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 خدمة المجتمع لضمان جودة برامجللمسؤولية االجتماعية  00222  جراءات تطبيق مواصفة االيزوإل تصور

 .جامعة الملك سعود في

 اسم الباحث: النا بنت حسن بن سعيد

 العنوان: المملكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، كلية اآلداب، قسم الدراسات االجتماعية.

 lana@ksu.edu.saاإليميل: 

تشكل خدمة المجتمع أحد الثالث وظائف األساسية للجامعات وأحد منطلقات رؤيتها ورسالتها، ولذلك فإن برامج الملخص: 

هذه الدراسة إلى خدمة المجتمع البد وأن تتسم بالجودة وأن تقدم وفقاً لمعايير مالئمة تضمن تحقق الهدف منها، لذا سعت 

تحليل مبادئ والقضايا الجوهرية  تحديد أهمية تبني الجامعات لمعايير دولية تضمن لها الجودة والريادة العالمية من خالل

، وقد تم ّ اتخاذ جامعة الملك سعود بالمملكة العربية 00222الخاصة بالمواصفة الدولية للمسؤولية االجتماعية اآليزو 

من خالل التحليل لمبادئ تحديد أهمية تبني تلك المواصفة لضمان تحقيق الجودة في آليات التطبيق. وإنموذجاً ل السعودية

ومناقشة القضايا الجوهرية وكيفية ربطها بواقع  المواصفة وربطها بواقع برامج خدمة المجتمع في الجامعة وآليات تطبيقه

ء قاعدة وبنية أساسية تذلل العقبات والتحديات التي يمكن أن اتضح ضرورة بذل الكثير من الجهد في سبيل بنا فقد ،الجامعة

كما توصلت الدراسة إلى تصور آلليات تطبيق الجودة وفقاً لمواصفة تواجه تطبيق اإلجراءات الخاصة بضمان الجودة. 

دراتها كان من أبرزها هو البدء بتحليل وتحديد خصائص الجامعة األكاديمية واإلدارية والفنية وق 00222اآليزو 

وإمكانياتها وتوجهاتها االستراتيجية، وربطها بقضايا التنمية المستدامة، أيضاً البد أن تحدد الجامعة توجهها نحو قضيتين 

أساسيتين، هما: مجال ومدى تأثير الجامعة في المجتمع، وتحديد وتعريف األطراف المعنية وذات العالقة التي يجب 

، كذلك التركيز على عملية التقييم والمراجعة والتوثيق، واالهتمام بالجانب المجتمعمشاركتهم في التخطيط لبرامج خدمة 

 اإلعالمي.

 

 ــ الجودة ــ ضمان الجودة ــ الجامعة وخدمة المجتمع. 00222الكلمات المفتاحية: خدمة المجتمع ــ مواصفة اآليزو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lana@ksu.edu.sa


2 
 

 

 الهدف من البحث: 

الدولية  لمعاييرل تالجامعا تحديد أهمية تبني      
للمواصفة اإلرشادية للمسئولية االجتماعية )ايزو 

ة آلية تطبيق برامج خدمة ( لضمان جود00222
، من خالل تحليل مبادئها والوصول للعالمية المجتمع

وقضاياها الجوهرية ومدى ارتباطها بمتطلبات تطبيق 
  .الجودة للمؤسسة التعليمية

 مقدمة: 

طبيقاتها فلسفة إدارية عصرية تشكل الجودة وت       
ترتكز على عدد من المفاهيم والمبادئ والقضايا التي 
تمزج ما بين األساليب اإلدارية والجهود االبتكارية 
والمهارات الفنية المتخصصة، كل ذلك بهدف االرتقاء 
باألداء المؤسسي والحصول على مخرجات ذات فعالية 

كل عام والتعليم ونظرًا ألهمية قطاع التعليم بشوتميز. 
العالي بشكل خاص في إنتاج مخرجات تؤثر في كافة 

مفهوم الجودة وتطبيقاته  أصبحقطاعات المجتمع، لذا 
وذلك من نجاح المجتمع ومؤسساته، لطريقًا أساسيًا يعّد 

 متميزةجيال تلك المؤسسات التعليمية أل خالل تخريج
هلة وأصبحت مؤ تجويد العملية التعليمية، تشكلت نتيجة ل

لاللتحاق بسوق العمل وتحمل  علميًا ومعرفيًا ومهارياً 
. وهذا مسؤولياتها بكفاءة عالية في تحقيق نهضة البالد

المزيج من المعارف والمهارات ال يكتمل إاّل من خالل 
بناء سمات شخصية لدى الطالب تحرص على تقديم 
دعمها ومساندتها للمجتمع من خالل برامج خدمة 

عى الجامعات اليوم لتأكيد مشاركتها بها المجتمع التي تس
معظم والمساهمة في التنمية المستدامة، لذا نجد أن 

، قد شكلت خدمة الجامعات التي تسعى لتحقيق الجودة
أساسيات رؤيتها ورسالتها، والتي تسعى المجتمع أحد 

إلى بناء مجتمع معرفي من خالل ما تقدمه من خدمات 
رية، هذا في ظل سعيها بحثية وتعليمية وتنموية وتطوي

المستمر لتجويد عملها على كافة األصعدة التعليمية 
واإلدارية والمجتمعية. وانطالقًا من ذلك فإن برامج خدمة 
المجتمع البد وأن تتسم بالجودة وتقدم وفقًا لمعايير 

 مالئمة تضمن تحقق الهدف منها.

 مشكلة البحث: 

على كافة نتيجة للتطورات المتسارعة 
والسياسية  ة االجتماعية واالقتصادية والمعرفيةاألصعد

المحلية والدولية منها كان هناك تسارع في التغييرات 
والمناخ االجتماعي في المجتمع السعودي وبالتالي كان 
من الطبيعي أن تتأثر بذلك كافة مؤسسات المجتمع 

المناخ بوالتي تعّد الجامعة من أهمها، فهي تؤثر وتتأثر 
وخاصة وأنها أحد أهم أدوات المجتمع  العام للمجتمع

التي تصنع قيادته السياسية والمهنية والفكرية، وانطالقًا 
من تلك األهمية تحددت وظائف الجامعة األساسية 
جراء البحوث  بحيث شملت على إعداد الكوادر البشرية وا 

لمساهمة في خدمة المجتمع لبناء مجتمع العلمية وا
شهدت تلك التوجهات ، وفي خط مواٍز ل(5)المعرفة

السنوات الماضية العديد من التطبيقات لنظم إدارة 
لتشمل تقريبًا كل أنواع المنشآت، ويعّد  الجودة، وامتدت

التعليم العالي من أهم المجاالت التي يتم فيها استخدام 
لذا رأت مؤسسات التعليم العالي ضرورة  (8)نظام الجودة 

ارة الجودة في العمل على تبني تطبيقات مناسبة إلد
وعليه قامت بتحديد متطلبات الجودة مؤسساتها، 

فشمل ذلك تهيئة المناخ المالئم وتحليلها للبدء بتطبيقها، 
والبدء  وتبني أنماط إدارية وقيادية مالئمة لفلسفة الجودة

في تحقيق تلك المتطلبات، وينطبق هذا الواقع على 
سعت للحصول على جامعة الملك سعود، حيث 

اد األكاديمي من خالل تطبيقها لمعايير الجودة االعتم
   والتي كان من أحدها معيار الجودة في خدمة 

كان ، لذا باعتبار أنها أحد وظائف الجامعة  (11)المجتمع
هذا األمر يتطلب تطوير واتساع في النظرة نحو جودة 
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برامج خدمة المجتمع التي تساهم فيها جامعة الملك 
إلى الوصول إلى العالمية من  سعود، خاصة وأنها تسعى

خالل رؤيتها التي تتمثل في تحقيق الريادة العالمية 
والتميز في بناء مجتمع المعرفة. وعليه فإن ضبط برامج 
خدمة المجتمع وفق معايير دولية لتحقيق وضمان 

أن  هنا ونجدجودتها سيساهم في وصولها للعالمية. 
ذا هناك عدة منظمات دولية وضعت مبادرات في ه

المجال منها المنظمة الدولية للتقييس التي أصدرت 
والخاصة بالمسؤولية  00222مؤخرا مواصفة االيزو 

االجتماعية، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لمناقشة 
معايير المواصفة  تطبيق آليةتحديد االشكالية اآلتية: 

بجامعة  00222ة للمسئولية االجتماعية االيزو يالدول
 والوصول للعالمية. الجودة الملك سعود لضمان

 مصطلحات البحث: 

