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Summary:  

      These circumstances  approach aims to highlight the role of higher education  

in  the  development of society and its development, and  expand the horizons of 

knowledge  and  cultural ; through the contribution of its institutions in the 

graduation of  human resources with the knowledge, science and training, able to 

work in various fields and scientific disciplines; employing their energies and their 

potential to achieve its goals relating to education, and the preparation of manpower, 

in addition to community service; Every mission that are making society University, 

and a tool for making technical leadership and professional and intellectual; 

especially with what we are seeing from the emergence of the information society 

and knowledge which affect the on going social changes society, This underlines the 

important role of the university in determining the outcomes consistent with the 

nature of the times; the fact that good preparation for generations to contribute to the 

transfer of culture and work on community service and development of all aspects 

of social, economic, and political knowledge.  
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 ملخص:

افية هتدف هاته املقاربة إىل إبراز دور التعليم اجلامعي يف تطوير اجملتمع و تنميته ، وتوسيع آفاقه املعرفية و الثق 
 تختل  يف؛ من خالل إسهام مؤسساته يف ختريج كوادر بشرية متتلك املعرفة و العلم و التدريب ، قادرة على العمل 

اجملاالت و التخصصات العلمية ؛ حيث توظ  طاقاهتا و إمكاناهتا لتحقيق أهدافها املتعلقة بالتعليم ، وإعداد القوى 
البشرية ، إضافة إىل  خدمة اجملتمع؛ فلكل جامعة رسالتها اليت هي من صنع اجملتمع ، وأداة لصنع قياداته الفنية و املهنية 

ة  هده من بروز جمتمع املعلومات و جمتمع املعرفة اليت تؤثر على التغريات االجتماعية املستمر و الفكرية ؛ خاصة مع ما نش
وهذا ما يؤكد الدور املهم للجامعة يف حتديد تخرجات تتالءم مع طبيعة العصر ؛ كون اإلعداد اجليد لألجيال يساهم يف 

 سياسية.الجتماعية و االقتصادية و املعرفية و النقل الثقافة و العمل على خدمة اجملتمع و تنميته جبميع جوانبه ا

 الكلمات المفتاحية: وظيفة الجامعة، نقل ثقافة األجيال ، مجتمع المعرفة، التعليم المستمر.
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 مقـــدمة:

ها مكافحة الفقر اجملتمعية إزاء القضايا اإلنسانية ، وأبرز منذ  فرتة ليست ببعيدة بدا يتبلور مفهوم املسؤولية     
، و احلد من البطالة ن وتفعيل دور ذوي االحتياجات اخلاصة يف عملية التنمية و دجمهم يف اجملتمع و البيئة على وجه 

ته املسؤولية ااخلصوص؛ وهذا املفهوم كان غائبا يف حقبة ماضية أو مغيبا ألسباب متعددة و متشعبة ن أمهها إلقاء ه
على الدولة ،باعتبارها املسؤول الوحيد عن تأمني كافة احتياجات املواطنني  . وتعرف املسؤولية يف إطارها الواسع على 
أهنا أّي نشاط تقدمه املؤسسات احلكومية أو األهلية خلدمة اجملتمع ، فقد بين مفهوم املسؤولية اجملتمعية على نظرية 

ل كيان يف اجملتمع دورا جيب أن يقدم خلدمة هذا اجملتمع، و الكيان قد يكون جهة حكومية اخالقية تركز على أّن لك
أو غري حكومية ،رحبية أو غري رحبية ، وحىت أفراد اجملتمع أنفسهم من خالل مواطنته الصاحلة ، ورغم أّن املسؤولية 

ذا اإلطار ترتبط تبار املسؤولية اجملتمعية يف هاجملتمعية متس املؤسسات االقتصادية أكثر مما متس املؤسسات العامة، باع
باالستثمار األخالقي  و املسامهة يف التنمية اليت ختدم اجملتمع  و البيئة مع حتقيق العوائد اجملدية على االستثمار، إالّ أّن 

ا ، ويف ظل التغريات هتالنظرة إىل مؤسسات التعليم  غري الرحبية منها ارتبطت باملسؤولية اجملتمعية بكل جوانبها و مكونا
و املتغريات العاملية و العربية، وجب إجياد حلول للمشكالت اليت تق  حائال يف وجه النمو االقتصادي ورفاه اجملتمع 

 على املدى الطويل.

