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ـــــــإع دــــ  دا

 للرتبيةكلية الدراسات العليا  –مدرس أصول الرتبية 
 جامعة القاهرة

 

 

 امُلسَتخلص
تعتبر الجامعة من أهم المؤسسات اإلنسانية في المجتمع، فهي أداته في إعداد قياداته الفنية   

والمهنيةةةةة والسياسةةةةية والفاريةةةةة، امةةةةا تاةةةةوم بمسةةةةؤولياتها ايجتماعيةةةةة وا ااديميةةةةة لتن ةةةةيط  راتةةةةه 
 ت ليةة  أبةةرز مجمةةا جامعةةات الجيةة  الرابةةع،وايرتاةةاب بمهةةارات المسةةتاب ، لةةذا يهةةدى الب ةةث إلةة  

والوقةةوى علةة  اإلطةةار المفةةاهيمي  بعةةاد المسةةؤولية ايجتماعيةةة للجامعةةات، والتعةةرى إلةة  أبةةرز 
ايتجاهةةةات المعا ةةةرة فةةةي أبعةةةاد المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة لجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع، ولت ايةةة  ذلةةة  
استخدم الب ث المنهج الو ةفي، وتو ة  إلة  رؤيةة ماتر ةة لتفعية  أبعةاد المسةؤولية ايجتماعيةة 

 .عات الجي  الرابع بم ر في ضوب ايتجاهات المعا رةلجام

 

ـــة   ـــات املفتاحي أبعةةاد المسةةؤولية ايجتماعيةةة، جامعةةةات الجيةةة  الرابةةع، ايتجاهةةات  الكلم
 المعا رة.
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Proposed vision to activate the social responsibility Dimensions of 

fourth generation universities in Egypt in the light of contemporary 

trends Preparation 

 

Abstract 

 

The university is considered one of the most important 

humanitarian institutions in society, as it is its tool in preparing its 

technical, professional, political and intellectual leadership, and it also 

carries out its social and academic responsibilities to activate its 

movement and upgrade the skills of the future, so the research aims to 

analyze the most prominent features of the fourth generation universities, 

and to identify the conceptual framework of the social responsibility 

dimensions of universities , and to achieve this, the research used a 

descriptive method and came up with a proposed vision to activate the 

social responsibility dimensions of fourth generation universities in 

Egypt in the  light of contemporary trends. 

 

Keywords: dimensions of social responsibility, fourth-generation 

universities, contemporary trends. 
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أ با تطوير التعليم الجةامعي ضةرورة تفةرض نفسةهال وذلة  بفعة  عةدة عوامة ، بعضةها 
التطةةةةوير والنمةةةةو الةةةةذاتي، سةةةةواب فةةةةي وظامفةةةةه، أو بنيتةةةةه التنظيميةةةةة أو نةةةةابع مةةةةن داخلةةةةه اعمليةةةةة 

تخ  اته، وم توى مارراته، والبعض اآلخر بفع  التأثير الخةارجي عليةه مةن خةج  ايسةتجابة 
 للتغيرات واي تياجات ايجتماعية للمجتمع.

ع، وللجامعةةات ثةةجث مهةةام رميسةةة تتمثةة  فةةيا التعلةةيم، والب ةةث العلمةةي، وخدمةةة المجتمةة
وهةةةي وظةةةامى أساسةةةية ومترابطةةةةل  يةةةث يسةةةهم التةةةدريس فةةةي ن ةةةر المعرفةةةة، وت ديةةةد ايتجاهةةةات 
نتاجهةا وتطويرهةا،  وتعدي  السلو  وااساب المهارات، ويسةهم الب ةث العلمةي فةي تنميةة المعرفةة واا
أمةةةا خدمةةةةة المجتمةةةع فتسةةةةهم فةةةي تطبيةةةة  المعرفةةةة فةةةةي المجتمةةةع ل ةةةة  م ةةةاجته، وخدمةةةةة أفةةةةراد ، 

 و  لت اي  التادم والرفاهية للمجتمع اا .وم اولة الو 
فالجامعةةةات ليسةةةت ميةةةدانا للتةةةدريس ف سةةةب، بةةة  اتسةةةعت مهامهةةةا لتاةةةون مرااةةةزا للب ةةةث، 
والتخطةةةةةيط للمسةةةةةتاب ، وخدمةةةةةة المجتمةةةةةع، وأ ةةةةةبا مةةةةةن الضةةةةةروري أن تاةةةةةوم بةةةةةدورها فةةةةةي البنةةةةةاب 

افةةةةة ا  ةةةةعدة، ايجتمةةةةاعي والثاةةةةافي، وت ايةةةة  التنميةةةةة، وأن تتوطةةةةد عجقتهةةةةا بةةةةالمجتمع علةةةة  ا
وت ظ  مهمة خدمة المجتمع بمزيد من ايهتمةام سةواب مةن الجامعةات أو المجتمعةاتل وذلة  لمةا 
لها من دور فاع  في الا ى عن العديد من م اجت المجتمع، وتاديم ال لو  العلميةة والعمليةة 

 لمعالجتها.
ت ةدد ي اةا  وتجتهد الجامعات في معظم دو  العالم فةي  ةيا ة رؤيتهةا، ورسةالتها التةي

ا هةةداى العليةةا لتلةة  الجامعةةات ورسةةاملهال إي أنهةةا تجمةةع ب ةةا  أو بةةيخر علةة  هةةدفين رميسةةينل 
ا و ا تعلةةةيم متميةةةز يتمثةةة  فةةةي إعةةةداد الخةةةريجين المةةةؤهلين فةةةي المجةةةايت المختلفةةةة للدولةةةة بمةةةا 
ت يتناسةةةب مةةةع ا تياجاتهةةةا، والثةةةانيا يعبةةةر عةةةن خدمةةةة المجتمةةةع أو مةةةا يسةةةم  بت مةةة  الجامعةةةا

 (.887 -886م، 9109لمسؤوليتها المجتمعية) خلي  الخطيب، 
 وتعزيزهةا، ايجتماعيةة المسةؤولية مفةاهيم ترسةي  فةي ابيةر بةدور الجامعةات وت ظة 

 وخدمتةه، المجتمةع دعةم هةو وجودهةا هةدى تةدر  أن  نهةا المجتمةع، خيةر فيةه مةا باة  وايلتةزام
 المفاهيم. هذ  تعزيز في ومستمر فاع  بدور الايام عليها ي تم الذي ا مر

 ومعايير ، وقوانينه وعاداته المجتمع بايم ايلتزام خج  من ايجتماعية المسؤولية وتظهر
 اتخةاذ ثةم ومةن لهةا، يتعةرض التةي الم ةاجت وفهةم تادمةه وتةدعيم المجتمةع هةذا أهةداى وت اية 
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 وا ن ةطة البةرامج وت ديةد لةذل ، الجزمة واإلماانات الدعم وتوفير م اجته تواجه التي الارارات
 ال ةعور يتطلةب الةه وهةذا البةرامج، هةذ  تنفيةذ فةي والم ةاراة بةاإلجرابات والايةام الجزمةة،

 (.549، 9105ال وربجي،  وهند  والة سهير ت ملها) والادرة عل  ايجتماعية بالمسؤولية
 أاثةر بابوال ة ا طفةا  لةدى ايجتماعيةة المسؤولية تنمية إل   اجة في اليوم والمجتمع

 علة  المجتمةع بهةا التةي يمةر السةريعة والت ةويت التغيةرات لاثةرة نظةرا ل مضة  وقةت أي مةن
 هةذ  بةان ي ةعر الةذي وجةود الفةرد يتطلةب فةالمجتمع وبالتةالي والةداخلي، الخةارجي ال ةعيدين

البنةاب،  ويوسةى الا ةيري، وعبةد  مرسةي، عنهةا )عمةر مسؤو  وأنه وله منه الت ويت والتغييرات
9104 ،535.) 

لاةةةد تةةةأثرت الجامعةةةات، بمةةةا مةةةر بالعةةةالم مةةةةن ثةةةورات  ةةةناعيةل أدت إلةةة   ةةةدوث تغيةةةرات 
جذريةةةة، واةة  جيةة  مةةن هةةذ  الثةةورات قابلةةه جيةة  مةةن أجيةةا  الجامعةةاتل وظهةةةر الجيةة  ا و  مةةن 

ة م( واسةتخدمت فيهةا اآللةة البخاريةة لميانة0841م( و تة  عةام )0761الثةورات الة ناعية عةام )
اإلنتةةةاج، واانةةةت فيهةةةا جامعةةةات الجيةةة  ا و   يةةةث اةةةان التعلةةةيم الجةةةامعي متمراةةةز علةةة  المعلةةةم 
الجةامعي، والطةجب أوعيةة وقوالةب للمعرفة، وينظر للطجب عل  أنهةم وا ةد، والتعلةةيم مو ةةد فةةي 

 . (Gerstein, 2014, pp.84, 86) اتجةا  وا ةد
ال ناعية في أواخر الاةرن التاسةع عة ر و تة  أوامة   لثةوراتثةم جاب الجي  الثاني من ا

فيها الطاقة الاهربامية لزيادة اإلنتاج، وفيها ظهرت جامعات الجية   الاةرن العة رين، واسةتخدمت
الثةاني التةي تجمةع بةين التعليم والب ةث  يةث انتاة  الطةجب مةن مجةرد الو ةو  إلة  المعلومةات 

 ,Karpov) ة  معهةا والتعلي  عليها، اما تم دمج الب ث العلمي في العملية التعليميةإلة  التفاع
2017, p.114) . 

م(ل  يةةةةةث تةةةةةم ااتةةةةة اى 0961ثةةةةةم نةةةةة أ الجيةةةة  الثالةةةةث مةةةةن الثةةةةةورات الةةةةة ناعية عةةةةةام )  
  عليهةةةا ايلاترونيةةةة ثةةةم اإلنترنةةةتل ممةةا أدى إلةة  ظهةةور جليةةةة اإلنتةةةاج، وعةةةادة مةةا يطلةةة ال واسةةةيب

الثةورة الرقميةة، وفيهةا بز ةُت جامعةات الجية  الثالةث وان ة ر دور المعلةم الجةةامعي فيهةةا امنةةس  
لعمليةةةة الةةةتعلم، وأ ةةةبا الةةةتعلم أاثةةةر تفاعليةةةة مةةةن خةةةج  الةةةتعلم الاةةةامم علةةة  المةةة روعات والةةةتعلم 

اعيةةةةةةة لغةةةةةةرض الةةةةةةتعلم، واسةةةةةةتخدام أدوات الةةةةةةذاتي، وت ديةةةةةةد واسةةةةةةتخدام المةةةةةةوارد والةةةةةة باات ايجتم
وتانيات الويب في التعلم باإلضةافة إلة  تةسوي  المعرفةة مةن خةج  ت وي  مخرجات المعرفة إلة  
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 ,Karpov, 2017)وايقت ةادية منتجةةات و ةةراات جديةةدة للمةةساهمة فةةي التنميةةة ايجتماعيةةة
p.114) ،(Gerstein, 2014, p.90). 

انطل  الجي  الرابع من الثةورات الة ناعية، وتةم طةرح هةذا المة طلا  و  مةرة وأخيًرا 
م(  يةث راةز علة  اآليت ونظةم اإلنتةاج التةي تعمة  9100هةانوفر( بألمانيةا عةام ) فةي) معةرض

ونةوقش هةذا المة طلا علة   بة ا  مستا  من تلااب نفسها دون ال اجة إل  الطاقة الب رية.
م(، وقةام 9106بسويسرا في يناير عام )   واسةع فةي منتةدى ايقتة اد العةالمي فةي دافةوسنطةا

بنة ر اتةاب عةن الثةورة الة ناعية الرابعة، ومنةذ ذلة  ال ةين تةم  "اةجوس  ةواب" رمةيس المنتةدى
الة ناعية الرابعة الاتةاب أنةه تتنةوع ماومةات الثةورة   اسةتخدامه علة  نطةا  واسةع، وأوضةا فةي

بةين الماومةات الماديةة والتةي تة م  المرابةات ذاتيةة الايةادة والطباعةة ثجثيةة ا بعةاد والروبوتةات 
المتادمةة والمةواد الجديةدة، والماومةات الرقميةة التةي تة م  التعةامجت اإللاترونيةة، والماومةات 

وهةذ  الماومةات مترابطةة بعمة ، وتتةسم بالةسرعة واتةساع ية، البيولوجيةة التةي تة م  التانيةة الوراث
وعمة   ةدودها أي أنهةا الجية  الجديةد مةن التاةدم التانولةوجي الاةادر علة  تغييةر  يةاة نطاقهةا 
 ةابن  وبويتوقع أن ياون الطالب متفاع  ومبدع  (Schwab, 2016, p.6-8, 14-20)البة ر 

 ي ع ر يمان من التفاع  الثاافي ويزيد من العالمية.ومعلم في ذات الوقت ف
وهةةةةذا مةةةةةا يةةةةدفع الةةةةةدو  إلةةةة  إعةةةةةادة التفايةةةةر فةةةةةي الايفيةةةةةة التةةةةةةي تتطةةةةةور بهةةةةةةا يسةةةةةةتثمار   

الهامةة  مةةن التاةةدم التانولةةوجي، ويسةةتدعي ذلةة  م ةةاراة الجامعةةات التةةي تةةةؤدي دورًا هةةةامج  ال جةةةم
 ي ت تاج إلة  تطةوير للتايةى مةع التانيةات التانولوجيةةةالتنمية ايجتماعية وايقت ادية والت  فةي

المتادمة، وأن يع زز ايبتاار التنافسي  يث أنه يادم الفرص لجذب أفض  المواهب لت اي  ميةزة 
تنافسية عةجوة علة  مجابهةة الت ةةديات الموجةةودة فةةي مختلةةى مجةةايت المعرفةةة، وهةذا مةا أاةةدت 

 عليه الدراسات الساباة.

وتناسةةةم إلةةة ا دراسةةةات سةةةاباة ذات  ةةةلة بجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع، ودراسةةةات سةةةاباة ذات   
 ولية ايجتماعية، وفيما يلي عرض لهذ  الدراساتابأبعاد المسؤ   لة

التعلةةيم العةةالي بمؤسسةةاته الجامعيةةة بأجيةةا  الثةةورات تعةةددت الدراسةةات التةةي تناولةةت تةةأثر 
) يبتوفةا وافيمةوى  ال ناعية وبخا ة الجي  الرابع من الثةورات ال ةناعيةل  يةث أ ةارت دراسةة
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Lapteva, A& Efimov,V., 2016)  إل  تطور الجامعات إل  الجي  الرابع، اما  ةددت أهةم
 & Bondy) بونةةةدي وهمةةةدويبور مجمةةةا هةةةذا الجيةةة  مةةةن الجامعةةةات، امةةةا أاةةةدت دراسةةةة

Hamdullapur, 2017)  علةة  ضةةةرورة تاةةديم نمةةوذج جامعةةات الجيةة  الرابةةع فةةي سةةةيا  الثةةةورة
الةةة ناعية الرابعةةة والعمةة  علةة  تنميةةة ايبتاةةةار وريةةةادة ا عمةةةا  مةةةن خةةةج  البرمجةةةة وال ةةراات 

)  لواةةوفياس وزوتةةي   ةأمةةا دراسةة .النا ةةمة وال اضةةنات والتعةةاون مةةع المجتمةةع وقطةةاع ال ةةناعة
Lukovics, M& Zuti,B., 2017  فاةد تو ةلت إلة  أن الهةدى ا ساسةي لجامعةات الجية )

الرابع هو تنمية اإلبداعل وذل  من خج  الوظامى المختلفة للجامعة )التدريس، والب ةث العلمةي، 
 وخدمة المجتمع( ، اما أادت ضرورة ت و  الجامعة إل  من ة من أج  خدمة المجتمع.

ا لجنتاةةا  بالجامعةةات الم ةةرية ا ماترً ةةم( ت ةةورً 9109وقةةدمت دراسةةة) منةةة ا، م مةةد، 
إلةة  جامعةةات الجيةة  الرابةةع للتايةةى مةةع متطلباتهةةا، و ةةددت أهةةم مجمةةا جامعةةات الجيةة  الرابةةع، 

م( اقتر ةةةت ت ةةةورا لتطةةةوير 9191ومتطلبةةةات الت ةةةو  ن وهةةةا، أمةةةا دراسةةةة) سةةةارة عبةةةد المةةةول ، 
ل  جامعات الجي  الرابعل وذلة  لمواجهةة ت ةديات الثةورة ال ةناعية الرابعةة، الجامعات الم رية إ

 ووض ت أهم المجما ا ساسية لجامعات الجي  الرابع.

تناولةةةت فاةةد المسةةؤولية ايجتماعيةةة أبعةةاد وفيمةةا يت ةة  بالدراسةةات السةةاباة ذات ال ةةةلة ب
الوضةةع الةةراهن للمسةةؤولية ايجتماعيةةة بالجامعةةات الخليجيةةة، ) 9106دراسةةة) سةةعيد عبةةد  نةةافع 

وت ديد معايير المسؤولية ايجتماعية، وتو لت الدراسة إلةي وضةةع رؤيةةة للمسةؤولية ايجتماعيةة 
الخليجيةة بالجامعات الخليجية في العديد من الم ةاور االب ةةث العلمةةي، وال ةرااة بةين الجامعةات 

( 9106أ انةةةدو، سيسةةةي والاطةةةاع الخةةةاصل لت ايةةةة  المسةةةةؤولية ايجتماعيةةةةة، وهةةةدفت دراسةةةة ) 
ت ديةةةد أبعةةةةاد المسةةةةؤولية ايجتماعيةةةة فةةةةي التعلةةةةيم الجةةةةامعي وتا ةةةي متطلبةةةةات تطبيةةةة  جودتهةةةةا، 
وتو ةةةلت الدراسةةةة إلةةة  أن المسةةةؤولية المجتمعيةةةة تتم ةةةور فةةةي التعلةةةيم الجةةةامعي فةةةي ثجثةةةة أبعةةةاد 

ة وهةةيا البعةةد ايجتمةةاعي، والبعةةد البيمةةي، والبعةةد ايقت ةةادي. وأن تطبيةة  جةةودة المسةةؤولية رميسةة
ايجتماعيةةة يتطلةةب التخطةةيط لجةةودة المسةةؤولية ايجتماعيةةة، ون ةةر ثاافتهةةا، وايقتنةةاع بتطبياهةةا، 

 وتعزيز العم  الجماعي.
جتماعيةة فةي ( ت ةورا ماترً ةا لتنميةة المسةؤولية اي9106مدي ةة فخةري،  وقدمت دراسة)

الجامعةةةات الم ةةةرية فةةةي ضةةةوب مجتمةةةع المعرفةةةة، وقةةةد تضةةةمن مجموعةةةة مةةةن الخطةةةوات أبرزهةةةاا 
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دارة الموارد الب ةرية، ون ةر ثاافةة المسةؤولية ايجتماعيةة  ال رااة مع المجتمع وتلبية ا تياجاته، واا
إلة  م( فاةد تو ةلت 9107في مجتمع المعرفة داخ  الجامعة وخارجها. أما دراسة)  نان أ مد، 

وضةةع رؤيةةة ماتر ةةة لتفعيةة  المسةةؤولية ايجتماعيةةة لجامعةةة بنةةي سةةويى فةةي ضةةوب رؤيةةة م ةةر 
 م من خج  ثجثة أبعاد رميسة هيا البعد ايقت ادي، والبعد ايجتماعي، والبعد البيمي.9131

من خج  استاراب الدراسات العربية وا جنبية تو   البا ث إلةي أهمية تفعي  
هنا  أاثر من بعد للمسؤولية ايجتماعية هيا ية بالجامعات، وأن ؤولية ايجتماعالمس

)ايقت ادية، وايجتماعية، والبيمية، وا خجقية، و يرها(، اما تو   البا ث إل  أن بعض 
الدراسات قد أ ارت إل  ت و  الجامعات إل  جامعات الجي  الرابع، ووضعت مجما لهذا 

 ر وتغير في الوظامى التي تضطلع بها الجامعة.الت و ، اما تو   إل  وجود  دوث تطو 

ي تاج  لانه مضمونه، في بجديد ليس أمر للجامعات المسؤولية ايجتماعية موضوع إن
، اي يتما   مع التطورات التي طرأت عل  المجتمع بعد ظهور الوقت هذا في طرح جديد إل 

 الجامعات ومنها التعليم مؤسسات اافة من هذا ويستدعي ،الجي  الرابع من الثورات ال ناعية
 فارة تأسيس في رميس دور لها ياون  ت  يستراتيجياتها، رايزة ايجتماعية المسؤولية تضع أن

في  -ينبغي أن يراعي المستجدات الطارمة عليه الجامعي فالتعليم وقضايا ، عالمجتم خدمة
في المسؤولية ايجتماعية  -امعات الجي  الرابعإطار ت وله من جامعات الجي  الثالث إل  ج

 وأبعادها المختلفة مع مراعاة ايتجاهات ال ديثة في ذل .
ويعةةد ت ةةو  الجامعةةات إلةة  جامعةةات الجيةة  الرابةةع ت ةةدًيا عالمًيةةا ي تةةاج إلةة  تهيمةةة البيمةةة 

السةيا  والبنية المؤسسية لتطبياةه فةي إطةار يتناسةب مةع الخ و ةية الم ةرية دون التخلةي عةن 
العةةالميل وهةةذا  ن التطةةوير بالجامعةةات يتطلةةب ايرتبةةاط بالسةةيا  العةةالمي فةةي ضةةوب ضةةرورات 
الخ و ةةةةية النوعيةةةةةل وهةةةةذا يفةةةةرض تغيةةةةرًا جةةةةذرًيا فةةةةي البنيةةةةة والمسةةةةؤولية والوظيفةةةةة المؤسسةةةةية 

ات لمجابهةةة الت ةةديه وا ااديمية وايجتماعية للجامعةات  يةث يعةد اينتاةا  إليهةا أمةر ي مفةر منة
ولاةةةي المابلةةةةة، وت ايةةة  التغييةةةر والت ةةةو  الثاةةةافي، وت ايةةة  التنميةةةة المسةةةتدامة ل جيةةةا  الاادمةةةة. 

ت اةة  جامعةةات الجيةة  الرابةةع أهةةدافها ب ةةا  مسةةتدام جيةةد وفعةةا  يتما ةةي مةةع الجيةة  الرابةةع مةةن 
ا، الثةةورات ال ةةناعيةل ينبغةةي أن تعتمةةد علةة  توطيةةد العجقةةة بةةين جةةودة البينةةة التانيةةة لمؤسسةةاته
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وتنمية المجتمع الم ليل وذل  من خج  تفعي  أبعاد ت اي  المسؤولية ايجتماعية من أج  بناب 
 اإلنسان الم ري المعا ر.

وبنةةاب علةة  مةةا سةةب  وفةةي ضةةوب الت ةةو  الةةذي يمةةر بةةه المجتمةةع ب ةةا  عةةام، والجامعةةات 
جم هةةا ب ةةا  خةةاصل اةةان مةةن الضةةروري التأايةةد علةة  أن جامعةةات الجيةة  الرابةةع تختلةةى فةةي م

وأهدافها ووظامفها عن جامعات الجي  الثالث، والمسؤولية ايجتماعية جةزب ي يتجةزأ مةن وظةامى 
الجامعات الم رية، ولانه ي تاج إل  إعادة نظر في طر  تفعيله عن ذي قب ، ومن هنةا اانةت 

بع بم ةر ال اجة إل  تاديم رؤية ماتر ة لتفعي  أبعاد المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرا
 في ضوب ايتجاهات المعا رة. 

 ومن هنا تمثلت م الة الدراسة في السؤا  الرميس التاليا

 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 ما أبرز مجما جامعات الجي  الرابع؟  -1
 ما اإلطار النظري والمفاهيمي  بعاد المسؤولية ايجتماعية للجامعات؟ -2
 ايتجاهات المعا رة في المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع ؟ ما أهم -3
 مةةا الرؤيةةة الماتر ةةة لتفعيةة  أبعةةاد المسةةؤولية ايجتماعيةةة لجامعةةات الجيةة  الرابةةع بم ةةر فةةي -4

 ضوب ايتجاهات المعا رة؟

 يهدى الب ث ال الي إليا
 ت لي  أبرز مجما جامعات الجي  الرابع. -
 تاديم بنية نظرية مفاهيمية للتعريى بأبعاد المسؤولية ايجتماعية للجامعات. -
 ايتجاهات المعا رة في أبعاد المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع. استججب أهم -
اب رؤيةةة ماتر ةةة لتفعيةة  أبعةةاد المسةةؤولية ايجتماعيةةة لجامعةةات الجيةة  الرابةةع بم ةةر فةةي بنةة -

 ضوب ايتجاهات المعا رة.

 ياتسب الب ث أهميته من طبيعة الموضوع الذي يسع  لب ثه وذل  فيما يليا      
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  المسةةؤولية ايجتماعيةةة م اولةةةة علميةةةة للتخطةةيط لترسةةيم وتو ةةيى أبعةةاد يعةةد الب ةةث ال ةةالي
 التي ينبغي أن تطلع جامعةات الجية  الرابع للايام بها في ضوب ايتجاهات المعا رة.

 ايتجاهةةات المعا ةةرة فةةي تفعيةة  المسةةؤولية  الب ةةةث م اولةةةة علميةةةة لعةةرض أهةةم يعتبةةةر هةةةذا
 ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع. 

  رؤيةة ماتر ةة قد يسهم الب ث في توجيه نظر الااممين علةة  منظومةةة التعلةةيم الجةةامعي ن ةةو
 لتفعي  أبعاد المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع بم ر في ضوب ايتجاهات المعا ةرة

  من أج  ت سين التنمية ال املة والمستدامة.

 

ال ةةةالي المةةةنهج الو ةةةفيل لفهةةةم وت ليةةة  المجمةةا الرميسةةة لجامعةةةات الجيةةة  اسةةةتخدم الب ةةةث   
، وأهةةم اإلطةار النظةري والمفةاهيمي للمسةؤولية ايجتماعيةة لجامعةات الجية  الرابةع الرابع، ثم تاديم

رؤيةةةة ، وذلةةةة  لوضةةةةع ايتجاهةةةات المعا ةةةرة فةةةي المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة لجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع
  أبعةاد المسةؤولية ايجتماعيةة لجامعةات الجية  الرابةع بم ةر فةي ضةوب ايتجاهةات ماتر ة لتفعية
 .المعا رة

بعةةةد ايطةةةجع علةةةة  ا دبيةةةات التربويةةةة، والب ةةةةوث والدراسةةةات السةةةاباة، وفةةةةي ضةةةوب الخلفيةةةةة   
 النظرية المتضمنة بالب ث تم ت ديد م طل اته إجراميا عل  الن و التاليا 

جامعةةات ذات هةي : Fourth generation universities يال الرابا جامعاا  الج
طابع مختلةى، يعتمةد علة  اسةتثمار التطةورات الرقميةة الهاملةة، وت اية  ايسةتفادة منهةا فةي تاةديم 
اةةة  مةةةا هةةةو جديةةةد ومفيةةةد للطالةةةب وعضةةةو هيمةةةة التةةةدريس والمجتمةةةع، ضةةةمن بنيةةةة رقميةةةة وبيمةةةةة 

لمجموعة متنوعة مةن ايت ةايت ال ةباية العلميةة وايجتماعيةة إلنجةاز أن ةطة تعليميةة   مفتو ةة
 وب ثيةة ومة روعات تنمويةة مستدامة من أج  تعزيز مسؤولياتها ايجتماعية.

