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األنشطة الجامعية ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالبات جامعة شقراء
*

هيفاء يوسف الفوزان
الملخص

 من خالل دراسة،استهدفت الدراسة التعرف على دور االنشطة الجامعية بجامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى الطالبات
 وأيضاً المسؤولية نحو البيئة لدى، والمسؤولية نحو المجتمع، والوطنية، واألخالقية،دور هذه األنشطة في كل من المسؤولية الشخصية

 وتم اسق ق ققتخدام المنهي المسق ق ققحي الوصق ق ققفيل وتم تطبي الد ارسق ق ققة على عينة من طالبات جامعة شق ق قققراء قوامها،طالبات جامعة شق ق قققراء

 أهمها أن،  وتوص ققلت الد ارس ققة الى نتائي عد، كما تم جمع البيانات بواس ققطة اس ققتبانة تم اخض ققاعها لمقاييا الص ققد وال بات،) 319(

 والمسققؤولية نحو المجتمع وتعزيز المسققؤولية نحو البيئة، والوطنية،دور األنشققطة الجامعية في تعزيز المسققؤولية الشققخصققية واألخالقية
 كما تبين وجود فرو ذات داللة احص ق ق ققائية بين عينة الد ارس ق ق ققة فيما يتعل بجميع،لدى طالبات جامعة ش ق ق قققراء كان بدرجة متوس ق ق ققطة
، ووجود اختالفات جوهرية بين العينة في كافة محاور الدراسة اعتماداً على متغير الحالة االجتماعية،محاور الدراسة تعزى الى العمر
، كما اتض ق ق ق ققا وجود اختالفات جوهرية بين العينة في محاورة المس ق ق ق ققؤولية الش ق ق ق ققخص ق ق ق ققية،ويالحظ أن االختالف لص ق ق ق ققالا المتزوجات

 والمسققؤولية نحو البيئة اعتماداً على متغير التخصققبل كما تبين عدم وجود اختالفات، والمسققؤولية نحو المجتمع،والمسققؤولية الوطنية

جوهرية بين العينة اعتماداً على متغير التخصب في محور المسؤولية األخالقيةل

المسؤولية االجتماعية – جامعة شقراءل-  األنشطة الجامعية:الكلمات المفتاحية

University activities and their role in enhancing the social responsibility of female students of Shaqraa
University
*
Haifa Yousef al-Fouzan
Abstract
The study aimed to identify the role of university activities in Shaqraa University in enhancing the social
responsibility of female students, by studying the role of these activities in personal, ethical, and national
responsibility and responsibility towards society, as well as the responsibility towards the environment of the
students of the Shaqraa University, and to identify the extent of the existence of statistically significant
differences in the responses of the sample towards the degree of study themes attributed to personal variables.
The descriptive survey approach was used. The study was applied to a sample of female students of Shaqraa
University (319) students. The data were collected by means of a questionnaire that was subjected to the
standards of stability and consistency. The study reached several results, the most important of which is that the
role of university activities in promoting personal, moral and national responsibility and responsibility towards
society, as well as the responsibility towards the environment of the students of the Shaqraa University was
average. There were also statistically significant differences between the sample of the study in relation to all
the themes of the study attributed to age, and the existence of fundamental differences among the sample in all
the study themes depending on the variable of social status. It is noted that the variance was in favor of the
married female students. There were also significant differences between the samples in the themes of: personal
responsibility, national responsibility, responsibility towards society and responsibility towards the environment
based on the specialization variable. There were no significant differences among the sample based on the
specialization variable in the moral responsibility theme.
Keywords: University Activities - Social Responsibility - Shaqraa University
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أال وهو تنمية شعور االنتماء وبث روح التعاون بين الطلبة

المقدمة:

واعدادهم لالضطالع بمسؤولياتهم حيال التنمية االقتصادية

يعد موضوع المسؤولية االجتماعية من المواضيع المهمة التي

واالجتماعية وتنوير أذهانهم وصقل تفكيرهم ليعرفوا حقوقهم

أخذت تظهر بشكل كبير؛ كونها من أهم األهداف الرئيسة
للحيا المعاصر  ،ومن المهام الجديد للبيئة االجتماعية

وواجباتهمل ويشكل الطلبة الجامعيون فئة كبير ومهمة من فئات

والتعليمية في القرن الحادي والعشرين ،حيث ركزت المنظمات

المجتمع التي تتحمل جزءاً من المسؤولية االجتماعية ،وهذه

اليوم من تقدم هائل في مختلف مجاالت الحيا االقتصادية

المجتمع في بعض جوانبها ،وان كانت منسجمة مع باقي الفئات

الشريحة تختلف في مسؤولياتها االجتماعية عن باقي شرائا

الدولية واإلقليمية في السنوات األخير نتيجة ما يشهده العالم
واالجتماعية والفكرية ،وقد أصبا الفراد في حاجة ماسة الى

في اإلطار الفلسفي العام للمسؤولية االجتماعي ،وذلك حسب

مجا ار النقلة النوعية التي شهدها العالم لكي يشارك في مختلف

المجتمع الذي تعيش فيه ،حيث تتجلى المسؤولية االجتماعية

لدى الطالب الجامعي في جوانب عديد تكتنفها طبيعة المرحلة

مناحي الحيا بصور ايجابية ليستطيع التكيف مع متطلبات

العمرية التي يعيشها الطالب الجامعي في هذه المرحلة بحيث

العصر الجديد؛ مما دعا األنظمة التربوية الى ضرور تنمية

هذه المهارات ،وادماجها في المناهي الدراسية وبرامي تدريب

تتباين لدى كل طالب تبعاً لعوامل عديد نفسية واجتماعية

المعلمين الجدد ،حيث أصبا مستقبل االنسان مرهوناً بمدى

واقتصادية (المومني ،2011،ب)201ل

ويتضا من خالل ذلك ،أن الطالب الجامعي هو أحد أعضاء

تقدم وتطور التربية المعاصر التي تعتمد في مفاهيمها على

المجتمع ،وهو مسؤول في هذا المجتمع ،وعليه القيام بدوره تجاه

التعايش والعدالة والتنمية االجتماعية ،وكذلك الحرية الشخصية

قافة اآلخرين ،حيث يظهر التسارع المعرفي

نفسه وتجاه أسرته ومجتمعه ،فمن المفروض أن يكون هذا

واحترام

والمعلوماتي في عصر ال ور المعلوماتية؛ ولذلك تعتبر

الطالب فاهماً لمسؤولياته االجتماعية وملتزماً بها؛ لذا يجب أن

المسؤولية االجتماعية من القضايا الجوهرية المهمة نظ اًر

يكون النظام التعليمي الجامعي مبنياً على أساا تقديم البرامي

وحالة االستعداد ،وما يترتب على أفعال األفراد من نتائي ايجابية

االجتماعية؛ ألن الطلبة هم مخرجات هذا النظام الى المجتمع

الجامعية الت تساعد في تعليم وتنمية اإلحساا بالمسؤولية

الرتباطها بمهمات تحديد األفعال والسلوكيات والممارسات
أو

سلبية

داخل

المنظومة

االجتماعية

والتعليمية

بعد حين ،فإن أحسن تشكيله وتدريبه وتنمية حسه بالمسؤولية
االجتماعية؛ فإن مردود ذلك سيكون ايجابياً على المجتمع ،وان

(الرشيدي ،2015،ب)43ل

لم يفعل فسينعكا ذلك على عالقة الطالب بمجتمعهل

وتعد الجامعات من المؤسسات التربوية التي تقوم بدور مهم في

ولذلك؛ يأتي هذا البحث ليتناول األنشطة الجامعية ودورها في

اعداد األفراد وتربيتهم واكسابهم العادات والسلوكيات الصحيحة،

تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالبات جامعة شقراءل

حيث تقوم الجامعات بإعداد وتنفيذ البرامي والخطط المختلفة
لطلبتها؛ وذلك لشغل طالبها بما يفيدهم وغرا وتنمية الجوانب

مشكلة الدراسة:

تلقين وانما هي عملية متكاملة لبناء شخصية الطالب من جميع

الطالب ،الى جانب تعزيز مفاهيم المعرفة والبحث العلمي؛

النواحي وبث روح المسؤولية االجتماعية لديه واالعتداد بالذات،

فالهدف االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي هو ايجاد

واالعتماد على النفا وتحمل مسؤوليات الحيا والدافعية

مواطنين صالحين ،لهم مشاركة فاعلة في مؤسسات المجتمع،

الجامعي .كما تسعى الجامعة الى تحقي هدف واسع وعريض،

االتجاهات الموضوعية حول الجوانب المهمة في البيئة المحلية

من أهداف التعليم العالي غرا المفاهيم المجتمعية لدى

اإليجابية المهمة في شخصياتهم؛ فالعملية التعليمية ليست مجرد

لإلنجاز ومحاولة ايجاد التوازن والتكامل في شخصية الطالب

ولديهم رؤية صحيحة في الحكم على األشياء ،وتكوين
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والعالم الخارجي .وقد تكون جدلية العالقة بين الفرد والمؤسسة

 )1ا راء الجانب النظري المتعل بموضوع األنشطة الجامعية

والمجتمع هي محور الفكر الفلسفي من قديم األزل ،فهل تقع

ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية من حيث مستواه

المسؤولية على عات الفرد ،أم المؤسسة ،أم المجتمع؟ فحينما

واختالفه باختالف بعض المتغيرات الخاصة بالدراسةل

نلقي بالمسؤولية على األفراد في تحمل األعباء ،أو حماية
المصلحة العامة وصيانتها دون وجود عالقة بقدر ٍ
كاف بين

 )2تزويد العاملين في المجال التربوي بمجموعة من الحقائ
عن األنشطة الجامعية ودورها في تعزيز المسؤولية

أن يؤدى بطريقة منتجة وايجابية (جابر ،2011،ب)2ل

تعزز من المسؤولية االجتماعيةل

االجتماعية؛ وذلك للنهوض بمستوى األنشطة الجامعية التي

الفرد والمؤسسة والمجتمع ،فإن دور الفرد يكون ناقصاً وال يمكن

 )3تقديم اضافة الى المكتبة العربية بوجه عام ،والمكتبة

لهذا؛ يوجد في المجتمعات المتقدمة خطط استراتيجية وطنية

السعودية بوجه خاب تتعل بموضوع األنشطة الجامعية

تنمي اإلحساا باالنتماء والهوية ،والتعريف بمفاهيم المواطنة
(الحقو

ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية ،حيث توفر هذه

والواجبات) ،وتنمية المعارف والقدرات والقيم

الدراسة قد اًر من المعلومات عن هذا الموضوعل

واالتجاهات والمشاركة في خدمة المجتمع ،الى جانب اعداد

 )4يمكن أن تكون هذه الدراسة نوا لدراسات أخرى تقيا

المواطن وفقاً للظروف المحلية واإلقليمية؛ ونظ اًر لهذه العالقة

األنشطة الجامعية ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية،

الو يقة بين الفرد والمجتمع ،والعالقة الجدلية بينهما ،فإنه ال بد

ودراسة متغيرات أخرى غير المتغيرات التي تناولتها الدراسة

من وجود وسائط تستطيع تنظيم هذه العالقة ،من أهمها

الحاليةل

الجامعات التي تلعب دو اًر مهماً في تربية شباب صالحين في

 )5تسهم الدراسة الحالية في ا راء الجانب المعرفي من خالل

المجتمع من خالل تعزيز المفاهيم المختلفة ،وتقديمها للعديد

البحث والتقصي عند اجراء الدراسة فيما يختب بموضوع

من األنشطة الجامعية ،التي تتضمن مفاهيم المسؤولية

الدراسةل

االجتماعية التي تحوي متغيرات عديد تدور حول المسؤولية

أهداف الدراسة:

األخالقية والمسؤولية تجاه الذات ,والمسؤولية تجاه اآلخرين

والمجتمع (المسؤولية الوطنية) ،والعالم الخارجي ،الى جانب

تهدف الدراسة الى بحث دور االنشطة الجامعية بجامعة شقراء

المسؤولية االقتصاديةل

في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى الطالبات ،من خالل
دراسة دور هذه األنشطة في كل من المسؤولية الشخصية،

وعليه ،فإن مشكلة الدراسة تتم ل في بحث دور األنشطة

واألخالقية ،والوطنية ،والمسؤولية نحو المجتمع ،وأيضاً

الجامعية في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالبات جامعة

المسؤولية نحو البيئة لدى طالبات جامعة شقراء ،ومعرفة مدى

شقراء ،ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيا

وجود فرو ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة نحو

التالية ما دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية

درجة محاور الدراسة تعزى الى المتغيرات الشخصيةل

االجتماعية لدى طالبات جامعة شقراء؟

تساؤالت الدراسة:

أهمية الدراسة:

1ل مققا دور األنش ق ق ق ق ق ق قطققة الجققامعيققة في تعزيز المسق ق ق ق ق ق ققؤوليققة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله،

الشخصية لدى طالبات جامعة شقراء؟

وهو األنشطة الجامعية ودورها في تعزيز المسؤولية االجتماعية

2ل ما دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية األخالقية

لدى الطالبات ،ويمكن توضيا أهمية هذه الدراسة من خالل ما

لدى طالبات جامعة شقراء؟

يلية
-913
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3ل ما دور األنش ققطة الجامعية في تعزيز المس ققؤولية الوطنية

يواجهونه من مسؤوليات ،وتوفير النمو والتكيف لهم"

لدى طالبات جامعة شقراء؟

(العبيد ،2016،ب)494ل

4ل ما دور األنشق ق ق ق ققطة الجامعية في تعزيز المسق ق ق ق ققؤولية نحو

تعرف المس ق ق ق ققؤولية االجتماعية على أنها "مس ق ق ق ققؤولية الفرد عن

المجتمع لدى طالبات جامعة شقراء؟

نفسققه ومسققؤوليته تجاه أس قرته وأصققدقائه وتجاه دينه ووطنه من

5ل ما دور األنشق ق ق ق ققطة الجامعية في تعزيز المسق ق ق ق ققؤولية نحو

خالل فهمققه لققدوره في تحقي أهققدافققه واهتمققامققه بققاآلخرين من

البيئة لدى طالبات جامعة شقراء؟

خالل عالقاته اإليجابية ومش ققاركته في حل مش ققكالت المجتمع

6ل مققا دور األنش ق ق ق ق ق ق قطققة الجققامعيققة في تعزيز المسق ق ق ق ق ق ققؤوليققة

وتحقي أهدافه" (الشهراني ،2017،ب)9ل

االجتماعية بشكل عام لدى طالبات جامعة شقراء؟
7ل ما مدى وجود فرو ذات داللة احصق ق ق ق ق ق ققائية في اجابات

كما ينظر الى المسؤولية االجتماعية على أنها "المسؤولية

الشخصية؟

التي ينتمي اليها أو المجتمع الذي يعيش فيه ،أي أنها مسؤولية

أفراد العينة نحو درجة محاور الد ارسق ق ق ق ق ق ققة تعزى الى المتغيرات

الفردية عن الجماعة وهي مسؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة
ذاتية ،مسؤولية أخالقية ،مسؤولية فيها من األخالقية المراقبة

اإلطار النظري:

الداخلية والمحاسبة الذاتية ،كما أن فيها من األخال ما في

الواجب الملزم داخلياً ،اال أنه الزام داخلي خاب بأفعال ذات

مفهوم المسؤولية االجتماعية:

طبيعة اجتماعية أو يغلب عليها التأ ير االجتماعي"

تعرف المسؤولية االجتماعية على أنها "المسؤولية الفردية عن

(األحمدي ،2016،ب)642ل

الجماعة وهي مسؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة التي ينتمي

ويتض ق ق ق ق ققا من خالل ما تقدم ،أن المس ق ق ق ق ققؤولية االجتماعية هي

اليها أو المجتمع الذي يعيش فيه ،أي أنها مسؤولية ذاتية،

مسؤولية أخالقية ،مسؤولية فيها من األخالقية المراقبة الداخلية
والمحاسبة الذاتية ،كما أن فيها من األخال

عبار مجموعة األنشق ق ق ق ق ق ققطة االجتماعية التي يتم تنفيذها بهدف

ما في الواجب

تحسين الرفاهية االجتماعية للمجتمع بفئاتهل

الملزم داخلياً ،اال أنه الزام داخلي خاب بأفعال ذات طبيعة

أهداف المسؤولية االجتماعية:

اجتماعية أو يغلب عليها التأ ير االجتماعي" (األحمدي،

تعد المسؤولية االجتماعية حاجة ملحة ،ومطلباً مهماً في عملية

 ،2016ب)642ل

اعداد األفراد في المجتمعات المختلفة؛ لتحمل واجباتهم تجاه

وينظر الى المسؤولية االجتماعية على أنها "الصفات اإلنسانية

الجماعة التي ينتمون اليها ،والمجتمع الذي يعيشون فيه؛ اذ ان

الراقية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد في المجتمع الذي يريد

االرتقاء والتقدم الحضاري بالمجتمع مرتبط ارتباطاً و يقاً بدرجة

أن ينمو ويزدهر؛ ألن المتسم بها هو في الحقيقة يحق الفائد

وعي الفرد بمسؤولياته االجتماعية ،ودرجة اهتمامه للقيام بها،

لنفسه ولجميع أفراد المجتمع" (خطار ،2016،ب)89ل

ومن خالل ذلك ،يمكن توضيا أهداف المسؤولية االجتماعية

كما تعرف المسؤولية االجتماعية على أنها "اإلحساا والشعور

على النحو التالية

بااللتزام نحو مساعد اآلخرين ورعايتهم ،والمسؤولية هنا

 مساعد المؤسسات في تحديد أدوارها وتنظيم أنشطتهابشكل يستوعب االختالفات ال قافية والبيئية والمجتمعيةل

متبادلة ،مسؤولية األفراد نحو مجتمعهم والنهوض به ،وأيضاً

مسؤولية المجتمع نحو اشباع احتياجات أفراده والتغلب على ما
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 -توفير منطلقات عملية قابلة للقياا من أجل ربط المسؤولية

أهمية المسؤولية االجتماعية:

االجتماعية لمؤسسة معينة مع المؤسسات األخرى ذات

يمكن توضيا أهمية المسؤولية االجتماعية على النحو التالي

التطلعات المتقاربة.

