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ملخص:
من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول إلقاء الضوء على موضوع كثر احلديث حوله اال وهو انفتاح اجلامعة
على حميطها السوسيو اقتصادي  ،فاجلامع ــة مؤسسة متتاز ع ــن غريه ــا ؛ بكوهن ــا متع ــددة األهداف والغايات من
ت ــدريس وحب ــث علمي وكذا خدم ــة اجملتمـع  ،وهـى مؤسسـة تعليميــة تقـع يف أعلى قمـة النظـام التعليمي يف اجملتمـع
وسلطته الفكرية ملختلف مؤسساته ،وهي بالتايل احلاملة لقاطرة تنمية اجملتمع  .فهي بذلك تقع عليها مسؤولية
اجتماعية ال طاملا نادت هبا ،وهي االنفتاح على احمليط اخلارجي وحماوالت إجياد مكانة يف اجملتمع بعيدا على
االنغالق والتمركز حول الذات .فاجلامعة مؤسسة حتوي على قاعدة معلوماتية متضمنة يف هيئتها التدريسية .وهبذا
استطاعت املسامهة يف التنمية االجتماعية وخ اصة االسهام يف مواد التعقيم لصاحل اجملتمع للوقاية من مرض كورونا
املستجد الذي عانت منه البشرية مجعاء.
كلمات مفتاحية :اجلامعة؛ املسؤولية؛ اجملتمع.
Abstract:
Through this research paper, we will try to shed light on a topic that has
been frequently discussed, which is the university’s openness to its socioeconomic surroundings, as the university is an institution that is
distinguished from others. As it has multiple goals and objectives from
teaching and scientific research as well as community service, it is an
educational institution located at the top of the educational system in society
and its intellectual authority for its various institutions, and thus it carries the
locomotive of community development. In this way, it has a social
responsibility that it has always called for, which is openness to the external

* المؤلف المرسل
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environment and attempts to find a place in society away from isolation and
self-centeredness. The university is an institution that has an information
base included in its teaching staff. In this way, it was able to contribute to
social development, especially to contribute to sterilization materials for the
benefit of society to prevent the emerging corona disease that all humanity
suffered from
Keywords: the University; the responsibility; the society

مقدمة:
برز مفهوم املسؤولية االجتماعية يف السنوات القليلة املاضية لدى مؤسسات الدولة ،حىت
باتت املسؤولية االجتماعية عنوانا النفتاح املؤسسات على حميطها االجتماعي ،وتعترب املسؤولية
االجتماعية للجامعات وظيفة رئيسة يف مثلث الوظائف الذي تقوم عليه تلك اجلامعات ،واليت
يرتكز دورها جتاه فئات اجملتمع املختلفة ،وحديثنا يف هذا املداخلة عن املسؤولية االجتماعية
للجامعات؛ ملا للجامعات من أمهية يف نظر اجملتمع الذي ينظر إليها على أهنا حاملة مشعل
التقدم والتطور .فاجلامعات اجلزائرية بشكل اعم وجامعة امحد دراية بشكل اخص جتد نفسها
اليوم أمام تطبيق مفهوم املسؤولية اجملتمعية تطبيقا ليس طوعيا بل إلزاميا ،من خالل أحباثها
وجهود أعضاء هيئة التدريس وطالهبا واملوظفني فيها ،فضال عن اجلهود املباشرة يف دعم وتبين
الربامج االجتماعية ،وترسيخ الشراكات اإلسرتاتيجية مع القطاعات اجملتمعية املختلفة.
لقد بات من املعلوم أن اجلامعات ال ميكن أن تؤدي دورها الكامل يف التغيري بـدون حتقيـق
التفاعل بني الفرد من ناحية والبيئة االجتماعية من ناحية أخرى ،كون تلك العالقة تقـوي املهـارات
وتذكي االبتكار لدى الفرد نظرا ملا للتعليم اجلامعي أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية،
فـضال عن كونه عملية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان وجيل معني (مجدي إبراهيم 2000،ص
.)36