: dimensions of social responsibility المساؤولية اججتماعياة للجامعاا 
الةةةداخلي) أعضةةةاب هيمةةةة التةةةدريس، والطةةةجب،  ايلتةةةزام المسةةةتمر للجامعةةةات تجةةةا  مجتمعهةةةا هةةةي

والعةةاملين( والخةةارجي الةةذي توجةةد فيةةه بالت ةةرى أخجقيةةا، والمسةةاهمة فةةي ت ايةة  التنميةةة ال ةةاملة 
المسةةتدامة، والعمةة  علةة  ت سةةين نوعيةةة  يةةاة أفةةراد المجتمةةع ااةة ، وذلةة  مةةن خةةج  تفعيةة  البعةةد 

 ايقت ادي، وايجتماعي، والبيمي.
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يتنةةةاو  اإلطةةةار النظةةةري للب ةةةث الم ةةةاور الب ةةةث وفةةة  المخطةةةط الفاةةةري التةةةالي، و  سةةةار
 التاليةا 

عرًضةةةا لمفهةةةوم جامعةةةات الم ةةةور ا و ا المجمةةةا الرميسةةةة لجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةعا ويتنةةةاو   -
الجيةةة  الرابةةةع، ومرا ةةة  تطورهةةةا، وأبةةةرز المجمةةةا الرميسةةةة لجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع، وأهةةةم وظةةةامى 

 الرابع في ضوب أهدافها.جامعات الجي  
ا يتضةمن عةددا الم ةور الثةانيا اإلطةار النظةري والمفةاهيمي للمسةؤولية ايجتماعيةة للجامعةات -

مةةةةن العنا ةةةةرل أهمهةةةةاا مفهةةةةوم المسةةةةؤولية ايجتماعيةةةةة للجامعةةةةات، وبيةةةةان بأهةةةةدافها، وأهميتهةةةةا، 
 وأبعادها، ومعاييرها، ومجايت المسؤولية ايجتماعية للجامعات.

ثالةةثا يتنةةاو  هةةةةذا الم ةةةةور أهةةةةم ايتجاهةةةةات المعا ةةرة فةةي المسةةؤولية ايجتماعيةةة الم ةةور ال -
لجامعةةات الجيةة  الرابةةعا وفيةةه عةةرض وت ليةة  لبعةةةض ايتجاهةةات الم ليةةة بم ةةر، وايتجاهةةات 
العالميةةة، وعرًضةةا لةةبعض  ةةيا الجامعةةات ومسةةؤولياتها ايجتماعيةةة، وت ديةةد دور الجامعةةة فةةي 

يجتماعية لدى طجبها، ثم ت لية  أبعةاد المسةؤولية ايجتماعيةة للجامعةات تجةا  تنمية المسؤولية ا
 تدوي  التعليم.

رؤيةة ماتر ةة لتفعية  أبعةاد المسةؤولية ايجتماعيةة الم ور الرابعا يتناو  هذا الم ةور  ةيا ة  -
لجامعات الجية  الرابةع بم ةر فةي ضةوب ايتجاهةات المعا ةرة، مةن خةج  ت ديةد أهةداى الرؤيةة 

تر ة، ومنطلاات الرؤية الماتر ة، ومتطلبات الرؤية الماتر ة وجليات تنفيذها، وأخيًرا معوقات الما
 .الرؤية الماتر ة، وأهم ماومات ت اي  الرؤية الماتر ةقد تواجه تنفيذ 

 ابالتف ي  وفيما يلي عرض ذل 

ظهةرت جامعةةات الجيةة  الرابةةع امر لةةة مةةن مرا ة  تطةةور وت ةةو  ا جيةةا  السةةاباة عليهةةا 
لتامةةة   لاةةةات التطةةةور والتاامةةة  وتلبةةةي متطلبةةةات المجتمةةةع المتغيةةةر، ويعةةةد هةةةذا مةةةن أهةةةم أسةةةرار 

لمفهةوم جامعةات استمرار الجامعة امؤسسة تعليمية عبر الارون، ويتناو  الم ور ال الي عرًضا 
ت ليةةةة  أبةةةرز  لةةةيًج لمرا ةةة  تطورهةةةا فةةةي سةةةيا  ا جيةةةا  الثجثةةةة للجامعةةةات، ثةةةم الجيةةة  الرابةةةع، وت

المجما الرميسة لجامعةات الجية  الرابع، وت لي  الوظامى الرميسةة لجامعةات الجية  الرابةع ضةمن 



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )     جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 271 

أهةةدافها الثجثةةةا التعلةةيم والةةتعلم، والب ةةث العلمةةي، وخدمةةة المجتمةةع. وقةةد تعةةددت تنةةاويت مفهةةوم 
 ي  الرابع، وذل  اما يلياجامعات الج

 

تعةةرى جامعةةات الجيةة  الرابةةع بأنهةةا جامعةةةات مجتمةةةع المعرفةةةة  يةةث تتضةةمن علةة  بيمةةةة   
ومراةةًزا لمجموعةةة متنوعةةة مةةن ايت ةةايت مةةن خةةج   ةةباات علميةةة واجتماعيةةة إلنجةةاز  مفتو ةةةة

جميةع ا طراى المعنيةة الداخليةة والخارجيةةة، أي أنهةةا أن طة ب ثيةة ومة روعات تنمويةة، وتة م  
منة ة لنة ر مجموعةة واسةعة مةن ا نة طة الب ثيةة المختلفةةة ومجموعةةة متنوعةةة مةةن الممارسةات 

 يث تعد جامعات   ،(Laptevа & Efimov, 2016, p.2691)المؤسسية وايجتماعية الجيدة
 (.373، 9109تميزة )منة ا، لطفي، معرفية ب ثية رقمية مفتو ة مترابطة م

وتعتبر جامعةات الجية  الرابةع نمًطةا مختلفًةا مةن أنمةاط الجامعةات فهةو يت ةابه مةع الجية  
السةةاب  لةةه فةةي الوظةةامى التةةي تطلةةع للايةةام بهةةا، ولاةةن يختلةةى معةةه فةةي اآلليةةة التةةي تةةتم بهةةا هةةذ  

، وايسةتفادة منهةا فةي تاةديم اة  الوظامى،  يث تاوم عل  استثمار التطورات التانولوجيةة الهاملةة
(، علة  499، 9191ما هو جديد ومفيد للطالب وعضو هيمة التدريس والمجتمع)سارة المتةولي، 

ال عيد الداخلي والخارجي، الم لي والعالمي بما ي ا  التميز في التعليم والتعلم والب ث العلمةي 
 وتنمية البيمة وخدمة المجتمع.

بةةع مفهةةةوم عةةالمي، يوجةةب علةةة  اةة  جامعةةةة العمةة  علةةة  إن مفهةةوم جامعةةات الجيةةة  الرا
تطبياةةه فةةي إطةةار الخ و ةةية الم ةةرية دون التخلةةي عةةن السةةيا  العةةالميل وهةةذا  ن جامعةةات 
الجيةة  الرابةةع لةةم تعةةد بمعةةز  عةةن التطةةور الرقمةةي الهامةة  الةةذي فرضةةته ثةةورات الع ةةر ال ةةناعي 

التةةةةاريخي ل جيةةةةا  ا ربعةةةةة ولتوضةةةةيا عةةةةرض المفهةةةةوم يتطلةةةةب الب ةةةةث تنةةةةاو  التطةةةةور  الرقمةةةةي.
 للجامعة، وذل  عل  الن و التاليا

 

تعةةد البدايةةة الفعليةةة لظهةةور الجيةة  ا و  للجامعةةات فةةي الع ةةور الوسةةط  بأروبةةا ت ةةت 
لعامةةةةة المل اةةةةة رعايةةةةة الةةةةدين، فالجامعةةةةات فةةةةي الجيةةةة  ا و  اانةةةةت أ ةةةةبه مةةةةا ياةةةةون بالمةةةةدارس ا

بالمؤسسةةات الدينيةةة مةةن انةةامس وأديةةرة وقةةد اانةةت تةةرتبط بالةةدين  ن هةةدفها لةةم ياةةن إلعةةداد أفةةراد 
ال عب لمواجهة مطالب ال ياة، ولانها اانت وسيلة إلعداد ا فراد لياونةوا رجةا  ديةن، ويخةدمون 

لتخ  ةةات فةةي السةةل  الانسةةي، أي أنهةةا قاممةةة علةة  خدمةةة أهةةداى الةةدين المسةةي ي،  تةة  أن ا
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التةي اانةت تةدرس علةوم دنيويةة فاةد اانةت تدرسةها لخدمةة الةدين، مثة  ال سةاب والهندسةة والفلة ، 
 (.095 -099، 0970من أج  ت ديد أيام الاديسين وا عياد الدينية) جوزيى نسيم، 

ومع بداية ع ر التنوير وظهور الثورة ال ةناعية ا ولةي والرأسةمالية واجهةت الجامعةات 
عة فةةي تابةة  الجمةةاهير لهةةا، وتراجةةع فةةي الطرياةةة الدينيةةة لل يةةاة، وظهةةور الطباةةات تغيةةرات متسةةار 

الوسطي ال ري ة عل  الوضع ايجتماعي والاوة السياسية، وتزايدت المطالةب بضةرورة ااتسةاب 
 ،Roger Scruton, 2015, 26) ا فةراد للمعةارى والمهةارات الجزمةة لجقت ةاد ال ةناعي)

عةات لعمليةة تجديةد ااملةة وبةدأت جةذور الب ةث العلمةي بالجامعةات وعل  ذل  فاةد خضةعت الجام
بةةالظهور وخا ةةةًة فةةي ألمانيةةةا التةةةي نظةةرت إلةةة  جامعاتهةةا علةةة  أنهةةةا م ةةدًرا للمعرفةةةة والرفاهيةةةة، 
ووسةةةيلة لتعزيةةةز الهويةةةة الوطنيةةةة والثاافيةةةة، وخةةةج  الن ةةةى الثةةةاني للاةةةرن التاسةةةع ع ةةةر انت ةةةرت 

(، وتعبةر تلة   AldoGeuna , 1996 , 27 – 28وروبةا)الجامعةات الب ثيةة فةي اافةة أن ةاب أ
 بداية ظهور جامعات الجي  الثاني.

ويعةةةد مةةةن أهةةةم سةةةمات جامعةةةات الجيةةة  الثةةةاني أن لهةةةا هةةةدفين أساسةةةيين، وهمةةةا الب ةةةث 
والتدريس، والب ث يتم من أج  النهوض بالعلم، ونتامجه معلنة من أج  أن يستفيد منها الجميع، 

ضةعيفة التنافسةةية مةع مةةا ي ةيط بهةا مةةن جامعةات ويةتم ت ةةنيفها وفاًةا لعةةدد امةا تتسةم أيًضةةا بأنهةا 
اإلختراعات وا ورا  العلمية المن ورة، أيًضا جامعات الجي  الثاني جامعات قاممة بذاتها ضعيفة 
الةةةروابط مةةةع مةةةا ي ةةةيط بهةةةا مةةةن مؤسسةةةات مجتمعيةةةة، وال ةةةفة الغالبةةةة عليهةةةا أيًضةةةا أنهةةةا دقياةةةة 

عةةاون بةةين التخ  ةةات أي المختلفةةة بهةةا، وبالنسةةبة للتمويةة  فيةةتم مةةن التخ  ةةات فالمةةا يوجةةد ت
( ، مةع إماانيةة ال  ةو  علة   تبرعةات  J.G. Wissema , 2009,30 – 31قبة  الدولةة )

  غيرة نسبيا من ا فراد أو المنظمات ا خرى. 
مةن وتزايدت فيما بعد بدأت الدعاوي إل  جامعات الجي  الثالث، وذل  يرجع إلة  العديةد   

الاوى التي دفعت إل  التغيير، يتعل  العام  ا و  منهاا بتاةاليى الب ةث العلمةي المتطةور الةذي 
ي تسةةةةتطيع ميزانيةةةةات ال اومةةةةات تةةةةوفير ، أم العامةةةة  الثةةةةانيا يتعلةةةة  بالعولمةةةةة ، ممةةةةا أدى إلةةةة  
لة  المنافسة في ثةجث جبهةاتا الطةجب وا اةاديميين وعاةود الب ةث، أمةا العامة  الثالةثا يرجةع إ

تغيير في نظرة ال اومات  و  دور الجامعات في المجتمعل  يث يسند إل  الجامعةات اسةتثمار 
معةةةةةارفهم ب ةةةةةا  أاثةةةةةر ن ةةةةةاًطا ا اضةةةةةنات ل ن ةةةةةطة التجاريةةةةةة الجديةةةةةدة الااممةةةةةة علةةةةة  العلةةةةةوم 
والتانولوجيةةا، ويتعلةة  العةةامجن الرابةةع والخةةامسا بال اجةةة إلةة  إجةةراب تغييةةرات فةةي إدارة الجامعةةة، 
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تزايةةدت فةةر  الب ةةث، والاليةةات متعةةددة التخ  ةةات مةةن التعايةةد الامةةي، وقةةد أدت الزيةةادة  يةةث 
 (. Paula Kyrö, Johanna Mattila, 2012,4الابيرة في عدد الطجب إل  البيروقراطية )

وتعةد جامعةات الجية  الثالةث مجتمةع متعةةدد ا  ةاا ، للتةدريب والب ةث وايبتاةار يتطةةور 
تياجةةات البيمةةة ويولةةد ابتاةةارات علميةةة وتانولوجيةةة موجيةةة إل ةةباع ب ةةا  ماثةةى، ويتايةةى مةةع ا 

ا تياجةةات العمةةجب ل سةةوا  ا ساسةةية، فهةةذ  الجامعةةات تاةةع علةة  مفتةةر  طةةر  للب ةةث والتةةدريس 
وايبتاةةار، امةةا أنهةةا تعةةد مةةدخًج يقت ةةاد ومجتمةةع المعرفةةة، اونهةةا المؤسسةةة الرميسةةة التةةي تةةوفر 

مي واإلقت ادي من خج  هياا  مث  مجمعةات العلةوم والتانولوجيةا التفاع  بين العالمين ا اادي
 , Maximova and othersومرااةةز ناةة  تانولوجيةةة، و اضةةنات لةةرواد ا عمةةا  ال ةةباب)

2016,9102  Olga ،فهي عبارة عن نظام مؤسسي لتنفيذ المجموعة المتااملة من ا ن طة .)
إلة  دراسةات فةي مجةا  الهندسةة التانولوجيةة،   يث إن ن ةر اآليلةت والتانولوجيةا ي ي تةاج فاةط

ولاةةن فةةي  اجةةة أيًضةةا إلةة  معةةارى فةةي مجةةا  اإلقت ةةاد والتسةةوي  وعةةن المجتمةةع والثاافةةة فتاةةوم 
 عل  الدراسات البينية بين التخ  ات المختلفة.

امةةا أن هةةذ  الجامعةةات ليسةةت مايةةدة بماةةررات م ةةددة ولانهةةا تعمةة  مةةن خةةج  باقةةة مةةن  
رة ب ورة سريعة في ضوب اي تياجات الجديدة، والبنية الت تية لهذ  الجامعات ي الماررات المتغي

تات ةةر علةة  قاعةةات التةةةدريس والمعامةة  فاةةط، ولاةةن سةةةت توي أيًضةةا علةة   اضةةنات ا عمةةةا ، 
و ةةدام  التانولوجيةةا ومااتةةب الت ةةميم، ومن ةةات خا ةةة للتوا ةة  مةةع العةةالم الخةةارجي والمرااةةز 

(.، وتتميةز Alla V. Laptevа and Valerii S. Efimov, 2016, 2690المجتمعيةة ) 
 .J.Gجامعةةات الجيةة  الثالةةث بعةةدد مةةن الخ ةةامص التةةي ت ةةدد المجمةةا ا ساسةةية لهةةا، وهةةي )

Wissema, 2009, 31 -32 ا أنها تعتبر مهةد الن ةاط الريةادي الجديةد باإلضةافة إلة  المهةام)
ثة لها في خدمة المجتمةع، أنهةا تسةع  إلة  أن التاليدية للب ث والتعليم، وذل  ضمن الوظيفة الثال

تاون مراًزا إلنتاج المعرفة، وياةع علة  عاتاهةا أيًضةا تسةوي  هةذ  المعرفةة. وتسةع  الجامعةة إلة  
إعداد العلماب و المهنيين ورواد ا عما ، تعمة  جامعةات الجية  الثالةث فةي سةو  تنافسةية دوليةًا. 

ين والطةةجب وعاةةود الب ةةوث مةةن ال ةةناعة، أن يتنافسةةون بن ةةاط لل  ةةو  علةة  أفضةة  ا اةةاديمي
جامعات الجي  الثالث هي جامعات  باية، فتتعةاون مةع ال ةناعة، ومؤسسةات الب ةث والتطةوير 
الخةةةاص، والممةةةولين، وماةةةدمي الخةةةدمات المهنيةةةة والجامعةةةات ا خةةةرى، أنهةةةا تتبنةةة  اإلبةةةداع ااةةةوة 

 دافعة لها، له نفس ا همية مث  ا سلوب العلمي العاجني.
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وفي ضوب تزايةد التاةدم والتطةور فةي التانيةة الرقميةة وتسةارع وتيرتهةا وتأثيرهةا علة  معظةم 
قطاعات المجتمع وظهور العديد من التانيات ال ديثة مثة  الةذااب اال ةطناعي والةذي يةدمج بةين 
الةةةذااب الب ةةةري وذاةةةاب اآليت، وظهةةةور اإلنسةةةان اآللةةةي، والطباعةةةة ثجثيةةةة ا بعةةةاد، و يرهةةةا مةةةن 

ات، أو بمعن  جخر ظهور الجي  الرابع من التاانة الرقميةة، والتةي نةتج عنهةا ظهةور الجية  التطور 
 الرابع للجامعات والذي يتميز بالعديد من المجما، وذل  عل  الن و التاليا

ا جيةةةا  الثجثةةةة تاةةةوم جامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع علةةة  عةةةدد مةةةن المجمةةةا المميةةةزة لهةةةا عةةةن 
الخةدمات الذايةة، اإلبةداع  الساباة عليها تتمث  فيا الثاافة والمهارات الرقميةة، والايةادة وال وامةة،

، وتةدوي  التعلةيم، وفيمةا يلةي عةرض والتعلم المستمر الرقمي وايبتاار، والبرامج التعليميةة الجديةدة
 ذل ا
تعةد الثاافةة والمهةارات   Digital Culture and skills :الثقافاة والمااارا  الريمياة -1

الرقميةةة السةةمة المميةةزة لجامعةةات الجيةة  الرابةةع  يةةث تضةةمن مةةن خجلهةةا التوظيةةى والتطةةوير 
والتةةةةي تتطلةةةةب التةةةةدريب الرقمةةةةي لجميةةةةع العةةةةاملين بالمؤسسةةةةات الجامعيةةةةة لتنميةةةةة  والت ةةةةديث،

مزيجةةةًا مةةةن العاليةةةة الرقميةةةة التةةةي تةةةة م  مهةةةاراتهم الرقميةةةة، وياةةةة د بالمهةةةارات الرقميةةةة أنهةةةا 
ا جهةةةةزة والبةةةرامج والمعلومةةةةات والةةةةنظم وا مةةةةن وايبتاةةةةار، والمعرفةةةةة التةةةةي تةةةة م  النظريةةةةات 

المهاريةةةةة، وايتجاهةةةةات التةةةي تةةةةة م  الاةةةةيم والمعتاةةةةةدات ومنهةةةةةا  والفهةةةةم والت ليةةةةة ، والافةةةةابات
 ,Gekara, Molla)يةة، والثاةة، والتعةاون، والتاامة اإلبةةداع، وايسةةتاجلية، واإلرادة، والفرد

Snell, Karanasios, & Thomas, 2017, pp.12-13)   
وياةةةةةةةةةوم هةةةةةةةةةذا المفهةةةةةةةةةوم علةةةةةةةةة  المهةةةةةةةةةارات التانيةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةة عبة الجزمةةةةةةةةةةة لتةةةةةةةةةة غي  ا جهةةةةةةةةةةزة 

 ,Gekara, Molla, Snell, Karanasios, & Thomas) والبرمجيةةات والةةنظم الرقميةةة
2017, p. 13)  والمهةةةةارات المعرفيةةةةةة والناعمةةةةةة للعمةةةةة  بةةةةة ا  متزايةةةةد فةةةةةي بيمةةةةةة ،

والمعلومةةةةةةةةات ومةةةةةةةة ادرها وأنواعهةةةةةةةةا، والمهةةةةةةارات ا خجقيةةةةةةةةة المتعلاةةةةةةةةة بةةةةةةةةا من،  البيانةةةةةةةات
 ايستراتيجية ل ة  المة اجت فةي بيمةة العمة  الرقميةة. والمهارات

مةةن الت ةةديات لبنةةاب العمليةةات والاةدرات الرقميةةة،  وتواجه الثاافة والمهارات الرقمية العديد
الرقميةة، تالةص  ا  يةاب الرؤيةةة للعمليةةات (PwC network, 2016, pp.9, 17)منهةا

الةدعم مةن قبة  الايةادة، تراجع ايستثمارات الرقميةة، تزايد المتطلبةةات الماليةةة، ضعى اإللمةةةام 



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )     جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 275 

الخارجية،  ياب افايةة المهةارات، ضةعى  يتعلةة  بالبيانةةاتبةةأمن وخةة و ية البيانةةات فيمةةا 
البنيةةةة الت تيةةةة ا ساسةةةية،  يةةةاب التعةةةاون فةةةي  المعةةةةايير الرقميةةةةة، بةةةطب التوسةةةع  فةةةةي تانيةةةةات

  . ال لو  الرقمية، تزايد المخةاوى  ةو  فاةدان السيطرة عل  الملاية الفارية
تضةةةيى التانيةةةةات الرقميةةةةة : Leadership and government القيااااوا والمةوماااة -2

تةةةةسجي   المتطةةةةورة لجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع فر ةةةةًا جيةةةةدة لرقمنةةةةة العمليةةةةات اإلداريةةةةة بهةةةةا منةةةةذ
الطةةةجب بةةالماررات والبةةرامج الدراسةةية  تةةة  ال ةةة و  علةةة  الةةة هادة الدراسةةية واقتضةة  ذلةة  

مجةةايت   جت فةةةيتطةةور هياةة  الجامعةةاتل ممةةثًج فةةي مجموعةةةات تخ ةةة ية ل ةةة  المةةة ا
مختلفةةةة، والتةةةي تتمثةةةة  فةةةةي التعلةةةةيم والتةةةةدريب والب ةةةةث والتطةةةةوير ونةةةة ر المةةةة روعات وريةةةةادة 

(، ومةن المؤاةد Lapteva & Efimov, 2016, p.2692ا عمةا  المبتاةرة إلة   يةر ذلة )
خةةةةج  تانيةةةةات أن تملةةةة  الجامعةةةةات التانيةةةةات المعرفيةةةةة ومنهةةةةا تعزيةةةةز الةةةةذااب اإلنسةةةاني مةةةةن 

ال اسةب اآللةي، وتعزيةز الةذااب الهجةين الةةذي يجمةةع بةةين الةةذااب البةة ري واآللةةة، وتاةةوم هةةذ  
التانيةات المعرفيةة بتطبية  المعرفةة فةي الواقةع، ويسةهم ذلة  الةه فةي تبسةيط وظةامى جامعةات 

 الجي  الرابع.
الرقميةةةة  ةة، والبنيةةةةة الت تيةةةةةويتطلةةةب مةةةةا سةةةةب  دمةةةةج اإلنترنةةةةت فةةةةي اةةةة   ةةةةيب بالجامعةةة

ال ديثةةة، وتعزيةةز التوا ةةة  بةةةين جميةةةع ا طةةراى المعنيةةةة لتعزيةةةز الةةةتعلم عنةةةد الطلةةةب لتنميةةة 
(، ويسةةاهم فةةي ذلةة  إطةةج   Xing & Marwala, 2017, p.7المهةةارات المطلوبةةة)

تمعيةةة التةةي تعةةزز التانولوجية والمرااةز المج الة راات النا ةمة و اضةنات ا عمةا  وال ةدام 
( ، ونة ر الممارسةات الجديةةدة مةةن خةةج  Laptevа & Efimov, 2016, p.2692الةتعلم)

  باات ايت ايت المختلفة.
تاةةدم الخةةدمات الذايةةة عبةةر اإلنترنةةت وتعتمةةد علةة  : Smart services الخاوما  الكةياة -3

تةةةةدعم البنيةةةةة الت تيةةةةة ومختلةةةةى ا نةةةة طة الذايةةةةة ال ديثةةةةة والنا ةةةةمة لاةةةة   اسةةةةتثمار التانيةةةةات
، وتةة م  تجهيةةز  (Kagermann et al., 2014, p.23)التعليميةةة والب ثيةةة وايجتماعيةة

التانولوجيةةةة المتادمةةةة،  الفةةة و  الدراسةةية بةةةأجهزة ال اسةةةب اآللةةةي و ةةةباات اإلنترنةةةت والةةةنظم
جامعةة، والطةجب الااطنين في ا ماان البعيدة وا جهةزة الةسمعية والبة رية لةتعلم الطةجب بال

عةةن ماةةر الجامعةةة ومنهةةةاا ا لةةةواح الذايةةةة التفاعليةةةة، و ا ةةةات ابيةةرة لعةةرض  ةةور الطةةجب 
يلتاةةاط مختلةةى أنةةة طة   وأن ةطتهم عبةر اإلنترنةت، ومجموعةةة مةن اةاميرات الفيةديو المثبتةةة
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وت وال راةةةةة، ومةةةةستودعات الم تةةةةوى الفةةةة  ، ونظةةةةم برمجيةةةةة للتعةةةةرى علةةةة  الوجةةةةه والةةةة 
الرقمةي ومةوارد الةتعلم، ونظةةم يستةةضافة وتةة اي  وتايةةيم مناقةة ات المجموعةات، ونظةم أمةان 

 (.Heinemann & Uskov, 2018, p.22لتسجي  الدخو  والخروج اآلمن)
وتتضمن الخدمات الذاية توفير جهاز  اسب جلي لو ي لا  عةضو هيمةةة التةةدريس مةن 

وماةةةةاطع الفيةةةةديو والةةةة وت، ولو ةةةةة ذايةةةةة ابيةةةةرة ال جةةةةم     تةةةة غي  العةةةةروض التاديميةةةةة،أجةةة
لاتابةةةةةة الةةةةة يا والمعةةةةةاديت وخجفةةةةةه، واةةةةاميرات المةةةةةستندات، ونظةةةةةم ت ليليةةةةةة لت ليةةةةة  أداب 
الة ى ونتامجةه، ونظةم لت لية  التواجةد وال ةةضور، وي تةةاج اةة  طالةةب إلةة  امبيةةوتر لةةو ي 

الجزمة مع مياروفون مت   أو مةدمج مةع ايت ةا   و م مةو  مةزود بالتطبياةات البرمجيةةأ
 (.Heinemann & Uskov, 2018, pp.23-24ب باة اإلنترنت) 

تتطلةب جامعةات : Digital creativity and innovation اإلباوا  الريماو واجبتةاار -4
ايبتاةةةارات الااممةةةة علةةة   طلةةة  علةةة ، ويالجيةةة  الرابةةةع وضةةةع ايبتاةةةةار فةةةةي مادمةةةةة أهدافةةةةها

التانيةةةةةات ال اليةةةةةة بايبتاةةةةةار التطةةةةةوري، بينمةةةةةا ايبتاةةةةةار الثةةةةةوري هةةةةةو ايبتاةةةةةار الاةةةةةامم علةةةةة  
اختراعةةةات التانيةةةةات الجديةةةةدة، بينمةةةةا ايبتاةةةةار المخةةةةتلط هةةةةو ايبتاةةةةار الهجةةةةين منهمةةةةا فهةةةةو 

ةيم الجةةةامعي إلةةة  تعميةةة  إ ةةةةج ات ا فةةةض  ولاةةةن مةةةن الةةةة عب تنفيةةةذ ، لةةةذا ي تةةةاج التعلةةة
نظامةةه التانولةةوجي مةةن خةةج  ت طةةيم جميةةع العوامةة  التةةي ت ةةو  دون ايبتاةةار، ومةةن هةةذ  

(ا وضةع استراتيجية لجبتاةار المخةتلط،  Xing & Marwala, 2017, p.6اإل ةج ات  )
قليميةةةا وعالم يةةةةا، و ةةةةيا ة اسةةةتراتيجيات تنمويةةةةة واسةةةةتثمار مةةةةوارد ايبتاةةةار داخليةةةةا وم ليةةةةا واا

وسياسةات و ةوافز عبر اإلدارات المختلفة فيجب ت سين التوا   فيما بينهم لتجنب التةةداخ  
 الم تمة ، وزيةادة سرعة نا  التانولوجيا لتعزيز التنمية ايقت ادية وايجتماعية.

لتةة اي  نظةةم  ات المختلفةةةيعزز ايبتاار المفتوح والذي ي ير إل  تفاعة  الب ةر والتانيةة  يث
 ,Xing  & Marwalaبهةةدى إنجةةاز المهةةام المبتاةةرة التةةي ي يماةةن إنجازهةةا علةة   ةةدة)

2017, p.6 .) 
 ,New educational programs بارام  تعليمياة جوياواف وفارت الاتعلس المساتمر -5

continuous learning opportunitiesتاةديم ا تتوجةةه جامعةات الجية  الرابةع ن ةو ال
المخةةةةتلط للةةةةدرجات بهةةةةةدى ااتةةةةة اى المواهةةةةةب اإلبداعيةةةةةة وتنميتهةةةةةا فةةةةةي بيمةةةةةة بينيةةةةةة متعةةةةددة 
التخ  ةةات،  يةةةث تبتعةةةد عةةةةن الةةةةدرجات باعتبارهةةةةا الةةةة ا  الو يةةةةد لجعتمةةةةاد، فعلةةة  سةةةبي  
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 Xingالمثا  يجب أن يفهم علمةاب التانولوجيةا العلةوم اإلنةسانية وايجتماعية والعاس أيضًا )
& Marwala, 2017, p.5 يث تاةدم برامج تعليميةة ومةؤهجت قة يرة المةدى ياتةساب  .)

افةابات مهنيةة مختلفةة ب يث تستجيب لتغيرات ال ناعة وسو  العمة ، وتتطةور بسةرعة مةةع 
اي تياجةةةةات المتغيةةةةرة للاةةةةوى العاملةةةةة باإلضةةةةافة إلةةةة  الترايةةةةز علةةةة  اإلدارة المهنيةةةةة للطةةةةجب 

ثنةةةاب الدراسةةة وبعةةةد تخةةرجهم لزيةةادة مهةةاراتهم ب ةةهادات قةةة يرة المةةةدى امةةةا تاةةةوم الجامعةةةات أ
 ,.J بةةدور الوسةةيط بةةين رواد ا عمةا  ال ةباب والةداعمين والمةوجهين والممةولين الم تملةين

2017) .) 
بنيةةة اما تتزايد مع جامعات الجي  الرابع ال اجةة لن ةر ثاافةة الةتعلم المسةتمر، وتطةةوير ال

التعلم مدي ال ياة، وجع  التدريب ممانةا فةي أي وقةت، ويرجةع ذلةة   الت تيةة التةي تماةن مةن
إلةةة  التطةةورات التانولوجيةةة السةةريعة التةةي ت ةةدث فةةي سةةو  العمةةة  العةةةالمي، والتةةةي تاتةةةضي 

التعاون مع تنميةة المهارات  التانولوجيةة والطجقة الرقمية ومزيًدا من التعلم في ماان العم  ب
وياتةةضي ذلةة  هيااةة  مرنةةة ، (World Economic Forum, 2017, p.11)الجامعةات 

لبرامجهةةا ب يةةةث يةةةتم تةةةسجي  الطةةةجب فةةةي البةةرامج التعليميةةةة مةةةدى ال يةةةاة وفاةةةا ي تياجةةةاتهم، 
 وينبغةي تة ميم البرامج  بطرياةة ي يوجةد فيهةا خريجون فاط بة  طةجب مايةدون مةدى ال يةاة
أو السةةةةماح بةةةةالخروج وعةةةةةودة التةةةةةسجي  بةةةةالبرامج التعليميةةةةة لتطةةةةوير مهةةةةاراتهم خةةةةج   يةةةةاتهم 

 (.EY & FICCI, 2017, pp.57-58المهنية)
يتطلةب التعلةيم فةي جامعةات : Internationalization of Education تاوويل التعلايس -6

ال ةةعيدين الم لةةي والةةدولي  الجيةة  الرابةةع  إقامةةةة أنةةةواع مختلفةةةة مةةةن الةةةروابط المؤسةةةسية علةةة 
الةذي يتعةاون فيهةا ماةةدم التعلةةيم الم لةةي مةةع  لتاديم برامج تعليمية أاثةر تنوعةا، ومةن أ ةةاالها

ماةدم التعلةيم ا جنبةةي لل ةة و  علةة  مةةؤهجت أجنبيةةة، وبةرامج ايمتيةةاز  يةةث يةةسما ماةةدم 
رامجةةه، ويةةتم مةةنا المؤهةة  مةةن ماةةدم التعلةةيم التعلةةةيم ا جنبةةةي لماةةةدم التعلةةةيم الم لةةةي بتاةةةديم ب

بنظةام الةدرجات الم ةتراة وفيمةا يتعلة   (.Xing & Marwala, 2017, pp.8-9ا جنبةي)
وا جنبةةي لتاةةديم بةرامج لل ةة و   أو المزدوجة وهو نظام يتعةاون فيةه ماةدمو التعلةةيم الم لةة 

الةةةتعلم الم لةةة  وا جنبةةةي بةةرامج علةةة  مؤهةةة  مةةة تر ، والةةةتعلم المخةةةتلط  يةةةث يتةةيا ماةةةدمو 
لتةةةةةسجي  الطةةةةةجب فةةةةةي أ ةةةةةاا  مختلفةةةةةة ومختلطةةةةةة مثةةةةة  الةةةةةتعلم اإللاترونةةةةةي، والةةةةةتعلم عبةةةةةر 
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الةدولي والعةالمي والم ةاراة   اإلنترنةت، والةتعلم عبةةر المواقةةع باإلضةةافة إلةة  التعةةاون الب ثةةي
 المجتمعية الدولية.

الرابةةةع تميةةةزت بمجمةةةا عةةةدة تطةةةورت لةةةديها عةةةن  يتضةةةا ممةةةا سةةةب  أن جامعةةةات الجيةةة 
سةةاباتها مةةن ا جيةةا  مةةن  يةةث تميزهةةا بالثاافةةة والمهةةارات الرقميةةةة، واعتمادهةةا علةة  الايةةادة 

للعديةد مةن الخةدمات الذايةة، وتنةوع اإلبةداع الرقمةي وايبتاةار، وتاةديم    وال وامةة، وتاةديمها
، وقيامها عل  فار ال ةرااة وتةةدوي  التعلةيم، روفرص التعلم المستم البرامج التعليميةة الجديةدة

ويتطلب استاما  ذل  طرح أبرز وظامى جامعات الجية  الرابةع فةي ضةوب ا هةداى الرميسةة 
 لها، وذل  عل  الن و التاليا

وتنميةةةة الاةةةيم إن أهةةةم مةةةا يهةةةدى إليةةةه التعلةةةيم الجةةةامعي هةةةو تاةةةديم العلةةةم، وترقيةةةة الفاةةةر، 
اإلنسةةانية، وخدمةةة المجتمةةع وايرتاةةاب بةةه  ضةةاريلا، وتزويةةد الةةبجد بالمخت ةةين والفنيةةين والخبةةراب 
عداد اإلنسان المزود بأ و  المعرفة، وطر  الب ث المتادمة، بما ي اة  رفاهيةة الفةرد والتنميةة  واا

هةةةو ت ايةةة  التنةةةافس  ال ةةةاملة للمجتمةةةع، لةةةذل  فةةةتن الهةةةدى اإلسةةةتراتيجي لجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع،
الدولي والتميز الم لةي لهةا، ولةذل   فرؤيتهةا هةي ت اية  و ةيانة الرفاهيةة الوطنيةة والعالميةة مةن 

 ,Miklos Lukovics& Bence Zuti, 2013خةج  التايةى النةاجا لرطةار الةذي توجةد بةه )
جث وهةيا (، وتسعي جامعات الجي  الرابع إل  ت اي  أهدافها من خةج  قيامةه بوظامفهةا الةث15

التعليم والتعلم، والب ةث العلمةي، وخدمةة المجتمةع الم لةي وتطةوير  سةواب فةي مجةايت اإلنتةاج أو 
 مجايت المسؤولية ايجتماعية، ومن أهمهاا 

التةةدريس والتعلةةيم والةةتعلمد تزايةةدت التطةةورات وتوجهاتهةةا لوظيفةةة جامعةةات الجيةة  الاااوا األول:   
تعلم  يةةةث تتمثةةة  فةةةي مةةةا يلةةةيا إعةةةداد مةةةواطن رقمةةةي قةةةادر علةةة  الرابةةةع للايةةةام بوظيفةةةة التعلةةةيم والةةة

التفةةاعلمع تانيةةةات ا جهةةزة الم مولةةة وال وسةةبة السةة ابية ومختلةةى تانيةةات الجيةة  الرابةةع الرقميةةة، 
ويةتم ذلة  في بيمة تانية بهدى ت سين جودة التدريس والتعلم والتدريب في أي ماان ووقت، وهذا 

ياةةةة الةةةتعلم ومنهةةةا ال وسةةةبة الةةةس ابية التةةةي قةةةد تعطةةة  نظةةةم التعلةةةيم مةةا فةةةرض اتجاهةةةًا لتغييةةةر طر 
الجةامعي ال اليةة  يةث أنهةا تةةسهم فةةي الةةتعلم بةة ا  أسةةرع وأاثةةر افةةابة، امةةا تةةسهم فةةي تطةوير 
عةةةدادهم لةةةةسو  العمةةةة  الجديةةةةد، وتعزيةةةةز ايبتاةةةةار الم لةةةة  مةةةةع تاةةةةديم أقةةةوى  مهةةةارات الطةةةجب واا

فز، وم ةةةاراة المةةةوارد عبةةةر المؤسسةةةات بطرياةةةةة سلةةةةسلة، وياتةةةةضي التعلةةةةيم اخدمةةةةة طرقةةةا ال ةةةوا
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 & Xingتعليميةةةة أ ةةةدث وأاثةةةر تاةةةدما  للتعامةةة  مةةةع التعايةةةد ايجتمةةةاعي المتزايةةةد باسةةةتمرار)
Marwala, 2017, p.8   .) 

تعةةةةاوني، ومةةةةن هةةةةذ  الطةةةةر ا الةةةةتعلم عةةةةن طريةةةة  اللعةةةةب، والتوا ةةةة  الرقمةةةةي، والةةةةتعلم ال
والةةةةتعلم الاةةةةامم علةةةة  الم ةةةةروعات، والةةةةتعلم ايلاترونةةةةي، والةةةةتعلم المخةةةةتلط أي الةةةةةتعلم ايلاترونةةةةةي  
والتعلم المبا ر معًا  يث أن البيمة ايفتراضية  توفر قيمة تعليمية ابيرة في عملية الو و  إلة  

وت ةةسين الةةتعلم عةةجوة علةة  أن المعرفةة بتاةةاليى أقةة  باإلضةةافة إلةة  تعزيةةز المةة اراة التفاعليةةة 
الةةةةةتعلم المبا ةةةةةر يةةةةةسهم فةةةةةي تطةةةةةوير التعبيةةةةرات الت ليليةةةةةة، و ةةةةة  المةةةةة اجت، وتنميةةةةةة المهةةةةارات 

 ,Xing & Marwala) (Frey & Osborne, 2015, p.91). ايجتماعيةةة واإلبداعيةةة
2017, p.5) لةةةةيم الجةةةامعي بةةةدي مةةةن ، لةةةةذا ينبغةةةةي إدخةةةةا  التانيةةةةات الجديةةةةدة فةةةةي نظةةةةام التع

 .م اربتها
 يث تزايدت فةرص الةةتعلم ايفتراضةي مةةن خةةج  منةة ات للةدورات التعليميةةة المفتو ةةة  

المجانيةةة المرنةةة والتةةي ي ةةار  فيهةةا عةةدد ابيةةر مةةن الجامعةةات، ومةةن نمةةاذج المنةةة ات العالميةةةة 
عليميةةةة للجامعةةةات الم ليةةةة قةةةدرتها ( ومةةةن ثةةةم قةةةد تفاةةةد البةةرامج التedX.orgالتعليميةةةة المجانيةةةة )

التنافةسية  نهةا تةوفر الةذهاب إلة  الجامعةة، ومةن نا يةة أخةرى ت ةةارب تهديةةدات ا تاةار المعرفةة 
وخ خ ة التعليم الجامعي اما يمان التعلم ايفتراضي مةن إجراب تاييمةات عدة مرات  ت  يةتم 

ة جديةةةد عةةةجوة علةةة  الةةةتمان مةةن الةةتعلم فةةي أي وقةةت ااتسةةاب الافةةابة المطلوبةةة أو ااتةةةساب مهةةةار 
 Xing) (Frey & Osborne, 2015, p.90)ومدى ال ياة اما يسهم في ت سين جودة التعليم

& Marwala, 2017, p.5) فةي  ةين يضةيى الةةذااب اي ةةطناعي قةدرات الت لةةيجت عبةةر ،
ةتعلم الاةامم علة  سةلو  الطالةب، وتتةيا هةةذ  اإلنترنةت للهيمةة التدريةسية لت ديةد المةسار ا فةض  لل

الت لةةةةيجت تةةةة ميم بةةةرامج لتعزيةةةز مسةةةارات الةةةتعلم الفرديةةةة للطةةةةجب بمةةةةستويات مختلفةةةةة للمعرفةةةةة 
 (.EY & FICCI, 2017, p.44ا ااديميةة ودوافةع التعلم)

ميةةة مهةارات وبناب عل  ماسب  فتن التعليم والتعلم في جامعات الجي  الرابع يسهم فةةي تن
عاليةة المةةستوى لةةدى الطةةجب ي يماةةن اسةتبدالها بالروبوتةاتا ومنهةا الاةدرة علة   ة  الم ةاجت 
العملية الااممة عل  أسس علمية،  والادرة الت ليلية، والادرة عل  التايى السريع، والتفاير الناقد، 

عي، والةةتعلم مةةدى ال يةةاة باإلضةةافة وايت ا  الفعةا ، وايبتاةار، واإلقناع ومهارات العمة  الجمةا
 (.Thang & Dung, 2018, p.171إلة  تطبية  المعرفةة فةي  الممارسات العملية)



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )     جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 280 

ويسةةتنتج ممةةا سةةب  أن التعلةةيم والةةتعلم بجامعةةةات الجيةة  الرابةةع  يت ةةى بالمرونةةة  يةةةةث 
فةي ت ايةة  أهدافةةه  يعتبر الطالةب مخطًطا وم مًما لطرية  الةتعلم الخةاص بةه ولةه مطل  ال ريةة

التعليميةةةةةة وايختيةةةةةار بةةةةةين مجموعةةةةةة متنوعةةةةةة مةةةةةن البةةةةرامج التعليميةةةةةة، وطةةةةةر  التةةةةةدريس والةةةةتعلم، 
 وخبرات التعلم وفاًا ي تياجاته واهتماماته وقدراته.

تعتبةر التطةورات الرقميةة أهةم قةوة دافعةة للب ةث العلمةي والتطةوير  الاوا الثانو: البمث العلماو:
والتطةةةوير الاةةةامم علةةة  التانولوجيةةةا بأ ةةةاا  متعةةةددة ومنهةةةاا اسةةةتخدام ا جهةةةزة  ي الب ةةةث يةةث يةةأت

الم مولةةةة لت سةةين دقةةة ال  ةةو  علةة  البيانةةات، واسةةتخدام ت لةةيجت البيانةةات الضةةخمة المتادمةةة 
لت ديةةةةةد ا نمةةةةةةاط اإل ةةةةةة امية المطلوبةةةةةةة، واسةةةةةةتثمار تانيةةةةةةات الةةةةةةذااب اي ةةةةةةطناعي فةةةةةةي جمةةةةةةع 

. وسةاعد ذلة  فةي  (Xing & Marwala, 2017, p.7)لمعلومةات وتنظيمها واات ةاى المعرفةةا
والمةدونات  تماةين للبةا ثين من نة ر أفاةارهم ونتةامج الب ةوث عبر وسةام  التوا ةة  ايجتمةةاعي،

 research Gate, Google Scholar and)والمواقةع ايلاترونيةةة الب ثيةةة المختلفةةة ومنهةةا 
Academia) م ةادر أااديميةة  ُُ  باإلضةافة إلة  تةوافر البيانةات المفتو ةةة الةةضخمة مةةن عةةدة

و اوميةةة مةةع ظهةةور أدوات ت ليليةةة قويةةة تماةةن مةةن إجةةراب ت ليةةة  لمجموعةةةة البيانةةات الضةةخمة 
عبر اإلنترنت من عينة  والت ا  من   تها عجوة عل  وجةود قنةوات جمةع البيانةات ايجتماعيةة

  (EY & FICCI, 2017, pp.50-51).فترة زمنية ق يرة وبتالفة منخفضةابيرة في 
وعل  مةا سةب  فةتن تانيات الت و  الرقمي لجامعات الجي  الرابع يسهم في ت اةي  فوامةةد 
دارة الوقةةت، وتطةةوير  عدة للب ةث العلمي والتطةوير ومنهةةا تخفةةيض التالفةةة، والتخطةةيط الزمنةة  واا

ايبتااريةةةةةة إلنةةةةة اب أفاةةةةةار ونظريةةةةةات جديةةةةةدة باإلضةةةةةافة إلةةةةة   وتعزيةةةةةز الب ةةةةةوثعمليةةةةةة الب ةةةةةث، 
والتةةةي تتبةةةين فةةةي التعةةةاون الةةةدولي والعةةةالمي بةةةين البةةةا ثين   الةةة بغة العالميةةةة للب ةةةث العلمةةةي
العلميةةةةة البينيةةةةة والم ةةةةروعات الب ثيةةةةة باإلضةةةةةافة إلةةةةة  وضةةةةةع  والجامعةةةةةات فةةةةةي إجةةةةراب الب ةةةةةوث

 ,EY & FICCI, 2017)ةات ل مايةةةة أ ةةةو  الملايةةةة الفاريةةة ضةةد اينت ةةا  الرقمةةيسياسةة
pp.52-53) (Xing & Marwala, 2017, p.7 ) . 

تعد خدمة المجتمةع مةن أبةرز وظةامى جامعةة الجية  الرابةع  بمةا الاوا الثالث: خومة المجتم :  
فةي الةرأي والعمة ، وتنميةة الاةدرة توفر  من مناخ يتةيا ممارسةة الديماراطيةة وفةي الم ةاراة الفعالةة 

علةةة  الم ةةةاراة واإلسةةةهام فةةةي بنةةةاب المجتمةةةع و ةةة  م ةةةاجته، والر بةةةة الجةةةادة فةةةي الب ةةةث عةةةن 
فرضةةت التانيةةات فاةد  المعرفة، وت ةدي الواقةع، واسةتمرار المسةتاب  فةي إطةار مةنهج علمةي دقية ،



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )     جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 281 

ا خجقيةةةةةة والعاجنيةةةةةة  ابالرقميةةةةةة المتادمةةةةةةة علةةةةةة  جامعةةةةةةات الجيةةةةةة  الرابةةةةةع الب ةةةةةةث فةةةةةةي ا سةةةةةةب
للممارسةةةةات الجديةةةةدة فةةةةي المجتمةةةةةع، ومةةةةةن ثةةةةةم إعةةةةةادة بنةةةةةاب وتةةةةة ميم الةةةةةنظم ا خجقيةةةةةةة ومنهةةةةةةا 

ايجتماعيةةةةة والثاافيةةةةة  أخجقيةةةةةةات البيولوجيةةةةةةا، وأخجقيةةةةةةات الةةةةةةذااب اي ةةةةةةطناعي، وا خجقيةةةةةةات
 .  (Efimov & Lapteva, 2017, pp.593-594)للمجتمعات الجديدة

وياع عل  جامعات  الجي  الرابع جزب ابير من المسؤولية في هذا المجا ، والذي ي م  
منةةةع التلةةةوث والم افظةةةة علةةة  البيمةةةة مةةةن اإل ةةةعاعات نتيجةةةة عمليةةةات اإلنتةةةاج أو تلةةةوث الميةةةةا  
وتجريى ا راضي بسبب ماالب النفايات و يرها مةن م ةادر التلةوث التاليديةة والرقميةة، ومةن ثةم 

المؤسسةةةةات الجامعيةةةةة مراعةةةةاة ال فةةةةاظ علةةةة  البيمةةةةة ومنةةةةع التلةةةةوث، واةةةةذل  عمليةةةةة تةةةةدوير فعلةةةة  
(، وعلة  ذلةة  016، 9105واسةترجاع بعةض المةواد ثةةم تسةوياها ) زينةة عةرابش وال بيةةب ثةابتي، 

فتن مجا  ايهتمام بالبيمة يتضمن تل  ا ن طة الموجهة من قب  الجامعات لمنع تلوث البيمة أو 
 جثار عاسية عل  البيمة. منع أي سلو  له

وتتزايد أهمية وظيفة الجامعة في خدمة المجتمع من خج  المسؤولية في الخدمات التةي 
تادم النفع العام  فراد المجتمع، والم اراة مةع ال اومةات فةي تاةديم مجموعةة مةن ا ن ةطة التةي 

مار وايسةةتارار تسةةع  إلةة  الاضةةاب علةة  الم ةةاجت ايجتماعيةةة، وهةةذا سةةوى يةةوفر مناخةةا لجسةةتث
عةدادهم للتنةافس  لفمات ال عب، ومن أهم هذ  ا ن طة ت سين نوعية وافابة الخريجين الجةدد، واا
في سو  العم  الرقمية، واذل  تةوفير التموية  البةدي  لسةد عجةز للطةجب الم تةاجين وت ةجيعهم 

، 9105علةةةة  موا ةةةةلة دراسةةةةاتهم العليةةةةا فةةةةي الةةةةداخ  والخةةةةارج )زينةةةةة عةةةةرايش، وال بيةةةةب ثةةةةابتي، 
016.) 

-۴۳، ۳۱۲۲اما يمان إجما  مجايت خدمة الجامعة للمجتمع فيما يلي)م مد عزب، 
(ا إعداد العن ر الب ري الاادر عل  إ داث التنمية المن ودة من خج  إعداد الاوى العاملةة ۳۲

ؤتمرات اما وايفا لمواجهة التغيرات العلمية والتانولوجية في العالم المعا ر، الايام بالب وث والم
العلميةةةة والنةةةدوات التةةةي تسةةةهم فةةةي ترقيةةةة البيمةةةة و ةةة  م ةةةاجتها وزيةةةادة اإلنتةةةاج وت سةةةين مسةةةتوى 
الخةةةدمات، ن ةةةر الةةةوعي البيمةةةي، وذلةةة  مةةةن خةةةج  معسةةةارات الخدمةةةة ايجتماعية،تاةةةدم الجامعةةةة 
مسةاعدتها لابةار المةوظفين العةاملين فةي مجةةا  تنميةة المجتمةع با ةد توسةيع مةداراهم وايسةةتفادة 

ن خبرات أساتذة الجامعات وب وثهم في ذل ، توفير فرص التعليم والتعلم المستمر، تاديم برامج م
الثاافة الرقمية للطجب لرفع مستواهم الثاافي والرقمةي  والةربط لهةا مةع البيمةة الداخليةة والخارجيةة، 
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ج  الناةةةد تعلةةيم الطةةجب الناةةد ايجتمةةةاعي البنةةاب لتوجيةةه المجتمةةةع الوجهةةة السةةليمة وذلةةة  مةةن خةة
الذاتي إل جح العيوب وتأايد ال فات اإليجابية، ومن ثم ت اي  التغيير ايجتماعي المن ود و 

 التادم ايجتماعي وايرتااب ال ضاري.
وتعمةة  الجامعةةات علةة  تفعيةة  ذلةة  مةةن خةةج  واةةايت الياتهةةا ل ةةمون خدمةةة المجتمةةع   

ليةة لالياتهةا و ةوي إلة  خةارج أسةوار الجامعةة وتنمية البيمةة إلة  تنميةة بيمةة الجامعةة والبيمةة الداخ
لتاةةديم الخةةدمات ايجتماعيةةة المجتمةةع الم ةةيط، وللو ةةو  إلةة  ذلةة  فهةةي تهةةدى إل )أسةةماب عبةةد 

رفع ثاافة الوعي الرقمي البيمي لمجتمع الاليةات والمجتمةع : (3540 – 3541، ۳۱۲۴المؤمن، 
يمةةة، إ ةةدار مجةةجت  مايةةة البيمةةة الم ةةيط مةةن خةةج ا عاةةد نةةدوات للتوعيةةة بمجةةايت  مايةةة الب

معتمةدة ومعلنةةة، إن ةةاب أسةةر باسةم أ ةةدقاب البيمةةة، إعةةداد ميثةا  أخجقةةي ل مايةةة البيمةةة، التوا ةة  
مع الجهات المسمولة عن  ماية البيمة مث  وزارة البيمة، والمراز الاومي للب وث، واافة الوزارات 

م ةةروعات خدمةةة المجتمةةع و مايةةة البيمةةة المعنيةةة بتاةةديم الخةةدمات. اسةةتثمار قةةدرات الطةةجب فةةي 
وذل  من خج ا الايام بالمعسارات التدريبية ومعسارات الت ةجير، إقامةة ر ةجت بيميةة وتثايفيةة، 
رفع مستوى الةوعي لةدي الطةجب بالاضةايا والم ةاجت المجتمعيةة والبيميةة علة  اافةة مسةتوياتها، 

دارة الم ةر  وعات ال ةغيرة. تنميةة البيمةة الم يطةةة عاةد ورش عمة  لل ةباب عةن ايفيةة التخطةةيط واا
بالجامعة من خج ا تنمية التعةاون الثاةافي والخةدمي وايست ةاري مةع مؤسسةات المجتمةع المةدني 
المختلفة. الم اراة الفعالة من خج ا  ضور ا طراى المجتمعية البةارزة والايةادات ال ةعبية فةي 

 لاابات تعادها الاليات.
د من مجايت المسؤولية ايجتماعية للجامعات، منها ما مما سب  يتضا أن هنا  العدي

هةةةو موجةةةه ن ةةةو العمةةةجب، والعةةةاملين بالجامعةةةة مةةةن أعضةةةاب هيمةةةة التةةةدريس و يةةةرهم، والمجتمةةةع، 
والبيمةةةةة، ومةةةةن ثةةةةم فيجةةةةب علةةةة  جامعةةةةات الجيةةةة  الرابةةةةع أن تهةةةةتم بهةةةةذ  المجةةةةايت فةةةةي أن ةةةةطتها 

 ومساعيها.
الرابع، وت ليًج لمرا   تطورها في سيا   مفهوم جامعات الجي عرض الب ث فيما سب  
ت ليةةةة  أبةةةرز المجمةةةا الرميسةةةة لجامعةةةةات الجيةةةة  الرابةةةع، وت ليةةة  ا جيةةةا  الثجثةةةة للجامعةةةات، ثةةةم 

الوظامى الرميسة لجامعات الجي  الرابع ضةمن أهةدافها الثجثةةا التعلةيم والةتعلم، والب ةث العلمةي، 
ا لرطةار النظةري للمؤوليةة ايجتماعيةة وأبعادهةا وخدمة المجتمةع. وتطلةب إجةرابات الب ةث عرًضة

 في ضوب جامعات الجي  الرابع وذل  عل  الن و التاليا
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ويتضةةمن اإلطةةار النظةةري والمفةةاهيمي لهةةذا الم ةةور عةةددا مةةن العنا ةةرل أهمهةةاا مفهةةوم   
ايجتماعيةةةة للجامعةةةات، وبيةةةان بأهةةةدافها، وأهميتهةةةا، وأبعادهةةةا، ومعاييرهةةةا، ومجةةةايت المسةةةؤولية 

المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة للجامعةةةات، وأخيةةةرا دور الجامعةةةة فةةةي تنميةةةة المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة لةةةدى 
 طجبها، وفيما يلي تف ي  ذل ا

ماعيةةةة فلسةةةفتها مةةةن المبةةةادئ التةةةي اتفاةةةت عليهةةةا جميةةةع ا ديةةةان وال ةةةرامع تسةةةتمد المسةةةؤولية ايجت
ا نظمة والدسةاتير والاةوانين الب ةرية، واتفاةت  ولهةا سةامر المجتمعةات علة  اخةتجى ، و السماوية

عاامةدها وسةةلواياتها، فهةةي عامةة و ةةاملة، لمةةا لهةا مةةن دور ابيةةر فةي  ةةالا المجتمعةةات وا فةةراد 
جتماعية التي  ث المفارون والاادة وعلماب الةدين والةنفس وايجتمةاع علة  باعتبارها من الايم اي

اما تنطل  فلسفة المسؤولية ايجتماعية من طابعهةا ايختيةاري ، أهميتها، وضرورة ايت اى بها
المرن وال ام ل فا  مؤسسة مخيرة فةي الايةام بمةا تةرا  مناسةبا وفة  قةدرتها لياةون لهةا ب ةمة فةي 

 ل  المجتمع.م يطها تط  بها ع
وتعةةددت تعريفةةةات المسةةؤولية ايجتماعيةةةة، ويرجةةع ذلةةة  إلةة  أن هةةةذا الم ةةطلا ياتسةةةب 
أهمية متزايدة يوما بعد يوم، ولم يتو   إل  تعريى م دد، مو د ونهامي بهذا ال أن بةالر م مةن 
وضةةوح جةةوهر  النظةةري، وهةةو انسةةجام المؤسسةةات فةةي أعمالهةةا وأن ةةطتها مةةع توقعةةات المجتمةةع، 

، 9105تها لمتطلباته الاانونية وا خجقية والايمية والبيمية )زينة عرابش، وال بيب ثابتي، واستجاب
(. وفيمةةا يلةةي عةةرض بعةةض التعريفةةات  ةةو  مفهةةوم المسةةؤولية ايجتماعيةةة للجامعةةات، وهةةي ۲۱

 اما يليا 
 تعرى المسؤولية ايجتماعية للجامعة بأنهاا التزام متخذ الارار فةي انتهةاج أسةلوب للعمة 
سةةعاد  ااةة  فضةةج عةةن ت ايةة  هدفةةه الخةةاص، ويضةةم هةةذا  يةةؤمن مةةن خجلةةه  مايةةة المجتمةةع واا
التعريةةى معنيةةينا ا و  يمثةة  بت ديةةد هةةدى المؤسسةةة ن ةةو ت ايةة  الاةةيم ايجتماعيةةة مةةن خةةج  
الاةةرارات التةةي تتخةةذها، والثةةاني يتمثةة  فةةي العمةة  علةة  مواجهةةة الت ةةديات الجديةةدة التةةي تواجههةةا 

ا تةةأثير علةة  قوتهةةا فةةي المجتمةةع وماةةدار مسةةاهمتها فةةي تلبيةةة  اجاتةةه مةةن خةةج  والتةةي ياةةون لهةة
وتعةرى أيضةا بأنهةاا قةدرة الجامعةة علة  (. 390، ۳۱۲۴الوظةامى التةي تؤديهةا )رانيةا الايجنةي، 

ن ر وتنفيذ مجموعة من المبادئ العامة والايم الم ددة، وذل  باستخدام العمليات الرميسة التاليةا 
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لتعليم، والب ث، واإلر اد، ومن خج  توفير الخدمات التعليمية ونا  المعرفةة والمبةادئ اإلدارة، وا
 ,Giuffre, L.& Ratto, S)ا خجقية وال وامة الر يدة، وا ترام البيمة، والم اراة المجتمعية  

2014, 233) . 
 امةةةا تعةةةرى المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة للجامعةةةات بأنهةةةاا سياسةةةة ذات إطةةةار أخجقةةةي  داب
داريةةين ومةةوظفين مسةةؤولياتهم تجةةا  اآلثةةار  مجتمةةع الجامعةةة مةةن طةةجب وأعضةةاب هيمةةة تةةدريس واا
التعليميةةة والمعرفيةةة والبيميةةة التةةي تنتجهةةا الجامعةةة فةةي  ةةوار تفةةاعلي مةةع المجتمةةع لتعزيةةز تنميةةة 

 (.۲۲، 9104إنسانية مستدامة ) سعيد نافع، 
دعوة إلةةة  ممارسةةةة مجموعةةةة مةةةن ويماةةةن تعريفهةةةا أيضةةةا بأنهةةةاا مسةةةؤولية الجامعةةةة فةةةي الةةة

المبادئ والايم مةن خةج  وظامفهةا ا ساسةية مةن تةدريس وب ةث وم ةاراة مجتمعيةة، وت ةم  هةذ  
المبادئ والاةيم ايلتةزام بالمسةاواة وال اياةة والتميةز، ودعةم العدالةة ايجتماعيةة والتنميةة المسةتدامة، 

افةةةات ودعةةةم  اةةةو  اإلنسةةةان والمسةةةؤولية واإلقةةةرار بارامةةةة الفةةةرد و ريتةةةه وتاةةةدير التنةةةوع وتعةةةدد الثا
امةةا تعةةرى بأنهةةا التةةزام الجامعةةة بممارسةةة مجموعةةة مةةن  (.49، 9104المدنيةةة) نجةةاة ال ةةاما، 

المبةةةةادئ والاةةةةيم مةةةةةن خةةةةةج  وظامفهةةةةةا الرميسةةةةةة المتمثلةةةةة فةةةةي التةةةةدريس والب ةةةةث العلمةةةةي وال ةةةةرااة 
والم ةةداقية والتنميةةة المسةةتدامة، التلةةوث المجتمعيةةة واإلدارة المؤسسةةية، والتةةةزام الجامعةةة بالعدالةةة 

م، 9105البيمةةةةي والبطالةةةةة والتضةةةةخم وم اربةةةة الفاةةةر وت سةةةين الخةةةدمات ال ةةة ية)خالد عةةةواض،
(. امةا عرفةت بأنهةاا ا فعةةا  والمهةام التةي يجةةب أن يؤديهةا الطالةب الجةةامعي فةةي ال يةاة مةةن 35

 ,Arceo, A.,2017) فيةدة لةه)خةج  مةا ياتسةبه ويتعلمةه داخة  الجامعةة مةن أن ةطة وبةرامج م
38. 

يتضا من التعريفات الساباة أن المسؤولية ايجتماعية للجامعة تؤاد عل  م ل ة الفرد 
والمجتمةع مةع بعةض دون الت يةز  ي منهمةا، وأنهةةا طواعيةة وليسةت إلزاميةة، وأنهةا التةزام مسةةتمر 

ت اية  التنميةة ايقت ةادية  بين الجامعة والمجتمع في الايام بالعديةد مةن ا ن ةطة التةي تسةهم فةي
وايجتماعية وت سين جودة ال ياة لاافةة العةاملين بالجامعةة والمجتمةع، مةع ايلتةزام بال فةاظ علة  
بيمةة العمة  والمجتمةع الم لةي والمجتمةع ااة ، وتعظةيم التةأثيرات اإليجابيةة والتالية  مةن التةأثيرات 

 السلبية في المجتمع.
وعلةةة  ضةةةوب مةةةا سةةةب  يماةةةن تعريةةةى المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة للجامعةةةات إجراميةةةا بأنهةةةاا 
ايلتزام المستمر للجامعات تجا  مجتمعها الداخلي) أعضاب هيمة التدريس، والطجب، والعةاملين( 



2222( 5ج) أكتوبر (421العدد )     جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 285 

والخةةارجي الةةذي توجةةد فيةةه بالت ةةرى أخجقيةةا، والمسةةاهمة فةةي ت ايةة  التنميةةة المسةةتدامة، والعمةة  
وعيةةةةة  يةةةةاة أفةةةةراد المجتمةةةةع ااةةةة ، وذلةةةة  مةةةةن خةةةةج  تفعيةةةة  البعةةةةد ايقت ةةةةادي، علةةةة  ت سةةةةين ن

 وايجتماعي، والبيمي. 

تسةةع  الجامعةةات مةةن خةةج  تفعيةة  مسةةؤوليتها ايجتماعيةةة لت ايةة  العديةةد مةةن ا هةةداى، 
. ولاةةد اختلفةةت النظةةرة  ةةو  ويتمثةة  الهةةدى الةةرميس فةةي المسةةاهمة فةةي ت ايةة  التنميةةة المسةةتدامة

طبيعة المسؤولية ايجتماعية من مجرد ا عما  الخيرية التي تاوم بها تل  المؤسسات إل  الدور 
الفاعةة  فةةي ت ايةة  التنميةةة المسةةتدامة ووضةةع  لةةو  اسةةتباقية للت ةةديات المجتمعيةةة والبيميةةة التةةي 

ر علة  تخةريج ا فةراد ومةن هم يتعرض لها المجتمع، ولم تعد مسةؤولية الجامعةة المجتمعيةة تات ة
نما أ با من أهم أهدافها تنمية اتجاهاتهم اإليجابية ن و المجتمع الذي  الدرجات العلمية فاطل واا
ينتمون إليةه ب ةا  يةدفعهم إلة  تغليةب الم ةل ة ايجتماعيةة علة  الم ةل ة الفرديةة،  يةث ياةوم 

تطوعية الااممة عل  منهج أخجقي مفهوم المسؤولية ايجتماعية للجامعات عل  تنمية ا عما  ال
م دد يسهم في تطوير قيم المواطنة واينتماب من خةج  ت ةجيع الطالةب وأعضةاب هيمةة التةدريس 
عل  تاديم خدمات اجتماعية لمجتمعهم الم لي وتعزيز ايلتةزام البيمةي لت اية  التنميةة المسةتدامة 

 ,Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., & Baicu)علة  المسةتوى الم لةي والعةالمي
C. (2010) 4179). 

( فةةةي 7-6م،9105وتتمثةةة  أهةةةداى المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة للجامعةةةات ) هنةةةد م مةةةد ، 
مساعدتها عل  إدرا  مسؤوليتها ايجتماعية، وت ديد أدوارها ب ا  أوضا، وتنظيم أن طتها فةي 

ؤ ةةرات اإلجراميةةة الجزمةةة ضةةوب التباينةةات الثاافيةةة وايجتماعيةةة والبيميةةة، ووضةةع مجموعةةة مةةن الم
لتفعيةةة  عمليةةةات ربةةةط المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة للجامعةةةات مةةةع المؤسسةةةات ا خةةةرى ذات ا هةةةداى 
المتااربةةة، ووضةةع أسةةلوب قةةامم علةة  ال ةةفافية والثاةةة يضةةمن عجقةةة الجامعةةة مةةع ا طةةراى ذات 

  باتفاقيةات  اةو  العجقة، وت اي  اينسجام مةع المواثية  وايتفاقيةات الدوليةة وخا ةة فيمةا يتعلة
اإلنسان وال فاظ عل  البيمة، وتفعي  الدور اإليجابي للجامعة في ت اي  قضايا وأن ةطة م ةتراة 
مةةةع المؤسسةةةات المعنيةةةة بالمسةةةؤولية ايجتماعيةةةة وت ايةةة  متطلباتهاةةةة وتوسةةةيع ايهتمةةةام بالتوعيةةةة 

ليا لما يخةص ال ةرااب الخا ة بالمسؤولية ايجتماعية لاضايا المجتمع، وبناب قاعدة مترابطة م 
وت ديد مجايت تدخلهم لرسهام في إدماج المسؤولية ايجتماعية ضةمن اهتمامةاتهم فةي مختلةى 
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وتةةوفير أفضةة   ةةروط السةةجمة لرنسةةان والبيمةةة الم يطةةة باةة  مةةةا  ،مجةةايت المجتمةةع وأولوياتةةه
 ت مله من تنوع  يوي والتخفيى من ا خطار التي تهدد العالم. 

ا بين دور الجامعة في خدمة المجتمع وبين ران المسؤولية ايجتماعية ويخلط البعض م
علةةة  اعتبةةةار الثانيةةةة أ ةةةد راةةةامز الجامعةةةات فةةةي خدمةةةة المجتمةةةع، وذلةةة   نةةةه بةةةدون المسةةةؤولية 
ايجتماعية ينعدم ا داب ال اياي لدور الجامعةات فةي خدمةة المجتمةع علة  اعتبةار أن المسةؤولية 

دور أوسةةةع للجامعةةةات، وعلةةة  اعتبةةةار أنهةةةا تمثةةة  التةةةزام تجةةةا   ايجتماعيةةةة قةةةادرة علةةة  تو ةةةيى
المجتمةةةع ومةةةا بةةةه مةةةن ظةةةواهر وقضةةةايا ت تةةةاج للتةةةدخ  المهنةةةي، وذلةةة   ن الجامعةةةات ياةةةع علةةة  
عاتاهةةا مسةةؤوليات متعةةددة بجانةةب المسةةؤوليات ا ااديميةةة، فهةةي مسةةؤولة عةةن تهيمةةة فةةرص النمةةو 

ين منظمةةات المجتمةةع الم لةةي وبةةين مجتمةةع ايجتمةةاعي لل ةةباب مةةن خةةج  التعةةاون الم ةةتر  بةة
 (.۸۸، ۳۱۲۲الجامعة ) م مود أيوب، 

للمسؤولية ايجتماعية للجامعات أهمية ابرى عل  منسوبيها وعلة  المجتمةع ااة  تتمثة  
عةاش ايقت ةاد، تاويةةة فةي  إعةداد أفضة  للطةجب الوظةامى المسةةتاب ، قيةادة وتطةوير المعرفةة، إن

قدرات المجتمع و   قضةايا ، متابعةة أداب الخةريجين ووضةعهم النفسةي والمةادي، وت سةين ا داب 
(، امةةةا تسةةةهم المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة 04، ۳۱۲۴الةةوظيفي )عبةةةد المةةةنعم أرتةةةولي، وعةةةزة إبةةراهيم، 

هةداى الجامعةة للجامعات في تعزيز سمعة الجامعة داخة  المجتمةع، وزيةادة اإل سةاس الواضةا بأ
ورسةةةالتها، وت سةةةين بيمةةةة العمةةة  داخةةة  الجامعةةةة، ممةةةا يةةةنعاس إيجابةةةا علةةة  زيةةةادة ويب منسةةةوبي 
الجامعةةة لهةةا، وت ةةجيع جعةة  عمليةةة اتخةةاذ الاةةرارات علةة  أسةةاس فهةةم متطةةور لتطلعةةات المجتمةةع، 
والفةةةرص المرتبطةةةةة بالمسةةةةؤولية ايجتماعيةةةةة، وت ايةةةة  الجامعةةةةة لةةةةدورها ايجتمةةةةاعي مةةةةع ت سةةةةين 

لعجقةةة مةةع ا طةةراى المعنيةةة وتنظيمهةةا، وتةةدريب وتطةةوير مهةةارات ا فةةراد ب يةةث ي ةةبا لةةديهم ا
المهارات التي ي تاجونها لدخو  سو  العم ، والمساهمة فةي  يويةة الجامعةة علة  المةدى البعيةد 
عن طري  تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والخةدمات البيميةة، والمسةاهمة فةي الم ةل ة العامةة، 

زيةةز المجتمةةع المةةدني والمؤسسةةات  يةةر ال اوميةةة، وتةةوفير اإلماانةةات المطلوبةةة للتعامةة  مةةع وتع
قضةةةايا المجتمةةةع، وت ايةةة  عوامةةةد طويلةةةة ا جةةة  فةةةي ايسةةةتثمار ايجتمةةةاعي، و إتا ةةةة الفر ةةةة 
يبتاةةار واختبةةار منتجةةات وخةةدمات جديةةدة، وزيةةادة انتمةةاب المجتمةةع والمتعةةاملين لهةةا وتعزيةةز روح 
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في الجامعة، وت سةين التعةامجت ونزاهتهةا مةن خةج  الم ةاراة المسةمولة، والمنافسةة فري  العم  
 (.۲۳، 9109العادلة، وانعدام الفساد. )سعيد نافع، 

مما سةب  يتضةا أن المسةؤولية ايجتماعيةة  اجةة مل ةةل  ن المجتمةع بأسةر  فةي  اجةة 
اعية مطلب  يةوي ومهةم مةن أجة  إل  الفرد المسؤو  اجتماعيال ولذا فتن تنمية المسؤولية ايجتم

إعداد الطجب للايام بأدوارهم عل  أام  وجةه للمسةاهمة فةي تاةدم المجتمةع ورقيةه )فاطمةة السةيد، 
9106 ،0345 .) 

)بةةوبار ال سةةن،  (، وFerrel& Pride, 2012, 36)  فيريةة  وبرايةةد يةةرى اةة  مةةن
(  أن ۳۱۴م ،9105(، و)  يوسةةةى العنةةةزي، 48م، ۳۱۱۴فةةةؤاد ال مةةةدي،  ( ، و)۲۴م، 9104

 أبعاد المسؤولية ايجتماعية للجامعات تتمث  في أربعة أبعاد، وهيا
المسةةؤولية اإلنسةةانيةا أن تعمةة  الجامعةةة علةة  اإلسةةهام فةةي تنميةةة وتطةةوير المجتمةةع وت سةةين  -

 نوعية ال ياة، ومراعاة  او  اآلخرين والم افظة عليها.
المسةةةةؤولية ا خجقيةةةةةا أن تاةةةةون الجامعةةةةة مبنيةةةةة علةةةة  أسةةةةس أخجقيةةةةة، وأن تلتةةةةزم با عمةةةةا   -

 ال  ي ة، وأن تراعي ماارم ا خج  مع ا فراد وتمتنع عن إيذاب اآلخرين.
المسةةؤولية الاانونيةةةا أي التةةزام الجامعةةة بتطبيةة  الاةةوانين، وااتسةةاب ثاةةة اآلخةةرين مةةن خةةج   -

 ال رعية وعدم الايام با عما  المخلة بالاانون.التزامها بتنفيذ ا عما  
المسؤولية ايقت ةاديةا أن تاةون الجامعةة نافعةة ومجديةة اقت ةاديا، وأن ت ةاو  جاهةدة تةوفير  -

 ا مان لآلخرين.
، 9103(، و) إسةجم ع ةام، 39م، 9101في  ين يرى ا  من ) يعاوب عاد  نا ر الةدين، 

 ثجثة أبعاد رميسة وهيا ( أن للمسؤولية ايجتماعية للجامعات43
ويا ةةد بةةه  وامةةة الجامعةةات مةةن خةةج  العجقةةة بةةين الجامعةةة، ومجلةةس  البعااو اجيتداااو : .0

إدارتهةةةا، والمسةةةتفدين منهةةةا، والجهةةةات التةةةي تهةةةتم بهةةةال ول وامةةةة الجامعةةةات أهميتهةةةا فةةةي تةةةوفير 
ال ةةوافز المناسةةبة للو ةةو  إلةة  ا هةةداى، واسةةتغج  المةةوارد بافةةابة، وا تةةرام ا طةةراى المعنيةةة، 

مث  البعد ايقت ادي في دعم الم روعات المجتمعية اإلنتاجيةة وتبنةي وا ترام سيادة الاانون. ويت
مفهةةوم التنميةةة المسةةتدامة فةةي أعمةةا  الجامعةةة، وايهتمةةام بالفمةةات المهم ةةة وا قةة   ظةةا، ودعةةم 
ا ن طة ايقت ةادية الخا ةة بهةم والعمة  علة  تلبيةة ا تياجةاتهم، واةذل  العمة  علة  اسةت داث 
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تجدات العلميةةةة لتلبيةةةة ا تياجةةةات المجتمةةةع، ومتابعةةةة الخةةةريجين تخ  ةةةات جديةةةدة لمواابةةةة المسةةة
 إليجاد وظامى لهم.

يةةرتبط هةةذا البعةةد بم اولةةة الجامعةةة فةةي اإلسةةهام لت ايةة  رفاهيةةة المجتمةةعل  البعااو اججتماااعو: .9
وم اولة وضع  ورة متااملة للمسةؤولية ايجتماعيةة للجامعةات، وي ةتم  هةذا البعةد علة  ا تةرام 

ية النافةذة وا تةرام الثاافةات المختلفةة السةامدة فةي المجتمةع، وتعزيةز الاةيم ا خجقيةة، الاواعد الاانون
ودعةةةم ا ن ةةةطة المجتمعيةةةة بمختلةةةى أ ةةةاالها، وتبنةةةي التاافةةة  ايجتمةةةاعي، وتنفيةةةذ بةةةرامج عمةةة  
تطوعيةةةةة لخدمةةةةة المجتمةةةةع الم لةةةةي، وب سةةةةب اي تياجةةةةات، وتاةةةةديم الهبةةةةات الخيريةةةةة للاطاعةةةةات 

تمةةع الم لةي، والاةةدرة علة  ايبتاةةار، والتأايةد علةة  وجةود هيااةة  تنظيميةة تتسةةم المختلفةة فةي المج
 بالمرونة.