(أبو ساكور ،2015،ب)600-599ة

 التشديد على نتائي األداء والتحسين المستمر. العمل على غرا بذور ال قة وتعميقها وتبني أسلوب شفافيضمن تحقي

هيفاء الفوزان

 -تجعل الفرد عنص اًر فاعالً في المجتمع بعيداً عن كل

الطمأنينة للمؤسسات في تعاملها مع

الجوانب السلبية والالمباال  ،مهتماً بمشكالت غيره من

 -تحقي االنسجام مع الموا ي واالتفاقيات الدولية ،وبخاصة

 -تجعل الفرد يدرك النتائي التي تترتب على سلوكه كمواطن؛

األطراف ذات العالقةل

الناا اهتماماً يحفزه للمساهمة الفعلية في حلهال

فيما يتعل باتفاقيات حقو اإلنسان والحفاظ على البيئةل

 -تفعيل الدور اإليجابي في تحقي

فالشخب الذي يرفع صوت المذياع ويحرم جاره المريض

قضايا وأنشطة مشتركة

من الراحة والطالب من مواصلة مذاكرته يعد شخصاً تنقصه

مع األطر المعنية في المسؤولية االجتماعية وتحقي

المسؤوليةل أما الفرد ذو المسؤولية االجتماعية العالية

متطلباتها.

ويضحي في سبيل الجماعة أو الصالا العام ببعض

 -توسيع دائر االهتمام بالتوعية الخاصة بالمسؤولية

مصالحه الشخصية اذا تعارضت مع المصلحة العامةل

االجتماعية لقضايا تما عصب الحيا في المجتمع بحسب

 -تجعل الفرد متقبالً وواعياً للتغيرات التي تحدث من أجل

 -بناء قاعد مترابطة محلياً لما يخب الشركاء ،وتحديد

 -دراسة التوازن بين التحوالت والتغيرات السريعة التي تجري

توجيهات وقائية وأخرى بنائية (خريبه ،2015،ب.)251

التنمية والتقدم في النظم والمؤسسات.

مجاالت تدخلهم ،للمساهمة في ادماج المسؤولية

في المجتمعات وتغير شخصية الفرد في المجتمع بحيث

االجتماعية ضمن اهتماماتهم في مختلف مجاالت المجتمع

يحا الفرد بأن هذه التحوالت والتغيرات منه وله ،وأنه

وأولوياتهل

مسؤول عنهال

 -توفير أفضل شروط السالمة لإلنسان والبيئة المحيطة بكل

 -تفيد القائمين على شؤون التربية وأجهزتها ومؤسساتها

ما تشمله من تنوع حيوي ،والمساهمة في التخفيف من

والمشتغلين بها بطريقة مباشر أو غير مباشر في تنمية

األضرار المقلقة التي تهدد الكون بأخطار كبير .

اإلحساا بالمسؤولية عند الطالبل

 -اإلسهام بإيجاد القاعد الصلبة أحياناً ،والمرنة أحياناً أخرى،

وتضيف الباح ة الى ما سب  ،أن المسؤولية االجتماعية تعمل

بما يضمن تحقي التنمية المستدامة للمجتمع؛ انطالقاً من

على ما يلية

الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المسؤولية االجتماعية،

 -زياد التكافل االجتماعي واالنتماء في المجتمعل

وحيث ان المسؤولية االجتماعية ليست حك اًر على جهة

 -تحقي االستقرار االجتماعي في المجتمعل

معينة ،مؤسسات أم أفراداً ،فإن ا ار الوعي بالمسؤولية

 -تحسين نوعية الحيا بالمجتمعل

االجتماعية ينبغي أن يؤ ر في عناصر المجتمع كافة،

 -زياد الوعي بأهمية االندماج بين منظمات المجتمعل

وباختالف مستوياتهم االقتصادية واالجتماعية واإلدارية

 -زياد ترابط المجتمع وازدهارهل

(األحمد ،2015،ب)7ل

 بناء سمعة طيبة للمنظمة التي تقوم بدورها االجتماعي تجاهالمجتمعل
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 -ايجاد بيئة اجتماعية أفضل تعود بالمنفعة المباشر على

هيفاء الفوزان

االهتمام برأا المال البشري بدرجة أكبر من رأا المال
الماديل

المنظمة في األجل الطويلل
 -تحسين الصور العامة للمنظمةل

ويتضا أنه مع تغير بيئة العمل العالمية ،فإن متطلبات النجاح

 -االستفاد من الموارد المالية والبشرية للمنظمات في حل

والمنافسة تغيرت أيضاً؛ اذ أصبا لزاماً على منظمات األعمال

 -منا المنظمات الفرصة لحل المشكالت االجتماعية التي

أك ر عمقاً مع المستهلكين والعاملين وشركاء العمل ودعا

مبررات اهتمام الجامعات بالمسؤولية االجتماعية:

المنافسة والبقاء في السو  ،حيث ان بناء هذه العالقات من

أن تضاعف جهودها ،وأن تسعى نحو بناء عالقات استراتيجية

مشكالت المجتمعل

حماية البيئة والمجتمعات المحلية والمست مرين؛ حتى تتمكن من

فشلت الحكومة في عالجهال

شأنه أن يعمل على تكوين أساا الستراتيجية جديد تركز على

أشارت العديد من الدراسات الى أن بروز وتنامي مفهوم

أفراد المجتمع ،وبالتالي تتمكن منظمات األعمال من مواجهة

المسؤولية االجتماعية جاء نتيجة العديد من التحديات ،كان من

التحديات التي تتعرض لها في عصرنا الراهن ،كما أن ظهور

أهمها (األحمدي ،2016،ب)663

التصنيفات العالمية للجامعات وضعت على عات الجامعات

 -العولمةة وتعد من أهم القوى الدافعة لتبني المنظمات لمفهوم

ضرور االهتمام بالمسؤولية االجتماعية والبحث العلمي الجاد

المسؤولية االجتماعية ،حيث أصبحت العديد من الشركات

متعدد

القادر على حل مشكالت المجتمع وقضاياه والمساهم في

الجنسية ترفع شعار المسؤولية االجتماعية،

تطويرهل

وأصبحت تركز في حمالتها الترويجية على أنها تهتم
بحقو

عوامل نجاح األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية

اإلنسان ،وأنها تلتزم بتوفير ظروف عمل آمنة

للعاملين ،وبأنها ال تسما بتشغيل األطفال ،كما أنها تهتم

االجتماعية:

بقضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيةل

حتى تنجا األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية االجتماعية،

 -تزايد الضغوط الحكومية والشعبيةة من خالل التشريعات

هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب اعدادها وتنظيمها

التي تنادي بضرور حماية المستهلك والعاملين والبيئة؛

قبل الشروع في اطال هذه األنشطة ،وفي مقدمتها ما يلية

األمر الذي قد يكلف المنظمة أمواالً طائلة اذا ما رغبت في

االلتزام بتلك التشريعات ،وبخالف ذلك قد تتعرض للمقاطعة

 -ضرور ايمان الجامعة بقضية المسؤولية االجتماعية نحو

والخروج من السو بشكل عام.

المجتمع ،وأن تكون هناك قناعة ويقين من قبل كل مسؤول

 -الكوارث والفضائا األخالقيةة حيث تعرضت الك ير من

فيها حول أهمية هذا الدور ،وأنه أمر واجب تجاه المجتمع

المنظمات العالمية لقضايا أخالقية؛ مما جعلها تتكبد أمواالً
ٍ
تعويضات للضحايا أو خسائر.
طائلة

الذي تعيش فيه ،وهو أمر ال تتفضل به الجامعة على
مجتمعها بل تفتخر به وتعتبره واجبا عليها.

 -التطورات التكنولوجية المتسارعةة والتي صاحبتها تحديات

 -أن تقوم الجامعة بتحديد رؤية واضحة نحو الدور

بتطوير المنتجات ،وتطوير مهارات العاملين ،وضرور

ستهتم بالعمل على المساهمة في معالجتها والمبادر التي

عديد أمام منظمات األعمال فرضت عليها ضرور االلتزام
االهتمام بالتغيرات في أذوا

االجتماعي الذي تريد أن تتبناه والقضية الرئيسية التي

المستهلكين وتنمية مهارات

ستقدمها للمجتمع بدالً من االنتقاد والشكوى للسلبيات

متخذي القرار ،وبخاصة في ظل التحول من االقتصاد

الموجود .

الصناعي الى اقتصاد قائم على المعلومات والمعرفة ،وزياد
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 -أن تصبا هذه األنشطة جزءاً رئيسياً من أنشطة الجامعة

هيفاء الفوزان

 المعرفةة معرفة المسؤولية االجتماعية للنشاطات العلميةوالت قيفية.

تتم متابعته من قبل رئيا الجامعة ،وتوضع له الخطط

 -شراكةة الشراكة مع التجمعات المجتمعية للتعلم المتبادل من

الخاصة به.

أجل التطويرل

 -على الجامعات أن تخصب مسؤوالً متفرغاً لهذا النشاط،

ومهما كان حجم الجامعة أو عراقتها أو مواردها المالية فهي

وتحدد له األهداف المطلوبة ،وتمنا له الصالحيات

قادر على أن تقدم شيئاً لمجتمعها ولمن حولها ،وليا المهم

المطلوبةل

 -الحرب على عدم اإلعالن عن البرامي االجتماعية اال بعد

حجم البرنامي الذي يقدم ،بل األهم فاعليته في تطوير ورعاية

انطالقها ،فك ير من البرامي االجتماعية التي يعلن عنها ال

وتغيير المجتمع؛ فالمهم هو مدى استفاد المجتمع مما يقدم له

يكتب لها االستمرار لعدم قدر المسؤولين عنها على تنفيذها

من قبل الجامعةل فهناك العديد من المبادرات الصغير

توقف البرنامي.

امكاناتها وبساطتها ،لكنها حققت أهدافاً ك ير  ،وتركت آ ا اًر

والمشاريع والبرامي التي تقدمها بعض الجامعات ،ورغم قلة

طبقاً لما تم اإلعالن عنه ،وهذا قد يساهم في المستقبل في

عظيمة لدى من استفاد منهال فالمهم فاعلية ما يقدم واستم ارريته

 -االهتمام بجعل هذه البرامي االجتماعية قائمة بذاتها مستقبالً

فال تقدم برامي لسنة وتترك السنة التي تليها؛ فاالستم اررية

وتعمل على تغطية مصروفاتها بنفسها حتى يكتب لها
االستمرار والبقاء ،وحتى ال تصبا مركز تكلفة قد تلجأ

مطلوبة في أي عمل مؤسسي متميزل

الجامعة في يوم من األيام الى االستغناء عنه.

دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية الشخصية لدى

 -الحرب على تقديم هذه البرامي بأداء قوي ومتميز وجود

الطالب:

عالية ،وكأن هذه البرامي منتي تجاري يجب االهتمام به
والعناية بتقديمه بشكل متميز يساهم فعالً في خدمة المجتمع

يمكن توضيا دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية

وتحقي أهدافه.

الشخصية لدى الطالب من خالل ما يلية

 الحرب على أن تسعى هذه البرامي االجتماعية علىالتعاون والتنسي

 )1تساعد األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية الشخصية

مع ما هو موجود من برامي وأنشطة

للفرد ،وذلك من خالل تنمية شعور الفرد من تلقاء نفسه

مشابهة؛ حتى ال يتم تكرار الجهد وضياع الوقت وصرف

بالتزامه لفعل ما يحق

المال في برامي قائمة ،مع التأكيد على أن االحتياج للبرامي

المصلحة والخير نحو اآلخرين؛

وذلك بهدف مساعد مجموعات من الناا يمرون بظروف

االجتماعية كبير جداً ،ويحتاج الى آالف البرامي واألنشطة

صعبة وفي حاجة الى هذه المساعد ل هذا ،ويطل على

من مختلف المؤسسات (األحمدي ،2016،ب)668ل

الشخب الذي لديه الشعور بالمسؤولية االجتماعية الفردية

وأوردت (شاهين ،2013،ب )13أنه ألداء الجامعات

مصطلحات عديد تشير الى طبيعة األعمال الخير التي

لمسؤوليتها االجتماعية بطريقة فاعلة ،ال بد من التعامل مع

يقوم بها ،ومن هذه المصطلحات المتطوع والمتبرع وفاعل

أربعة محاور للتغيير ،هي:

الخير والمانال

 -التنظيمة بتنظيم حيا جامعية مسؤولة عن المجتمع

 )2تساعد األنشطة الجامعية في تخريي الطالب المؤهلين

والبيئة.

علمياً ونفسياً وجسدياً ،ليستلموا بدورهم مسؤولياتهم في

 -التعليمة بتحضير الطلبة للمواطنة المسؤولة لتنمية

المجتمع ،ويقودوا دفة التغيير والنهضة.

مستدامة.
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هيفاء الفوزان

 )3تساعد األنشطة الجامعية في توفير أنشطة ال منهجية،

للنهوض وتنمية الشخصية المتكاملة من مختلف جوانبها

تُسهم في تو ي العالقة مع الطالب ،وتعم الروابط بين
الطالب أنفسهم ،وترسخ فيهم مبادئ المسؤولية الجماعية،

وأبعادها ،وتربية الشخب على احترام القيم اإلنسانية
وتحمل المسؤولية ،وطلب العلم للعمل به ،وليا فقط وسيلة

والتعاون ،والمحبة (الرشيدي ،2015،ب)47

للكسب أو للتزين به ،أي أن وظائف األنشطة الجامعية

 )4توظيف التعليم لتلبية حاجات الفرد والمجتمع الحالية

أصبحت علمية خلقية اجتماعية تسعى نحو تنوير دائر

 )5المشاركة الفاعلة في التخطيط للبرامي واألنشطة والخدمات،

األنشطة على تعزيز المسؤولية األخالقية لدى الفرد ،وذلك

المعرفة وتوسيعها بمفهومها الحضاري الحديث ،وتعمل هذه

والمستقبليةل

سواء داخل الجامعة أم خارجها؛ فالمشاركة هي تفاعل الفرد

على النحو التالي (باكير ،2015،ب)5ة

عقلياً وانفعالياً مع الجماعة التي يعمل معها بما يمكنه من

 ترسيخ مبادئ السلوك المدني من خالل الندواتوالنشاطات الالصفية والمؤتمرات التي تسهم في طرح

تعبئة جهوده وطاقاته ،لتحقي أهدافه ،وتحمل مسؤولية آرائه

مشكالت المجتمع والبيئة المحلية ،وطرح حلول منطقية

بوعي وحماا ذاتي (أبكر ،2014،ب.)269

لها.

دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية األخالقية لدى

 -تنمية المعرفة لدى الشباب وتربية كفاءاتهم ،وتهذيب

الطالب:

مهاراتهم ،وترسيخ مبادئ الوعي ونشره عن طري

يأتي تفعيل دور األنشطة الجامعية في تنمية الشعور بالمسؤولية

ترجمة األفكار الى أفعال ،والشعارات الى انجازات،

االجتماعية ،وتعزيز المسؤولية األخالقية لدى الطالب من

واألهداف الى نتائي.

خالل جوانب عد يكون اعتمادها على الجوانب التطبيقية أك ر

 -تكوين المواطن الخلو المعتز بال وابت الدينية والوطنية

من اعتمادها على الجوانب النظرية ،وتقوم على الحوار

لبالده ،المتمسك بمقومات هويته ،الملتزم بالواجبات

والتفاعل بين الطالب واألكاديميين والمسؤولين ،وتعتمد على

والقوانين ،المساهم في الحيا الديموقراطية.

االيجابية في اتاحة التفاعل االجتماعي ،وتؤكد على ال قة

 -تشكيل فضاء جامعي رحب عبر برامي غنية ،وأنشطة

والمصداقية في المستوى التنفيذي وتحقي الشراكة بين الطالب

متنوعة هدفها التصدي بحزم لمختلف السلوكيات،

في تنمية الشعور باالنتماء والوالء للجامعة خاصة وللمجتمع

وبخاصة الغش والعنف بشتى أشكاله.

ككل ،وذلك في جو يسوده التعاون واأللفة والمحبة باعتبارهم

 -تدريب الطلبة على كيفية المناقشة الحر  ،فيتدرب على

فاعلين ومؤ رين لت بيت القيم والخل  ،وللقضاء فيما بعد على

احترام آراء اآلخرين مع نقدها ،وبيان محاسنها وعيوبها

الظواهر التي تعي التطور المنشود ،ومن هذه الجوانب:

واعتماد الحجة واالقتناع والتدريب على النقد الذاتي
وتوفير فرب للطلبة للمشاركة والحوارل

 )1األنشطة التي تهدف الى تفعيل القيم المجتمعية والدينية
وترجمتها الى سلوكيات حياتية تطور وتنمي الهوية وتحسن

دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية الوطنية:

تشكيل الشخصية ومن اطار الجماعية (أبكر،2014،

تساعد األنشطة الجامعية والطالبية في تعزيز المسؤولية

ب.)269

الوطنية ،حيث تعمل هذه األنشطة على تنمية العالقة الوطيد

 )2ولألنشطة الجامعية دور أساسي في تعزيز المسؤولية

بين اإلنسان وتراب وطنه والدفاع عنه وعن مقدساته وت ار ه

األخالقية ،وذلك من خالل احداث التغييرات وترسيخ التقاليد
اإليجابية لدى الطالب ،فهي طري

وعاداته وتقاليده ،وتساعد األنشطة الجامعية في تعزيز المواطنة

لالرتقاء وسبيل

على النحو التالية
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 -تساعد األفراد أن يكونوا مواطنين مطلعين وعميقي التفكير

هيفاء الفوزان

ومن خالل ذلك ،يمكن توضيا دور األنشطة الجامعية في

يتحلون بالمسؤولية.

تعزيز المسؤولية نحو المجتمع على النحو التالية

 -تعمل على تطوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة ايجابية

 -تنظيم وتنفيذ البرامي التعليمية والتدريبية بما يحق

مسؤولة.

مبدأ

التربية والتعليم المستمر لمواجهة احتياجات المجتمع.

 -تعمل على تشجيع األفراد على أداء دور ايجابي في مجتمعهم

 -تقديم برامي االستشارات العلمية ،وهي ما يقدمه عضو هيئة

وفي العالمل

التدريا بالجامعة بشكل خاب أو الجامعة بشكل عام في

 -تساعد األنشطة الجامعية في تنمية مجموعة من الكفايات

مجال تخصب معين لمؤسسات المجتمع المختلفة

لدى الطالب ،وهية النقد الذاتي ،اتخاذ القرار ،الخل الرفيع،

الحكومية واألهلية أو ألفراد المجتمع.

يؤدي واجباته ،يتمسك بحقوقه ،يؤمن بمبادئ العدالة

 -تقديم برامي البحوث التطبيقية ،وهي البحوث التي تسعى

االجتماعية ،يتحمل المسؤولية ،يعمل بروح الفري  ،يمارا

في حل مشكالت المجتمع وسد حاجاته وتحقي

العمل الجماعي والتطوعي في حياته ،يؤمن بالوحد الوطنية،

الكفاية

االجتماعية واالقتصادية (الرواشده ،2011،ب )25ل

يهتم بمشكالت وطنه ،يحمي انجازاته ،ويحافظ على استق ارره

 -اعداد الطالب فكرياً وعلمياً للقيام باألعمال االجتماعية

(العنزي ،2015،ب)208-207ل

لتفعيل دور األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية

 -تطرح قضايا اجتماعية حيوية تنمى الشعور بالوطنية

االجتماعية لدى طالبها.

والمسؤولية واالنتماء ،وتساهم في التخفيف من الظواهر

 -تنمية قدرات الطالب على التعامل مع المجتمع على

المخالفة للقيم والدين ومصلحة الجماعة التي تظهر من حين

مختلف أطيافه واتجاهاته وسلوكياته ومعايشة التغيرات

آلخر ،وكذلك تفعيل الظواهر اإليجابية التي تظهر في بعض

االجتماعية وال قافية والتقنية الناجمة عن التطورات الح ي ة

المواقف م ل األعمال التطوعية (أبكر ،2014،ب)270ل

في التقنيات والوسائلل
 -تشجيع الطالب على المشاركة واإلبداع للبرامي واألعمال

دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية نحو المجتمع:

التطوعيةل

الجامعة منذ انشائها لها دور ريادي في نشر المعرفة والنهوض

 -تدريب طالب الجامعات على التعامل اإليجابي مع وسائل

بالمجتمع ،وهي تعتبر مركز اشعاع قافي للمجتمع تتعرف من

االتصال الحدي ة بما يعزز من مقدرتهم على التفاعل مع

خالله على مشكالته وتصنع الحلول المناسبة لهال وتبرز أهمية

المجتمع وتعمي التواصل بين أفرادهل

األنشطة الجامعية في خدمة المجتمع في كونها أدا لتطبي

 -تنمية روح الفري الواحد واإلحساا بالمسؤولية لدى طالب

المعرفة وترجمتها الى واقع ملموا يسهم في تقدم الحضار

المرحلة الجامعية باعتبار أن الفرد هو العنصر األساا في

اإلنسانية وازدهارها ،فما يشهده العالم اليوم ما هو اال نتاج

المجموعةل

لتطبي المعرفة ،كما أن وظيفة األنشطة الجامعية في مجال

 -تعزيز االنتماء والتفاعل والتعايش مع المجتمع وف أسا

خدمة المجتمع تأخذ أهمية من خالل بعدين ،بعد خاب

علميةل

بالجامعة وهو بعد فلسفي من مبدأ رسالة الفرد ومسؤولياته نحو

 -تنمية األعمال التطوعية وف

مجتمعه ،والمشاركة في خدمة المجتمع وواجب وطني على

الضوابط الشرعية واألطر

االجتماعية (آل خطاب ،2015،ب)450ل

الجامعة ،وبعد آخر يتم ل في است مار كل الطاقات البشرية

والفكرية والموارد المالية في الجامعات باعتباره مؤسسة
اجتماعية تعليمية متميز للمجتمع (العبيد ،2016،ب)514ل
-979
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دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية نحو البيئة:

الدراسات العربية:

بد لألنشطة الجامعية أن تراعي اآل ار البيئية المترتبة على
ال ّ
العمليات والمنتجات البيئية المختلفة والقضاء على االنبعا ات

في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الطالبات من وجهة نظر

السامة والنفايات ،وتحقي

دراسة األحمد ( )2015بعنوانة دور التعليم الجامعي السعودي
طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،واستهدفت

أقصى قدر من الكفاء واإلنتاجية

الدراسة معرفة دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية

من الموارد المتاحة وتقليل الممارسات التي قد تؤ ر سلباً في

المسؤولية االجتماعية لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن

تمتع البالد واألجيال القادمة بهذه الموارد ،وعلى المؤسسات

سعود ،واعتمدت الدراسة على المنهي الوصفي ،وتم جمع

الجامعية أن تعي جميع الجوانب البيئية المباشر وغير المباشر

البيانات بواسطة استبانة تم تطبيقها على عينة من الطالباتل

ذات الصلة في تأدية نشاطاتها ،وتقديم خدماتها وتصنيع

وتوصلت الدراسة الى نتائي عد  ،أهمها أن المقررات الدراسية،

منتجاتها ،وعليها استخدام معايير معينة لمعرفة تلك الجوانب

واألنشطة الطالبية ،والممارسات اإلدارية إلدار الكليات في

البيئية ذات األ ر المتميز ،لتتمكن بالتالي من التحسين الفعَّال

تعامالتها وعالقاتها في الكليات الجامعية تدعم الى حد ما تنمية

ألدائها البيئيل ومن الواجب على تلك المعايير المحدد أن

المسؤولية االجتماعية لدى طالبات الجامعةل وتبين جود فرو

تكون شاملة ،يمكن ا باتها ،ومو قة ومعموالً بهال وبشكل عام،

ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول

فإن المسؤولية االجتماعية تعد التزاماً على الجامعة تجاه

تضمين المسؤولية االجتماعية في المناخ المؤسسي والمقررات

المجتمع الذي تعمل فيه ،وذلك عن طري اإلسهام في مجموعة

الدراسية لصالا الكليات النظريةل

كبير من األنشطة المجتمعية ،ومنها تحسين الخدمات الصحية،

دراسة العنزي ( ،)2015بعنوان "فاعلية برنامي ارشادي في

ومكافحة التلوث ،ويشمل هذا البعد اآلتي (ناصر الدين ،دلت،

تنمية المسؤولية االجتماعية والمواطنة لدى عينة من طالب

ب:)16-15

جامعة تبوك (دراسة شبه تجريبية)" ،وقد هدفت الدراسة الى

 -اجراء دراسات ميدانية حول أسباب التلوث البيئي ،ونشر

بناء وتنفيذ برنامي ارشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية

الوعي الصحي بين فئات المجتمع ورعاية حمالت مكافحة

والمواطنة لدى عينة من الشباب السعودي ،واستخدم الباحث

التدخين ،وحمالت مكافحة التلوث البيئي بأشكاله المختلفة.

المنهي شبه التجريبي ،حيث طب مقياا المسؤولية االجتماعية

 -عققد نقدوات مختلفقة حول أهميقة المحقافظقة على البيئقة من

والمواطنة على مجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة) من

التلوث أو االلتزام بققالقوانين واألنظمققة والتعليمققات المحليققة

طالب جامعة تبوك وعددهم  30طالباً ،وأظهرت نتائي البحث

الخاصة بالبيئة.

وجود فرو في المسؤولية االجتماعية بين المجموعة التجريبية

 -الشفافية في نشر األنظمة والقوانين العالمية والدولية ذات

والضابطة في اتجاه المجموعة التجريبية بعد تطبي البرنامي،

العالقة بالبيئة وطر المحافظة عليهال

وهذا يعني أن البرنامي له فاعلية في تحسين المسؤولية

 -تشجيع البرامي على اجراء دراسات خاصة بتدوير النفايات

االجتماعية والمواطنة بعيد المدىل

بأشكالها المختلفةل

دراسة ال بيتي( ،)2015بعنوان "دور األقسام التربوية

الدراسات السابقة:

بالجامعات السعودية في تحقي

في هذا الجزء تقوم الباح ة باستعراض بعض الدراسات السابقة

المسؤولية االجتماعية" ،وقد

هدفت الدراسة الى التعرف على دور أقسام اإلدار التربوية

التي لها عالقة بالدراسة الحالية ،وذلك على النحو التالية

بالجامعات السعودية في تحقي المسؤولية االجتماعية ،وعلى
الصعوبات التي تواجهها نحو تحقيقها للمسؤولية االجتماعية،
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واستخدمت الدراسة المنهي الوصفي المسحي ،وتم تطبي

بالمجتمع من خالل مسؤوليتها االجتماعيةل واتبع البحث المنهي

االستبانة على عينة بلغ عددها ( )72عضواً من أعضاء هيئة

الوصفي ،وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائي ،أهمها أن
للجامعات دو اًر مهماً وفعاالً تقدمه للمجتمع من خالل خدمة

التدريا في أقسام اإلدار التربوية ،وأظهرت النتائي أن أفراد

الدراسة موافقون تماماً على أن أقسام اإلدار التربوية بالجامعات
السعودية تحق

المجتمع ،وال يمكنها التغافل عن هذه الوظيفة أو االستهانة

بآ ارها على التنمية الوطنية ،وأن وجود دور فعال للجامعات

المسؤولية االجتماعية من خاللة البرامي

األكاديمية بمتوسط حسابي (31ل ،)4والبحث العلمي بمتوسط

في خدمة المجتمع يسهم في بناء نسيي اجتماعي سليم وقادر

حسابي (28ل )4والعمليات واألنشطة بمتوسط حسابي

على النهوض بأفراده وبدولته؛ مما ينعكا بالتالي على أداء

(43ل)4ل

اع ومتحضر وتنموي
الجامعات؛ فوجود الجامعة في مجتمع و ٍ

دراسة حسن ( ،)2016بعنوان "دور الجامعات في تعزيز

المسؤولية المجتمعية بالتطبي

يسهم في وجود جامعات قادر على التنافا العالمي.

