة النظرية ،كتحرص الجامعة عمى تحديث مختبراتيا
بشكؿ مستمر ،كتعنى باستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا في العممية التعميمية ،كتيتـ اىتمامان خاصان بتكسيع
استخداـ الحاسكب ،كتكفر الجامعة عددان كبي انر مف مختبرات الحاسكب لخدمة العممية التعميمية كالبحث
العممي ،كما تقدـ الجامعة لطمبتيا خدمة اإلنترنت لتمكينيـ مف االتصاؿ بالمكتبات كمراكز األبحاث
كالحصكؿ عمى المعمكمات مف مختمؼ المصادر ،كما تقدـ المكتبة خدماتيا لمطمبة كالباحثيف حيث
يتكفر بالجامعة عدد كبير مف المكاد العممية المختمفة.


أىـ المراكز والوحدات التي تخدـ المجتمع:


عمادة التعميـ المستمر كخدمة المجتمع



مركز التقنيات المساعدة لممكفكفيف



مركز ايكاف لعمارة التراث



مركز التاريخ الشفكم



مركز القرآف الكريـ



مركز الدراسات البيئية كالريفية




مركز األبحاث كالمشاريع
مختبر المكاد كالتربة
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كحدة البحكث كالدراسات التجارية



حاضنة األعماؿ كالتكنكلكجيا



واقع المسؤولية االجتماعية في الجامعة االسالمية:
مف خبلؿ االطبلع مع مكقع الجامعة الرسمي كمتابعة االنشطة التي تـ تنفيذىا في الجامعة
االسبلمية خبلؿ عاميف ( 2016ك  )2017كالتي تعبر عف المسؤكلية االجتماعية لمجامعة
االسبلمية تجاه المجتمع المحمي كفؽ التالي:
 .1تكقيع اتفاقية تعاكف مع ( )40جية خارجية كتشكيؿ ( )142شريكان خارجيان لمجماعة كاقامة
( )20مركز عممي بحثي.

 .2عقد العديد م ف المؤتمرات العممية التي تعكد بالفائدة عمى المجتمع الفمسطيني كالبحثي
العممي في فمسطيف.

 .3تأسيس حاضنات لؤلعماؿ لتسكيؽ االعماؿ البحثية لطمبة الجامعة مف أجؿ تنفيذىا عمى
أرض الكاقع.

 .4تنفيذ أياـ عممية لسبؿ استخداـ الطاقة المتجددة.

 .5عقد زيارات إلى مؤسسات حككمية كأىمية لتعريؼ الطمبة بالنظاـ الكظيفي كاالدارم لتمؾ
المؤسسات.

 .6تقديـ منح كقركض دراسية لطمبة الجامعة.

 .7عقد مبادرات في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب.
 .8عقد محاضرات في حقكؽ المزارعات كفؽ القانكف الفمسطيني.
 .9عقد كرشات عمؿ لتأىيؿ الخريجيف لسكؽ العمؿ.
.10

المشاركة في مشركع تعزيز االبتكارات في تطكير المناىج الدراسية لبرامج تكنكلكجيا

المعمكمات في فمسطيف.
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ثالثا :جامعة األقصىwww.alaqsa.edu.ps :
جامعة األقصى بغزة ىي مؤسسة أكاديمية فمسطينية مستقمة طبقا لقانكف الخدمة المدنية ،كقانكف
التعميـ العالي الفمسطيني رقـ ( )11لمعاـ 1998ـ .لقد كانت بداية نشأتيا في عاـ 1955ـ عندما
كانت معيدان لممعمميف ،ثـ نمت كتطكرت لتصبح كمية جامعية في العاـ 1991ـ كىي كمية التربية
الحككمية  ،ثـ تحكلت الكمية إلي جامعة األقصى في العاـ 2001ـ.
تيدؼ الجامعة إلي إعداد اإلنساف المزكد بالمعرفة كالميارات كالقيـ النبيمة  ،كلديو القدرة عمي
التعمـ المستمر كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات مف خبلؿ برامج بناء القدرات كالتعميـ الجامعي كالبحث
العممي كتنمية خدمة المجتمع .كأصبحت عضكان فاعبلن في اتحاد الجامعات العربية كاتحاد جامعات
العالـ اإلسبلمي كعضكا في اتحاد جامعات األكركمتكسطة كاتحاد جامعات الفرانكفكنية كعضكا في
مجمس التعميـ العالي الفمسطيني.
ساىمت الجامعة كعمى مر مراحؿ تطكرىا كاتساعيا في تييئة الطمبة ليككنكا مكاطنيف فاعميف في
مجتمعيـ ،قادريف عمى تحمؿ مسؤكلياتيـ تجاه دينيـ ككطنيـ  ،إضافة إلى تقكية صمتيـ بمجتمعيـ ك
تنمية ركح التعاكف فيما بينيـ .كقد نيجت الجامعة نيجا إسبلميا حيث غرست في طبلبيا الصبغة
اإلسبلمية التي تعطي تصكرىا عف اإلسبلـ الحنيؼ بصكرتو الكسطية المعتدلة الذم يحترـ كافة
الثقافات كالحضارات ،كتبيف عبلقة الفرد المسمـ بربو  ،كعبلقتو بمجتمعو كمف حكلو  ،بؿ تؤىؿ طبلبيا
كطال باتيا عمى المزج بيف ركح اإلسبلـ كمتطمبات الحياة بما ال يخدش قكاعد الديف ،مبطمة بذلؾ كمو
مزاعـ مف قاؿ أنو ال يمكف في عصرنا ممارسة الديف كالدنيا ،بؿ ال بد مف الفصؿ بينيما ،بدعكل أف
المجتمع يتغير مف كقت آلخر حسب ظركفو االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية.
لقد لعبت الجامعة – منذ تأسيسيا – دك ار محكريان في تأىيؿ كتنمية القدر األكبر مف مكارد
كمصادر المجتمع المحمية كالسيما البشرية منيا ،كذلؾ عبر ما تقدمو الجامعة مف برامج في مجاؿ
الدراسات اإلسبلمية كالمغة العربية  ،كفي برامج بحثية كتدريبية متخصصة في حقكؿ العمكـ الطبية
كتكنكلكجيا المعمكمات كالعمكـ كاآلداب  ،كاإلدارة كاالقتصاد ك في مجاالت التربية كالفنكف كاعداد
المعمميف  ،كفي حقكؿ اإلعبلـ كالرياضة .كؿ ذلؾ لخدمة المجتمع الفمسطيني كالمساىمة في تطكره
االقتصادم كاالجتماعي .
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 رؤية الجامعة
تسعى جامعة األقصى أف تككف متميزة بيف الجامعات الفمسطينية ،كاإلقميمية فى مجاالت التعميـ
الجامعي ،كالبحث العممي ،كخدمة المجتمع المبنية عمى ثقافة الجكدة الشاممة.
 رسالة الجامعة
جامعة األقصى ىي مؤسسة تعميـ عاؿ حككمية فمسطينية تيدؼ إلى إعداد إنساف مزكد
بالمعرفة ،ك الميارات ،كالقيـ ،كلديو القدرة عمى التعمـ المستمر كتكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات مف
خبلؿ برامج بناء القدرات ،كالتعميـ الجامعي ،كالبحث العممي ،كتنمية كخدمة المجتمع .تمتزـ جامعة
األقصى خبلؿ تحقيقيا لرؤيتيا بالثقافة العربية ،كاإلسبلمية ،كمبادئ حقكؽ اإلنساف التي تشمؿ
المسئكلية ،كااللتزاـ بحكـ القانكف ،كالشفافية ،كاالحتراـ ،كالتسامح ،كالعدالة ،كالمساكاة ،كالتمكيف،
كالمشاركة ألصحاب المصمحة.
 األىداؼ
تسعى الجامعة إلى نشر المعرفة ،كتعميؽ جذكرىا ،كخدمة المجتمع الفمسطيني كتطكيره خاصة،
كالمجتمع العربي كاإلنساني عامة ،في إطار فمسفة تستند إلى المفاىيـ الكطنية كتراث الحضارة العربية
كاإلسبلمية ،كتسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ


تعزيز التطكير المؤسسي لجامعة األقصى مف خبلؿ تحسيف كفاءة الدعـ المساند لمعممية التعميمية

التعممية كالبحث العممي كخدمة المجتمع.


تحسيف جكدة البرامج األكاديمية فى الجامعة مف خبلؿ تكفير بيئة تعميمية تعممية فاعمة.



المساىمة فى تحسيف المعرفة ك الفيـ كأساس لدعـ اتخاذ الق اررات ك صنع السياسات حكؿ قضايا

جامعة األقصى ك المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ التشبيؾ مع المؤسسات كالمراكز التعميمية كالبحثية
كمؤسسات المجتمع المدني عمى المستكل المحمى كاالقميمى كالعالمي.


المساىمة في عممية التنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ الخدمات التعميمية

كالتدريبية كالبحثية كاالستشارية كالعمؿ التطكعي كذلؾ بالشراكة مع المؤسسات الرسمية كمؤسسات
المجتمع المدنى كالقطاع الخاص.


تطكير نظاـ تعميمي ميني متكسط يرتكز عمى التميز كاإلتقاف كيمبى احتياجات المجتمع التنمكية
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 المراكز والمعاىد في الجامعة لخدمة المجتمع:
 .1مركز أبحاث عموـ الفضاء والفمؾ.
 .2مركز البيانات الجيومكانية.

واقع المسؤولية االجتماعية في جامعة األقصى:
مف خبلؿ االطبلع مع مكقع الجامعة الرسمي كمتابعة االنشطة التي تـ تنفيذىا في جامعة
االقصى خبلؿ عاميف ( 2016ك  )2017كالتي تعبر عف المسؤكلية االجتماعية لجامعة
األقصى تجاه المجتمع المحمي كفؽ التالي:
-1احياء المناسبات الكطنية كالدينية داخؿ الحرـ الجامعي بمشاركة الطمبة.

-2المساىمة في تشغيؿ الخريجيف بالتعاكف مع المؤسسات االىمية العاممة في قطاع غزة.
-3القياـ باألعماؿ التطكعية كشراؾ الطمبة بيا.

-4القياـ بزيارات طبية كعممية كبحثية إلى مؤسسات عاممة في قطاع غزة.
-5القياـ بأعماؿ رسـ كجداريات حكؿ التثقيؼ الصحي كالكطني في شكارع قطاع غزة.

-6تكفير كمساعد الطمبة مف خبلؿ عدد مف المنح الدراسية كالقركض المقدمة بشكؿ سنكم.

-7تنفيذ عدد مف المؤتمرات العممية التي ترفد التعميـ الفمسطيني بأىـ المستجدات البحثية العممية
في العالـ.

-8تسعى جامعة األقصى لتطبيؽ مفاىيـ االستدامة كالعمارة الخضراء في البيئة الجامعية بكافة
جكانبيا ،كبناء تنمية مستدامة مف خبلؿ المكظؼ كالطالب نحك المحافظة عمى النظاـ البيئي.

رسالة الجامعة نحك البيئة الجامعية المستدامة.

-9اطبلؽ فعاليات ثقافية لصقة شخصية الطالب الجامعي.
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رابعاً :جامعة فمسطيفwww.up.edu.ps :
 التعريؼ والنشأة:
جامعة فمسطيف مؤسسة أكاديمية مف مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية تأسست مف أجؿ خدمة
أبناء الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج بشكؿ خاص كالطمبة العرب كاألجانب بشكؿ عاـ.
تحمؿ جامعة فمسطيف عمى عاتقيا رسالة جميمة كىي تكفير مستكل رفيع كعصرم مف التعميـ
الجامعي عف طريؽ تييئة بيئة تعميمية تساندىا تقنيات حديثة كالكتركنية متكاممة كمناىج كضكابط
تؤمف الدعـ كالمساعدة لمطبلب لضماف مستكل عاؿ مف
كأنظمة أكاديمية ذات مكاصفات عالمية ،كما ّ
اإلبداع كالتميز ،كتيتـ بالبحث العممي كالمعرفي كالتكاصؿ مع حضارات كعمكـ العالـ ،لترسيخ قيـ

المكاطنة الصالحة كالتعاكف كاحتراـ الغير بما يحقؽ رفاىية كسعادة اإلنسانية.
أسست جامعة فمسطيف بمباركة مف فخامة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات – أبك عمار عاـ
 ،2003كبدأت ممارسة دكرىا في المجتمع الفمسطيني جنبان إلى جنب مع نظيراتيا مف الجامعات
المحمية في أكائؿ شير مارس مف عاـ  2005في مدينة غزة ،كذلؾ بتجييز ممفات اعتماد الكميات
كالبرامج .
كبمباركة مف سيادة الرئيس محمكد عباس تـ تخصيص أرض لمجامعة بمساحة  30دكنـ في
مدينة الزىراء كسط قطاع غزة ،كبدأت الجامعة فكر الحصكؿ عمى األرض بإنشاء مبانييا كاالستقرار
فييا .
كبعد العمؿ المتكاصؿ في تجييز برامج الجامعة كفقان لمتطمبات ك ازرة التربية كالتعميـ العالي
كالييئة الكطنية لبلعتماد كالجكدة كالنكعية لمؤسسات التعميـ العالي حصمت الجامعة عمى الترخيص
المبدئي ثـ عمى االعتماد العاـ لمجامعة بتاريخ  15/07/2007إلى أف حصمت عمى االعتماد النيائي
لكمياتيا.
كقد استطاعت الجامعة خبلؿ ىذه الفترة مف إتماـ بعض منشئاتيا في مبنى الخكارزمي كمبنى
ابف خمدكف ،إلى أف تكقؼ العمؿ في إنشاء المباني المتبقية في المدينة الجامعية لجامعة فمسطيف كفؽ
التصكرات كالمخططات التي كضعتيا الجامعة لمبانييا بسبب ظركؼ الحصار المفركض عمى قطاع
غزة كمنع مكاد البناء مف الدخكؿ إليو.
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 لماذا جامعة فمسطيف  ...الجامعة والمجتمع:
.1

المحافظة عمى ىكية المجتمع الكطنية كالعربية كاإلسبلمية ،كدعـ كحدتو كتماسكو ،كنشر ثقافتو

كاإلبقاء عمى ثكابتو  ،كما يجب التركيز عمى الجمع بيف األصالة كالمعاصرة.
.2

فتح مجاالت جديدة تكافؽ رغبات الدارسيف كاحتياجات الكطف

.3

المساىمة مع الجامعات المحمية في الحركة العممية.

.4

حاجة السكؽ في المستقبؿ المنظكر إلى مؤسسات تعميـ جامعي جديدة في ضكء النسبة المرتفعة

لمنمك السكاني ،كبالتالي الزيادة الكبيرة في عدد طبلب المدارس في فمسطيف.
.5

مشاركة القطاع الخاص في بناء المجتمع الفمسطيني كعممية التنمية في فمسطيف ،حيث إف

مشاركة القطاع الخاص في تكفير مؤسسات التعميـ العالي ،سيعمؿ عمى تخفيؼ العبء المالي عمى
السمطة الفمسطينية في ضكء محدكدية المكارد المالية ليا مف ناحية ،كتمبية حاجة السكؽ مف ناحية
أخرل ،عمى أف يككف ذلؾ ضمف ضكابط الجكدة كالنكعية المعتمدة كاشراؼ ك ازرة التعميـ العالي
الفمسطينية.
.6

المساىمة في رفع الجكدة األكاديمية لمتعميـ الجامعي بما تكفره الجامعة مف تقنيات متطكرة

ككفاءات ،كما تكفره كذلؾ مف بيئة تنافسية تسيـ في تحسيف األداء العاـ كرفع الجكدة لمتعميـ الجامعي.

 الرؤية والرسالة واألىداؼ:
 الرؤية:
مؤسسة أكاديمية متميزة داعمة لمتنمية المستدامة عمى المستكل الكطني كفؽ معايير الجكدة.
 الرسالة:
تسعى جامعة فمسطيف لمتميز في التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع مف خبلؿ برامج
مرتبطة بالتنمية المستدامة كتخريج أجياؿ محصنة بالقيـ األصيمة ،كقادرة عمى مكاكبة التطكرات العممية
كالتكنكلكجية كمستجدات العصر ،كالمنافسة عمى المستكييف المحمي كاإلقميمي.
 القيـ :
تعزيز القيـ الدينية كالكطنية ،االنتماء ،النزاىة ،التميز ،االحتراـ ،ركح الفريؽ ،القيادة ،الشفافية،
االستقبللية ،العدالة
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 األىداؼ االستراتيجية:
 .1تكفير بيئة مستقرة تشجع عمى اإلبداع ك انتماء المكظفيف كالطمبة كالخرجيف.
 .2تطكير العبلقات مع المؤسسات العربية كاالجنبية كمؤسسات البحث العممي.
 .3زيادة طبلب الجامعة الي عشرة االؼ طالب.
 .4التميز في البحث العممي كتسخيره لخدمة المجتمع.
 .5تزكيد المجتمع بخريجيف مميزيف لمسكؽ المحمي كمناسبيف لمدراسات العميا.
 المراكز والوحدات في الجامعة:
 .1كحدة التخطيط االستراتيجي.
 .2مركز اتقاف المغة االنجميزية.
 .3المكتب اليندسي.
 .4ادارة التعميـ االلكتركني.
 .5مركز التعميـ المستمر.
 .6مركز المناظرات .
واقع المسؤولية االجتماعية في جامعة فمسطيف:
مف خبلؿ االطبلع مع مكقع الجامعة الرسمي كمتابعة االنشطة التي تـ تنفيذىا في جامعة
فمسطيف خبلؿ عاميف ( 2016ك  )2017كالتي تعبر عف المسؤكلية االجتماعية لجامعة فمسطيف تجاه
المجتمع المحمي كفؽ التالي:
 -1العمؿ عمى اشراؾ الطمبة مع أصحاب القرار خبلؿ الجمسات الحكارية المشتركة بما يصقؿ
شخصية الطالب بالميارات الفكرية المستجدة.

 -2القياـ بأعماؿ دراسية لتعريؼ الطمبة بمشكبلتيـ كآليات تكطيف المعرفة.

 -3العمؿ عمى تعزيز قدرات الطمبة مف خبلؿ اشراكيـ في القاءات التكعكية التي تنفذىا مؤسسات
المجتمع المدني.

 -4تكقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أىمية بما يخدـ مصمح الطالب.

 -5رعاية عدد مف االندية لمقياـ بتنفيذ أنشطة رياضية في كافة المناطؽ.
 -6القياـ بأعماؿ عمؿ تطكعية في كافة المجاالت لمحماية مف تمكث البيئة كالمخاطر التي تصيب
الفرد كالعائمة.
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 -7عقد اجتماعات دكرية بيف طمبة الجامعة كرئيسيا لمكقؼ عمى العقبات التي يعاني منيا الطمبة
كالعمؿ عمى حميا.

 -8مشاركة االىالي في المناسبات العائمية كالكطنية.
 -9القياـ بتنفيذ أنشطة ترفييية كرياضية لمطمبة.

 -10استضافة أياـ عمؿ بمشاركة  300يتيـ بمناسبة اليكـ العالمي لمطفكلة.
 -11عقد احتفاالت لتكريـ طمبة الجامعة كطمبة الثانكية العامة بشكؿ فصمي كسنكم.
 -12تنظيـ فعاليات اسبكع فمسطيف الثقافي.

 -13تنفيذ أعمؿ تطكعية طبية مجانية لمطمبة كاالىالي بشكؿ دكرم.
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الفصل الثالث
الدراسات الشابكة
 ممذمت.
 انمحىس األول :انذساسبث انخي حنبونج انمسإونيت االصخمبعيت نهجبمعبث.
 انمحىس انزبني :انذساسبث انخي حنبونج نمىرس كبسول.
 حعميب عهً انذساسبث انسببمت.
 مذي االسخفبدة من انبحىد وانذساسبث انسببمت.
 مب يميض هزه انذساست.