: لقد جرت محاوالت عديدة لتقديم تعريف لمفهوم الجودة
، وكانت كل من التعريفات تركز على Qualityالجودة 

ولعل من أدقها  (4)إبراز سمة معينة يدور االهتمام حولها
الذي حددها في مدى مالئمة  J.M.Juranتعريف 

الذي  Crossbyكذلك تعريف ، و (02)المنتج لالستعمال
    ر إلى مدى المطابقة مع يرى أن الجودة تشي

بينما يشير مفهوم الجودة في التعليم إلى ، (10)المتطلبات
مجموعة من المعايير والخصائص الواجب توافرها في 
جميع عناصر العملية التعليمية في المؤسسة التربوية 

والمخرجات  وذلك فيما يتعلق منها بالمدخالت والعمليات
التي من شأنها تحقيق األهداف المطلوبة للفرد والمؤسسة 

 .(0)والمجتمع وفقا لإلمكانات المادية والبشرية

جراءات آليات إيجاد عملية هي: الجودة ضمان  تطبق وا 
 الجودةأن  من للتأكد والمناسب الصحيح الوقت في

 معايير تحديد كيفية عن النظر بغض ،قستحق المرغوبة
 . وعيةالن هذه
 المعايير نأ من كدأللت الوسيلة بأنها عرفت كما
 تم قد المعنية الجهة رسالة من المستمدة كاديميةاأل

 لها المناظرة المعايير مع يتوافق بما وتحقيقها تعريفها
 التعلم فرص جودة مستوى ، وأنعالمياً  أو قومياً  سواء
 وتستوفي مالئمة تعد المجتمعية والمشاركة بحاثواأل
  . (9)الجهات هذه من المستفيدين نواعأ مختلف اتتوقع

بشكل  خدمة المجتمع تعرف خدمة المجتمع:الجامعة و 
بأنها " الجهود التي يقوم بها األفراد أو الجماعات  عام

أو المنظمات أو بعض إنسان المجتمع لتحسين 
 (12)أو االقتصادية أو السياسية األوضاع االجتماعية

ة االجتماعية من خالل البرامج وهي تعد ترجمة للمسؤولي
والقضايا التي تتعامل معها وتزكز على تنميتها أو 

 . معالجتها من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع

خدمة دور الجامعة في ف بعض الباحثين عرّ قد و 
عية لألفراد بأنها تحديد االحتياجات المجتم" :المجتمع

والبرامج التي ، وتصميم األنشطة والجماعات والمؤسسات
، وكلياتها تياجات عن طريق الجامعةتلبى هذه االح

ومراكزها البحثية المختلفة بغية إحداث تغيرات تنموية 
 . (1)وسلوكية مرغوب فيها

كذلك تم تعريف دور الجامعة في خدمة المجتمع بأنه 
نشاط تقوم به الجامعة لحل مشكالت المجتمع أو لتحقيق 

 .(7)الت المتعددةالتنمية الشاملة في المجا
" تلك العملية التي  يمكن اإلشارة لهذا الدور بأنهأيضا 

يتم من خاللها تمكين أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته 
وهيئاته من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات 
المختلفة التي تقدمها الجامعة بوسائل وأساليب متنوعة 

 .(14)لية تتناسب مع ظروف المستفيد وحاجاته الفع
وشونفليد  SHANONأيضًا عرف كل من شانون 

SHOEFELD  الخدمة التي تقدمها الجامعة لمجتمعاتها
على أنها " نشاط ونظام تعليمي موجه إلى الغير طالب 
الجامعة، ويمكن عن طريقه نشر المعرفة خارج جدران 
الجامعة وذلك بغرض إحداث تغيرات سلوكية وتنموية في 

الجامعة ووحدتها اإلنتاجية واالجتماعية البيئة المحيطة ب
 . (32)المختلفة 

ونجد أن هذا التعريف يتطلب أن تضع الجامعة جميع 
إمكاناتها المادية والبشرية في خدمة المجتمع عامة ، 
وفى خدمة المجتمع اإلقليمي، ويتطلب أيضا معرفة 
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باالحتياجات العامة للمجتمع، وترجمتها إلى نشاط 
مع الذي تخدمه الجامعة، ويدل هذا تعليمي في المجت

على اختالف الخدمات التي تقدمها كل جامعة وذلك 
الختالف طبيعة المجتمعات المحلية واختالف احتياجاتها 

 ومشكالتها .
المواصفة الدولية للمسئولية االجتماعية االيزو 

للتقييس( هى  الدولية منظمة األيزو)المنظمة :00222
األعضاء  )الدول الوطنية ييسالتق لهيئات عالمى إتحاد

تقدم مواصفات قياسية في عدد من المجاالت باأليزو(. 
من أهمها اإلدارة والبيئة وأخيرًا ما يخص المسؤولية 

 المواصفات إعداد فإن عامة وبصفةاالجتماعية، 
 الفنية التابعة اللجان خالل من يتم الدولية القياسية
 .األيزو لمنظمة

 م مجموعة0212: 0225ة خالل الفتر  تقام      
التابع  ياإلدار  يالعمل الدولية التابعة للمكتب الفن

بإعداد  المجتمعية  بالمسئولية لمنظمة األيزو والمعنية
إعداد هذه ، حيث تم 00222اآليزو مشروع مواصفة 

المواصفة الدولية مستفيدة من توجهات أطراف معنية 
 42دولة و  92كثر من أمتعددة بإشراك خبراء من 

منظمة دولية أو إقليمية واسعة اإلنتشار معنية بجوانب 
 ستمختلفة للمسئولية المجتمعية. هؤالء الخبراء يمثلون 

مجموعات ألطراف معنية مختلفة وهم: مستهلكين، 
حكومة، صناعة، عمال، منظمات غير حكومية، خدمية 

 .(10) ودعمية وبحثية وغيرها

شاد بشأن المبادئ تقدم هذه المواصفة الدولية اإلر       
األساسية للمسئولية المجتمعية والموضوعات والقضايا 

وتؤكد هذه  ،الجوهرية المتعلقة بالمسئولية المجتمعية
المواصفة الدولية أهمية النتائج والتطور فى أداء 

 المواصفة هذه الغرض منإن  المسئولية المجتمعية.
 من ملإلستخدا وقابلة ومفيدة هى أن تكون نافعة الدولية

المنشآت بالقطاع الخاص والعام غير الربحى  كافة قبل
 الدول في تعمل التي وسواء الكبيرة أو الصغيرة سواء

تقدم هذه المواصفة الدولية ، فهي المتقدمة أو النامية

دلياًل للمستخدمين وهي ليست مقصودة أو مناسبة 
 .(91) ألغراض إصدار الشهادات

جودة برامج خدمة اتيجي لــ نموذج التخطيط االستر 
 المجتمع كخطوة أولى لتطبيق الجودة:

يقصد بالنموذج االستراتيجي طريقة تخطيط 
وتنفيذ مشروع ما اعتمادًا على توضيح النظرية العامة 
التي سيتم العمل بها، والتي ستحكم طبيعة األدوات 
والخطوات واألدوار التي يحتاجها المشروع، لكي يظهر 

ليات التي تقودها رؤية ككتلة متناسقة من الفعا
ستراتيجية محددة بوضوح، والتي تؤدي إلى نتائج مثمرة  وا 

روبرت كوب إلى وينظر . (51)وملموسة في المجتمع
التخطيط اإلستراتيجى على أساس أنه " عملية تتصف 

 عنهينتج  الذي بالمشاركة والمسح المستقبلى الواسع
توفيق ممارسات من قبل المؤسسة التعليمية تعمل على ال

بين برامجها والفرص المتاحة من أجل خدمة المجتمع". 
هذا إلى أبعد من ذلك؛ حيث يؤكد أن: "ويذهب " كوب" 

األسلوب يؤدى بالمؤسسة التعليمية إلى تخطى حدودها، 
مع المؤسسات األخرى  واالنفتاح على البيئة، والتفاعل

، مما يؤكد أهمية البدء بالتخطيط فى المجتمع"
للجودة في تقديم برامج خدمة المجتمع  االستراتيجي

د الطريق لتبني تطبيق مواصفات يتمهلكخطوة أولى 
 معيارية لضمان جودة تلك البرامج. دولية 

ويشمل التخطيط االستراتيجي على عدد من 
تسبق تطبيق معايير المواصفة التمهيدية التي الخطوات 

  :، حيث تتمثل في00222الدولية للمسؤولية االجتماعية 

تحديددد جوانددب القددوة وجوانددب الضددعف فددى المؤسسددة  .1
مددن فيمددا يخددص خدمددة المجتمدع حيددث أندده  التعليميدة
يدددتم تحديدددد  عمليدددات القيددداس والتقدددويم الدوريدددةخدددالل 

اإلمكانيددددددددات المتاحددددددددة واالحتياجددددددددات والمتطلبددددددددات 
المرغوبدددة للبددددء فدددي بنددداء خطدددة اسدددتراتيجية لخدمدددة 

 المجتمع.
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ن ذلددددك دراسددددة فحددددص البيئددددة الخارجيددددة، و يتضددددم  .0
وكافددددددددة االتجاهدددددددددات السياسدددددددددية  البيئددددددددة الخارجيدددددددددة

واالقتصددددادية واالجتماعيددددة الموجددددودة فددددي المجتمددددع 
تحديدددددددددد الفدددددددددرص المتاحدددددددددة واإلمكانيدددددددددات  بهددددددددددف

واالحتياجددات المجتمعيددة التددي يمكددن أن تسدداهم فيهددا 
المؤسسدددددة التعليميدددددة لمسددددداندتها بخطدددددة عالجيدددددة أو 

تحقيق التنميدة  بهدف المساهمة في تنمويةأو  وقائية
 المستدامة للمجتمع.