دراسة الشهراني ( ،)2017بعنوان "دور الجامعة في تعزيز

على الحالة المصرية"،

واستخدمت الدراسة المنهي الوصفي ،وتم تصميم استبيان

المسؤولية االجتماعية و قافة العمل التطوعية دراسة ميدانية

الكتروني ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائي ،أهمها

على طالب وطالبات الدبلوم العام في التربية في جامعة بيشة"،

أنه ما زال حتى اآلن هناك تطورات مستمر في مفهوم المسؤولية

وقد هدفت الدراسة الى التعرف على دور الجامعة في تعزيز

المسؤولية االجتماعية لدى طالب وطالبات الدبلوم العام في

مر بالعديد من المراحل
المجتمعية ،على الرغم من كونه قد ّ
السابقة وشهد العديد من التطورات ،وبخاصة خالل العقود

التربية في جامعة بيشة ،والتعرف على دور الجامعة في تعزيز

ال ال ة األخير  ،اال أنه ما زال يشهد تطورات وتحدي ات في

قافة العمل التطوعي ،والكشف عن عالقة المسؤولية

المفهوم بشكل مستمر ،وذلك وفقاً الحتياجات المجتمعات

االجتماعية بتعزيز قافة العمل التطوعي ،وتقديم تصور مقترح

المتغير والمتزايد بشكل عام .وتبين أن هناك استعداداً كبي اًر

لتفعيل دور الجامعة في تعزيز المسؤولية االجتماعية و قافة

الجامعة التي تخدم المجتمع ،اال أنهم يحتاجون الى المزيد من

الدراسة على طالب وطالبات الدبلوم العام في التربية البالغ

الوعي حول األدوار المنوطة بهم وكيفية أدائها بالشكل

عددهم ( ،)642وتوصلت الدراسة الى نتائي عد  ،أهمها أن

المطلوب ،وكذا تحفيزهم بشكل أو بآخر للمساهمة في أنشطة

محور دور الجامعة في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى

العمل التطوعي ،واستخدم الباحث المنهي الوصفي ،وطبقت

من قبل الطالب والخريجين بالجامعات للمساهمة في أنشطة

الجامعة تجاه المجتمع ،كما أنهم يعتقدون بنسبة كبير من ال قة

طالب وطالبات الدبلوم العام في التربية في جامعة بيشة حصل

على أهمية وضرور قيام الجامعة بدورها التنموي والخدمي تجاه

على درجة مرتفعة ،وبلغ المتوسط الحسابي لهذا المحور

المجتمعل

(87ل )3وبدرجة كبير  ،وتبين عدم وجود فرو ذات داللة

دراسة األحمدي ( ،)2016بعنوان "دور الجامعات السعودية

احصائية في المسؤولية االجتماعية تعزى الى متغير

المسؤولية االجتماعية للجامعات" ،وقد هدفت الدراسة الى تحديد

الدراسات األجنبية:

التخصبل

في الربط بين التعليم والمجتمعة دراسة تحليلية في ضوء
دور الجامعات السعودية في الربط بين التعليم والمجتمع من

خالل المسؤولية االجتماعية ،والتعرف على أوجه القصور في

دراسة  )2017( Hendresonبعنوان "المسؤولية االجتماعية
لدى طلبة كلية العلوم االجتماعية بجامعة فلوريدا في ضوء

تأدية الجامعات مسؤوليتها االجتماعيةل وكذلك التعرف على

بعض المتغيرات" ،وقد هدفت هذه الدراسة الى تحديد مستوى

المعوقات التي تواجه الجامعات في القيام بدورها في ربط التعليم

المسؤولية االجتماعية لدى طالب كلية العلوم االجتماعية
-99-
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بجامعة فلوريدا في ضوء بعض المتغيرات ،وتكونت عينة

الدراسة ،في ضوء كل من متغير ،التخصب ،الجنا ،المؤهل

الدراسة من ( )800طالب وطالبة ،منهم ( )400للتخصصات

العلمي ،وتكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعة

العلمية و( )400للتخصصات األدبية ،وتم استخدام مقياا

ميناا ،باستخدام أسلوب العينة العشوائية ،وقد تم استخدام

للمسؤولية االجتماعية من اعداد الباح ة ،وقد أشارت نتائي

المنهي الوصفي ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائي

الدراسة الى أن المسؤولية االجتماعية لدى الطالب كانت

المختلفة التي يمكن توضيحها ،أهمها أن ( )%66من الطالب

الجنا في جميع المجاالت وفي األدا ككل ،حيث كانت

االجتماعية ،كذلك تبين وجود فرو في استجابات أفراد العينة

الفرو لصالا الذكور ،وجود فرو ذات داللة احصائية تعزى

في دور الجامعات في تحقي

المسؤولية االجتماعية حسب

الى أ ر التخصب الدراسي في جميع الجوانب وفي األدا ككل،

التخصبل

دراسة  ،)2017( Bishopبعنوان "دور األنشطة الجامعية في

مسؤولية الجامعات في تحقي

تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب كلية العلوم التربوية

مسحية على طالب جامعة بوينا أيرا باألرجنتين" ،وتكون

بجامعة لوا أنجلوا" ،وقد هدفت الدراسة الى التعرف على

مجتمع الدراسة من طالب جامعة بوينا أيرا ،حيث تم اختيار

طالب كلية العلوم التربوية بجامعة لوا أنجلوا ،واستخدمت

الوصفي ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائي ،أهمها أن

هذه الدراسة المنهي الوصفي التحليلي ،واستخدمت االستبانة

الدور المباشر لجامعة بوينا أيرا في تحقي

المسؤولية

أدا ً للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من الطالب في كلية التربية

االجتماعية كان ضعيفاً بنسبة (36ل ،)%14وتبين أن جامعة

النتائي ،أهمها عدم وجود فرو ذات داللة احصائية في تنمية

تحقيقها غايات تعليمية أخرىل

المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير الجنا ،لدى الطلبة

دراسة  ،)2017( Dornelasبعنوان "تصور مقترح لدور

المشاركين في األنشطة الجامعية ،وال توجد فرو ذات داللة

األنشطة الطالبية في تحقي

المسؤولية االجتماعيةة دراسة

احصائية في تنمية المسؤولية االجتماعية تعزى الى متغير

تطبيقية على طالب جامعة دلهي بالهند" ،واستخدمت الدراسة

الجامعيةل كما توصلت الدراسة الى وجود معوقات تحد من دور

تطبيقها على عينة عشوائية ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة

األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية االجتماعية ،منها قصور

من النتائي ،أهمها أن األنشطة الطالبية في حد ذاتها ال يمكنها

البرامي اإلعالمية ،وغياب الوعي بأهمية المسؤولية االجتماعيةل

المسؤولية االجتماعية ،بل يجب أن تتم تنمية هذه

يؤكدون بأن هناك دو اًر متوسطاً للجامعة في تحقي المسؤولية

مرتفعة ،وتبين وجود فرو ذات داللة احصائية تعزى الى أ ر

دراسة  )2017( Stevensonبعنوان "تصور مقترح حول

وكانت الفرو لصالا التخصصات اإلنسانيةل

دور األنشطة الجامعية في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى

المسؤولية االجتماعية دراسة

عينة عشوائية وعددها ( )320طالباً ،وتم استخدام المنهي

بوينا أيرا ال تحق

بجامعة لوا أنجلوا ،وتوصلت الدراسة الى مجموعة من

التحصيل الدراسي ،لدى الطلبة المشاركين في األنشطة

أولويات المسؤولية االجتماعية بسبب

المنهي الوصفي ،وتم استخدام االستبانة أدا ً للدراسة من خالل

تحقي

األنشطة بالمواد الدراسية التي تساعد في تنمية المسؤولية

دراسة  ،)2016( Boscheeبعنوان "دور الجامعات في

االجتماعية ،وأوضحت نتائي الدراسة أن اتجاهات طالب

تحقي المسؤولية االجتماعية دراسة تطبيقية على طالب جامعة

جامعة دلهي لألنشطة التي تساعد في تنمية المسؤولية

ميناا بالب ارزيل" ،وقد هدفت الدراسة الى التعرف على دور

االجتماعية كانت بدرجة ضعيفل

الجامعات في تحقي المسؤولية االجتماعية ،والكشف فيما اذا

وفي ضوء العرض الساب

كان هناك فرو في متوسط استجابات المبحو ين حول أهمية

للدراسات التي تناولت موضوع

المسؤولية االجتماعية ،يتبين أهمية الجامعات في هذا المجال،

دور الجامعات في تحقي المسؤولية االجتماعية تبعاً لمحاور
-10012
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جدول ( )1توزيع عينة البحث حسب البيانات األولية

حول هذا الموضوعل وقد استفادت الباح ة من الدراسات السابقة

التكرار النسبة

الفئات
العمر

في بلور مشكلة الدراسة ووضع محاور محدد حول هذا
الموضوع ،وصياغة منهجية الدراسة وتحديد متغيرات الدراسة،
باإلضافة الى تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة والتي تتالءم
مع محاور الدراسةل

أقل من ( )20سنة

100

3ل31

من ( )20الى أقل من ( )25سنة

200

7ل62

من ( )25سنة فأك ر

19

9ل5

منهج الدراسة:

الحالة االجتماعية

اعتمدت الد ارس ق ق ققة على المنهي الوص ق ق ققفي بأس ق ق ققلوبه المس ق ق ققحي
لمالءمته لهذا النوع من الد ارسق ققات؛ وذلك إلمكانية اسق ققتقصق ققاء

متزوجة

58

2ل18

غير متزوجة

261

8ل81

التخصب

اجابات عدد كبير من مجتمع الدراسةل
مجتمع الدراسة والعينة:

تخصب علمي (علوم تطبيقية)

117

7ل36

تخصب نظري (علوم انسانية واجتماعية)

202

3ل63

بناء على موضق ق ق ق ق ققوع ومشق ق ق ق ق ققكلة الد ارسق ق ق ق ق ققة وأهدافها ،فقد تحدد
ً
المجتمع المستهدف على أنه يتكون من طالبات جامعة شقراءل

يوضا الجدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب البيانات األولية،

ويبلغ عددهن  1900طالبةل

الدراسة أعمارهن من ( )20الى أقل من ( )25سنة ،وأن

ويتضا من البيانات في الجدول أن (7ل )%62من عينة

وقد اسق ق ققتخدمت الباح ة أسق ق ققلوب "العينة العش ق ق قوائية" وذلك وفقاً

(8ل )%81منهن غير متزوجاتل كما أشارت البيانات في

لمعادلة امبس ق ققون لتحديد حجم عينة الد ارس ق ققة ،ووفقاً للمعادلة؛

الجدول الى أن (3ل )%63من العينة تخصصاتهن نظرية

يبلغ حجم عينققة العققاملين بهققا ( )319طققالبققة ،حيققث تم تحققديققد

(علوم انسانية واجتماعية)ل

حجم عينة الدراسة بتطبي معادلة امبسون ،وهية

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2  p1  p 









 .1أداة الدراسة:

اعتمدت الباح ة في جمع البيانات على االسق ق ق ق ق ق ققتبانة ،حيث تم

n

تصميم استبانة تتضمن محاور عد  ،وفقاً لتساؤالت الدراسةل

صق ق ققد األدا ة قامت الباح ة بالتأكد من صق ق ققد أدا الد ارسق ق ققة

 = Nحجم المجتمع

بطريقتينة

 = Zالدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 05ل 0وتساوي

 -الصد الظاهرية

 = dنسبة الخطأ وتساوي 05ل0

لتحكيمها ،وبلغ عددهم ( )5محكمين؛ وذلك بهدف اسق ق ق ققتطالع

96ل1

تم عرض االسق ققتبانة على مجموعة من أعضق ققاء هيئة التدريا

 = Pنسبة توافر الخاصية والمحايد 50ل0

رأيهم حول محاور وعبارات االسق ق ق ققتبانة للتأكد من أنها مترابطة

ووفققاً لهققذه المعققادلققة يصق ق ق ق ق ق ققبا حجم العينققة ( ،)319والجققدول

ومتسقققة وتقيا ما صققممت لقياسققه ،وجاءت التعديالت شققكلية
على بعض العبق ققارات ،وتم تعق ققديق ققل االسق ق ق ق ق ق ققتبق ققانق ققة وفق ق قاً آلراء

التالي يوضا خصائب عينة الدراسةل

المحكمينل

-10113
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 -صد البناءة

للمحور الذي تنتمي اليه بما فيها درجة هذا العبار  ،وكذلك تم

حتى يتم التققأكققد من أن عبققارات محققاور أدا الققد ارس ق ق ق ق ق ق ققة تتمتع

استخدام معامل االرتباط المصحا للعبار وهو معامل االرتباط

بقدرجقة مقبولقة من ص ق ق ق ق ق ق ققد البنقاء؛ لمعرفقة مقدى صق ق ق ق ق ق ققالحية

بين درجققة العبققار وبين الققدرجققة الكليققة للمحور محققذوف قاً منققه

االس ق ق ق ققتبانة للتطبي النهائي ،تم قياا ص ق ق ق ققد االس ق ق ق ققتبانة من

درجة العبار  ،وقد قامت الباح ة بحسق ق ق ق ق ق ققاب هذه المعامالت،

خالل معققامققل االرتبققاط بين درجققة العبققار وبين الققدرجققة الكليققة

وذلك كما هو موضا في الجدول التالية

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

الجدول ( )2معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات محاور الدراسة
رقم
العبارة

معامل
االرتباط

المسؤولية الشخصية

المسؤولية األخالقية

رقم
العبارة

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

المسؤولية الوطنية

معامل
االرتباط

المسؤولية نحو المجتمع

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

المسؤولية نحو البيئة

1

616ل*0

6

659ل*0

12

661ل*0

19

752ل*0

25

811ل*0

2

683ل*0

7

688ل*0

13

673ل*0

20

778ل*0

26

801ل*0

3

613ل*0

8

799ل*0

14

754ل*0

21

755ل*0

27

773ل*0

4

715ل*0

9

744ل*0

15

805ل*0

22

772ل*0

28

739ل*0

5

648ل*0

10

716ل*0

16

728ل*0

23

793ل*0

29

778ل*0

-

-

11

768ل*0

17

663ل*0

24

793ل*0

30

794ل*0

-

-

-

-

18

699ل*0

-

-

-

-

** دال عند مستوى الداللة 05ل 0فأقل
يتضق ق ق ق ققا من الجدول السق ق ق ق ققاب  ،أن معامالت ارتباط درجة كل

يتضق ق ققا من الجدول السق ق ققاب  ،أن قيم معامالت ال بات جميعها

عبار ببعدها الذي تنتمي اليه لها قيم مرتفعة؛ مما يش ق ق ق ققير الى

قيم عققاليققة ،وتشق ق ق ق ق ق ققير القيم العققاليققة من معققامالت ال بققات في

وبالتالي الى اتسا عبارات كل بعد من أبعاد االستبانةل

على نتائجها والو و بهال

ارتباط كل عبار من عبارات المحور بالبعد الذي تنتمي اليه؛

-

الجدول الى صق ق ق ق ققالحية االسق ق ق ق ققتبانة للتطبي وامكانية االعتماد
وقد اشتملت االستبانة في صورتها النهائية على ما يلية

بات األدا

للتحق من بات االس ق ق ق ق ققتبانة ،اس ق ق ق ق ققتخدمت الباح ة معادلة ألفا

الجزء األولة ويشمل البيانات األوليةة

معامالت ال بات الناتجة باستخدام هذه المعادلةل

رتبي) ،وش ق ق ققملت البيانات الش ق ق ققخص ق ق ققية ألفراد عينة الد ارس ق ق ققة،

وهي متغيرات مسقتقلة تم وضقعها في مسقتوى قياا (أسقمى أو

كرونبققاخ )(Cronbach Alphaل ويوضق ق ق ق ق ق ققا الجققدول التققالي

وتكونققت من ( )3أسق ق ق ق ق ق ققئلققة عنة العمر ،الحققالققة االجتمققاعيققة،

جدول ( )3معامالت ثبات أداة البحث طبقاً لمحاورها
المحاور

التخصبل

عدد العبارات معامل الثبات

المسؤولية الشخصية

5

811ل0

المسؤولية األخالقية

6

91ل0

الجزء ال انية ويش ققتمل على متغيرات الد ارس ققة األس ققاس ققية التي

المسؤولية الوطنية

7

903ل0

المسؤولية نحو المجتمع

6

921ل0

الدراسة الرئيسةة

المسؤولية نحو البيئة

6

924ل0

األدا ككل

30

968ل0

من خاللها تم اسق ققتطالع آراء أفراد عينة الد ارسق ققة حول محاور
وهي متغيرات تابعة تم وضق ق ق ق ققعها في مسق ق ق ق ققتوى قياا (فئوي)،
وش ققملت البيانات األس ققاس ققية ،وتكونت من ( )30عبار موجهة
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الى أفراد عينة الد ارسق ق ققة ،وموزعة على خمسق ق ققة محاور رئيسق ق ققة

 ،)4=1م تقس ق ق ققيمه على عدد خاليا المقياا للحصقق ق ققول على

كما يلية

طول الخلية الصق ق ق ق ق ق ققحيا ،أي (80 =5/4ل ،)0بعد ذلك تمت

المحور األولة المسققؤولية الشققخصققيةة وقد احتوى هذا المحور

اض ق ق ق ق ق ق ققافققة هققذه القيمققة الى أقققل قيمققة في المقيققاا (أو بققدايققة

على ( )5عباراتل

المقياا وهي الواحد الصق ق ق ق ق ق ققحيا) ،وذلك لتحديد الحد األعلى

المحور ال انية المس ق ق ققؤولية األخالقيةة وقد احتوى هذا المحور

لهذه الخلية ،وهكذا أصبا طول الخاليا كما يلية

على ( )6عباراتل

 -من  1الى 80ل 1يم ل (غير موافقة بشد )

المحور ال الثة المسق ق ق ق ق ق ققؤولية الوطنيةة وقد احتوى هذا المحور
على ( )7عباراتل