م و فمؤسسات التعليم العايل ، وحبكم أهنا منارات العلم اليت تقوم أساسا للرقي باجملتمعات فكريا و أخالقيا ، فإّن مفه
اخلدمة االجتماعية السائد حىت اآلن هو مفهوم قدمي ، وال تكاد ختلو جامعة من إدارة مستقلة تعىن هبذا األمر ، لكن 
هذه اخلدمات ال متس كل شرائح اجملتمع ، وكذلك احلال لكثري من اخلدمات و اإلسهامات احملمودة اليت تقدمها 

 ة األنشطة أو اإلشراف أو التوجيه.اجلامعات للمجتمع يف جمال الدعم املادي أو رعاي

إّن املؤسسات التعليمية  و خصوصا الكبرية منها مطالبة اآلن و أكثر من أّي وقت مضى بتحمل املسؤولية ، وان تبادر 
هذه املؤسسات إىل مأسسة املسؤولية اجملتمعية من خالل خططها االسرتاتيجية اليت تضمن إجراء الدراسات ، ووضع 

ؤشرات ملدى النجاح. و يكون ذلك باالنتقال من مفهوم تقدمي اخلدمة التطوعية غلى تطبيق أوسع آليات قياس و م
يقوم على تبين مفهوم املسؤولية اجملتمعية، اليت تركز على التأمل الدائم يف حمطات املرور املنجزة يف املؤسسة ، والتأكد  

 من حاجة اجملتمع للخدمة املقدمة.
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لعليا ثقافة والتزام باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة، وأن توفر اإلدارة ا فاملسؤولية اجملتمعية هي
 جتاه الدعم و املساندة التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة: االقتصادية ، االجتماعية والبيئية.

ر و متطلباته فية ، إال أّن حتديات العصو رغم هذا الدور الرئيس ملؤسسات التعليم العايل يتمثل الرسالة العلمية املعر 
فرضت على هذه املؤسسات مسؤوليات و أدوار تطال جوانب تختلفة من احلياة اليومية ، وعلى رأسها املسؤولية اجملتمعية 

 و الفعل احلقيقي و املباشر و املستمر يف تنمية اجملتمع و القيام بدورها كمؤسسات جمتمعية.

اجملتمع متواصلة و متجددة مع ما يشهده العامل من تطور تكنولوجي يف جمال االتصاالت ،  وباعتبار أّن التغريات يف
وانعكاس ذلك على خصائص األفراد واجتاهاهتم و سلوكياهتم ، فإنه البد أن تتجدد و تتطور صيغ املشاركة بني اجلامعة  

 تطور.يب احتياجات و متطلبات هذا الو اجملتمع ، ومن خالل تطوير ما هو قائم من صيغ واستحداث صيغ جديدة تل

ومبا أّن اجلامعة مؤسسة تعليم عال ، فهي أيضا ملتزمة بنوعية و حداثته، و كذلك يف البحث العلمي الذي يعد وسيلة 
 أساسية  لقيادة اجملتمع ليصبح شريكا و منتجا وفاعال يف احلضارة اإلنسانية.

 التالية:تسعى هاته الورقة البحثية لإلجابة عن األسئلة 

ماهي وظائف الجامعة؟ وما دور الجامعة في خدمة المجتمع ؟ وما هي المتطلبات الالزمة لجامعة  -
 تلمسان للقيام بدورها في تنمية وتطوير المسؤولية المجتمعية بكفاءة و فاعلية؟

 *فرضية البحث:

لى إحداث إعداد العنصر البشري القادر عتتمثل خدمة اجلامعة للمجتمع يف زيادة املسؤولية اجملتمعية ؛ من خالل        
 التنمية املنشودة من خالل تبين إعداد القوى العاملة القادرة على مواجهة التغيريات العلمية و التكنولوجية املعاصرة.

 الهدف من الدراسة: .0
أويل يف جمال  يهتدف هاته الورقة إىل إبراز مفهوم املسؤولية اجملتمعية للجامعات و املسامهة يف إلجياد أدب نظر 

املسؤولية اجملتمعية للجامعات باعتبارها مفهوما حديثا ليس فقط على املستوى احمللي و العريب ، بل على املستوى العاملي 
 أيضان وهي هتدف بالتايل إىل حتقيق اآليت :

 .توضيح ملفهوم املسؤولية للجامعات كمصطلح حديث العهد.2

 .وضع تصور ألداء املسؤولية اجملتمعية جلامعة تلمسان من خالل تأثرياهتا يف اجملتمع، ومراحل األداء.1
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 .بيان أمهية قيام اجلامعات بدورها يف املسؤولية اجملتمعية.3