بندددداء علددددى مددددا تددددم دراسددددته  وضددددع أهددددداف واضددددحة .3
ضدددمن البيئددة الداخليدددة أو والوصددول إليدده مدددن نتددائج 
، وُتعدد هدذه العمليدة مدن الخارجية للمؤسسة التعليميدة

القضددددايا االسددددتراتيجية األوليددددة المهمددددة التددددى تواجدددده 
ف المؤسسدات التعليميددة، كمددا أن تطدوير هددذه األهدددا

المجتمددع واحتياجاتدده فددى ضددوء القضددايا التددى تواجدده 
 يعتبر من األمور المهمة.  التنموية

يجدب أن تشددتمل عمليددة التخطديط االسددتراتيجي علددى  .4
أعضدددددداء مددددددن كافددددددة القطاعددددددات داخددددددل المؤسسددددددة 
التعلميدددددة وكدددددذلك أعضددددداء مدددددن المجتمدددددع مدددددن ذوي 

بالقضددايا التدي يمكددن أن  وأصددحاب االهتمدام العالقدة
 ج الجامعة في خدمة المجتمع.تخدمها برام

مدن خدالل عمليدة نشدر  جييتسهيل التفكير اإلسدترات  .5
ثقافدددددددة الجدددددددودة الشددددددداملة والمتكاملدددددددة، علدددددددى كافدددددددة 

العالقددة.  ت المؤسسددة التعلميددة والشددركاء ذويقطاعددا
حيددددث أن وجددددود القناعددددة واإليمددددان بأهميددددة تطبيددددق 

 الجودة يعّد مرتكز أساسي لنجاح التطبيق.
 .تقويم األهداف والنتائجوضع خطة واضحة ل .0
    التغذيدة  وضع آلية واضحة ومحددة للحصدول علدى  .7

 . لما تم التخطيط له وتنفيذه الحقاً الراجعة 
( 00222آيــزو  مبــادا المواصــفة االسترشــادية ـــ 

 وآلية تطبيق كل مبدأ: 
يشير مفهوم المبدأ إلى أنه قاعدة أساسية لصنع قرار     
دئ في العادة إلى تسعى المباو سلوك، التوجيه و 

الفرد وتكامل شخصيته وحقه في  المحافظة على كرامة
الحقوق الفرص واتخاذ القرارات إلى غير ذلك من  تكافؤ
وبناء ، والتنمية المستدامة تكفل الرفاه لحياة اإلنسان التي
فإن صياغة مبادئ توجه برامج خدمة المجتمع  ذلكعلى 

ساسية وتشكل آليات تطبيقها يعّد من األمور األ

والمتطلبات الرئيسة لضمان جودة تلك البرامج، لذا قامت 
 بتحديد سبع مبادئ خاصةمنظمة التقييس الدولية 

 تمثلت في:   00222 مواصفة االيزوب
 القابلية للمساءلة.  .1
 الشفافية.  .0
 السلوك األخالقي.  .3
 . احترام مصالح األطراف المعنية. 4
 . احترام سلطة القانون. 5
 األعراف الدولية للسلوك.  . احترام0
 . احترام حقوق اإلنسان. 7

تمّر بعدة مراحل ولتطبيق تلك المبادئ البد من أن 
حتى تصبح جزءًا من كيان المؤسسة التعليمية 
وموجهًا لقراراتها وسلوكياتها اإلدارية واألكاديمية، 
حيث تبدأ الخطوة األولى باختيار وتحديد تلك 

على أهمية أن تتفق  ديتأكهنا من الالبد و  ،المبادئ
مع ثقافة وتوجهات المجتمع الدينية تلك المبادئ 

الحصول على  واالجتماعية والسياسية لضمان
االنتقال  المساندة واالعتراف بها، وحتى يمكن

اإلعالن  فيها يتم وهي التي، للخطوة الثانية
 بدأ بالقيادات العليا التي ،بهاالرسمي واالعتراف 
ًا استراتيجية لتطبيقها ونشر ترسم خطط يجب أن

من خالل رسم آليات واضحة  الوعي بأهميتها
وتحديد أهداف إجرائية تضمن وتقيس القبول 

، ومن ثم تبدأ مرحلة التطبيق الفعلي المجتمعي لها
ويجب هنا أن يستشعر ويالمس كل من له عالقة 
 سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها بواقعية 

المبادئ من خالل الممارسات  تطبيق تلكوصدق 
اإلدارية والتعليمية والمجتمعية، وهنا تأتي أهمية 

جودة لضمان  المستمر التغذية الراجعة والتقييم
( آلية 1التطبيق، ويوضح الشكل رقم ) واستمرارية
                           التطبيق.

 
 
 
 
 
  
 

 (1شكل رقم )   
 مراحل تشكيل المبادئ         
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الخاصة  المبادئهذا بشكل عام فيما يخص آلية تطبيق 
له برامج خدمة المجتمع، إاّل أن كل مبدأ من تلك المبادئ ب

إجراءات محددة خاصة به، كما وضحها الدليل اإلرشادي 
 :(13)للمواصفة 

 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات  (00222مواصفة االيزو )مبدأ 
 القابلية للمساءلة: 

مسدتجيبة  تكدون أن ينبغي المنشأة التعليمية أن المبدأ هذا من يقصد
 أن إلدى كدذلك ويشدير .والبيئدة المجتمدع علدى تأثيراتهدا نع للمسائلة

 والتددقيق الفحدص علدى وتوافدق تقبدل أن ينبغدي المنشدأة التعليميدة
 هدذا مدع التجداوب فدي مسدئوليتها علدى توافدق أيضدا وأن المالئمدين
 .والتدقيق الفحص

 :وينبغى أن تمتلك المؤسسة التعليمية إجابات وافية ودقيقة عن التساؤالت التالية
وأنشطتها على المجتمع والبيئة واالقتصاد وباألخص النتائج  قراراتها ما نتائج .1

 الغير مقصودة؟
ما اإلجراءات التي اتخذت لمنع تكرار هذه اآلثار السلبية غير المقصودة وغير  .0

 المنظورة؟

 الشفافية:

 فدي بالشدفافية تتحلدى أن ينبغدي المنشدأة أن المبددأ هدذا مدن يقصدد 
 أن تكون ويجب .والبيئة على المجتمع تؤثر التي هاوأنشطت قراراتها
متاحدة ومفهومدة ويمكدن الوصدول إليهدا مباشدرة مدن  المعلومدات هدذه
 جوهري. بشكل تأثرهم المحتمل أو المتأثرين األشخاص قبل

 :يلي فيما بالشفافية المنشأة تحلىت أن وينبغي
 هدف وطبيعة ومكان ممارسة أنشطتها -
 نشاط المنشأة. مة فيحكتحديد أي مصلحة مت -
األدوار  تحديدد ذلدك فدي بمدا قراراتهدا خاللده مدن وتراجدع وتطبدق تتخدذ الدذى السدلوك -

 المنشأة. داخل المختلفة بالوظائف يتعلق فيما والسلطات المسائالت و والمسئوليات
 بالمسدئولية المتعلدق أدائهدا أساسدها علدى المنشدأة تقديم التدي المواصدفات والمعدايير -

 المجتمعية.
 .واردها الماليةمصدر م -
 أطرافهدا المعنيدة والمجتمدع  علدى وأنشدطتها لقراراتهدا والمحتملدة المعروفدة التدأثيرات -

 والبيئة.
 واختيدارهم لتحديددهم المسدتخدمة واإلجدراءات والمعدايير المعنيدة األطدراف تحديدد -

شراكهم  .وا 
 السلوك األخالقي: 

 دلوالعد األماندة أخالقيدات علدى المنشدأة سدلوك يبندى أن ينبغدي
 وااللتدزام والبيئدة باألشدخاص والحيواندات يتعلدق فيمدا وذلك والتكامل
 .المعنية األطراف مصالح بتناول

 :بواسطة األخالقي السلوك تعزيز على فعال بشكل تعمل أن المنشأة على ينبغي
 وضع وتحديد قيمها ومبادئها الجوهرية -
 وفي المنشاة اخلد األخالقي السلوك تعزيز علي حوكمية التى تساعد هياكل وضع -

 .مع اآلخرين تفاعالتها
 وأنشدطتها غرضدها مدع تدتالءم التدي األخالقيدة السلوك معايير وتطبيق وتبني تحديد -

 .الدولية المواصفة هذه في الموضحة المبادئ مع يتالءم نحو على
 بها الخاص األخالقي السلوك معايير اإللتزام وتعزيز تشجيع -
وموظفيهدا ومورديهدا  مدن هيكلهدا الحدوكمى متوقعدةال األخالقي السلوك معايير تحديد -

 .مع الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية والمتعاقدين ومن المالك والمديرين،
 إحدداث شدانه مدن المنشدأة عبدر المصدالح أو تسدوية فدي تضدارب أي حددوث مندع -

 أخالقي. غير سلوكا
 .األخالقي السلوك وتطبيق لمراقبة رقابية آليات إنشاء -
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 بالسدلوك الخاصدة المخالفدات حدول التقدارير تقدديم عمليدة لتسدهيل ليداتآ إنشداء -
 .انتقام من خوف األخالقي دون

مدع  تتعدارض أو المحليدة واللدوائح القدوانين فيهدا تغيدب التدي المواقدف وتنداول إدراك -
 .األخالقي السلوك

تبندددي وتطبيدددق المعدددايير المعتددددرف بهدددا دوليدددًا للسدددلوك األخالقددددي عندددد إجدددراء بحددددث  -
 ضوعات البشرية.المو 

إحترام رفاهيدة الحيواندات عنددما تدؤثر علدى حيداتهم وبقدائهم مدن خدالل ضدمان تدوافر  -
ستخدام الحيوانات.  ظروف مناسبة إلبقاء وتربية وتوالد وا 

 احترام مصالح األطراف المعنية: 
 اعتبارها في وتضع المنشأة تحترم أن المبدأ هذا من يقصد

 ية.المعن أطرافها مصالح مع وتتجاوب

 :يلي بما المنشأة تقوم أن ينبغي
 المعنية؛ أطرافها تحدد أن -
هتمامات بمصالح دراية على تكون أن - المصالح  هذه تحترم وان المعنية أطرافها وا 

 المعلنة؛ اهتماماتهم مع تتجاوب وان
 المعنية؛ ألطرافها الشرعية والمصالح القانونية بالحقوق تعترف أن -
اف المعنية أن تؤثر بشكل كبير على أنشطة أن تدرك أنه يمكن لبعض األطر  -

 المنشأة.
أن تقيم وتأخذ فى اإلعتبار لقدرة األطراف المعنية النسبية لإلتصال والمشاركة مع  -

 والتأثير على المنشأة.
والتوقعات األكبر  المعنية األطراف مصالح بين العالقة االعتبار في تضع أن -

  .والتنمية للمجتمع
 .ما بقرار تتأثر قد التي المعنية باألطراف الخاصة لرؤىا اعتبارها في تضع أن -

 :احترام سلطة القانون -
 احترامهدا علدى توافدق أن ينبغدي المنشأة أن المبدأ هذا من يقصد
 .إلزامي بشكل القانون لسيادة

 

 :يلي بما المنشأة تقوم أن ينبغي
 نشأة فيها.الم تعمل التي القضائية االختصاصات داخل القانونية للشروط اإلذعان -
 المقصدود القدانوني اإلطدار ضدمن تقدع وأنشدطتها عالقاتهدا أن مدن التأكدد - -

 والصحيح.
 القانونية. بكافة اإللتزامات دراية على تبقي أن - -
 دوري بالقوانين وااللتزامات المطبقة. بشكل إذعانها مدي تراجع أن - -

 :احترام األعراف الدولية للسلوك
 الدولية المعايير تحترم أن ينبغي أةالمنش أن المبدأ هذا من يقصد
 .القانون احترام سيادة بمبدأ االلتزام مع للسلوك

 إذا ما حالة وفي للسلوك الدولية تعارض القانون أو تطبيقه مع المعايير حاالت في -
 المنشأة     على ينبغي سيكون له عواقب وخيمة فإنه المعايير هذه إتباع عدم كان
 القانوني.  النطاق هذا وعالقاتها داخل أنشطتها طبيعة مراجعة – أمكن كلما   –
 منشدأة أنشدطة فدى القدانوني غيدر التدورط عدن تبتعدد أن ينبغدي علدى المنشدأة -

 .الدولية غير متوافقة مع معاييرالسلوك أخري
 :احترام حقوق اإلنسان

 اإلنسان حقوق تحترم أن ينبغي المنشأة أن المبدأ هذا من يقصد
 .وعموميتها هذه الحقوق هميةبأ تعترف أن وينبغي

 :يلي بما القيام المنشأة على ينبغي
 .اإلنسان لحقوق الدولي الميثاق في الموضوعة الحقوق وتعزيز احترام -
 المطبقة الحقوق من يتجزأ ال جزءا وتعد وعامة عالمية تعد الحقوق هذه بأن القبول -

 .والمواقف والثقافات الدول في كافة
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بـادا المواصـفة االسترشـادية آيـزو منظـرة تحليليـة ل
ميـــــة ( وعالقتهــــا بقــــية المعسســــة التعلي00222 
 جامعة الملك سعود(: 

تلعددب كددل مددن القدديم والمبددادئ دورًا هامددًا فددي حيدداة األفددراد 
والمجتمعددات، حيددث تمثددل القدديم المعتقدددات حددول مجموعددة 
الصددددددفات المثاليددددددة التددددددي تددددددؤثر فددددددي ممارسددددددات األفددددددراد 

ات، بينمدددددا تمثدددددل المبدددددادئ قواعدددددد والمؤسسدددددات والمجتمعددددد
 .(04) وقوانين توجه السلوك اإلنساني

تنطلق من   قيمها التي تبنيوارتأت جامعة الملك سعود  
لضمان تحقيق الدين اإلسالمي الحنيف وثقافة المجتمع 

أهداف إيجابية وبناء بيئة علمية وبحثية تقدم خدماتها 
رة تحليلية ، وبإلقاء نظللمجتمع بالشكل الفاعل والصحيح

صاغتها  وعالقتها بالمبادئ التي لمضمون تلك القيم،
( الخاصة بالمسؤولية 00222مواصفة اآليزو )

قيم جامعة الملك سعود ما هي االجتماعية، نالحظ أن 
إاّل انعكاس للمبادئ التي أسستها المواصفة، حيث نادت 
تلك القيم إلى تحقيق مجموعة من المعايير األخالقية 

والقانونية والعلمية التي أكدت عليها مبادئ  والسلوكية
(، وقد تمثلت تلك القيم في 00222مواصفة اآليزو )

 التالي:
الجدددودة والتمّيدددز: تقددديس الجامعدددة أداءهدددا مدددن خدددالل  .1

الطموحدددددات رم تطبيددددق مقددددداييس رفيعدددددة المسددددتوى تحتددددد
بددأرقى  االلتددزامالكبيددرة والسددعي وراء التمّيددز مددن خددالل 

   .لتعليم والتعلما المقاييس الفكرية في
القيددددادة والعمددددل بددددروح الفريددددق: تلتددددزم الجامعددددة التزامددددًا  .0

القياديدة الفرديدة والمؤسسدية التدي  راسخًا بتعزيز األدوار
 تدددفع عجلددة التنميددة االجتماعيددة مددع إيماننددا العميددق

باالحترافيدددة والمسدددئولية واإلبدددداع والعمدددل بدددروح الفريدددق 
 . الواحد

ريدة األكاديميددة: يعدد االستكشدداف الفكدري المنضددبط الح .3
األكاديميدة الدذي يظهدر جليدًا  والصدادق جدوهر تقاليددنا

 .في جميع جوانب األنشطة العلمية والدراسية للجامعة

العدالدددددددة والنزاهدددددددة: تلتدددددددزم الجامعدددددددة بمبدددددددادئ العدالدددددددة . 4
الثقددافي ويلتددزم جميددع  االجتماعيددة وتكددافؤ الفددرص والتنددوع

 الجامعة بدأعلى درجدات األماندة واالحتدرام أعضاء مجتمع
 .واألخالقيات المهنية

شدددددفافية والمسددددداءلة: تلتدددددزم الجامعدددددة التزامدددددًا راسدددددخًا ال .5
المجتمدع والعلمداء لقيداس  بعدرض فكرهدا وأفكارهدا علدى

مقدددار إسددهاماتها فددي المعرفددة العالميددة، ويلتددزم جميددع 
مجتمددددع الجامعددددة بدددداحترام قّيمنددددا فددددي جميددددع  أعضدددداء
 .العلمية والدراسية األنشطة

الدتعلم المسددتمر : تلتددزم الجامعددة بدددعم الددتعلم المسددتمر  .0
وخارجده وتعزيدز النمدو الفكدري  داخدل مجتمدع الجامعدة

 . المستمر ورفاهية المجتمع المستدامة
(  طبيعة العالقة ما بين القيم 0ويوضح الشكل رقم )

تفسيرية  أن هناك عالقة تبادلية يتضحوالمبادئ حيث 
تنعكس من خالل  يمكن أنكل قيمة من القيم فبينهما 

 (. 00222أكثر من مبدأ من مبادئ مواصفة اآليزو )
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (0شكل رقم )
 00222العالقة بين قيم الجامعة ومبادئ اآليزو        

 
وعليه يمكن القول بأن جامعة الملك سعود بما تملكه     

لك القيم من قيم سعت بشكل حثيث لتطبيقها، وبما أن ت
تتسق بشكل كبير مع مبادئ مواصفة اآليزو فإن الجامعة 

طلق منها بذلك لديها األرضية الصلبة التي يمكن أن تن
( والخاصة 00222) إلى تطبيق مواصفة اآليزو
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مة بالمسؤولية االجتماعية عند تقديمها وتنفيذها لبرامج خد
ا تحقيق جودة برامج خدمة المجتمع مما يكفل له

إذا ما طبقت بالشكل السليم وضمن التخطيط المجتمع، 
 االستراتيجي المتزن.

( 00222المواضيع الجوهرية لمواصفة اآليزو   ـــ
 :ودور الجامعة في التعامل معها

وظائف التمثل خدمة المجتمع كما ذكرنا أحد  
لجامعة، وهي بالتالي تسعى من خالل هذه الثالث ل

تنمية المستدامة الالوظيفة إلى تحقيق مشاركة نوعية في 
المساهمة بشكل فاعل في  التي تهدف إلىللمجتمع، و 

عالج عدد من القضايا الهامة التي تؤثر على عمليات 
القضاء على الفقر، النمو والتطور داخل المجتمع ك

وتوفير الصحة للجميع، والعدالة المجتمعية، ومقابلة 
احتياجات المجتمع من خالل العيش في الحدود البيئية 

ستخدام الموارد الحالية دون المساس باحتياجات با
ترتكز على ثالثة جوانب وهي بذلك  األجيال المستقبلية.

 هي: 

 المعرفي. دعم النمو االقتصادي -أ 

 حقيق التقدم االجتماعي. ت -ب 

 اإلسهام في حماية البيئة.  -ج 

قيام  تؤكد على وهي باهتمامها بتلك النوعية من القضايا 
 تتجاوز فهي بذلك المجتمع،  بمهامها في خدمة ةالجامع

عملية إمداد المجتمع بالكوادر المهنية والعلمية المؤهلة، 
لتقوم بتوظيف البحث العملي، واالستفادة من تطبيقاته 

. (01)ونتائجه في حل مشكالت المجتمع من جانب آخر
تؤكد على أحد متطلبات الجودة في التعليم العالي كما 

جابية مع المجتمع، تلك من خالل السعي لبناء عالقة إي
( 00222العالقة التي ركزت عليها مواصفة اآليزو )

تناولت سبع من المواضيع للمسؤولية االجتماعية، حيث 
والمجاالت ذات األهمية التي يجب أن تتعرف عليها أي 
منشأة تسعى لتحقيق الجودة في برامج خدمة المجتمع، 

 وكل موضوع رئيس من هذهوتتبناها بشكل مرحلي، 
المجاالت السبعة يشتمل على عديد من قضايا المسؤولية 
المجتمعية. ونؤكد هنا أهمية قضية تدرج المنشآت في 
عملية التبني والتطبيق ووضع األولويات التي بطبيعة 

تلك  وتشمل الحال تختلف من منشأة إلى أخرى.
 : (04) التاليعلى المواضيع 

 الحوكمة المؤسسية.  .1
 حقوق اإلنسان.  .0
 ت العمال. ممارسا .3
 البيئة.  .4
الممارسات التشغيلية العادلة مع األفراد  .5

 والمنظمات. 
 قضايا المستهلك.  .0
 مشاركة وتنمية المجتمع.  .7

وانطالقًا من سعي جامعة الملك سعود إلى تحقيق 
الجودة واالعتماد األكاديمي، فإن أحد أهم متطلبات 

مدى تحديد عالقتها بالمجتمع و تطوير الجودة بها هي 
كتها في تقديم خدمات مجتمعية داعمة ومساندة مشار 

يجب ومحققة للتنمية والتطوير داخل المجتمع، وهي بذلك 
المواضيع من  الموضوع السابععلى  بداية تركزأن 

، مع األخذ بعين 00222مواصفة اآليزو  الجوهرية في
االعتبار باقي المواضيع المطروحة بشكل متدرج بما 

وخططها االستراتيجية. وبما يتناسب مع أهداف الجامعة 
أن مشاركة وتنمية المجتمع تعّد من متطلبات الجودة فإنه 

 في هذه الدراسة كموضوع أولي يجب عليها سيتم التركيز
تتعامل معه جامعة الملك سعود ضمن سياق متطلبات  أن

 00222الجودة ووفقًا لما توصي به مواصفة اآليزو 
 للمسئولية االجتماعية.
علدددددددى أن  00222مواصددددددفة اآليددددددزو بدايددددددة أكدددددددت 

المنشدددددآت التدددددى تشدددددترك بطريقدددددة محترمدددددة مدددددع المجتمدددددع 
عدددددددزز القددددددديم الديمقراطيدددددددة تتعكدددددددس و بحيدددددددث ومؤسسددددددداته 

هدي بدذلك تحتدرم مدا ندادت بده األمدم المتحددة فدي  والمدنية،
إعددالن األلفيددة مدددن أهددداف تسدداعد فدددى حالددة تحقيقهددا فدددى 

تنميددددة التصدددددى للتحددددديات الرئيسددددية التددددى تواجدددده عمليددددة 
العددددالم.  ويؤكددددد هددددذا اإلعددددالن علددددى أندددده بددددالرغم مددددن أن 
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السياسددات العامددة هددى التددى يجددب أن تقددود عمليددة التنميددة 
إال أن عملية التنميدة تعتمدد علدى إسدهامات كافدة المنشدآت 

ميددددة يوالتددددي بددددالطبع يدددددخل ضددددمن سددددياقها المنشددددآت التعل
      خدمددددة المجتمددددع مددددن أهددددم  خاصددددة الجامعددددات التددددي تعدددددّ 

وعليددده فدددإن مشددداركة جامعدددة الملدددك سدددعود . (18) ئفهددداوظا
بالتعامددل مددع القضددايا التنمويددة يعددّد أحددد أهددم الدددعائم التددي 
تسدداند وتددؤطر لتطبيددق الجددودة فددي بددرامج خدمددة المجتمددع 

 وتساهم في خلق البعد الدولي للمشاركة.