 -من 81ل 1وحتى 60ل 2يم ل (غير موافقة)ل

المحور الرابعة المسق ق ق ق ق ق ققؤولي ققة نحو المجتمعة وق ققد احتوى ه ققذا

 -من 61ل 2وحتى 40ل 3يم ل (محايد )ل

المحور على ( )6عباراتل

المحور الخققاماة المسق ق ق ق ق ق ققؤوليققة نحو البيئققةة وقققد احتوى هققذا

 -من 41ل 3وحتى 20ل 4يم ل (موافقة)ل

المحور على ( )6عباراتل
وتم سق ق ق ق ق قؤال أفراد عينة الد ارس ق ق ق ق ققة عن درجة موافقتهن عن هذه

 -من 21ل 4وحتى 00ل 5يم ل (موافقة بشد )ل

العبارات وفقاً لمقياا خماسق ق ق ق ق ق ققية موافقة بشق ق ق ق ق ق ققد – موافقة -

كما تم حساب االنحراف المعياري ""Standard Deviation؛

محايد  -غير موافقة  -غير موافقة بشد ل

للتعرف على مدى انحراف اس ق ق ق ققتجابات مفردات الد ارس ق ق ق ققة لكل
عبار من عبارات متغيرات الد ارس ق ققة ،ولكل محور من المحاور

 .2أساليب المعالجة اإلحصائية:

الرئيسق ق ق ققة عن متوسق ق ق ققطها الحسق ق ق ققابي ،وتحليل التباين األحادي

لتحقي أهداف الد ارسق ق ق ق ق ق ققة وتحليل البيانات التي تم جمعها ،تم

( ،)ANOVAلمعرفققة م ققا اذا ك ققانققت هنققاك فرو ذات داللققة

اس ققتخدام العديد من األس ققاليب اإلحص ققائية المناس ققبة باس ققتخدام

احصققائية في آراء المبحو ات وفقاً لمتغيراتهن الشققخصققية التي

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،التي يرمز لها اختصا اًر

تنقسق ق ق ق ق ق ققم الى أك ر من فئتين ،واختب ققار ( )T-testللمتغيرات

بالرمز ()SPSSل وذلك بعد أن تم ترميز وادخال البيانات الى

الشخصية فئتينل

الحاس ق ققب اآلليل حيث تم حس ق ققاب التك اررات والنس ق ققب المئوية،
كما تم حس ق ق ق ق ققاب معامل ارتباط بيرس ق ق ق ق ققون بين درجة كل عبار

عرض نتائج الدراسة

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه؛ وذلك لتقدير االتس ققا

لإلجابة عن السؤال الذي يقيا دور األنشطة الجامعية في

الداخلي ألدا الد ارسققة (الصققد البنائي)ل ومعامل ألفا كرونباخ

تعزيز المسؤولية الشخصية لدى طالبات جامعة شقراء ،اعتمدت

" " Alpha Cronbachلقياا بات أدا الدراسةل وتم حساب

الباح ة على التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

المتوس ق ق ق ققط الحس ق ق ق ققابي ""Mean؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو

واالنحرافات المعيارية ،ويتضا ذلك من خالل الجدول التالية

انخفاض اسق ق ق ق ق ققتجابات مفردات مجتمع الد ارسق ق ق ق ق ققة عن المحاور
الرئيسية (متوسط متوسطات العبارات)ل
ولتحديد طول خاليا مقياا ليكرت الخماسق ق ق ق ق ق ققي (الحدود الدنيا
والعليا) المسققتخدم في محاور الد ارسققة ،تم حسققاب المدى (-5
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جدول ( )4المسؤولية الشخصية
م

موافقة

العبارات

بشدة

موافقة محايدة

غير
موافقة

غير

موافقة
بشدة

ك

35

125

103

47

9

11

2ل39

3ل32

7ل14

8ل2

117

99

60

15

31

8ل18

7ل4

25

8
5ل2

1

تحث األنشطة الجامعية على
اهتمام الفرد باآلخرين

%

2

تحث األنشطة الجامعية على

ك

28

اإلي ار

%

8ل8

7ل36

3

تشجع األنشطة الجامعية على

ك

72

149

65

االعتماد على النفا

%

6ل22

7ل46

4ل20

8ل7

4

تتضمن األنشطة الجامعية

ك

57

144

79

30

9

9ل17

1ل45

8ل24

4ل9

8ل2

5

تبرز األنشطة الجامعية أهمية

ك

67

127

75

39

11

%

21

8ل39

5ل23

2ل12

4ل3

االهتمام بالعالقات االجتماعية %
تكوين صداقات

المعدل العام

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

41ل3

963ل0

4

26ل3

01ل1

5

79ل3

96ل0

1

66ل3

97ل0

2

63ل3

05ل1

3

3.22

الترتيب

0.66

يوض ق ققا الجدول ( )4التك اررات والنس ق ققب المئوية والمتوس ق ققطات
الحس ق ق ق ق ق ققابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الد ارس ق ق ق ق ق ققة

داخققل المجتمع الققذي يعيش فيققه ،وال يكون معزوالً عنققه ،حيققث
ان اإلنسان اجتماعي بطبعه ،لكن في اآلونة األخير نلحظ قلة

لمحور دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية الشخصية

حضور المناسبات االجتماعيةل

لدى طالبات جامعة شق ق قققراء ،وتشق ق ققير البيانات في الجدول الى

أما الترتيب ال الث ،فكان لعبار ة (تبرز األنشق ق ق ق ق ق ققطة الجامعية

أن المتوسققط الحسققابي العام للمحور بلغ (22ل ،)3وهو مؤشققر

أهمية تكوين صقداقات) ،وقد بلغ المتوسقط الحسقابي (63ل،)3

على ميل استجابات عينة الدراسة الى (محايد ) على العبارات

واالنحراف المعياري (05ل)1ل وتعتبر الصداقة جزءاً مهماً من

الوارد في الجدولل

العالقات االجتماعية ،وتعود على حيا اإلنس ق ق ق ق ق ققان بالك ير من

وقد جاءت في الترتيب األول عبار (تشققجع األنشققطة الجامعية

الفوائققد ،أهمه ققا أنه ققا تسق ق ق ق ق ق ققهم في تققدعيم أواصق ق ق ق ق ق ققر العالقققات

على االعتمقاد على النفا) ،وققد بلغ المتوسق ق ق ق ق ق ققط الحسق ق ق ق ق ق ققابي

االجتماعية ،والتعاون والتكافل بين األفراد ،وتعتبر الصق ق ق ق ق ق ققداقة

النفا يجعل الفرد متحمالً المس ق ق ق ق ققؤولية ،ويجعل الفرد يش ق ق ق ق ققعر

الحالة المزاجيةل

من أفض ق ق ق ققل العالقات التي تحمي الفرد من االكتئاب ،وس ق ق ق ققوء

(79ل ،)3واالنحراف المعي ق ق ققاري (96ل)0ل واالعتم ق ق ققاد على
بالسعاد واالستقاللية وحب المغامر ل

وفي الترتيب الرابع جاءت العبار (تحث األنشق ق ق ق ق ق ققطة الجامعية

أما الترتيب ال اني ،فكان لعبار ة (تتض ق ققمن األنش ق ققطة الجامعية

على اهتمام الفرد باآلخرين) ،وقد بلغ المتوسق ق ق ق ق ق ققط الحسق ق ق ق ق ق ققابي

االهتمام بالعالقات االجتماعية) وقد بلغ المتوسق ق ق ققط الحسق ق ق ققابي

(41ل ،)3واالنقحقراف القمقعقي ق ق ققاري (96ل)0ل واهقتقم ق ق ققام القفققرد

(66ل ،)3واالنحراف المعيقاري (97ل)0ل وهنقا يمكن القول أن
االهتمققام بققالعالققات االجتمققاعيققة من اقبققل الفرد يجعلققه منققدمجق ًا

باآلخرين له أهمية كبير  ،حيث انه سقققلوك ُيشقققعر الفرد باألمن
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واألم ققان ،ويزي ققده من قت ققه بنفسق ق ق ق ق ق ق ققه ،ويعم روابط الفرد مع

من خالل تنمية ش ق ققعور الفرد من تلقاء نفس ق ققه بالتزامه لفعل ما

اآلخرين المحيطين بهل

يحق المصق ق ققلحة والخير نحو اآلخرين؛ وذلك بهدف مسق ق ققاعد
مجموعات من الناا يمرون بظروف ص ق ق ق ققعبة وفي حاجة الى

م يليها في الترتيب الخاما واألخير العبار (تحث األنش ق ق ق ققطة

هذه المسققاعد ل هذا ،ويطل على الشققخب الذي لديه الشققعور

الجامعية على اإلي ار) بمتوس ق ق ق ققط حس ق ق ق ققابي (26ل )3وانحراف

بالمسق ققؤولية االجتماعية الفردية مصق ققطلحات عديد تشق ققير الى

معيق ققاري (01ل)1ل واإلي ق ققار عكا األنق ققانيق ققة ،ويختلف معنى

طبيعة األعمال الخير التي يقوم بها ،ومن هذه المص ق ق ققطلحات

اإلي ققار عن الوالء أو الواجققب ،ويتمركز مفهومققه حول الققدوافع

المتطوع والمتبرع وفاعل الخير والمانال

التي تقود لعمل الخير لآلخرين دون مقابل أو منافعل

لإلجابة عن الس ق ق ق قؤال الذي يقيا دور األنشق ق ق ققطة الجامعية في

وفي ضوء هذه النتائي ،يمكن القول ان دور األنشطة الجامعية

تعزيز المسق ق ق ق ق ق ققؤولية األخالقية لدى طالبات جامعة شق ق ق ق ق ق قققراء،

في تعزيز المس ق ققؤولية الش ق ققخص ق ققية لدى طالبات جامعة ش ق قققراء

اعتمدت الباح ة على التك اررات والنسق ققب المئوية والمتوسق ققطات

كانت درجته متوسطةل

الحسق ق ق ق ق ق ققابية واالنحرافات المعيارية ،ويتضق ق ق ق ق ق ققا ذلك من خالل

وفي هذا اإلطار ،أش ققار الرش ققيدي (2015م) الى أن األنش ققطة

الجدول التالية

الجامعية تس ققاعد في تعزيز المس ققؤولية الش ققخص ققية للفرد ،وذلك

جدول ( )5المسؤولية األخالقية
م

1
2

3

العبارات
تهتم األنشطة بالمساهمة

ك

28

95

95

في حل مشاكل اآلخرين

%

8ل8

8ل29

8ل29

4ل25

3ل6

تحث األنشطة على التبرع

ك

22

79

77

99

41

بالدم

%

9ل6

8ل24

1ل24

31

9ل12

تتضمن األنشطة مساعد

ك

25

87

80

92

35

%

8ل7

3ل27

1ل25

8ل28

11

ك

41

115

87

58

18

%

9ل12

1ل36

3ل27

2ل18

6ل5

تتناول األنشطة أهمية

ك

24

82

99

93

21

تجنب اإلشاعات

%

5ل7

7ل25

31

2ل29

6ل6

تنمي األنشطة قيمة احترام

ك

32

100

81

85

21

ومساعد الجيران

%

10

3ل31

4ل25

6ل26

6ل6

كبار السن والعجز قدر

الطالبات للقيام باألعمال
التطوعية

6

بشدة

81

تهتم األنشطة بإرشاد

5

بشدة

موافقة

موافقة
20

المستطاع
4

موافقة

موافقة

محايدة

غير

غير

المعدل العام

المتوسط

االنحراف

الترتيب

الحسابي

المعياري

09ل3

07ل1

3

82ل2

15ل1

6

92ل2

32ل3

14ل1

08ل1

5

1

98ل2

05ل1

4

12ل3

11ل1

2

3.04

0.90
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يوض ق ققا الجدول ( )5التك اررات والنس ق ققب المئوية والمتوس ق ققطات

م يليهققا في الترتيققب الخققاما العبققار (تتضق ق ق ق ق ق ققمن األنش ق ق ق ق ق ق قطققة

الحس ق ق ق ق ق ققابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الد ارس ق ق ق ق ق ققة

مسققاعد كبار السققن والعجز قدر المسققتطاع) بمتوسققط حسققابي

لمحور دور األنشققطة الجامعية في تعزيز المسققؤولية األخالقية

(92ل )2وانحراف معياري (14ل)1ل ومسق ق ق ق ققاعد كبار السق ق ق ق ققن

لدى طالبات جامعة شق ق قققراء ،وتشق ق ققير البيانات في الجدول الى

والعجز من الضق ق ق ق ق ق ققرورات التي نقادت بهقا األديقان كقافقة ،وهقذا

أن المتوسققط الحسققابي العام للمحور بلغ (04ل ،)3وهو مؤشققر

السققلوك يكسققب الفرد قيمة احترام الكبير والقيام بمسققاعدته قدر

على ميل استجابات عينة الدراسة الى (محايد ) على العبارات

اإلمكانل

الوارد في الجدولل

م يليها في الترتيب الس ق ققادا واألخير العبار (تحث األنش ق ققطة

وقد جاءت في الترتيب األول عبار (تهتم األنشق ق ق ق ققطة بإرشق ق ق ق ققاد

على التبرع بالدم) بمتوس ققط حسققابي (82ل )2وانحراف معياري

الطالبات للقيام باألعمال التطوعية) وقد بلغ المتوسط الحسابي

(15ل)1ل والتبرع بالدم قد ينقذ حيا انسق ق ق ق ققان من الموت؛ لذلك

(32ل ،)3واالنحراف المعي ق ققاري (08ل)1ل وللعم ق ققل التطوعي

يعتبر األشق ق ق ق ق ققخاب الذين يتبرعون بدمهم عاد ً أبطاالً من قبل

عز وجل ،كما ينال
بين الناا ،كما أنه يمنا الفرد رض ق ق ق ققا ا ّ
الشخصيةل
ويقوي
ّ
به ال ّواب واألجرّ ،

أ بتت األبحاث ذلكل

وفي ضققوء هذه النتائي يمكن القول ان دور األنشققطة الجامعية

أما الترتيب ال اني ،فكان لعبار ة (تنمي األنش ق ق ق ققطة قيمة احترام

في تعزيز المس ق ق ق ق ققؤولية األخالقية لدى طالبات جامعة ش ق ق ق ق ققق ارء

ومسق ق ق ققاعد الجيران) ،وقد بلغ المتوسق ق ق ققط الحسق ق ق ققابي (12ل،)3

كانت درجته متوسطةل

الك يرين ،وتعود الفائد أيضق ق ق ق ق قاً على الفرد المتبرع بالدم ،حيث

المحبة والترابط
أهمية كبير  ،حيث انه يسققهم في زياد أواصققر
ّ

واالنحراف المعياري (1ل)1ل

وقد أشققار باكير (2015م) الى أن األنشققطة تعمل على تعزيز

واحترام الجار وحفظ حقوقه من شأنه أن يسهم في سعاد الناا

المسؤولية األخالقية لدى الفرد ،وذلك من خالل ترسيخ مبادئ

وانتشار المحبة والتساما ،ويعمل على مشاركة األحزان واألفراح

السلوك المدني من خالل الندوات والنشاطات والمؤتمرات التي

تسهم في طرح مشكالت المجتمع والبيئة المحلية ،وطرح حلول

مع اآلخرينل

منطقية لها ،وتنمية المعرفة لدى الشق ق ق ق ق ق ققباب وتربية كفاءاتهم،

أما الترتيب ال الث ،فكان لعبار ة (تهتم األنشق ق ققطة بالمسق ق ققاهمة

وتهذيب مهاراتهم ،وترس ق ق ق ققيخ مبادئ الوعي ونشق ق ق ق قره عن طري

في حل مش ق ق ق ق ق ققاكل اآلخرين) ،وقد بلغ المتوس ق ق ق ق ق ققط الحس ق ق ق ق ق ققابي

ترجمة األفكار الى أفعال ،والشق ققعارات الى انجازات ،واألهداف

(09ل ،)3واالنحراف المعياري (07ل)1ل وهذا الس ق ق ق ق ق ققلوك يعبر

الى نتققائي ،وتكوين المواطن الخلو المعتز بققال وابققت الققدينيققة

عن حس ق ق ققن التعامل مع اآلخرين ،ومحاولة حل مش ق ق ققاكلهم قدر

والوطنية لبالده ،المتمس ق ق ققك بمقومات هويته ،الملتزم بالواجبات

اإلمكانل

والقوانين ،المساهم في الحيا الديموقراطية.