 يث تعم  الجامعة عل  ت اي  أق   قدر من الافةابة واإلنتاجيةة مةن المةوارد  البعو البيئو: .3
المتا ةةةةة مةةةةع مراعةةةةاة اآلثةةةةار البيميةةةةة المترتبةةةةة علةةةة  عملياتهةةةةا، ومنتجاتهةةةةا، والعمةةةة  علةةةة  تاليةةةة  

 ت التي قد تؤثر سلبا عل  استفادة البجد وا جيا  الاادمة بهذ  الموارد المتا ة.الممارسا
مما سب  يتضةا أن المسةؤولية ايجتماعيةة للجامعةة تتضةمن مجموعةة مةن ا فعةا  التةي 
تتخةةذها الجامعةةة مةةن أجةة  ت ايةة  أهةةدافها، مةةع مراعةةاة ا بعةةاد السةةاباة )اإلنسةةانية، وا خجقيةةة، 

ت ادية(، بما يضمن قدرتها عل  البااب وايستمرار والادرة عل  خةوض التنافسةية والاانونية، وايق
العالمية وت اي  التميز العالمي والم لي، فمن خج  ال وامة يمان للجامعة ت سين ال رااة مع 
المجتمةةةع ا اةةةاديمي وايجتمةةةاعي، فةةةي  ةةةين ي اةةة  البعةةةد ايجتمةةةاعي ت سةةةين فةةةرص الرفةةةا  فةةةي 

  الاانون، في  ين يتطلع المجتمع لت سين البيمةة واسةتدامة تطورهةا وذلة  المجتمع ويضمن تفعي
بما ت ااه جامعات الجي  الرابع من تنمية وعي أعضامها بأهمية وضرورة الم افظة عل  البيمة، 

 وا  ذل  يتطلع للت اي  وف  بعض المعايير للمسؤولية وهي عل  الن و التاليا

( أن ات ةةاد الجامعةةات العربيةةة قةةد وضةةع مجموعةةة 04-03، 9104يةةذار )سةةعيد نةةافع، 
مةةةن المعةةةايير للمسةةةةمولية ايجتماعيةةةة للجامعةةةات تةةةةتلخص فةةةيا تةةةوفير خطةةةةة وضةةةمان الظةةةةروى 
المجممةةةةة لتنفيةةةةذها، وتخ ةةةةيص و ةةةةدة علميةةةةة إلدارة وتعزيةةةةز العجقةةةةات مةةةةع مؤسسةةةةات المجتمةةةةع 

ن ةاب مرااةةز متخ  ةةة لخدمةةة المجتمةع مثةة ا مرااةةز التعلةةيم الم لةي واإلقليمةةي و  سةةو  العمةة ، واا
المسةةتمر والمااتةةب ايست ةةارية والعيةةادات الطبيةةة والمرااةةز الزراعيةةة والبيطريةةة ومرااةةز تسةةتهدى 
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خدمةةةةة الفمةةةةات المهم ةةةةة، واإلسةةةةهام فةةةةي إقامةةةةة المعةةةةارض والنةةةةدوات العلميةةةةة والثاافيةةةةة والتنمويةةةةة 
جةةةةجت الثاافيةةةةة وتطةةةةوير التانيةةةةات والبةةةةرامج ال اسةةةةوبية وتاةةةةديم الدراسةةةةات والتدريبيةةةةة واا ةةةةدار الم

وايست ةةةةارات المؤسسةةةةات المجتمةةةةع العةةةةام والخةةةةاص، واسةةةةت داث التخ  ةةةةات الجديةةةةدة لمواابةةةةة 
المسةةةةتجدات العلميةةةةة وتلبيةةةةة ا تياجةةةةات المجتمةةةةع، واإلسةةةةهام مةةةةع مؤسسةةةةات المجتمةةةةع فةةةةي تنفيةةةةذ 

جتماعيةةةةة، وتعزيةةةةز عجقةةةات العمةةةة  والةةةةروابط الاويةةةةة مةةةةع الم ةةةروعات التنمويةةةةة وايقت ةةةةادية واي
مؤسسةةةةات المجتمةةةةع الم لةةةةي والعربةةةةي و العةةةةالمي مةةةةن خةةةةج  توثيةةةة  عجقاتهةةةةا مةةةةع المنظمةةةةةات 
براز ايتفاقيات العلميةة والب ثيةة وتبةاد  الزيةارات مةع المؤسسةات المماثلةة  وايت ادات والروابط، واا

 في العالم.
رار وأعضاب هيمة التدريس في الجامعات أثنةاب قيةامهم وتساعد هذ  المعايير أ  اب الا

بمهةةامهم التةةي تتعلةة  بالمسةةؤولية ايجتماعيةةةل فهةةي بمثابةةة خطةةوط عامةةة إر ةةادية يرجعةةون إليهةةا 
لتاييم خطواتهم المهنية، والتأاد من أن ما ياومون به يتواف  مع معايير المسؤولية ايجتماعية أم 

 تطوير أدامهم في ضوب هذ  المعايير. ير متواف  معها، ومن ثم ت سين و 

تتعةةةدد مجةةةايت المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة للجامعةةةات ل فهنةةةا  مجةةةايت مت ةةةلة بمنسةةةوبي 
الجامعة من عاملين وطجب وأساتذة، ومجايت مت لة بالمستفدين أو العمجب، وجايت مت لة 

  ل وفيما يلي عرض ذل ا بالبيمة، والمجتمع اا
ايهتمام بالمورد الب ةري باعتبةار   ويا د بهاالمسؤولية اججتماعية للجامعة تجاه العاملين:  .1

استثمار  اياي تجني المؤسسة الجامعية ثمار  عل  المدى الاريب والبعيةد،  يةث تلتةزم المؤسسةة 
الجامعيةةةة فيةةةةه بتةةةوفير الخةةةةدمات الجزمةةةة الت سةةةةين جةةةةودة  يةةةاة العةةةةاملين، ووضةةةع نظةةةةم للرعايةةةةة 

فع نفاات ا دوية الطبيةة للعةاملين ال  ية والعجج بالمست فيات ولدى ا طباب، والمساهمة في د
وعةةامجتهم، وتةةوفير بةةرامج تدريبيةةة بالةةداخ  والخةةارج، واإلنفةةا  علةة  العةةاملين الةةرا بين فةةي إامةةا  

، 9105دراسةةةاتهم العليةةةا وذلةةة  لتنميةةةة مهةةةاراتهم الفنيةةةة واإلداريةةةة )زينةةةة عةةةرابش وال بيةةةب ثةةةابتي، 
016) 
وتتمثةة  فةةي سةةعي المؤسسةةة ين) العماا(: : المسااؤولية اججتماعيااة للجامعااة تجاااه المسااتفيو .2

الجامعية لت اي  أهدافها، وزيادة سمعتها في المجتمةع وت اية  الاةدرة التنافسةيةل فينبغةي ايهتمةام 
بت ايةة   اجةةات العمةةجب ور بةةاتهم بمةةا يسةةهم فةةي تطةةوير وت سةةين مخرجةةات وخةةدمات المؤسسةةةل 
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، ومةةن أهةةم أن ةةطة المسةةؤولية ممةةا يعمةة  علةة  جةةذب ثاةةتهم ورضةةاهم وال فةةاظ علةة  هةةذا الرضةةا
ايجتماعية تجا  العمجب اإلعجن ال اد  وا مين عن مخرجات وخدمات المؤسسةة، وال ةفافية، 
والنزاهةةةة، وال ةةةد ، وعةةةدم الخةةةداع والغةةةش فةةةي التعامةةة  مةةةع مختلةةةى العمةةةجب، وتةةةوفير البيانةةةات 

 (  016، 9105واإليضا ات المطلوبة )زينة عرايش وال بيب ثابتي، 
يتمثة  فةي مسةؤولية المؤسسةة ؤولية اججتماعية للجامعة تجاه الممافظاة علاا البيئاة: المس  .3

الجامعيةةة فةةي الم افظةةة علةة  البيمةةة مةةن التلةةوث باإل ةةعاعات الناجمةةة عةةن عمليةةات اإلنتةةاج أو 
تلوث الميةا  أوتجريةى ا راضةي بسةبب ماالةب النفايةات و يرهةا مةن م ةادر التلةوث، ولةذا تسةع  

واايت الياتها ل مون خدمة المجتمع وتنمية البيمة إل  تنمية بيمةة الجامعةة  الجامعات من خج 
والبيمةةة الداخليةةة لالياتهةةا و ةةوي إلةة  خةةارج أسةةوار الجامعةةة لتاةةديم الخةةدمات ايجتماعيةةة المجتمةةع 

( مجموعةةة مةةن 3540 – 3541م، ۳۱۲۴الم ةةيط، ولت ايةة  ذلةة  أوردت )أسةةماب عبةةد المةةؤمن، 
 بها الجامعة في هذا ال أن، وهيااإلجرابات التي تاوم 

رفع ثاافة الوعي البيمي لمجتمع الاليات والمجتمع الم يط ويةتم ذلة  مةن خةج ا عاةد نةدوات   -
ن ةاب أسةر باسةم  للتوعية بمجايت  ماية البيمة، واا دار مججت  ماية البيمة معتمةدة ومعلنةة، واا

عداد ميثا  أخجقي ل ماية البيمة، والتو  ا ة  مةع الجهةات المسةمولة عةن  مايةة أ دقاب البيمة، واا
 البيمة مث  وزارة البيمة، والمراز الاومي للب وث، واافة الوزارات المعنية بتاديم الخدمات. 

استثمار قدرات الطجب في م روعات خدمةة المجتمةع و مايةة البيمةة وذلة  مةن خةج ا الايةام  -
قامةةة ر ةةجت  بيميةةة وتثايفيةةة، ورفةةع مسةةتوى الةةوعي بالمعسةةارات التدريبيةةة ومعسةةارات الت ةةجير، واا

لةةدي الطةةجب بالاضةةايا والم ةةاجت المجتمعيةةة والبيميةةة علةة  اافةةة مسةةتوياتها، وعاةةد ورش عمةة  
دارة الم ةةروعات ال ةةغيرة، وتنميةةة البيمةةة الم يطةةة بالجامعةةة مةةن  لل ةةباب عةةن ايفيةةة التخطةةيط واا

المجتمةةةع المةةةدني المختلفةةةة، خةةةج ا تنميةةةة التعةةةاون الثاةةةافي والخةةةدمي وايست ةةةاري مةةةع مؤسسةةةات 
والم اراة الفعالةة مةن خةج ا  ضةور ا طةراى المجتمعيةة البةارزة والايةادات ال ةعبية فةي لاةابات 

 تعادها الاليات.
يتمثةةة  فةةةي مسةةةؤولية الجامعةةةة فةةةي تاةةةديم المساااؤولية اججتماعياااة للجامعاااة تجااااه المجتمااا :  .4

ة ال اومةة فةي الاضةاب علة  الم ةاجت الخدمات التي ت ا  النفع العام  فراد المجتمع، وم ةارا
ايجتماعيةةةةل ممةةةا يةةةوفر مناخةةةا لجسةةةتثمار وايسةةةتارار لفمةةةات المجتمةةةع المختلفةةةة، ومةةةن أهةةةم هةةةذ  
عةةةدادهم للةةدخو  فةةةي سةةو  العمةة ، واةةةذل  تاةةديم الةةةدعم  ا ن ةةطة رفةةع افةةةابة الخةةريجين الجةةدد واا
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عليةةةا فةةةي الةةةداخ  والخةةةارج ايجتمةةةاعي للطةةةجب الم تةةةاجين وت ةةةجيعهم علةةة  موا ةةةلة دراسةةةاتهم ال
(. ممةةا سةةب  يتضةةا أن هنةةا  تنةةوع فةةي مجةةايت  016م، 9105)زينةةة عةةرايش وال بيةةب ثةةابتي، 

المسؤولية ايجتماعية للجامعة وهذ  المجايت ت م  المجتمع الداخلي للجامعة، والمجتمع اا ، 
ختلفةة. وامةا أن وعل  ذل  ينبغي عل  الجامعة العم  علة  بةذ  الجهةد تجةا   هةذ  المجةايت الم

للجامعة مجايت تهتم بها وتضطلع بالايام با دوار المختلفة تجاههال فتن مةن أهةم مةا ينبغةي أن 
 تسع  إليه العم  عل  تنمية المسؤولية ايجتماعية لدى طجبها.

يةةستعرض هةةذا الم ةةور أهةةةم ايتجاهةةةات المعا ةرة فةي المسةؤولية ايجتماعيةة لجامعةات 
الجيةةة  الرابةةةعل وفيةةةه عةةةرض وت ليةةة  لبعةةةةض ايتجاهةةةات الم ليةةةة بم ةةةر، وايتجاهةةةات العالميةةةة، 
وعرًضا لبعض  يا الجامعات ومسؤولياتها ايجتماعيةة، ثةم ت لية  أبعةاد المسةؤولية ايجتماعيةة 

 يةةث بةةدأ ايتجةةا  يتزايةةد فةةي اآلونةةة ا خيةةرة فةةي ايهتمةةام بأنمةةاط ت تجةةا  تةةدوي  التعلةةيم، للجامعةةا
جديدة من المسؤولية بهدى ت سين نوعية المخرج التعليمي الةذي يسةتطيع أن يتايةى مةع مجمةا 
جامعات الجي  الرابع وتنافسيتها في سةو  العمة  ومتغيراتةه وتغيةر المهةن الرقميةة، فةتم اسةت داث 

 ات جديدة للمسؤولية ايجتماعية لتطوير التعليم بجامعات الجي  الرابع مث ا اتجاه

 

اتخةةةذت م ةةةر عةةةدة خطةةةوات فةةةي إطةةةار التوجةةةه ن ةةةو جامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع ولت ايةةة  
( جامعةةةة عامةةةة مةةة رية  تةةة  عةةةام 96توجةةةد بمةةة ر ) ذلةة امسةةؤولياتها ايجتماعيةةة وفةةي سةةبي  

(، وهنةةةا  توجةةةةه ن ةةةةو التوسةةةع فةةةةي الجامعةةةةات 9108للجامعةةةةات،  م( )المجلةةةةس ا علةةةةة 9108)
م(، والتةةي تتوجةةه ن ةةو العلةةةوم 9131(جامعةةة ب لةةو  عةةام )39ا هليةةة لاةة  ي ةة  عةةةددها إلةةة  )

، وتةةضم مرااةز ة العلةةوم وايبتاةةار بالعا ةةمة الجديةةدةوالتانولوجيةا، امةا تةم البةدب فةي إنة اب مدينةة
قطاعةةةةةات العلةةةةةوم والتانولوجيةةةةةا المختلفةةةةةة والةةةةةذااب اي ةةةةةطناعي. )المراةةةةةز ي ب ثيةةةةةةة متطةةةةةةورة فةةةةةة

  ). 3-9،ص ص  9108اإلعجمي بوزارة التعلةيم العال  والب ث العلمي، 
( 34مةن ) لزيةادة سةةرعة اإلنترنةةت( مراةز بيانةات بالجامعةات الم ةرية 99باإلضافة إل  إن اب )
ن ةةةاب )3ميجةةةا إلةةة  سةةةرعة ) ( و ةةةدة خةةةةدمات الاترونيةةةةة بالجامعةةةةات المةةةة رية، 041( جيجةةةا، واا
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ن ةةةاب ) ن ةةةاب تطبياةةةةات نظةةةةم المعلومةةةةات اإلداريةةةةة، واا ( مراةةةزًا إلنتةةةاج الماةةةررات اإللاترونيةةةة 99واا
نتاج عةدد و  ( ألةى طالةةب 075استهداى أاثةر مةن )ايلاترونية بالجامعات ال اومية وفروعهةا، واا

ن ةةةاب المةةةةستودع الرقمةةةةي والفهةةةةرس المو ةةةةد  م(،9107لتفعيلهةةةةا بجميةةةةع الجامعةةةةات  تةةةة  عةةةةام ) واا
الةةدولي)المراز اإلعجمةةي بةةوزارة التعلةةيم العةةال    للمةةةساهمة فةةةي زيةةةادة معةةةديت النةةة ر العلمةةةي

 . )08-07،ص ص  9108والب ث العلمي، 
اليابانيةةة  جامعةات المة رية بالتعةاون الةدولي  يةث تةم إطةج  المبةادرة المةة ريةوتتةسم ال

م( بهةدى تنميةة المةوارد الب رية في قطةاعي 9107( مليةون دوير عةام )91والممولةة بمةا يعةاد  )
م( ممولةةةةة مةةةةن 9199 -م9107( من ةةةةة خةةةةج  )9511الةةةة  ة والتعلةةةةيم، وتاةةةةديم أاثةةةةر مةةةةن )

والتانولوجيةةةةا وايبتاةةةةار  ليابةةةةان عةةةةجوة علةةةة  التعةةةةاون مةةةةع العديةةةةد مةةةةن الةةةةدو  فةةةةي مجةةةةا  العلةةةةوما
والتبةةةاد  العلمةةةي ومنهةةةا الةةة ين، وانةةةدا، واليابةةةان، وألمانيةةةا، وفرنةةةسا، وبريطانيةةا، والمجةةر واوريةةا 

 94، 08، ص ص 9108العلمةةي،  الجنوبيةةة)المراز اإلعجمةةي بةةوزارة التعلةةيم العةةال  والب ةةث
،95(. 

وزيةةةةادة عةةةةةدد المبعةةةةوثين المةةةةةة رين لل ةةةةةة و  علةةةةة  درجةةةةةةات علميةةةةةة ومهمةةةةةةات علميةةةةةةة 
م( فةةةي تخ ةةة ات الطاقةةةة الجديةةةدة والنوويةةةة وت ليةةةة الميةةةا  9107مبعةةةوث عةةةام )) 951) إلةةة 

ولةةةة  ( طالةةةب فةةةي مر لتةةةة  ا 71595والزراعةةةة والهندسةةةة، وزيةةةادة عةةةدد الطةةةجب الوافةةةدين إلةةة  )
، وتةةم  )9107والدراسةةات العليةةا)وزارة التعلةةيم العةةالي والب ةةث العلمةةي بجمهوريةةة م ةةر العربيةةة، 

الموهةةةةوبين  م( ومنهةةةا إطةةةج  برنةةامج رعايةةةة ال ةةةباب9107إطةةج  مبةةةادرات ب ثيةةةة جديةةدة عةةةام )
طةةج  مبةةةادرة  اضةةةنة العاةةةو  المةةة رية لةةةدعم الموهةةةوبين مةةةن الطةةةجب ن، وتةةم والبةةا ثي علميةةةا، واا

 يةةث أنهةةا تعتبةةر أو   اضةةةنة تانولوجيةةةة قوميةةة لةةدعم  "طريةة " فةةتا بةةاب التسةةجي  ل اضةةنة
ايبتاارات في مجا  ايلاترونيات وتطبيااتهةا بمعهةد ب ةوث الاترونيةات)المراز اإلعجمةي بةوزارة 

 (.03، ص 9108التعليم العال  والب ث العلمي، 
ندو  العلةةةةةةةةوم والتنميةةةةةةةةة التانولوجيةةةةةةةةة، ( مةةةةةةةة روعا ب ثيةةةةةةةةا مةةةةةةةةن  ةةةةةةةة86وتةةةةةةةةم تمويةةةةةةةة  )  

)مليةةةةةار جنيةةةةةه عةةةةةام  59.8اإلنفةةةةا  علةةةة  الب ةةةةةث العلمةةةةةي فةةةةة  مةةةةة ر  يةةةةةث ازد مةةةةةن ) وزيةةةةةادة
م(، وبلةةةةا عةةةةدد بةةةرابات ايختةةةراع عةةةةام 9106( مليةةةةار جنيةةةةه عةةةةام )09.09إلةةةة  )) م9109)
المراةةز اإلعجمةةي ) (م9106)%( عةةن عةةام 36بةرابة اختةراع بزيةةادة قةةدرها )) 98)  (م9107)

(، امةةةا ا تلةةةت م ةةةر المرتبةةةة 05-04، ص ص9108بةةةوزارة التعلةةةيم العةةةال  والب ةةةث العلمةةةي، 
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(دولة علة  مسةتوى العةالم، 933من ) ( عالميًا في النة ر الةدولي فةي مجةا  الب ةوث العلميةة35)
دو  مختلفةةةةة بالعةةةةالم، ( مليةةةةون جنيهةةةةًا مةةةةع 911وتةةةم دعةةةم م ةةةروعات التعةةةاون الةةةدولي ب ةةةةوالي )

بعلمةةةةةاب الخةةةةةارج بهةةةةةدى ناةةةةة  التانولوجيةةةةةا  ودعةةةةةم برنةةةةةامج جةةةةةسور التنميةةةةةة لةةةةةربط علمةةةةةاب الةةةةةداخ 
 (.06-05، ص ص9108المتادمةة.)المراةز اإلعجمةي بوزارة التعلةيم العال  والب ث العلمي، 

ايجتماعية وا ااديمية  ويتبين مما سب  أن الجامعةات المة رية تطلع للايام بمسؤولياتها
ن ةو التميةز الب ثةي والتعةاون الةدولي، وتةسهم فةي ت ةديث البنيةةة الت تيةةة التانولوجيةةة للجامعةةات، 
وتتوجةةه ن ةةةو دعةةم التخ ةةة ات التانولوجيةةة المتادمةةة، ومازالةةت تاتةةة ر البعثةةات الدراسةةية علةةة  

ومنهةةا قطةةاع العلةةوم اإلنةةةسانية امةةةا تعطةةةي  بعةةةض الاطاعةةةات دون  يرهةةةا مةةن الاطاعةةات ا خةةرى
ا ولويةة لتطةوير تانولوجيةا المعلومات وايت ايت بالجامعات لتطةوير مجتمةع المعرفةة وت سةين 

 جودة ال ياة.

 

سةةةةةباقه فةةةةةي إطةةةةةار التوجةةةةةه ن ةةةةةو اإلعةةةةةداد لتلبيةةةةةة اتخةةةةةذت الجامعةةةةةات العالميةةةةةة خطةةةةةوات 
جامعةةةةة  مسةةةؤولياتها ايجتماعيةةةة وفةةةي سةةةبي  ذلةةة ا يماةةةن تنةةةاو  بعةةةض النمةةةاذج العالميةةةة ومنهةةةةا

( جامعةةة فةةي العةةالم  يةةث ا تلةةت المراةز الرابةع 011سةيدن  بأستراليا فةتم تة نيفها مةن أفةض  )
ةذى يةةةة نى الجامعةةةةات وفاةةةةا اآلراب أربةةةةاب م( الةةة9107فةةةي تةةةة نيى توظيةةةةى الخةةةةريجين عةةةةام )

-9106العمةةة  فةةةي سةةةو  وظةةةامى الخةةةريجين العةةةالمي، واعتمةةةدت خطةةةة اسةةتراتيجية للجامعةةةة )
( للةةةةسع  ن ةةةةو التميةةةةز وتماةةةةين الخةةةةريجين مةةةةن تطةةةةوير المهةةةارات والمعةةةةارى والاةةةةيم التةةةةي 9191

 the University of Sydney’s) ع التغيةةري تاجونهةةا لجزدهةةار والريةةادة فةةي عةةالم سةةري
Marketing and Communications unit, pp.3-4)   ( 016تةةم اعتمةةاد )ولت اي  ذل ا
المهةةارات فةةة  مجةةةايت الترميةةةةز   و ةةةدة للتعلةةةيم المفتةةةوح اةةدورات قةةة يرة عبةةةر اإلنترنةةةت لتعزيةةةز

وتطةوير التعلةيم ب يةث يضةمن و ةةو  جميةةع م(، 9107وت لية  البيانةات والثاافةة واللغةات عةام )
الطةةةةجب إلةةةة  تجةةةةارب العةةةةالم ال اياةةةةي خةةةةج  الدراسةةةة مةةةةن خةةةج  ال ةةةرااة مةةةع قطةةةاع ال ةةةناعة 
 ومختلةةى قطاعةةات المجتمةةع عةةجوة علةة  اسةةتخدام الجامعةةةة تانيةةات ومةةوارد جديةةةدة ومنهةةةا لو ةةةة

  تجربةةة وخبةةرة تعلمةةه، وتةةم دعةةم التميةةز وهةة  لو ةةة معلومةةات لاةة  طالةةب لت ليةة "اعةرى نفةس "
فةةةي التعلةةةيم والةةةتعلم مةةةن خةةةج  مةةةنا أااديميةةةة التعلةةةيم العةةالي ايعتمةةاد للةةدورات المهنيةةة الداخليةةة 
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 the University of Sydney’s Marketing and Communications)للهيمة التدريسية 
unit, 2018, p.9) . 

ضافة لذل  مةنا  ةهادة  جامعيةة فريةدة مةن نوعهةا مثة  باةالوريوس الدراسةات المتادمةةة، واا
( دولةةةة، ودعةةةم التناةة  الةةدولي 031باإلضةةةافة إلةةة  تاةةةديم مةةةنا للطةةةجب الةةةدوليين مةةةن أاثةةةر مةةةن )

%( ب لةةو  51) %( وتتوجةةه الجامعةةة إلةة  الو ةةو  بهةةذا المعةةةد  إلةةة 99للطةةجب  يةةث بلغةةت )
طج  التط9191عام ) بياةات الرقميةة لةدعم الةروابط الاويةة بةين اهتمامةات الطةجب والمهةن م(، واا

 the University of Sydney’s Marketing and Communications) المسةتابلية
unit, 2018, p.11)   ،وتم السعي ن و التميز الب ثي من خج  وضع معةايير متفةة  عليهةةا .

طج  مبةادرة ر المواهةب الب ثيةة المتميةزة، وبنةاب بيمةات ب ثيةة التميز الب ثي الذي يمةو  تطةوي  واا
خةةج  التفاعةةة  مةةةع المجتمعةةةات الخارجيةةةة فةةةي مجةةةايت بينيةةةة متعةةةددة التخ ةةة ات  داعمةةةة مةةةن

وذلةةة  مةةةن خةةةج  اختبةةةار ا فاةةةار الب ثيةةةة الجديةةةدة للبةةةا ثين وتةةةوجيههم لتوسةةةيع نطةةةا  أب ةةةاثهم 
(مليةةةةون 91ةون دوير للب ةةةةوث البينيةةةةة متعةةةةددة التخ ةةةة ات و)( مليةةة07 يةةةةث مولةةةةت المبةةةةادرة )

م( امةةةا تةةةم إن ةةةاب  ةةةةندو  سةةةةيدني للمةةةة اراة 9107دوير فةةةي مرافةةة  الب ةةةوث ا ساسةةةية عةةةام )
 the)ايجتماعيةةةة وال ةةةناعة لةةةدعم م ةةةروعات العلةةةوم المتادمةةةة مثةةة  الطباعةةةة ثجثيةةةة ا بعةةةاد

University of Sydney’s Marketing and Communications unit, 2018, 
pp.16-17)   . 

م( 9107باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةة  إن ةةةةةةةاب مختبةةةةةةةر سةةةةةةةيدني للسياسةةةةةةةات فةةةةةةةي أ ةةةةةةةةسطس عةةةةةةةةام )
تطةةةةوير السياسةةةةة العامةةةةة عبةةةر مختلةةةةى المجةةةةايت بالجامعةةةةة التةةةي تةةةةربط جميةةةةةع الخبةةةةراب  لتعزيةةةةز

عالجتهةةةا بهةةةدى زيةةةادة بالجامعةةةة للترايةةز علةة  الت ةةديات الهامةةة التةةةي تواجههةةةا الدولةةةة واإلقلةةةيم وم
الاةةةةةةدرة علةةةةة  ايبتاةةةةةةار الةةةةةةسياسي، ويجمةةةةةةع المراةةةةةةز البةةةةةةا ثين والطةةةةةةجب أيةةةةةةضا مةةةةةةن مختلةةةةةةى 

 the University of)التخ ة ات بالتعاون مع ال اومةة وال ةناعة لتطةوير السياسةة الب ثيةة 
Sydney’s Marketing and Communications unit, 2018, p.16)  .   عةجوة علة

للمةةة اراة فةةةي بةةرامج  يةةادة بةةرامج المةةنا الدراسةةية الدوليةةة  فضةة  طةةجب الةةداتورا ، وتاةةديم فةةرصز 
ال اضةنات لتنميةة المهارات فةي ريةادة ا عمةا  والتةسوي  والملايةة الفارية والم ةاراة المجتمعيةة، 

ن اب أااديمية سيدني للبا ث المتميز وهو البرنامج الرامد لتطوير الب ث  يث ي ةم  مجموعةة  واا
 The)من أن ةطة التنميةة والمةوارد لتماةين البةا ثين مةن النمةو فةي اة  ناطةة فةي  يةاتهم المهنيةة
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University of Sydney, 2016, pp.24-25)  .  وتطبيةة  اسةتراتيجية المةة اراة العالميةةة
أن ةةاب  ( جامعةةة عالميةةة فةةي جميةةع05 ةرااات مةةع ) م( بعاةةد9107 يةث قامةت الجامعةةة عةةام )

العةةةالم لةةةدعم المةةة روعات التعليميةةةة والب ةةةوث المةةة تراة عةةةجوة علةةة  الةةةسعي ن ةةةو إنةةة اب مراةةةز 
الةةةذااب اي ةةةطناعي بالجامعةةةة لمتابعةةةة الب ةةةوث المتطةةةورة فةةةي هةةةذا المجةةةا  والروبوتةةةات البةةة رية 

 the University of Sydney’s Marketing)بتبرعةةات مةةن مؤسةةسات المجتمةع والخةريجين
and Communications unit, 2018, pp.17,19)   باإلضافة إل  إن اب مراز المعرفة .