إن أمهية اجلامعة ليس يف جمال التدريس والبحث العلمي فحسب بل تستند علـى
أمهية اجلامعة ودورها يف اجملتمع وإخراج قيادهتا وكوادر جديدة ولكي تقوم اجلامعة بدور أفضل فـي
خدمة اجملتمع البد للجامعة ان تضع تصور واضح املعامل حول كيفية تلبية حاجات الفـرد واجملتمـع
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والتفكري يف الربامج اليت تقدمها من خالل األقسام املختلفة  ،وهذا يقودنا إىل متطلبات وحاجات
السوق اليت تشكل جزءا أساسيا وحامسا من متطلبات وتنمية اجملتمع الذي يسعى باستمرار
للتفاعل مع عـامل يتغري وتتبدل متطلباته وحاجاته وأدواته وأساليبه والياته بشكل متسارع (مجدي
ابراهيم ،2000 ،ص .) 23
لذا أصبح من الضروري ربط التعليم اجلامعي باالهتمامات واحلاجات اليومية للمجتمعات،
مما يتطلب إعادة النظر يف وظائف اجلامعات والتخطيط لتوفري خمرجات مالئمة لسوق العمل
والتأكيد على ضرورة ربط اجلامعات وتطوير أدائها مع تطور اجملتمع باعتباره املستفيد اخلارجي
األول من اخلدمة التعليمية ،وال ميكن احلصول على مستوى الرضا إال إذا مت التعرف على
احتياجات أفراد اجملتمع ملا يريدون توفره يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،وااللتزام هبا يف
سبيل السعي إلجياد مستويات عالية للخرجيني وبيئات تعلم مناسبة داخل اجلامعة (المشهراوي،
أحمد .)145 ،

فمن هذا املنطلق البد للجامعة أن تلعب دورا هاما وكمسؤولية أخالقية اجتاه اجملتمع أن

حتاول التأثري يف أنساقه وأجزاءه لتنمية قدرات أفراده يف جماالت شىت ومساعدته للتغلب على
مشاكله ،وبتايل نطرح التساؤل التايل :ما هي املسؤوليات امللقاة على اجلامعة اجلزائرية اجتاه حميطها
االجتماعي؟ وهل التزمت اجلامعة مبسؤولياهتا االخالقية اجتاه جمتمعها؟ وفيما متثلت هذه
االلتزمات؟ لالجابة على هاته التساؤالت حاولنا االجابة عنها يف النقاط التالية:
أوال :ماهية اجلامعة.
 -1مفهوم اجلامعة.
 :2مـ ـ ـ ــهام اجلـ ـ ــامعة اجلزائرية.
ثانيا :ماهية املسؤوليات االجتماعية.
 -1مفهوم املسؤولية االجتماعية.
 -2املسؤوليات االجتماعية للجامعة.
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أوال :ماهية الجامعة
 -1مفهوم الجامعة
فاجلامعة تعين لغة التجميع والتجمع ،أما كلمة " كلية " فمصدرها الكلمة الالتينية
 Colegieوتشري إىل التجمع والقراءة معا ،وقد استخدمت يف القرن الثالث عشـر من قبل
الرومان لتدل على جمموعة حرفيني أو جتار ،مث استخدمت يف القرن الثـامن عشر مبعىن كلية يف
"أكسفورد" لتدل على مكان التجمع احمللي للطالب متضمنا مكـان اإلقامة املعنية والتعليم(مرسي

محمد منير ،1977 ،ص  .)10ليشري هذا التعريف إىل معىن جتمع أفراد يف مكان حمدد من اجل
التعليم والقراءة وبتايل فهو حيدد معىن علمي تربوي هلا.
وتعرف اجلامعة على إهنا "مؤسسة اجتماعية طورها اجملتمع لغرض أساسي هو خدمته،
وخدمة اجملتمع حسب هذا املفهوم تشمل كل جانب من جوانب نشاطات اجلامعة"( محمود

أحمد شوق ،محمد مالك محمد سعيد ،1995 ،ص  .)149وهناك تعريف حيدد عالقتها
االجتماعية"إحدى املؤسسات االجتماعية والثقافية والعلمية ،فهي مبثابة تنظيمات معقدة وتتغري
بصفة مستمرة مع طبيعة اجملتمع احمللي أو ما يسمى بالبيئة اخلارجية"( محمد عبد الرحمان،1991 ،

ص  .)25أما املشرع اجلزائري فنظر إىل اجلامعة على أهنا "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
تساهم يف تعميم نشر املعارف وإعدادها وتطويرها وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد"( فضيل
دليو ،واخرون ،2001 ،ص .)79