وفي الترتيب الرابع جاءت العبار (تحث األنشق ق ق ق ق ق ققطة الجامعية

لإلجابة عن السؤال الذي يقيا دور األنشطة الجامعية في

على اهتمام الفرد باألخرين) ،وقد بلغ المتوسق ق ق ق ق ق ققط الحسق ق ق ق ق ق ققابي

تعزيز المسؤولية الوطنية لدى طالبات جامعة شقراء ،اعتمدت

(98ل ،)2واالنحراف المعي ققاري (05ل)1ل وه ققذا االهتم ققام من

الباح ة على التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

قبل الشق ق ق ق ق ق ققخب باآلخرين له مردود اجتماعي ونفسق ق ق ق ق ق ققي على

واالنحرافات المعيارية ،ويتضا ذلك من خالل الجدول التالية

الطرفين ،ويسهم في خل روح الود والمحبةل
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جدول ( )6المسؤولية الوطنية
م

1

2

3

4

5

6
7

موافقة

العبارات

موافقة

بشدة

ك

52

128

71

49

19

%

3ل16

1ل0

3ل22

4ل15

6

ك

28

64

77

94

56

%

8ل8

1ل20

1ل24

5ل29

6ل17

ك

34

98

74

84

29

من األمراض المعدية

%

7ل10

7ل30

2ل23

3ل26

1ل9

تتضمن األنشطة موضوع

ك

31

77

86

91

34

%

7ل9

1ل24

27

5ل28

7ل10

ك

21

87

96

80

35

%

6ل6

3ل27

1ل30

1ل25

11

ك

77

136

60

32

14

الوطن

%

1ل24

6ل42

8ل18

10

4ل4

تتضمن األنشطة أهمية مشاركة

ك

52

105

80

56

26

%

3ل16

9ل32

1ل25

6ل17

2ل8

تهتم األنشطة بموضوع التدخل

بالنصا للحفاظ على الممتلكات
العامة

تهتم بالتدخل في حال وجود

محال تبيع بضائع بأسعار أك ر
مما هو مقرر

تضم األنشطة موضوع التوعية

الترشيد في استهالك المياه
والكهرباء

تبرز األنشطة أهمية متابعة
األخبار المحلية في وسائل
اإلعالم المحلية

توضا األنشطة أهمية خدمة

الم أر في المجتمع

بشدة

موافقة محايدة

غير

غير موافقة

المعدل العام

المتوسط

الحسابي
45ل3

المعياري
11ل1

2

73ل2

21ل1

7

08ل3

16ل1

4

94ل2

15ل1

5

93ل2

10ل1

6

72ل3

07ل1

1

32ل3

17ل1

3

3.16

يوض ق ققا الجدول ( )6التك اررات والنس ق ققب المئوية والمتوس ق ققطات

االنحراف

الترتيب

0.91

وقد جاءت في الترتيب األول عبار (توضق ق ققا األنشق ق ققطة أهمية

الحس ق ق ق ق ق ققابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الد ارس ق ق ق ق ق ققة

خ ققدم ققة الوطن) ،وق ققد بلغ المتوسق ق ق ق ق ق ققط الحسق ق ق ق ق ق ق ققابي (72ل،)3

لمحور دور األنشق ق ققطة الجامعية في تعزيز المسق ق ققؤولية الوطنية

واالنحراف المعياري (07ل)1ل وخدمة الوطن واجب على كل

لدى طالبات جامعة شقراءز

مواطن ،وح مطلوب ،ويمكن أن يتم ذلك من خالل أش ق ق ق ق ق ققياء
عد  ،أهمها الوالء وطاعة وال األمر ،ومساعد المسؤولين في

وتش ق ققير البيانات في الجدول الى أن المتوس ق ققط الحس ق ققابي العام

صون النظام والقانون ،وغيرها من األشياء األخرىل

للمحور بلغ (16ل ،)3وهو مؤش ق ققر على ميل اس ق ققتجابات عينة
الدراسة الى (محايد ) على العبارات الوارد في الجدولل

أما الترتيب ال اني ،فكان لعبار ة (تهتم األنشق ق ق ق ق ققطة بموضق ق ق ق ق ققوع
التققدخققل بققالنصق ق ق ق ق ق ققا للحفققاظ على الممتلكققات العققامققة) وقققد بلغ
-107-
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المتوس ق ق ققط الحس ق ق ققابي (45ل ،)3واالنحراف المعياري (11ل)1ل

حس ق ق ق ق ق ق ق ققابي (93ل )2وانحراف معي ققاري (10ل)1ل وهن ققا يكون

والحفاظ على الممتلكات العامة من السق ققلوكيات التي تعبر عن

التركيز على وسق ق ق ق ق ق ققائل اإلعالم المحلية؛ والسق ق ق ق ق ق ققبب هو وجود

حب الوطن واالنتماء اليهل

وسق ق ق ق ق ققائل اعالم خارجية قد تكون معادية للوطن وتبث األخبار
الكاذبة والش ق ققائعات المغرض ق ققة؛ لذا فإن االعتماد على وس ق ققائل

أما الترتيب ال الث ،فكان لعبار ة (تتضق ق ق ققمن األنشق ق ق ققطة أهمية

األخبار المحلية يجنب الفرد م ل هذه الوسائل المغرضةل

مشق ق ق ق ققاركة الم أر في المجتمع) ،وقد بلغ المتوسق ق ق ق ققط الحسق ق ق ق ققابي

(32ل ،)3واالنحراف المعي ق ق ققاري (17ل)1ل والم أر نصق ق ق ق ق ق ققف

أما الترتيب السابع واألخير ،فقد جاء للعبار (تهتم بالتدخل في

المجتمع ،وهي أصبحت في اآلونة األخير حاصلة على أعلى

حال وجود محال تبيع بضق ق ققائع بأسق ق ققعار أك ر مما هو مقرر)،

المناص ق ق ققب في المملكة العربية الس ق ق ققعودية ،و بتت وجودها في

بمتوسط حسابي (73ل )2وانحراف معياري (21ل)1ل وهنا يتم

المجققاالت كققافققة؛ لققذا فققإن ابراز أهميققة مشق ق ق ق ق ق ق ققاركققة الم أر في

تعويد المواطن على عدم السق ق ققلبية في التعامل مع السق ق ققلوكيات

المرفوض ق ق ق ققة ،وأن يكون ايجابياً في م ل هذه المواقف؛ حتى ال

المجتمع أصبا من الضرورات التي تفرضها الظروف الراهنةل

يتم استغالل المواطن من قبل تاجر معينل

وفي الترتيب الرابع جاءت العبار (تض ق ق ققم األنش ق ق ققطة موض ق ق ققوع
التوعية من األمراض المعدية) ،وقد بلغ المتوس ق ق ق ققط الحس ق ق ق ققابي

وفي ضوء هذه النتائي يمكن القول ،ان دور األنشطة الجامعية

(08ل ،)3واالنحراف المعي ققاري (16ل)1ل واألمراض المع ققدي ققة

في تعزيز المسققؤولية الوطنية لدى طالبات جامعة شقققراء كانت

من الضرورات المهمةل

وفي هذا اإلطار ،أشارت أبكر (2014م) الى أن األنشطة

درجته متوسطةل

من المخاطر التي قد تواجه الفرد واألسر ؛ لذا فإن الوقاية منها

الجامعية تطرح قضايا اجتماعية حيوية تنمى الشعور بالوطنية

م يليهققا في الترتيققب الخققاما العبققار (تتضق ق ق ق ق ق ققمن األنش ق ق ق ق ق ق قطققة

والمسؤولية واالنتماء ،وتساهم في التخفيف من الظواهر

موضق ق ق ققوع الترشق ق ق ققيد في اسق ق ق ققتهالك المياه والكهرباء) بمتوسق ق ق ققط

المخالفة للقيم والدين ومصلحة الجماعة التي تظهر من حين

حس ق ق ق ق ققابي (94ل )2وانحراف معياري (15ل)1ل والترش ق ق ق ق ققيد في

آلخر ،وكذلك تفعيل الظواهر اإليجابية التي تظهر في بعض

اس ق ق ق ققتهالك المياه والكهرباء أمر يحث عليه اإلس ق ق ق ققالم ،كما أن

المواقف م ل األعمال التطوعيةل

الترش ققيد يخفف العبء على كاهل الحكومة ،حيث ان الكهرباء
والمياه من السق ق ق ق ق ق ققلع المدعومة من الحكومة والتي تنف عليها

ولإلجابة عن السؤال الذي يقيا دور األنشطة الجامعية في

المبالغ الكبير ل

تعزيز المسؤولية نحو المجتمع لدى طالبات جامعة شقراء،

اعتمدت الباح ة على التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات

م يليها في الترتيب السق ق ق ق ققادا العبار (تبرز األنشق ق ق ق ققطة أهمية

الحسابية واالنحرافات المعيارية ،ويتضا ذلك من خالل الجدول

متابعة األخبار المحلية في وسق ققائل اإلعالم المحلية) بمتوسق ققط

التالية
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جدول ( )7المسؤولية نحو المجتمع
م
1
2
3
4
5
6

موافقة

العبارات

موافقة

بشدة

ك

35

99

76

82

27

القنوات الفضائية على الفرد واألسر

%

11

31

8ل23

7ل25

5ل8

تناقش األنشطة قضايا البطالة في

ك

29

91

77

82

40

المجتمع

%

1ل9

5ل28

1ل24

7ل25

5ل12

تبرز األنشطة الجامعية أهمية خدمة

ك

42

106

96

56

19

توضا األنشطة الجامعية سلبيات

المجتمع

بشدة

موافقة

محايدة

غير

غير موافقة

%

2ل13

2ل33

1ل30

6ل17

6

ك

30

97

86

73

33

اآلخرين

%

4ل9

4ل30

27

9ل22

3ل10

تهتم األنشطة بضرور المساعد في

ك

31

101

83

78

26

الحد من األمية

%

7ل9

7ل31

26

5ل24

2ل8

تهتم األنشطة بأهمية متابعة قضايا

ك

26

111

86

71

25

%

2ل8

8ل34

27

3ل22

8ل7

توضا األنشطة ضرور عدم ازعاج

التنمية في المجتمع

المعدل العام

المتوسط

االنحراف

1ل3

15ل1

4

96ل2

18ل1

6

3ل3

08ل1

1

06ل3

15ل1

5

1ل3

12ل1

3

13ل3

09ل1

2

الحسابي

3.10

المعياري

الترتيب

0.96

يوض ق ققا الجدول ( )7التك اررات والنس ق ققب المئوية والمتوس ق ققطات

المجتمع تسق ق ق ق ق ق ققهم في معرفققة المواطن بققالظروف االجتمققاعيققة

الحس ق ق ق ق ق ققابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الد ارس ق ق ق ق ق ققة

واالقتصق ق ق ققادية في المجتمع ،وما يحدث من تطور ،حتى يكون

لمحور دور األنش ق ق ق ق ق ققطة الجامعية في تعزيز المس ق ق ق ق ق ققؤولية نحو

على دراية بم ل هذه القض ق ققايا المهمة في مجتمعه الذي يعيش

المجتمع لدى طالبات جامعة شق ق ق ق ق ق قققراء ،وتشق ق ق ق ق ق ققير البيانات في

فيهل أما الترتيب ال الث ،فكان لعبار ة (تهتم األنشققطة بضققرور

الجدول الى أن المتوسط الحسابي العام للمحور بلغ (10ل،)3

المسق ق ققاعد في الحد من األمية) ،وقد بلغ المتوسق ق ققط الحسق ق ققابي

وهو مؤشق ققر على ميل اسق ققتجابات عينة الد ارسق ققة الى (محايد )

(1ل ،)3واالنح ارف المعيققاري (12ل)1ل والحققد من األميققة من

على العبققارات الوارد في الجققدولل وقققد جققاءت في الترتيققب

الضققرورات التي تفرضققها ظروف العصققر ،حيث أصققبا العالم

األول عبار (تبرز األنشق ق ققطة الجامعية أهمية خدمة المجتمع)،

قريققة صق ق ق ق ق ق ققغير مليئ قاً بققالتكنولوجيققا؛ لققذا فققإن خطر األميققة في

(08ل)1ل وخق ققدمق ققة المجتمع واجق ققب وطني على كق ققل فردن،

السق ق ق ققعودية بهذه المشق ق ق ققكلة وتقصق ق ق ققت نسق ق ق ققبة األمية ،وطالبات

وقد بلغ المتوسق ق ق ق ق ق ققط الحسق ق ق ق ق ق ققابي (3ل ،)3واالنحراف المعياري

العصق ق ق ق ق ق ققر الحققالي فققادح ،وقققد اهتمققت حكومققة المملكققة العربيققة

ويجب على المؤسق ق قس ق ققات التعليمية كافة أن تغرا في الطالب

الجامعة عليهن م سؤولية تجاه هذه المشكلة ،وعليهن المشاركة

الوالء واالنتمققاء للمجتمع وخ ققدمققة هققذا المجتمعل أمققا الترتيققب

في حلهال وفي الترتيب الرابع جاءت العبار (توض ققا األنش ققطة

ال اني ،فكان لعبار ة (تهتم األنشق ق ق ق ق ققطة بأهمية متابعة قضق ق ق ق ق ققايا

الجامعية سقق ققلبيات القنوات الفض ق ققائية على الفرد واألس ق ققر ) وقد

التنمية في المجتمع) ،وقد بلغ المتوسق ق ق ققط الحسق ق ق ققابي (13ل،)3

بلغ المتوسققط الحسققابي (1ل ،)3واالنحراف المعياري (15ل)1ل
وللقنوات الفضق ق ق ق ق ق ققائية مزايا وعيوب ،وعلينا أن نسق ق ق ق ق ق ققتفيد من ها

واالنحراف المعيققاري (09ل)1ل ومتققابعققة قض ق ق ق ق ق ق ققايققا التنميققة في
-10921
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ونتجنب سق ق ققلبياتها على مسق ق ققتوى الفرد واألسق ق ققر  ،وهنا عنصق ق ققر

طالبات جامعة شقراء كانت درجته متوسطةل وفي هذا المجال

التوعيققة لققه أهميققة كبير ل م يليهققا في الترتيققب الخققاما العبقار

أشارت دراسة األحمدي ( )2016الى أن للجامعات دو اًر مهماً

(توض ق ق ققا األنش ق ق ققطة ض ق ق ققرور عدم ازعاج اآلخرين) بمتوس ق ق ققط
حس ق ق ق ق ق ق ققابي (06ل )3وانحراف معيققاري (15ل)1ل وعققدم ازعققاج

وفعققاالً تقققدمققه للمجتمع من خالل خققدمققة المجتمع ،وال يمكنهققا

التغافل عن هذه الوظيفة أو االس ق ق ققتهانة في آ ارها على التنمية

اآلخرين في المجتمع س ق ق ق ق ققلوك حض ق ق ق ق ققاري يعبر عن ش ق ق ق ق ققخب

الوطنية ،كما أن وجود دور فعال للجامعات في خدمة المجتمع

المجتمع بأس ق ق ق ققلوب متحض ق ق ق ققرل م يليها في الترتيب الس ق ق ق ققادا

ب ققأفراده وب ققدولت ققه؛ مم ققا ينعكا ب ققالت ققالي على أداء الج ققامع ققات

واألخير العبار (تناقش األنشق ققطة قضق ققايا البطالة في المجتمع)

فوجود الجامعة في مجتمع وا ٍع ومتحض ق ق ققر وتنموي يس ق ق ققهم في

البطالة من المشقكالت الكبير التي تواجه المجتمعات ،وهي قد

لإلجابة عن السؤال الذي يقيا دور األنشطة الجامعية في

يسق ق ق ققهم في بناء نسق ق ق ققيي اجتماعي سق ق ق ققليم وقادر على النهوض

متحضر تم تنشئته تنشئة سليمة ،بحيث يتعايش الجميع داخل

بمتوسقط حسقابي (96ل )2وانحراف معياري (18ل)1ل ومشقكلة

وجود جامعات قادر على التنافا العالمي.