التخ ةة ات  يةةث يماةةن للطةةجب والخةةريجين  لتعزيةز التعةاون بةين الب ةةوث الرامةدة فةةي مختلةةى
اقيةات وال ةرااات الم ةاراة العالميةة مةن خةج  ايتف مةن تبةاد  ا فاةار مةةع أقةرانهم، وتعزيةةز نهةةج

 The)الدوليةةةة لجةةةذب ابةةةار البةةةا ثين مةةةن جميةةةع دو  العةةالم لزيةةادة التبةةاد  والتعةةاون الفاةةري 
University of Sydney, 2016, pp.25-27)  . 

تعةةةةد جامعةةةةةة ايوتةةةةةو إ ةةةةدي الجامعةةةةةات الرامةةةةدة باليابةةةةةان  يةةةةةث تعمةةةةة  الجامعةةةةةة علةةةةة  و 
ايلتةزام بتنتةةاج قةةةادة أقويةةاب ذوي التفايةةر العةةالمي قةةادرين علةة  رسةةةم الطةةجب الةةدوليين مةةع  زيةةادة

الطريةة  أمةةام اآلخةةرين وذلةةة  مةةةن خةةةج  تزويةةةد الطةةةجب بةةةالتعلم والب ةةةث عبةةةر الثاافةةةات لةةةذا تةةةم 
انيين اليابة م( لتعزيةةز فةرص الةةةتعلم المةةة تر  للطةةةجب9106إطةج  برامج الةةتعلم التعةاوني عةةام )

 Kyoto)م( بهةةدى تماةةين الطةةجب 9106والةةدوليين معةةا، امةةا تةةم إطةةج  برنةةامج دولةةي عةةام )
University, 2018, p. 3)  ،من السفر للخارج لتطبي  م ةروعاتهم التةي قةاموا بةةالتخطيط لهةةا

التخ ةة ات  ىوتةةم إطةةج  بةرامج دوليةةةة أخةةةرى ي تتطلةةةب اللغةةةة اليابانيةةةة ا للدراسةةةة فةةةي مختلةةة
عةةداد الب ةةوث البينيةةة  عةةةجوة علةةة  ال ةةرااات الدوليةةةة مةةةع الجامعةةةات فةةةي مختلةةةى دو  العةةةالم، واا

(Kyoto University, 2018, pp.3, 4, 8.) 
( جامعةةةةة فةةةةي العةةةالم، وأقةةةةدم وأابةةةةةر 31) وتعتبةةةر جامعةةةةة سةةةنغافورة الوطنيةةةةة مةةةةن أفضةةة   

راد تنميتهةةةا التفايةةةر ال وسةةةبي ل ةةةة  المةةةة اجت فةةةي سةةةنغافورة، ومةةةن أهةةةم المهةةةارات المةةة  جامعةةةةة
المعاةةةدة، وتةةم دمجةةه فةةي مختلةةى بةةرامج الجامعةةةة  يةةةث ينطةةةوي علةةة   ةةةيا ة المةةة الة، واقتةةراح 

الطةةةةةجب مةةةةةن  ةةةةة    لةةةةو  لهةةةةا، وت ليةةةة  ال لةةةةو  بةةةةالترايز علةةةة  أدوات ال وسةةةةبة، وهةةةةذا يماةةةةةن
 ,NUS Office of Corporate Relations, 2017)الم اجت عبر التخ  ةات المختلفةة

p.26)  وتةةةةةةم إطةةةةةةج  عةةةةةةدة مبةةةةةادرات للةةةةةةتعلم مةةةةةةدى ال يةةةةةةاة ومنهةةةةةةا مدرسةةةةةةة الةةةةةةتعلم المةةةةةةستمر ،
م( والتةةةي تاةةةدم باةةةالوريوس بةةةدوام جزمةةةي فةةةي ا مةةةن 9107/9108ال يةةةاة وال وسةةةبة عةةةام ) مةةةدى
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المتعلمةةةةين الابةةةةار لتلبيةةةةة السةةةيبرني، وهندسةةةة البرمجيةةةات، وت لةةةيجت ا عمةةةةا   يةةةةث تةةةةستهدى 
ا تياجةةةةةةةةةةات الاةةةةةةةةةةوى العاملةةةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةةةة، امةةةةةةةةةةا تاةةةةةةةةةةدم سلةةةةةةةةةةسلة مةةةةةةةةةةن ورش العمةةةةةةةةةة  ياتةةةةةةةةةةساب 

والمهةةةةةةةارات ا ساسةةةةةةةةةية والجديةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةي التانولوجيةةةةةةةةةا الجديةةةةةةةةةدة وأفةةةةةةةةةض  الممارسةةةةةةةةةات  المعرفةةةةةةةةة
 ,NUS Office of Corporate Relations, 2017) والمهارات المستابلية والتانية الاياديةةة،
p.27)  . 

م(  يةةةةةةةةةث أطلةةةةةةةةةة  9106وتةةةةةةةةةم إنةةةةةةةةة اب معهةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةوم الةةةةةةةةةنظم فةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةبتمبر عةةةةةةةةةام )
للت ويةة  المهنةةي لم للةةي البيانةةات ومطةةوري البةةرامج للمتخ ةةة ين المهنيةةةين امةةةا قةةةدم  برنةةةامجين
مةةةةةستمر بةةةةةدون  فةةةةةي تطةةةةةوير ال لةةةةةو  الرقميةةةةةة ويةةةةةسما ذلةةةةة  بت ةةةةةديث المهةةةةارات بةةةةة ا  برنةةةةةامج
 يةاتهم المهنيةةة باإلضةافة إلة  مبةةادرة الةتعلم مةةدى ال يةةاة لخريجةةي الجامعةةةة التةةي ُأطلاةةةت  تعطيةة 
م( بهةةةةةةةةدى مواابةةةةةةةةة التانيةةةةةةةةات الجديةةةةةةةةدة للثةةةةةةةةورة الةةةةةةةة ناعية الرابعةةةةةةةة 9107مةةةةةةةةايو عةةةةةةةةام ) فةةةةةةةةي

 ةةةةةةةة مجانةةةةةةًا لجميةةةةةةةع ( و ةةةةةةةدة تعليميةةةةةةة متا411 يةةةةةةاتهم المهنيةةةةةةةة، وفيهةةةةةةا تةةةةةةةم تاةةةةةةديم ) وتطةةةةةةوير
وقد ا تلةت (. NUS Office of Corporate Relations, 2017, p.28) الجامعة  خريجةي

الجامعة المراز الخةامس ع ةر فةي تةة نيفات التوظيةةى العالميةةة، ومةةن بةرامج تعزيةةز التوظيةةىا 
 ةةةةةةرااب التعةةةةةةاون مةةةةةةع  )والةةةةةةذي يعتمةةةةةةد علةةةةةة  9106/9107برنةةةةةةامج الجامعةةةةةةة التعةةةةةةاوني عةةةةةةام )

خةةةةج  خبةةةرات العمةةةة   الةةةة ناعة لاةةةة  يةةةةتمان الطةةةةجب مةةةةن ترجمةةةةة المعرفةةةةة إلةةةة  الممارسةةةةة مةةةةن
لتعمية  الةةتعلم وتعزيةةز الميةةزة التنافةةسية للاةةوى العاملةةة، امةةا أطلاةةت الجامعةةة و ةةدة تعليميةةة عةةام 

ايجتماعيةةةةة والوجدانيةةةةةة الافةةةةةابات  ( طالةةةةب علةةةةة  تنميةةةةة5111م( لتةةةةدريب أاثةةةةر مةةةةةن )9106)
توسةيع م تةوا  لية م  ثةجث  لاةات دراسةية  م( تةم9107والمهارات ال خة ية، وفةي ينةاير عةام )

 NUS Office of Corporate)المهنةةي جديةةةدة عةةةن اسةةتراتيجيات التوظيةةةى والتةةة ميم
Relations, 2017, pp.28-29)  . 

التانةةةةي مةةةةن خةةةةج  تعزيةةةةز نهةةةةج الةةةةتعلم المخةةةةتلط وقةةةد عملةةةت الجامعةةةةة علةةة  دعةةةم الةةةةتعلم 
 35الو ةةةةدات الدراسةةةةية بالجامعةةةةةة، والةةةةةتعلم الم ةةةةةسن بالتانولوجيةةةةةا مةةةةةن خةةةةةج  دعةةةةةم )  بمختلةةةةةى

)مة روعا من قب  مراز تعلم ايبتاةار والتانولوجيةا امةا عاةدت الجامعةة يةوم الخبةرة التانيةة ا و  
أتي ةةةةةةةت  عةةةةةةةضاب هيمةةةةةةةة التةةةةةةةدريس بالجامعةةةةةةةة الفر ةةةةةةةة لتعةةةةةةةرى م(  يةةةةةةةث 9107أبريةةةةةةة  ) فةةةةةةي

مختلةةةةى التانيةةةةات وا دوات والتطبياةةةةات، وتضةةةةمنت التانيةةةةةات نظةةةةةم الواقةةةةةع ايفتراضةةةةي،  وتجربةةةةةة
 NUS Office of)المطبوعةة ثجثيةة ا بعةاد، ومولةدات الواقةةع المعةةزز ثجثيةةة ا بعةةاد  والنمةاذج
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Corporate Relations, 2017, p.30)  باإلضةافة إلة  ف ةو  الةتعلم الن ةط  يةث  ولةت .
تعليميةةةةة ن ةةةةطة وتةةةةم اينتهةةةةاب منهةةةةا فةةةةي ديسةةةةمبر عةةةةام  الف ةةةةو  الدراسةةةةية التاليديةةةةةة إلةةةةة   ةةةةةرى

م(، امةةةةةا أنةةةةة أت 9107دراسةةةةي نةةةةة ط  تةةةةة  عةةةةةام ) ( فةةةةة  48م(، وتضةةةةم الجامعةةةةةة )9106)
لوجيةةةا التعليميةةةة لةةةدعم الب ةةةوث وايبتاةةةار فةةةي تعلةةةم والتانو  الجامعةةةةة معهةةةةد تطبياةةةةات تعلةةةةم العلةةةةوم

   .  (NUS Office of Corporate Relations, 2017, p.30)العلوم والتانولوجيا والتربية
وتتوجةةةةةةه الجامعةةةةةةةة ن ةةةةةةةو ال ةةةةةةة و  علةةةةةةة  منظةةةةةةةور عةةةةةةةالمي مةةةةةةةن خةةةةةةةج  عةةةةةةةدة بةةةةةةرامج 

( دولةةةةةة، 43مةةةةةن ) ( جامعةةةةة3950برنةةةةامج تبةةةةاد  الطةةةةجب  يةةةةث ت ةةةار  الجامعةةةةة مةةةةع ) ومنهةةةةا
وبرنةامج الر جت الدراسية للم اراة واإلثراب  يةةث يةةتعلم الطةةجب التغيةرات المجتمعيةةة والتنمويةةة 

مختلى أن اب العالم اما رازت الجامعة عل  تنمية المهارات المستابلية الناعمةة مةةن خةةج    فةي
ارات ال يةةةةةةاة المفيةةةةةةدة فةةةةةةي سةةةةةةو  بةةةةةرامج تدريبيةةةةةةة للتوجيةةةةةةه، وتةةةةةةدريب الطةةةةةةجب علةةةةةة  تنميةةةةةةة مهةةةةة

 .  (NUS Office of Corporate Relations, 2017, pp.31-33)العم 
ويوجةةةةةةد نمةةةةةةو ابيةةةةةةر فةةةةةةي اإلنتةةةةةةاج الب ثةةةةةةي البينةةةةةةي للجامعةةةةةةةة فةةةةةةةي العلةةةةةةةوم والتانولوجيةةةةةةةا   

فعاليةةةة  اإلنسةةانية، ودعةةم مبةةادرات ا مةةة الذايةةة لبنةةةاب الاةةةدرات الرقميةةةة بةةة ا  قةةةوي وأاثةةةر والعلةةةوم
مةن خج  ترايز الب وث عل  علوم البيانات وت ليلهةا، وا مةن السةيبراني ومنهةةا ات ةةاد سةةنغافورة 

لتنميةةةةة  للبيولوجيةةةا اي ةةةطناعية، وات ةةةاد سةةةنغافورة ل مةةةن السةةيبراني، وتمةةةت إقامةةةة  ةةرااة وطنيةةةة
الجةةةةةة الت ةةةةةديات ايجتماعيةةةةةة قةةةدرات الةةةةةذااب اي ةةةةةطناعي فةةةةةةي مختلةةةةةى الاطاعةةةةةات بهةةةةةةدى مع

الابةرى لةسنغافورة والمجتمةع العةالمي مةن خةج  فةر  المة روعات متعةددة التخ ة ات باإلضةافة 
المؤسسةات العامةة والخا ةة   إلة  إنةة اب بةرامج ب ثيةةة جديةةدة، واتفاقيةةات بةةين الجامعةةة ومختلةةى

-NUS Office of Corporate Relations, 2017, pp.36)الاوميةة والدوليةة والعالميةة
. ويةةةتضا ممةةةا سةةةب  أنهةةةا جامعةةةة عالميةةةة رامةةدة تاةةةدم نهةةةج مةةن المسةةؤولية ايجتماعيةةة فةةي   (44

التعلةةةةيم والب ةةةةث وخدمةةةةة المجتمةةةةع مةةةةع رعايةةةةة الخةةةةريجين وتنميةةةةةة مهةةةةاراتهم مةةةةدى ال يةةةةاة وتلبيةةةةة 
 ا تياجات المستاب  الرقمي.

الوييةةات المت ةةدة ا مريايةةةة ن ةةةو الت ةةةو  مةةةن نمةةةوذج فةةي  ةةين تتوجةةه جامعةةة برادلةةي ب 
التاليديةة إلة  جامعةة الجية  الرابع مةن خةةج  عةةدة مبةادرات ومنهةةا بنةةاب الفةة و  الذايةةة  الجامعةة

م( وتجهيزها بمختلى ا جهزة والبةرامج المتادمةة ومنهةةا لو ةةة 9105م/9104بالجامعة منذ عام )
ةي، وو ةةةدة ت اةةةم ذايةةةة للمعلةةةم الجةةةامعي، واةةاميرا المةةةستندات، ومابةةرات ذايةةةة باةةة  فةةة   ادرسةة
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. وتسةتخدم بةرامج تماةن مةن تسةجي  ا ن ةطة الف ةلية (Uskov et al., 2018, p.66) وت
التفةاعلي المتةزامن و يةةر المتةزامن، والةةتعلم اآلمةةن عبةةر  وبثها عبر الويةب لتعزيةز الةتعلم عةن بعةد

نةةةة ر التلاةةةةامي الةةةةذي يسةةةما للمعلةةةم بن ةةةر أي م تةةةوى للةةةتعلم علةةة  موقةةةع الماةةةرر، اإلنترنةةةةت، وال
ماانيةة  ومجموعةات المناقة ة التةي تتةيا للطةجب والمعلةم المناقة ة بعةد الم اضةرة فةي أو وقةت، واا

م اضةةرة فيةةديو وقةةت ال اجةةة باإلضةةافة إلةة  إن ةةاب مراةةز التعلةةيم الةةذاي  ب ةةةث الطةةةجب عةةةن أى
 ,Uskov et al., 2018)بةنظم برمجيةة متعددة وأجهزة ذاية لدعم الطجب ذوي اإلعاقة المجهةز

pp.67, 70). 
  يتضا مما سب  عدد من نااط ايستفادة يمان ايجازها فيما يليا 

مةةداد الجامعةةات بةةا جهزة  التأايةةد علةة  أهميةةة البنيةةة الت تيةةة الرقميةةة المتادمةةةضةةرورة  .0 واا
الةةةةتعلم والب ةةةةث العلمةةةةي وخدمةةةةة المجتمةةةةع أاثةةةةر ديناميايةةةةة  والةةةةةنظم الذايةةةةةة التةةةةي تجعةةةة 

 وفاعلية، بما يتيا ت اي  مسؤوليات الجامعة.
 تعزيز السعي ن و التعلم الذاي الن ط التايفي التعاوني الاامم عل  العم  والممارسة. .9
ين تادم جامعةات الجية  الرابع المساعدة للطةجب ذوي اإلعاقةة ال رايةة والطةجب الاةاطن  .3

 ا ماان البعيدة عن مار الجامعة. فةي
الترايةز علة  الةتعلم مةدى ال يةاة لتنميةة المهارات التةي  تسعي جامعات الجي  الرابع إلي  .4

 والمهارات المستابلية. يتطلبهةا سةو  العمة 
تعمةةةة  جامعةةةةات جيةةةة  الرابةةةةع علةةةة  تعزيةةةةز ال ةةةةرااات الاوميةةةةة والدوليةةةةة لتطةةةةوير التعلةةةةيم   .5

 مي.والب ث العل
 ضرورة دعم الدراسات المتادمة البينية متعددة التخ  ات. .6
تفعيةةةةةة  جليةةةةةةات التةةةةةةدوي  ومنهةةةةةةا اسةةةةةةتاطاب الطةةةةةةجب الةةةةةةدوليين وتعزيةةةةةةز التناةةةةةة  الةةةةةةةدولي  .7

 الدراسية الدولية، والتعلم والب ث التعاوني الم تر ، والر جت الدراسية. والمةنا
 مة للطجب وأعضاب هيمة التدريس.العم  عل  تنمية المهارات الرقمية والريادية والناع .8
تعزيةةةةز التوجةةةةه ن ةةةةو التميةةةةةز الب ثةةةةةي مةةةةةن خةةةةةج  المبةةةةادرات سةةةةةالفة الةةةةذار مةةةةةع التأايةةةةةد  .9

 الب وث المتعلاة بمجايت التاانة والرقمنة الثاافية. علة 
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لية  أهةم ايتجاهةات الم ليةة والعالميةة والتةي سةعت إلة  ت وية  في ضوب ما سب  من ت   
أبعاد المسؤولية ايجتماعية إل  التزام أااديمي وتانولوجي واجتماعي فيما يرتبط بالتعليم والب ث 
العلمي وخدمةة المجتمةع، تبةين منهةا أن مجمةا جامعةات الجية  الرابةع قةد أ ةب ت ضةرورة هامةة 

 ان تعرفها عل  الن و التاليامامعات التي من المتتطلب عرض  يا مختلفة من الج
تعتبةةةر نمةةةط مةةةن ا نمةةةاط المؤسسةةةية  : Open Universityالجامعاااة المفتوماااة )  .1

المسةةةتخدمة فةةةي التعلةةةيم العةةةالي فةةةي اثيةةةر مةةةن الةةةبجد،  يةةةث يماةةةن ال  ةةةو  علةةة  ال ةةةهادة 
للجميةةع دون التايةةد الجامعيةةة للطةةجب البةةالغين  يةةر المتفةةر ين، وفةةرص ايلت ةةا  بهةةا متا ةةة 

 (.84، 9104ب رط السن أو المؤهجت العلمية )  باح  ربي، 
تاةوم فاةرة هةذ  الجامعةة علة   (ا Comprehensive Universityالجامعاة الاااملة ) .2

أسةةةاس تجميةةةع معاهةةةد أااديميةةةة وتانيةةةة داخةةة  مؤسسةةةة جامعيةةةة وا ةةةدة، ومةةةن مسةةةؤوليات هةةةذ  
ملت اين بها، وتزايد فاعلية هذا اإلعةداد عةن طرية  الجامعة تطوير اإلعداد المهني للطجب ال

ربطةةه بالب ةةث العلمةةي مةةن جهةةة، وربةةط هةةذا الب ةةث با تياجةةات المجتمةةع وعمليةةات اإلنتةةاج، 
ن ةةةاب هةةةذ   وتعةةد ألمانيةةةا مةةةن أوامةةة  الةةةدو  التةةةي أقةةةدمت علةة  ا خةةةذ بفاةةةرة الجامعةةةة ال ةةةاملة واا

عاليةةةة ذات الوضةةةع الجةةةامعي فةةةي الجامعةةةة التةةةي اسةةةتهدفت ضةةةم  اةةةو  التعلةةةيم فةةةي المعاهةةةد ال
المؤسسةة وا ةةدة فةي الجامعةةة ال ةاملة مةةع ربةط اإلعةةداد المهنةي فيهةةا باة  مةةن مجةايت العمةة  
ومؤسسةةات اإلنتةةاج، وقةةد انت ةةرت الجامعةةات ال ةةاملة بعةةد ذلةة  فةةي اةة  مةةن المملاةةة المت ةةدة 

امعي أاثر مرونة البريطانية والسويد و يرها من الدو ، وتتميز هذ  الجامعة بجع  التعليم الج
 (.049، 9115واتساع في برامجه وأ راضه واهتماماته )أ مد عبد المطلب، 

تسةهم  : Cooperative Higher Educationمؤسسا  التعلايس العاالو التعااونو ) .3
هذ  المؤسسات في زيادة مساهمات المؤسسات اإلنتاجية في ت اي  أهداى النظةام التعليمةي، 

ة، باإلضةةافة إلةة  زيةةادة الةةربط بةةين التعلةةيم والعمةة  المنةةتج وتوسةةيع والمسةةاهمة فةةي الفتةةه الماليةة
(، 84، 9103/9104فرص التعلةيم العةالي أمةام قنةوات جديةدة مةن المجتمةع ) ةباح  ربةي، 

ومةةةن ثةةةم، فةةةتن سياسةةةة الابةةةو  بهةةةذ  المؤسسةةةات تةةةرتبط ب اجةةةات الخطةةةط التنمويةةةة، وقةةةد أخةةةذ 
يةةد علةة  المسةةتوى الةةدولي، فاةةد أخةةذت بةةه بعةةض ايتجةةا  ن ةةو التعلةةيم العةةالي التعةةاوني فةةي التزا

الجامعات في ا  منا الوييات المت دة ا مرياية وال ين وألمانيا وتنزانيا و يرها من الدو ، 
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والطةةجب فةةي هةةةذ  المؤسسةةات مطةةةالبون بالعمةة  لمةةدة عةةةام أو عةةامين فةةةي مجةةا  الزراعةةةة أو 
نيةا العمة ، وتنميةة ايتجاهةات ال ناعة أو الخدمات ايجتماعية بهدى تعويد الطةجب علة  د

اإليجابيةةة ن ةةو العمةة  الجمةةاعي ودفعهةةم ب ةةورة فعالةةة فةةي العمةة  اإلنتةةاجي ممةةا يسةةاعد هةةذ  
المؤسسةةات فةةي العمةة  علةة  خدمةةة مجتمعاتهةةا والبيمةةة التةةي توجةةد فيهةةا لت ةةبا نمطةةا للتعلةةيم 

 (.044، 9115يتوابم مع متطلبات الع ر )أ مد عبد المطلب، 
ت ار  ب ا  م لي أو عالمي  :  Sustainable Universityة )الجامعة المستوام .4

في التالي  من النار السلبية البيمية، ايقت ادية، ايجتماعية وال  ية الناتجةة مةن اسةتثمارها 
لمواردها في ت اي  مهامها المختلفة، أي أن الجامعة المستدامة في الجامعة التي تلتزم بايادة 

دامة وانتهةةةاج أسةةةلوب ال يةةةاة المسةةةتدام، مةةةن خةةةج  دمةةةج مبةةةادئ المجتمةةةع ن ةةةو التنميةةةة المسةةةت
ايستدامة في أن طتها اافة وتوجيه برامجها ا ااديمية والب ثية وممارساتها المختلفةة لت اية  
ايسةةةتدامة، والتةةةزام ممارسةةةات ايسةةةتدامة فةةةي عمليةةةات ال ةةةرم الجةةةامعي باعتبةةةار  وسةةةيلة لزيةةةادة 

جامعةة نمةوذج م ةغرا لجسةتدامة فةي مجتمةع أابةر )مةج  الوعي  ةو  ايسةتدامة، واعتبةار ال
(.ومةةن ثةةم، فمةةن مسةةمولية الجامعةةة أن تةةزود الطةةجب بةةالتعليم مةةن أجةة  44، 9105 جةةازي، 

التنميةة المسةةتدامة الةذي يسةةهم فةي تزويةةد الطةجب بالمعةةارى والمهةارات والاةةيم الجزمةة لت ايةة  
جامعةة، والمجتمةع الخةارجي، وتعةد جامعةة ايستدامة بما يعود بالنفع علة  الطةجب أنفسةهم وال

( نموذجةةةا للجامعةةةة المسةةةتدامة،  يةةةث تعمةةة  جامعةةةة هوليوبةةةوليس للتنميةةةةة HUهوليوبةةةوليس )
المستدامة فةي م ةر مةع  ةراة سةيابد، وقةد أن ةأت الجامعةة م ةروع م ةتراا تعليميةا وتنسةوا، 

دي إلةة  تطةةوير ( بفعاليةةات تةةؤ HUلت ةةير بةةذل  جامعةةة تاامليةةة، وتهةةتم جامعةةة هوليوبةةوليس )
ماررات في التعليم ال ةالا التنميةة المسةتدامة، وذلة  بايقتبةاس مةن بةرامج منظمةة اليونسةاو، 
مثةةة  إعةةةادة توجيةةةه ماةةةررات الجامعةةةة المعالجةةةة قضةةةية ايسةةةتدامة، وتسةةةتهدى هةةةذ  الماةةةررات 
طةةةجب المر لةةةة ا ولةةة  الجامعيةةةة، واةةةذل  المةةةديرين والمهنيةةةين فةةةي سةةةيايم )ألاسةةةاندر  ةةةيفر 

 (.986، 9104ني ليسيا،ورو 
هةةي جامعةةة ذات افةةابة وفعاليةةة عاليةةة،  :  Smart Universityالجامعااة الكةيااة )  .5

تسةةتخدم أ ةةدث التطةةورات فةةي تانيةةات تانولوجيةةا المعلومةةات وايت ةةايت وتاةةدم مجموعةةة مةةن 
الخدمات المتا ة من خج   باة اإلنترنت، فهي توفر بيمات تعليمية  نيةة وتفاعليةة ومتغيةرة 

سةةةتمرار، مةةةن خةةة  تماةةةين ا فةةةراد وت ةةةجيعهم علةةة  التفاعةةة  والتعةةةاون، وتعمةةة  علةةة  زيةةةادة با
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الم اراة والتعاون بين الطجب والمعلمين في اإلطةار الةذي يجعلهةم م ةاراين ومسةمولين عةن 
تطوير ورفع مستوى العملية التعليميةة، ولةذا تسةع  الجامعةة الذايةة إلة  ابتاةار نمةوذج التعلةيم 

لتميز والتنافسية، وتلبية ا تياجات الطجب والعاملين في توفير فرص تعليمية فعا ، وت اي  ا
 (.34 -33، 9106جيدة دون أي قيود )أريا العويني، 

 AUNOHR – Academic University)جامعاة ال(عناا ومقاوق اإلنساان  .6
College for Non-violence & Human Rights) : تعةد مؤسسةة مسةتالة للتعلةيم

( ۸۸نان والمنطاة العربية، فريدة من نوعها م ليا وعالميا، تأسست بمرسوم رقم )العالي في لب
سةنة مةن العمة  الريةادي الفاةري والميةداني لمؤسسةيها، تةم  33، مرتاةزة علة  4/9/9104في 

گمؤسسةة أااديميةة تعنة  بتطةوير  ۳۱۱۲( عةام AUNOHRإطج  م ةروع الجامعةة )أونةور 
واةة  مةةا يتعلةة  بثاافةةة الجعنةةى و اةةو  اإلنسةةان بةةه تمةةنا  مفةةاهيم الثاافةةة والسياسةةات العامةةة،

الجامعةةةةةةة ال ةةةةةةهادات التاليةةةةةةةا درجةةةةةةة الماجسةةةةةةتير، دبلةةةةةةوم جةةةةةةامعي، باةةةةةةالوريوس فةةةةةةي بعةةةةةةض 
التخ  ةةات، و ةةهادات التةةدريب مةةن خةةج  مراةةز التةةدريب والتطةةوير المتخ ةةص وتؤسةةس 

م تةرفين فةي الجعنةى  دأونورد لمناهج رامدة في تعليم الجعنى و اةو  اإلنسةان، وتعةد خبةراب
للجمعيةةات ومرااةةز التةةدريب واإلعةةجم، والاةةانون وال مةةجت المدنيةةة، ب يةةث ياةةون لهةةم التةةأثير 

 9106الاةوي فةي ت سةين ا دوار ايجتماعيةة وت سةةين سةو  العمة  )منظمةة العفةو الدوليةةة ل 
،AUNOHR .) 