أما اجلامعة حسب تعريف أالن توران فهي مكان لقاء يتحقق فيه االحتكاك بني عملية
تنمية املعرفة وخدمة هدف التعليم ،واحلاجة إىل اخلرجيني( عريفج ،2001 ،ص .)15
فاجلامعة هي مؤسسة علمية تربوية أسسها اجملتمع لتحقيق أهداف عدة.
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 :2مـ ـ ـ ــهام الجـ ـ ــامعة الجزائرية
هدف التعليم هو تعميم الفائدة لكل اجلنس البشري كما أن تنميته تتم من خالله ،وغرس
األخالق يف اإلنسان مبثابة السبيل إىل بناء اجملتمع املثايل ،حيث أن هذا األخري يصبح أكثر
حكمة من خالل التعلم وأفضل من خالل ممارسة الفضيلة ،ويعد التعليم مبثابة أداة لغرس الوعي
األخالقي وهو أكثر الوسائل القيمية كما يساعد على احلفاظ على النظام االجتماعي اجلمعي،
وهو طريقة جيدة لزيادة احلراك االجتماعي (.عبد الناصر.)154 ،1997 ،

لكل نظام تعليمي أهدافه وغاياته ،وبالنسبة لنظام التعليم العايل يف اجلزائر غايات رمسها
املشرع اجلزائري حبيث تتماشى وأهداف الدولة اجلزائرية ومن بني أهداف اجلامعة اجلزائرية نذكر
ماجاء يف املادة  4من اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  51من سنة  2003واليت توضح
يف إطار مهام املرفق العمومي للتعليم العايل ،فان اجلامعة تتوىل مهام التكوين العايل والبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي وتوضح املادة  5مهام التكوين العايل وهي:
 تكوين االطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد تلقني الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث ويف سبيل البحث. املسامهة يف انتاج ونشر معمم للعلم واملعارف وحتصيلها وتطويرها. -املشاركة يف التكوين املتواصل ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،2003 ،ص .)5

وتشري املادة  6من نفس املرسوم إىل مهام اجلامعة يف جمال البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي وهي كالتايل:
 املسامهة يف اجلهد الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ترقية الثقافة الوطنية ونشرها. املشاركة يف دعم القدرات العلمية الوطنية. تثمني نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي التقين.166
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 املشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية الدولية يف تبادل املعارف وإثرائها.ثانيا :ماهية المسؤوليات االجتماعية
لقد كان عام  1923هو العام الذي مت فيه ورود اصطالح املسؤولية االجتماعية للمرة األوىل
يف إدارة األعمال ،وذلك عندما أشار  Sheldonيف كتابه فلسفة اإلدارة إىل أن مسؤولية اإلدارة
يف املشروعات هي بالدرجة األوىل مسئولية اجتماعية ،وأن التزام إدارة املشروع مبسؤوليتها
االجتماعية عند أداء وظائفها املختلفة هو اجلزء اهلام من فن استخدام األساليب العلمية إلدارة
األعمال ،وبالرغم من تلك البداية فان مفهوم املسؤولية االجتماعية مل جيلب االنتباه يف مرحلة
مبكرة ،ولكن كانت هناك إشارات غري مباشرة ظلت تطفوا وتتالصق متجمعة سويا حىت هناية
اخلمسينيات وبداية الستينيات من القرن العشرين ،حيث بدء اصطالح املسؤولية االجتماعية
يلفت االنتباه أكرب من املاضي ،وكانت تلك املساحة أشبه ما يكون بداية ملولد فكر جديد يف
فلسفة اإلدارة هو املسؤولية االجتماعية (الصيرفي ،2007 ،ص .)34

إن الوظائف الرئيسية اليت تضطلع هبا اجلامعة ترتكز على التعليم والبحث ونشر املعرفة
وتعميق القيم اإلنسانية يف اجملتمع واإلعداد املستمر ،وتنمية شخصية الطالب العلمية ،وإمناء حبه
للعمل واالبتكار واإلبداع وحتقيق أعلى مستوى من التفاعل بني التعليم العايل واجملتمع أي ربط
اجلامعة باجملتمع والعمل على توطني التكنولوجيا يف الوطن هبدف االستغناء عن استريادها وتكوين
املواطنة الصاحلة وترسيخ الوحدة الوطنية(دياب ،1998 ،ص .)10