 .الوقوف على واقع أداء جامعة تلمسان و دورها يف املسؤولية اجملتمعية.4

 مع معوقات أداء اجلامعة لدورها يف املسؤولية اجملتمعية.  .حتديد املتطلبات الالزمة للتعامل 5

 .مفهوم الجامعة:3

تعّرف اجلامعة بأهنا مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني، وأنظمة أكادميية معينة تتمثل وظائفها 
بيعة الكليات و األقسام ذات الطالرئيسية يف التدريس و البحث العلمي وخدمة اجملتمع ، وتتأل  من جمموعة من 

العلمية التخصصية ، وتعّرف أيضا بأهنا مؤسسة اجتماعية طورها اجملتمع لغرض أساسي هو خدمة اجملتمع وهي متثل 
 1جمتمعا علميا يهتم بالبحث عن احلقيقة.

 

 .تعريف المسؤولية االجتماعية:9

 2مطالبا عن أمور أو أفعال.ما يكون به اإلنسان مسؤوال و  أ. التعريف اللغوي:

 ب. التعريف االصطالحي:

تعّددت تعريفات املسؤولية االجتماعية ، واختلفت باختالف وجهات النظر لواضعيها واختالف ختصصاهتم، حيث      
 3يعرفها قاموس الفلسفة وعلم النفس بأهنا:" وعي الفرد املرتبط بأساس معريف بضرورة سلوكه تطوعيا حنو اجلماعة ".

كما تعد املسؤولية االجتماعية تعبريا عن املسؤولية األخالقية يف صورهتا اإلجرائية ح فاملسؤولية االجتماعية هي املسؤولية 
الفردية عن اجلماعة، مسؤولية الفرد أمم ذاته عن اجلماعة اليت ينتمي إليها ، اي أهنا مسؤولية ذاتية و مسؤولية خلقية 

                                                           

 ، نقال عن املوقع االلكرتوين:1002صاحل احلموري، املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات بني النظرية و التطبيق ،1 
http//www.arabvolunteering.org 

 ،بريوت.2221، دار الشرق ،33املنجد يف اللغة و االعالم ،ط2 
ندة املشروعات الصغرية و املتوسطة يف مصر، جامعة األسرج، حسني عبد املطلب، املسؤولية االجتماعية للشركات ودورها يف مسا3 

 .11: ،ص1005الزقازيق،
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راقبة الداخلية و احملاسبة الذاتية، كما أّن فيها من األخالق ما يف الواجب امللزم داخليا، ،مسؤولية فيها من األخالقية امل
 4إال أنه إلزام داخلي خاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية.

 إقرار الفرد مبا يصدر عنه من أفعال واستعداده لتحمل نتائجها"، ويتفق كلالرحمان بدوي بأنها "و يعرفها عبد       
بأهنا مسة من مسات اخللق و امليل حنو احملاسبة و تقدير الفرد لقيمته و أمهيته و االتصاف  سل وهندرسون جرانكمن 

 5باخللق حىت يكون  مسؤوال عن نفسه و ان يتصرف مبسؤولية حنو اآلخرين.

 .وظائف الجامعة الحديثة:5

ة ، تقاليد أكادميية معين هي مؤسسة علمية مستقلة ذات هيكل تنظيمي معني وأنظمة و أعراف و الجامعة
تتمثل وظائفها يف التدريس ، البحث العلمي، و خدمة اجملتمع، و تتأل  من جمموعة من الكليات و األقسام ذات 
الطبعة العلمية املتخصصة، وهي مؤسسة اجتماعية ، أنشأها اجملتمع خلدمة بعض أغراضه ، فالعالقة بني التعليم اجلامعي 

ان يكون  وثيق الصلة حبياة الناس ، ومشكالهتم و آماهلم حبيث يكون هدفه األول: تطوير و اجملتمع ، تفرض عليه 
 6اجملتمع و النهوض به إىل أفضل املستويات التقنية و االقتصادية و الصحية و االجتماعية.

 فالعالقة اليت تقيمها اجلامعة مبجتمعنا تشملك

يب و الذي تسهم اجلامعة يف إحداث أسال االنفجار المعرفي:أو  بالثورة المعرفيةأو ما يسمى  أوال: النمو المعرفي
أدوات تسهم يف احلصول على املعرفة وختزينها و اسرتجاعها و حتليلها ، مما جعل قوة اجلامعة و كفاءة أعضاء اهليئة 

و االقتصادية و  ةالتدريسية فيها ، و مستوى طالهبا هو احملور األساس لدرجة التقدم االجتماعي و مكوناته االجتماعي
الثقافية ، وحتقيق التنمية الشاملة مبا تقدمه اجلامعة من إمكانات و خربات للتعليم و التدريب املستمر ؛ حبيث يصبح 
اهلدف األول  للتعليم اجلامعي هو تطوير اجملتمع و النهوض به إىل أفضل املستويات التقنية و االقتصادية و االجتماعية 

 7و الثقافية.