مقدمة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تقييـ المسؤكلية االجتماعية في الجامعات الفمسطينية كفؽ نمكذج
كاركؿ مف كجية نظر طبلبيا ،ليذا قاـ الباحث باالطبلع عمى العديد مف الدراسات كالبحكث السابقة
المتعمقة بالمسؤكلية االجتماعية بشكؿ عاـ كالمسؤكلية االجتماعية في الجامعة بشكؿ خاص قاـ
الباحث بتصنيؼ الدراسات السابقة لدراسات تناكلت المسؤكلية االجتماعية لمجامعات ،كأخرل تناكلت
الدراسات التي تناكلت أبعاد المسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ.
أوالً :الدراسات العربية التي تناولت المسؤولية االجتماعية لمجامعات
 .1دراسة الثبيتي ( )2015بعنواف " دور أقساـ االدارة التربوية بالجامعات السعودية في تحقيؽ
المسؤولية االجتماعية".
ىدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر أقساـ االدارة التربكية بالجامعات السعكدية في تحقيؽ
لمسؤكلية االجتماعية ،كعمى الصعكبات التي تكاجييا نحك تحقيقيا لممسؤكلية االجتماعية ،كالمقترحات
التي تسيـ في تحقيؽ أقساـ االدارة التربكية لممسؤكلية االجتماعية .استخدـ الباحث المنيج الكصفي
كأظيرت النتائج اف أفراد الدراسة مكافقكف تمامان عمى أف األقساـ االدارة التربكية تحقؽ المسؤكلية
االجتماعية مف خبلؿ البرامج االكاديمية كالبحث العممي كالعمميات كاألنشطة .كأىـ التكصيات العمؿ
عمى تحقيؽ أقساـ االدارة التربكية لممسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ البرامج األكاديمية كالبحكث العممية
كاألنشطة ،كالعمؿ عمى حؿ الصعكبات كالمشكبلت التي تكاجييا في سبي تحقيؽ المسؤكلية
االجتماعية.
 .2دراسة (خطاب ،وآخروف  )2015بعنواف أثر التسويؽ االجتماعي وتطبيؽ المسؤولية
االجتماعية في تعزيز جودة الخدمات التعميمية ،دراسة ميدانية عمى المدارس الخاصة والمراكز
الثقافية في معاف.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التسكيؽ االجتماعي كتطبيؽ المسؤكلية االجتماعية في
تعزي ز جكدة الخدمات التعميمية في المدارس الخاصة كالمراكز الثقافية في مدينة معاف .كما ىدفت إلى
معرفة كجيات نظر العامميف في تمؾ المنظمات فيما يتعمؽ بتقييميـ ألبعاد المسؤكلية االجتماعية كفيما
يتعمؽ بجكدة الخدمات التعميمية .كمف اىـ النتائج التي تكصمت غمييا ىذه الدراسة كجكد أثر كبير
لمتسكيؽ االجتماعي كالمسؤكلية االجتماعية في تعزيز جكدة الخدمات التعميمية ،كما اظيرت أف تطبيؽ
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أبعاد المسؤكلية االجتماعية لو اثر ايجابي عمى الخدمات التعميمية المقدمة .كمف اىـ التكصيات
بضركرة تبني المدراس كالمراكز برامج المسؤكلية االجتماعية كزيادة المخصصات المالية البلزمة
كالكافية لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف المسؤكلية االجتماعية.
 .3دراسة الشمري ،ىادي ( )2014المسؤولية االجتماعية لدى طالب الجامعات السعودية
وعالقتيا بالوعي الوقائي – دراسة مقارنة بيف الجامعات الحكومية واألىمية (اطروحة دكتوراة).
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التزاـ المسؤكلية االجتماعية لدل كؿ مف طبلب الجامعات
السعكدية الحككمية كاألىمية .كالتعرؼ عمى درجة الكعي لدل كؿ مف طبلب الجامعات السعكدية
الحككمية كاألىمية عمى مقياس الكعي الكقائي االجتماعي ،كتحديد درجة العبلقة بيف التزاـ المسؤكلية
االجتماعية لدل كؿ مف طبلب الجامعات السعكدية الحككمية كاألىمية كالكعي الكقائي االجتماعي
لدييـ.،ك التعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللو إحصائية في التزاـ المسؤكلية االجتماعية.
كتكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطيو طردية بيف المسؤكلية الشخصية كالمسؤكلية األخبلقية
كالكطنية.

ككاف مف أىـ التكصيات العمؿ عمى مكاءمة كافة المرافؽ الجامعية بما يتناسب مع

االحتياجات الفعمية لدل الطبلب ،خصكصان لدل طبلب الجامعات األىمية إذ بينت نتائج الدراسة
الحالية أف المسؤكلية االجتماعية كالكعي الكقائي كاف أعمى درجة في الجامعات الحككمية مقارنة
بالجامعات األىمية .كالعمؿ عمى تبادؿ العبلقات كالخبرات مع الجامعات العربية كالعالمية التي تقدـ
خدمات متطكرة في مجاؿ الكعي الكقائي كالمسؤكلية االجتماعية.
 .4دراسة الصايغ ( ،)2014بعنواف

( استراتيجية مقترحة لمجامعات السعودية في تنمية

المسؤولية المجتمعية لدى الطالب (دراسة وصفية تحميمية.
ىدفت الدراسة إلى الكصكؿ إلى استراتيجية مقترحة لمجامعات السعكدية في تنمية المسؤكلية
االجتماعية لدل الطبلب في ضكء بعض تجارب الجامعات ،كتكجو ك ازرة التعميـ العالي في المممكة
العربية السعكدية في تنمية المسؤكلية االجتماعية لمجامعات؛ كأحد أىدافيا لمدفع بمسيرة التعميـ العالي
في تحقيؽ التنمية المجتمعية المستدامة ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي  ،كتكصمت الدراسة إلى
كضع االستراتيجية المقترحة متينة عؿ أسس كركائز رئيسية ىي رسالة الجامعة كأىدافيا .كتكصمت
إلى ضركرة مأسسة المسؤكلية المجتمعية في الجامعات ،كذلؾ مف خبلؿ تضمينيا في خطة الجامعة
كاخضاع إجراءاتيا لمتقكيـ لمتأكد مف تحقيقيا لؤلىداؼ ،كتطكير ثقافة األفراد كالمؤسسات حكؿ
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المسؤكلية المجتمعية عامة كالمسؤكلية المجتمعية لمجامعات بخاصة مف خبلؿ مكقعيا كأعمى منبر
لمتعميـ.
 .5دراسة رحماني ( )2014بعنواف تأثير أبعاد المسؤولية االجتماعية عمى األداء المالي دراسة
حالة المؤسسة الوطنية لألشغاؿ في اآلبار خالؿ الفترة ).) 2013 -2000
ىدفت الدراسة إلى إبراز األثر الذم يخمفو التزاـ المؤسسة االقتصادية بأبعاد المسؤكلية
االجتماعية عمى أدائيا المالي ،ككحالة تطبيقية تـ اختيار المؤسسة الكطنية لؤلشغاؿ في اآلبار خبلؿ
الفترة ( .)2013-2000كتـ التعرؼ عمى كاقع تبني أبعاد المسؤكلية االجتماعية مف طرؼ المؤسسة
محؿ الدراسة ،ككذا االعتماد عمى تحميؿ الكثائؽ المحاسبية كالمالية في حساب مجمكعة مف المؤشرات
لتقييـ أداءىا المالي قبؿ كبعد تبني المؤسسة ألبعاد المسؤكلية االجتماعية ،كخمصت الدراسة إلى
نتيجة مفادىا أف تبني أبعاد المسؤكلية االجتماعية مف طرؼ المؤسسة يؤدم إلى تحقيؽ مبدأ الربح
عمى المدل البعيد ،كما يكسبيا عبلقات جيدة مع عمبلئيا ،ككذا تحسيف سمعتيا مما يؤدم إلى
تحسيف أدائيا المالي عمى المدل الطكيؿ ،كمنو الكصكؿ إلى مكانة تؤىميا إلى المنافسة مع المؤسسات
الكبرل.
 .6دراسة (شرفي)  2013بعنواف دور المسؤولية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية لمنظمات
األعماؿ (دراسة حالة مؤسسة سونطراؾ)
ىدفت الدراسة إلى تأصيؿ المفاىيـ األساسية المتعمقة بالمسؤكلية االجتماعية ،كتبياف أىمية
ممارسة المؤسسة لدكرىا االجتماعي ليس اتجاه أصحاب المصالح فقط كانما تجاه بيئتيا عمى المستكل
الدكلي .كابراز أىمية تقييـ أثر تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية ،كالتعرؼ عمى
كاقع تطبيؽ المسؤكلية االجتماعية في المؤسسات الجزائرية.
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج منيا ضركرة إيماف المنظمة بقضية المسؤكلية
االجتماعية نحك المجتمع ،كأف تككف ىناؾ قناعة كيقيف مف قبؿ كؿ مسؤكؿ فييا ابتداء مف أصحاب
الشركات ،مرك انر بمديرييا التنفيذييف ،انتياء بالمكظفيف حكؿ أىمية ىذا الدكر .كأف تقكـ المنظمة
بتحديد رؤية كاضحة نحك الدكر االجتماعي الذم تريد أف تتبناه كالقضية الرئيسية التي ستيتـ بالعمؿ
عمى المساىمة في معالجتيا كالمبادرة التي ستقدميا لممجتمع بدالن مف االنتقاد كالشككل لمسمبيات
المكجكدة .كيمكف لمنظمة األعماؿ أف تحقؽ أرباحا عمى المدل البعيد كمما زادت مف دكرىا
االجتماعي ،كدعمت األنشطة االجتماعية فيذه األخيرة تعتبر بمثابة استثمار مستقبمي ليذه الشركات.
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 .7دراسة ىممو( )2013دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في ضوء مسئوليتيا مف
وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس – جامعة األقصى دراسة حالة.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع المحمي في ضكء
مسؤكليتيا االجتماعية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كتـ دراسة حالة جامعة االقصى .ىذا
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عبلقة ذات داللة احصائية بيف دكر الجامعة
في خدمة المجتمع كالمسؤكلية تجاه العامميف كتجاه الطمبة .ىذا كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف
التكصيات أىميا .تكطيد العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع المحمي ،بأف تضع الجامعة كافة امكانياتيا
كجميع مرافقيا في خدمة المجتمع المحمي.
 .8راشي ( ) 2013بعنواف دور تبني مقاربة المسؤولية االجتماعية في خمؽ وتدعيـ ريادة
وتنافسية منظمات األعماؿ.
جاء في كرقة العمؿ أف المسؤكلية االجتماعية لمنظمات االعماؿ حقيقة نظرية كميدانية ،أثبتيا
تنظير طكيؿ استسقى أصكلو مف كاقع المعامبلت كتكاصؿ الحديث عنو عمى كتيرة متسارعة عبر
أدبيات ال تزاؿ تتعاظـ كتمتد إلى مجاالت كثيرة السياسية منيا كاالقتصادية كالقانكنية كالبيئية
كاالجتماعية ،كالى العديد مف المستكيات الكمية كباألخص الجزئية المعبر عنيا بمنظمات االعماؿ.
كذلؾ أثبتت معظـ الدراسات أف منظمات االعماؿ إذا ما تبنت مقػاربة المسؤكلية االجتماعية،
ستساىـ في تحقيؽ رفاىية المجتمع ،كسيعزز مف سمعتيا كعبلمتيا التجارية ،كما أف ذلؾ سينمي
درجة الرضا لدل األفراد العامميف لدييا ،كتحسيف العبلقة مع أصحاب المصالح كاالستماع آلراء
ككجيات نظر الجميكر كجماعات الضغط ،كبالتالي تحقيؽ الريادة كتدعيـ تنافسيتيا التي مف شأنيا أف
تعزز كتضمف ليا البقاء كاالستم اررية.
كبالتالي يجب طرح ىذه المقاربة بما تحممو في طياتيا مف مكاسب بشدة عمى منظمات
االعماؿ في الدكؿ اإلسبلمية كتكصيتيا باف أف تطبيقات المسؤكلية االجتماعية ال تقترف بمكاثيؽ
كمعاىدات دكلية بؿ بالعكدة إلى المنيج اإلسبلمي كذلؾ باألخذ بالكتاب كالسنة في الممارسات المتعمقة
بيذا المفيكـ ،لمكصكؿ إلى االستفادة منيا كمحاكلة تطكيرىا في إطار الخصكصية الثقافية اإلسبلمية
في ىذه الدكؿ ،كذلؾ لكجكد ممارسات كاقعية حديثة ليذا المفيكـ ال يكاد يخمك مضمكنيا مف أصكؿ
إسبلمية كاضحة.
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 .9دراسة معروؼ ( ،)2012بعنواف " دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في خدمة
المجتمع المحمي مف وجية نظر أساتذتيا" .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع
المحمي كتكصمت الدراسة إلى اف مستكل دكر كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع
المحمي جاءت بنسبة ( .)%62.2كفي مجاؿ التكعية كالتثقيؼ جاءت بنسبة ( .)%65.4كفي مجاؿ
البحكث التطبيقية بنسبة (.)%62.9
كأكصت الدراسة بضركرة تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس لتفعيؿ دكرىـ في خدمة المجتمع،
كاالتصاؿ بالمؤسسات العالمية كالمؤسسات ذات الصمة بشؤكف خدمة المجتمع المحمي لبلستفادة مف
خبراتيا كاتاحة الفرصة لممشاركة في أعماليا ،كذلؾ تشجيع الباحثيف مف العامميف في كميات التربية
عمى اجراء بحكث تطبيقية.
 .10دراسة جابر وميدي ( ،)2011بعنواف  " :دور الجامعات في تعزيز مفاىيـ المسؤولية
االجتماعية لدى طمبتيا ،دراسة ميدانية مقارنة بيف جامعتي حمواف(ج.ـ.ع)  ،وجامعة األزىر بغزة
(فمسطيف)".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز أسس كمبادئ الش اركة الفاعمة بيف الجيات كمؤسسات
المجتمع ،ككضع رؤية لتفعيؿ دكر الجامعات لتعزيز مفاىيـ المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ االجابة
عمى السؤاؿ الرئيس لمدراسة :ما دكر الجامعات لتعزيز مفاىيـ المسؤكلية االجتماعية لدل الطبلب
الجامعييف.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر متغيرات الدراسة (الجنس ،المستكل ،األنشطة) في التعرؼ
عمى تعزيز مفاىيـ المسؤكلية االجتماعية عبر الجيات الفمسطينية كالمصرية .كتكصمت الدراسة إلى أف
ىناؾ ارتفاع ممحكظ في استجابة العينة مف الشباب الفمسطيني كالمصرم عمى المسؤكلية االجتماعية
تجاه اآلخريف ،كىناؾ تشابو في الكعي تجاه المسؤكلية االجتماعية .كأكصت الدراسة بضركرة اضافة
مساقات دراسية كمتطمبات جامعية عامة تركز عمى المفاىيـ كالمعاني المرتبطة بمفاىيـ المسؤكلية
االجتماعية.
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 .11دراسة شاىيف ( ،)2011بعنواف ( المسؤولية االجتماعية في الجامعات العربية – جامعة
القدس المفتوحة أنموذجاً ،دراسة وصفية تحميمية).
ىدفت الدراسة إلى ابراز مفيكـ المسؤكلية المجتمعية لمجماعات ،ككضع تصكر ألداء المسؤكلية
المجتمعية لمجماعات مف خبلؿ تأثيراتيا في المجتمع كمراحؿ األداء ،كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي التحميمي.
كتكصمت الدراسة إلى أف الدكر الذم تقكـ بو جامعة القدس المفتكحة في مجاؿ المسؤكلية
المجتمعية ىك دكر متميز كفاعؿ ،إال أنو غير متكامؿ.
كأكصت الدراسة بضركرة تطكير ثقافة األفراد كالمؤسسات حكؿ المسؤكلية المجتمعية لمجامعات،
كانشاء دائرة متخصصة في الجامعة تعني بالمسؤكلية االجتماعية ،كما أكصت الدراسة بضركرة عقد
مؤتمر سنكم مشترؾ تشارؾ في كؿ الجامعات الفمسطينية كك ازرة التربية كالتعميـ العالي لمناقشة
السياسات العامة لممسؤكلية المجتمعية لمجامعات.
 .12دراسة الرواشدة ( ،)2011بعنواف  ( :دور الجامعة في خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية وعالقة ذلؾ ببعض المتغيرات الشخصية لدييـ – جامعة البمقاء التطبيقية
نموذجاً).
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر جامعة البمقاء التطبيقية في خدمة المجتمع مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجمكف الجامعية في الجامعة ،مف خبلؿ االجابة عمى السؤاؿ الرئيس
لمدراسة ،كىك :ما دكر الجامعة في خدمة المجتمع المحمي مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في
كمية عجمكف الجامعية؟.
كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ دك انر متكسط األىمية لجامعة البمقاء في خدمة المجتمع مف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس .كأكصت الدراسة بضركرة تكطيد العبلقة بيف الجامعة كمنظمات
المجتمع المدني ،كأف تضع الجامعة كافة امكانياتيا كجميع مرافقيا في خدمة المجتمع المحمي ،ككذلؾ
العمؿ عمى تنظيـ برامج كاصدار منشكرات حكؿ دكر الجامعة في خدمة المجتمع المحمي بالتنسيؽ بيف
المؤسسات الحككمية كالتطكعية ،لتكعية أبناء المجتمع بأىمية الجامعة كأدكارىا في تنمية كتطكير
المجتمع.
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 .13محمد ،وآخروف ( )2011ورقة عمؿ بعنواف (أىـ النظريات المفسرة لممسؤولية االجتماعية
لممؤسسات ورؤية الفكر االقتصادي اإلسالمي ليا).
عالجت ىذه الكرقة إشكالية دكافع المؤسسات لتبني استراتيجية ايجابية نحك بيئتيا كمجتمعيا،
كبصيغة أخرل أىـ النظريات المفسرة لممسؤكلية االجتماعية لممؤسسات .حيث ىناؾ العديد مف
النظريات المفسرة لتبني المؤسسات استراتيجيات المسؤكلية االجتماعية كسبب اإلفصاح عنيا .كقد
كجدت الدراسة أف كؿ مف نظرية االقتصاد السياسي كنظرية الشرعية كنظرية أصحاب المصالح مف
أىـ النظريات المفسرة لتكجو المؤسسات نحك إعداد تقارير المسؤكلية االجتماعية ،مع أف نظرية
الشرعية كنظرية أصحاب المصالح مشتقة مف المنظكر الحديث لنظرية االقتصاد السياسي ،باإلضافة
إلى تكافؽ رؤية الفكر اإلسبلمي كمنطؽ المسؤكلية االجتماعية لممؤسسات.
 .14دراسة السالـ ،مؤيد سعيد ،و بياف ،ابراىيـ غازي ( )2011بعنواف أثر المتغيرات التنظيمية في
ممارسة أنماط المسؤولية االجتماعية في الجامعات األردنية الخاصة  :دراسة ميدانية مف وجية
نظر موظفي اإلدارة العميا "
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر بعض المتغيرات التنظيمية في ممارسة أنماط
المسؤكلية االجتماعية في الجامعات األردنية الخاصة مف كجية نظر اإلدارة العميا.
كاشتممت عينة الدراسة عمى خمس جامعات أردنية خاصة مف أجؿ الفرضيات .كتـ تكزيع
االستباف عمى كافة العامميف مف االكاديمييف .تكصمت الدراسة إلى أف أكثر أنماط المسؤكلية
االجتماعية شيكعان في الجامعات األردنية الخاصة ىك النمط المتكازف يميو النمط االقتصادم فالنمط
االجتماعي ،كما تكصمت الدراسة إلى كجكد تأثير معنكم لمتغير الحجـ عمى النمط االقتصادم فقط،
بينما ظيرت تأثيرات معنكية لمتغير العمر عمى كؿ مف النمط االجتماعي كالنمط المتكازف .أما متغير
رأس الماؿ فكاف تأثيره المعنكم كاضحان في جميع األنماط.
 .15دراسة مرتجى ( )2011بعنواف "دور كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في توجيو طمبة
الدراسات العميا نحو قضايا خدمة المجتمع بمحافظة غزة الجامعة االسالمية نموذجاً"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل تكجيو كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لطمبة
الدراسات العميا نحك دراسة قضايا خدمة المجتمع بمحافظات غزة ،كالكشؼ عف الفركؽ حكؿ مدل
تكجيو كميات التربية في الجامعات الفمسطينية لطمبة الدراسات العميا نحك دراسة قضايا خدمة المجتمع
تعزم لمتغير (أصكؿ التربية ،المناىج كطرؽ التدريس ،عمـ النفس) كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي،
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كأسمكب تحميؿ المضمكف .ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف الرسائؿ العممية المقدمة مف قسـ عمـ النفس
كانت أكثر األقساـ تمبية لقضايا خدمة المجتمع يمييا قسـ المناىج كطرؽ التدريس .كأكصت الدراسة
بضركرة تدخر قسـ الدراسات العميا بالجامعة االسبلمية لتكجيو الطمبة في الدراسات العميا نحك اختيار
مكضكعات ليا صمة كارتباط بحاجات المجتمع الفعمية.
 .16دراسة عبد المطيؼ ( )2010بعنواف " المسؤولية االجتماعية لجامعة الممؾ سعود تجاه
المجتمع السعودي :دراسة لتجربة الجامعة في مجاؿ قطاع البيئة وخدمة المجتمع"
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى رؤية الخطة االستراتيجية لجامعة الممؾ سعكد فيما يتصؿ بالمسؤكلية
االجتماعية لمجامعة تجاه المجتمع السعكدم ،كعمى أىـ البرامج كالمشركعات التي تيدؼ إلى تنمية
الشراكة المجتمعية كتعزيز دكرىا في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية ،كخمصت الدراسة إلى كجكد عدة
عكامؿ فردية ساعدت عمى انجاح دكر الجامعة في أداء دكر الجامعة في أداء دكر المجتمعي
كمسؤكلياتيا االجتماعية كمنيا الشراكة بيف الجامعة كالحككمات كالقطاع الخاص كرجاؿ األعماؿ
كالمجتمع المدني ،كأف تعدد مستكيات الشراكة بيف الجامعة كقطاعات المجتمع اقتصاديان كمجتمعيان
كماليان بيدؼ تمبية احتياجات المجتمع الذم تعمؿ فيو الجامعة  ،كأف تككف لمجامعة برامج كأنشطة
فعمية تعكس مسؤكلياتيا االجتماعية تجاه المجتمع ،فمممسؤكلية جانبيا التطبيقي الذم تظير أثاره في
استفادة شرائح اجتماعية كبيرة في المجتمع مف برامج الجامعة كمشركعاتيا كأنشطتيا المكجية لخدمة
المجتمع كقطاعاتو المختمفة.
 .17دراسة حراحشة ( )2009بعنواف " دور جامعة اليرموؾ في خدمة المجتمع مف وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس فييا".
ىدفت إلى التعرؼ إلى كجيات نظر ىيئة التدريس في دكر جامعة اليرمكؾ في خدمة المجتمع
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج كىي أف دكر جامعة
كبناء عمى
اليرمكؾ في خدمة المجتمع مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا جاءت بدرجة كبيرة.
ن
النتائج أكصت الدراسة أف تضع الجامعة كافة امكانياتيا المادية كالبشرة كجميع مرافقيا في خدمة

المجتمع المحمي.
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ثانياً الدراسات األجنبية:
Developing university social
 -1دراسة ( )0212 Ruxandra Vasilescuبعنوان
responsibility: A model for the challenges of the new civil society.