 -1مفهوم المسؤولية االجتماعية
يرى الغاليب والعامري أن املسؤولية االجتماعية هي عقد بني املنظمة واجملتمع تلتزم مبوجبه املنظمة
بإرضاء اجملتمع ومبا حيقق مصلحته وينظر إليها على أهنا التزام من قبل املنظمة جتاه اجملتمع الذي
تعيش فيه من خالل قيامها بالكثري من األنشطة االجتماعية مثل حماربة الفقر ومكافحة التلوث
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وخلق فرص العمل حل الكثري من املشاكل :الصحة ،اإلسكان ،املواصالت ،وغريها من اخلدمات
(الحوري واخرون ،2009 ،ص .)5

فاملسؤولية االجتماعية للمؤسسة هي تقدمي خدمات للمجتمع بشكل طوعي  .فاجلامعة هلا
مسؤوليات عدة اجتاه جمتمعها من خالل نشر التعليم وإعداد كفاءات بشرية لتويل مناصب قيادية
يف اجملتمع ،وعقد ندوات وملتقيات ومؤمترات اهلدف منها تقدمي حاجات اجملتمع املختلفة،
كالقضاء على البطالة والفقر واالهتمام بالطاقات املتجددة ،واالسهام يف مواد التعقيم لصاحل
اجملتمع للوقاية من مرض كورونا ...اخل.
 -2المسؤوليات االجتماعية للجامعة
الن املسؤولية االجتماعية غري مقننة بقوانني وغري إلزامية للمؤسسات الدولة وحىت اليت
ميلكها اخلواص ،ويف وقت ليس ببعيد متركزت مسؤوليات اجلامعة حول ذاهتا ،فاضطلعت مبهام
عدة من خالل مسؤولياهتا اجتاه املنسوبني إليها من طلبة وعمال وهيئة تدريس وعائالهتم بتقدمي
خدمات اجتماعية متثلت يف تقدمي منح ملختلف املناسبات مثل الزواج ،املرض ،التقاعد ،سلفة،
اخلتان ،الوفاة ،تعويض العمليات اجلراحية ،رحالت استجمام .أما من حيث مسؤولياهتا اجتاه
الطلبة فتتمثل يف تنمية شخصية الطالب العلمية ،وإمناء حبه للعمل واالبتكار واإلبداع ،واالهم
من ذلك تزويده مبختلف املعارف الختيار مهنة املستقبل.
كما توفر مرافق وتسهيالت وخدمات الئقة ،ومتكينهم من التدرب على حتمل املسؤولية
االجتماعية ،ومساعدهتم على إجياد وظائف بعد التخرج ،أو إنشاء مشاريع صغرية هلم ،ومتكينهم
من االندماج يف اجملتمع.
بعد التطورات السريعة احلاصلة على املستوى العاملي لدور املؤسسات والشركات على املستوى
االجتماعي ومسؤولياهتا اجتاهه انفتحت او حاولت اجلامعات اجلزائرية االنفتاح على حميطها
االجتماعي من خالل عقد شراكة مع الشركاء االجتماعيني من مجعيات ومؤسسات ناشطة يف
اجملال االجتماعي.
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لقد بات من املعلوم أن اجلامعات ال ميكن أن تؤدي دورها الكامل يف التغيري بـدون حتقيـق
التفاعل بني الفرد من ناحية والبيئة االجتماعية من ناحية أخرى ،كون تلك العالقة تقـوي املهـارات
وتذكي االبتكار لدى الفرد نظرا ملا للتعليم اجلامعي أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وثقافية،
فـضال عن كونه عملية مستمرة ليست مرتبطة بزمان ومكان وجيل معني (مجدي ،2000 ،ص
.)36

إن أمهية اجلامعة ليس يف جمال التدريس والبحث العلمي فحسب بل تستند علـى
أمهية اجلامعة ودورها يف اجملتمع وإخراج قيادهتا وكوادر جديدة ولكي تقوم اجلامعة بدور أفضل فـي
خدمة اجملتمع البد للجامعة ان تضع تصور واضح املعامل حول كيفية تلبية حاجات الفـرد واجملتمـع
والتفكري يف الربامج اليت تقدمها من خالل األقسام املختلفة  ،وهذا يقودنا إىل متطلبات وحاجات
السوق اليت تشكل جزءا أساسيا وحامسا من متطلبات وتنمية اجملتمع الذي يسعى باستمرار
للتفاعل مع عـامل يتغري وتتبدل متطلباته وحاجاته وأدواته وأساليبه والياته بشكل متسارع (مجدي،
 ،2000ص .)23

لذا أصبح من الضروري ربط التعليم اجلامعي باالهتمامات واحلاجات اليومية للمجتمعات،
مما يتطلب إعادة النظر يف وظائف اجلامعات والتخطيط لتوفري خمرجات مالئمة لسوق العمل
والتأكيد على ضرورة ربط اجلامعات وتطوير أدائها مع تطور اجملتمع باعتباره املستفيد اخلارجي
األول من اخلدمة التعليمية ،وال ميكن احلصول على مستوى الرضا إال إذا مت التعرف على
اح تياجات أفراد اجملتمع ملا يريدون توفره يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل ،وااللتزام هبا يف
سبيل السعي إلجياد مستويات عالية للخرجيني وبيئات تعلم مناسبة داخل اجلامعة (المشهراوي،
ص.)145

وتعرف وظيفة خدمة اجلامعة للمجتمع بأهنا نشاط تقوم به اجلامعة ،حلل مشكالت اجملتمع
أو لتحقيق التنمية الشاملة يف اجملاالت املتعددة (عبد الحليم ،عزب ،1997 ،ص.)66
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ومن خالل ما سبق ذكره عملت اجلامعة اجلزائرية منذ مطلع الستينيات علـى أن تكون
الفضاء الذي تنتج يف األفكار واملعارف والقاعدة اخللفية اليت تتغذى من خمرجاهتا كل مؤسسات
الدولة إدراكا منها بأن شرط اإلنعتاق مما يتعرض له اجملتمـع مـن اخـتالالت واضطرابات بغض
النظر عن أبعادها أو مضامينها أو توقيتها واليت تعترب مظهرا من مظاهر التخلف ،فإن اخلروج من
منظومة التخلف والتبعية وحضارة االستهالك الحتالل موقع فاعـل له ثقله ووزنه وكلمته املسموعة
يف اجملتمع الدويل ،ال ميكن حتققه فوق أرض الواقـع إال عرب طريق واحد هو طريق املعرفة العلمية
الفاعلة ،وطريق البحث العلمي املرتبط مبـشاكل واقع اجملتمع (بومهرة ،ص  ،)13-12وتوجب على
اجلامعة أن تستجيب حلاجات جمتمعها بتقدمي خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة.
خاتمة:
اهلدف من إنشاء اجلامعات هو خدمة بيئة احمللية كمسؤولية أخالقية تقع على عاتق مسئويل
اجلامعات وذلك عن طريق إمداده بالكوادر املؤهلة من التخصصات ،والنظر يف مشكالته واجياد
احللول هلا عن طريق باحثني وخمتصني ،واالهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة والتعريف هبم
وبنشاطاهتم املختلفة عن طريق عقد ندوات وملتقيات وكذا املسامهة يف إبراز قدراهتم .فاجلامعة
هي عقل تدبري اجملتمع توجب عليها إال تنغلق على نفسها بل هي ملكية اجتماعية تنفتح عن
حميطها وتساهم يف ترقيته وتطويره ،وكذا املسامهة يف احلفاظ على البيئة وغرس ذلك يف طلبتها
ومنسوبيها من عمال وأساتذة .ان املسؤولية االجتماعية امللقاة على اجلامعة أكثر من أي مؤسسة
أو شركة أخرى عاملة يف البيئة االجتماعية املنتمية إليها .فإذا كانت الشركات واملؤسسات هلم
مسؤولية مالية أو ما يدور يف فلكها ،فان اجلامعة هلا مسؤولية أخالقية ومعنوية يف دعم أنشطة
اجملتمع مبختلف مسمياته ،وعلى اثر جائحة كورونا كانت اجلامعة سباقة النتاج معقمات ومواد
تستخدم يف احلد من انتشار هاته اجلائحة بل استطاعت اجلامعة بكوادرها وخمابرها البحثية ان
تبحث يف هذا الفريوس املستجد وكذا تاثريه على احلياة االجتماعية ،فلكل جتند ملعاجلة الوضع
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القائم مع انتشار العدوى وغلق احلياة العامة تطلب العمل بني خمتلف التخصصات من
ختصصات علمية اىل ختصصات اجتماعية ،والعمل الزال جاريا اىل حلظة كتابة هاته االسطر.
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