تؤدي الى وجود مش ق ققكالت اجتماعية كبير داخل المجتمع؛ لذا

تعزيز المسؤولية نحو البيئة لدى طالبات جامعة شقراء ،اعتمدت

نجد أن هذه المشق ق ق ق ققكلة تتم مناقشق ق ق ق ققتها على المسق ق ق ق ققتويات كافة

الباح ة على التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

بمؤسسات الدولةل وفي ضوء هذه النتائي ،يمكن القول ان دور

واالنحرافات المعيارية ،ويتضا ذلك من خالل الجدول التالية

األنشق ق ق ق ققطة الجامعية في تعزيز المسق ق ق ق ققؤولية نحو المجتمع لدى

جدول ( )8المسؤولية نحو البيئة
م
1
2
3
4
5
6

موافقة

العبارات

موافقة

بشدة

ك

52

124

86

42

15

تتعل بالمحافظة على البيئة

%

3ل16

9ل38

27

2ل13

7ل4

تتطر األنشطة الجامعية الى

ك

38

113

88

60

20

االتجاهات الحدي ة في تنمية البيئة

%

9ل11

4ل35

6ل27

8ل18

3ل6

تهتم األنشطة الجامعية بنتائي

ك

38

96

91

68

26

األبحاث التي تخدم البيئة

%

9ل11

1ل30

5ل28

3ل21

2ل8

تبرز األنشطة الجامعية أهمية

ك

39

82

103

69

26

اإلقالع عن التدخين

%

2ل12

7ل25

3ل32

6ل21

2ل8

تبرز األنشطة أهمية المساهمة في

ك

61

123

77

46

12

توجيه األفراد للنظافة العامة

%

1ل19

6ل38

1ل24

4ل14

8ل3

توضا األنشطة الجامعية أهمية

ك

71

101

74

53

20

%

3ل22

7ل31

2ل23

6ل16

3ل6

تتضمن األنشطة الجامعية قضايا

االعتناء بالنظافة الشخصية

بشدة

موافقة

محايدة

غير

غير موافقة

المعدل العام

المتوسط

االنحراف

49ل3

06ل1

2

28ل3

09ل1

4

16ل3

13ل1

5

12ل3

13ل1

6

55ل3

07ل1

1

47ل3

18ل1

3

الحسابي

3.34

المعياري

الترتيب

0.94
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يوض ق ققا الجدول ( )8التك اررات والنس ق ققب المئوية والمتوس ق ققطات

م يليها في الترتيب السق ق ققادا واألخير العبار (تبرز األنشق ق ققطة

الحس ق ق ق ق ق ققابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الد ارس ق ق ق ق ق ققة

الجققامعيققة أهميققة االقالع عن التققدخين) بمتوسق ق ق ق ق ق ققط حس ق ق ق ق ق ق ققابي

لمحور دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية نحو البيئة

(12ل )3وانحراف معيق ققاري (13ل)1ل ومن المعروف للجميع

لدى طالبات جامعة شق ق قققراء ،وتشق ق ققير البيانات في الجدول الى

األض ق ق قرار التي يحد ها التدخين على الفرد واألسق ق ققر  ،بل وعلى

أن المتوسققط الحسققابي العام للمحور بلغ (34ل ،)3وهو مؤشققر

المجتمعل

الوارد في الجدولل وقد جاءت في الترتيب األول عبار (تبرز

في تعزيز المس ق ق ق ققؤولية نحو البيئة لدى طالبات جامعة ش ق ق ق قققراء

األنشق ق ققطة أهمية المسق ق ققاهمة في توجيه األفراد للنظافة العامة)،

كانت درجته متوسطةل

وقد بلغ المتوس ق ق ق ق ققط الحس ق ق ق ق ققابي (55ل ،)3واالنحراف المعياري

وقد أشار ناصر الدين (دلت) الى أن المسؤولية االجتماعية

وفي ضوء هذه النتائي يمكن القول ،ان دور األنشطة الجامعية

على ميل استجابات عينة الدراسة الى (محايد ) على العبارات

تعد التزاماً على الجامعة تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وذلك

وتعد النظافة واحد من أهم الممارس ققات الّتي يجب
(07ل)1ل
ّ
ي
اتباعها في الحيا اليومية بش ق ق ق ققكل مس ق ق ق ققتمر ،ومن الض ق ق ق ققرور ّ

عن طري اإلسهام في مجموعة كبير من األنشطة المجتمعية

العناية بالنظافة التي تساعد على التقليل من احتمالية اإلصابة

ومنها مكافحة التلوث ،واجراء دراسات ميدانية حول أسباب

باألمراضل أما الترتيب ال اني ،فكان لعبار ة (تتضمن األنشطة

التلوث البيئي ،ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع ورعاية

الجققامعيققة قض ق ق ق ق ق ق ققايققا تتعل بققالمحققافظققة على البيئققة) ،وقققد بلغ

حمالت مكافحة التدخين ،وحمالت مكافحة التلوث البيئي

المتوس ق ق ققط الحس ق ق ققابي (49ل ،)3واالنحراف المعياري (06ل)1ل

بأشكاله المختلفة وغيرها.

فققالبيئققة المحيطققة بنققا خلقهققا ا نظيفققة طققاهر ومن واجبنققا أن

ولإلجابة عن السؤال الذي يقيا دور األنشطة الجامعية في

نحافظ على نظافتها لنستمتع بها كما خلقها ا ل

تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالبات جامعة شقراء

أما الترتيب ال الث ،فكان لعبار ة (توضق ققا األنشق ققطة الجامعية

اعتمدت الباح ة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات

أهمية االعتناء بالنظافة الشق ق ق ق ق ققخصق ق ق ق ق ققية) ،وقد بلغ المتوسق ق ق ق ق ققط

المعيارية ،ويتضا ذلك من خالل الجدول التالية

الحسابي (47ل ،)3واالنحراف المعياري (18ل)1ل

جدول ( )9دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية
االجتماعية لدى طالبات جامعة شقراء

والنظافة الشق ق ق ققخصق ق ق ققية تتعل بالبيئة الشق ق ق ققخصق ق ق ققية للفرد ،وهذه
النظافة تنعكا على حياته وعلى المجتمع بشكل مباشر ،ومن

المحور

خاللها تقاا درجة رقيه وتحضره بين الدول األخرىل

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

وفي الترتيب الرابع جاءت العبار (تتطر األنشق ق ق ق ققطة الجامعية

المسؤولية الشخصية

22ل3

66ل0

2

الى االتجاهات الحدي ة في تنمية البيئة) وقد بلغ المتوس ق ق ق ق ق ق قط

المسؤولية األخالقية

04ل3

90ل0

5

المسؤولية الوطنية

16ل3

91ل0

3

م يليها في الترتيب الخاما العبار (تهتم األنش ق ق ق ققطة الجامعية

المسؤولية نحو المجتمع

10ل3

96ل0

4

بنتائي األبحاث التي تخدم البيئة) بمتوس ق ق ققط حس ق ق ققابي (16ل)3

المسؤولية نحو البيئة

34ل3

94ل0

1

المعدل العام

17ل3

الحسابي (28ل ،)3واالنحراف المعياري (09ل)1ل وهذا النشاط
يسهم في تنمية الوعي لدى الطالبات بالحفاظ على البيئةل

وانحراف معياري (13ل)1ل ومواكبة األبحاث التي تخدم البيئة
والحفاظ عليها يسهم في وعي الطالبات بهذا الجانبل

87ل0

-11123
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يوضا الجدول ( )9دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية

واختلفت مع دراسة ال بيتي ( ،)2015حيث تبين أن أفراد

االجتماعية لدى طالبات جامعة شقراء ،وتشير البيانات في

الدراسة موافقون تماماً على أن أقسام اإلدار التربوية بالجامعات
السعودية تحق المسؤولية االجتماعية من خالل األنشطةل

الجدول الى أن المتوسط الحسابي العام للمحاور بلغ (17ل،)3
وهو مؤشر على ميل استجابات عينة الدراسة الى (محايد )

كما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الشهراني ( ،)2017حيث

على المحاور الوارد بالجدول ،وقد جاء في الترتيب األول

حصل محور دور الجامعة في تعزيز المسؤولية االجتماعية

محور المسؤولية نحو البيئة بمتوسط حسابي (34ل )3ويليه في

لدى طالب وطالبات الدبلوم العام في التربية في جامعة بيشة

الترتيب محور المسؤولية الشخصية بمتوسط حسابي (22ل،)3

على درجة مرتفعةل وتبين من دراسة ،)2017( Stevenson

وجاء في الترتيب ال الث محور المسؤولية الوطنية بمتوسط

أن الدور المباشر لجامعة بوينا أيرا في تحقي

حسابي (16ل ،)3م محور المسؤولية نحو المجتمع بمتوسط

االجتماعية كان ضعيفاً ،وتبين أن جامعة بوينا أيرا ال تحق

حسابي (10ل ،)3أما الترتيب الخاما واألخير ،فكان لمحور

أولويات المسؤولية االجتماعية بسبب تحقيقها غايات تعليمية

المسؤولية األخالقية بمتوسط حسابي (04ل)3ل

أخرىل

وفي ضوء هذه النتيجة ،يتبين أن دور األنشطة الجامعية في

وأشارت دراسة  )2017( Dornelasالى أن األنشطة الطالبية

تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالبات جامعة شقراء درجته

في حد ذاتها ال يمكنها تحقي المسؤولية االجتماعية ،بل يجب

متوسطةل وهذه النتيجة تتف مع دراسة األحمد ( )2015التي

أن يتم تنمية هذه األنشطة بالمواد الدراسية التي تساعد في تنمية

توصلت الى أن األنشطة الطالبية تدعم الى حد ما تنمية

المسؤولية االجتماعيةل

المسؤولية االجتماعية لدى طالبات الجامعةل

ولإلجابة عن السؤال الذي يقيا مدى وجود فرو ذات داللة

كما توصلت دراسة العنزي ( )2015الى أن البرنامي له فاعلية

احصائية في اجابات أفراد العينة نحو محاور الدراسة تعزى الى

في تحسين المسؤولية االجتماعية والمواطنة بعيد المدىلواتفقت

المتغيرات الشخصية ،اعتمدت الباح ة على تحليل التباين

مع دراسة  ،)2016( Boscheeحيث توصلت الى أن هناك
دو اًر متوسطاً للجامعة في تحقي

المسؤولية

األحادي ،واختبار ( ،)Tويتضا ذلك من خالل الجداول التاليةة

المسؤولية االجتماعيةل

جدول ( )10تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً للعمر
المحور

المسؤولية الشخصية

المسؤولية األخالقية

المسؤولية الوطنية

مصدر التباين

درجة الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات

بين المجموعات

2

317ل8

186ل4

داخل المجموعات

315

412ل132

42ل0

المجموع الكلي

317

784ل140

-

بين المجموعات

2

068ل26

03ل13

داخل المجموعات

315

456ل231

735ل0

المجموع الكلي

317

52ل257

-

بين المجموعات

2

198ل21

599ل10

داخل المجموعات

315

002ل242

768ل0

المجموع الكلي

317

2ل263

-

قيمة
(ف)

957ل9

739ل17

796ل13

مستوى الداللة

000ل0

000ل0

000ل0
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المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

المسؤولية نحو البيئة

()doi-10.12816/0054609

2

829ل29

315

392ل263

836ل0

المجموع الكلي

317

221ل293

-

بين المجموعات

2

927ل23

964ل11

داخل المجموعات

315

902ل261

831ل0

المجموع الكلي

317

83ل285

-

يوضا الجدول ( )10تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة
الفرو

قيمة

درجة الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات
915ل14

المسؤولية نحو المجتمع داخل المجموعات

هيفاء الفوزان

(ف)

مستوى الداللة

000ل0

837ل17

000ل0

389ل14

داللة احصائية بين عينة الدراسة فيما يتعل

في اجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً

بجميع محاور

الدراسة تعزى الى العمر ،حيث كان مستوى الداللة أقل من

للعمر ،وقد أشارت البيانات في الجدول الى وجود فرو ذات

(05ل)0ل

جدول ( )11نتائج اختبار ( )LSDللفروق في محاور الدراسة حسب العمر
المحور
المسؤولية الشخصية

المسؤولية األخالقية

المسؤولية الوطنية

المسؤولية نحو المجتمع

المسؤولية نحو البيئة

ن

المتوسط

م

العمر

1

أقل من ( )20سنة

100

99ل2

2

من ( )25-20سنة

200

32ل3

3

من ( )25سنة فأك ر

18

43ل3

1

من ( 20الى أقل من  )25سنة

100

62ل2

2

من ( )25سنة فأك ر

200

23ل3

3

من ( )25-20سنة

18

31ل3

1

من ( )25سنة فأك ر

100

78ل2

2

من ( )20الى أقل من ( )25سنة

200

32ل3

3

من ( )25سنة فأك ر

18

46ل3

1

من ( )20الى أقل من ( )25سنة

100

66ل2

2

من ( )25سنة فأك ر

200

29ل3

3

من ( )20الى أقل من ( )25سنة

18

54ل3

1

من ( )20الى أقل من ( )25سنة

100

93ل2

2

من ( )25سنة فأك ر

200

52ل3

3

من ( )20الى أقل من ( )25سنة

18

54ل3

1

2

3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

يوض ق ق ق ق ق ققا الجدول الس ق ق ق ق ق ققاب نتائي اختبار ( )LSDللفرو في
محاور الدراسة حسب العمر؛ ويتضا من الجدول وجود فرو

( )25سق ق ق ققنة فأك ر ،وذلك لصق ق ق ققالا الفئة األكبر عم اًر في كافة

محاور الدراسةل وتفسر هذه النتيجة بأن الفئات العمرية األكبر

ذات داللة احصق ق ق ققائية عند مسق ق ق ققتوى معنوية (05ل )0فأقل في

قد يكون لديهن احس ققاا بالمس ققؤولية االجتماعية مقارنة للفئات

آراء أفراد مجتمع الد ارس ققة الالتي أعمارهن أقل من ( )20س ققنة

العمرية األقلل

مع الالتي أعمارهن من ( )20الى أقل من ( )25س ق ق ققنة ،ومن
-11325
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جدول ( )12اختبار ( )Tلمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً للحالة االجتماعية
المحاور
المسؤولية الشخصية
المسؤولية األخالقية
المسؤولية الوطنية
المسؤولية نحو المجتمع
المسؤولية نحو البيئة

الحالة االجتماعية

العدد

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

متزوجة

58

382ل3

727ل0

غير متزوجة

259

192ل3

649ل0

متزوجة

58

30ل3

985ل0

غير متزوجة

259

98ل2

874ل0

متزوجة

58

42ل3

08ل1

غير متزوجة

259

11ل3

85ل0

متزوجة

58

45ل3

96ل0

غير متزوجة

259

03ل3

94ل0

متزوجة

58

57ل3

97ل0

غير متزوجة

259

29ل3

94ل0

قيمة ت

sig

96ل1

050ل0

47ل2

014ل0

42ل2

016ل0

05ل3

002ل0

05ل2

041ل0

يوضق ق ق ق ق ق ققا الجدول رقم ( )12اختبار ( )Tلمعرفة داللة الفرو

االجتماعية ،ويالحظ أن االختالف لص ق ق ق ق ق ققالا المتزوجات ،وقد

في اجابات أفراد الد ارس ق ق ق ق ق ققة نحو محاور الد ارس ق ق ق ق ق ققة وفقاً للحالة

يعزى السق ققبب في ذلك الى أن المتزوجة قد تشق ققعر بالمسق ققؤولية

االجتمققاعيققة ،ويتبين من الجققدول وجود اختالفققات جوهريققة بين

االجتماعية بشكل يزيد عن غير المتزوجاتل

العينة في كافة محاور الد ارسق ق ق ق ق ق ققة اعتماداً على متغير الحالة

جدول ( )13اختبار ( )Tلمعرفة داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة وفقاً للتخصص
المحاور
المسؤولية الشخصية
المسؤولية األخالقية
المسؤولية الوطنية