دراسة "تطكير المسؤكلية االجتماعية في الجامعة – نمكذج لتحديات مجتمع مدني جديد".
تيدؼ ىذه الكرقة إلى شرح التحكؿ مف جامعة االجتماعي الشركات بالمسؤكلية االجتماعية لمجامعة،
مف خبلؿ تقديـ إطار مفاىيمي لممسؤكلية االجتماعية لمجامعات كالذم يحتاج إلى تبني استراتيجية
المسؤكلية االجتماعية تماما مثؿ غيرىا مف المنظمات ،مف أجؿ تمبية تكقعات أصحاب المصمحة
(الطبلب الحالييف ،طبلب المستقبؿ ،أنصار الخ) كتعرض ىذه الكرقة ،مف ناحية أخرل ،نمكذج
المسؤكلية االجتماعية لمجامعة في سياؽ العكلمة كتطكر نمكذج المسؤكلية االجتماعية لمجامعات
كتدرس كاقع كتحديات نظاـ التعميـ العالي الركماني.
 -0دراسة ( “ Corporate Social Responsibility as source of Skitka and Bauman , 2012
)Employee Satisfaction

دراسة " المسؤكلية االجتماعية لمشركات لمصدر رضا لممكظفيف".
المسؤكلية االجتماعية لمشركات بمثابة مصدر رضا العامميف( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى
تأثير المسؤكلية االجتماعية لمعامميف ألف العامميف ىـ أصحاب المصمحة األساسية التي تساىـ في
نجاح الشركة كفيـ تفاعبلت المكظؼ لممسؤكلية االجتماعية لمشركات مف خبلؿ تحديد أربعة مسارات
كاضحة مف المسؤكلية االجتماعية التي تؤثر عمى عبلقة المكظفيف كىي احتياجات نفسية عالمية
كاحتراـ الذات كاالنتماء( .
كتكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية أف الشركات ممكف أف تمبي مصمحتيا الذاتية مع احتياجات
المجتمع كتمبية حقكؽ المكظفيف .كأف المسؤكلية االجتماعية لمشركات بكثير مف األحياف تمثؿ كسيمة
لمحفاظ عمى عبلقات ايجابية مع أصحاب المصمحة كالمكظفيف ىـ أصحاب المصمحة األساسية.
 -3دراسة  ,)0210(Isil & Gresiبعنوان "Corporate Social Responsibility in Higher
"Education Institutions: Istanbul Bilgi University Case

دراسة "المسؤكلية االجتماعية لمشركات في مؤسسات التعميـ العالي– دراسة حالة جامعة اسطنبكؿ
بيمجي".
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ دكر جامعة بيمجي اسطنبكؿ في ممارسة المسؤكلية االجتماعية ،كتكصمت
الدراسة إلى أف تجربة جامعة بيمجي اسطنبكؿ في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية ىي تجربة ناجحة،
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حيث يكجد في الجامعة  14مركز يقدـ خدمات لممجتمع كالباحثيف مثؿ مركز الدراسات البيئية
كالطاقة ،كمركز البحكث الفكرية الممكية ،كمركز دراسات المجتمع المدني ،كما تكصمت الدراسة إلى أف
الجامعة تمنح  $4مف الدخؿ إلى ىذه المراكز ،كذلؾ استيعاب اجراءات كممارسات المسؤكلية
االجتماعية لمجامعة ميـ جدان الكتساب سمعة طيبة كميزة تنافسية قكية.
كأكصت الدراسة بضركرة تعميؽ الت ازـ الجامعة بالمسؤكلية االجتماعية عمى المستكل التشغيمي
كالمستكل األكاديمي كاألنشطة الطبلبية ،كضركرة دعـ االدارة مف أجؿ نجاح كاعتماد تطبيؽ المسؤكلية
االجتماعية.
 -4دراسة ( “The impact of the employees perception of corporate )Dan zheng 2010
social Responsibility on job attitudes and Behaviors :A study in China”.

دراسة " أثر ادراؾ المكظفيف لممسؤكلية االجتماعية لمشركات في مكاقؼ العمؿ كالسمكؾ – دراسة حالة
الصيف".
ىدفت ىذه الدراسة لكشؼ إدراؾ العامميف لممسؤكلية االجتماعية حكؿ اتجاىات العمؿ كالرضا الكظيفي
كااللتزاـ ال تنظيمي في البيئة الصينية كلكشؼ تأثير اتجاىات العامميف لممسؤكلية االجتماعية عمى
سمككيـ .كتكصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية كشؼ تأثير المسؤكلية االجتماعية لمعامميف عمى
اتجاىات عمميـ ( الرضا الكظيفي -االلتزاـ الكظيفي -السمككيات) كىذ الدراسة نظرت إلى بناء
االتجاىات التي تكجد بيف العبلقات المدركة لممسؤكلية االجتماعية كعف سمككيات العامميف ،فادراؾ
لممسؤكلية االجتماعية كالعبلقة بينيا كبيف سمكؾ العامميف سيتكسطيـ اتجاىات العمؿ .باإلضافة إلى
أف المسؤكلية االجتماعية لمشركات ليا فائدة لمشركات كالعامميف.
 -5دراسة (  ) Bouguguila Sihem 2008بعنوان " Social Responsibility of Education

دراسة "المسؤكلية االجتماعية لمجامعات".
ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة المسؤكلية االجتماعية في التعميـ مف خبلؿ دراسة استكشافية عمى عينة
مف المعمميف كالطبلب ،حيث أكصت الدراسة بأنو يجب عمى المعمميف تعزيز بعض القيـ التي تط أر
عمى سمكؾ الطبلب  .مف خبلؿ إدخاؿ فكرة أف "المكاطنة" يمكف أف تككف اإلطار التفسيرم لمتعمـ
الناجح  .كيمكف تبرير الفكرة مف خبلؿ تأسيس التكجو االجتماعي مف خبلؿ الثقافة كالديف كتعزز مف
األسرة .كغيرىا مف بعض العكامؿ الداخمية التي تشجع ىذا التكجو .أيضان فإف المكاطنة ىي في طريقة
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إلخراج استراتيجيات التعمـ .كىذا يدؿ عمى أف التعمـ النشط ىك األصؿ في المسؤكلية االجتماعية
لمكاطنيف فاعميف  ،كبالتالي الطبلب .لذلؾ مف الميـ أف تكشؼ ىذه اإلشكالية مف أجؿ تحفيز
المعمميف لدينا جنبا إلى جنب مع الطبلب لممارسة المسؤكلية االجتماعية في تصرفاتيـ لمحصكؿ ليس
فقط جيؿ المكاطف الفعمي كلكف أيضا لضماف الحصكؿ عمى جيؿ مكاطف في المستقبؿ .
 -6دراسة ( )porter & Kramer ,2006بعنوان Strategy and Society : the link Between
.“Competitive Advantage and corporate social Responsibility.

دراسة "العبلقة بيف الميزة التنافسية كالمسؤكلية االجتماعية لمشركات".
ىدفت الدراسة إلى تكضيح العبلقة بيف الميزة التنافسية كالمسؤكلية االجتماعية لمشركات في الكاليات
المتحدة األمريكية .كىذه الدراسة تمثؿ دراسة نظرية تستند باألساس عمى استعراض األدب النظرم في
مجاؿ العبلقة بيف المسؤكلية االجتماعية كالميزة التنافسية .كقد تناكلت الدراسة العديد مف المكاضيع
كاف أبرزىا نشكء كظيكر المسؤكلية االجتماعية باإلضافة إلى التكامؿ بيف األعماؿ كالمجتمع .كقد
تكصمت الدراسة مف خبلؿ استعراض األدب النظرم إلى أف تبني األنشطة االجتماعية تؤثر عمى
المنظمات مف خبلؿ عناصر بما يعكس ميزتيا التنافسية ،كىذه العناصر ىي القضايا االجتماعية
العامة كالتي تعد ميمة جدان لممجتمع لكنيا غالبان ما تككف ذات تأثير عمى عمميات المنظمة كال تؤثر
عمى المنافسة البعيدة المدل .كتأثيرات سمسمة القيمة االجتماعية كالتي تؤثر عمى نشاطات المنظمة
كبشكؿ ممحكظ في سير العمؿ .البعد االجتماعي لممحتكل التنافسي كالتي تمثؿ العكامؿ في البيئة
الخارجية كالتي تؤثر عمى مكجيات التنافس في نطاؽ عمؿ المنظمة.
 -7دراسة )Giuffré Lidia & E. Ratto Silvia (2014
)Education: University Social Responsibility (USR

A New Paradigm in Higher

دراسة "نمكذج جديد في التعميـ العالي لممسؤكلية االجتماعية لمجامعات".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ نمكذج جديد في المسؤكلية االجتماعية لمجامعات عمى اعتبارىا أنيا
ليست مسؤكلية شخصية فقط في الكقت الحاضر ألف ىناؾ تغي ارت اجتماعية كثقافية في مجتمع
المعرفة كتسارع عممية التطكير في العممية التعميمية كىدفت ىذه الدراسة في تحميؿ دكر الجامعات في
المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ أربع عمميات ىي االدارة كالتعميـ كالبحكث كاالرشاد لذلؾ إف ما
تمارسو الجامعة يقع ضمف اطار إدارة الجكدة كاالعتماد مف خبلؿ تعزيز العمؿ التطكعي لدل الطمبة.
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حيث طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف الطمبة كالمدرسيف في كمية الزراعة في جامعة بكنيس آيرس
في األرجنتيف.
 -8دراسة ) Kaya, Çiğdemet al, (2014بعنوان Turkish Students’ Perceptions of Social
Responsibility and Voluntarism

دراسة " تصكرات الطمبة االتراؾ في المسؤكلية االجتماعية كالتطكعية".
تيدؼ ىذه الدراسة الكتشاؼ مستكل كعي الطمبة األتراؾ في رفع مفيكـ التطكع كالمسؤكلية االجتماعية
لدل الطمبة .استخدـ الباحث المنيج الكصفي لئلجابة عمى سؤاليف  :األكؿ يتمثؿ في الفرؽ بيف
الطمبة الذيف يمارسكف المسؤكلية االجتماعية كغيرىـ مف الطمبة اليف ال يمارسكنيا  .كأظيرت النتائج
أف الطالبات البلتي يمارسف المسؤكلية االجتماعية تعتبر كسيمة لمحصكؿ عمى مكانة اجتماعية في
المجتمع التركي .باعتبارىا صكرة منظمة لمعمؿ االجتماعي كأكثر أىمية ،كىناؾ اختبلؼ بيف مف
يمارسكف المسؤكلية االجتماعية كغيرىـ مف الطمبة اليف ال يمارسكنيا.
 -9دراسة  )0211( Nejat etal.بعنوان "Corporate Social Responsibility and Universities: A
World Universities’ Websites'' Study of Top 10

"المسؤكلية االجتماعية لمشركات كالجامعات – دراسة مكاقع افضؿ  10جامعات في العالـ".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع المسؤكلية االجتماعية في أفضؿ عشر جامعات حكؿ العالـ
حسب تصنيؼ تايمز لمتعميـ العالي عاـ  ،2009مف خبلؿ المكاقع االلكتركنية ليذه الجامعات،
كاستكشاؼ محتكاىا كالتقارير السنكية لمجامعات ،كاستخدمت الدراسة منيجية تحميؿ المحتكل لممكاقع
االلكتركنية ،كتـ تحديد كاستخداـ سبعة محاالت اساسية لممسؤكلية االجتماعية كىي  :االدارة
التنظيمية ،كحقكؽ االنساف ،كممارسة العمؿ ،كالبيئة ،كالممارسات التشغيمية العادلة ،كقضايا الطبلب،
كمشاركة المجتمع المحمي كتنميتو.
كتكصمت الدراسة إلى اىتماـ كبير لدل ىذه الجامعات في مجاالت المسؤكلية االجتماعية ،كأنيا تقدـ
معمكمات كافية بمكضكع الشفافية كالمسائمة مف خبلؿ تقديـ الحقائؽ كاألرقاـ عمى شكؿ تقارير عمى
االنترنت كيمكف الكصكؿ إلييا  PDFلجميع الزكار .
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 -12دراسة '' The University Social Role and Responsibility, )2010( Elena & Oriana
''The Case of Spiru Haret University

"دكر الجامعة في المسؤكلية االجتماعية – دراسة حالة جامعة سبيرك ىاريت"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المسؤكلية االجتماعية في جامعة سبيرك ىارت في ركمانيا،
كمدل رضا األطراؼ ذات العبلقة(الخريجيف ،كالمؤسسات العامة كأسر الطمبة) بالعممية التعميمية
الجامعية ،كجكدة العممية األكاديمية ،كبرامج التدريب المقدمة لمطبلب ،كتـ استخداـ أسمكب المسح
الشامؿ .كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ رضا مف أصحاب العمؿ حكؿ العممية التعميمية لمجامعة،
كالخدمات التي تقدميا ،كتكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة.
كأكصت الدراسة بضركرة تطكير المشاركة في مشاريع البحث كاالبتكار ،كتطكير التعاكف مع الشركاء
مف البيئة الصناعية كبيئة األعماؿ ،كزيادة مشاركة الطبلب في إدارة الجامعة.
ثالثاً :الدراسات التي تناولت أبعاد نموذج كاروؿ لممسؤولية االجتماعية:
 .1دراسة فروانة ،الديب ( )2016حوؿ دور الجودة في تعزيز أبعاد المسؤولية االجتماعية في
مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة" دراسة حالة (شركة جواؿ ،شركة االتصاالت الفمسطينية،
بنؾ فمسطيف)
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الجكدة في تعزيز أبعاد المسؤكلية االجتماعية في
مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة  .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،لمناسبة ىذا
المنيج لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات ،كقد تككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف العامميف في مجتمع
الدراسة.
قد تكصمت الدراسة إلى أف ىذه المؤسسات تبنت المسؤكلية االجتماعية ،كأف الجكدة ليا دكر
فعاؿ في تعزيز أبعاد المسؤكلية االجتماعية (البعد االقتصادم ،البعد االجتماعي ،البعد القانكني ،البعد
البيئي) حيث أظيرت النتائج غالبية عظمى تؤيد الدكر الفعاؿ لمجكدة في تعزيز المسؤكلية االجتماعية
في ىذه المؤسسات.
قد أكصت الدراسة بضركرة تطبيؽ أساليب كنماذج اقتصادية تساعد عمى تحسيف الجكدة في
المؤسسات ،كضركرة تطبيؽ المعايير االقتصادية كاالجتماعية كالقانكنية كالبيئية التي تسمح بالرفع مف
أداء المؤسسة كالمجتمع ككؿ ،كتمكف المؤسسة مف تحقيؽ مركز ريادم ميـ.
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 .2دراسة اشتيوي ،أبو مصطفى ( ،)2016المسؤولية االجتماعية وعالقتيا بتغيير االتجاىات
التسويقية نحو الخدمات البنكية  ،دراسة حالة المستفيديف مف خدمات بنؾ فمسطيف بمحافظة
خانيونس.
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف المسؤكلية االجتماعية كتغيير اتجاىات المستفيديف
التسكيقية مف الخدمات البنكية لمبنكؾ التجارية ،حيث طبقت مفردات الدراسة عمى بنؾ فمسطيف كدراسة
حالة كيمكف أف تنطبؽ نتائجيا عمى باقي البنكؾ األخرل ،حيث اتبع الباحثاف المنيج الكصفي
التحميمي حيث تككف اداة الدراسة مف اربع ابعاد ( المسؤكلية االنسانية ،المسؤكلية االخبلقية ،المسؤكلية
القانكنية ،كالمسؤكلية االقتصادية).
مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  :أف ممارسة البنؾ لممسؤكلية االجتماعية بجميع
أبعادىا تكافقت مع تكجيات المستفيديف مف الخدمات المقدمة بدرجة كبيرة ،كأف كاقع اتجاىات
المستفيديف التسكيقية نحك الخدمات التي يقدميا البنؾ ىي درجة كبيرة .كمف أىـ التكصيات التي
خرجت بيا الدراسة زيادة االىتماـ بجانب المسؤكلية االنسانية ،فقد تعتبر مف أىـ الجكانب التي يمكف
أف تؤثر في اتجاىات المجتمع التسكيقية كفي قرار التعامؿ مع البنؾ مف عدمو.
 .3دراسة اآلغا ،عمياف ( )2016بعنواف قياس المسؤولية االجتماعية لدى الشركات المساىمة
العامة .دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية.
ىدفت الدراسة إلى قياس مدل تبني الشركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف
لؤلكراؽ المالية لبرامج المسؤكلية االجتماعية حسب المفاىيـ كالمعايير الدكلية المتفؽ عمييا لممسؤكلية
ا الجتماعية ،كتـ ذلؾ مف خبلؿ قياس مدل تبني ىذه الشركات لجميع أبعاد المسؤكلية االجتماعية (
البعد االقتصادم ،البعد القانكني ،البعد األخبلقي ،البعد االنساني) ،كقد اعتمدت الدراسة التطبيقية عمى
االستبانة كأداة لمدراسة ،كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي مف خبلؿ دراسة المحتكل كالنسب .كقد
أظيرت الدراسة نتائج أىميا :كجكد مكافقة بدرجة متكسطة عمى فقرات المحكر األكؿ " بتني المسؤكلية
االجتماعية مف خبلؿ البعد االقتصادم ،ككذلؾ كجكد مكافقة بدرجة مرتفعة عمى فقرات المحكر الثاني
تبني المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ البعد القانكني ،باإلضافة إلى كجكد مكافقة بدرجة متكسطة عمى
فقرات المحكر الثالث " تبني المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ البعد األخبلقي ،كما أظيرت النتائج عدـ
كجكد مكافقة عامة عمى فقرات المحكر الرابع مف خبلؿ البعد االنساني .كأكصت الدراسة بضركرة بذلؾ
الجيكد مف كافة االطراؼ ذات العبلقة مف الشركات نفسيا كالحككمة كالجيات التشريعية كالمؤسسات
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األىمية كالمينية كاالعبلمية لمعمؿ عمى تفعيؿ تبني المسؤكلية االجتماعية كخصكصا في الجانب
االنساني .
 .4دراسة (الخشروـ وعبيدو )2012 ،بعنواف :تبني المسئولية االجتماعية في الشركات الصناعية
العاممة في مدينة حمب :دراسة ميدانية لعينة مف المدراء.
ىدفت الدراسة إلى قياس مدل تبني الشركات الصناعية ألبعاد المسئكلية االجتماعية مجتمعة
(األخبلقية كالقانكنية ،كالبيئية ،كالخيرية ،كاالقتصادية) ،ككاف أىـ نتائجيا :بأف ىناؾ تباينان بيف
الشركات الصناعية في ممارستيا ألبعاد المسئكلية االجتماعية مجتمعة ،كذلؾ حسب طبيعة عمميا،
ككذلؾ األمر بحسب عمر الشركة ،إال أنو ليس ىناؾ تبايف كاضح بيف الشركات الصناعية في
ممارستيا ألبعاد المسئكلية االجتماعية مجتمعة ،كذلؾ حسب درجة تصنيفيا ،كتبيف أيضا أنو ال تكجد
تباينات بيف الشركات المدركسة كبيف الشركات الرائدة كالمتميزة في ممارستيا لممسؤكليات االجتماعية.
 .5دراسة (الزريقات )2012 ،بعنواف أثر التوجو االستراتيجي في تحقيؽ المسؤولية االجتماعية
دراسة تطبيقية في المصارؼ التجارية األردنية .
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التكجو االستراتيجي في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية في
المصارؼ التجارية االردنية .مف خبلؿ دراسة االبعاد األبعاد األربعة (االقتصادية كالقانكنية كاالخبلقية
كالخيرية) كتكصمت الدراسة إلى نتائج اىميا أف تصكرات العامميف في المصارؼ التجارية االردنية
ألبعاد المسؤكلية االجتماعية ذات مستكل متكسط .ىذا كقد اكصت الدراسة إلى ضركرة أف تستكعب
المصارؼ التجارية االردنية مسؤكليتيا االجتماعية كأف تدرؾ أنيا شريؾ في المجتمع.
 .6دراسة (موسى  )2011بعنواف أثر المسؤولية االجتماعية عمى المكونات االستراتيجية
لممصارؼ في األردف
ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير المسؤكلية االجتماعية عمى المككنات ذات البعد االستراتيجي
لممصارؼ في األردف كتناكلت المسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ المسؤكلية القانكني ،كالمسؤكلية
االقتصادية ،كالمسؤكلية االخبلقي ،كالمسؤكلية الخيرية كاالنسانية .تككف مجتمع الدراسة مف جميع
العامميف في االدارة العميا لئلدارات الرئيسية لممصارؼ كبمغ عددىا ( )23مصرؼ كتكصمت الدراسة
إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا ارتفاع تقييـ ممارسة المصارؼ لممسؤكلية االجتماعية مف قبؿ
العامميف .كتشير النتائج إلى كجكد عبلقة دالة احصائيان لتأثير المسؤكلية االجتماعية في المككنات
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ذات البعد االستراتيجي لممصارؼ .كقد أكصت الدراسة بضركرة اىتماـ المصارؼ بتكسيع تطبيؽ
كتحمؿ المسؤكلية االجتماعية لما ليا اثر في تطكير عمؿ المصرؼ كاستقطاب العمبلء.
رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات كالبحكث التي اىتمت بمكضكع المسؤكلية االجتماعية في
الجامعات ما يمي:
أوالً :مف حيث الفترة الزمنية:
أجريت ىذه الدراسات في فترة زمنية متباينة فكاف اكليا دراسة (العتيبي  )2003كدراسة (عمكف
 ،)2003كآخرىا دراسة (الشمرم ،ىادم  ،2014كدراسة (الصائغ  )2014كدراسة ( & Gresi
 )Isil,2012كأجريت معظميا في العشر سنكات األخيرة مما يدلؿ بشكؿ كاضح عمى أىمية مكضكع
الدراسة .
ثانياً :مف حيث التطبيؽ :
أجريت الدراسات السابقة في أماكف متعددة

فمنيا ما أجريت في المممكة المتحدة كدراسة

( ، )Brown & Clock 2009كمنيا ما أجريت في ركمانيا كدراسة ( & Burcea
 )Marinescu,2011كدراسة (  ،)Elena $ Oriana. 2012كمنيا ما أجريت في ماليزيا كدراسة
( )Nejat et sl., 2011كمنيا ما أجريت في تركيا كدراسة (  )Gresi & Isil, 2012كمنيا ما
أجريت في فمسطيف (ىممك ( ،)2013معركؼ( ،)2012 ،مرتجى( ،)2011 ،العاجز ،حماد ،)2011
(الزغب( ،)2011 ،جابر ،ك ميدم  )2011كدراسة (شاىيف ، )2011 ،كمنيا ما جريت في األردف
(الركاشدة  ،)2011كدراسة (حراحشة ،)2009 ،كدراسة ( الرشيد ،)2005 ،كمنيا ما أجريت في
مصر ( دراسة القاضي ،)2010 ،كدراسة (سبلـ ،)2006 ،كمنيا ما أجريت في العراؽ ( الحسني،
 ،)2012كمنا ما أجريت في السعكدية مثؿ دراسة (الصائغ )2014 ،كدراسة (السحيباني،)2009،
كمنا ما أجريت في البحريف (حسف .،)2007 ،كىذا يدلؿ عمى اىتماـ دكؿ العالـ بمكضكع الدراسة.
ثالثاً :مف حيث األىداؼ:
تنكعت الدراسات السابقة في تناكليا لممسؤكلية االجتماعية في الجامعات في األىداؼ تبعان
لتبايف أىداؼ الباحثيف ،فمنيا ما ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الجامعات كخدمة المجتمع مثؿ
دراسة (الحسني( ،)2012 ،الركاشدة  ،)2011 ،كمنيا ييدؼ إلى التعرؼ إلى دكر الجامعة في
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المسؤكلية االجتماعية (ىممك ( ،)203مرتجى( )2011 ،الصائغ  ،)2014كمنيا ما ىدؼ إلى التعرؼ
عمى كاقع المسؤكلية االجتماعية لدل الجامعة كدراسة (  )Gresi & Isil, 2012كدراسة ( Nejat el
، )al., 2012كدراسة ( ) Froment, 2010كدراسة (جبرف كميدم  ،)2011كدراسة (شاىيف،
 . )2011كىا يدؿ عمى اىمية المسؤكلية االجتماعية في الجامعات ألنيا تمعب دك انر بار انز في التنمية
المستدامة .باإلضافة إلى اعطاء تصكرات مقترحة تنفذ في الجامعات لمحد مف المشكبلت التي تعاني
منيا المجتمعات.
رابعاً :مف حيث أداة ومنيج الدراسة:
تنكعت األدكات التي استخدمت في الدراسات كاألبحاث السابقة ،كذلؾ حسب اليدؼ مف ىذه
كدرسة (معركؼ ،)2012 ،كدراسة (الصائغ
الدراسات ،فمنيا ما استخدـ االستبانة كأداة دراسة ،ا
 )2014كغيرىا مف الدراسات كمنيا ما استخدـ اسمكب المقابمة كدراسة (ناصر الديف كآخركف
 ،)2013كدراسة (  ،)Gresi & Isil, 2012كمنيا ما استخدـ نماذج خاصة بالدراسة كاتفقت غالبية
الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي ،إال أف بعض الدراسة استخدمت مناىج
مختمفة مثؿ منيج تحميؿ المحتكل(  )Nejat et al ,. 2011كمنا ما استخدـ منيج المسح الشامؿ
كدراسة ( ،)Elena & Oriana, 2010كمنيا ما استخدـ المنيج المقارف كدراسة (الشمرم كآخركف
 ،)2014كدراسة (عبد الناصر .)2004
كيرل الباحث أنو اضافة عمى ذلؾ كمف خبلؿ االستعراض لمدراسات العربية كاالجنبية السابقة
دراسة (البسيكني  ،2010بخيت  ،2009حسيف  ،2010عكدة ،2010عبد المطيؼ  ،2010تناكلت
قضايا البحث االجتماعي كارتباطيا بالمسؤكلية االجتماعية لمجامعات العربية

كعرضت تجارب

الجامعات في قطاع البيئة كخدمة المجتمع .كىذا يدؿ عمى ضركرة أىمية ايجاد اتفاؽ بضركرة تبني
استراتيجية مشتركة بيف الجامعات مف أجؿ تقديـ الخدمات لممجتمعات العربية.
كىناؾ دراسات (دراسة شاىيف  ،)2012كدراسة (نجادات  ،)2010ركزت في تكضيح مفيكـ
المسؤكلية االجتماعية ككضع تصكر ألداء المسؤكلية االجتماعية لمجامعات مف خبلؿ تأثيرىا في
المجتمع  ،كركزت الدراسات الستقصاء مدل اىتماـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية مف خبلؿ
التقارير السنكية كالمكاقع االلكتركنية (مييراف  ،كآخركف  )،2011كتأتي دراستي تأكيدان عمى ما جاءت
بو دراسة (رحاؿ  )2011بأنو يجب أال يغفؿ دكر طمبة الجامعة في تحمؿ المسؤكلية االجتماعية كأف
يككف لمطمبة دراية بالمسؤكلية االجتماعية في الجامعة.
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ىذا كاتفقت دراستي في اختيار أبعاد المسؤكلية االجتماعية لمجامعات (نجيب  ،2009الحكرم
 ،2009عبد المطيؼ  ،2010عكاد  ،2010بني سبلمة  ،2011شاىيف  ،2012شقكارة ،2012
عمر ،كآخركف  ،2012ياسيف  )2008حيث ركزت ىذه الدراسات عمى ثبلث أبعاد (البعد
االقتصادم ،البعد االجتماعي ،البعد البيئي).
كاتفقت دراستي مع الدراسات األجنبية دراسة )Alcaizet et al, 2010 (،ك دراسة ( Wong
 )et, al, 2010كدراسة (  ، ) Sharm and Sarm, 2011كدراسة ( Moorthy, et al,
 ،)2010كدراسة ( . )Seder et, al, 2011ككما كاتفقت دراسة في اختيار األبعاد الربع كفؽ نمكذج
كاركؿ كدراسة (فركانة ،الديب ،)2016 ،كدراسة (اشتيكم ،أبك مصطفى ،)2016 ،كدراسة
(الزريقات )2012،كدراسة (مكسى )2012 ،كىذا يدؿ عمى أف نمكذج كاركؿ مف النماذج المعتمدة
لدل الباحثيف في قياس المسؤكلية االجتماعية.
خامساً  :ما يميز الدراسة عف الدراسات السابقة
تتميز الدراسة أنيا تتناكؿ تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية في الجامعات في قطاع
غزة مف كجية نظر طبلبيا  .حيث تعتبر دراسة جديدة عمى حد عمـ الباحث .باإلضافة أنيا ستشكؿ
قاعدة فكرية ينطمؽ مف خبلليا باحثكف آخركف لقضايا أخرل في مشكمة الدراسة .كما كانيا تناكلت
قطاع ىاـ مف القطاعات الخدمية كىك قطاع التعميـ كالذم يمثؿ أكبر مصدر دخؿ في االقتصاد
الفمسطيني.
سادساً  :أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
 .1يمكف مف خبلليا بناء فكرة الدراسة كالتعرؼ عمى أبعاد المسؤكلية االجتماعية.
 .2االستفادة مف االطار النظرم لمدراسات السابقة كالمساعدة في تجنب تكرار دراسة سبؽ دراستيا
عف اآلخريف.
 .3استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تككيف االستبانة .
 .4استفاد الباحث مف المراجع كالكتب التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة لتكفير الكقت كالجيد.
 .5استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة كاألساليب االحصائية المتبعة في
ىذه الدراسات ،كالكيفية التي تمت فييا تحميؿ البيانات في ىذه الدراسات.
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الفصل الرابع
امليهجية واالجراءات
 انممذمت
 أوالً :منهش انذساست.
 ربنيبً  :مجخمع انذساست.
 ربنزب :عينت انذساست.
 سابعبً :خطىاث بنبء اداة انذساست (االسخببنت).
 خبمسبً :مكىنبث اداة انذساست.
 سبدسبً :صذق ورببث أداة انذساست.
 سببعبً :انخىصيع انطبيعي نهذساست
 ربمنبً :االسبنيب االحصبئيت انمسخخذمت في انذساست

مقدمة:
تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا محك انر رئيسيان يتـ مف خبللو إنجاز الجانب التطبيقي مف
الدراسة ،كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى
النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،كبالتالي تحقؽ األىداؼ
التي تسعى إلى تحقيقيا.
حيث تناكؿ ىذا الفصؿ كصفا لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدراسة ،ككذلؾ أداة الدراسة
المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كمدل صدقيا كثباتيا .كما يتضمف كصفان
لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا ،كاألدكات التي استخدمتيا لجمع
بيانات الدراسة ،كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخبلص
النتائج ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
أوالً :منيج الدراسة:
بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي
ن

التحميمي ،كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان كيعبر عنيا
تعبي انر كيفيان ككميان ،كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ استقصاء
مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة ،بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ إلى استنتاجات يبني
مجمكعة مف التكصيات كالطرؽ المقترحة لتنفيذىا.
وقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمومات:
.1

المصادر الثانوية :حيث اتجو الباحث إلى الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة،

كالدكريات كالمقاالت كالتقارير ،كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث ،كالبحث

كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

.2

المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات

األكلية مف خبلؿ االستبانة كأداة رئيسة لمبحث ،صممت خصيصان ليذا الغرض.
ثانياً :مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع البحث مف طمبة جامعات قطاع غزة النظامية (جامعة االزىر ،جامعة األقصى،
الجامعة االسبلمية ،جامعة فمسطيف) كذلؾ حسب عدد الطمبة ،كنكع العينة التي تـ استخداميا في ىذه
الدراسة .كنظ انر لكبر مجتمع البحث أقتصر الباحث عمى الجامعات النظامية الرئيسة في قطاع غزة
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يزيد عدد طبلبيا عف ( 5000طالب كطالبة) كعدده ( )4جامعات كيكضح الجدكؿ رقـ (  ) 2أسماء
الجامعات كأعداد الطمبة الممتحقيف بيا عمى النحكؿ التالي:
جدول2ػددالطلثحالملتحقينتالجامؼاخالنظاميحفيقطاعغزج 
اسـ الجامعة

عدد الطمبة الممتحقيف

النسبة المئوية

جامعة األزىر

15202

%28.2

الجامعة اإلسالمية

15962

%29.6

جامعة األقصى

16626

%30.8

جامعة فمسطيف

6108

%11.3

االجمالي

53,898

%100

المصدر :عمادات القبكؿ كالتسجيؿ في الجامعات.2016 ،

جدول 3مجتمغالدراسححسةالنوعوالمستوىالدراسيللجامؼاخ 
جامعة االزىر

جامعة االقصى

جامعة فمسطيف

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

المستوى األوؿ

2407

3555

2665

3226

1246

3769

1832

1144

المستوى الثاني

1415

2122

1676

2298

1034

2802

1199

569

المستوى الثالث

1055

1916

1051

1524

948

2732

454

192

المستوى الرابع

1167

1986

1058

1382

1109

2986

431

146

المستوى الخامس

173

127

93

195

0

0

101

40

المستوى السادس

21

18

13

21

0

0

0

0

العدد االجمالي فرعي 1

6238

9724

6556

8646

4337

12289

4017

2091

المستوى الدراسي

العدد االجمالي فرعي 2

الجامعة االسالمية

15962

15202

العدد الكمي

16626

6108

53898

الجدكؿ مف اعداد الباحث كفقان لبيانات الجامعات.2016،
ثالثاً :عينة الدراسة:
اعتمد الباحث عمى أخذ عينة طبقية عشكائية مف طمبة الجامعات الفمسطينية بغزة بدالن مف
اسمكب الحصر نظ انر لكبر حجـ مجتمع الدراسة ،كقد بمغ حجـ عينة البحث (  ) 382كحيث تـ تكزيع
ابتداء مف المستكل األكؿ حتى المستكل السادس ،ليككف أفراد مجتمع الدراسة
االستبانة عمى العينة،
ن
فرص متساكية كمستقمة تساعد الباحث في تعميـ نتائج البحث ،كتـ تكزيع االستبانة بالتناسب عمى
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عدد طمبة كؿ جامعة ،كتـ تحديد مستكل ثقة  %95كعميو كانت ( 1.96 = )Zكالخطأ = .0.05
مع العمـ أنو تـ تكزيع االستبانات الخاصة بكؿ جامعة بطريقة العينية العشكائية البسيطة مع األخذ
بعيف االعتبار أف تككف ىذه العينة ممثمة بيف الذككر كاالناث كالمستكل الدراسي في كؿ جامعة حسب
نسبة الطمبة الممتحقيف في الجامعة.
فيما يتعمؽ بحجـ العينة فقد تـ تحديده باستخداـ قانوف روبرت ماسوف الموضح في المعادلة
التالية:

حيث إف:
 : Mحجـ المجتمع
 : Sالدرجة المعيارية المقابمة لمستكل الداللة ( )0.95أم قسمة نسبة الخطأ  0.05عمى 1.96
 : Pنسبة تكافر الخاصية كىي ()0.50
 : qالنسبة المتبقية مف الخاصية كىي ()0.50
كبتطبيؽ القانكف السابؽ يككف حجـ العينة تقريبان ( )382عنصر
جدوؿ  4عينة الدراسة حسب النوع والمستوى الدراسي والجامعة
جامعة االزىر

جامعة االقصى

جامعة فمسطيف

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

ذكور

اناث

المستوى األوؿ

17

25

19

23

9

27

13

8

المستوى الثاني

10

15

12

16

7

20

8

4

المستوى الثالث

7

14

7

11

7

19

3

1

المستوى الرابع

8

14

7

10

8

21

3

1

المستوى الخامس

1

1

1

1

0

0

1

0

المستوى السادس

0

0

0

1

0

0

العدد االجمالي فرعي 1

44

69

46

62

31

87

المستوى الدراسي

العدد االجمالي فرعي 2

الجامعة االسالمية

113

108

العدد الكمي

118
382

مجتمع البحث يتككف مف الطمبة في الجامعات الفمسطينية
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0

0

15

28
43

رابعاً :خطوات بناء أداة الدراسة (االستبانة) :
قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة " تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية االجتماعية وفؽ نموذج
كاروؿ ( ،")Carroll Modelكاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االستبانة :
 .1االطبلع عمى األدب اإلدارم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة ،كاالستفادة منيا في
بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.
 .2استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف في تحديد أبعاد
االستبانة كفقراتيا.
 .3تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 .4تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .5عرض االستبانة عمى المشرؼ لمنقاش كابداء المبلحظات.
 .6تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف اربعة أبعاد ب ( )40فقرة.
 .7تـ عرض االستبانة عمى ( )13مف المحكميف ذكم الخبرة في المجاالت األكاديمية كالمينية
كاإلحصائية .كالممحؽ رقـ ( )2يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 .8في ضكء آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة كالتعديؿ،
لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ( )40فقرة ،ممحؽ ( .)1
خامساً :مكونات أداة الدراسة :
تـ إعداد استبانة حكؿ " تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ ( Carroll
 )Modelدراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات في قطاع غزة.
تتككف استبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف :
القسـ األوؿ :كىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (الجنس ،المستكل الدراسي ،الجامعة).
القسـ الثاني  :كىك عبارة عف محاكر الدراسة تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج
كاركؿ كيتككف مف ( )40فقرة ،مكزع عمى أربع مجاالت:
المجاؿ األوؿ  :البعد االقتصادي  ،كيتككف مف ( )10فقرة.
المجاؿ الثاني  :البعد القانوني  ،كيتككف مف ( )10فقرة.
المجاؿ الثالث :البعد األخالقي ،كيتككف مف ( )10فقرة.
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المجاؿ الرابع  :البعد الخيري اإلنساني ،كيتككف مف ( )10فقرة.
تـ استخداـ التدرج ( )10-1لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ رقـ (: )5
جدوؿ  5درجات مقياس
االستجابة

غير موافؽ بشدة

المقياس

1

موافقة بشدة


2

3

4

5

6

7

8

9

10

اختار الباحث التدرج (  )10-1لبلستجابة  ،ككمما اقتربت االجابة مف  10دؿ عمى المكافقة العالية
عمى ما كرد في الفقرة المعنية ككؿ تدرج لو كزف نسبي .%10
سادساً :صدؽ أداة الدراسة وثباتيا:
تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة وثباتيا مف خالؿ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مكونة مف
( )35مستجيباً ،وتـ اتباع الطرؽ الموضحة فيما يمي لمتأكد مف صدؽ االستبانة وثباتيا والتأكد مف
صالحيتيا لمتطبيؽ عمى جميع أفراد عينة الدراسة.
 -1صدق أداة الدراسة:

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسو ،كقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ
االستبانة بطريقتيف:
أ .الصدؽ الظاىري (صدؽ االستبانة مف وجية نظر المحكميف):
عرض الباحث االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )13متخصص في
المجاالت األكاديمية كاإلدارية كالمينية كاإلحصائية ،كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء
ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية .
ب -االتساق الداخلي :

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم
تنتمي إلية ىذه الفقرة ،كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
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نتائج االتساؽ الداخمي :

المجاؿ األوؿ :البعد االقتصادي
يكضح جدكؿ رقـ ( )6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ" البعد االقتصادم "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية α≥ 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ 6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد االقتصادي والدرجة الكمية لممجاؿ
ـ

البعد االقتصادي

معامؿ بيرسوف القيمة االحتمالية
()Sig.
لالرتباط

1

تطكر الجامعة مف قدرات الطبلب مينيان في التخصصات المختمفة.

*0.605

0.000

3

تعمؿ الجامعة عمى تشجيع الطمبة مف خبلؿ التدريب الميداني.

*0.512

0.000

4

يتناسب سعر الساعة االكاديمية مع متكسط دخؿ األسرة الشيرم.

*0.467

0.000

5

تساىـ الجامعة في تخفيض نسبة البطالة مف خبلؿ سياسة التكظيؼ المؤقت كالدائـ لخريجيف
الجامعة.

*0.512

0.000

6

تعيد الجامعة تدكير المكاد المستخدمة كاعادة تصنيعيا.

*0.618

0.000

7

تمتزـ الجامعة باستخداـ مكارد صديقة بالبيئة.

*0.478

0.000

8

تساىـ الجامعة في دعـ المشركعات التنمكية الخيرية المحمية.

*0.581

0.000

9

تكفر الجامعة المنح الدراسية لمطمبة المتميزيف كالمحتاجيف.

*0.418

0.000

10

تشجع الجامعة الدراسات البحثية الميدانية المقدمة مف الطمبة كتدعميا ماديان.

*0.662

0.000

تربط الجامعة البرامج األكاديمية بمتطمبات سكؽ العمؿ.

2

*0.605

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05

المجاؿ الثاني :البعد القانوني
يكضح جدكؿ رقـ (  ) 7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد القانكني كالدرجة الكمية
لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ يعتبر
المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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جدوؿ 7معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " البعد القانوني " والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف القيمة االحتمالية

ـ

البعد القانوني

1

تطبؽ الجامعة معايير الجكدة االدارية داخؿ الجامعة.

*0.626

2

يكجد لكائح كقكاعد داخؿ الجامعة تضبط العممية التعميمية.

*0.732

0.000

3

تركز الجامعة عمى نشر الثقافة القانكنية لدل الطمبة كالمجتمع المحمي.

*0.721

0.000

4

تكفر الجامعة مساحات خضراء لمطمبة لقضاء كقت الفراغ خبلؿ الفراغ األكاديمي.

*0.534

0.000

5

تمتزـ الجامعة بمعايير معدالت القبكؿ كالتسجيؿ كالتخرج في الجامعة.

*0.665

0.000

6

تمتزـ الجامعة بمعايير التعميـ العالي الخاصة بالمباني كالحماية كاألماف لمطمبة.

*0.760

0.000

7

تمتزـ الجامعة بالمناىج الدراسية حسب الخطة الدراسية المكضكع.

*0.662

0.000

8

تمتزـ الجامعة بحماية الطمبة مف االعتداءات الخارجية عمى الطمبة.

*0.701

0.000

9

تصدر الجامعة الق اررات لمقضاء عمى أشكاؿ التمييز داخؿ الجامعة.

*0.691

0.000

10

تحرص الجامعة عمى تكافؤ الفرص لمجميع بما تقدمو مف خدمات لمطمبة.

*0.709

0.000

لالرتباط

()Sig.

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05

يكضح جدكؿ رقـ (  ) 8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " البعد االخالقي " كالدرجة
الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  α≥ 0.05كبذلؾ
يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ 8معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ البعد األخالقي والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف

القيمة االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

*0.537

0.000

*0.567

0.000

3

تحقؽ الجامعة الديمقراطية كالعدالة كالشفافية في تكزيع المنح كالمساعدات الطبلبية.

*0.648

0.000

4

تمتزـ الجامعة بنشر مفاىيـ التعدد الثقافي بيف الطمبة.

*0.720

0.000

5

تعزز الجامعة مفاىيـ المشاركة كالمساءلة كالديمقراطية بيف الطمبة.

*0.744

0.000

6

تشارؾ الجامعة الطمبة في األنشطة في المحافظة عمى حماية البيئة.

*0.694

0.000

7

تدعـ الجامعة المجالس كاألندية الطبلبية كتكفر ليا حرية العمؿ.

*0.715

0.000

8

تسمح الجامعة لمطمبة في المشاركة في صنع كاتخاذ الق اررات ذات العبلقة بالطمبة.

*0.712

0.000

9

تكفر الجامعة الحماية الكاممة لمطمبة مف التعرض ألم سمكؾ سمبي.

*0.680

0.000

10

تيتـ الجامعة في تكجيو الطمبة لبلعتماد عمى النفس كتحمؿ المسؤكلية.

*0.632

0.000

ـ

البعد األخالقي

1

تمتزـ الجامعة بنشر ثقافة كأخبلقيات البحث العممي لدل الطمبة.

2

تضع الجامعة معايير كقكاعد سمككية كمعيار لتكجيو السمكؾ في الممارسات اليكمية
لمطمبة.

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05
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يكضح جدكؿ رقـ (  ) 9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات " البعد الخيري االنساني "
كالدرجة الكمية لممجاؿ ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية α≥ 0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدوؿ  9معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ البعد الخيري اإلنساني والدرجة الكمية لممجاؿ
معامؿ بيرسوف القيمة االحتمالية

ـ

البعد الخيري اإلنساني

1

تيتـ الجامعة في تزكيد الطمبة بالمعرفة كرفع القدرات الفكرية لمطبلب.

*0.642

2

تكسب الجامعة الطمبة ميارات التعامؿ مع القضايا االجتماعية كالثقافية.

*0.662

0.000

3

تيتـ الجامعة بالطمبة المكىكبيف كتشجيعيـ كرعايتيـ.

*0.787

0.000

4

تقدـ الجامعة الخدمات التنمكية لممجتمع في شتى المجاالت.

*0.761

0.000

5

تيتـ الجامعة بتنظيـ الحمبلت الصحية كالعبلجية كالتثقيفية لمطمبة.

*0.783

0.000

6

تمتزـ الجامعة بتكفير الرعاية الصحية لمطمبة.

*0.769

0.000

7

تقكـ الجامعة برعاية األنشطة الطبلبية في المجتمع المحمي.

*0.762

0.000

8

تشجع كتنفذ الجامعة برامج العمؿ التطكعي بيف الطمبة.

*0.779

0.000

9

تقدـ الجامعة مساعدات عينية كمادية لمفئات الميمشة اجتماعيان.

*0.719

0.000

10

تشارؾ الجامعة الطمبة كالمجتمع في المناسبات الكطنية كاالجتماعية.

*0.695

0.000

لالرتباط

()Sig.

0.000

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05

ج  :الصدؽ البنائي:
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد
األداة الكصكؿ إلييا ،كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات
اإلستبانة.
يبيف جدكؿ رقـ (  ) 10أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة
إحصائيان عند مستكم معنكية  α≥0.05كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع
لقياسو.
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جدوؿ 10

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف محور تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ
والدرجة الكمية لممحور

معامؿ بيرسوف

القيمة االحتمالية

لالرتباط

()Sig.
0.000

#

المجاالت

.1

البعد االقتصادي

*0.787

البعد القانوني

*0.890

0.000

البعد األخالقي

*0.910

0.000

البعد الخيري اإلنساني

*0.897

0.000

.2

تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية
االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ

.3
.4

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥0.05

 -2ثبات االستبانة:
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر
مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط ،أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج
اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى األفراد عدة مرات خبلؿ فترات زمنية
معينة.
وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ:
معامؿ ألفا كركنباخ  Cronbach's Alpha Coefficientكطريقة التجزئة النصفية ككانت النتائج
كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)11
جدوؿ  11معامؿ ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة
#

.1
.2
.3
.4
.5

المجاالت

تقييـ التزاـ الجامعات
بالمسؤولية االجتماعية وفؽ
نموذج كاروؿ

عدد الفقرات

البعد االقتصادي

10

البعد األخالقي

10

البعد القانوني

البعد الخيري اإلنساني

اجمالي محور تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية
االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ

10
10
40

معامؿ ألفا كرونباخ
*0.863
*0.862
*0.864
*0.893
*0.948

* االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة .α≥.0.0
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التجزئة النصفية
*0.834
*0.928
*0.938
*0.951
*0.974

كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ (  ) 11أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لمحكر
تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية االجتماعية حيث تتراكح بيف ( )0.893 -0.862بينما بمغت
لجميع المجاالت (تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية االجتماعية)( .)0.948اما حسب طريقة التجزئة
النصفية فكانت النتائج مشابية لطريقة الفا كرنباخ حيت تتراكح بيف ( )0.951- 0.834بينما بمغت
لجميع المجاالت (.)0.974
ذلؾ تككف اإلستبانة في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ ( )1قابمة لمتكزيع .كيككف
الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة بصحة اإلستبانة كصبلحيتيا
لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة.
سابعاً :التوزيع الطبيعي لمدراسة:
المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical Package for
).the Social Sciences (SPSS
اختبار التوزيع الطبيعي : Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ -سمرنكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو ،ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ رقـ (.)12
جدوؿ 12يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
#
.1
.0
.3
.4

تقييـ التزاـ الجامعات

بالمسؤولية االجتماعية
وفؽ نموذج كاروؿ

كولمجوروؼ-

Sig.

سمرنوؼ ))K-S

المعنوية
0.851

المجاالت

عدد الفقرات

البعد االقتصادي

10

0.609

البعد القانوني

10

0.592

0.875

البعد األخالقي

10

0.603

0.861

البعد الخيري اإلنساني

10

0.626

0.828

40

0.501

0.963

اجمالي محور تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية
االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ
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كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ ( )12أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت
الدراسة كانت اكبر مف مستكل الداللة  0.05كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التكزيع
الطبيعي كحيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.

ثامناً :االساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة:
بناء عمى نتائج اختبار التكزيع الطبيعي لمبيانات كالتي أكضحت أف البيانات تتبع التكزيع
ن

الطبيعي ،تـ استخداـ االختبارات المعممية التالية:

 .1النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة
تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة.

 .2اختبار ألفا كركنباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.
 .3اختبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.

 .4استخداـ اختبار ككلمجكركؼ-سمرنكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sيستخدـ
ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.

 .5معامؿ ارتباط بيرسكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط :يقكـ
ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف .كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ

البنائي لبلستبانة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد
كصمت إلي الحياد  ،كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 .7اختبار  Tلعينتيف مستقمتيف  independent sample t. testلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات
ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات.

 .8اختبار تحميؿ التبايف األحادم  )One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفة ما
إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.
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الفصل اخلامص
حتليل البياىات و تشاؤالت الدراسة
 ممذمت:
 أوالً :انىصف االحصبئي نعينت انذساست وفك انبيبنبث انشخصيت
 ربنيبً :ححهيم اننخبئش انمخعهمت بأسئهت انذساست.

مقدمة :
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لتحميؿ البيانات كاالجابة عمى التساؤالت الرئيسة في الدراسة ،كذلؾ
مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج اإلستبانة كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ
تحميؿ فقراتيا ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس ،المستكل الدراسي ،الجامعة)
لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانو الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ
اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ) (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا
في ىذا الفصؿ.
أوالً :الوصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية :
يتضح مف خبلؿ جدكؿ ( )13اف  %99.2مف االستمارات تـ استكماليا بالتعبئة مف
المبحكثيف بينما  %0.8تـ اعتبارىا استمارات مفقكدة.
جدوؿ  13نسبة االستمارات المكتممة والمفقودة
التكرار

النسبة

استمارات مكتممة

379

99.2

استمارات مفقودة (لـ يتـ االجابة عمييا)

3

0.8

المجموع

382

100.0

مف خبلؿ جدكؿ ( )14يتضح أف  %61.2مف االناث بينما  %38.8مف الذككر كيعزك
الباحث ذلؾ أف نسبة الممتحقيف في الجامعات مف االناث تفكؽ نسبة الذككر كما ىي في عينة
الدراسة.
يتضح  %37.2مستكاىـ الدراسي االكؿ %24 ،الثاني  %18.2،الثالث %19 ،الرابع،
 %1.3الخامس  %0.3 ،السادس.
كيتضح اف  %31.1جامعة األقصى %29.3 ،الجامعة االسبلمية %28.8 ،جامعة االزىر،
 %10.8جامعة فمسطيف.
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جدوؿ 14توزيع عينة الدراسة وفقاً لمنوع والمستوى الدراسي والجامعة
الجنس

المستوى الدراسي

الجامعة

البند

التكرار

النسبة

ذكر

147

38.8

أنثى

232

61.2

االوؿ

141

37.2

الثاني

91

24.0

الثالث

69

18.2

الرابع

72

19.0

الخامس

5

1.3

السادس

1

.3

األزىر

109

28.8

اإلسالمية

111

29.3

األقصى

118

31.1

فمسطيف

41

10.8

ثانيا :الوزف النسبي لفقرات المجاالت
 تحميؿ فقرات االستبانة :
لتحميؿ فقرات االستبانة تـ استخداـ االختبارات المعممية (اختبار Tلعينة كاحدة) لمعرفة ما إذا
كانت متكسطات درجات االستجابة .حيث اعتبرت الدرجة  6ىي الحياد كىي تمثؿ  %60عمى مقياس
الدراسة.
جدوؿ  15درجات الموافقة حسب اختبار  Tلعينة واحدة
موافقة بدرجة كبيرة

موافقة بدرجة متوسطة

موافقة بدرجة ضعيفة

مستكل الداللة

مستكل الداللة

مستكل الداللة

يككف اقؿ مف 0.05

يككف اكبر مف 0.05

يككف اقؿ مف 0.05

المتكسط > المتكسط العاـ

المتكسط = أك قريب مف المتكسط

المتكسط < المتكسط

المفترض()6

العاـ المفترض()6

العاـ المفترض()6

مف الجدكؿ السابؽ يتضح انو اذا كانت قيمة مستكل الداللة ( )αاقؿ مف  0.05يككف ىناؾ
فركؽ معنكية بيف المتكسط العاـ المفترض( )6كالمتكسط الحقيقي لمفقرة اك المجاؿ ،فاذا كانت قيمة
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المتكسط اعمى مف المتكسط المفترض( )6تككف المكافقة درجة كبيرة  ،بينما اذا كاف المتكسط المفترض
اعمى مف المتكسط الحقيقي لمفقرة اك المجاؿ تككف المكافقة بدرجة ضعيفة ،اما اذا كانت النتيجة ال
تكجد فركؽ معنكية  ،أم اف مستكل الداللة اكبر مف  0.05ففي ىذه الحالة يككف المتكسط العاـ
المفترض( )6قريب اك مساكم مف المتكسط الحقيقي لمبيانات لذلؾ تككف المكافقة بدرجة متكسطة.
 تحميؿ جميع فقرات االستبياف :
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة متوسطات االستجابة لجميع الفقرات ،النتائج موضحة في
الجداوؿ التالية-:

.1

 تساؤالت الدراسة

التساؤؿ الرئيس (ما ىو تقييـ التزاـ مؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة بالمسؤولية

االجتماعية تجاه الطمبة وفقا لنموذج Carroll؟

مف خبلؿ جدكؿ( )16يتضح اف المتكسطات الحسابية لجميع محكر (تقييـ التزاـ الجامعات
بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ) كانت اقؿ مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  6كحسب
نتيجة اختبار ()Tلذلؾ تكجد فركؽ معنكية سمبية .بينما كاف متكسط مجاؿ (البعد القانكني) قريب مف
المتكسط االفتراضي العاـ ( )6لذلؾ ال تكجد فركؽ معنكية.
يتضح اف الكزف النسبي الجمالي محكر (تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ
نمكذج كاركؿ) بمغ  %56.43بينما المجاؿ الفرعي البعد القانكني احتؿ المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ
 ، % 58.66بينما كاف مجاؿ البعد االقتصادم احتؿ المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %53.06كيعزك
الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد برامج كمشاريع خاصة بالمسؤكلية االجتماعية في الجامعات ،كضعؼ
مشاركة الجامعات في الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كاالنسانية لممجتمع .كذلؾ بسبب الظركؼ
التي تعاني منيا الجامعات نظ انر لقمة المكارد كالتمكيؿ كاعتماد الجامعات فقط عمى ميزانيتيا مف الرسكـ
الدراسية التي يدفعيا الطمبة ،كالتي بالكاد تكفي ركاتب مكظفييا .كتختمؼ مع دراسة (الخشركـ،
كآخركف ،)2012 ،كدراسة (فركانة ،كالديب ،)2016 ،كدراسة (اآلغا ،عمياف  .)2016نظ ار الختبلؼ
مجتمع كظركؼ الدراسة .كتتفؽ مع دراسة (معركؼ( )2012،عباس ،)2011 ،كدراسة
(رحاؿ ،)2011،كدراسة (شقكارة)2012 ،ك دراسة (دكيكات )،2011 ،كدراسة (عبد المطيؼ)2011،
كدراسة (اشتيكم ،أبك مصطفى ،)2016 ،في قصكر التزاـ الجامعات كالمؤسسات الخدماتية في تطبيؽ
المسؤكلية االجتماعية تجاه المجتمع المحمي.
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جدوؿ 16الوسط الحسابي والوزف النسبي ألبعاد الد ارسة
أوال

الوسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف
النسبي %

قيمة
االختبار

المعنوية p-
value

ترتيب
الفقرة

درجة
التأثير

5.87

1.83

58.66

-1.42

0.16

1

متوسطة

البعد االقتصادي

5.31

البعد األخالقي

5.67

البعد الخيري اإلنساني

البعد القانوني

تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية
االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ

1.67

53.06
56.73

1.84

-8.10
-3.45

0.00
0.00

5.73

1.90

57.26

-2.81

0.01

5.64

1.63

56.43

-4.28

0.00

4
3
2

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

 االجابة عمى التساؤالت الفرعية:

ما ىو تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد االقتصادي لممسئولية

االجتماعية مف وجية نظر الطالب وفقاً لنموذج Carroll؟

مف خبلؿ جدكؿ( )17يتضح اف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ البعد االقتصادم

كانت اقؿ مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  6كحسب نتيجة اختبار ( )Tتكجد فركؽ معنكية لذلؾ
كانت تكجد فركؽ معنكية كلكف سمبية .بينما متكسط الفقرتاف ( )1،9قريب مف المتكسط العاـ ()6
لذلؾ ال فركؽ معنكية .ككانت متكسط الفقرة( )3اكبر مف المتكسط العاـ المعبر عنو ( )6لذلؾ تكجد
فركؽ معنكية.
يتضح اف الكزف النسبي الجمالي محكر البعد االقتصادم بمغ  %53.06بينما لفقرات محكر
البعد االقتصادم كانت الفقرة الثالثة (تعمؿ الجامعة عمى تشجيع الطمبة مف خبلؿ التدريب الميداني)
احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %68.75بينما كانت الفقرة السادسة (تعيد الجامعة تدكير
المكاد المستخدمة كاعادة تصنيعيا) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  %45.04كيعزك الباحث ذلؾ
بناء عمى تعميمات ىيئة الجكدة كالنكعية في ك ازرة التربية
كافة الجامعات تعتمد في خططيا الدراسية ن
كالتعميـ العالي بكجكب كجكد ساعات دراسية ميدانية لكافة الطمبة خبلؿ دراستيـ الجامعية كأنيا شرط

تخرج الطالب في أم تخصص .كما كيعزك الباحث الفقر بتدني مستكل القرة السادسة إلى أف
الجامعات كافة ال تعتمد في برامجيا كنظاميا بإعادة تدكير المكاد المستخدمة مف أجؿ اعادة تصنيعيا
فكافة الجامعات تفتقر الى ايجاد آلية مف أجؿ االستفادة مف المخمفات الكرقية كغيرة مف أجؿ اعادة
تصنيعيا كذلؾ يعكد إلى قمة االمكانيات المالية لدل الجامعات في ايجاد مثؿ ىذه المشاريع.
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جدوؿ 17الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ البعد االقتصادي
أوال

البعد االقتصادي
تطور الجامعة مف قدرات الطالب
مينياً في التخصصات المختمفة.
تربط الجامعة البرامج األكاديمية
بمتطمبات سوؽ العمؿ.

تعمؿ الجامعة عمى تشجيع الطمبة
مف خالؿ التدريب الميداني.

يتناسب سعر الساعة االكاديمية
مع متوسط دخؿ األسرة الشيري.
تساىـ الجامعة في تخفيض نسبة

البطالة مف خالؿ سياسة التوظيؼ

الوزف

قيمة

المعنوية

ترتيب

درجة

الوسط

االنحراؼ

النسبي %

االختبار

p- value

الفقرة

التأثير

5.73

2.33

57.28

-2.27

0.02

3

ضعيفة

5.64

2.37

56.41

-2.95

0.00

4

ضعيفة

6.32

2.61

63.17

2.36

0.02

1

كبيرة

4.79

2.77

47.92

-8.48

0.00

8

ضعيفة

الحسابي المعياري

4.59

2.60

45.91

-10.57

0.00

9

ضعيفة

المؤقت والدائـ لخريجيف الجامعة.
تعيد الجامعة تدوير المواد

المستخدمة واعادة تصنيعيا.
تمتزـ الجامعة باستخداـ موارد
صديقة بالبيئة.

تساىـ الجامعة في دعـ

المشروعات التنموية الخيرية

4.50

2.58

45.04

-11.28

0.00

10

ضعيفة

5.17

2.97

51.72

-5.44

0.00

5

ضعيفة

5.17

3.02

51.66

-5.38

0.00

6

ضعيفة

0.61

2

متوسطة

المحمية.

توفر الجامعة المنح الدراسية

لمطمبة المتميزيف والمحتاجيف.
تشجع الجامعة الدراسات البحثية
الميدانية المقدمة مف الطمبة
وتدعميا مادياً.

إجمالي محور البعد االقتصادي

6.07

5.08
5.31

2.65

2.58
1.67

60.69

50.79
53.06

0.50

-6.95
-8.10

0.00
0.00

7

ضعيفة
ضعيفة

ما ىو تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد القانوني لممسئولية
االجتماعية مف وجية نظر الطالب وفقاً لنموذج Carroll؟
مف خبلؿ جدكؿ( )18يتضح اف المتكسطات الحسابية لفقرات مجاؿ البعد القانكني
( )2،3،5،7كانت اكبر مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  6كحسب نتيجة اختبار ( )Tتكجد
فركؽ معنكية لذلؾ كانت تكجد فركؽ معنكية ،بينما متكسط الفقرات ( )1،6،8قريب مف المتكسط العاـ
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( )6لذلؾ ال فركؽ معنكية  ،بينما كانت الفقرات ( )4،9،10اقؿ مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة
 6كحسب نتيجة اختبار ( )Tتكجد فركؽ معنكية لذلؾ كانت تكجد فركؽ معنكية كلكف سمبية.
يتضح اف الكزف النسبي الجمالي محكر البعد القانكني بمغ  %58.66بينما لفقرات محكر
البعد القانكني كانت الفقرة السابعة (تمتزـ الجامعة بالمناىج الدراسية حسب الخطة الدراسية المكضكع)
احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %65.07بينما كانت الفقرة العاشرة (تحرص الجامعة عمى
تكافؤ الفرص لمجميع بما تقدمو مف خدمات لمطمبة) احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي %51.19
كيعزك الباحث ذلؾ في أف الفقرة السابعة احتمت المركز االكؿ أف كافة الجامعات المتعمدة مف ك ازرة
التربية كالتعميـ العالي كى يئة الجكدة كالنكعية مراقبة في خططيا االكاديمية كممزمة في االلتزاـ بالمناىج
كفؽ تكصيؼ المساقات المقدـ إلى ك ازرة التربية كالتعميـ كالتي ىي بدكىا تعتمد الخطط المكضكعة .أما
اف الفقر العاشرة احتمت المرتبة االخير فيعزك الباحث إلى أف حاجات الطمبة غاية ال تدرؾ في ظؿ
عدـ تكفر االمكانيات لمجامعات في ظؿ الظركؼ السياسية كاالقتصادية الصعبة التي يعاني منيا
قطاع غزة.
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جدوؿ  18الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ البعد القانوني
ثانيا

البعد القانوني
تطبؽ الجامعة معايير الجودة
االدارية داخؿ الجامعة.
يوجد لوائح وقواعد داخؿ
الجامعة تضبط العممية

الوسط

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي %

االختبار

5.80

2.58

57.99

-1.51

6.27

62.66

2.55

قيمة

2.03

p- value

ترتيب
الفقرة

درجة

المعنوية

0.13

6

متوسطة

0.04

3

التأثير

كبيرة

التعميمية.
تركز الجامعة عمى نشر

الثقافة القانونية لدى الطمبة

5.72

57.18

2.44

-2.25

0.03

7

ضعيفة

والمجتمع المحمي.
توفر الجامعة مساحات خضراء
لمطمبة لقضاء وقت الفراغ

5.25

52.51

3.03

-4.81

0.00

9

ضعيفة

خالؿ الفراغ األكاديمي.
تمتزـ الجامعة بمعايير معدالت
القبوؿ والتسجيؿ والتخرج في

6.33

2.56

63.32

الجامعة.

تمتزـ الجامعة بمعايير التعميـ
العالي الخاصة بالمباني

6.23

2.53

62.30

والحماية واألماف لمطمبة.
تمتزـ الجامعة بالمناىج
الدراسية حسب الخطة

6.51

2.57

65.07

الدراسية الموضوع.

تمتزـ الجامعة بحماية الطمبة
مف االعتداءات الخارجية عمى

6.10

2.70

60.98

الطمبة.

تصدر الجامعة القرارات
لمقضاء عمى أشكاؿ التمييز

5.35

2.62

53.46

داخؿ الجامعة.

تحرص الجامعة عمى تكافؤ
الفرص لمجميع بما تقدمو مف

5.12

2.58

51.19

1.83

58.66

خدمات لمطمبة.

إجمالي محور البعد القانوني

5.87

93

2.53

1.77

3.84

0.70

-4.86

-6.65
-1.42

0.01

0.08

0.00

0.48

0.00

0.00
0.16

2

4

1

5

8

10

كبيرة

متوسطة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
متوسطة

ما ىو تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد األخالقي لممسئولية
االجتماعية مف وجية نظر الطالب وفقاً لنموذج Carroll؟
مف خبلؿ جدكؿ( )19يتضح اف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ البعد االخبلقي كانت
اقؿ مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  6كحسب نتيجة اختبار ( )Tتكجد فركؽ معنكية لذلؾ كانت
تكجد فركؽ معنكية كلكف سمبية .بينما متكسط الفقرتاف ( )1،2قريب مف المتكسط العاـ ( )6لذلؾ ال
فركؽ معنكية .ككانت الفقرة ( )10متكسطيا اكبر مف المتكسط االفتراضي العاـ ( )6لذلؾ تكجد فركؽ
معنكية.
يتضح اف الكزف النسبي إلجمالي محكر البعد االخبلقي بمغ  %56.73بينما لفقرات محكر البعد
االخبلقي كانت الفقرة العاشرة (تيتـ الجامعة في تكجيو الطمبة لبلعتماد عمى النفس

كتحمؿ

المسؤكلية) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %61.72بينما كانت الفقرة الثامنة (تسمح
الجامعة لمطمبة في المشاركة في صنع كاتخاذ الق اررات ذات العبلقة بالطمبة) احتمت المرتبة األخيرة
بكزف نسبي  %52.66كيعزك الباحث ذلؾ أف برامج الجامعات البلمنيجية المقدمة مف عمادات شؤكف
الطمبة لطبلبيا في الجامعات مف خبلؿ كرش العمؿ كالدكرات التدريبية كالمقاءات تساىـ بشكؿ كبير
في تكجيو الطمبة لبلعتماد عمى النفس كتحمؿ المسؤكلية مما أدل غمى أف تحتؿ الفقرة العاشرة المرتبة
االكلى .أما بخصكص الفقرة الثامنة في أنيا احتمت المرتبة األخيرة فيعزك الباحث ذلؾ أف الجامعات ال
يكجد لدييا برامج تشاركية مع الطمبة في صنع القرار كأف كافة الق اررات تصدر مف االدارة العميا في
اء كانت شؤكف الطمبة أك الشؤكف االكاديمية فالق اررات الصادرة ىي ق اررات غير تشاكرية
الجامعة سك ن
مع الطمبة ليس لمطمبة أم دكر في اتخاذىا.
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جدوؿ  19الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ العمؿ البعد االخالقي
البعد االخالقي
تمتزـ الجامعة بنشر ثقافة
وأخالقيات البحث العممي لدى

الوسط

الحسابي
6.08

االنحراؼ
المعياري

الوزف

النسبي %

2.53

60.84

الطمبة.

تضع الجامعة معايير وقواعد
سموكية كمعيار لتوجيو السموؾ

5.92

2.32

59.16

في الممارسات اليومية لمطمبة.
تحقؽ الجامعة الديمقراطية
والعدالة والشفافية في توزيع

5.49

2.48

54.85

2.33

55.88

المنح والمساعدات الطالبية.
تمتزـ الجامعة بنشر مفاىيـ
التعدد الثقافي بيف الطمبة.
تعزز الجامعة مفاىيـ المشاركة
والمساءلة والديمقراطية بيف

5.59

5.45

2.51

54.54

الطمبة.

تشارؾ الجامعة الطمبة في
األنشطة في المحافظة عمى

5.47

2.57

54.70

حماية البيئة.

تدعـ الجامعة المجالس
واألندية الطالبية وتوفر ليا

5.57

2.86

55.73

حرية العمؿ.

تسمح الجامعة لمطمبة في
المشاركة في صنع واتخاذ

5.27

2.73

52.66

الق اررات ذات العالقة بالطمبة.
توفر الجامعة الحماية الكاممة
لمطمبة مف التعرض ألي سموؾ

5.73

2.62

57.26

سمبي.

تيتـ الجامعة في توجيو الطمبة
لالعتماد عمى النفس وتحمؿ

6.17

2.63

61.72

1.84

56.73

المسؤولية.

إجمالي محور البعد االخالقي

5.67

95

قيمة

االختبار
0.65

-0.71

-4.04

-3.44

-4.23

-4.01

-2.91

-5.24

-2.04

1.27
-3.45

المعنوية

p- value
0.52

0.48

ترتيب
الفقرة
2

3

درجة

التأثير
متوسطة

متوسطة

0.00

7

ضعيفة

0.00

5

ضعيفة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.20
0.00

9

8

6

10

4

1

ضعيفة

ضعيفة

ضعيفة

ضعيفة

ضعيفة

متوسطة
ضعيفة

ما ىو تقييـ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة الخاص بالبعد الخيري االنساني لممسئولية
االجتماعية مف وجية نظر الطالب وفقاً لنموذج Carroll؟
مف خبلؿ جدكؿ( )20يتضح اف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات مجاؿ البعد الخيرم
اإلنساني كانت اقؿ مف المتكسط العاـ المعبر عنة بالقيمة  6كحسب نتيجة اختبار ( )Tتكجد فركؽ
معنكية لذلؾ كانت تكجد فركؽ معنكية كلكف سمبية .بينما متكسط الفقرتاف ( )1،2،3،5،6قريبة مف
المتكسط العاـ ( )6لذلؾ ال فركؽ معنكية .ككانت متكسط الفقرة( )10اكبر مف المتكسط العاـ المعبر
عنو ( )6لذلؾ تكجد فركؽ معنكية.
يتضح اف الكزف النسبي إلجمالي محكر البعد الخيرم اإلنساني العبلقات بمغ  %57.26بينما
لفقرات محكر البعد الخيرم اإلنساني كانت الفقرة العاشرة (تشارؾ الجامعة الطمبة كالمجتمع في
المناسبات الكطنية كاالجتماعية) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %63.77بينما كانت الفقرة
الثانية (تقدـ الجامعة مساعدات عينية كمادية لمفئات الميمشة اجتماعيان) احتمت المرتبة األخيرة بكزف
نسبي  %51.95كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الجامعات الفمسطينية تشارؾ الطمبة في كافة المناسبات
الكطنية كاالجتماعية كذلؾ يعكد لطبيعة الظركؼ السياسية التي يعاني منيا قطاع غزة كأف كافة
المناسبات ىي مناسبات تيـ الجامعة قبؿ الطالب لذا فيناؾ رؤيا كاضحة في تنفيذ أنشطة في
المناسبات الكطنية كاالجتماعية بيف الجامعة كالطمبة عبر مجالس الطمبة أك االندية الطبلبية داخؿ
الجامعة ،كالذم بدكره ساعد في أف تحتؿ الفقرة العاشرة المرتبة االكلى .أما بخصكص أف الفقرة الثانية
قد احتمت المرتبة األخيرة فيعزك الباحث ذلؾ إلى الجامعات في قطاع غزة تقؼ عاجزة عف الكفاء
بالتزاماتيا الخاصة بمساعدات عينية كمادية لمفئات الميمشمة كذلؾ لصعكبة االكضاع المادية
لمجامعات ككجكد عجز مالي تعاني منو معظـ الجامعات يؤثر عمى التزاماتيا لمفئات الميمشة خاصة
في ظؿ الظركؼ االقتصادية كالحصار الذم يعاني منو قطاع غزة ،كازدياد شرائح الميمشيف اجتماعيان
في قطاع غزة.
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جدوؿ  20الوسط الحسابي والوزف النسبي لمجاؿ البعد الخيري اإلنساني
البعد الخيري اإلنساني
تيتـ الجامعة في تزويد الطمبة
بالمعرفة ورفع القدرات الفكرية

الوسط

الحسابي
6.16

االنحراؼ
المعياري
2.56

التعامؿ مع القضايا االجتماعية

5.96

2.36

59.63

والثقافية.

تيتـ الجامعة بالطمبة
الموىوبيف وتشجيعيـ

5.76

2.54

57.60

2.41

54.14

ورعايتيـ.

تقدـ الجامعة الخدمات التنموية
لممجتمع في شتى المجاالت.
تيتـ الجامعة بتنظيـ الحمالت
الصحية والعالجية والتثقيفية

5.41

5.76

الصحية لمطمبة.
تقوـ الجامعة برعاية األنشطة

الطالبية في المجتمع المحمي.
تشجع وتنفذ الجامعة برامج

العمؿ التطوعي بيف الطمبة.
تقدـ الجامعة مساعدات عينية
ومادية لمفئات الميمشة

والمجتمع في المناسبات

-0.30

-1.84

-4.72

0.00

8

ضعيفة

5.47

2.58

54.72

-3.98

0.00

5.30

2.63

52.96

-5.22

0.00

5.20

6.38

2.85

63.77

1.90

57.26

5.73

97

2.58
-2.81

3

متوسطة

0.07

5.87

2.77

2

متوسطة

6

2.61

-5.65

الفقرة

التأثير

متوسطة

58.68

51.95

-1.80

0.76

-0.98

الوطنية واالجتماعية.

إجمالي محور الخيري اإلنساني

1.18

0.24

2.60

اجتماعياً.

تشارؾ الجامعة الطمبة

االختبار

p- value

57.60

لمطمبة.

تمتزـ الجامعة بتوفير الرعاية

النسبي %
61.56

لمطالب.

تكسب الجامعة الطمبة ميارات

الوزف

قيمة

المعنوية

ترتيب

درجة

0.07

5

متوسطة

0.33

4

متوسطة

7

ضعيفة

9

ضعيفة

0.00

0.01
0.01

10

1

ضعيفة

كبيرة
ضعيفة

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية الستجابة المبحوثيف حوؿ مدى تطبيؽ الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة ألبعاد المسئولية االجتماعية تعزى لمتغير النوع .المستوى الدراسي ،نوع
الجامعة؟.


أوال :ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف تقييـ التزاـ

الجامعات متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ تعزل
لمتغير الجنس.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار نتائج اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف اكبر

مف مستكل الداللة ، α ≥ 0.05بالنسبة الجمالي المحكر (تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية
االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ) حيث كانت قيمة المعنكية  0.909مما يكضح عدـ كجكد فركؽ
معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ
تعزل لمتغير الجنس كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الطمبة ذكك انر أك إناثان يخضعكف لمعايير كقكاعد
أكاديمية كسمككية مكحدة  ،باإلضافة إلى أف إحساسيـ بالمسؤكلية اإلجتماعية أتجاه جامعاتيـ مشترؾ
إلف الجامعة تقكـ بتنفيذ أك عدـ تنفيذ أنشطة بمشاركة طبلب كطالبات الجامعة بغض النظر عف
الجنس أك النكع .
جدوؿ  21نتائج اختبار ( )Tلعينتيف مستقمتيف– الجنس

ذكر

انثى

االختبار t

()Sig.

البعد االقتصادي

52.84

53.2

-0.205

0.837

البعد القانوني

59.52

58.13

0.720

0.472

البعد األخالقي

56.41

56.94

-0.273

0.785

البعد الخيري اإلنساني

56.48

57.76

-0.640

0.523

225.24

226.02

-0.114

0.909

المجاؿ

تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية
االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ



المتوسطات

قيمة

القيمة االحتمالية

ثانيا :ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف تقييـ التزاـ

الجامعات متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ تعزل
المستكل الدراسي.

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " الختبار "التبايف األحادم " اكبر مف

مستكل الداللة α ≥ 0.05
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بالنسبة إلجمالي المجاؿ (تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ)
حيث كانت قيمة مستكل الداللة  0.194مما يكضح عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات
المبحكثيف حكؿ تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ تعزل لمتغير المستكل
الدراسي(أكؿ ،ثاني ،ثالث ،رابع  ،خامس  ،سادس)كيعزك الباحث ذلؾ إلى اف الجامعة تحدد أنظمتيا
كبرامجيا بغض النظر عف المستكل الدراسي ككؿ الطمبة يخضعكف ليذه البرامج بعيدان عف مستكل
دراسي محدد  ،كما تؤكد ىذه النتيجو أف ىناؾ قصكر في المسؤكلية االجتماعية لدل الجامعات في
قطاع غزة بغض النظر عف المستكل الدراسي كىي تتفؽ مع دراسة (شمداف ،صايمة ()2011
كدراسة( عكض ،حجازم )2012
جدوؿ 22نتائج اختبار "التبايف األحادي" المستوى الدراسي
المتوسطات
المجاؿ

قيمة

القيمة
االحتمالية

االوؿ

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

االختبارF

البعد االقتصادي

53.11

51.13

52.13

55.54

65

47

1.146

.336

البعد القانوني

56.96

58.86

58.06

61.65

73

37

1.546

.175

البعد األخالقي

55.75

55.92

55.8

59.68

70

55

1.039

.394

البعد الخيري اإلنساني

54.41

58.85

56.32

60.79

71.8

53

1.910

.092

()Sig.

تقييـ التزاـ الجامعات
بالمسؤولية االجتماعية 224.76 220.23
وفؽ نموذج كاروؿ



222.3

237.67

279.8

192

1.485

.194

ثالثا :ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α≤0.05بيف تقييـ التزاـ

الجامعات متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ المسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ تعزل لنكع

الجامعة (عامة ،حككمية ،خاصة).

تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار " الختبار "التبايف األحادم " اقؿ مف مستكل

الداللة α ≥ 0.05

بالنسبة إلجمالي المجاؿ (تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ)

حيث كانت قيمة مستكل الداللة  0.00مما يكضح كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ
تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ تعزل لمتغير الجامعة ،ككانت الفركؽ

لصالح جامعة فمسطيف  ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف جامعة فمسطيف مف الجامعات الخاصة حديثة
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النشأة عمى خبلؼ الجامعات االخرل االىمية كالحككمية ،كأف لدييا ارتباط قكم بالمجتمع المحمي كأف
مف اىـ استراتيجياتيا المعمنة ىك تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية لدل الطمبة كالمجتمع المحمي كذكم

العبلقة نحك التنمية المستدامة  .كتختمؼ ىذه النتيجة مع ما تكصمت لو دراسة(جرجس،)2011 ،

كدراسة (مرتجى )2011 ،كدراسة (الصايغ  )2014في كجكد فركؽ بيف افراد العينة ،اك اف الجامعات

الحككمية تككف أكثر كعيان في المسؤكلية االجتماعية مف الجامعات األىمية .نظ انر الختبلؼ ظركؼ

الدراسة .في حيف اتفقت مع ما تكصمت إليو دراسة (معركؼ ،) 2012 ،كدراسة (حراحشة)2009 ،

في كجكد فركؽ بيف أفراد العينة.

جدوؿ  23نتائج اختبار "التبايف األحادي"  –ANOVAالجامعة
المجاؿ

المتوسطات

قيمة

القيـ االحتمالية

االزىر

االسالمية

االقصى

فمسطيف

االختبارF

()Sig.

البعد االقتصادي

47.59

58.86

49.58

61.9

15.561

0.000

البعد القانوني

53.84

64.32

51.93

75.54

27.792

0.000

البعد األخالقي

51.61

63.95

49.74

70.98

26.870

0.000

البعد الخيري اإلنساني

53.8

63.35

49.75

71.59

22.071

0.000

تقييـ التزاـ الجامعات

بالمسؤولية االجتماعية وفؽ

201.0 250.49 206.83

نموذج كاروؿ

100

280.0

28.877

0.000

الفصل الشادض
اليتائج والتوصيات
 أوالً :اننخبئش.
 ربنيبً :انخىصيبث
 ربنزبً :انذساسبث انمسخمبهيت انممخشحت.

مقدمة:
بناء عمى الدراسة الميدانية التي أجراىا الباحث حكؿ تقييـ المسؤكلية االجتماعية لمجامعات كفؽ
ن

نمكذج كاركؿ دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات في قطاع غزة ،كمف خبلؿ ما تناكلو مف مفاىيـ
كجكانب متعددة في االطار النظرم كأدبيات الدراسة ،اضافة إلى ما تـ جمعو مف بيانات خبلؿ
االستبانة  ،كبعد نتائج التحميؿ االحصائي لمحاكر الدراسة كتفسيرىا كربطيا بالدراسات السابقة،
خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج والتوصيات عمى النحو التالي:
أوالً  :النتائج:
 .1أظيرت الدراسة أف الكزف النسبي إلجمالي محكر (تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية
كفؽ نمكذج كاركؿ) بمغ .%56.43

 .2أظيرت الدراسة أف الكزف النسبي إلجمالي محكر البعد القانكني بمغ  ، %58.66حيث احتمت
المرتبة االكلى في األبعاد األربعة ،كمف فقرات البعد القانكني كانت الفقرة السابعة (تمتزـ الجامعة

بالمناىج الدراسية حسب الخطة الدراسية المكضكع) احتمت المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ %65.07

 ،بينما احتمت الفقرة العاشرة (تحرص الجامعة عمى تكافؤ الفرص لمجميع بما تقدمو مف خدمات

لمطمبة) المرتبة األخيرة بكزف نسبي .%51.19

حاز محكر البعد الخيرم اإلنساني عمي المرتبة الثانية حيث بمغ الكزف النسبي (، )%57.26

بينما حازت الفقرة العاشرة مف محكر البعد الخيرم اإلنساني (تشارؾ الجامعة الطمبة كالمجتمع في
المناسبات الكطنية كاالجتماعية) عمي المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %63.77بينما احتمت الفقرة
الثانية (تقدـ الجامعة مساعدات عينية كمادية لمفئات الميمشة اجتماعيان) عمي المرتبة األخيرة بكزف
نسبي %51.95
يأتي محكر البعد االخبلقي بالمرتبة الثالثة كالذم بمغ معدلو النسبي ، %56.73بينما احتمت
الفقرة العاشرة لمحكر البعد االخبلقي (تيتـ الجامعة في تكجيو الطمبة لبلعتماد عمى النفس كتحمؿ
المسؤكلية) المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %61.72بينما احتمت الفقرة الثامنة (تسمح الجامعة
لمطمبة في المشاركة في صنع كاتخاذ الق اررات ذات العبلقة بالطمبة) المرتبة األخيرة بكزف نسبي
. %52.66
في حيف بمغ الكزف النسبي إلجمالي محكر البعد االقتصادم  ،%53.06حيث احتؿ المرتبة
األخيرة مقارنةن باألبعاد األربعة ،بينما حازت الفقرة الثالثة مف نفس المجاؿ (تعمؿ الجامعة عمى تشجيع
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الطمبة مف خبلؿ التدريب الميداني) عمي المرتبة االكلى بكزف نسبي بمغ  ، %68.75بينما احتمت
الفقرة السادسة (تعيد الجامعة تدكير المكاد المستخدمة كاعادة تصنيعيا) المرتبة األخيرة بكزف نسبي
. %45.04
عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية
االجتماعية كفؽ نمكذج كاركؿ تعزل لمتغير المستكل الدراسي ،كالجنس.
كجكد فركؽ معنكية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية
كفؽ نمكذج كاركؿ تعزل لمتغير الجامعة ،ككانت الفركؽ لصالح جامعة فمسطيف .
ثانياً :التوصيات:
في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة ،يقترح الباحث عد تكصيات:
جدوؿ 24بياف توصيات الدراسة وآليات تنفيذىا
ـ

النتيجة

التوصية

آلية التنفيذ

جية التنفيذ

 مأسسػ ػ ػ ػ ػػة المسػ ػ ػ ػ ػػؤكلية

 مػ ػ ػ ػػؤتمرات عمميػ ػ ػ ػػة حػ ػ ػ ػػكؿ

 عم ػػادة الد ارس ػػات

االجتماعيػػة فػػي الجامعػػات أىمي ػ ػ ػ ػػة تض ػ ػ ػ ػػميف المس ػ ػ ػ ػػؤكلية العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كالبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث
الفمسطينية ذلػؾ مػف خػبلؿ االجتماعية في الجامعات.

تظميني ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي خط ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
 بمػ ػػغ الػ ػػكزف
النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبي
إلجمػػالي محػػكر
(تقي ػ ػ ػ ػػيـ التػ ػ ػ ػ ػزاـ
الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
بالمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية
االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كف ػ ػ ػ ػػؽ نمػ ػ ػ ػ ػكذج
كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركؿ)
.%56.43

 اسػ ػ ػػتحداث دائ ػ ػ ػرة خاصػ ػ ػػة

العممي.

 مجمػ ػػس األمنػ ػػاء،

الجامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات كاخض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع تعم ػػؿ عم ػػى تط ػػكير المس ػػؤكلية مجمس االدارة..
اجراءاتيػ ػ ػػا لمتقػ ػ ػػكيـ لمتأكػ ػ ػػد االجتماعي ػ ػ ػػة لمجامع ػ ػ ػػة تج ػ ػ ػػاه

 الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكف

مف تحقيقيا لؤلىداؼ.

الطمبة كالمجتمع المحمي.

االكاديمية.

 انشػػاء كحػػدة أك مركػػز

 تكقيػ ػ ػ ػػع اتفاقيػ ػ ػ ػػات تعػ ػ ػ ػػاكف

 عم ػػادة التخط ػػيط

مسػػتقؿ فػػي الجامعػػة يعنػػي مش ػ ػ ػ ػ ػػترؾ م ػ ػ ػ ػ ػػع جي ػ ػ ػ ػ ػػات ذات كالتطكير.
بالمس ػ ػ ػ ػػؤكلية االجتماعي ػ ػ ػ ػػة العبلقة(ش ػ ػ ػػركات ،جامعػػ ػ ػػات،
كمتابعػة أداء كػؿ الكحػدات مؤسسات)
في ىذا المجاؿ.

 عقػػد مػػؤتمر سػػنكم تشػػترؾ

 رفػػع التعػػاكف المشػػترؾ فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو جميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ب ػػيف الجامع ػػة كالمؤسس ػػات الفمسػ ػػطينية ينػ ػػاقش المس ػ ػػؤكلية
الخارجية.

االجتماعية في الجامعات.

 تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ كمكاءمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

 يجػػب أف تتبنػػى الجامعػػات

الخطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية مساقات دراسية تتضػمف تعزيػز

لمجامع ػػات لك ػػى تسػ ػػتكعب مفيكـ المسؤكلية االجتماعية.
مفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئكلية

 ض ػ ػ ػ ػػركرة كض ػ ػ ػ ػػع خط ػ ػ ػ ػػط
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س ػ ػ ػ ػ ػػنكية لتفعي ػ ػ ػ ػ ػػؿ المس ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية

االجتماعية.

 كض ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الميزاني ػ ػ ػ ػ ػ ػػات االجتماعي ػ ػ ػػة كتحقيقي ػ ػ ػػا كذل ػ ػ ػػؾ
المناس ػ ػ ػ ػػبة لمب ػ ػ ػ ػػدء بش ػ ػ ػ ػػكؿ كف ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ الكظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؼ الرئيس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

عممػي فػي التنفيػػذ ،كالعمػػؿ لمجامعات.
عمى مكاءمػة كافػة الم ارفػؽ
الجامعيػػة بمػػا يتناسػػب مػػع
االحتياجػ ػػات الفعميػ ػػة لػ ػػدل

الطبلب .

 اس ػ ػ ػ ػػتحداث مس ػ ػ ػ ػػاقات
تعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى بالمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية
االجتماعيػػة تػػدرس لمطمبػػة
في كافة الجامعات.
 عقد كرشات عمؿ كلقاءات

 عم ػ ػ ػ ػػادة ش ػ ػ ػ ػػؤكف

لدل الطمبػة لتشػكيؿ قاعػدة القانكنيػ ػ ػ ػ ػػة لمطبػ ػ ػ ػ ػػة كالمجتمػ ػ ػ ػ ػػع

 العبلقات العامة.

 نش ػػر الثقاف ػػة القانكني ػػة قانكني ػ ػػة حػ ػ ػػكؿ تعزيػ ػ ػػز الثقافػ ػ ػػة الطمبة.
قانكنية عامة ليـ.

المحمي.

 العم ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى تك ػ ػ ػػافؤ

 اتاحة الفرص لكافة الطمبة كالحقكؽ.

 سنكم مستمر

 عم ػ ػ ػػادة الق ػ ػ ػػانكف

 بمػ ػػغ الػ ػػكزف الفرص لكافة الطمبة دكنما مػ ػػف خػ ػػبلؿ المقػ ػػاءات المباش ػ ػرة
النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبي تمييز بينيـ.
إلجمػػالي محػػكر

كف ػ ػػؽ احتياج ػ ػػات الطمب ػ ػػة ب ػ ػػيف

 اشػ ػ ػ ػراؾ الطمب ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي االدارة كالطمبة.

البع ػ ػػد الق ػ ػػانكني مراجع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات
.%58.66

 تكزي ػ ػػع برش ػ ػػكرات تعريفيػػ ػػة

القانكنيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ذات العبلقػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمطبػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػالحقكؽ كالكاجب ػ ػ ػ ػػات
كمدكنػ ػ ػ ػػة لمسػ ػ ػ ػػمكؾ االخبلق ػ ػ ػ ػػي

بالطمبة بشكؿ دكرم.

 صػػياغة ل ػكائح كقكاعػػد لمطمبة.
داخ ػ ػ ػػؿ الجامع ػ ػ ػػة تض ػ ػ ػػبط

 تفعيػ ػ ػ ػ ػػؿ كتكس ػ ػ ػ ػ ػػيع رقع ػ ػ ػ ػ ػػة

العممية التعميمية.

خػػدمات العيػػادات القانكنيػػة فػػي

 ربط

الجامعات.

البرامج

 تحديػ ػ ػػد احتياجػ ػ ػػات سػ ػ ػػكؽ

 بمػ ػػغ الػ ػػكزف االكاديمية بمتطمبات سكؽ العم ػ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي التخصص ػ ػ ػ ػ ػػات
النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبي العمؿ.
إلجمػػالي محػػكر

المطمكبة بالتعػاكف مػع الجيػات

 العمؿ عمى تخفيض الخارجية ذات العبلقة.

البعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد نسبة البطالة خاصة بيف

 اتب ػ ػ ػػاع سياس ػ ػ ػػة التكظي ػ ػ ػػؼ

االقتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادم خريجيف الجامعة نفسيا.

المؤق ػ ػ ػ ػػت كال ػ ػ ػ ػػدائـ لمخػ ػ ػ ػ ػريجيف

.%53.06

 تكفير

المنح بالتع ػػاكف م ػػع مؤسس ػػات دكلي ػػة

كالمساعدات

لمطمبة مانحة.
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المتميزيف كالمحتاجيف.
 تشجيع

 ف ػ ػػتح آف ػ ػػاؽ التع ػ ػػاكف بػػ ػػيف

الدراسات الجامع ػػة كالمؤسس ػػات المانحػ ػػة

البحثية الميدانية المقدمة لدعـ الطمبة.

 تػ ػ ػػكفير صػ ػ ػػندكؽ الطالػ ػ ػػب

مف الطمبة.
 دعـ
التنمكية

المشاريع الجػ ػ ػ ػ ػػامعي لػ ػ ػ ػ ػػدعـ المشػ ػ ػ ػ ػػاريع
ات

االحتياج البحثية.

المجتمعي الطارئ.
 المشاركة

 اصػ ػ ػ ػ ػػدار مجمػ ػ ػ ػ ػػة عمميػ ػ ػ ػ ػػة

مع لبحػػكث الطمبػػة تجمػػع األبحػػاث

الجامعات المختمفة في العممية المتميزة.
الحفاظ عمى بيئة نظيفة

 ت ػ ػ ػػكفير مخص ػ ػ ػػص م ػ ػ ػػالي

كصديقة لمبيئة.

كمكازن ػػة ثابتػ ػػة لػ ػػدعـ االنشػ ػػطة
كاالحتياجات المجتمعية .

 نش ػ ػ ػ ػ ػرات تكعكيػ ػ ػ ػ ػػة حػ ػ ػ ػ ػػكؿ

المحافظة عمى بيئة نظيفة .
 تشػ ػ ػ ػ ػػكيؿ أنديػ ػ ػ ػ ػػة طبلبيػ ػ ػ ػ ػػة

 عم ػ ػ ػ ػػادة ش ػ ػ ػ ػػؤكف

 سنكم

 دعػ ػػـ الب ػ ػرامج اليادفػ ػػة كت ػػدريبيـ عم ػػى اتخ ػػاذ القػ ػ اررات الطمبة
 بمػ ػػغ الػ ػػكزف

النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبي
إلجمػػالي محػػكر
البعػػد االخبلقػػي
.%56.73

لمطمب ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػػكؿ المش ػ ػ ػػاركة كاالعتماد عمى النفس.
الفعميػ ػػة فػ ػػي اتخػ ػػاذ الق ػ ػرار

 التػ ػػدريب كالتأىيػ ػػؿ كاعػ ػػادة

كاالعتماد عمى النفس.

دمجيػ ػػـ فػ ػػي قضػ ػػايا مجتمعيػ ػػة

 تػكفير الحمايػة الكاممػػة ىامة.
لمطمب ػػة م ػػف التع ػػرض ألم

 اص ػ ػ ػ ػػدار مدكن ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػػمكؾ

خطر يبلحؽ الطمبة داخؿ أخبلقػػي تمتػػزـ بيػػا كافػػة االطػػر

الحرـ الجامعي

الطبلبية داخؿ الحػرـ الجػامعي

كيمتزـ بيا الطالب.
 ف ػ ػػتح المج ػ ػػاؿ لمطمب ػ ػػة
 بمػ ػػغ الػ ػػكزف
النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبي

إلجمػػالي محػػكر
البع ػ ػ ػػد الخي ػ ػ ػػرم
اإلنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني
العبلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

.%57.26

 تكثيػ ػػؼ الػ ػػدكرات التدريبيػ ػػة

 قس ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ التعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ

م ػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ تزكيػ ػ ػ ػ ػ ػػدىـ التػػي تزيػػد مػػف قػػدرات الطالػػب المستمر.
بالمعرفػػة العمميػػة التراكميػػة الجامعي.

كالقدرات المختمفة.

 تكسػػيع حاضػػنات األعمػػاؿ

 تش ػ ػ ػػجيع الطمب ػ ػ ػػة ذكم فػ ػػي الجامعػ ػػات كاش ػ ػراؾ أكب ػ ػػر
الكفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات كالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرات قدر ممكف مف الطمبة.
الخاصة كتنميتيـ.

 تنفيػ ػ ػ ػػذ حمػ ػ ػ ػػبلت تطكعيػ ػ ػ ػػة

الصػ ػ ػػحية لمطمبػ ػ ػػة كتقػ ػ ػػديـ

 اضػ ػ ػ ػػافة س ػ ػ ػ ػػاعات عم ػ ػ ػ ػػؿ

عبلج كافي ليـ.

تطكعيػة لمطػػبلب يمارسػػكف مػػف

 ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفير الرعاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة داخؿ المجتمع.
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 العبلقات العامة.
 شؤكف الطمبة.

 سنكم

 تش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجيع العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ خبلليػ ػ ػ ػ ػ ػػا ميػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ المسػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكلية
التط ػ ػ ػ ػ ػػكعي ب ػ ػ ػ ػ ػػيف طمب ػ ػ ػ ػ ػػة االجتماعية.
الجامعة.

 تكقيػػع اتفاقيػػات تعػػاكف بػػيف

 تكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيع دائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة الجامعػ ػ ػػة كالشػ ػ ػػركات الربحي ػ ػ ػػة

المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعدات العيني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالخيريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعـ الطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كالمادية لمطمبة

كالمجتمع.

ثالثا :الدراسات المستقبمية المقترحة:
 .1أثر المسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ ميزة تنافسية بيف مؤسسات التعميـ العالي .مف كجية نظر االدارة
العميان.

 .2اجراء دراسات حكؿ امكانية دمج المسؤكلية االجتماعية ضمف معايير االعتماد كالجكدة لمجامعات
الفمسطينية.

 .3أثر المسؤكلية االجتماعية لمجامعات في تحقيؽ التنمية المستدامة مف كجية نظر االدارة العميا.
 .4اجراء دراسة عف دكر الجامعات الفمسطينية في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية.

106

المصادر والمراجع
أوالً  :الدراسات العربية
 .1أبك جامع ،نسيـ حسف ،كافي ،فاطمة زكريا ( )2016دكر البنكؾ في فمسطيف بأثر المسؤكلية
المجتمعية كانعكاسيا المالي – غزة.
 .2أبك ماضي ،كامؿ أحمد ابراىيـ

( ،)2015أثر االلتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية عمى أداء

مؤسسات القطاع العاـ في قطاع غزة  ،مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات االقتصادية كاالدارية،
المجمد الثالث كالعشركف ،العدد الثاني – فمسطيف.
 .3األسرج ،حسيف ( )2014بعنكاف المسؤكلية االجتماعية لمقطاع الخاص كدكرىا في التنمية
المستدامة لمممكة العربية السعكدية.
 .4اسماعيؿ ،طارؽ حسنيف (" )2016تفعيؿ الدكر الريادم لمجامعات الخميجية لمكفاء بالمسؤكلية
االجتماعية كتحقيؽ التنمية المستدامة " رؤية استشراقية" المؤتمر الثاني لكمية ادارة األعماؿ في دكؿ
مجمس التعاكف الخميجية "عكامؿ التغيير"  2016/03/17-16الككيت.
 .5اشتيكم ،محمد ،ك أبك مصطفى ،ياسر ( ،)2016المسؤكلية االجتماعية كعبلقتيا بتغيير
االتجاىات التسكيقية نحك الخدمات البنكية  ،دراسة حالة المستفيديف مف خدمات بنؾ فمسطيف
بمحافظة خانيكنس .مؤتمر كمية إدارة الماؿ كاألعماؿ األكؿ – جامعة فمسطيف ،الذم عقد في الجامعة
السبت  12مارس  2016,بعنكاف " المسؤكلية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص كانعكاساتيا عمى
المجتمع الفمسطيني
 .6األغا ،مركاف سميـ إبراىيـ(  " )2007العبلقة بيف االلتزاـ بالمسئكلية االجتماعية كالتكجو بالتسكيؽ
كاألداء في المؤسسات الصناعية  -بغزة " رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه الفمسفة في إدارة األعماؿ،
كمية التجارة ،جامعة أسيكط.
 .7اآلغا ،كفيؽ ،كعمياف فتحي ( )2016بعنكاف قياس المسؤكلية االجتماعية لدل الشركات المساىمة
العامة .دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لؤلكراؽ المالية .مؤتمر كمية إدارة
الماؿ كاألعماؿ األكؿ – جامعة فمسطيف ،الذم عقد في الجامعة السبت  12مارس  2016,بعنكاف "
المسؤكلية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص كانعكاساتيا عمى المجتمع الفمسطيني ".
 .8آؿ يحي ،فريد بف عمي ( " )2016دكر الجامعات في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية -كرقة عمؿ
مقدمة لمممتقى األكؿ لممسؤكلية االجتماعية (كمنا كطف)  -السعكدية.
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 .9األميف ،عدناف ( )2014المسؤكلية المدنية لمجامعات ،مجمة الدفاع الكطني ،تشريف أكؿ ،العدد
( .2014 )90لبناف.
 .10بخكش ،مديحة  ،جنينة عمر ( " )2010المسئكلية االجتماعية لممؤسسات االقتصادية في إطار
التنمية المستدامة ،الممتقى الكطني األكؿ حكؿ :آفاؽ التنمية المستدامة في الجزائر كمتطمبات التأىيؿ
البيئي لممؤسسة االقتصادية ،جامعة قالمة ،الجزائر.
 .11بركات ،زياد ،عكض ،أحمد ( ")2009كاقع دكر الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفة مف
كجية نظر عينة مف أعضاء ىيئة التدريس فييا.
 .12البكرم ،ثامر ( " )2010التسكيؽ ك المسؤكلية االجتماعية "  ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.
 .13بكير ،عايدة ( ،)2011تطكر دكر الجامعة في خدمة المجتمع في ضكء المسؤكلية المجتمعية
كاالتجاىات العالمية الحديث ،مؤتمر المسؤكلية المجتمعية لمجامعات الفمسطينية ،نابمس ،سبتمبر
.2011
 .14الببلدم ،منى بنت سعيد ابف حضيض ( )2015دكر االستاذ الجامعي في خدمة المجتمع مف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية بمنطقة مكة المكرمة (الكاقع كالمأمكؿ).
 .15الثبيتي ،خالد عكاض عبد اهلل ( " )2015دكر أقساـ االدارة التربكية بالجامعات السعكدية في
تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية" مجمة جامعة طيبة لمعمكـ التربكية  ،المجمد ( )10العدد.2015 ، )1(،
 .16الجدبة ،سعيد أحمد ،فكزم ( )2009بعنكاف دكر الجامعات العربية في التنمية االقتصادية –
فمسطيف
 .17الحبيب ،عبد الرحمف محمد ،ك أبك كريـ أحمد عبد الفتاح عبد الكريـ " ،تكامؿ المسؤكلية
األكاديمية كاالجتماعية لعضك ىيئة التدريس تجاه أخبلقيات البحث العممي لدل طمبة الدراسات العميا،
كرقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدكلي "تكامؿ مخرجات التعميـ مع سكؽ العمؿ في القطاع العاـ
كالخاص عماف ،مارس (.)2012
 .18حجازم ،حسني ،كعكض ،نظمية ( ،)2013أسباب عزكؼ طمبة جامعة القدس المفتكحة عف
المشاركة باألنشطة الطبلبية مف كجية نظرىـ ،جامعة القدس المفتكحة.
 .19حسف ،أميرة (" )2007نحك تكثيؽ العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع  ،المؤتمر العممي السادس ا
التعميـ العالي كمتطمباتو – البحريف.
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 .20حمس ،رائد محمد ( ،)2016دكر المسؤكلية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في التنمية
االقتصادية في فمسطيف .مؤتمر كمية إدارة الماؿ كاألعماؿ األكؿ – جامعة فمسطيف ،الذم عقد في
الجامعة السبت  12مارس  2016,بعنكاف " المسؤكلية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص
كانعكاساتيا عمى المجتمع الفمسطيني ".
 .21الحيمو ،محمد محمكد ( )2013درجة تطبيؽ أبعاد القيادة التحكيمية في الجامعات األردنية
الخاصة مف كجية نظر القادة االدارييف فييا  ،مجمة تطكير األداء الجامعي العدد الثاني.
 .22الخشركـ ،محمد  ،كالجامكس ،عبد الرحمف ،ك عبيدك ،أميرة (" )2012تبني المسئكلية االجتماعية
في الشركات الصناعية العاممة في مدينة حمب :دراسة ميدانية لعينة مف المدراء" ،مجمة تنمية الرافديف،
مجمد ( ،)34العدد ( .)108جامعة المكصؿ ،العراؽ.
 .23خطاب ،سميماف ،كعبد اهلل ،الحاج ،ك الدراكشة ،عبد اهلل ،ك أبك شريعة ،اسبلـ ( )2015أثر
التسكيؽ االجتماعي كتطبيؽ المسؤكلية االجتماعية في تعزيز جكدة الخدمات التعميمية :دراسة ميدانية
عمى المدارس الخاصة كالمراكز الثقافية في مدينة معاف ، .مجمة الدراسات لمعمكـ االدارية مجمد ()42
،العدد (.2015 )2
 .24دادف ،عبد الغفكر ،بركات ،حفصي( :)2012المؤسسة بيف تحقيؽ التنافسية كمحددات المسؤكلية
االجتماعية كالبيئية – كرقة عمؿ مقدمة  :المؤتمر العممي الدكلي " سمكؾ المؤسسة االقتصادية في
ظؿ رىانات التنمية المستدامة كالعدالة االجتماعية .فمسطيف.
 .25الشمرم ،ىادم ( )2014المسؤكلية االجتماعية لدل طبلب الجامعات السعكدية كعبلقتيا بالكعي
الكقائي – دراسة مقارنة بيف الجامعات الحككمية كاألىمية (اطركحة دكتكراة)
 .26نزاؿ ،كصفي ،ك عدبة ،محمد ،عمر ،أسامة ،ك حجمة ،محمد ،ك عرفات،براء ( )2014بعنكاف
دكر المسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية (دراسة حالة في شركة زيف لبلتصاالت الخمكية).
 .27دراسة رحماني ( )2014بعنكاف تأثير أبعاد المسؤكلية االجتماعية عمى األداء المالي دراسة حالة
المؤسسة الكطنية لؤلشغاؿ في اآلبار خبلؿ الفترة )) 2013 -2000
 .28الدىدار ،مركاف ( ،)2006العبلقة بيف التكجو االستراتيجي لدل اإلدارة العميا في الجامعات
الفمسطينية كميزتيا التنافسية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية  -غزة.
 .29دكيكات ،فخرم ( ،)2011دراسة بعنكاف المسؤكلية االجتماعية لمجامعات الفمسطينية نحك دمج
ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع.
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 .30رحاؿ ،عمر ( ،)2011المسؤكلية المجتمعية لمجامعات :بيف الربحية كالطكعية مؤتمر المسؤكلية
المجتمعية لمجامعات الفمسطينية -نابمس 2011
 .31الركاشدة ،عبلء زىير ( ،)2011بعنكاف  ( :دكر الجامعة في خدمة المجتمع المحمي مف كجية
نظر أعضاء الييئة التدريسية كعبلقة ذلؾ ببعض المتغيرات الشخصية لدييـ – جامعة البمقاء التطبيقية
نمكذجان ،مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ االجتماعية ،المجمد ( )3العدد (.)1
 .32الزريقات ،خالد ( )2012أثر التكجو اإلستراتيجي في تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية دراسة تطبيقية
في المصارؼ التجارية األردنية مجمة تنمية الرافديف ،العدد ( .)31جامعة المكصؿ ،العراؽ.
 .33السالـ ،مؤيد سعيد ،ك بياف ،ابراىيـ غازم ( )2011أثر المتغيرات التنظيمية في ممارسة أنماط
المسؤكلية االجتماعية في الجامعات األردنية الخاصة  :دراسة ميدانية مف كجية نظر مكظفي اإلدارة
العميا " مجمة اتحاد الجامعات العربية ع ،57 .تمكز 2011
 .34سعيد ،كالباكم ( )2010بعنكاف ( الدكر االستراتيجي لممسؤكلية االجتماعية الشاممة في تحقيؽ
الميزة التنافسية المستدامة دراسة حالة ( في الشركة العامة لصناعة األسمدة الجنكبية.
 .35سكاؾ ،مراد (" )2010التدقيؽ االجتماعي بيف رىانات الكاقع كتحديات المستقبؿ" ،المؤتمر
الكطني الثامف حكؿ :مينة التدقيؽ في الجزائر الكاقع كاألفاؽ ،أياـ  11ك 12أكتكبر  ،2010جامعة
 20أكت سكيكدة ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير
 .36سبلطنية ،بمقاس ك بف تركي ،أسماء )2014( ،العبلقة التكاممية بيف الجامعة كالمجتمع كمسألة
التنمية االجتماعية  ،مجمة العمكـ االنسانية العدد  34/35الجزائر.
 .37الشافعي ،نضاؿ مصطفى ( ،)2016دكر األنماط القيادية في تعزيز المسؤكلية االجتماعية في
مديريات التربية كالتعميـ بمحافظات غزة.
 .38شاىيف ،محمد أحمد ( ،)2011بعنكاف ( المسؤكلية االجتماعية في الجامعات العربية – جامعة
القدس المفتكحة أنمكذجان ،دراسة كصفية تحميمية.
 .39شرفي ،منتصؼ (( :)2012دكر المسؤكلية االجتماعية في تحقيؽ الميزة التنافسية لمنظمات
األعماؿ (دراسة حالة مؤسسة سكناطراؾ) قسنطينة
 .40شقكارة ،سناء عمي ( ،)2012أبعاد المسؤكلية المجتمعية لمجامعات كمتطمبات تطبيقيا في ضكء
مفيكـ الجكدة الشاممة " مجمة تطكير األداء الجامعي .العدد الثاني.

110

 .41شمداف ،فايز كماؿ ،صايمة ،سمية مصطفى )2014( ،المسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعة االسبلمية كسبؿ تفعيميا .المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي ،المجمد
السابع العدد (.)18
 .42الصائغ ،نجاة ( : )2014استراتيجية مقترحة لمجامعات السعكدية في تنمية المسؤكلية المجتمعية
لدل الطبلب (دراسة كصفية تحميمية) مجمة جامعة المدينة العالمية المحكمة العدد التاسع ( مايك
 – 2014أغسطس .)2014
 .43طاىر ،أمينة  2007مقالة بعنكاف المسؤكلية االجتماعية لممؤسسات نشرت بتاريخ 1يكليك
2007كال زالت منشكرة حتى 2017/1/29
http://www.albayan.ae/economy/2007-07-01-1.183630
 .44الطيراكم ،جميؿ حسف  ،أبك ككش ،يكسؼ أحمد ( )2012دكر األنشطة الطبلبية في اشباع
الحاجات النفسية لدل طمبة الجامعة االسبلمية -غزة المؤتمر الدكلي األكؿ لشؤكف الطمبة "طمبة
الجامعات الكاقع كاآلماؿ".
 .45عامر ،طارؽ عبد الرؤكؼ محمد )2007( ،تصكر مقترح لتطكير دكر الجامعة في خدمة
المجتمع في ضكء االتجاىات العالمية الحديثة.
 .46عباس ،بشرل ( )2011أثر الثقافة التنظيمية في تعزيز المسؤكلية االجتماعية ،دراسة تحميمية في
كميات جامعة القادسية .مجمة العراقية لمعمكـ االدارية كاالقتصادية المجمد ( )7العدد( )30لسنة
(.)2011
 .47عبد القادر ،بكدم  ،ك بف سفياف ،زىرة ( )2012المسؤكلية االجتماعية لممقاكؿ ك مؤسستو
الخاصة في تحقيؽ التنمية المستدامة ،كرقة مشاركة في :الممتقػى الدكلي ح ػػكؿ منظمات األعماؿ ك
المسؤكلية االجتماعية جامعة بشار خبلؿ الفترة 15/14:فبراير .2012
 .48عبد المطيؼ ،سماح محمد لطفي ( )2010المسؤكليات االجتماعية لجامعة الممؾ سعكد تجاه
المجتمع السعكدم دراسة لتجربة الجامعة في مجاؿ قطاع البيئة كخدمة المجتمع ،المؤتمر الدكلي
الثاني الجامعات العربية كالمسؤكلية االجتماعية تجاه مجتمعاتيا -جامعة الزقازيؽ  .جميكرية مصر
العربية
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 .49عثماف ،سيد أحمد )1993( .المسؤكلية االجتماعية .دراسة

نفسية – اجتماعية ،مقياس

المسؤكلية االجتماعية ،كاستعماالتو ط : 3القاىرة  :مكتبة األنجمك المصرية.
 .50العضيب ،خالد بف صالح ( )2010مقالة بعنكاف الشركات كالمسؤكلية االجتماعية .عقد
اجتماعي .كاجب نشرت بتاريخ  ،2010/01/15كال زالت منشكرة حتى تاريخ  2017/02/26عمى
www.al-jazirah.com
 .51عمي ،عمي محمد ( :)2013متطمبات استدامة الميزة التنافسية في التعميـ العالي ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 .52عمر ،عزاكم  ،كمكالم ،عبد الرازؽ ،ك سايح ،بكزيد( )20012دكافع تبني منظمات األعماؿ
أبعاد المسؤكلية االجتماعية كاألخبلقية كمعيار لقياس األداء االجتماعي الممتقػى الدكلي ح ػػكؿ منظمات
األعماؿ ك المسؤكلية االجتماعية جامعة بشار خبلؿ الفترة 15/14:فبراير .2012
 .53عكاد ،يكسؼ ذياب ( )2010دليؿ المسؤكلية المجتمعية لمجامعات ،جامعة القدس المفتكحة.
 .54عكدة ،اياد محمد ( )2008قياس التكاليؼ االجتماعية كمدل مساىمتيا بتحقيؽ الرفاىية
االجتماعية – دراسة ميدانية تطبيقية عمى فنادؽ خمس نجكـ في االردف ،رسالة ماجستير ،جامعة
الشرؽ األكسط لمدراسات العميا ،األردف.
 .55عكض ،حسني ،ك حجازم نظمي ،كاقع المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة القدس المفتكحة كتصكر
مقترح لبرنامج يرتكز إلى خدمة الجماعة لتنميتيا .مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات :
ع ،30 .ج ،1 .حزيراف .2013
 .56الغالبي ،طاىر محسف المنصكر  ،العامرم ،د .صالح ميدم محسف " ،المسؤكلية االجتماعية ك
أخبلقيات األعماؿ :األعماؿ كالمجتمع" ،دار كائؿ لمنشر ،الطبعة الثانية2008 ،
 .57الغالبي ،طاىر محسف منصكر  ،العامرم ،صالح ميدم محسف" )2006( ،تبايف األىداؼ
المتكخاة مف تبني المسؤكلية االجتماعية في المنطمات الحككمية كالخاصة ،عماف ،األردف
 .58فاطمة ،عمكم ( )2012المسؤكلية االجتماعية بيف المبادرة كالشرعية ،الممتقى الدكلي الثالث"
منظمات األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية.
 .59الفتبلكم ،سييمة ( ،)2008الجكدة في التعميـ ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف.
 .60فركاف ،حازـ ،كالديب  ،سميماف ( )2016دكر الجكدة في تعزيز أبعاد المسؤكلية االجتماعية في
مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة" دراسة حالة (شركة جكاؿ ،شركة االتصاالت الفمسطينية ،بنؾ
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فمسطيف) .مؤتمر كمية إدارة الماؿ كاألعماؿ األكؿ – جامعة فمسطيف ،الذم عقد في الجامعة السبت
 12مارس  2016,بعنكاف " المسؤكلية االجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص كانعكاساتيا عمى
المجتمع الفمسطيني ".
 .61فريد ،كريماف" ، )2012( ،المسؤكلية االجتماعية كالتسكيؽ االجتماعي جيكد اتصالية فعالة لحؿ
مشاكؿ المجتمع " ،دار النيضة  ،القاىرة.
 .62الفقياء ،ساـ ( )2012بحث قدـ إلى المؤتمر العربي األكؿ "استراتيجيات التعميـ العالي كتخطيط
المكارد البشرية" كالذم عقدتو المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية بالتعاكف مع الجامعة الياشمية ،كجامعة
القاىرة بجميكرية مصر العربية ،كاتحاد الجامعات العربية في الفترة  26-24ابريؿ (نيساف) 2012
في الجامعة الياشمية – األردف.
 .63قاسـ ،جميؿ محمد محمكد ( ،)2008فعالية برنامج ارشادم لتنمية المسؤكلية االجتماعية لدل
طبلب المرحمة الثانكية ،رسالة ماجستير غير منشكرة الجامعة االسبلمية.
 .64ليمة ،عمى  )2009(،األمف القكمي العربي "تفكيؾ المجتمع كالدكلة" ،الجزء الثاني ،مجمكعة
قرطبة لمطبع كالنشر كالتكزيع ،الرياض.
 .65المالكي ،مجدم ( )2000الحركة الطبلبية الفمسطينية كميمات المرحمة تجارب كآراء ،مؤسسة
مكاطف لدراسة الديمقراطية الطبعة األكلى راـ اهلل.
 .66محمد ،براؽ ،مصطفى ،قماف ( " . )2012النظريات المفسرة لممسؤكلية االجتماعية لممؤسسات
كرؤية االقتصاد االسبلمي ليا " .الممتقى الدكلي الثالث حكؿ منظمات األعماؿ كالمسؤكلية االجتماعية
 ،جامعة بشار خبلؿ الفترة  15/14فبراير .2012
 .67محمد ،براؽ ،ك مصطفى ،قماف ( )2011كرقة عمؿ بعنكاف (أىـ النظريات المفسرة لممسؤكلية
االجتماعية لممؤسسات كرؤية الفكر االقتصادم اإلسبلمي ليا)
 .68مخمكؼ ،شادية ( ،)2011ضماف جكدة المسؤكلية االجتماعية لمتعميـ الجامعي الفمسطيني-
نمكذج مقترح ،مؤتمر المسؤكلية االجتماعية لمجامعات الفمسطينية ،جامعة القدس المفتكحة.
 .69المزيف ،محمد حسف محمد ( )2009دكر الجامعات الفمسطينية في تعزيز قيـ التسامح لدل
طمبتيا مف كجية نظرىـ.
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 .70مزيك ،مناؿ بنت عمار ( )2014الدكر التربكم لؤلنشطة الطبلبية في تنمية بعض المبادئ
التربكية لدل طالبات المرحمة المتكسطة بتبكؾ ،مجمة العمكـ التربكية ،العدد الرابع ج 1اكتكر .2014
السعكدية.
 .71مقيطع ،حمزة ( )2011دكر التنمية المستدامة في تحسيف األداء الكمي لممؤسسات ،رسالة
ماجستير ،جامعة فرحات عباس ،سطيؼ.
 .72مكسى ،صباح ( )2011أثر المسؤكلية االجتماعية عمى المككنات االستراتيجية لممصارؼ في
األردف ،مجمة القادسية لمعمكـ االدارية كاالقتصادية المجمد ( )13العدد( )2لسنة (.)2011
 .73ميعارم ،محمكد ( )2003الثقافة السياسية في فمسطيف – دراسة ميدانية سمسمة دراسات
استراتيجية – بيرزيت.
 .74ناجي ،عاممة ( )2011دراسة ادراؾ المستيمؾ العراقي لممسؤكلية االجتماعية لمشركات  ،مجمة
كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعة  ،العدد الثامف كالعشركف .2011
 .75ناصر ،ابراىيـ ( )2006التربية األخبلقية ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ،األردف.
 .76الكادم ،محمكد ك الزعبي ،عمي ( )2011مستمزمات إدارة الجكدة الشاممة كأداة لتحقيؽ الميزة
التنافسية في الجامعات األردنية (دراسة تحميمية( المجمة العربية لضماف جكدة التعميـ الجامعي .المجمد
الرابع العدد (2011 )8ـ)
 .77كرقة عمؿ راشي ( ) 2013بعنكاف دكر تبني مقاربة المسؤكلية االجتماعية في خمؽ كتدعيـ ريادة
كتنافسية منظمات األعماؿ.
 .78كىيبة ،مقدـ ( )2014تقييـ مدل استجابة منظمات األعماؿ في الجزائر لممسؤكلية االجتماعية –
دراسة تطبيقية عمى عينة مف مؤسسات الغرب الجزائرم دراسة غير منشكرة.
 .79ياسيف ،محمد عاطؼ محمد ( " )2008كاقع تبني منظمات األعماؿ الصناعية لممسؤكلية
االجتماعية ،دراسة تطبيقية آلراء عينة مف مديرم الكظائؼ الرئيسية في شركات صناعة األدكية
البشرية األردنية ،جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا.
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املالحـــــل

ممحؽ رقـ ()1
اإلستبانة

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كميػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػاد والعمػػػػػػػػػػوـ اإلداريػػػػػػػػػػة
قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إدارة األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

حفظو/ػا اهلل،،،،

أخي الطالب أختي الطالبة /
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،،

يقكـ الباحث بإجراء دراسة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ بعنكاف:
" تقييـ التزاـ الجامعات بالمسؤولية االجتماعية وفؽ نموذج كاروؿ ()Carroll Model
دراسة ميدانية عمى طمبة الجامعات في قطاع غزة
ىذه االستبانة تكشؼ عف تقييـ مدل التزاـ الجامعات بالمسؤكلية االجتماعية ،لذلؾ نرجك

التكرـ بتعبئة االستبانة بكؿ صدؽ كمكضكعية كفؽ فقراتيا األربعة ،كما يرجى االجابة عمى أسئمة
االستبانة حيث تبدأ مف (1أقؿ مكافقة) إلى ( 10أعمى مكافقة) .عممان باف كافة البيانات المقدمة

ستستخدـ فقط ألغراض البحث العممي.

شاكريف لكـ حسف تعاونكـ،،،
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 القسـ األوؿ :البيانات الشخصية
الجنس
أنثى

ذكر
المستكل الدراسي
األكؿ

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

الجامعة
 جامعة األزىر

 الجامعة االسبلمية

 جامعة األقصى

 جامعة فمسطيف
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 القسـ الثاني :مجاالت البحث
يرجى االجابة عمى أسئمة االستبانة حيث تبدأ مف (1أقؿ موافقة) إلى ( 10أعمى موافقة)
أبعاد وفقرات الدراسة
أ.

البعد األوؿ :البعد االقتصادي

.1
.2

تطكر الجامعة مف قدرات الطبلب مينيان في التخصصات المختمفة.
تربط الجامعة البرامج األكاديمية بمتطمبات سكؽ العمؿ.

.3

تعمؿ الجامعة عمى تشجيع الطمبة مف خبلؿ التدريب الميداني.

.4

يتناسب سعر الساعة االكاديمية مع متكسط دخؿ األسرة الشيرم.

.5

تساىـ الجامعة في تخفيض نسبة البطالة مف خبلؿ سياسة التكظيؼ المؤقت كالدائـ لخريجيف الجامعة.

.6

تعيد الجامعة تدكير المكاد المستخدمة كاعادة تصنيعيا.

.7

تمتزـ الجامعة باستخداـ مكارد صديقة بالبيئة.

.8

تساىـ الجامعة في دعـ المشركعات التنمكية الخيرية المحمية.

.9

تكفر الجامعة المنح الدراسية لمطمبة المتميزيف كالمحتاجيف.

.10

تشجع الجامعة الدراسات البحثية الميدانية المقدمة مف الطمبة كتدعميا ماديان.

ب.

الدرجة 10-1

البعد الثاني :البعد القانوني

.1

تطبؽ الجامعة معايير الجكدة االدارية داخؿ الجامعة.

.2

يكجد لكائح كقكاعد داخؿ الجامعة تضبط العممية التعميمية.

.3

تركز الجامعة عمى نشر الثقافة القانكنية لدل الطمبة كالمجتمع المحمي.

.4

تكفر الجامعة مساحات خضراء لمطمبة لقضاء كقت الفراغ خبلؿ الفراغ األكاديمي.

.5

تمتزـ الجامعة بمعايير معدالت القبكؿ كالتسجيؿ كالتخرج في الجامعة.

.6

تمتزـ الجامعة بمعايير التعميـ العالي الخاصة بالمباني كالحماية كاالماف لمطمبة.

.7

تمتزـ الجامعة بالمناىج الدراسية حسب الخطة الدراسية المكضكع.

.8

تمتزـ الجامعة بحماية الطمبة مف االعتداءات الخارجية عمى الطمبة.

.9

تصدر الجامعة الق اررات لمقضاء عمى أشكاؿ التمييز داخؿ الجامعة.

10

تحرص الجامعة عمى تكافؤ الفرص لمجميع بما تقدمو مف خدمات لمطمبة.

ج.

البعد الثالث :البعد االخالقي

.1

تمتزـ الجامعة بنشر ثقافة كاخبلقيات البحث العممي لدل الطمبة.

.2

تضع الجامعة معايير كقكاعد سمككية كمعيار لتكجيو السمكؾ في الممارسات اليكمية لمطمبة.

.3

تحقؽ الجامعة الديمقراطية كالعدالة كالشفافية في تكزيع المنح كالمساعدات الطبلبية.

.4

تمتزـ الجامعة بنشر مفاىيـ التعدد الثقافي بيف الطمبة.

.5

تعزز الجامعة مفاىيـ المشاركة كالمساءلة كالديمقراطية بيف الطمبة.

.6

تشارؾ الجامعة الطمبة في االنشطة في المحافظة عمى حماية البيئة.
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الدرجة 10-1

الدرجة 10-1

.7

تدعـ الجامعة المجالس كاألندية الطبلبية كتكفر ليا حرية العمؿ.

.8

تسمح الجامعة لمطمبة في المشاركة في صنع كاتخاذ الق اررات ذات العبلقة بالطمبة.

.9

تكفر الجامعة الحماية الكاممة لمطمبة مف التعرض ألم سمكؾ سمبي.

.10

تيتـ الجامعة في تكجيو الطمبة لبلعتماد عمى النفس كتحمؿ المسؤكلية.

د.

البعد الرابع :البعد الخيري االنساني

.1

تيتـ الجامعة في تزكيد الطمبة بالمعرفة كرفع القدرات الفكرية لمطبلب.

.2

تكسب الجامعة الطمبة ميارات التعامؿ مع القضايا االجتماعية كالثقافية.

.3

تيتـ الجامعة بالطمبة المكىكبيف كتشجيعيـ كرعايتيـ.

.4

تقدـ الجامعة الخدمات التنمكية لممجتمع في شتى المجاالت.

.5

تيتـ الجامعة بتنظيـ الحمبلت الصحية كالعبلجية كالتثقيفية لمطمبة.

.6

تمتزـ الجامعة بتكفير الرعاية الصحية لمطمبة.

.7

تقكـ الجامعة برعاية األنشطة الطبلبية في المجتمع المحمي.

.8

تشجع كتنفذ الجامعة برامج العمؿ التطكعي بيف الطمبة.

.9

تقدـ الجامعة مساعدات عينية كمادية لمفئات الميمشة اجتماعيان.

الدرجة 10-1

 .10تشارؾ الجامعة الطمبة كالمجتمع في المناسبات الكطنية كاالجتماعية.

وشك ارً عمى حسف تعاونكـ ،،،،
الباحث :محمد عفانة
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ممحؽ ( )2
قائمة بأسماء المحكميف
االسـ

مكاف العمؿ

الدرجة العممية

ـ
.1



د .محمد جكدت فارس

جامعة االزىر

دكتكراه

.2



د .نبيؿ المكح

ديكاف المكظفيف

دكتكراه

.3



د .محمد اشتيكم

جامعة القدس المفتكحة

دكتكراه

.4



د .رامز بدير

جامعة االزىر

دكتكراه

.5



أ.د نياية التمباني

جامعة األزىر

استاذ دكتكر

.6



د .لؤم نصر

محاضر غير متفرغ

دكتكراه

.7



د .ياسر أبك مصطفى

جامعة فمسطيف

دكتكراه

.8



د .خالد المدىكف

جامعة فمسطيف

دكتكراه

.9



د .عز العرب العاككر

جامعة فمسطيف

دكتكراه

 .10

د .جميؿ النجار

جامعة القدس المفتكحة

دكتكراه

 .11

د .عصاـ البحيصي

جامعة فمسطيف

دكتكراه

 .12

د .حاتـ عسفة

جامعة فمسطيف

دكتكراه

 .13

د .إبراىيـ العؼ

جامعة أكبساال -مممكة السكيد

دكتكراه
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ممحؽ ()3
تسييؿ مياـ
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