تعةةةد الجامعةةةةة المؤسسةةةةة التربويةةةةة الرميسةةةةة وا خيةةةةرة فةةةةي إعةةةةداد ال ةةةةباب وتدريبةةةةه لت مةةةة  
المسةةؤولية يسةةتجم الةةدور الايةةادي والتخ  ةةي للمجتمةةعل لةةذل  ينبغةةي أن تعمةة  الجامعةةة علةة  
تنميةةة  خ ةةية طجبهةةا مةةن خةةج  إاسةةابهم الاةةيم والمعةةارى المختلفةةة وايرتاةةاب بمهةةاراتهم، ونمةةو 

تماعيةةةة لةةةديهم بتاةةةديم أفضةةة  الخةةةدمات والبةةةرامج لتنميةةةة هةةةذ  المسةةةؤوليات) أمةةةاني المسةةةؤولية ايج
(. فالضةةمانة ال ايايةةة للممارسةةة السةةليمة للمسةةمولية ايجتماعيةةة تتمثةة  063م، 9105فضةة  ا،، 

فةةي مةةدى ااتسةةاب أفةةراد المجتمةةع لاةةيم المسةةؤولية ايجتماعيةةة ال ايايةةة والتةةدريب علةة  ممارسةةتها 
المؤسسات والوسامط التربوية  سب طبيعة المر لة التي يمر بها الفةرد ) رةريم عمليا في مختلى 

 (.504م، 9106همام، 
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إن ال ةةرص علةة  تنميةةة المسةةؤولية ايجتماعيةةة لةةدى الطةةجب يةةؤثر ب ةةا  إيجةةابي علةة  
نفوسهم، وعل   ممارساتهم ا ااديمية المجتمعيةل ويتضا ذل  من خج ا توسةيع مةداراهم أثنةاب 

ع ا فراد )  سب ثاافاتهم وأعمةارهم وتجةاربهم ( والةتعلم مةنهم، وتوسةيع فهمهةم للاضةايا التعام  م
المجتمعيةةةة وت ةةةةديات المجتمةةةةع المختلفةةةة، والترايةةةةز علةةةة  التطبيةةة  العملةةةةي لتعلةةةةيمهم ومعةةةةرفتهم، 
والمسةةةةاهمة فةةةةي إ ةةةةداث تغييةةةةر فةةةةي مجتمعةةةةاتهم، والم ةةةةاراة فةةةةي البةةةةرامج المجتمعيةةةةة، ومسةةةةاعدة 

ياجةةةةةاتهم، تطةةةةةوير مفةةةةةاهيمهم ايجتماعيةةةةةة، وتطةةةةةوير فلسةةةةةفتهم لل يةةةةةاة) يوسةةةةةى اآلخةةةةةرين فةةةةةي ا ت
 (.۴۲م، 9101عواد،

ولاةةن مةةن المج ةةةظ أن أنظمةةة التعلةةةيم فةةي الجامعةةةات تهةةتم بالت  ةةةي  ا اةةاديمي الةةةذي 
يا ةةى عةةن المعةةد  التراامةةي للطالةةب، الةةذي ياتفةةي مةةن جانبةةه بةةأدن  ت  ةةي  لتجةةاوز المر لةةة 

ل ممةا يعنةي الت  ةي  الظةاهري والبعةد التةام عةن التطبية  والتفعية  للمةادة الجامعية بوثياة التخرج
النظرية. باإلضافة إل  قلة اهتمام المسؤولين با تياجات الطةجب المتولةدة عةن مسةتجدات ال يةاة 
المتسةةارعة، امةةا أن  يةةاب التوا ةة  بةةين الطالةةب الجةةامعي وأسةةتاذ  يزيةةد مةةن فتةةور الطالةةب وقلةةة 

د أراةةان المسةةؤولية ايجتماعيةةة التةةي يفتةةرض أن تتجلةة  باةةوة عنةةد الطالةةب اهتمامةةه، اةة  ذلةة  يهةةد
(، ومةةن ثةةم فةةتن دور الجامعةةات فةةي تنميةةة المسةةؤولية 063، 9105الجةةامعي )أمةةاني فضةة  ا،، 

ايجتماعية يتمث  في توفير مناخ جامعي إيجابي يسما بدرجة من التفاع  ايجتماعيل ويسةود  
ثاافةةةة ال ةةةمت والتلاةةةين إلةةة  أسةةةلوب  ةةةواري ي اةةة  فيةةةه الطالةةةب  روح التعةةةاون والتةةةيلىل فتتغيةةةر

الجامعي ذاته، وياوم عل   رية الرأي، ويؤاد علة  ال ةوار والمناق ةة والناةد اإليجةابي البنةاب بةين 
 (.504، 9106الطجب وا ااديميين )اريم همام، 

لمسؤولية ( أن ل ن طة الجامعية دور ابير في تنمية ا985، 9105وترى )أميرة بدري، 
ايجتماعية، وأن ياون هنا  اهتمام با ن طة الجامعية داخ  الجامعة وخارجهةا، والتةدريب علة  

 ترجمة المفاهيم إل  سلوايات  ياتية تسهم في تاوين ال خ ية المتااملة.
ومةةةن هنةةةا ينبغةةة  علةةة  الجامعةةةة أي تغفةةة  دور طةةةجب الجامعةةةة فةةةي ت ملهةةةم للمسةةةمولية 

ن يفاةةةروا فيمةةةا ي ةةةدث، وفةةةي أي  ةةةيب ياومةةةون بةةةه، ولةةةيس النظةةةر فاةةةط ايجتماعيةةةة، إذ علةةةيهم أ
ي تياجات المجتمةع الفوريةة، واةذل  فهةم الثاافةات المختلفةة وتعةدد الثاافةات، وت ةجيع هةذا ا مةر 
من خج  المواد الدراسية، واذل  إضافة أبعاد دوليةة فةي هةذ  المةواد، وجعة  الطةجب علة  درايةة 

، وت ةجيع الطةجب علة  بةرامج التبةاد  الثاةافي مةع البلةدان ا اثةر  ت  ي ب وا مواطنين فاعلين
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تادما إذا يستطيعون من خج  ذل  الذهاب إلة  تلة  البلةدان وم ةاهدة ا مةور بأنفسةهم، وبالتةالي 
ياونون مهيمين ب ا  أفض  الخدمة المجتمع، وتوفير المساعدة لآلخةرين، امةا يماةن أن ي ةار  

يةةة مةةن خةةج  تطةةوعهم فةةي المؤسسةةات الرسةةمية وا هليةةة، وتاةةديم طةةجب الجامعةةات بعمليةةة التنم
المسةةاعدات للمةةةزارعين و يةةةرهم مةةن أفةةةراد المجتمةةةع )يعاةةوب نا ةةةر الةةةدين وسةةناب  ةةةاوارة وم مةةةد 

 (.09م، ۳۱۲۴ال يلة،
يتضةةا مةةةن العةةةرض السةةةاب  لنمةةةاذج الجامعةةات ال ديثةةةة فةةةي المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة، أن 

ا نماط  نها تسع  إل  تةوفير التعلةيم الجةامعي للةرا بين فيةه،  المجتمع والطجب في  اجة لهذ 
وتربط بين الدراسة النظرية بالجامعات والواقع العملي الميداني في سةو  العمة ، امةا تسةع  هةذ  
ا نماط إل  ت اي  ايستدامة في المجتمع ون ر ثاافة الجعنةى و اةو  اإلنسةان، وهةذا الةه يعةد 

لجامعةة تجةا  الطةجب والمجتمةع، ولةذا يجةب علة  الجامعةات الم ةرية من أهةم أبعةاد مسةموليات ا
 السعي إل  توفير هذ  ا نماط في التعليم والب ث العلمي بها.

مسةةتابج، يعتبةةر إعةةداد طةةجب اليةةوم لخةةوض التنةةافس واسةةب فةةرص النجةةاح  فةةي العمةة  
ضرورة ينبغي عل  جميةع الاليةات والجامعةات مةن الجية  الرابةع العمة  علة  تةوفير مةا يافةي مةن 
فةةةرص لاسةةةبها تجةةةا  ت ايةةة  الةةةتعلم ال ةةةام ، ويعةةةد ذلةةة  مبةةةرًرا إلطةةةج  المر لةةةة الجامعيةةةة بةةةرامج 
ا  تعليمية رقمية عالمية تاةوم علة  افتةراض أن مؤسسةات التعلةيم الجةامعي قةادرة علة  تأهية  أجية

المسةةتاب  ويتةةةأت  ذلةةة  مةةةن خةةةج  تنميةةةة المسةةؤولية ايجتماعيةةةة والمواطنةةةة، وانعاةةةاس ذلةةة  علةةة  
(، هةةةذا وقةةةد تبنةةةت منظمةةةة ۲۲۸، 9105ت ايةةة  ا مةةةن وايسةةةتارار والتطةةةور ) يوسةةةى العنةةةزي، 

اليونسةةاو إسةةةتراتيجية تةةةدوي  التعلةةةيم العةةالي والب ةةةث العلمةةةي،  يةةةث أقةةر المةةةؤتمر الةةةدولي للتعلةةةيم 
مبدأ التدوي  اوسيلة لجرتاةاب بالعمليةة التعليميةة  ۲۲۲۸والذي عاد بمنظمة اليونساو عام العالي 

والب ثيةةة مةةن خةةج  إضةةفاب بعةةد دولةةي متعةةدد الثاافةةات علةة  اافةةة جوانبهةةا وأن ةةطتها، امةةا  ثةةت 
 الجامعات والمرااز الب ثية عل  إعادة هيالة أن طتها لمواابة التوجه ن و التدوي  ) م مد ويا،

(، ويعةةد تةةةدوي  التعلةةيم علةةة  درجةةة مةةةن ا هميةةةة فةةي عةةةالم سةةريع التغيةةةر، بو ةةةفه ۴۲۲، ۳۱۲۳
وسةيلة لت سةةين الجةودة، ومةةدخج لت اية  التنافسةةية، وأ ةب ت معظةةم الجامعةات فةةي أن ةاب العةةالم 
في اآلونة ا خيرة تراز ب ا  متزايد عل  الجهود في هةذا المجةا ، فالتةدوي  هةو جهةد واع لةدمج 

عالمية مةن خةج  بيمةة التعلةيم الجةامعي، التةي ينبغةي لضةمان نجا هةا أن تنطةوي علة  الثاافات ال
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قامةة  ةرااات إسةتراتيجية  الم اراة الن طة والمسمولة للمجتمع ا ااديمي في ال ةباات العالميةة واا
 (.5۳۴-5۳۳، 9105مع مجموعة من الجامعات العالمية )سعود العنزي وعبد العزيز الدويش،

ن التدوي  في التعليم هو عملية ضد السيطرة، التةي تعةزز التبةاد  بةين يتضا مما سب  أ
ا مم وفي الوقت نفسه ت افظ علة  ايخةتجى بينهةا، امةا أنةه تاامة  عنا ةر دوليةة وتبةاد  بةين 

(، ويهةةةدى 035، ۳۱۲۳عةةةدة ثاافةةةات فةةةي ممارسةةةاتها وتنظيماتهةةةا التعليميةةةة )أوليفييبةةةه ااوتيةةةه، 
ت ايةةة  ات ةةةا  أفضةةة  بةةةين المؤسسةةةات الجامعيةةةة بمةةةا يمانهةةةا مةةةن تةةةدوي  التعلةةةيم الجةةةامعي إلةةة  

ايستجابة لاوى التغيير في البيمةة الم ليةة والعالميةة، وتاةديم أفضة  خدمةة للمجتمةع فةي ظة  هةذ  
التغيةةرات، امةةةا يهةةةدى إلةةة  اسةةةتخدام الطاقةةةات الب ثيةةةة المؤسسةةةية لخدمةةةة أ ةةةراض ب ثيةةةة مختلفةةةة 

لمؤسسةةةي فةةةي مجتمةةةع المعرفةةةة العةةةالمي، امةةةا أنةةةه وسةةةيلة ولتعزيةةةز الاةةةدرات الب ثيةةةة وايعتةةةراى ا
اإلعةةداد خريجةةي التعلةةيم الجةةامعي للعةةيش معةةا فةةي عةةالم أاثةةر ترابطةةا، والعمةة  سةةويا فةةي السةةو  
العالمي من خج  تطوير المعارى والمهارات والايم الدوليةة لةدى الطةجب باسةتخدام اسةتراتيجيات 

 (.44، 9105دولية )أميمة م طفی، عديدة من بينها ال را  الدولي والمناهج ال
وقةةةةد أ ةةةةبا تةةةةدوي  التعلةةةةيم وبرامجةةةةه ضةةةةرورة لنمةةةةو واسةةةةتدامة مؤسسةةةةات التعلةةةةيم العةةةةالي 
والجةةةةامعي، وذلةةةة  بسةةةةبب ثجثةةةةة عوامةةةة  هةةةةيا الةةةةدخ  الةةةةذي يادمةةةةه الطةةةةجب الةةةةدوليون، وامتيةةةةاز 

يخضةةةع ا ب ةةاث التةةةي تةةأتي مةةةن  ةةةباات عيةةر قوميةةةة، والضةةةغط المتولةةد مةةةن عةةةالم العمةة  الةةةذي 
(، ويتين أن  والي ما ياةرب مةن ن ةى مليةون  ةخص 039، 9109للعولمة )أوليفيييه ااونيه، 

دولةةة مايةةدون فةةي التعلةةيم العةةالي بالوييةةات المت ةةدة ا مريايةةة وذلةة   نةةه يةةوفر بةةرامج  ۳۱۱مةةن 
ب ترتبط بالمستاب  المهني للمتعلمين، وبمتطلبات سو  العمة ، امةا أن الممارسةة العمليةة والتةدري

% داخةةة  الجامعةةات ا مريايةةةة، وذلةة  مةةةن خةةج  تةةةدريب 57فةةي التعلةةةيم العةةالي يت ااةةةان بنسةةبة 
المتعلمةةين علةة  الم ةةروعات ايقت ةةادية والتجاريةةة والعلميةةة والتانولوجيةةة، التةةي بالضةةرورة تةةرتبط 

(، ويماةةن لتةةدوي  التعلةةيم 54، ۳۱۲۳بطبيعةةة الع ةةر ) مجةةدي قاسةةم وفاطمةةة الزهةةراب م مةةود، 
التعلةةيم الجةةامعي الرقمةةي أن ي اةة  العديةةد مةةن الفةةرص، سةةواب علةة  المسةةتوى الفةةردي أو وبةةرامج 

 (ا33-39، ۳۱۲۳المؤسسي أو الوطني ال اومي، ومن ذل  )ثروت عبد ال افظ، 
يمان للتدوي  أن يساعد الطجب وأعضاب هيمةة التةدريس والايةادات والمةوظفين علة   ةد 

علةة  التعلةةيم الجيةةد وموا ةةلة الب ةةث، ومةةن هم  سةةواب علةة  ت ايةة  أهةةدافهم، مةةن خةةج  ال  ةةو 
فر ةةةة الةةةتعلم فةةةي العةةةالم ال اياةةةي وفةةةي الوقةةةت ال اياةةةي، خا ةةةة فةةةي المنةةةاط  والمجةةةايت التةةةي 
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ي ةةعب أن تةةدرس أو تتةةوافر داخةة  بلةةدانهم. ويسةةهم التةةدوي  فةةي تعزيةةز قةةدرات ومهةةارات أعضةةاب 
اتيجي، واسةةةب المزيةةةد مةةةن الةةةوعي هيمةةةة التةةةدريس والايةةةادات والمةةةوظفين، وت فيةةةز التفايةةةر ايسةةةتر 

بالاضايا العالمية، وايى تعم  ا نظمة التعليمية في البلدان والثاافات المختلفة، وبالتالي يسةاعد 
علةة  رفةةع المهةةارات الدوليةةة والةةوعي العةةالمي لةةدى الطةةجب وا سةةاتذة والايةةادات والمةةوظفين بوجةةه 

 عام.
لماانةةة والسةةمعة الدوليةةة للمؤسسةةة، وعلةة  الجانةةب المؤسسةةي يسةةهم التةةدوي  علةة  تعزيةةز ا

وت سةةةين نوعيةةةة برامجهةةةا، وتةةةوفير الةةةدخ ، وتطةةةوير الةةةروابط وال ةةةباات الدوليةةةة، وتعزيةةةز الاةةةدرة 
المؤسسية والنفوذ، إضافة إل  وضوح الرؤية الوطنية والدولية، من خج  ال رااات اإلستراتيجية، 

الفاريةة الداخليةة، وتطةوير مجموعةات  واتساع  جم المجتمةع ا اةاديمي وأن ةطته، وتعبمةة المةوارد
 ب ثية أقوى.

نتةاج قةةوة عاملةةة  ويماةن للتةةدوي  أن يطةةور أنظمةة الجامعةةة ضةةمن إطةار عةةالمي أوسةةع، واا
مةةاهرة، مةةع زيةةادة الةةوعي العةةالمي، وتةةوفير الافةةابات متعةةددة الثاافةةات، واسةةتخدام ا مةةوا  العامةةة 

م اقت ةةاد المعرفةةة، وبالتةةال  تعزيةةز الاةةدرة للتعلةةيم الجةةامعي فةةي تعزيةةز الم ةةاراة الوطنيةةة فةةي عةةال
 التنافسية الوطنية، وبناب ا مة، وبااب  باة ت الفات سياسية واقت ادية إستراتيجية.

ولان يااب  ذل  بتراجع الفلسفة ا ساسية التي تاةوم عليهةا منظومةة التعلةيم الجةامعي فةي 
ور منظمةةات التعلةةيم الجةةامعي م ةةر عةةن السةةمات والمعطيةةات التةةي أنتجتهةةا العولمةةة، نظةةًرا لا ةة

ال اوميةةة عةةن مواجهةةة المنافسةةة الاادمةةة مةةن الجامعةةات ا جنبيةةة والخا ةةة ذات ال راةةة ا سةةرع 
والمرونة ا قدر عل  التايى مع متطلبات أسوا  العم  من نا ية، وتطورات تانيات التعلةيم مةن 

انطجقهةا إلة  التعامة   جهة أخرى، واذل  ان  ار الجامعات ال اومية في ال يز الم لي وعةدم
مةةةع الم ةةةادر العالميةةةة علةةة  الن ةةةو المن ةةةود، سةةةواب فةةةي اسةةةتاطاب الطةةةجب أو أعضةةةاب هيمةةةات 
التةةةةدريس أو م ةةةةادر المعرفةةةةة العلميةةةةة والتانيةةةةة أو م ةةةةادر التمويةةةة ، أضةةةةى إلةةةة  ذلةةةة  معانةةةةاة 
، الجامعةةات الم ةةرية مةةن تاةةدس طجبةةي، ممةةا يةةنعاس أثةةر  سةةلبيا علةة  مسةةتوى ا داب التعليمةةي

سةةواب بالنسةةبة للطالةةب أو أعضةةاب هيمةةة التةةدريس، وتراجةةع تاةةادم تانيةةات التعلةةيم وعةةدم الاةةدرة علةة  
مواابةةةة التاةةةدم التانةةةي والمعرفةةةي، وتضةةةاؤ  الم ةةةاراة فةةةي جهةةةود التطةةةوير وايبتاةةةار. ولةةةذا فعلةةة  

جةا  الجامعات الم رية أن ت او  جاهدة إليجاد ال لةو  المناسةبة لمعوقةات قيامهةا بمسةؤولياتها ت
المجتمةع الم لةي والعةالمي، وعلة  مةا سةب  فةتن ال اجةة ماسةة إلة   ةيا ة رؤيةة ماتر ةة لتفعيةة  
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أبعاد المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع بم ر في ضوب هةذ  ايتجاهةات المعا ةرة ، 
 وذل  عل  الن و التاليا

تتعةةدد المسةةؤوليات ايجتماعيةةة التةةي تواجههةةا جامعةةات الجيةة  الرابةةع بجانةةب مسةةؤولياتها 
ا ااديميةةة، ومةةن أهةةم هةةذ  المسةةؤوليات الةةدور المت ةة  بالل ةةا  بالتاةةدم العلمةةي والتطةةور التانةةي 

امم علة  أسةس تتسةم بال ةرااة والم ةاراة بعيةدا عةن المتسارع وأيضةا ت اية  النمةو ايجتمةاعي الاة
يتناو  الم ور ا فاار التسلطية والفردية التي قد تؤذي المجتمع، وت اياا للهدى الرميس للب ث، 

رؤيةة ماتر ةة لتفعية  أبعةاد المسةؤولية ايجتماعيةة لجامعةات الجية  الرابةع بم ةر ال الي  يا ة 
 ديةةد أهةةداى الرؤيةةة الماتر ةةة، ومنطلاةةات الرؤيةةة فةةي ضةةوب ايتجاهةةات المعا ةةرة، مةةن خةةج  ت

الرؤيةة الماتر ةة، الماتر ة، ومتطلبات الرؤية الماتر ة وجليات تنفيذها، وأخيةًرا معوقةات قةد تواجةه 
 ، وفيما يلي عرض ذل اوأهم ماومات ت اي  الرؤية الماتر ة

فةةي تفعيةة  أبعةةاد المسةةؤولية ايجتماعيةةة لجامعةةات يتمثة  الهةةدى الةةرميس للرؤيةةة الماتر ةةة 
الجيةة  الرابةةع بم ةةر فةةي ضةةوب ايتجاهةةات المعا ةةرة، وينبثةة  مةةن هةةذا الهةةدى الةةرميس ا هةةداى 

 الفرعية التاليةا
ن ةةر ثاافةةة رقميةةة داعمةةة لترسةةي  مفهةةوم الايةةادة وال وامةةة ضةةمن مهةةام المسةةؤولية ايجتماعيةةة  -

 لجامعات الجي  الرابع.
ودورهةةةةا فةةةةي إعةةةةةادة هيالةةةةةة البةةةةرامج   بأهميةةةةة المسةةةةؤولية ايجتماعيةةةةة للجامعةةةةات تنميةةةةة الةةةةوعي -

الطالةةب وقدراتةةه مةةع تعزيةةز الةةةتعلم  التعليميةةةة للةةةسماح بدراسةةة الماةةررات التةةةي تناسةةةب متطلبةةةات
 البينةي.

 ت سين المؤهجت والافايات ا ساسية المطلوبة في الخريج الجامعي. -
اعتمةةةةاًدا علةةةة   نمةةةةاذج الةةةةتعلم ريس والةةةةتعلم ال ديثةةةةة المتنوعةةةةة تبنةةةةي اسةةةةتخدام أسةةةةاليب التةةةةد  -

 ايفتراضي والمختلط لتنفيذ الواقع المعزز في البيمة ال اياية.
 تعظيم دور الجامعات في  رس المسؤولية ايجتماعية لدى الطجب.  -
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جتمةع، العم  عل  تعزيز اينتبا  إل  أهمية  رس وتنمية المسؤولية ايجتماعية لدى أفةراد الم -
 باستخدام أساليب متنوعة تدعم المسؤولية ايجتماعية.

إعةةةةداد فةةةةرد رقمةةةةي مسةةةةمو  اجتماعًيةةةةا قةةةةادًرا علةةةة  الةةةةتعلم المسةةةةتمر فةةةةي عةةةةالم سةةةةريع التغيةةةةرات  -
 والتطورات.

 تو يى المهام وا دوار التي ينبغي أن تاوم بها الجامعات التنمية المسؤولية ايجتماعية. -
يةةةى المهةةةارات العاليةةةة فةةةي إيجةةةاد ال لةةةو  بةةةالطر  المنهجيةةةة تنميةةةة تةةةدريب الطةةةجب علةةة  توظ -

 العلمية.
 تعزيز الادرات الب ثية البينية والتطبياية للب ث العلمي بالجامعات. -

تاوم الرؤية الماتر ة عل  عدد من المنطلاات تتعل  بتفعي  أبعاد المسؤولية ايجتماعية 
 الرابع، فهي عل  الن و التاليالجامعات الجي  

المسؤولية ايجتماعيةة مةن الاةيم المهمةة التةي يجةب ال ةرص علة   رسةها فةي نفةس الفةرد منةذ  -
 ةةةغر  لمةةةةا يترتةةةب عليهةةةةا مةةةن سةةةةلوايات مر وبةةةةة يجةةةب أن يسةةةةلاها الفةةةرد، وعةةةةدم اإل سةةةةاس 

 بالمسؤولية ايجتماعية ين ر السلبية وا نانية في المجتمع.
 عية للجامعة لها دور رميس في إ داث التغييرات ايجتماعية.المسؤولية ايجتما -
 الت و  ن و جامعات الجي  الرابع  أمر ي مفر منه لتلبية الت ديات الرقمية المعا رة. -
المسةةةةةؤولية ايجتماعيةةةةةة م ةةةةةدر مهةةةةةم للنجةةةةةاح والتفةةةةةو  وت سةةةةةين ا داب، و ةةةةةًج للعديةةةةةد مةةةةةن  -

 دامها.الم اجت التي تواجه المؤسسة اانخفاض مستوى أ
 الجي  الجديد من التادم الرقمي الذي يجتاح اافة مجايت ال ياة. -
توجةةه الجامعةةات عالميةةا إلةة  تبنةةي وتفعيةة  المسةةؤولية ايجتماعيةةة اتسةةتراتيجية رميسةةة ضةةمن  -

 خططها ايستراتيجية، وضمن ت ويتها الرقمية إل  جامعات الجي  الرابع.
ي تعةيش م ةاجته وتطلعاتةه وجمالةه، وتسةهم جامعات الجي  الرابةع هةي جامعةات المجتمةع، فهة -

 في تن يط  راته وايرتااب بمستوا  الفاري والثاافي والرقمي.
أبعاد المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع تعد عوام  النجاح الرقمي في ضةوب الثةورة  -

 ال ناعية المتغيرة.
 قليمية، وتدوي  التعليم.السعي تجا  تعزيز الادرة التنافسية الم لية والدولية واإل -
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تتمثةةة  متطلبةةةات الرؤيةةةة الماتر ةةةة لتفعيةةة  أبعةةةاد المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة لجامعةةةات الجيةةة  
 الرابع بم ر في ضوب ايتجاهات المعا رة في مجموعة من المتطلباتل وفيما يلي ت ديد ذل ا

 لسياسة التعليمية لجامعات الجي  الرابع.تضمين المسؤولية ايجتماعية في أهداى ا -
بنةةةاب فريةةة  رقمةةةي إلعةةةداد اسةةتراتيجية رقميةةةة تاةةةود أبعةةاد المسةةؤولية ايجتماعيةةة ن ةةو التفعيةة   -

معتمةةةةةدة علةةةةة  نمةةةةةاذج منخفةةةةةضة التالفةةةةةة للتوعيةةةةةة، ودعةةةةةم مةةةةة اراة الةةةةة ناعة، والتوا ةةةةة  مةةةةةع 
 الخريجين.

ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع، ت دد الهدى الةرميس إعداد خطة رقمية معلنة  للمسمولية  -
 الذي تر ب الجامعات في إنجاز  من خج  تبني المسؤولية ايجتماعية.

تنميةةة إرادة المبةةةةةادرة ن ةةةةو ايبتاةةةةةار فةةةي ممارسةةة أبعةةةاد المسةةةؤولية ايجتمةةاعيل فبةةةةةدون هةةةةةذ   -
الجامعات المسؤولية ايجتماعية، ولن ياون لهةا تةأثير فعةا   اإلرادة لةةن تاةةود التانولوجيةةا الرقميةةة

 عل  أن طتها.
 توفير ايعتمادات المالية الجزمة لتطبي  المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع. -
إعةةةةةةةادة هيالةةةةةةةة البةةةةةةرامج  التعليميةةةةةةةة المسةةةةةةؤولة للةةةةةةةسماح بدراسةةةةةةة الماةةةةةةررات التةةةةةةةي تناسةةةةةةةب  -

تخ ةص أاةاديمي ب ةا  أاثةر  ع تعزيةز الةةتعلم البينةةي بةين أاثةةر مةةنالطالب وقدراته م متطلبةات
  مولية.

التانيةةة فةةي  إعةةةداد بةةرامج تدريبيةةةة لتةةةدريب الهيمةةةة التدريةةةسية والعةةةاملين علةةة  اسةةةتخدام الةةةنظم -
 تنفيذ مهام المسؤولية الموالة إليهم.

فةةي البيمةةة ال ايايةةة لتفعيةة   اعتمةةاد نمةةاذج الةةتعلم ايفتراضةةي والمخةةتلط لتنفيةةذ الواقةةع المعةةزز -
 مسؤولية تبني استخدام أساليب التدريس والتعلم ال ديثة المتنوعة.

 يا ة استراتيجية ب ثية رقميةة للجامعةة لت سين مسؤوليتها للب ةث عةن تموية  الب ةوث مةن  -
 وال ناعة لوضع  لو  للت ديات ايجتماعية. المجتمةع الم لةي

ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع  تغيير الف ةو  الدراسةية ب يةةث تةة م  تاتضي المسؤولية  -
 المختلفة. التانيةات الرقميةة

الهيمةة  ت سين برامج التطوير المهنةي المسةتمر لةدعم تنميةة مهةارات م ةو ا ميةة الرقميةة بةين -
 التدريسية والعاملين.
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ة ايجتماعيةةة ن ةةةو تطةةةةوير تاةةوين فريةةة  متميةةةز مةةةن مختلةةةى التخ ةةةة ات لايةةةادة المسةةؤولي -
 المهارات الرقمية، وطر  التدريس المبتارة باستخدام التانيات الرقمية.

إضةفاب الة بغة الدوليةة لجميةع ا نة طة التعليميةة والب ثيةة وايجتماعيةة والرياديةة مةن خةةج   -
ولي للهيمةةة التدريةةسية والطةةجب، عاةد ال رااات وايتفاقيةات الدوليةة والعالميةة، وتعزيةز التبةاد  الةةد

 ودعةم المة اراة فةي المة روعات الب ثيةة والريادية الدولية.
سةةةو   ال ةةةرااة بةةةين ال ةةةناعة والجامعةةةةا إن ةةةاب الجامعةةةةة بةةةرامج تدريبيةةةةة يتطلبهةةةا مؤسةةةةسات -

 العم  لتلبية ا تياجاتها، ويمان أن تاون البرامج ايفتراضية.
المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة لت ةةةجيع التنافسةةةية بةةةين الجامعةةةات فةةةي مةةةنا جةةةوامز للتميةةةز فةةةي أداب  -

 ممارسة المسؤولية ايجتماعية واإلبداع في برامجها.

إن تفعيةةة  أبعةةةاد المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة لجامعةةةات الجيةةة  الرابةةةع يتطلةةةب  ةةةيا ة خطةةةة 
يها ت ديد اي تياجات، وترتيب ا ولويات عند تنفيذ برامج متااملة للمسمولية ايجتماعية يبني عل

 المسؤولية ايجتماعية، ويتم ذل  عبر ثجث مرا  ا 
وتتضةةةةمن وضةةةةع السياسةةةةة العامةةةةة للمسةةةةمولية  المرملااااة األولااااو: مرملااااة الداااايا ة والتخ ااااي :

ايجتماعيةةة لجامعةةات الجيةة  الرابةةع، مةةع ا خةةذ فةةي اإلعتبةةار أن تتناسةةب هةةذ  السياسةةة مةةع رؤيةةة 
 ، وذل  وف  ما يليا9131ورسالة الجامعة وخطتها اإلستراتيجية، ورؤية م ر 

ت دد الهدى الةرميس إعداد خطة رقمية معلنة  للمسمولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع،  -
 الذي تر ب الجامعات في إنجاز  من خج  تبني المسؤولية ايجتماعية.

 ةةةيا ة أهةةةداى إجراميةةةة للمسةةةؤولية ايجتماعيةةةة ضةةةمن السياسةةةة التعليميةةةة لجامعةةةات الجيةةة   -
 الرابع.

سو  العم  لتلبية ا تياجاتها، ويمان أن تاون البرامج  إن اب الجامعةة برامج تدريبيةة يتطلبها -
 ايفتراضية، وف  عاود  رااة بين الجامعة ومجتمع ال ناعة.

البةةرامج  التعليميةةةة المسةةؤولة للةةةسماح بدراسةةة الماةةررات التةةةي تناسةةةب التخطةةيط لترتيةةب هيالةةة  -
تخ ةص أاةاديمي ب ةا  أاثةر  الطالب وقدراته مع تعزيةز الةةتعلم البينةةي بةين أاثةةر مةةن متطلبةات
  مولية.
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دريبيةةةة لتةةةدريب الهيمةةةة التدريةةةسية والطةةجب والعةةةاملين علةةة  اسةةةتخدام تخطةةيط إعةةةداد بةةرامج ت -
 التانية في تنفيذ مهام المسؤولية الموالة إليهم. الةنظم

ويتم خجلها الترايةز علة  ن ةر ثاافةة المسةؤولية ايجتماعيةة فةي  مرملة التنفيك:المرملة الثانية: 
جتماعيةة وبةين مختلةى الوظةامى اإلداريةة، ب يةث الجامعة اا ، اما يتم الربط بين المسؤولية اي

تت و  أهةداى الخطةة المةراد ت اياهةا فةي مجةا  المسةؤولية ايجتماعيةة إلة  أهةداى وظيفيةة علة  
لة  خطةط تنفيذيةة فةي المسةتويات اإلجراميةة، ي ةتر   مستوى ا  وظيفةة مةن الوظةامى اإلداريةة، واا

 التاليافي تنفيذها ا  العاملين بالجامعة، وذل  عل  الن و 
اعتمةةاد نمةةاذج الةةتعلم ايفتراضةةي والمخةةتلط لتنفيةةذ الواقةةع المعةةزز فةةي البيمةةة ال ايايةةة لتفعيةة   -

المسؤولية ايجتماعية لتبني استخدام أساليب التدريس والتعلم ال ديثة المتنوعة، وذل  وف  خطط 
 الجودة بالمؤسسة.

ن فةرص تمويةة  الب ةةوث مةةن ت سين الجامعات الرقمية لمسؤولياتها تجا  الب ةث العلمي ضم -
 وال ناعة لوضع  لو  للت ديات ايجتماعية. المجتمةع الم لةي

المختلفةة وفة  مةا تاتضةيه المسةؤولية  تغيير الف و  الدراسةية ب يةةث تةة م  التانيةةات الرقميةةة -
 ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع. 

التدريسةةية والطةةجب والعةةاملين، مةةن أجةة  الهيمةةة  دعةم تنميةةة مهةةارات م ةةو ا ميةةة الرقميةةة بةةين -
 ت سين برامج التطوير المهني المستمر.

الت جيع عل  التوا   الفعا  بةين أعضةاب هيمةة التةدريس فةي اليةات الجامعةة لتبةاد  الثاافةة  -
 الرقمية في ممارسات المسؤولية ايجتماعية.

 توفير المناخ الجامعي الداعم لبرامج المسؤولية ايجتماعية. -
م ايسةةةتفادة مةةةن نتةةةامج ا ب ةةةاث العلميةةةة التةةةي يجريهةةةا أسةةةاتذة الجامعةةةات و ةةةثهم علةةة  تعظةةةي -

 تسجيلها  ابرابات اختراع ودراسة جدوي تطبياها اقت اديًا وتسوياها لخدمة الجامعة والمجتمع.
التوسع في تنفيةذ البةرامج ايجتماعيةة التةي تعمة  علة  تنميةة ال ةعور بالمسةؤولية ايجتماعيةة  -

 .لدى الطجب
 يةةث يةةتم تايةةيم ا داب المتعلةة  ببةةرامج المسةةؤولية ايجتماعيةةة،  مرملااة التقياايس:المرملااة الثالثااة: 

لمعرفةةةة مةةةدى ت اةةة  ا هةةةداى الموضةةةوعة، ومةةةن ثةةةم تعةةةديلها أو تطويرهةةةا، امةةةا يةةةتم خةةةج  هةةةذ  
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المر لةةة إعةةداد تاريةةر للمسةةمولية ايجتماعيةةة للا ةةى عةةن النتةةامج، وذلةة  ضةةمن السةةيا  الاةةومي 
 المي عل  الن و التالياوالع
تاةةوين فريةةة  متميةةةز ومسةةؤو  مةةةن مختلةةةى التخ ةةة ات لايةةةادة المسةةؤولية ايجتماعيةةة ن ةةةو  -

 تطةوير المهارات الرقمية، وطر  التدريس المبتارة باستخدام التانيات الرقمية.
روعات الب ثيةةة تعزيةز التبةاد  الةدولي للهيمةةة التدريةةسية والطةةجب، ودعةةم المةة اراة فةةي المةة  -

 والريادية الدولية.
تاييم أداب جميةع ا نة طة التعليميةة والب ثيةة وايجتماعيةة والرياديةة مةن خةج  عاةد ال رااات  -

 وايتفاقيةات الدوليةة والعالميةة، وف  معايير عالمية وم لية.
  العمةةة  لتلبيةةةة سةةةو  تعظةةةيم ايسةةةتفادة مةةةن تاةةةويم البةةةرامج التدريبيةةةةة التةةةي تتطلبهةةةا مؤسةةةةسات -

 ا تياجاتها، وف  البرامج ايفتراضية والرقمية.
مةةةنا جةةةوامز للتميةةةز فةةةي أداب المسةةةؤولية ايجتماعيةةةة لت ةةةجيع التنافسةةةية بةةةين الجامعةةةات فةةةي  -

 ممارسة المسؤولية ايجتماعية واإلبداع في برامجها.

رؤية ماتر ةة قةد تواجةه بةبعض المعوقةات التةي ت ةو  دون تنفيةذها، وفيمةا يلةي عةرض  إن ا  -
  لبعض هذ  المعوقات عل  الن و التاليا

 ضعى الوعي بمتطلبات تفعي  المسؤولية ايجتماعية لجامعات الجي  الرابع. -
 ضعى جاهزية معظم الجامعات الم رية للت و  لجامعات الجي  الرابع. -
 ية لبعض الجامعات ممثلة في نظم ايت ايت والمعلومات بالجامعة.ضعى البنية الت ت -
 المرازية في  وامة الجامعات. -
 قلة ال رااات الب ثية مع مختلى قطاعات المجتمع.  -

 يتوقى نجاح الرؤية الماتر ة عل  توافر مجموعة من الماومات، وهي اما يليا 
 وواعية بأهمية الت و  ن و جامعات الجي  الرابع. قيادة مرنة  -
 التوعية بالثاافة الرقمية وضروراتها بين جميع ا طراى المعنية.  -
وممثلين من  المة اراة الفعالةة بةين جميةع أعةضاب هيمةة التةدريس والهيمةة المعاونةة والعةاملين  -

 الطجب ومختلى قطاعات المجتمع في تطبي  هذ  الرؤية.
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دة التعةةاون بةةين مؤسسةةات المجتمةةع والجامعةةات لغةةرس السةةلو  ايجتمةةاعي اإليجةةابي لةةدى زيةةا -
 أفراد المجتمع.

زيةةادة ايهتمةةام بةةالبرامج اإلر ةةادية المتخ  ةةة فةةي مجةةا  تنميةةة المسةةؤولية ايجتماعيةةة فةةي  -
 وسام  اإلعجم.

الطةةابع  أو إضةةةفاب الةةةوع  بالةةةسيا  الثاةةةافي لاةةة  جامعةةةة وتطبيةةة  الماتر ةةةات التةةةي تجممةةةه  -
 المؤسسي عليها.

 

(ا دور الجامعات الفلسطينية في خدمة المجتمع في 9103إسجم ع ام خضر هللو) .0
 -ضوب مسوؤليتها ايجتماعية من وجهة نظر أعضاب الهيمة التدريسية دراسة  الة

الدراسات العليا، ،  ير من ورة، الية التجارة، عمادة ماجستير رسالةجامعة ا ق  ، 
  زة، فلسطين. -الجامعة اإلسجمية

(ا المسؤولية ايجتماعية للجامعات الم رية ن و 9103أسماب م مد عبد المؤمن) .9
المؤتمر العلمو الوولو تنمية المناط  الع وامية.. دراسة مطباة عل  جامعة  لوان، 

، ر العاوائيا  الساوس والعارون للخومة اججتماعية ) الخومة اججتماعية وت وي
 .9103مارس  7-6، الية الخدمة ايجتماعية، جامعة  لوان، 9ج

(ا العجقة بين ا من النفسي والمسؤولية 9105أماني عبد ا، عل  فض  ا،)  .3
، 99ج مجلة مستقبل التربية العربيةفايجتماعية والعنى لدى الطالب الجامعي، 

 .9105هرة، يونيو ، المراز العربي للتعليم والتنمية، الاا95ع
(ا د دراسة ماارنة لبعض الخبرات ا جنبية في 9117أماني م مد م مد  سن ن ر) .4

ماانية اإلفادة منها في جمهورية م ر العربيةد، مجلة دراسات  تدوي  التعليم الجامعي واا
، مراز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين  مس، أبري  04في التعليم الجامعي، ع

 م.9117
(ا إدارا  ال باب ورؤاهم  و  المسؤولية ايجتماعيةا 9105أميرة يوسى بابار بدري) .5

اججتما   المجلة العربية لعلسدراسة ميدانية لطجب وطالبات جامعة المل  عبد العزيز، 
 م.9105، لبنان، ربيع 31-99، ع)إضافا  
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اعي وت ديات (ا أثر وجود التعليم عل  تنافسية ا داب ال ن۳۱۲۸إيمان  سن عل  ) .6
، المعادرا مجلة مدردراسة ماارنة بين م ر وسنغافورة،  :الرابعة الثروة ال ناعية

 (.539(، ع )019الجمعية الم رية لجقت اد السياسي واإل  اب والت ريع، مج )
(ا المسؤولية ايجتماعية للجامعات الخا ة من وجهة 9101بهاب الدين مسعد سعد) .7

العلمية  المجلةية عل  الجامعات الخا ة الم رية، نظر اإلدارة.. دراسة تطبيا
 .3، عللبموث والوراسا  التجارية

، الااهرة، من أة المعارى ناأا الجامعا  فو العدور الوس ا(ا 0970جوزيى نسيم) .8
 بايساندرية.

(ا ت ور ماترح لتفعي  المسؤولية ايجتماعية لجامعة بني 9107 نان أ مد الروبي) .9
، جامعة بني سويى، عدد مجلة ةلية التربية، 9131 ر سويى في ضوب رؤية م

 .399 -949، ص ص9يناير، ج
م(ا دور أقسام اإلدارة التربوية بالجامعات 9105خالد بن عواض بن الثبيتي)  .01

، العدد مجلة جامعة  يبة للعلوس التربويةالسعودية في ت اي  المسؤولية ايجتماعية، 
 .89 -50، أبري ، ص ص 01ا و ، المجلد 

م(ا واقع المسؤولية ايجتماعية لدى 9109خلي  م مد مطهر الخطيب)  .00
المؤتمر المؤسسات الجامعية العربية ومتطلبات تنميتها في ضوب الت ديات المعا رة، 

 -885يوليو، ص ص  95-94، في الفترة من العلمو الراب  لجامعة مضر مو 
904. 

الجامعة الم رية لمواجهة  (ا تطوير9191سارة عبد المولي المتولي إبراهيم)   .09
، التربوية مجلة العلوست ديات الثورة ال ناعية الرابعة جامعات الجي  الرابع نموذًجا، 

 -407م، ص ص 9191، يناير 0، ج0الية الدراسات العليا للتربية، جامعة الااهرة، ع
469. 

امعات (ا ن و رؤيه استراتيجية للمسةؤولية ايجتماعيةة للج9106سعيد عبد  نافع ) .03
الخليجية، المجلة العربية للدراسات التربويةة وايجتماعيةة، معهد المل  سلمان بجامعة 

  .43 -5المجمعة، العدد الثامن، يناير، ص ص 
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م(ا متطلبات جودة المسؤولية ايجتماعية في التعليم  9106سيسي أ اندو)  .04
 -46ص  ، ص49، جامعة عمار، العدد مجلة وراسا الجامعي لخدمة المجتمع، 

64 . 
(ا ضمان جودة المسؤولية المجتمعية للتعليم الجامعي 9100 ادية مخلوى) .05

مؤتمر المسؤولية ايجتماعية الفلسطيني.. نموذج ماترح، ورقة علمية مادمة في 
 .9100/ 9/ 96، المنعاد في مدينة نابلس، فلسطين، للجامعات الفلسطينية

(ا تادير الايادات الجامعية لدور الجامعة تجا  9104عاد  بن عايد ال مري) .06
السعودية  المجلةالمسؤولية المجتمعية في الجامعات ال اومية في مدينة الرياض، 

، مراز الب وث والدراسات، وزارة التعليم العالي، المملاة العربية 09، عللتعليم العالي
 م. 9104نوفمبر  -هة 0436السعودية، م رم 

قضايا الت ديث والتنمية  –النظرية ايجتماعية وقضايا المجتمع (ا 9105علي ليلة) .07
 ، الاتاب ا و ، ماتبة ا نجلو الم رية، الااهرة.المستدامة

سيناريوهات بديلة لتطوير سياسات الجامعات  (ا۳۱۲۲فاطمة زاريا م مد ) .08
. مجلة الثاافة والتنمية  :هاجفي ضوب الثورة ال ناعية الرابعة، سو  ال اومية الم رية

 (، جمعية الثاافة من أج  التنمية، الااهرة.039(. ع )9س )
(ا المسؤولية ايجتماعية لدى طلبة الية 9105فاطمة س اب جلوي الر يدي) .09

تربوية  مجلة دراساتاآلداب والعلوم في م افظة الرس في ضوب بعض المتغيرات، 
 م.9105ة الزقازي ، أبري  ، الية التربية، جامع0، ج87، عونفسية

(ا اسهام المجتمعات ايفتراضية في دعم المسؤولية 9106اريم  سن أ مد همام) .91
، الجمعية الم رية 0، ج56، عمجلة الخدمة ايجتماعيةايجتماعية لل باب الجامعي، 

 م.9106ل خ اميين ايجتماعيين، يونيو 
اعية للجامعات الم رية (ا المسؤولية ايجتم9103م مد عبد اللطيى م مد عل ) .90

دراسة مطباة عل  و دات  -لمواجهة م الة بطالة الخريجين في ظ  معايير الجودة
 الخدمة ايجتماعية والعلوم مجلة دراسات فيمتابعة الخريجين بجامعة  لوان، 

 م. 9103، الية الخدمة ايجتماعية، جامعة  لوان، أاتوبر 3، ج35، عاإلنسانية
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(ا دور الجامعات في تعزيز مفاهيم 9100ر عل  مهدي)م مود زا  جابر، نا  .99
المسؤولية ايجتماعية لدى طلبتها.. دراسة ميدانية ماارنة بين جامعتي  لوان)ج.م.ع( 

مؤتمر المسؤولية ايجتماعية  زة) فلسطين(، ورقة علمية مادمة في  -وجامعة ا زهر
 م.9100/ 96/9، المنعاد في مدينة نابلس، فلسطين، للجامعات الفلسطينية

(ا مفهوم وأبعاد المسؤولية ايجتماعية وأثرها 9105م مود سالم عبد ا، إدريس) .93
لجقت اد  المجلة العلميةعل  التنمية المستدامة، إ راىا طار  عبد العا   ماد، 

 م. 9105، الية التجارة، جامعة عين  مس، يوليو 3، عوالتجارة
تنمية المسؤولية ايجتماعية م(ا ت ور ماترح ل 9106مدي ة فخري م مود) .94

دراسات عربية في التربية وعلم للجامعات الم رية عل  ضوب مجتمع المعرفة، 
 .438 -417، ص ص  81، رابطة التربويين العرب، م ر، عدد (ASEPالنفس)

(ا  ة اد أداب وزارة 9108المراز اإلعجمي بوزارة التعليم العةال  والب ةث العلمةي) .95
والب ةث العلمي، الب ث العلمي والتانولوجيا، خج  الفتةرة التعلةيم العةالي 

(، الاةاهرة، من خج  الرابط التاليا 30/09/9107)-(0/0/9107)
https://cutt.us/cX8Ym 

(ا ت ور ماترح لجنتاا  بالجامعات 9109منة ا، م مد لطفي م مود أبو لبهان) .96
مجلة الية   جامعات الجي  الرابع في ضوب الثورة ال ناعية الرابعةد، الم رية إل

 . 407 -365م، ص ص 9109، يناير 3، ج080، جامعة ا زهر، عالتربية
(ا المسؤولية ايجتماعية وعجقتها با داب الوظيفي لدى 9109ندى عبد باقر ) .97

، 73، عالتربية ا ساسيةمجلة الية أعضاب هيمة التدريس في الية التربية ا ساسية، 
 الجامعة المستن رية، العرا .

م (ا دور التعليم الجامعي السعودي في تنمية 9105هند م مد عبد ا، ا  مد ) .98
المسمولية ايجتماعية لدى الطالبات من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام م مد بن 

 (.0المجلد)  ،والبموث مجلة موليا  جامعة المجمعة للوراسا سعود اإلسجمية، 
(ا استراتيجية التنميةة المةستدامةا 9105وزارة التخطةيط والمتابعةة واإل ةجح اإلدارى) .99

جمهورية م ر العربية، من خج  الرابط التاليا 9131رؤيةة مة ر 
https://cutt.us/Ty1mT   

https://cutt.us/cX8Ym
https://cutt.us/cX8Ym
https://cutt.us/Ty1mT
https://cutt.us/Ty1mT
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(ا التعلةيم العةالي 9107وريةة مة ر العربيةة)وزارة التعليم العالي والب ث العلمي بجمه .31
م. من خج  9191فبراير09(، تم استرجاعها 9107-9104فة  أرقةام بةين عةامي )

  https://cutt.us/1WCQrاللين ا 
م(ا درجة ت م  الجامعات ا ردنية 9109يعاوب عاد  نا ر الدين وجخرون)  .30

للمسؤلية المجتمعية من وجهة نظر قادة المجتمع الم لي، جامعة ال ر   الخا ة
 ا وسط، المملاة ا ردنية الها مية، عمان.
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