كما حددت المواصفة تعريف لمفهوم المجتمدع، حيدث 
اق الجغرافددددى علددددى قددددرب يشددددير الددددى النطدددد" عرفتددده بأندددده: 

ن و ملمدددوس لموقدددع المنشدددأة أو مجددداالت التدددأثير للمنشدددأة.  ا 
الحيددددز والمجموعددددات التددددى تشددددكل المجتمددددع تعتمددددد علددددى 
السدددددياق وبصدددددفة خاصدددددة علدددددى حجدددددم وطبيعدددددة تدددددأثيرات 
ن مشاركة المجتمع وتنميته تعد جدزءًا ال يتجدزأ  المنشأة". وا 

الملك سعود وعليه فإن جامعة  .(18) من التنمية المستدامة
كددل بحيددث يشددمل نطاقهددا الجغرافددي  يتسددعكمنشددأة تعليميددة 

مددا يمكددن أن تددؤثر فيدده مددن خددالل مددا تقدمدده مددن خدددمات 
أن جامعدة الملدك سدعود تعدّد مدن أعدرق و  خاصدةللمجتمع، 

جامعة المملكة العربية السعودية وهي تقدم خددماتها لكافدة 
طالب المملكة وخاصة المنطقدة الوسدطى فهدي بدذلك يمتدد 
تأثيرها على كافة القطاعات والمجداالت العلميدة والسياسدية 

يددة فدي المملكدة العربيددة واالقتصدادية واالجتماعيدة والتكنولج
يفتدددرض أن تلعدددب دورًا رئيسددديًا فدددي  وهدددي بدددذلكالسدددعودية 

تنميدددة المسدددتدامة فدددي تلدددك المجددداالت مدددن عمليدددة تحقيدددق ال
فددددددة اإلمكانيددددددات والمصددددددادر المتاحددددددة خددددددالل اسددددددتثمار كا

 جامعة.بال

كمرحلددددة أساسددددية فددددي عمليددددة تددددرى المواصددددفة  أندددده و 
المشددداركة المجتمعيدددة للجامعدددة مدددن خدددالل تقدددديم برامجهدددا 
لخدمددة المجتمددع يجددب أن تؤسددس لعدددد مددن المبددادئ ذات 

فضدددددداًل عددددددن مبددددددادئ العالقددددددة المباشددددددرة بهددددددذه القضددددددية، 
فإندددده ينبغددددى علددددى سددددابقًا المسددددئولية المجتمعيددددة المحددددددة 

ى اإلعتبدددار المبدددادئ التاليدددة الخاصدددة أن تأخدددذ فددد الجامعدددة
 :(18) بمشاركة وتنمية المجتمع

تعتبر نفسها كجدزء مدن  الجامعة أنينبغى على  -
عندد إشدراك  –ال يمكن فصلها عنه  –المجتمع 

 المجتمع معها وتنميته.
أن تددددرك وتحتدددرم حقدددوق  الجامعدددةينبغدددى علدددى  -

أفددراد المجتمددع إلتخدداذ قددرارات تتعلددق بمجددتمعهم 
ق زيدددادة مدددواردهم والفدددرص المتاحدددة واتبددداع طدددر 

 باألسلوب الذى يختارونه.
أن تددددرك وتحتدددرم تددداري   الجامعدددةينبغدددى علدددى  -

وسمات المجتمع عند تفاعلها معه، علدى سدبيل 
 ت، الدين، التقاليد، والتاري .المثال: الثقافا

أن تدددرك قيمدة العمدل مددن  الجامعدةينبغدى علدى  -
المدوارد بما يدعم تبادل الخبرات و  خالل الشراكة

 والجهود.
وبتبنددددي الجامعددددة لتلددددك المبددددادئ التددددي تدددددعو إلددددى 

 تتفدق مددعالمشداركة الحقيقدة للجامعدة مدع المجتمدع، فإنهدا 
وجدددود ضدددرورة التدددي تؤكدددد علدددى و أول متطلبدددات الجدددودة 

رؤيددة ورسددالة وأهددداف قائمددة علددى مبددادئ أساسددية توجدده 
 .  (13)السلوك العام للجامعة 

المواصددددفة علددددى  وبعددددد تبنددددي تلددددك المبددددادئ أكدددددت
ضددرورة تعزيددز الشددراكات مددع المنشددآت المحليددة واألطددراف 
المعنية ونشر الوعي بتلك المبادئ. بحيث تساهم الجامعدة 
فددي مجتمعاتهددا مددن خددالل المشدداركة فددى دعددم المؤسسددات 
المدنيددة والتأكيددد أيضددًا علددى االسددتفادة ومشدداركة األطددراف 

بدددرامج المعنيدددة مدددن خدددارج الجامعدددة فدددي التخطددديط وتنفيدددذ 
 خدمة المجتمع.

ويمكدددن تحديدددد عددددد مدددن اإلجدددراءات العمليدددة التدددي 
يمكن من خاللهدا تصدور آليدة الدربط مدا بدين مدا ترشدد إليده 

( للمسددددؤولية االجتماعيددددة ومددددا 00222مواصددددفة اآليددددزو )
بين آلية تطبيق الجودة فدي بدرامج خدمدة المجتمدع بجامعدة 

 :(18)الملك سعود، حيث تتمثل تلك اإلجراءات في التالي

قامة وتنفيدذ ومراقبدة  أواًل: المساهمة فى وضع السياسات وا 
وتقيددديم بدددرامج ذات صدددلة. وعندددد عمدددل ذلدددك ينبغدددى علدددى 
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الجامعدددددددة احتدددددددرام حقدددددددوق وآراء اآلخدددددددرين للتعبيدددددددر عدددددددن 
 مصالحهم والدفاع عنها. 

ثانيددًا: تتشدداور بانتظددام مددع مجموعددات ممثلددة للمجتمددع فددى 
وأنشدددددطة التنميدددددة  تحديدددددد أولويدددددات االسدددددتثمار المجتمعدددددى

المجتمعيدة. ويجدب االنتبداه بشدكل خداص الدى المجموعدات 
المستضدددددعفة والمهمشدددددين التدددددى تتعدددددرض للتمييدددددز ضددددددها 
والمجموعدددات غيدددر الممثلدددة والممثلدددة تمثدددياًل ناقصدددًا وذلدددك 
إلشدددراكهم بطريقدددة تسددداعد فدددى توسددديع إختيددداراتهم واحتدددرام 

 حقوقهم.
لسددكان األصددليين ثالثدًا: تتشدداور مددع المجتمعدات المحليددة وا

والتوافدددق معهدددم فيمدددا يتعلدددق بدددالبنود وشدددروط التنميدددة التدددى 
تددؤثر علدديهم، وينبغددى أن يددتم التشدداور قبددل عمليددة التنميددة 
ويجدددددب أن تقدددددوم علدددددى معلومدددددات وافيدددددة ودقيقدددددة وسدددددهلة 

 الحصول.
رابعددددددددًا: اإلشددددددددتراك فددددددددى الجمعيددددددددات المحليددددددددة ، حسددددددددب 

عددددام اإلقتضدددداء،  وذلددددك بهدددددف المسدددداهمة فددددى الصددددالح ال
 واألهداف اإلنمائية للمجتمعات.

خامسدددددًا: الحفددددداظ علدددددى عالقدددددات شدددددفافة مدددددع المسدددددئولين 
الحكوميين المحليين والممثلين السياسديين تكدون خاليدة مدن 

 الرشوة أو إستغالل النفوذ.
سادسًا: تشجيع ودعم األشخاص ليكونوا متطدوعين لخدمدة 

 المجتمع.
 قيدددددة تؤكددددددونالحددددظ هندددددا أن تلدددددك اإلجددددراءات التطبي      
تقدمدددده الجامعددددة مددددن  يجدددب أن الدددددور الكبيددددر الددددذي علدددى

خالل البرامج الموجه مباشرة إلى أفراد المجتمع سواء كدان 
ذلدددك فدددي صدددورة بدددرامج تعليميدددة تفويضدددية أو تكامليدددة فدددي 
صورة برامج تدريبية أو بدرامج إلعدادة التددريب ، أو بدرامج 

ى تحويليدددة تعدددرض لمهدددن مطلوبدددة بدددالمجتمع ال يتدددوفر لدددد
كمددددا أنهددددا بمددددا تددددوفره مددددن مندددداخ يتدددديح  األفدددراد متطلباتهددددا،

ممارسددة الديمقراطيددة والمشدداركة الفعالددة فددي الددرأي والعمددل 
وكددذلك ربددط البحددث العلمددي باحتياجددات قطاعددات اإلنتدداج 

خدددروج الجامعدددة مدددن  والخددددمات فهدددي بدددذلك تعمدددل علدددى 
عزلتهدا وأن تفددتح أبوابهدا علددى المجتمددع ألنده عندددما تنعددزل 

المجتمدددع وتتخلدددى عدددن دورهدددا والدددوعى بمدددا  عدددنعدددة الجام
ال تددددرتبط بحركددددة الحيدددداة  معطلددددةحولهددددا تصددددير معارفهددددا 
قيمتددده االجتماعيدددة بدددل ومخرجاتددده  المتطدددورة ويفقدددد العلدددم 

والمعرفيدددة أيضدددًا، وبدددذلك ينفصدددل التعلددديم عدددن احتياجدددات 
  .(0)المجتمع ومجريات األحداث به 

لتحقيدددق  كبددرىة وكمددا تمثددل مشدداركة المجتمدددع أهميدد      
الجودة فإن قضية التعليم والثقافة تدرتبط بشدكل كبيدر بددور 

الجددودة  ضددمان تطبيددقالجامعددة وتسددهم إلددى حددد بعيددد فددي 
 تقددديم بددرامج خدمددة المجتمددع،عنددد مسددتويات العلددى كافددة 

حيددددددث يمثددددددل التعلدددددديم والثقافددددددة أسدددددداس كددددددل مددددددن التنميددددددة 
ن االجتماعيدددة واالقتصدددادية وجدددزء مدددن هويدددة المجتمدددع. وا  

الحفددداظ عليددده وتعزيدددزه بصدددورة متوافقدددة مدددع احتدددرام حقدددوق 
االنسددددان لدددده آثدددداره اإليجابيددددة علددددى التماسددددك االجتمدددداعى 

( 00222مواصددددددفة اآليددددددزو ) تناولددددددتلددددددذا ، (3)والتنميددددددة 
قضدددية التعلددديم والثقافدددة كجدددزء مدددن  للمسدددؤولية االجتماعيدددة

مدن  اً عددموضوع مشاركة المجتمع وتنميته، حيث حددت 
جدددودة البدددرامج التدددي جرائيدددة لضدددمان تحقيدددق الخطدددوات اإل

 :  (18)التالي تقدم للمجتمع، تمثلت في
، اتأواًل: تشددددددجيع ودعددددددم التعلدددددديم علددددددى جميددددددع المسددددددتوي

والدددددخول فددددى إجددددراءات لتحسددددين جددددودة التعلدددديم وامكانيددددة 
عرفدددة المحليدددة والقضددداء علدددى الحصدددول عليددده وتعزيدددز الم

 األمية.
للمجموعدددات  -بوجددده خددداص –ثانيدددًا: دعدددم فدددرص الدددتعلم 

 التى تتعرض للتمييز العنصرى ضدها.المستضعفة أو 
، التحدددددددداق االطفددددددددال بددددددددالتعليم الرسددددددددمى ثالثددددددددًا: تشددددددددجيع

والمسددداهمة فدددى القضددداء علدددى الحدددواجز التدددى تحدددول دون 
 االطفال(.حصول االطفال على التعليم )مثل عمل 

افددددات رابعدددًا: تعزيددددز االنشددددطة الثقافيددددة وتقيدددديم واحتددددرام الثق
، مدع االذعدان لمبددأ احتدرام حقدوق والتقاليد الثقافية المحلية

االنسان. وتخطدى االجدراءات لددعم االنشدطة الثقافيدة التدى 
تعدددددزز هويدددددة الفئدددددات المهشدددددمة تاريخيدددددًا بأهميدددددة خاصدددددة 

 كوسيلة لمكافحة التمييز العنصرى.
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خامسدددددًا: دراسدددددة تسدددددهيل التعلددددديم ونشدددددر الدددددوعى بحقدددددوق 
 االنسان.

، ال ظ وحمايدددة التدددراث الثقدددافىدة فدددى حفدددسادسدددًا: المسددداع
ات المنشدددددأة تدددددأثير علدددددى هدددددذا سدددديما حيثمدددددا يكدددددون لعمليددددد

 التراث.
سددددددابعًا: تشددددددجيع اسددددددتخدام المعرفددددددة التقليديددددددة والتقنيددددددات 

 .الخاصة بمجتمعات السكان االصليين
يتضدددددح ممددددددا سددددددبق عدددددددًا مددددددن األدوار واإلجددددددراءات  

 المتوقعدددة التددددي يمكددددن أن تقددددوم بهدددا الجامعددددة عنددددد تبنيهددددا
ة للمسدؤولية االجتماعيد 00222إرشادات مواصدفة اآليدزو 

 لضمان تطبيق الجدودة فدي برامجهدا لخدمدة المجتمدع، هدذا
منظمدة اآليدزو تعطدي الحدق للددول المتحفظدة مع العلم أن 

على المواصفة ببناء مواصفة محلية فدي مجدال المسدؤولية 
المجتمعيدددة فدددي ضدددوء مبادئهدددا الخاصدددة بهدددا اسدددتنادًا إلدددى 

. ولددددذا فددددال أقددددل مددددن 00222العالميددددة آيددددزو  المواصددددفة
االسدددتفادة مدددن جوانبهدددا اإليجابيدددة الكثيدددرة التدددي تمثدددل أحدددد 
اإلسددددهامات الواعدددددة لنفددددع اإلنسددددانية، بعددددد إلغدددداء بعددددض 
، الجواندددب السدددلبية التدددي تحفظدددت عليهدددا كثيدددر مدددن الددددول

 . (19) مثاًل كقصية الجندر
ضدح أنده وتلخيصًا لما تّم عرضه في النقاط السابقة يت 

لضدددمان جدددودة بدددرامج خدمدددة المجتمدددع يتطلدددب ذلدددك بدددذل 
الكثير من الجهد في سبيل بناء قاعدة وبنيدة أساسدية تدذلل 
العقبددددددددات والتحددددددددديات التددددددددي يمكددددددددن أن تواجدددددددده تطبيددددددددق 
اإلجدددراءات الخاصدددة بضدددمان الجددددودة. مدددع التأكيدددد علددددى 
أهميددددددددة موضددددددددوع شددددددددمولية النظددددددددرة العامددددددددة والفاحصددددددددة 

طلباتددده لتقددديم بددرامج ذات كفددداءة الحتياجددات المجتمددع ومت
وفاعليددددددة عاليددددددة تتناسددددددب مددددددع تطلعددددددات المجتمددددددع نحددددددو 

 الجامعة. 
ويقودنددا هددذا التحليددل لطددرح سددؤال هددام عددن مددا الفائدددة أو 
المكاسددددب التددددي سددددتعود علددددى الجامعددددة فددددي حددددال تبنددددت 

للمسدددؤولية االجتماعيدددة، ولعدددل  00222مواصدددفة اآليدددزو 
    فددددددي النقدددددداط اإلجابددددددة علددددددى هددددددذا التسدددددداؤل مددددددن تتضددددددح 

 : (22) التالية

تسدددددعى جامعدددددة الملدددددك سدددددعود إلدددددى تحقيدددددق الجدددددودة  .1
وتطبيقهددددا فددددي كافددددة مجاالتهددددا األكاديميددددة واإلدرايددددة 

تبندي إن والخدمية، بهدف الوصدول للريدادة العالميدة. 
بالتأكيدد  سديخدم الجامعدةمثل تلك المواصفة العالمية 

وهدي  لهدافي تحقيق الجودة الخاصة بالوظيفة الثالثدة 
خدمدددددة المجتمدددددع، وفدددددي ذات الوقدددددت سيسددددداهم فدددددي 
وصدددددددول الجامعدددددددة للريدددددددادة العالميدددددددة بمدددددددا أن تلدددددددك 
المواصددددددفة تتبددددددع لمنظمددددددة عالميددددددة وذات مقددددددايييس 

 دولية. 
أيضدًا ستسدداهم فددي دعددم اتخدداذ القددرارات بشددأن بددرامج  .0

تشدددجع جعدددل عمليدددة اتخددداذ خدمدددة المجتمدددع حيدددث س
جتمدع، القرارات على أساس فهم متطور لتطلعدات الم

 والفرص المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية. 
ثقددة  الجامعددة المحليددة والدوليددة وكسددبتعزيددز سددمعة  .3

تعزيدددددز أداء نتدددددائج مدددددن خددددالل  فدددددي المجتمددددعأكبددددر 
ا. ولعددل هددذه الفائدددة بالددذات تتفددق وتحسددينه الجامعددة

 مع أحد مؤشرات جودة برامج خدمة المجتمع.
 ة. تحسين وتنظيم العالقة مع األطراف المعني  .4
تعزيدددز والء المدددوظفين وروحهدددم المعنويدددة، وتحسددددين  .5

سددددددددالمة وصدددددددددحة العددددددددداملين واالهتمدددددددددام بحقدددددددددوقهم 
 المختلفة. 

تحسدددددين اعتماديدددددة ونزاهدددددة التعدددددامالت مدددددن خدددددالل  .0
المشدددداركة السياسددددية المسددددؤولة، والمنافسددددة العادلددددة، 

 وانعدام الفساد. 
علددى المدددى الطويددل  الجامعددةالمسدداهمة فددي حيويددة  .7

ز اسدددددددتدامة المدددددددوارد الطبيعيدددددددة عدددددددن طريدددددددق تعزيددددددد
 والخدمات البيئية. 

المسددداهمة فدددي المصدددلحة العامدددة، وتعزيدددز المجتمدددع  .8
، والمشدددددداركة المددددددني والمؤسسدددددات غيددددددر الحكوميدددددة

الفاعلدددة مدددع سياسدددات الدولدددة وتوجههدددا االسدددتراتيجي 
 نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وعليدددده يمكددددن القددددول بددددأن تبنددددي الجامعددددة لمواصدددددفة      
للمسددؤولية االجتماعيددة ستسدداهم وتضددمن  00222و اآليددز 
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تحقيدددق الجدددودة فدددي بدددرامج خدمدددة المجتمدددع التدددي تشدددملها 
 خططها االستراتيجية.

تصور مقترح آلية تطبيق الجـودة فـي بـرامج خدمـة 
 : 00222المجتمع وفقًا لمواصفة اآليزو 

للمسددددددددؤولية  00222تعددددددددّد مواصددددددددفة اآليددددددددزو  
إصدددددارها فددددي عددددام  االجتماعيددددة حديثددددة نسددددبيًا حيددددث تددددمّ 

م، إاّل أندددددده يمكددددددن اعتبارهددددددا فددددددي الواقددددددع  امتددددددداد 0212
لمواصدددددفات اآليدددددزو األخدددددرى كالخاصدددددة بددددداإلدارة والبيئدددددة 
ونحوهددا، وكمددا هددو معددروف أن اآليددزو دائمددًا تعددرف بأنهددا 
منتجدة للمعدايير الخاصدة بداألداء الدوظيفي والتقنددي، إاّل أن 

ة اختلفدددت سدددؤولية االجتماعيدددلل  00222 مواصدددفة اآليدددزو
فدددي هدددذا التوجدددده ألنهدددا لدددم يكددددن تركيزهدددا األساسدددي علددددى 

حيدددث ، المنافسدددة بقددددر تركيزهدددا علدددى التعددداون والمشددداركة
ندددادت مبادئهدددا بضدددرورة المشددداركة علدددى كافدددة المسدددتويات 

األطددراف المعنيددة فددي وركددزت بشددكل كبيددر علددى مشدداركة 
اتخداذ القددرار، وتطبيددق الشدفافية والمحاسددبية بشددكل يضددمن 

 جودة األداء. تحقيق 
وعليددده يمكدددن تلخددديص آليدددة تطبيدددق الجدددودة فدددي  

، مدن 00222برامج خدمة المجتمع وفقًا لمواصفة اآليزو 
 خالل اقتراح الخطوات التالية: 

بدايدددة يدددتم تحديدددد وتحليدددل خصدددائص الجامعدددة األكاديميدددة  .1
مكانياتهددددددددددا وتوجهاتهددددددددددا  واإلداريددددددددددة والفنيددددددددددة وقدددددددددددراتها وا 

ا التنميدددددددددة المسددددددددددتدامة االسدددددددددتراتيجية، وربطهدددددددددا بقضددددددددداي
 المطروحة ضمن الخطط التنموية للدولة.

علدددددى الجامعدددددة أن تراجدددددع المبدددددادئ الخاصدددددة بالمواصدددددفة  .0
وربطهددا بأهددداف الجامعددة واألهددداف التنمويددة. مددع األخددذ 
بعددددددددين االعتبددددددددار اإلطددددددددار الددددددددديني والقميمددددددددي الخدددددددداص 

تحقيدددق التكامدددل بدددين كافدددة الممارسدددات بهددددف  بدددالمجتمع.
 وانعاس المبادئ والقيم عليها.داخل الجامعة 

. قبل البدء في بناء نموذج للممارسة الجيدة واعتماد 3
القضايا ذات العالقة بالمواصفة واإلجراءات المرتبطة 
بها، البد أن تحدد الجامعة توجهها نحو قضيتين 
أساسيتين هما: مجال ومدى تأثيرها في المجتمع، وتحديد 

القة التي يجب وتعريف األطراف المعنية وذات الع
والتحاور في التخطيط لبرامج خدمة المجتمع  مشاركتهم

  .معهم أو من خالل برامج مستقلة تتسم بالمصداقية
بمجرد أن يتم فهم واستيعاب المبادئ وتحديد القضايا . 4

واألولوية، فإن على الجامعة أن تسعى إلى ذات األهمية 
تخدام تحقيق التكامل في سياق قراراتها وبرامجها باس

يما يتعلق اإلرشادات التي توضحها المواصفة ف
 .باإلجراءات المتوقعة

وممارساتها الخاصة الجامعة تقييم ومراجعة أداء . 5
تطويرها لضمان واالستمرار في عملية  بخدمة المجتمع

 الجودة .
. االهتمام بمععطيات التقييم والعمل المستمر على 0

لقرارات بما يتناسب تحديث المعلومات والبيانات وتعديل ا
والسياسية المتغيرات والتطورات التشريعية مع 

طبيعة برامج خدمة المجتمع، التي تؤثر في واالجتماعية 
قتناص الفرص الجديدة لتحقيق أعلى فعالية اوضرورة 

 وكفاءة لبرامج خدمة المجتمع.
. االهتمام والتركيز على الجانب اإلعالمي بكافة 7

من در الرئيس لعملية التحقق أنواعه، حيث يعّد المص
 عملية تطبيق الجودة.

. االهتمام بعملية االتوثيق وتحديد إجراءاته بشكل منظم 8
وواضح لضمان حفظ المعلومات والرجوع لها عند فحص 

 الجودة.
 :الخاتمة
وأخيرًا يمكن القول بأن تبني مواصفة اآليزو      

 للمسؤولية االجتماعية سيسهم بشكل فعال في 00222
وأيضًا إيجاد آلية دولية ذات أبعاد جودة للتحقيق معايير 

وهي خدمة للجامعة ة ثالثالواضحة لتحقيق الوظيفة 
المجتمع، إاّل أنه ال بد من التنبيه إلى أن كل عملية 
تغيير وتحديث في العادة تواجه بالكثير من التحديات 
والمعارضة لذا يتطلب نجاح تطبيق مواصفة اآليزو 

ر الجهود على كافة المستويات لالنتقال تضاف 00222
 من مرحلة الوعي إلى مرحلة التطبيق. 
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 : المراجع
دور بعض المراكز (. 0220أحمد، إيهاب السيد )( 1)

والواجدات ذات الطابع الخاص بجامعة األزهر في خدمة 
. رسالة ماجسيتر، جامعة األزهر، القاهرة، المجتمع

 جمهورية مصر العربية.
 

الجامعات العربية حتى (. 1988، عمر )األسعد( 0)
. المؤتمر العام الواقع التصورات المستقبلية 0222عام 

السادس التحاد الجامعات العربية، التعليم الجامعي 
.  صفاء األمانة 0222والعالي في الوطن العربي عام 
 العامة التحاد الجامعات العربية. 

 

نية قمة األرض المع(. 1995األمم المتحدة )( 3)
. تقرير قمة األرض حول التنمية بالتنمية المجتمعية

إعالن  A/CONF.166/9,1995المجتمعية، وثيقة 
 كوبنهاجن المعنى بالتنمية المجتمعية. 

 

إدارة الجودة  (.0220جودة، محفوظ أحمد، )( 4)
. الطبعة الثانية، دار وائل، الشاملة: مفاهيم وتطبيقات

 عمان.
 

إدارة (. 0220ب، رداح، )الخطيب، أحمد والخطي( 5)
، عالم الجودة الشاملة: تطبيقات تربوية. الطبعة الثانية

 الكتب الحديث، إربد.
 

(. إدارة الجودة 0227السامرائي، مها صالح، )( 0)
الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي. الطبعة األولى، 

 دار جرير، عمان.
 

كلية دور (. 1997عبدالحليم، محمد وعزب، محمد )( 7)
التربية جامعة الزقازيق في تنمية البيئة وخدمة المجتمع ، 

مكانية التغلب عليها.  مجلة كلية الواقع والمعوقات ، وا 
 .00، ص08التربية ، جامعة الزقازيق، العدد

 

تطبيقات إدارة (. 0220ماضي، محمد توفيق، )( 8)
الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية في مجالي الصحة 

الطبعة األولى، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  .والتعليم
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