                                                           

 .212-222،ص:02،العدد12هويدا البكري و آخرون، إدراك املديرين ملفهوم املسؤولية االجتماعية ، اجمللة العربية لإلدارة، اجمللد 4 
 .11،دراسة وصفية حتليلية،ص:-واقع و املأمولبني ال–حممد امحد شاهني، املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات العربية 5 
الة مقدمة لنيل سميسون حممد عبد القادر مشرف، التفكري االخالقي و عالقته باملسؤولية االجتماعية وبعض املتغريات لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة، ر 6 

 .11،ص:1002درجة املاجستري يف علوم الرتبية، كلية الرتبية ، جامعة غزة، 
 .20حممد أمحد شاهني، مرجع سابق، ص:7 
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الذي فرض على اجلامعات مناحي جديدة فلم يعد هناك جمال لعزل اجلامعة عن التقدم و التطور التقدم التقني:  ثانيا:
الذي شهده هذا العصر ، وأصبح من حتمية مسؤولياهتا النهوض مبجتمعاهتا، و متابعة التطور التكنولوجي و املسامهة 

طور قوى البشرية علميا و فنيا و إداريا واجتماعيا ، يف ضوء التفيه و تطوير الربامج و املناهج التعليمية، و إعداد ال
 التكنولوجي و متطلباته.

يشمل دور اجلامعة أيضا ترسيخ العالقة بني اجلامعة و اجملتمع ، من خالل تنمية البحث العلمي          و ثالثا: التنمية:  
رية لزراعة و معوقات العمل و إعداد الكفاءات البشالتطبيقي و ربطه بواقع العمل ، ومن تدريس مشكالت الصناعة و ا

اليت حيتاجها اجملتمع يف تختل  النشاطات ، وتزويدها بأحدث املعارف و اخلربات ، واذا ما أمهل دور التعليم العايل يف 
 8اخلطط التنموية يف اجملتمع ، فالنتيجة هي تباطؤ اخلطط التنموية و انتشار اجلهل.

مع للجامعة إضافة لتقدمي املعرفة تتمثل باالستجابة لالحتياجات الفعالة و األساسية لتنمية اجملت إّن الوظيفة األساسية
 اليت تشمل ما يلي:

 .التعليم اجلامعي لالرتقاء باجملتمع فكريا و علميا.2

 .توفري اإلمكانات البحثية و العملية حلل مشكالت اجملتمع و متدنه.1

 مع حضاريا و فكريا..اخلدمة العامة لالرتقاء باجملت3

.اإلبداع الفين : فدور اجلامعة ليس حتصيال علميا و معرفيا فقط، بل بناء للشخصية املميزة و تفجريا لطاقات الطلبة 4
 الثقافية و الفنية و األدبية عن طريق أنشطة موازية ومنح جوائز تنافسية.

املستخدمة ،  البيئة احمليطة ، ومعرفة األساليب الفنية.نشر املعرفة و تكوين العقلية الواعية حلل مشكالت اجملتمع و 5
 وتتبعها لركب التقدم العلمي و التكنولوجي.

.التنمية املهنية و الروحية ن وتنمية بعض املهارات مثل: مهارات القيادة و االتصال و غريها ، وزيادة التخصص يف 6
 املهن، وارتفاع مستوى املهارة الذي تتطلب األعمال و املهن.

 

                                                           

 .21ص: ،زياد بركات، واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع املعرفة من وجهة نظر عينة من اعضاء هيئة التدريس فيها، جامعة القدس احملتلة8 
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 . دور الجامعة في البحث و التطوير:6

يلعب  البحث و التطوير الذي تنفذه اجلامعات و مؤسسات التعليم العايل دورا أساسيا يف منظومة  البحث    
و التطوير يف أي بلد من البلدان اليت تنشد الرقي و التقدم ، فاجلامعة حتدد حاجات مؤسسات اجملتمع املختلفة بعامة،  

إلنتاجية خباصة، هبدف حتديد مسارات حبثية واضحة  ميكن أن تسهم يف رقي جمتمعاهتا ن وتقدمهم و املