
 الرويليد. سعود بن عبد اهلل بن برد  دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

121 

دور جامعة شقراء 

يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها 

وعالقته ببعض املتغريات

إعداد:

برد الرويلي د. سعود بن عبد اهلل بن

أستاذ مساعد بقسم العلوم الرتبوية 

جامعة شقراء -بكلية الرتبية بشقراء 

م2016/هـ1437

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

122 

:الملخص

هدفت الدراسة إىل تعرف دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا، والتعرف إيل داللة الفروذ يف هذا الدور 
( 245اجلنس، والسنة الدراسية، والتحصيل الدراسي. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )حسب متغريات: 

د  البا و البة ب اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة. كما استخدمت الدراسة استبانة للتعرف إيل املسؤولية االجتماعية من إعدا
رة موزعة على ستة  االت: مساندة العدالة واحلرية، واملساندة االجتماعية للطلبة، واملساندة االجتماعية ( عبا43الباحث واملكونة من )

للطلبة املتخرجني، واملساعدات واملنت الدراسية، واملساندة االجتماعية للمعاقني، ومساندة اجملتمع احمللي.

االجتماعية لدى  الهبا جاء بدرجة متوسطة ومبتوسط حسايب وقد أظهرت النتائج أن دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية 
ت مبتوسط املساندة االجتماعية للطلبة (، وأن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لطالهبا جاء يف  ال ت3.511)

ت، مث  ال ساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني امل، مث  ال تتاملساعدات واملنت الدراسية ت ( وبدرجة كبرية ، تاله  ال3.811حسايب )
( يف دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية 0.05 = ت. وأظهرت النتائج عدم وجود فروذ ذات داللة إحصائية )مساندة العدالة واحلرية ت

ذ ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري ، وللتفاعل بني متغريات الدراسة، ووجود فرو االجتماعية تعزى ملتغريات اجلنس، والسنة الدراسية
بضرورة قيام جامعة شقراء بإعداد الربامج التحصيل الدراسي لصاه ذوي التقدير ممتاز. وبناء على النتائج أوصت الدراسة 

وإرشادهم للقيام مبسؤوليارم االجتماعية. وتنظيمها لتوجيه الطلبة إليها، املختلفة
Abstract:

  The study aimed to identify the role of Shaqra University in promoting social 
responsibility to its students and to identify the indications of differences in this role 
according to gender, academic year and academic achievement variables.   The study 
used descriptive method, and the sample of the study consisted of [254] students, who 
were selected by simple random sampling method.  The study also used a questionnaire 
for identifying the social responsibility that is prepared by the researcher and consisting 
of [43] phrases spread over six fields: supporting of justice and freedom, social support 
for students, social support for graduate students, educational assistance and scholarships, 
social support for handicapped people, and supporting local community. 

 The results showed that the role of Shaqra University in promoting social 
responsibility to students was with a moderate degree and an average of [3.511]. And 
the top role of Shaqra University in promoting social responsibility to students came in 
the field of " Social Support for Students " with an average of [3.811] and a great degree. 
Then, the field of " Educational Assistance and Scholarships ". Next, the field of " Social 
Support for Graduate Students ". Finally, the field of " Supporting of Justice and 
Freedom ".  The results also showed that the lack of statistically significance differences 
[0.05=α] with the role of Shaqra University in promoting social responsibility is referred 
to gender and academic year variables and the interaction between the variables of the 
study. As well as the availability of statistically significance differences is referred to 
academic achievement variable in favor of students who had excellent average. 
According to the results, the study recommended that Shaqra University should make 
and organize programs for guiding students to undertake their social responsibilities.
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مقدمة:
إن املتتبع للعمل باجلامعات السعودية يلمس الرتكيز على العمل األكاد ي الصرف وخاصة يف اجلامعات الناشئة، اليت تركز فيه على 

 ي، الذي قد يكون على حساب األدوار األخرى للجامعة املتعلقة باجملتمع والبحث العلمي.  تسيري العمل األكاد
إن اقتصار دور مؤسسات التعليم العايل على اصيل الطالب وتنمية بعا مهارارم املعرفية ال  كن اعتباره أمرًا مقبواًل يف الوقت  

لسريع جملتمع املعرفة، و الت هذه التغريات  يع مناحي احلياة  لذا أصبحت مشاركة احلاضر، وخباصٍة يف ظل التغري االجتماعي والثقايف ا
الطالب اجلامعي فيما خيص  تمعه أمرًا حتميًا لتطور اجملتمع وتقدمه، خصوصا أن هناك توجها بأن على اجلامعات أن تشارك بشكل 

 ,Giuffré & Rattoحنو امل املسؤولية جتاه  تمعهم )ملمو  أكثر من أي وقت مضى يف تطوير اجملتمع ككل، وتوجيه  الطلبة 
2014.)

وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية للجامعات أصبحت اآلن جزءاً ال يتجزأ من عمل اجلامعة من خالل توفري اخلدمات التعليمية ونقل 
ة، وتعزيز القيم، فاجلامعة لديها تأثري مباشر على مستقبل املعرفة واملبادئ األخالقية، واحلكم الرشيد، واحرتام البيئة، واملشاركة االجتماعي

العا  من خالل تدريب املهنيني والقادة، كما أن هلا دورا فاعال من الناحية االجتماعية  كن من خالله أن تعزز تعليم الطالب وتنمي 
 ,Sadeghi,  Asghari, Mehdi & Sadeghiقدرارم وفقا للواقع االجتماعي اخلارجي  مما جيعل املعرفة يف متناول اجلميع)

2014.)
إىل أن املسؤولية االجتماعية أقرب إىل االجتاه منها إىل املعرفة أو املهارة أو االستعداد، وهي  موعه  Harrisويشري هاريس 

الجتاهات األخرى تؤدي إىل االجتاهات حنو العمل والعالقات الشخصية يف األسرة واجملتمع، وهي اجتاهات ثابتة وملزمة وبالتايل فهي مع ا
تنظيم سلوك الفرد  مما يعطي أيية لتطويرها وضرورة تنميتها لدى األفراد، حبيث يشرتك يف ذل.  تلف مؤسسات اجملتمع وعلى رأسها 

اجلامعات.
مفهوم المسؤولية االجتماعية:

ركز على  أن لكل كيان يف اجملتمع دورًا جيب أن يقدم يف الواقع أن املسؤولية االجتماعية تنطلق من أسس نظرية اجتماعية خلقية ت    
خلدمة هذا اجملتمع، وهذا الكيان قد يكون جهة حكومية أم حمري حكومية، رحبية أم حمري رحبية واجلامعة لكي تؤدي رسالتها يف اجملتمع جيب 

أن تضع لذل. برامج دائمة ومتطورة ومستمرة  أن تكون شريكا كاماًل يف تطوير اجملتمع، فاجلامعة ملزمة بالشراكة مع اجملتمع، ويفرتض
تتوافق  رجارا مع متطلبات سوذ العمل. 

كما أن اديد أدوار فاعلة للجامعات وانسجام وتناحمم أنشطتها مع مؤسسات اجملتمع، وتوافقها مع توقعات اجملتمع، واستجابتها    
(2115ري يف تطبيقه وأدائه ) العياشي، ملتطلباته أصبت أمراً إلزامياً حمري قابل للنقاش أو التقص

والواقع  أنه من الصعب يف كثري من األحيان اديد تعريف شامل ملفهوم معني أو ظاهرة ما، وخباصٍة فيما يتعلق بالعلوم اإلنسانية       
عامة واالجتماعية خاصة كما هو ظاهر يف مفهوم  املسؤولية االجتماعية، فلقد تنوعت تعريفات الباحثني يف هذا اجملال تنوعًا كبريًا يف 

مدلول املسؤولية االجتماعية، وفيما يلي نورد أهم التعريفات املرتبطة باملسؤولية االجتماعية. اديد
املسؤولية بأهنا: نزوع الفرد إىل التفكري املسبق لنتائج أعماله، وقبول هذه النتائج عن قصد ويعي القبول  Deweyيعرف ديوي 

ثابة مواقف داخلية للوصول إىل حل ملوقف مميز، والواجب واملسؤولية يا الكوابت وضعها يف احلسبان وإظهارها يف الفعل  فاألفكار تعد مب
(.2111اليت تسهم يف تشكيل األهداف املرحموبة )املزروع، 

( املسؤولية االجتماعية بأهنا حماولة إلعادة صياحمة  بيعة املنظمات من خالل: نظرية اإلدارة Hong, 2014ويعرف هونج )
وإعادة تعريف احلدود التنظيمية على أهنا أكثر تواصالً وتكامالً مع البيئة االجتماعية والطبيعية.املشرتكة ليخالذ، 

( املسؤولية االجتماعية للمنظمة باعتبارها الدعم Valentine and Fleischman, 2008ويعرف فالنتني، وفليشمان)
ع من حوهلا خالل فرتة زمنية معينة.االقتصادي والقانوين واخللقي واخلريي الذي تقدمه املنظمات للمجتم

املسؤولية االجتماعية للجامعات بأنه قدرة اجلامعة على نشر  موعة من املبادئ العامة والقيم احملددة وتنفيذها،  ويعرف مصطلت 
(. Giuffré & Ratto, 2014اإلدارة والتدريس والبحث واإلرشاد ) -وذل. باستخدام أربع عمليات رئيسية هي:
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املسؤولية االجتماعية للجامعات بأهنا: سياسة ذات إ ار خلقي  (Jossey and Jossey, 2008)وتعرف جوسي وجوسي 
ا اجلامعة ألداء  تمع اجلامعة من  الب وأعضاء هيئة تدريس وإداريني وموظفني مسؤوليارم جتاه اآلثار التعليمية واملعرفية والبيئية اليت تنتجه

تمع لتعزيز تنمية إنسانية مستدامة. يف حوار تفاعلي مع اجمل
أهمية المسؤولية االجتماعية:

 تُعرب املسؤولية االجتماعية عن ارتباة الفرد الوثيق باجلماعة، والشعور باالنتماء إليها، والرحمبة الشديدة باحلفا  عليها والعمل على
الجتماعية والسياسة العامة يف اجملتمع وفهمهما، ويتعاون مع الزمالء تطويرها، فالفرد املسؤول اجتماعيا هو فرد يهتم مبناقشة املشكالت ا

فرد وىيرتم آراءهم، ويبذل اجلهد يف سبيل احملافظة على  عة اجلماعة، واحرتام الواجبات االجتماعية، وال ش. أن  تمعنا اليوم يف حاجة لل
احلاجة إىل الرقيب أو املتابع. املسؤول اجتماعياً، ذل. الفرد الذي يؤدي ما عليه من التزامات دون

كما أن إحسا  أفراد اجملتمع مبسؤوليارم حنو أنفسهم وحنو  تمعهم ركن أساسي ومهم يف احلياة، وبدونه تصبت احلياة فوضى 
تماعية يصقله وتشيع فيها شريعة الغاب، حيث يأكل القوي الضعيف، وينعدم التعاون، وتغلب األنانية والفردية. فاإلحسا  باملسئولية االج

(.2119الشعور بالواجب، ويؤدي إىل االلتزام باملعايري والقواعد اإلنسانية اليت تقود إىل وحدة اجملتمع وتآلف أفراده )مشرف، 
وتؤدي املسؤولية االجتماعية دوراً مهماً يف استقرار احلياة ليفراد واجملتمعات، حيث تعمل على صيانة نظم اجملتمع، وافع قوانينه 

 دوده من االعتداء، ويقوم كل فرد بواجبه ومسؤوليته حنو نفسه وحنو  تمعه، ويعمل ما عليه يف سبيل النهوض بأمانته امللقاة على عاتقه.وح
 حيث إن الفرد بالنسبة للمجتمع كاخللية بالنسبة للبدن، فكما أن البدن ال يكون سليماً إال إذا سلمت  يع خالياه وقامت بأداء وظائفها

(.2112و ة هبا، فكذل. اجملتمع ال يكون سليماً إال إذا سلم  يع أفراده، وقاموا بأداء  يع مسؤوليارم وواجبارم )جنايت، املن
وتتجلى أيية الشعور باملسؤولية االجتماعية ليفراد، بارتبا ها مبسؤولية األفراد حنو  تمعهم، فهو يتوقف على مدى شعورهم 

جملتمع، وكلما زاد الشعور بالوالء للمجتمع زاد الشعور باملسئولية االجتماعية حنو اجملتمع، كما أهنا تعد مؤشرا على بالوالء واالنتماء إىل ا
مدى استعداد الفرد للقيام مبا يوكل إليه من مسئوليات يف املواقف املختلفة يف اجملتمع الذي يعي  فيه.

المسؤولية االجتماعية للجامعات :
نعي  فيه من املؤسسات التعليمية خصوًصا اجلامعات مسؤوليات اجتماعية أكثر من أي وقٍت مضى، وأن يتطلب العصر الذي 

تبادر هذه املؤسسات إىل تبي املسؤولية اجملتمعية من خالل خططها االسرتاتيجية اليت تتضمن إجراء الدراسات، ووضع آليات قيا  
م تقدمي اخلدمة التطوعية إىل تطبيق أوسع يقوم على تبي مفهوم املسؤولية ومؤشرات ملدى النجاد. ويكون ذل. باالنتقال من مفهو 

اجملتمعية، اليت ترتكز على التأمل الدائم يف حمطات املرور املنجزة يف اجلامعة، والتأكد من حاجة اجملتمع للخدمة املقدمة.
رود عاملًيا يف هذا الوقت باعتباره أمرًا جيب إبرازه إن موضوع املسؤولية اجملتمعية للجامعات أمر ليس جبديٍد يف مضمونه، لكنه مط

ومأسسته وتضمينه بشكل ملمو  يف مناهج اجلامعات وأدوارها و رجارا، ويستدعي هذا من مؤسسات التعليم كافة ومنها اجلامعات أن 
للجامعات دور رئيس يف التأسيس لفكر  تضع املسؤولية اجملتمعية يف صلب اسرتاتيجيارا أسوة بكافة مؤسسات اجملتمع األخرى، ح  يكون

علمي اسرتاتيجي تنافسي خيدم اجملتمع وقضاياه، من خالل تناول املشكالت والتحديات اليت تواجه اجملتمع وإجياد احللول هلا بإتباع املنهج ال
وإجراء الدراسات واألحباث املتخصصة.

يف ترسيخ مفاهيم املسؤولية االجتماعية، وماهلا من دور فاعل يف رعاية رود  وتعد اجلامعات من أبرز املؤسسات اليت اظى بدور كبري      
املسؤولية االجتماعية وتعزيزها، وااللتزام بكل ما فيه خري اجملتمع الذي يفرتض أهنا تدرك قوة ارتبا ها به، وأن هدف وجودها دعمه 

م (. 2114هذه املفاهيم )الشمري: وخدمته  األمر الذي ىيتم عليها القيام بدور فاعل ومستمر يف تعزيز 
( يف دليل املسؤولية االجتماعية للجامعات جوانب من املكاسب اليت  كن للجامعات احمللية 2111ويف هذا اخلصوت أكد عواد )

أن جتنيها من تبي املسؤولية االجتماعية هي:
اجلامعة ورسالتها.تعزز موقعها و عتها داخل اجملتمع، وزيادة اإلحسا  الواضت بأهداف  .1
اقق عوائد  ويلة األجل يف االستثمار االجتماعي. .2
تتيت الفرصة البتكار منتجات وخدمات جديدة واختيارها. .3
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تزيد انتماء اجملتمع هلا وتعزز رود فريق العمل يف اجلامعة  مما يبقيها مركز إشعاع حضاري واجتماعي يهدف إىل تنمية اجملتمع 
ياً.اقتصادياً وثقافياً وعلم

ومن املبادرات العاملية اليت تركز على دور اجلامعات يف  ال املسؤولية االجتماعية مبادرة األمم املتحدة ملبادئ التعليم اإلداري 
( وهي منصة أكاد ية تدعمها األمم املتحدة هبدف نشر الفكر القيادي واإلدارة املسؤولة، وتشرتك فيها حمالبية PRMEاملسئول )

بية والسعودية، فقد أكدت هذه املبادرة على دور اجلامعات يف  ال املسؤولية االجتماعية. واملؤسسات التعليمية اليت تتب  اجلامعات العر 
 هذه املبادرة تركز على تزويد الطالب بالتعليم والتأهيل اجليد الذي  كنهم من املنافسة يف سوذ العمل. كما أن اجلامعات املنضوية ضمن

تزم  وًعا يف االخنراة يف عملية مستمرة من اسني قدرارا على تنمية املسؤولية االجتماعية للطلبة وللمجتمع احمللي من خالل هذه املبادرة تل
(:Sherif, 2015تطبيق  موعة من املبادئ تتضمن ما يلي )

:ة املستدامة لقطاع األعمال وتعي العمل على تطوير قدرات الطالب ليكونوا مولدات املستقبل للقيم المبدأ األول: الغاية
واجملتمع كله والعمل للوصول القتصاد عاملي شامل ومستدام.

:وتتطلب االندران يف األنشطة األكاد ية وحمري األكاد ية اليت ترسخ قيم املسؤولية االجتماعية العاملية  المبدأ الثاني: القيم
املتحدة. املندرجة يف املبادرات الدولية مثل االتفاذ العاملي ليمم

:وتتضمن العمل على إنشاء املناهج واألنشطة التعليمية والعمليات والبيئات اليت تزود املتعلم خبربات  المبدأ الثالث: الطريقة
التعلم الفعالة للقيادة املسؤولة.

:تماعية والبيئية املشاركة يف البحوث النظرية والتجريبية اليت تسهم يف الوصول إىل القيمة االج المبدأ الرابع: البحث
واالقتصادية املستدامة.

:التفاعل والتواصل مع الشركات واملؤسسات احمللية لتوسيع املعرفة بالتحديات اليت تواجهها يف تلبية  المبدأ الخامس: الشراكة
احتياجات اجملتمع، واإلسهام معها يف الوصول إىل هنج مشرتك ملواجهة هذه التحديات.

:يقصد به: تسهيل ودعم احلوار والنقاش بني األساتذة، والطلبة، واملؤسسات التجارية، واحلكومة،  المبدأ السادس: الحوار
وأفراد اجملتمع احمللي، ووسائل اإلعالم، ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات املهتمة األخرى بشأن القضايا احلا ة املتعلقة 

باملسؤولية االجتماعية.
اعل ملؤسسات التعليم العايل يف اجملتمع العاملي واديات العوملة، تتوافق مع الغرض الرئيس ألنشطة يتضت مما سبق أن اإلسهام الف

هذه املؤسسات اهلادفة إىل اإلسهام يف التنمية الشاملة للمجتمع، وبالتايل فإن اديد أدوار فاعلة للجامعات يف ظل منظور العوملة، 
ات اجملتمع كافة، وتوافقها مع توقعات اجملتمع، واستجابتها ملتطلباته القانونية واخللقية واالنسجام والتناحمم يف هذه األنشطة مع مؤسس

والقيمية والبيئية أصبت أمراً ملحاً وقابال للنقاش، ومن الضروري تناوله يف الدراسات امليدانية.
الدراسات السابقة:

املسؤولية االجتماعية منها دراسة انتونارسو وآخرون خلص الباحث إىل عديد من الدراسات السابقة اليت أجريت حول 
(Antonaros et al., 2008( اليت أجريت على عينة مكونة من )الب 23111  )( موظف ومدر  يف 9111، و)و البة

تائج أن املسؤولية اجلامعات األمريكية، وهدفت إىل تعرف دور اجلامعات األمريكية يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى الطلبة. وأظهرت الن
معات الشخصية واالجتماعية ينبغي أن تكون حموراً رئيساً يف التعليم اجلامعي، وتبني وجود فجودة كبرية بني واقع املسؤولية االجتماعية للجا

وما ينبغي أن تكون عليه.
 لبة اجلامعة اإلسالمية بغزة، ( إىل الكشف عن مستوى التفكري اخللقي واملسؤولية االجتماعية لدى 2119وهدفت دراسة مشرف )

وكذل. إىل الكشف عن العالقة بينهما، والفروذ يف كل منهما اليت تعزى لعدد من املتغريات. وّب استخدام مقيا  التفكري اخللقي 
ائج أن  لبة (  الب و البة. وأظهرت النت611للراشدين، وإعداد استبانة املسؤولية االجتماعية للمرحلة اجلامعية. بل  حجم العينة )

عية،  اجلامعة اإلسالمية بغزة لديهم مستوى مرتفع من املسؤولية االجتماعية، وتبني وجود عالقة دالة بني التفكري اخللقي واملسؤولية االجتما
ت العلمية كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروذ دالة يف مستوى املسؤولية االجتماعية بني الذكور واإلناث ولصاه اإلناث، وبني الكليا
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والكليات األدبية ولصاه الكليات األدبية، وبني مستوى تعليم األب االبتدائي ومستوى تعليم األب اإلعدادي لصاه مستوى التعليم 
اإلعدادي، وبني مستوى تعليم األم االبتدائي ومستوى تعليم األم اجلامعي لصاه مستوى تعليم األم االبتدائي.

إىل تقدمي منوذن مقرتد لتحسني األداء التنظيمي من خالل دراسة العالقات املختلفة بني عناصره ( 2119وهدفت دراسة  واف )
ية. وب اليت متثلت يف: التخطيط االسرتاتيجي، واملوارد البشرية، وتكنولوجيا املعلومات، والتفويا، والثقافة التنظيمية، واملسؤولية االجتماع

يل العاملي االستكشايف والتوكيدي ومنوذن املعادلة. وقد خلصت نتائج الدراسة إىل تدين مستوى إجراء التحليل اإلحصائي بواسطة التحل
يف جامعة التخطيط االسرتاتيجي واملوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات والتفويا والثقافة التنظيمية واملسؤولية االجتماعية واألداء التنظيمي 

قة دالة بني املسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية واألداء التنظيمي، وأوصت الدراسة بضرورة صنعاء. كما خلصت الدراسة إىل وجود عال
اضطالع اجلامعة مبسؤوليات اجتماعية أكرب.
( إىل معرفة مدى ممارسة املسؤولية االجتماعية حنو اجملتمع احمللى واملعوقات اليت تواجه 2111وهدفـت دراسة الروابــدة وعبابنة )

( موظفا. وخلصت 182يقها يف املؤسسات العامة باألردن من خالل اليل اجتاهات العاملني فيها ـ وتكونت عينة الدراسة من )تطب
(، وتبني أن ترتيب 2،79الدراسة إىل أن ممارسة املؤسسات العامة األردنية للمسؤولية االجتماعية كانت بدرجة متوسطة وبوسط حسايب) 

اعية تنازليًا من حيث املمارسة كان جملال املسؤولية حنو املستفيدين، مث  ال املسؤولية حنو اجملتمع، وأخريًا  ال  االت املسؤولية االجتم
ة،  املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني، وتبني أن ما يقارب ثلثي املبحوثني ذكروا عدم وجود قسم أو وحدة متخصصة يف املسؤولية االجتماعي

ن املؤسسات الكبرية لديها ممارسة أعلى جملاالت املسؤولية االجتماعية من املؤسسات الصغرية وكانت أهم املعوقات كما وجدت الدراسة أ
اليت تواجه تطبيق  االت املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات العامة، هي قلة دعم اإلدارة ماديًا، ونقص الربامج التدريبية.

ن دور ممارسة املسؤولية االجتماعية يف اقيق التكاتف األكاد ي باجلامعات من ( إىل الكشف ع2111وهدفت دراسة التل )
خالل التعرف إيل مستوى ممارسة رؤساء األقسام العلمية جبامعة جازان هذه املسؤولية لتحقيق التكاتف األكاد ي بأقسامهم من وجهة نظر 

( فقرة توزعت إىل ثالثة  االت 39ت يف ذل.. ب إعداد استبانة من )أعضاء هيئة التدريس فيها، وإىل الكشف عن أثر عدد من املتغريا
( عضو هيئة التدريس.         بّينت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد العينة ملستوى ممارسة رؤساء األقسام 259 ُّبقت على عينة من )

مبستوى مرتفع. كما بّينت النتائج وجود فروذ دالة بني العلمية املسؤولية االجتماعية يف اقيق التكاتف األكاد ي بأقسامهم كانت 
(سنوات، وأكثر من11-6متوسطات تقديرات مستوى هذه املمارسة تعزى لسنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي لصاه فئيت اخلربة )

ة.( سنوات، يف حني بّينت هذه النتائج عدم وجود فروذ دالة تعزى لصفة الكلية أو للرتبة األكاد ي11)
(إىل معرفة أثر بعا املتغريات التنظيمية )عمر اجلامعة، وحجمها معربًا عنه بعدد أفراد الكادر 2111وهدفت دراسة السا  )

عدد العلمي، ورأ  املال اخلات باجلامعة( يف ممارسة أمناة املسؤولية االجتماعية يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر اإلدارة العليا. بل  
( أستاذاً أكاد ياً يعملون يف مواقع وظيفية يف اجلامعة. خلصت الدراسة إىل أن أكثر أمناة املسؤولية االجتماعية شيوعاً يف 51ة )أفراد العين

اجلامعات األردنية اخلاصة هو النمط املتوازن، يليه النمط االقتصادي فالنمط االجتماعي، كما خلصت الدراسة إىل وجود تأثري معنوي 
على النمط االقتصادي فقط، يف حني ظهرت تأثريات معنوية ملتغري العمر على كل من: النمط االجتماعي، والنمط املتوازن. ملتغري احلجم 

 أما متغري رأ  املال فكان تأثريه املعنوي واضحاً يف  يع األمناة.
تها لدى عينة من الطلبة، ومعرفة ( إىل معرفة السمات القيادية واملسؤولية االجتماعية ودرج2112وهدفت الدراسة أبو كوش )

(  البا. وخلصت 841العالقة بني األنشطة الطالبية والسمات القيادية واملسؤولية االجتماعية. أجريت الدراسة على عينة تكونت من )
ة بني السمات القيادية النتائج إىل أن  ال املسؤولية الدينية واخللقية وزنه هو أعلى األوزان النسبية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائي

واملسؤولية االجتماعية لدى املشاركني يف  اعات النشاة الطاليب، وعدم وجود فروذ ذات داللة إحصائية يف املسؤولية االجتماعية لدى 
اجملاالت، ووجود فروذ املشاركني يف النشاة الطاليب تبعًا ملتغري مستوى تعليم ويل األمر جلميع اجملاالت، وتبعًا ملتغري نوع املؤسسة جلميع 

شاركة ذات داللة إحصائية يف السمات القيادية، ويف املسؤولية االجتماعية بني املشاركني وحمري املشاركني يف النشاة الطاليب تبعا ملتغري امل
جلميع اجملاالت لصاه املشاركني.
لدى  الب اجلامعات السعودية وعالقتها ( هدفت إىل تعرف مدى التزام املسؤولية االجتماعية 2114وأجرى الشمري دراسة )

كونت بالوعي الوقائي االجتماعي لديهم، ومعرفة داللة الفروذ يف املسؤولية االجتماعية والوعي الوقائي االجتماعي تبعا ملتغريات الدراسة. ت
هـ(. أظهرت النتائج وجود عالقة 1416(  البا. استخدمت الدراسة مقيا  للمسؤولية االجتماعية إعداد احلارثي )836عينة الدراسة من )

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي
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وأوصت  ردية بني املسؤولية االجتماعية والوعي الوقائي، ووجود عالقة ارتبا يه  ردية بني املسؤولية الشخصية واملسؤولية اخللقية والو نية، 
تفعيل دور مؤسسات اجملتمع كافًة الدراسة بالعمل على مواءمة كافة املرافق اجلامعية مبا يتناسب مع االحتياجات الفعلية لدى الطالب، و 

باعتبار الوعي الوقائي مسؤولية اجتماعية يشارك فيها اجلميع مبا فيها األسرة.
( إىل تعرف املسؤولية االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية يف حمزة 2114وهدفت دراسة شلدان وصا ة ) 

( من أعضاء هيئة 135م الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة على )وسبل تفعيلها  ولتحقيق هذا اهلدف استخد
( بدرجة كبرية. وال توجد 79.58)  التدريس. أظهرت نتائج الدراسة أن املسؤولية االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة بلغت

د فروذ ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الكلية )إنسانية، وعلمية، وشرعية( فروذ ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس، والسن. ووجو 
وتنظيمها لتوجيه أعضاء اهليئة  لصاه الكلية الشرعية. وأوصت الدراسة بضرورة قيام اجلامعة اإلسالمية بغزة بإعداد برامج

تمع احمللي.وإرشادهم للقيام مبسؤوليارم االجتماعية جتاه الطلبة واجلامعة واجمل التدريسية
( دراسة هدفت إىل تعرف دور أبعاد املسؤولية االجتماعية لتعزيز القدرات اإلبداعية 2114وأجرى احلدراوي واألسدي والفتالوي )

للجامعات، ب تطبيق ذل. عن  ريق اختيار عينة بالطريقة العشوائية من أساتذة كلييت اإلدارة واالقتصاد واآلداب يف جامعة الكوفة بلغت 
عن  ريق منوذن  LISREL(، واختبار الفرضيات باالحندار SEM( فردًا ، وب اختبار النموذن وفقا لنمذجة العالقات اهليكلية )56)

. وأظهرت نتائج اليل االحندار اخلطي أن املسؤولية االجتماعية تسهم Structural Equation Modelاملعادلة اهليكلية أو البنائية 
زيز القدرات اإلبداعية.إسهاماً فاعالً يف تع

( الدور الذي تؤديه املسؤولية االجتماعية يف تعزيز  عة اجلامعة، إذ حاولت تقدمي إ ار 2114وتناولت دراسة رشيد والزيادي )
( من القيادات اجلامعية يف عينة من كليات جامعة القادسية. تكون مقيا  املسؤولية 34نظري إىل جانب إ ار عملي اليلي آلراء )

(، يف تكوين Wheelen & Hunger, 2006االجتماعية من بُعدين )اخللقي والتطوعي( استنادًا لتصور كل من ويلن وهانقر )
إىل مقيا  السمعة التنظيمية املدركة من أربعة حماور هي :)الشعور حول املنظمة، واإلعجاب واالحرتام، والثقة، والسمعة الكلية( باالستناد 

لدراسة إىل أن ممارسات املسؤولية االجتماعية تؤدي دوراً أساسياً يف بناء  عة اجلامعات وتعزيزها.مقيا  منقول، وخلصت ا
( دراسة هبدف التعرف إيل دور اجلامعات يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى الطلبة من خالل الرتبية 2115وأجرى حممد )

ية اإلعالمية املقرتد حنو مضامني مواقع الشبكات االجتماعية يف تنمية املسؤولية اإلعالمية، حيث استهدفت الدراسة معرفة أثر منوذن الرتب
االجتماعية لدى ُ الب جامعة املنيا، والكشف عن مستوى املسؤولية االجتماعية لدى  الب عينة الدراسة. وأظهرت النتائج أن مستوى 

بالربنامج، ووجود أثر دال إحصائيا لنموذن الرتبية اإلعالمية املقرتد  املسؤولية االجتماعية لدى  الب اجلامعة كان منخفضا قبل التحاقهم
يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى ُ الب اجلامعة.

( إىل معرفة مستوى املشاركة يف املعسكرات الرتوىيية وعالقتها باملسؤولية االجتماعية وتقدير الذات 2115وهدفت دراسة عثمان ) 
(  الب و البة، وأظهرت النتائج أن إدراك 475ة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة )لدى  الب جامعة املنصور 

 الب اجلامعة أليية املشاركة يف املعسكرات الرتوىيية كان مرتفعاً، وأن فرت متكني الطالب يف وضع برنامج املعسكر ضئيلة جدا وقد 
بية، وأن أكثر دافع للمشاركة يف املعسكرات الرتوىيية هو الدافع النفسي االجتماعي، تكون حمري موجودة بسبب لوائت األنشطة الطال

واالفتقار للربامج التثقيفية اليت تعمل على خلق الوعي بأيية املسؤولية االجتماعية.
ت ( دراسة هبدف التعرف إيل جتارب  لبة اجلامعاVázquez, Aza & Lanero, 2015وأجرى فاسكيز وعزة النريو )

(  الب 411اإلسبانية يف املسؤولية االجتماعية للجامعات، وتأثري ذل. على الرضا عن اخلدمات وجودرا. تكونت عينة الدراسة من )
جامعي يدرسون يف جامعة ليون يف إسبانيا. ب استخدام منذجة املعادلة اهليكلية الستخران النتائج اليت أظهرت وجود مستوى عال من 

اعية لدى  لبة اجلامعات، ووجود عالقة ارتبا ية موجبة ودالة إحصائيا بني املسؤولية االجتماعية للجامعات والرضا عن املسؤولية االجتم
وجودة اخلدمات.

( دراسة هبدف التعرف إيل مستوى املسؤولية االجتماعية لدى  لبة كلية اآلداب والعلوم يف جامعة Jun, 2014وأجرى جن )
ن  الب اجلامعات جزء أساسي من عماد البناء الو ي يف املستقبل، ومن املهم أن يتحملوا جزءاً من مسؤولية هوىب الصينية، من منطلق أ

(  الب جامعي يف الصني. وأظهرت النتائج أن معظم الطالب لديهم مستوى 311الدولة واجملتمع واجلماعية. تكونت عينة الدراسة من )
عال من املسؤولية االجتماعية.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي
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( دراسة هبدف Sadeghi, Asghari, Mehdi & Sadeghi, 2014ي وآسقاري ومهدي وصديقي )وأجرى صديق
(  البا من 351التعرف إيل دور املسؤولية االجتماعية للجامعات يف تعزيز الصحة النفسية لدى  لبة اجلامعة. تكونت عينة الدراسة من )

منهج البحث الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أن مكونات املسؤولية  الب كلية العلوم اإلنسانية يف جامعة حميالن. اتبعت الدراسة 
ع االجتماعية اليت تؤثر بشكٍل داٍل يف مستوى الصحة النفسية لدى  لبة اجلامعة كانت: إدارة الوقت، والتغذية الراجعة البناءة، واالستما 

ود فروذ ذات داللة إحصائية يف املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغريات الفعال، وأنشطة الفريق، واملناقشات، احلوار واملناقشة،  وتبني عدم وج
اجلنس والعمر، والتحصيل األكاد ي.

 ,Boustania, Isfahani, Pourzamani & Jafarabadiوهدفت دراسة بستانيا وأصفهاين وبورزماين وجعفربادي )
( موظفا 181التنظيمي لدى موظفيها، تكونت عينة الدراسة من ) ( التعرف إيل املسؤولية االجتماعية للجامعات يف تعزيز الوالء2014

ية يعملون يف جامعة أصفهان يف إيران. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي. وأظهرت النتائج أن هناك عالقة مباشرة وإجيابية بني أنشطة املسؤول
بقيم اجلامعة وأهدافها، النية القوية للبقاء فيها، والعزم على بذل االجتماعية للجامعات والوالء التنظيمي ملوظفيها مبا يف ذل. اإل ان القوي 

جهود لتطويرها.
( إىل معرفة دور جامعة والية كوجى النيجريية يف تنمية املسؤولية Asogwa & Onuh, 2014وهدفت دراسة أسوقوا وأونوه )

املنهج املسحي حيث ب استخدام االستبانة واملقابالت لدى اجملتمع احمللي، وكيف أثرت برا ها يف اجملتمع. استخدمت الدراسة 
كبرٍي يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى الشركات ولدى  واملالحظات جلمع البيانات. كشفت النتائج أن جامعة والية كوجى تقوم بدور ٍ

املسؤولية االجتماعية للجامعات تعد من املقومات اجملتمع احمللي، ومع ذل. فإن الفئات املستفيدة حمري راضية متاماً، وتبني من النتائج أن 
اهريها.الالزمة الستمرار التعاون بني اجلامعات واجملتمعات اليت تعمل فيها، وأداة مهمة لتحقيق الثقة املتبادلة وحسن النية بني اجلامعة و 

( دراسة ch, 2014Vila & Almeri-Noguera, José, Martíوأجرى نوقيورا وجوشي وماريت فيال و أملريي. )
هبدف التعرف إيل دور اجلامعات يف إكساب الطلبة سلوكيات املسؤولية االجتماعية واألكاد ية اليت تضمنت القيم اإلنسانية والتقمص 

مستويات (  الًبا من اجلامعة األمريكية األيبريية. وأظهرت النتائج أن  الب اجلامعات أظهروا 861العا في والعزو الذايت. يلت العينة )
عالية من سلوكيات املسؤولية االجتماعية.

التعليق على الدراسات السابقة:
 تلف فئات  لدىيتبني من اليل الباحث للدراسات السابقة أهنا ركزت على دور اجلامعات يف اقيق املسؤولية االجتماعية   

اجملتمع، فقد أجريت حمالبية هذه الدراسات اليت تناولت املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر الطلبة كدراسة انتونارسو وآخرون 
(Antonaros et al., 2008 اليت أجريت يف اجلامعات األمريكية، و )( اليت 2114(، ودراسة الشمري )2112دراسة أبو كوش )

( اليت 2115دراسة عثمان )و  (،2115تزام  الب اجلامعات السعودية باملسؤولية االجتماعية، ودارسة حممد )هدفت إىل معرفة مدى ال
( اليت أجريت على Vázquez, Aza & Lanero, 2015فاسكيز وعزة النريو )ودراسة  أجريت على  الب جامعة املنصورة،

صديقي وآسقاري ودراسة  ريت على  لبة جامعة هوىب الصينية،( اليت أجJun, 2014 لبة اجلامعات اإلسبانية، كذل. دراسة جن )
( ، ودراسة نوقيورا وجوشي وماريت فيال و أملريي. Sadeghi, Asghari, Mehdi & Sadeghi, 2014)  ومهدي وصديقي

(Noguera, José, Marti-Vila & Almerich, 2014.)
(، 2111جتماعية حنو اجملتمع احمللي كدراسة الروابــدة  وعبابنة )وتناولت دراسات أخرى دور اجلامعات يف تنمية املسؤولية اال

كما تناولت دراسات أخرى املسؤولية االجتماعية للجامعات من   ( اليت أجريت يف نيجرييا.Asogwa & Onuh, 2014ودراسة )
(، ودراسة 2114ة شلدان وصا ة )(، ودراس2111(، ودراسة السا  )2111دراسة التل )وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملوظفني، ك

(.Boustania, Isfahani, Pourzamani & Jafarabadi, 2014بستانيا وأصفهاين وبورزماين وجعفربادي )
وتلتقي الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف تناوهلا املسؤولية االجتماعية للجامعات، ويف سعيها للتعرف إيل دور اجلامعة يف 

ة االجتماعية لدى  الهبا، لكنها متيزت عنها يف التعرف إيل دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا يف تعزيز املسؤولي
 االت   تتطرذ هلا تل. الدراسات السابقة، وقد ركزت على حبث قضايا جديدة يف هذا اجملال متثلت يف ت مساندة العدالة واحلرية، 

للطلبة، واملساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني، واملساعدات واملنت الدراسية، واملساندة االجتماعية للمعاقني،  واملساندة االجتماعية
ومساندة اجملتمع احمللي ت وهذا يعد متيزاً انفردت به هذه الدراسة. 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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مشكلة الدراسة:
عة  رد تسيري شؤوهنا الروتينية اليومية، و  يعد هدف شهدت السنوات املاضية اجتاها جديداً يف دور اجلامعات، فلم يعد دور اجلام

اجلامعة هو  رد احملافظة على سري العمل فيها، وختريج الطلبة يف  تلف التخصصات، بل أصبت حمور العمل يف اجلامعة يدور حول 
استمرار تقدمي املساندة االجتماعية للطلبة  اإلسهام يف خدمة اجملتمع مبختلف قطاعاته، وتقدمي اخلدمات حمري األكاد ية للطلبة، إضافة إىل

ح  بعد خترجهم. 
وأصبحت املسؤولية االجتماعية للجامعة موضوعا مهماً للبحث يف األوساة األكاد ية. ومع ذل. فإن املفهوم ما زال حمري واضت، 

(.Qing-hong, 2014ويفتقر إىل البحوث امليدانية حول املسؤولية االجتماعية للجامعة )
هنا يفرتض أن يكون للجامعات السعودية )ومنها جامعة شقراء( دورًا فعااًل يف  ال تعزيز املسؤولية االجتماعية، لكن قلة  من

الدراسات يف جوانب من املسؤولية الذي تناولته الدراسة يستدعي إجراء مزيد من الدراسات تتناول دور اجلامعات السعودية يف تعزيز 
وانبها املختلفة  لذا جاءت مشكلة الدراسة احلالية للتعرف إيل دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية املسؤولية االجتماعية جب

لدى  الهبا يف جوانب جديدة   تتطرذ هلا أية دراسات أو حبوث يف ذات اجملال.
أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية لإلجابة عن السؤالني التاليني:
جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا ؟ما دور  -1
هل توجد فروذ ذات داللة إحصائية يف دور جامعة شقراء لتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا تعزى ملتغريات اجلنس -2

والسنة الدراسية والتحصيل الدراسي؟
أهداف الدراسة:

واملتمثل يف التايل:تسعى الدراسة احلالية لتحقيق هدفها الرئيس 
  التعرف إيل دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا يف  االت مساندة العدالة واحلرية، واملساندة االجتماعية

اجملتمع  للطلبة، واملساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني، واملساعدات واملنت الدراسية، واملساندة االجتماعية للمعاقني، ومساندة
احمللي.

  التعرف إيل داللة الفروذ يف دور جامعة شقراء لتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا تعزى ملتغريات اجلنس والسنة الدراسية
والتحصيل الدراسي.

 الهبا. تقدمي  موعة من التوصيات اليت من شأهنا أن تسهم يف اسني دور جامعة شقراء لتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى 
أهمية الدراسة:

تنبثق أيية الدراسة احلالية من األمور التالية:  
من املؤمل أن تقف الدراسة احلالية على واقع دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا، واديد جوانب -

ضيدها، وحماولة عالن جوانب الضعف القوة وجوانب الضعف يف هذا اجلانب. حبيث  كن البناء على جوانب القوة وتع
وتالشيها.

يؤمل من هذه الدراسة أن تقدم للمسئولني وأصحاب القرار يف جامعة شقراء توصيات ليقوموا بدورهم يف اختاذ اإلجراءات -
الكفيلة بدعم الدور الذي ينبغى أن تقوم به جامعة شقراء يف  ال املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا.

دراسة أييتها من ندرة الدراسات يف هذا اجملال يف جامعات اململكة العربية السعودية.تكتسب هذه ال-
تزود الدراسة احلالية الباحثني بأداة دراسة مناسبة للتعرف إيل دور اجلامعات يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا و كن -

ت أو مؤسسات أخرى.االستفادة منها يف إجراء دراسات يف اجملال نفسه على جامعا
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مصطلحات الدراسة:
االلتزامات اخللقية لإلدارة العليا باجلامعة حنو  تلف الشرائت االجتماعية اليت تتعامل معها  يقصد باملسؤولية االجتماعية يف الدراسة: 

السا ، ) من أجل العمل على تطويرها واإلسهام يف اقيق أهدافها. وميزة هذه االلتزامات أهنا  وعية وتتجاوز االلتزامات القانونية للجامعة
2111).

االجتماعية للجامعات يف هذه الدراسة إجرائيًا بأنه: قدرة جامعة شقراء على نشر  موعة من املسؤولية  ويعرف الباحث مصطلت
املساندة االجتماعية للطلبة،  ،العدالة واحلرية -املبادئ العامة والقيم احملددة لدى  الهبا وتنفيذها، وذل. يف ستة  االت رئيسية هي:

، املساندة االجتماعية للمعاقني، مساندة اجملتمع احمللي.ات واملنت الدراسيةاملساندة االجتماعية للطلبة اخلرجيني، املساعد
منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي لتحقيق أهدافها وذل. ألن هذا املنهج يساعد يف التعرف إيل دور جامعة شقراء يف تعزيز 
للتعرف إيل داللة الفروذ يف استجابات عينة الدراسة.  املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا، وب استخدام اإلحصاء الوصفي

محددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة باحملددات التالية:

 (.2115-2114: ب تطبيق أدوات الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي)المحددات الزمنية
 البا و البة من  لبة جامعة شقراء.( 245: اقتصرت الدراسة على عينة قوامها )المحددات البشرية 
 تتحدد نتائج الدراسة احلالية باألدوات اليت استخدمت جلمع املعلومات ومؤشرات صدقها وثبارا وهي المحددات الموضوعية :

استبانة اشتملت على عدة حماور ملعرفة دور اجلامعات يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا. 
مجتمع الدراسة:

( 13211(  الباً و البة، حيث يبل  إ ايل الطالب )43182يتكون  تمع الدراسة احلالية من  يع  لبة جامعة شقراء وعددهم )     
(  البة.18614 الب، بينما يبل  ا ايل الطالبات)

م (.2115-2114)إحصاءات عمادة القبول والتسجيل باجلامعة للفصل الثاين من العام اجلامعي 
سة: عينة الدرا

( 133(  البًا و البة من  لبة جامعة شقراء ب اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة، منهم )245تتكون عينة الدراسة من )
( إناث، واجلدول التايل يوضت توزيع العينة حسب متغريات الدراسة:112ذكور، و)

الدراسية والتحصيل الدراسي(: يوضح توزيع العينة حسب متغيرات الجنس والسنة 1جدول )
النسبة المئويةالتكرارمستويات المتغيرالمتغير

الجنس
 13354.3ذكر
 11245.7أنثى

السنة 
الدراسية

 7028.6أولى
 5020.4ثانية
 4217.1ثالثة
 8333.9رابعة

التحصيل 
الدراسي

 114.5مقبول
 5723.3جيد

 7831.8جيد جدا
 9940.4ممتاز

%245100المجموع
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أداة الدراسة:
قام الباحث ببناء استبانة للتعرف إيل استجابات عينة الدراسة حول دور اجلامعات يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا من 

إعداد الباحث، وب إعدادها وفق اخلطوات التالية:
-بناء الصورة األولية ألداة الدراسة:-
:ب بناء أداة الدراسة وفق اخلطوات التالية  

أواًل: قام الباحث بصياحمة عدد من األسئلة املفتوحة وفق حماور الدراسة لعدد من املختصني واملهتمني مبوضوعات املسؤولية االجتماعية. 
ور الفاضل أنوي القيام بدراسة علمية حول ( ونصه: سعادة الدكت1ثانيًا : توجيه سؤال مفتود للمحكمني املبينة أ اؤهم يف امللحق رقم )

مون تدور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لطالهبات يف رأيكم ما أهم اجملاالت اليت يفرتض أن تشملها هذه الدراسة؟ وقدم احملك
األفاضل  موعة من اجملاالت اليت يرون تضمينها يف أداة الدراسة.

أراء املهتمني واملختصني واحملكمني واليلها، وخلص إىل  موعة من اجملاالت اليت تناسب الدراسة. ثالثاً: قام الباحث مبراجعة
ؤولية رابعاً: قام الباحث مبراجعة عدد كبري من الدراسات السابقة املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، و  جيد فيها أداة مناسبة جملاالت املس

مني إال النزر اليسري، وقد متت مقارنة ما تشمله من  االت مبا اقرتحه احملكمون، وخلص الباحث إىل أداة االجتماعية املقرتحة من قبل احملك
( هي:2الدراسة احلالية   )االستبانة( اليت ب تطبيقها يف هذه الدراسة حيث  تكونت أداة الدراسة من  ستة حماور ملحق رقم )

 ( عبارات.7ون من سبع )احملور األول: مساندة العدالة واحلرية، ويتك
 ( عبارات.9احملور الثاين: املساندة االجتماعية للطلبة، ويتكون من تسع )
 (عبارات.8احملور الثالث:املساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني،وتكون من مان )
 ( عبارات.7احملور الرابع: املساعدات واملنت الدراسية، ويتكون من سبع )
 ( عبارات.7ة االجتماعية للمعاقني، ويتكون من سبع )احملور اخلامس:املساند
 ( عبارات.9احملور الساد : مساندة اجملتمع احمللي، ويتكون من تسع )

  التحقق من صدق المضمون: -

( حمكمني من محلة درجة الدكتوراه يف علم النفس ويف القيا  والتقومي 5وب ذل. من خالل توزيع أداة الدراسة على مخسة )
( ، وب الطلب منهم إلبداء رأيهم يف أداة الدراسة )االستبانة( ومكونارا، وبناء على آراء احملكمني ب إعادة صياحمة ثالث 1رقم )ملحق 

( عبارات.4( فقرات وحذف أربع )3)
صدق البناء: -

مث حساب قيم ( فردًا من خارن عينة الدراسة، ومن 41من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )
معامالت ارتباة بريسون بني درجة العبارة والدرجة الكلية للمحور، والدرجة الكلية ألداة الدراسة، كما هو موضت يف اجلدول التايل:

(: يوضح مؤشرات صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة حسب قيم معامالت ارتباط بيرسون1جدول )
رقم 
العبارة

االرتباط  مع 
المحور

تباط  مع أداة االر 
الدراسة

رقم
العبارة 

االرتباط  مع 
المحور

االرتباط  مع أداة 
الدراسة

1.556(**)23.242(**)
2.443(**).380(**)24.330(**).510(**)
3.589(**).436(**)25.331(**).653(**)
4.404(**).624(**)26.516(**).658(**)
5.567(**).474(**)27.527(**).611(**)
6.623(**).466(**)28.574(**).657(**)
7.387(**).397(**)29.549(**).644(**)
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رقم 
العبارة

االرتباط  مع 
المحور

تباط  مع أداة االر 
الدراسة

رقم
العبارة 

االرتباط  مع 
المحور

االرتباط  مع أداة 
الدراسة

8.526(**).300(**)30.570(**).597(**)
9.402(**).399(**)31.473(**).470(**)

10.771(**).349(**)32.568(**).352(**)
11.847(**).351(**)33.628(**).492(**)
12.723(**).275(**)34.541(**).526(**)
13.815(**).338(**)35.586(**).484(**)
14.845(**).237(**)36.578(**).369(**)
15.890(**).589(**)37.480(**).291(**)
16.830(**).574(**)38.596(**).242(**)
17.836(**).685(**)39.631(**).366(**)
18.575(**).526(**)40.641(**).398(**)
19.681(**).391(**)41.614(**).423(**)
20.632(**).473(**)42.646(**).407(**)
21.659(**).546(**)43.673(**).361(**)
22.651(**).546(**)

(.α =0.05)* االرتباة دال إحصائيا عند 
(.α =0.01)** االرتباة دال إحصائيا عند 

تظهر نتائج اجلدول السابق أن  يع مؤشرات صدذ االتساذ الداخلي للعبارات يف االستبانة )أداة الدراسة( ومع احملاور كانت ذات  
ت مناسبة ألحمراض (، وبناء على هذه النتيجة ب قبول  يع العبارات دون حذف، وهي مؤشراα ≤0.05داللة إحصائية عند مستوى )
اقيق أهداف الدراسة احلالية.

 : ثبات االتساق الداخلي
ألفا ، على نتائج العينة  -ب التحقق من مؤشرات ثبات االتساذ الداخلي ألداة الدراسة من خالل حساب معادلة كرونباخ 

االستطالعية،  كما هو موضت يف اجلدول التايل:
ألفا -الداخلي ألداة الدراسة حسب معادلة كرونباخ( يوضح مؤشرات ثبات االتساق 2جدول )

قيمة ثبات االتساق الداخليالمحور
 0.84حمور مساندة العدالة واحلرية

 0.85حمور املساندة االجتماعية للطلبة
 0.83حمور املساندة االجتماعية للطلبة اخلرجيني

 0.86حمور املساعدات واملنت الدراسية
 0.89االجتماعية للمعاقنيحمور املساندة 

 0.90حمور مساندة اجملتمع احمللي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، 1.85(، وللمحور الثاين )1.84يتبني من اجلدول السابق أن قيمة ثبات االتساذ الداخلي ألداة الدراسة بلغت للمحور األول )
(، وهي قيم مناسبة 1.91الساد  )(، وللمحور 1.89( ، وللمحور اخلامس )1.86(، وللمحور الرابع )1.83وللمحور الثالث )

(.Kocak et al., 2014( كما بني )1.71ألحمراض اقيق أهداف الدراسة احلالية، كوهنا تزيد عن )
( عبارة موزعة على احملاور الستة كما يلي:43بناء على مؤشرات الصدذ والثبات أصبحت أداة الدراسة تتكون من )

 ،( عبارات.6وتكون من ست ) احملور األول: مساندة العدالة واحلرية
 (عبارات.8احملور الثاين: املساندة االجتماعية للطلبة، وتكون من مان )
 (عبارات.7احملور الثالث:املساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني، وتكون من سبع )
 ( عبارات.7احملور الرابع: املساعدات واملنت الدراسية، وتكون من سبع )
  :( عبارات.7املساندة االجتماعية للمعاقني، وتكون من سبع )احملور اخلامس
 ( عبارات.8احملور الساد  : مساندة اجملتمع احمللي، وتكون من مان )

األساليب اإلحصائية المستخدمة :
استخدمت الدراسة احلالية األساليب اإلحصائية التالية: 

 .املتوسطات احلسابية
.االحنرافات املعيارية
رتباة بريسون.معامالت ا
.اليل التباين متعدد املتغريات

نتائج الدراسة:
نستعرض تاليًا النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية من خالل اليل البيانات باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم  
:Statisticai Package For Social Sciences( SPSSاالجتماعية )

ما دور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالبها؟ نتائج السؤال األول:

ب حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات العينة على احملاور الرئيسية ألداة الدراسة كما هو موضت يف 
اجلدول التايل:

عة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طالبها( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جام3جدول )

المحورالرقم
المتوسطات 

الحسابية 
االنحرافات 

 المعيارية
الترتيب

4 0.637 3.473 حمور مساندة العدالة واحلرية1
1 0.810 3.811حمور املساندة االجتماعية للطلبة2
3 0.770 3.512حمور املساندة االجتماعية للطلبة اخلرجيني3
2 0.666 3.594حمور املساعدات واملنت الدراسية4
6 0.891 3.338حمور املساندة االجتماعية للمعاقني5
5 1.055 3.356 حمور مساندة اجملتمع احمللي6

 0.485 3.511الدرجة الكلية ألداة الدراسة

( 3.511يتبني من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب لدور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لطالهبا بل  )   
(، وبالتايل فإن دور جامعة شقراء لتعزيز املسؤولية االجتماعية لطالهبا جاء بدرجة متوسطة.1.485واحنراف معياري )

املساندة االجتماعية قراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى  الهبا كان يف  ال تويتبني من اجلدول أن أعلى دور جلامعة ش
(، وبالتايل فإن دور جامعة شقراء يف تعزيز املساندة االجتماعية لدى 1.811( وباحنراف معياري )3.811ت مبتوسط حسايب )للطلبة 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( واحنراف 3.594ت مبتوسط حسايب )املساعدات واملنت الدراسية  يف  ال ت الهبا جاء بدرجة كبرية، تاله يف املرتبة الثانية دور اجلامعة 
للطلبة جاء بدرجة متوسطة. مث يف املرتبة الثالثة  املساعدات واملنت الدراسية (، وبالتايل فإن دور جامعة شقراء يف تعزيز 1.666معياري )

(، وبالتايل فإن دور 1.771( واحنراف معياري )3.512توسط حسايب )ت مباملساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني دور اجلامعة يف  ال ت
جاء بدرجة متوسطة. تاله يف املرتبة الرابعة دور اجلامعة يف  ال  املساندة االجتماعية لدى  الهبا املتخرجنيجامعة شقراء يف تعزيز 

مساندة العدالة (، وبالتايل فإن دور جامعة شقراء يف تعزيز 1.637( واحنراف معياري )3.473ت مبتوسط حسايب )مساندة العدالة واحلرية ت
( 3.356ت مبتوسط حسايب )مساندة اجملتمع احمللي  لدى  الهبا جاء بدرجة متوسطة. تاله يف املرتبة اخلامسة دور اجلامعة يف  ال ت واحلرية

جاء بدرجة متوسطة. تاله يف املرتبة السادسة  تمع احملليمساندة اجمل (، وبالتايل فإن دور جامعة شقراء يف تعزيز 1.155واحنراف معياري )
(، وبالتايل فإن دور جامعة 1.891( واحنراف معياري )3.338ت مبتوسط حسايب )املساندة االجتماعية للمعاقني دور اجلامعة يف  ال ت

جاء بدرجة متوسطة. املساندة االجتماعية للمعاقنيشقراء يف تعزيز 

ؤال األول ب حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات العينة على عبارات كل  حمور والستكمال إجابة الس
من حماور االستبانة كٍل على حدة كما هو موضت تالياً:

نتائج محور: مساندة العدالة والحرية: .1
ي تعزيز المسؤولية االجتماعية في مجال ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة شقراء ف4جدول )

مساندة العدالة والحرية

العبارةالرقم
المتوسطات 

الحسابية 
االنحرافات 

 المعيارية
الترتيب

1 1.270 3.837تؤمن باملساواة بني  يع أفراد اجملتمع1
3 1.305 3.767تدعم العدالة االجتماعية 2
5 1.336 3.376تدعم التنمية املستدامة3
2 1.189 3.776تؤمن بكرامة الفرد وحريته 4
4 1.217 3.408تقدر التنوع وتعدد الثقافات 5
6 1.271 2.673تدعم حقوذ اإلنسان واملسؤولية املدنية6

ويتبني من اجلدول أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال مساندة العدالة واحلرية كان يف العبارة  
( وبدرجة كبرية، تالها يف املرتبة الثانية 1.271( واحنراف معياري )3.837ت مبتوسط حسايب )تؤمن باملساواة بني  يع أفراد اجملتمع ت
تدعم العدالة ( وبدرجة كبرية ، مث يف املرتبة الثالثة ت1.189( واحنراف معياري )3.776ت مبتوسط حسايب )الفرد وحريته تؤمن بكرامة ت

تقدر التنوع وتعدد ( وبدرجة متوسطة ، تالها يف املرتبة الرابعة ت1.315( واحنراف معياري )3.767ت مبتوسط حسايب )االجتماعية 
ت تدعم التنمية املستدامة( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة اخلامسة ت1.217( واحنراف معياري )3.418ت مبتوسط حسايب )الثقافات 

( وبدرجة متوسطة.1.336( واحنراف معياري )3.376مبتوسط حسايب )
نتائج محور : المساندة االجتماعية للطلبة : .2

شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مجال ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة 5جدول )
المساندة االجتماعية لدى طالبها

المتوسطات العبارةالرقم
الحسابية 

االنحرافات 
المعيارية

الترتيب

8 1.248 3.424تعمل على إكساب الطلبة املهارات الشخصية.7
6 1.097 3.718تعمل على إكساب الطلبة املهارات االجتماعية. 8

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5 1.044 3.735تنمي لدى الطلبة حب العمل التطوعي.9
3 1.084 3.886تتيت للطبلة التواصل الفاعل مع اجملتمع ومكوناته.10
1 1.086 4.008تعمق مشاركة الطلبة يف صنع القرار على املستوى اجلامعي11
2 1.253 3.906تشجع الطالب على استخدام املنشآت اجلامعية يف حمري أوقات الدراسة12
7 1.105 3.616توفر  للطالب برامج رعاية اجتماعية ونفسية وثقافية13
4 1.131 3.808تدعم احلوار واملناقشة والنقد اإلجيايب البناء بني الطالب واألكاد يني14

تعمق العدالة واحلرية كان يف العبارة ت ويتبني من اجلدول أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال مساندة
( وبدرجة كبرية، تالها يف 1.186( واحنراف معياري )4.118ت مبتوسط حسايب )مشاركة الطلبة يف صنع القرار على املستوى اجلامعي

احنراف معياري ( و 3.916ت مبتوسط حسايب )تشجع الطالب على استخدام املنشآت اجلامعية يف حمري أوقات الدراسةاملرتبة الثانية ت
( واحنراف 3.886ت مبتوسط حسايب )تتيت للطبلة التواصل الفاعل مع اجملتمع ومكوناته ( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة الثالثة ت1.253)

ت د يني تدعم احلوار واملناقشة والنقد اإلجيايب البناء بني الطالب واألكا( وبدرجة متوسطة، تالها يف املرتبة الرابعة ت1.184معياري )
ت تنمي لدى الطلبة حب العمل التطوعي( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة اخلامسة ت1.131( واحنراف معياري )3.818مبتوسط حسايب )
( وبدرجة متوسطة.1.144( واحنراف معياري )3.735مبتوسط حسايب )

نتائج محور: المساندة االجتماعية للطلبة الخريجين : .3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مجال ( يوضح 6جدول )

المساندة االجتماعية للطلبة الخريجين

المتوسطات العبارةالرقم
الحسابية 

االنحرافات 
المعيارية

الترتيب

15
قطاعات العمل تعمل على بناء جسور الثقة والتعاون بني اخلرجيني وبني 

املختلفة.
3.171 1.140 7

6 1.122 3.212تربطهم مع املؤسسات املعنية بالتشغيل16
2 1.290 3.767تساعدهم يف البحث عن فرت عمل17
5 1.239 3.400تقدمي اخلدمات واملتابعات للخرجيني18
3 1.058 3.739توفر هلم الفرت داخل اجلامعة لتدريبهم وتأهيلهم19
4 1.118 3.518 تعمل على تسويقهم يف ميادين العمل احمللية واخلارجية20
1 1.051 3.861تعرف املؤسسات بقدرارم ومؤهالرم21

ويتبني من اجلدول أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال املساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني كان   
( وبدرجة كبرية، تالها يف املرتبة 1.151( واحنراف معياري )3.861ت مبتوسط حسايب )تعرف املؤسسات بقدرارم ومؤهالرم يف العبارة ت

( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة الثالثة 1.291( واحنراف معياري )3.767ت مبتوسط حسايب )تساعدهم يف البحث عن فرت عملالثانية ت
( وبدرجة متوسطة، تالها يف 1.158( واحنراف معياري )3.739ت مبتوسط حسايب )ة لتدريبهم وتأهيلهم توفر هلم الفرت داخل اجلامعت

( وبدرجة 1.118( واحنراف معياري )3.518ت مبتوسط حسايب )تعمل على تسويقهم يف ميادين العمل احمللية واخلارجيةاملرتبة الرابعة ت
( وبدرجة 1.239( واحنراف معياري )3.411ت مبتوسط حسايب )املتابعات للخرجيني تقدمي اخلدمات و متوسطة، مث يف املرتبة اخلامسة ت

متوسطة.

نتائج محور : المساعدات والمنح الدراسية : .4
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مجال 7جدول )

المساعدات والمنح الدراسية

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العبارةالرقم
المتوسطات 

الحسابية 
االنحرافات 

 المعيارية
الترتيب

4 1.114 3.600تقدم اجلامعة منًحا دراسية كاملة للطلبة22
1 1.169 3.739تشجيع  لبتها على التفوذ والتميز العلمي23
2 1.089 3.657تقدمي منت دراسية للطلبة املتفوقني24
5 1.056 3.567للمؤسسات االجتماعية احملليةتقدم منت دراسية 25
7 1.022 3.400 تقدمي املساعدات اليت ترتبط بتكوين األسرة كمنحة اإلخوة26
6 1.183 3.584تقوم بتقسيط الرسوم الدراسية للطلبة احملتاجني.27
3 1.087 3.612تقدم القروض امليسرة للطلبة.28

جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال املساعدات واملنت الدراسية كان يف العبارة ويتبني من اجلدول أن أعلى دور 
( وبدرجة متوسطة، تالها يف املرتبة 1.169( واحنراف معياري )3.739ت مبتوسط حسايب )تشجيع  لبتها على التفوذ والتميز العلمي ت

( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة الثالثة 1.189( واحنراف معياري )3.657وسط حسايب )تمبتتقدمي منت دراسية للطلبة املتفوقنيالثانية ت
تقدم ( وبدرجة متوسطة، تالها يف املرتبة الرابعة ت1.187( واحنراف معياري )3.612ت مبتوسط حسايب )تقدم القروض امليسرة للطلبة ت

تقدم ( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة اخلامسة ت1.114احنراف معياري )( و 3.611ت مبتوسط حسايب )اجلامعة منًحا دراسية كاملة للطلبة 
( وبدرجة متوسطة.1.156( واحنراف معياري )3.567ت مبتوسط حسايب )منت دراسية للمؤسسات االجتماعية احمللية

نتائج محور: المساندة االجتماعية للمعاقين : .5
يارية لدور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية في مجال ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع8جدول )

المساندة االجتماعية للمعاقين

العبارةالرقم
المتوسطات 

الحسابية 
االنحرافات 

 المعيارية
الترتيب

2 1.052 3.443تقيم دورات للدارسني املعوقني29
4 1.050 3.371توفر  تربات حاسوب خاصة باملعوقني30
6 1.099 3.241تقدم منت دراسية للطلبة املعوقني.31
5 1.018 3.363تقدم مقاعد دراسية للطلبة املعوقني.32
1 1.169 3.482تسهل تنقل املعاقني داخل اجلامعة.33
3 1.075 3.433تساعد يف دمج املعوقني يف اجملتمع.34
7 1.328 3.045 تساعد املعاقني بعد خترجهم يف احلصول على فرت عمل.35

ويتبني من اجلدول أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال املساندة االجتماعية للمعاقني كان يف العبارة 
الثانية ( وبدرجة متوسطة، تالها يف املرتبة 1.169( واحنراف معياري )3.482مبتوسط حسايب ) تسهل تنقل املعاقني داخل اجلامعةت ت
تساعد يف ( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة الثالثة ت1.152( واحنراف معياري )3.443ت مبتوسط حسايب )تقيم دورات للدارسني املعوقني ت

توفر  تربات ( وبدرجة متوسطة، تالها يف املرتبة الرابعة ت1.175( واحنراف معياري )3.433ت مبتوسط حسايب )دمج املعوقني يف اجملتمع 
تقدم مقاعد ( وبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة اخلامسة ت1.151( واحنراف معياري )3.371ت مبتوسط حسايب )اسوب خاصة باملعوقنيح

( وبدرجة متوسطة.1.118( واحنراف معياري )3.363ت مبتوسط حسايب )دراسية للطلبة املعوقني 

نتائج محور: مساندة المجتمع المحلي: .6
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية 9جدول )

االجتماعية في مجال مساندة المجتمع المحلي

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي
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العبارةالرقم
المتوسطات 

الحسابية 
االنحرافات 

 المعيارية
الترتيب

6 1.210 3.278تطرد مشاريع ختا ب احتياجات اجملتمع احمللي36
7 1.269 3.273تشارك يف احلمالت التطوعية 37
3 1.208 3.384جتري مسود ميدانية مع مؤسسات اجملتمع احمللي38
8 1.251 3.233تقوم بزيارات مؤسسات اجملتمع احمللي39
5 1.272 3.314تطرد برامج وختصصات تلع احتياجات اجملتمع. 40
4 1.191 3.351للكبار.توفر برامج التعليم املستمر 41
1 1.204 3.576 توظف التعليم اجلامعي لتلبية حاجات اجملتمع املستقبلية.42
2 1.215 3.437 جتري البحوث التطبيقية اليت تساهم يف حل مشاكل اجملتمع . 43

توظف اجملتمع احمللي كان يف العبارة تويتبني من اجلدول أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال مساندة 
( وبدرجة متوسطة، تالها يف املرتبة 1.214( واحنراف معياري )3.576ت مبتوسط حسايب )التعليم اجلامعي لتلبية حاجات اجملتمع املستقبلية

( وبدرجة 1.215معياري )( واحنراف 3.437ت مبتوسط حسايب )جتري البحوث التطبيقية اليت تساهم يف حل مشاكل اجملتمعالثانية ت 
( 1.218( واحنراف معياري )3.384ت مبتوسط حسايب )جتري مسود ميدانية مع مؤسسات اجملتمع احملليمتوسطة، مث يف املرتبة الثالثة ت

( 1.191( واحنراف معياري )3.351تمبتوسط حسايب )توفر برامج التعليم املستمر للكباروبدرجة متوسطة، تالها يف املرتبة الرابعة ت
( واحنراف معياري 3.314ت مبتوسط حسايب )تطرد برامج وختصصات تلع احتياجات اجملتمعوبدرجة متوسطة، مث يف املرتبة اخلامسة ت

( وبدرجة متوسطة.1.272)

عزى نتائج السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طلبتها ت
لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية والمعدل التراكمي؟

ب حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية كما هو موضت يف اجلدول التايل:
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية حسب 10جدول )

سنة الدراسية والتحصيل.متغيرات الجنس وال

المتغير
مستويات 
كل متغير

 المتوسطات
واالنحرافات

المحور 
األول

المحور 
الثاني

المحور 
الثالث

المحور 
الرابع

المحور 
الخامس

المحور 
السادس

الدرجة 
الكلية

الجنس
ذكر

 3.469 3.284 3.316 3.578 3.726 3.466 3.469المتوسطات الحسابية
 0.504 1.145 0.859 0.665 0.872 0.775 0.630المعياريةاالنحرافات 

أنثى
 3.562 3.441 3.365 3.614 3.912 3.566 3.478المتوسطات الحسابية

 0.460 0.935 0.932 0.669 0.721 0.763 0.647االنحرافات المعيارية

السنة 
الدراسية

أوىل
 3.386 3.152 3.060 3.580 3.757 3.340 3.477المتوسطات الحسابية

 0.499 1.035 0.793 0.567 0.798 0.763 0.666االنحرافات المعيارية

ثانية
 3.388 3.470 3.310 3.340 3.704 3.238 3.258المتوسطات الحسابية

 0.461 0.990 0.845 0.610 0.747 0.754 0.521االنحرافات المعيارية

ثالثة
 3.554 3.320 3.482 3.624 3.998 3.582 3.314المتوسطات الحسابية

 0.526 1.109 1.061 0.745 0.895 0.811 0.530االنحرافات المعيارية

رابعة
 3.613 3.450 3.399 3.706 3.740 3.694 3.713المتوسطات الحسابية

 0.428 1.053 0.784 0.653 0.759 0.696 0.682االنحرافات المعيارية

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي
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التحصيل

مقبول
 3.288 3.250 3.104 3.182 3.714 3.511 2.879الحسابيةالمتوسطات 

 0.481 0.824 0.723 0.709 0.878 0.963 0.199االنحرافات المعيارية

جيد
 3.583 3.430 3.388 3.689 3.965 3.577 3.456المتوسطات الحسابية

 0.419 1.048 0.973 0.561 0.846 0.828 0.524االنحرافات المعيارية

جداً جيد 
 3.352 3.222 3.251 3.411 3.727 3.318 3.180المتوسطات الحسابية

 0.527 1.029 0.947 0.725 0.806 0.751 0.541االنحرافات المعيارية

ممتاز
 3.692 3.486 3.445 3.815 3.819 3.710 3.940المتوسطات الحسابية

0.398 1.118 0.769 0.563 0.777 0.671 0.570االنحرافات المعيارية
يتبني من اجلدول وجود فروذ ظاهرية يف املتوسطات احلسابية وللتعرف إيل داللة هذه الفروذ ب استخدام اليل التباين املتعدد على 

الدرجة الكلية، واليل التباين متعدد املتغريات على احملاور، كما هو موضت يف اجلداول التالية:
لدور جامعة شقراء في تعزيز المسؤولية االجتماعية حسب متغيرات الجنس ( يوضح نتائج تحليل التباين الثالثي 11الجدول )

والسنة الدراسية والتحصيل.

 مصدر التباين
مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
قيمة فالمربعات

الداللة 
اإلحصائية

 0.347 0.887 10.176 0.176اجلنس
 0.755 0.398 30.079 0.237الدراسية السنة

 0.000 9.994 31.982 5.947التحصيل
 0.649 0.549 30.109 0.327السنة الدراسيةاجلنس * 

 0.748 0.407 30.081 0.242اجلنس * التحصيل
 3.1605.632.4350.824السنة الدراسيةالتحصيل * 
* السنة الدراسيةاجلنس * 

التحصيل
0.705 50.141 0.711 0.616 

 2190.198 43.439اخلطأ

اجملموع
3077.87

9 
245

( بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 0.05 = ( عدم وجود فروذ ذات داللة إحصائية )11يتبني من اجلدول )
، وللتفاعل بني متغريات الدراسة، ووجود فروذ ذات والسنة الدراسيةلدور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغريات اجلنس 

( يوضت مصادر هذه الفروذ:12( تعزى ملتغري التحصيل الدراسي، واجلدول )0.05 =داللة إحصائية عند مستوى )

فراد عينة الدراسة '( للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية  لتقديرات أScheffe( يوضح نتائج اختبار شيفيه )12الجدول )
على الدرجة الكلية حسب متغير التحصيل

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبولمستوى التحصيل
(3.288) مقبول
(3.352) جيد

(3.583) جيد جداً 
 * (3.692) ممتاز

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي
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بني تقديرات ذوي التحصيل املمتاز  (0.05 = )اللة ( وجود فروذ ذات داللة إحصائية عند مستوى الد12يتبني من اجلدول )
وذوي التحصيل مقبول لدور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لصاه ذوي التقدير ممتاز.

مناقشة النتائج 
-خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

االت الدراسة الستة املتعلقة بـ )مساندة العدالة أن دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية جاء بدرجة متوسطة جلميع   أواًل :
 واحلرية، واملساندة االجتماعية للطلبة، واملساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني، واملساعدات واملنت الدراسية، واملساندة االجتماعية

يعود ذل. إىل أن اجلامعات بشكل عام  (  وقد3.511للمعاقني، ومساندة اجملتمع احمللي( وكانت هذه النتيجة مبتوسط حسايب قدره )
والناشئة بشكل خات ال تعطي األيية الكبرية للجوانب املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، ويكون تركيزها يف الغالب منصبًا على اجلوانب 

لية االجتماعية الذي جاء بدرجة األكاد ية البحتة، وبالتايل فإن جامعة شقراء حباجة إىل املزيد من الرتكيز على دورها يف  ال املسؤو 
. خصوصا أن بضرورة اضطالع اجلامعة مبسؤوليات اجتماعية أكرب (2119كدراسة  واف )متوسطة، حيث أوصت عديٌد من الدراسات  

 أظهرت النتائج يفحمالبية الدراسات خلصت إىل أن مستوى املسؤولية االجتماعية يف اجلامعات واملؤسسات األخرى كان مرتفعاً، فقد 
( أن  الب Vila & Almerich, 2014-Noguera, José, Martíدراسة نوقيورا وجوشي وماريت فيال و أملريي. )

( أن  لبة اجلامعة اإلسالمية 2119أظهرت نتائج دراسة مشرف )، و اجلامعات أظهروا مستويات عالية من سلوكيات املسؤولية االجتماعية
 ,Vázquez, Aza & Lanero) فاسكيز وعزة النريو، وخلصت دراسة جتماعيةبغزة لديهم مستوى مرتفع من املسؤولية اال

( إىل أن مستوى ممارسة 2111، وخلصت دراسة التل )( إىل وجود مستوى عال من املسؤولية االجتماعية لدى  لبة اجلامعات2015
( اليت توصلت إىل أن 2114شلدان وصا ة ) وكذل. دراسةرؤساء األقسام العلمية جبامعة جازان للمسؤولية االجتماعية كان مرتفعاً، 
( أن Jun, 2014أظهرت نتائج دراسة جن )كان مرتفعاً، كما   مستوى املسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية

( فخلصت إىل أن ممارسة 2111دراسة الروابــدة  وعبابنة ). أما الدراسات كمعظم الطالب لديهم مستوى عال من املسؤولية االجتماعية
، وهي مشاهبة لنتيجة الدراسة احلالية، كما خلصت دراسة انتونارسو املؤسسات العامة األردنية للمسؤولية االجتماعية كانت بدرجة متوسطة

، تكون عليه( إىل وجود فجوة كبرية بني واقع املسؤولية االجتماعية للجامعات وما ينبغي أن Antonaros et al., 2008وآخرون )
وتبني من العراقية،  ( إىل وجود ضعف يف دور أبعاد املسؤولية االجتماعية للجامعات2114وخلصت نتائج احلدراوي واالسدي والفتالوي )

.أن مستوى املسؤولية االجتماعية لدى  الب اجلامعة كان منخفضا (2115دراسة حممد )
(ت ، و كن تفسري 3.811املساندة االجتماعية للطلبةت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )يف ما يتعلق مبجاالت الدراسة أحتل  ال ت ثانياً:

هذه النتيجة بأن اجلامعات يف الغالب تركز بشكل أساسي على تطوير قدرات الطلبة امللتحقني هبا، وتقدمي اخلدمات هلم أكثر من باقي 
امعة قائمة بالدرجة األوىل من أجلهم، ومن أجل تقدمي اخلدمات املناسبة هلم. الفئات كاملتخرجني مثال أو اجملتمع احمللي من منطلق أن اجل

( على أن املسؤولية الشخصية واالجتماعية ينبغي أن تكون حمورا Antonaros et al., 2008وقد أكدت دراسة انتونارسو وآخرون )
 استقرار احلياة للطالب واجملتمعات، حيث تعمل على صيانة نظم رئيسًا يف التعليم اجلامعي. كما تؤدي املسئولية االجتماعية دوراً مهماً يف

نة اجملتمع، وحفع قوانينه وحدوده من االعتداء، وقيام كل فرد بواجبه ومسئولياته حنو نفسه و تمعه، وعمل ما عليه يف سبيل النهوض باألما
 Sadeghi, Asghari, Mehdiدي وصديقي )أظهرت نتائج دراسة صديقي وآسقاري ومه(. و 2112امللقاة على عاتقه )جنايت، 
& Sadeghi, 2014أن مكونات املسؤولية االجتماعية اليت تؤثر بشكل دال يف مستوى الصحة النفسية لطلبة اجلامعة ).

تؤمن رة  توأظهرت النتائج أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال مساندة العدالة واحلرية حصلت عليه عبا  
و كن تفسري هذه النتائج من أن األسس اليت تقوم عليها اجلامعات تؤمن بكرامة الفرد وحريته. ت، مث تباملساواة بني  يع أفراد اجملتمع

 القبول السعودية ومنها جامعة شقراء تستند إىل مبادئ املساواة بني  يع الطلبة من ناحية القبول، حبيث يتم االستناد اىل معيار أساسي يف
ي وهو املعدل يف الثانوية العامة، ودرجة اختبار القدرات العامة للطلبة الذي جيريه )مركز قيا ( ، ودرجة االختبار التحصيلي، وكذل. الذ

كما أن اجلامعة ال جيرى أيضًا يف ذات مركز القيا  والتقومي التابع لوزارة التعليم  مما يولد شعوراً بالعدالة االجتماعية واملساواة لدى الطلبة،  
عة.تتميز مبا تقدمه من خدمات للمجتمع احمللي بني أفراد اجملتمع ، بل إن أي فرد مرحب به لاللتحاذ بالدورات املختلفة اليت تقدمها اجلام

عمق مشاركة توتبني من النتائج أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال مساندة العدالة واحلرية كان ت
ت.  و كن تشجع الطالب على استخدام املنشآت اجلامعية يف حمري أوقات الدراسةت  مث تالطلبة يف صنع القرار على املستوى اجلامعي 
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ريس دتفسري النتيجة السابقة من أن احلوار واملناقشة والنقد اإلجيايب البناء بني الطالب واألكاد يني يعد أهم األسس الذي يقوم عليها الت
 اجلامعي، وبدون وجود حوار بناء بني األساتذة والطلبة، فإن اجلامعة تفتقد إىل أسا  مهم لنجاد رسالتها يف تنمية قدرات الطلبة وتطوير
 مهارارم اليت من أيها: مهارة احلوار واملناقشة. كما أن املنشآت اجلامعية وجدت من أجل خدمة الطلبة ومن أجل استفادرم منها، بل إن

زيادة استخدام الطلبة هلذه املنشآت يعد مؤشراً اجيابياً لتحقيق اجلامعة ألهدافها.
كما تبني من النتائج أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية يف  ال املساندة االجتماعية للطلبة املتخرجني  

ت.  و كن تفسري هذه النتيجة من خالل لبحث عن فرت عمل تساعدهم يف ات، مث تتعرف املؤسسات بقدرارم ومؤهالرم كان ت
االهتمام املتبادل للتواصل بني جامعة شقراء واملؤسسات احلكومية واألهلية يف السعودية، وذل. من أجل تعريف هذه املؤسسات بقدرات 

خلات على تواصل دائم مع جامعة شقراء املتخرجني ومؤهالرم وحاجة هذه املؤسسات هلم ، إضافة إىل أن العديد من مؤسسات القطاع ا
لسد حاجتها من خرجيي اجلامعة وخباصٍة املتميزين منهم.

و كن تفسري حرت اجلامعة على تشجيع  لبتها على التفوذ والتميز العلمي، كما أظهرت النتائج، من خالل عدة أوجه من 
مي منت دراسية إلكمال املاجستري والدكتوراه ألوائل التخصصات، ضمنها ما تقدمه اجلامعة من قروض للطلبة املتميزين، إضافة إىل تقد

إضافة إىل أن اجلامعة ترون للطلبة املتميزين لدى مؤسسات اجملتمع احمللي من أجل توظيفهم واالستفادة من قدرارم وإمكانارم بعد 
التخرن.

ية االجتماعية يف  ال املساندة االجتماعية للمعاقني  وقد خلصت نتائج الدراسة إىل أن أعلى دور جلامعة شقراء يف تعزيز املسؤول
ت وقد جاءت بدرجة متوسطة. و كن تفسري حصول اهتمام تقيم دورات للدارسني املعوقني ت، وتتسهل تنقل املعاقني داخل اجلامعة كان ت

خصائص الطلبة املعاقني يف تصميمارا  اجلامعة بتسهيل تنقل املعاقني داخل اجلامعة على مرتبة متقدمة، من أن اجلامعة أصبحت تراعي
للشوارع واألبنية واملصاعد، وإن كان هذا االهتمام ال زال يف بدايته و  يرذ إىل اآلن للمستوى املطلوب، حيث   يصل املسؤولون يف 

، وخباصٍة تل. املتعلقة باجلانب اجلامعة بعد إىل مستوى الوعي الكامل بضرورة تلبية  يع احتياجات الطلبة املعاقني على اختالف إعاقارم
األكاد ي.

و كن تفسري اهتمام اجلامعة تبتوظيف التعليم اجلامعي لتلبية حاجات اجملتمع املستقبلية ت اليت جاءت يف املرتبة األوىل يف  ال 
مساندة اجملتمع احمللي، من خالل ما تقوم به اجلامعة من حبوث ودراسات ميدانية لتتعرف من خالهلا على حاجة مؤسسات اجملتمع ملختلف 

تايل تقوم بناء على هذه الدراسات والبحوث بتحديد عدد الطلبة يف كل ختصص، إضافة اىل العمل على فتت التخصصات وبال
أن املسؤولية االجتماعية للجامعات تعد من املقومات الالزمة الستمرار التعاون التخصصات اليت ىيتاجها سوذ العمل. وذل. من منطلق 

كذل. تعد أداة مهمة لتحقيق الثقة املتبادلة وحسن النية بني اجلامعة و اهريها حسبما جاء يف بني اجلامعات واجملتمعات اليت تعمل فيها، و 
(.Asogwa & Onuh, 2014دراسة أسوقوا وأونوه )

( بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة 0.05 = عدم وجود فروذ ذات داللة إحصائية )توصلت نتائج الدراسة إىل  ثالثاً:
، وللتفاعل بني متغريات الدراسة، ووجود لدور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغريات اجلنس والسنة الدراسية الدراسة

( ال 2114أظهرت نتائج دراسة شلدان وصا ة )فروذ ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التحصيل الدراسي لصاه ذوي التقدير ممتاز. وقد 
( إىل وجود فروذ دالة يف مستوى 2119دراسة مشرف ). يف حني توصلت نتائج داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنستوجد فروذ ذات 

.املسؤولية االجتماعية بني الذكور واإلناث لصاه اإلناث
التوصيات

بناء على النتائج أوصت الدراسة مبا يلي:
لتوجيه الطلبة وإرشادهم للقيام مبسؤوليارم االجتماعية. املختلفة وتنظيمها  ضرورة قيام جامعة شقراء بإعداد الربامج .1
ضرورة أن تعمل جامعة شقراء على إعادة تصميم كافة املرافق اجلامعية مبا يتناسب مع االحتياجات الفعلية لطالهبا، وخباصٍة املعاقني  .2

منهم.
ة ملؤسسات اجملتمع كافة على اعتبار أن الوعي تفعيل جامعة شقراء لدورها فيما تقدمه من خدمات يف  ال املسؤولية االجتماعي .3

الوقائي باملسؤولية االجتماعية يعداً أمراً مهماً جيب أن تشارك فيه  يع مؤسسات اجملتمع.
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المصادر والمراجع

في السمات القيادية والمسؤولية االجتماعية لدى الطالب المشاركين وغير المشاركين (. 2112أبو كوش، يوسف أمحد إبراهيم. )
. رسالة ماجستري حمري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، حمزة.جماعات النشاط الطالبي

مجلة (. دور ممارسة املسؤولية االجتماعية يف اقيق التكاتف األكاد ي باجلامعات: حالة جامعة جازان. 2111التل، وائل عبد الرمحن. )
(  .3)8ة، جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الشارق

(.  توظيف أبعاد املسؤولية االجتماعية لتعزيز 2114احلدراوي، حامد كرمي، واالسدي، أفنان عبد علي، والفتالوي، علي عبد األمري. )
جامعة الكوفة، القدرات اإلبداعية دراسة تطبيقية يف بعا كليات جامعة الكوفة.  لة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، 

10(31 ،)154-174.

(. دور املسؤولية االجتماعية يف تعزيز السمعة التنظيمية املدركة دراسة اليلية 2114رشيد، صاه عبد الرضا، والزيادي، صباد حسني. )
.31-6(، 1)16مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، آلراء القيادات اجلامعية يف عينة من كليات جامعة القادسية. 

(. مستوى ممارسة املسؤولية االجتماعية ومعوقات تطبيقها يف املؤسسات العامة 2111مد علــــي، وعبابنة، رائد إ اعيل. )الروابــدة، حم
(.4)38مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، باألردن، 

 اجلامعات األردنية اخلاصة : دراسة ميدانية (. أثر املتغريات التنظيمية يف ممارسة أمناة املسؤولية االجتماعية يف2111السا ، مؤيد سعيد. )
.314-273، 57مجلة اتحاد الجامعات العربية، من وجهة نظر موظفي اإلدارة العليا. 

منشورات جامعة  تمعية في الجامعات العربية: جامعة القدس المفتوحة نموذجا.لمجالمسؤولية ا(. 2113محمد أحمد. )، شاهين
القد  املفتوحة. 

http://www.qou.edu/arabic/conferences/socialResponsibilityConf/dr_mohammadShahe
en.pdf

(. املسؤولية االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية وسبل 2114شلدان، فايز كمال، وصا ة  ية مصطفى. )
.179-149(، 18)7المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، تفعيلها، 

المسؤولية االجتماعية لدى طالب الجامعات السعودية وعالقتها بالوعي الوقائي (. 2114الشمري، هادي عاشق بداي النماصي. )
. رسالة ماجستري حمري منشورة، جامعة نايف للعلوم األمنية، االجتماعي: دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية واألهلية

الرياض.

. أ روحة دكتوراه حمري منشورة، نموذج مقترح لتحسين األداء التنظيمي في جامعة صنعاء(. 2119ادي حمسن. ) واف، عبد اخلالق ه
جامعة صنعاء.

المشاركة في المعسكرات الترويحية وعالقتها بالمسئولية االجتماعية وتقدير الذات لدى (. 2115عثمان، عمرو رمضان سعد. )
ري منشورة، جامعة املنصورة. . رسالة ماجستري حمطالب جامعة المنصورة

دور الجامعات في تعزيز التنمية المستدامة من خالل الشراكة المجتمعية "مدى استفادة م ( 2115العياشي، ورده بلقاسم.)
حبث منشور مبلتقى اجلامعات اخلليجية واملسؤولية   القطاعين العام والخاص من مخرجات الجامعة لتحقيق أهدافها التنموية"

م.  2115/   11/   24 – 22هـ املوافق    1437/  12ـ  11عية رؤى اسرتاتيجية وممارسات فاعلةت يف الفرتة من االجتما
.. جامعة القد  املفتوحة، رام اهلل، فلسطنيدليل المسؤولية المجتمعية للجامعاتم(. 2111عواد، يوسف ذياب. )

نموذج مقترح لتنمية المسئولية  ضامين مواقع الشبكات االجتماعية: التربية اإلعالمية نحو م(. 2115حممد، أمحد  ال حسن. )
. رسالة ماجستري حمري منشورة، جامعة املنيا.االجتماعية لدى طالب الجامعة
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( أسماء المحكمين1ملحق )
 م  االسم الدرجة العلمية الجهة التي يعمل بها

جامعة املل. فيصل د. حممد بن سعيد القحطاين أستاذ مساعد 1 
جامعة اجملمعة أستاذ مساعد د. فيصل بن فرن املطريي 2 

جامعة املل. سعود أستاذ د. حممد الشافعي 3 
جامعة املل. سعود أستاذ  4 د. سيد أبوهاشم
جامعة الكويت أستاذ د .حممد السبيعي 5 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



 دور جامعة شقراء يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالبها  وعالقته ببعض املتغريات د. سعود بن عبد اهلل بن برد الرويلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

144 

أداة الدراسة( 2ملحق )
أخي الفاضل / أختي الفاضلة .......

اية  يبة  ،،،
دور جامعة شقراء لتعزيز أضع بني أيديكم هذه االستبانة لغرض  ع بيانات ومعلومات متعلقة بإجراء دراسة ميدانية بعنوانت      

ت، مؤكدا لكم بأن البيانات واملعلومات اليت تدلون هبا سوف اظى بسرية المسؤولية االجتماعية لدى طالبها وعالقته ببعض المتغيرات 
( يف املكان الذي يعرب عن رأيكم مقابل √وضع إشارة )  -رعاكم اهلل  –تامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط ، متمنياً منكم 

العبارات الواردة يف االستبانة .
وتفضلوا بقبول خالص شكري وتقديري ،،،

الباحث 
أوال: بيانات شخصية
( أمام اإلجابة المناسبة : √يرجى وضع إشارة ) 

:الجنس
أنثى . 2ذكر . 1

 :السنة الدراسية
ثانية . 2أوىل . 1
رابعة . 4ثالثة . 3

:المعدل التراكمي
جيد . 2مقبول . 1
ممتاز . 4جيد جداً       . 3

ثانيا : محاور االستبيان
ما مدى انطباق العبارات التالية على جامعة شقراء

المحور األول: مساندة العدالة والحرية

العبارةالرقم
موافق 

 بشدة
موافق

إلى حد 
ما

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

أفراد اجملتمع.تؤمن باملساواة بني  يع 1
تدعم العدالة االجتماعية 2
تدعم التنمية املستدامة3
تؤمن بكرامة الفرد وحريته 4
تقدر التنوع وتعدد الثقافات 5
تدعم حقوذ اإلنسان واملسؤولية املدنية.6

المحور الثاني : المساندة االجتماعية للطلبة
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 بشدة
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إلى حد 
ما

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

تعمل على إكساب الطلبة املهارات الشخصية.7
تعمل على إكساب الطلبة املهارات االجتماعية. 8
تنمي لدى الطلبة حب العمل التطوعي.9
تتيت للطبلة التواصل الفاعل مع اجملتمع ومكوناته.10
تعمق مشاركة الطلبة يف صنع القرار على املستوى اجلامعي11
تشجع الطالب على استخدام املنشآت اجلامعية يف حمري أوقات الدراسة12
توفر  للطالب برامج رعاية اجتماعية ونفسية وثقافية13
واألكاد ينيتدعم احلوار واملناقشة والنقد اإلجيايب البناء بني الطالب 14

المحور الثالث : المساندة االجتماعية للطلبة الخريجين 

العبارةالرقم
موافق 

 بشدة
موافق

إلى حد 
ما

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

15
تعمل على بناء جسور الثقة والتعاون بني اخلرجيني وبني قطاعات العمل 

املختلفة.
بالتشغيلتربطهم مع املؤسسات املعنية 16
تساعدهم يف البحث عن فرت عمل17
تقدمي اخلدمات واملتابعات للخرجيني18
توفر هلم الفرت داخل اجلامعة لتدريبهم وتأهيلهم19
تعمل على تسويقهم يف ميادين العمل احمللية واخلارجية20
تعرف املؤسسات بقدرارم ومؤهالرم21

المحور الرابع: المساعدات والمنح الدراسية
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موافق 

 بشدة
موافق

إلى حد 
ما

غير 
موافق

غير موافق 
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تقدم اجلامعة منًحا دراسية كاملة للطلبة22
تشجيع  لبتها على التفوذ والتميز العلمي23
تقدمي منت دراسية للطلبة املتفوقني24
منت دراسية للمؤسسات االجتماعية احملليةتقدم 25
تقدمي املساعدات اليت ترتبط بتكوين األسرة كمنحة اإلخوة26
تقوم بتقسيط الرسوم الدراسية للطلبة احملتاجني.27
تقدم القروض امليسرة للطلبة.28

المحور الخامس: المساندة االجتماعية للمعاقين
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بشدة
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إلى حد 
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غير 
موافق

غير موافق 
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تقيم دورات للدارسني املعوقني29
توفر  تربات حاسوب خاصة باملعوقني30
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تقدم منت دراسية للطلبة املعوقني.31
تقدم مقاعد دراسية للطلبة املعوقني.32
اجلامعة.تسهل تنقل املعاقني داخل 33
تساعد يف دمج املعوقني يف اجملتمع.34
تساعد املعاقني بعد خترجهم يف احلصول على فرت عمل.35

المحور السادس: مساندة المجتمع المحلي
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اجملتمع احملليتطرد مشاريع ختا ب احتياجات 36
تشارك يف احلمالت التطوعية 37
جتري مسود ميدانية مع مؤسسات اجملتمع احمللي38
تقوم بزيارات مؤسسات اجملتمع احمللي39
تطرد برامج وختصصات تلع احتياجات اجملتمع. 40
توفر برامج التعليم املستمر للكبار.41
التعليم اجلامعي لتلبية حاجات اجملتمع املستقبلية. توظف42
جتري البحوث التطبيقية اليت تساهم يف حل مشاكل اجملتمع . 43
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