المسؤولية نحو المجتمع
المسؤولية نحو البيئة

التخصص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

علمي

117

06ل3

72ل0

نظري

202

32ل3

60ل0

علمي

117

95ل2

98ل0

نظري

202

10ل3

84ل0

علمي

117

99ل2

01ل1

نظري

202

26ل3

83ل0

علمي

117

89ل2

06ل1

نظري

202

23ل3

87ل0

علمي

117

17ل3

02ل1

نظري

202

44ل3

89ل0

قيمة ت

sig

52-ل3

000ل0

44-ل1

149ل0

66-ل2

008ل0

09-ل3

002ل0

43-ل2

015ل0

يوضققا الجدول رقم ( )13اختبار ( )Tلالختالف حول محاور
القد ارس ق ق ق ق ق ق ققة بقاختالف التخصق ق ق ق ق ق ققب ،ويتبين من الجقدول وجود

والمسق ق ق ققؤولية نحو البيئة اعتماداً على متغير التخصق ق ق ققبل كما

تبين من الج ققدول ع ققدم وجود اختالف ققات جوهري ققة بين العين ققة

اختالف ق ققات جوهري ق ققة بين العين ق ققة في مح ق ققاورة المسق ق ق ق ق ق ققؤولي ق ققة

اعتمق ققاداً على متغير التخصق ق ق ق ق ق ققب في محور المسق ق ق ق ق ق ققؤوليق ققة

الش ق ققخص ق ققية ،والمس ق ققؤولية الوطنية ،والمس ق ققؤولية نحو المجتمع،

األخالقيةل
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وهذه النتيجة تتف مع دراسة األحمد ( )2015التي توصلت

هيفاء الفوزان

2ل دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية األخالقية لدى
طالبات جامعة شقراءة

الى جود فرو ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد عينة
الدراسة حول تضمين المسؤولية االجتماعية في المناخ

أظهرت النتائي ميل عينة الد ارسققة الى (محايد ) على العبارات

المؤسسي والمقررات الدراسية لصالا الكليات النظريةل

الوارد في محور دور األنش قطة الجامعية في تعزيز المسققؤولية
األخالقية لدى طالبات جامعة ش قققراء ،حيث تبين أن الطالبات

كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشهراني ( ،)2017حيث
تبين عدم وجود فرو

عينة الدراسة يرين أن األنشطة الجامعية تهتم بإرشاد الطالبات

ذات داللة احصائية في المسؤولية

للقيام باألعمال التطوعية تنمي قيمة احترام ومس ققاعد الجيران،

االجتماعية تعزى الى متغير التخصبل

كما تهتم بالمساهمة في حل مشاكل اآلخرين ،وتحث األنشطة
الجامعية على اهتمام الفرد باألخرين ،وتتض ق ق ق ق ق ققمن األنش ق ق ق ق ق ققطة

كما توصلت دراسة  )2017( Hendresonالى وجود فرو

مساعد كبار السن والعجز قدر المستطاع ،وتحث على التبرع

ذات داللة احصائية تعزى الى أ ر التخصب الدراسي في

جميع الجوانب وفي األدا ككل ،وكانت الفرو

بالدم ،وذلك بدرجة متوسق ققطةل وهذه النتيجة تؤكد أن لألنشق ققطة

لصالا

التخصصات اإلنسانيةل

الجامعية دو اًر متوسطاً في تعزيز المسؤولية األخالقيةل

كما توصلت دراسة  ،)2016( Boscheeالى وجود فرو في

3ل دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية الوطنية لدى
طالبات جامعة شقراءة

استجابات أفراد العينة في دور الجامعات في تحقي المسؤولية

أظهرت النتائي ميل عينة الد ارسققة الى (محايد ) على العبارات

االجتماعية حسب التخصبل

الوارد في محور دور األنشققطة الجامعية في تعزيز المسققؤولية

النتائج:

الوطنية لدى طالبات جامعة ش ق ق ق ق قققراء ،حيث تبين أن الطالبات
عينة الد ارسققة يرين أن األنشققطة الجامعية توضققا أهمية خدمة

توص ق ق ق ق ق ققلت الد ارس ق ق ق ق ق ققة الى نتائي عد  ،يمكن تحديدها على النحو

الوطن ،وتهتم بموضق ق ق ق ق ق ققوع الت ققدخ ققل ب ققالنصق ق ق ق ق ق ققا للحف ققاظ على

التالية

الممتلكات العامة ،كما أنها تتضق ققمن أهمية مشق ققاركة الم أر في

1ل دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية الشخصية لدى

المجتمع ،وتتضق ق ق ققمن موضق ق ق ققوع التوعية من األمراض المعدية،

طالبات جامعة شقراءة

وقض ق ققايا الترش ق ققيد في اس ق ققتهالك المياه والكهرباء ،وتبرز أهمية

أظهرت النتائي ميل عينة الد ارسققة الى (محايد ) على العبارات

متابعة األخبار المحلية في وسق ق ق ققائل اإلعالم المحلية ،كما أنها

الوارد في محور دور األنشققطة الجامعية في تعزيز المسققؤولية

تهتم بالتدخل في حال وجود محال تبيع بضق ققائع بأسق ققعار أك ر

الشخصية لدى طالبات جامعة شقراء ،حيث تبين أن الطالبات

مما هو مقرر ،وذلك بدرجة متوسق ق ق ق ققطةل وهذه النتيجة تؤكد أن

عينة الدراسة يرين أن األنشطة الجامعية تشجع على االعتماد

لألنشطة الجامعية دو اًر متوسطاً في تعزيز المسؤولية الوطنيةل

على النفا ،كما أنها تتضمن االهتمام بالعالقات االجتماعية،

4ل دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية نحو المجتمع

وتبرز أهمية تكوين صق ق ق ق ق ق ققداقات ،كما تحث على اهتمام الفرد

لدى طالبات جامعة شقراءة

باألخرين ،وعلى اإلي ار ،وذلك بدرجة متوس ق ققطةل وهذه النتيجة

أظهرت النتائي ميل عينة الد ارسققة الى (محايد ) على العبارات

تؤكد أن لألنشققطة الجامعية دو اًر متوسققطاً في تعزيز المسققؤولية

الوارد في محور دور األنشققطة الجامعية في تعزيز المسققؤولية

الشخصيةل

نحو المجتمع لققدى طققالبققات جققامعققة شق ق ق ق ق ق قققراء ،حيققث تبين أن
-115-

27

Published by Arab Journals Platform, 2019

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 39 [2019], Iss. 3, A

مجلة اتحاد الجامعات العربية  )3(39لسنة 118-89 ،2019

()doi-10.12816/0054609

الطالبات عينة الد ارس ق ق ق ق ق ققة يرون أن األنش ق ق ق ق ق ققطة الجامعية تبرز

هيفاء الفوزان

كما تبين عدم وجود اختالفات جوهرية بين العينة اعتماداً
على متغير التخصب في محور المسؤولية األخالقيةل

أهميققة خ ققدمققة المجتمع من خالل المسق ق ق ق ق ق ق ققاهمققة في األعمققال
التطوعية ،وتهتم بأهمية متابعة قضق ق ق ق ق ق ققايا التنمية في المجتمع،

التوصيات والمقترحات:

كما تهتم بضق ق ق ققرور المسق ق ق ققاعد في الحد من األمية ،وتوض ق ق ققا

في ضققوء النتائي التي أسققفرت عنها الد ارسققة الحالية،

سق ققلبيات القنوات الفضق ققائية على الفرد واألسق ققر  ،وضق ققرور عدم

تقترح الباح ة بعض التوصيات ،وهية

ازعاج اآلخرين ،كما أنها تناقش قضق ق ق ققايا البطالة في المجتمع،

وذلقك بقدرجقة متوس ق ق ق ق ق ق قطقةل وهقذه النتيجقة تؤكقد أن لألنش ق ق ق ق ق ق قطقة

1ل تعزيز اهتمام األنش ق ق ققطة الجامعية في جامعة ش ق ق قققراء بقيمة

الجامعية دو اًر متوسطاً في تعزيز المسؤولية نحو المجتمعل

اإلي ق ققار ،واهتم ق ققام الفرد ب ق ققاآلخرين ،وابراز أهمي ق ققة تكوين
ص ققداقات ،وايضقققاح أهمية العالقات االجتماعية واالعتماد

5ل دور األنشطة الجامعية في تعزيز المسؤولية نحو البيئة لدى

على النفال

طالبات جامعة شقراءة

2ل زياد اهتمام األنشق ق ق ققطة الجامعية بالحث على التبرع بالدم،

أظهرت النتائي ميل عينة الد ارسققة الى (محايد ) على العبارات

ومساعد كبار السن والعجز قدر المستطاع ،واهتمام الفرد

الوارد في محور دور األنشققطة الجامعية في تعزيز المسققؤولية

بحل مش ققكالت اآلخرين ،واحترام ومس ققاعد الجيران ،وحث

نحو البيئة لدى طالبات جامعة شقراء ،حيث تبين أن الطالبات

الطالبات على القيام باألعمال التطوعيةل

عينة الدراسة يرين أن األنشطة الجامعية تبرز أهمية المساهمة

3ل زياد اهتمام األنشق ق ق ق ق ق ققطة الجامعية بالتدخل في حال وجود

في توجيه األفراد للنظافة العامة ،كما تتض ق ق ققمن قض ق ق ققايا تتعل

محال تبيع بض ققائع بأس ققعار أك ر مما هو مقرر ،وأن تبرز

بققالمحققافظققة على البيئققة ،وتوضق ق ق ق ق ق ققا أهميققة االعتنققاء بققالنظققافققة

أهمية متابعة األخبار المحلية في وسققائل اإلعالم المحلية،

الش ق ق ق ق ق ققخص ق ق ق ق ق ققية ،كما تتطر الى االتجاهات الحدي ة في تنمية

وأن تتضمن األنشطة موضوع الترشيد في استهالك المياه

البيئة ،وتهتم بنتائي األبحاث التي تخدم البيئة ،وتبرز األنشطة

والكهرباء ،والتوعية من األمراض المعدية ،وأهمية مشققاركة

الجامعية أهمية اإلقالع عن التدخين ،وذلك بدرجة متوس ق ق ققطةل

الم أر في المجتمع ،وأهمية خدمة الوطنل

وهذه النتيجة تؤكد أن لألنشق ق ق ق ققطة الجامعية دو اًر متوسق ق ق ق ققطاً في

4ل أن تهتم األنش ق ق ققطة الجامعية بمناقش ق ق ققة قض ق ق ققايا البطالة في

تعزيز المسؤولية نحو البيئةل

المجتمع ،وضق ق ق ققرور عدم ازعاج اآلخرين ،وابراز سق ق ق ققلبيات

6ل الفرو ذات داللة احصائية في اجابات أفراد العينة نحو

القنوات الفض ق ققائية على الفرد واألسق ق قر  ،وأن تهتم األنش ق ققطة

محاور الدراسة التي تعزى الى المتغيرات الشخصيةة

بضق ق ق ق ققرور المسق ق ق ق ققاعد في الحد من األمية ،وأهمية متابعة
قضايا التنمية في المجتمع ،وأهمية خدمة المجتمعل

أ .وجود فرو ذات داللة احص ق ق ققائية بين عينة الد ارس ق ق ققة فيما

5ل زياد اهتمام األنشق ق ق ق ق ق ققطة الجامعية بقضق ق ق ق ق ق ققايا االقالع عن

يتعل بجميع محاور الدراسة تعزى الى العمرل

ب .وجود اختالفق ققات جوهريق ققة بين العينق ققة في كق ققافق ققة محق ققاور

التققدخين ونتققائي األبحققاث التي تخققدم البيئققة ،والتطر الى

الد ارس ق ق ق ق ققة اعتماداً على متغير الحالة االجتماعية ،ويالحظ

االتج ققاه ققات الح ققدي ققة في تنمي ققة البيئ ققة ،وأهمي ققة االعتن ققاء
بالنظافة الشق ق ق ق ق ق ققخصق ق ق ق ق ق ققية ،والمحافظة على البيئة والنظافة

أن االختالف لصالا المتزوجاتل

العامةل

ج .وجود اختالفات جوهرية بين العينة في محاورة المسق ققؤولية

الشخصية ،والمسؤولية الوطنية ،والمسؤولية نحو المجتمع،

والمس ق ق ق ققؤولية نحو البيئة اعتماداً على متغير التخص ق ق ق ققبل
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خريبه ،صفاء صدي ل ()2015ل المسؤولية االجتماعية

المراجع العربية:

كمتغير وسيط بين التضحية الشخصية واالنتماء للوطن

أبكر ،سمير حسنل ()2014ل المسؤولية وعالقتها بالكفاء

لدى الشباب الجامعي بمدينة الرياضل القاهر  ،مجلة

االجتماعية لدى طالبات المرحلة الجامعية بكلية التربية

االرشاد النفسي ،العدد ( ،)44ب ب 300-243ل

للبنات بجد ل الرياض ،مجلة دراسات عربية في التربية

آل خطاب ،سليمان أحمدل ()2015ل أ ر التسوي االجتماعي

وعلم النفا ،المجلد الرابع ،العدد ( ،)45ب-263

وتطبي المسؤولية االجتماعية في تعزيز جود الخدمات

300ل

التعليميةة دراسة ميدانية على المدارا الخاصة والمراكز

األحمد ،هند بنت محمدل ()2015ل دور التعليم الجامعي

ال قافية في مدينة معانل األردن ،مجلة دراسات ،المجلد

السعودي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الطالبات

( ،)42العدد ال اني ،ب460-443ل

من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود

خطار ،زهيةل ()2016ل دور الشعور بالمسؤولية االجتماعية

اإلسالميةل جامعة المجمعة ،حوليات جامعة المجمعة

في التخفيض من ظاهر الغش في االمتحانات لدى طلبة

للبحوث والدراسات ،العدد األول ،ب62-1ل

الجامعةل المجلد األول ،العدد ( ،)42ب100-84ل

األحمدي ،وفاء بنت ذيابل ()2016ل دور الجامعات السعودية

الرشيدي ،فاطمة سحابل ()2015ل المسؤولية االجتماعية لدى

في الربط بين التعليم والمجتمعة دراسة تحليلية في ضوء

طلبة كلية اآلداب والعلوم في محافظة الرا في ضوء

المسؤولية االجتماعية للجامعاتل جامعة األزهر ،كلية

بعض المتغيراتل الزقازي  ،مجلة كلية التربية ،العدد

التربية ،المجلد ال الث ،العدد ( ،)168ب684-631ل

( ،)87ب71-41ل

ال بيتي ،خالد عواضل ()2015ل دور األقسام التربوية
بالجامعات السعودية في تحقي

الرواشد  ،عالء زهيرل ()2011ل دور الجامعة في خدمة

المسؤولية االجتماعيةل

المجتمع المحلي من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

جامعة طيبة ،مجلة طامعة طيبة ،المجلد العاشر ،العدد

فيها وعالقة ذلك ببعض متغيرات الشخصية لديهمة جامعة

األول ،ب68-51ل

البلقاء التطبيقية نموذجاً مجلة جامعة أم القرى للعلوم

جابر ،محمود زكيل ()2011ل دور الجامعات في تعزيز

االجتماعية السعودية ،المجلد ( )3العدد ( ،)1ب-19

مفاهيم المسؤولية االجتماعية لدى طلبتها دراسة ميدانية

33ل

مقارنة بين جامعتي حلوان (جلملع) ،وجامعة األزهر –

أبو ساكور ،تيسير عبدالحميدل ()2014ل دور اإلدارات

غز (فلسطين)ل القاهر  ،مركز البحوث التربوية والمناهيل

المدرسية في تنمية المسؤولية االجتماعية للطلبة ذوي

حسن ،فاطمة أحمدل ()2016ل دور الجامعات في تعزيز
المسؤولية المجتمعية بالتطبي

هيفاء الفوزان

اإلعاقة في المدارا الحكومية في جنوب الخليلل جامعة

على الحالة المصريةل

األزهر ،مجلة كلية التربية ،المجلد ال اني ،العدد (،)159

عمان ،المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية ،مجلة

ب630-591ل

الدراسات المالية والمصرفية ،المجلد ( ،)24العدد ال اني،
ب46-44ل
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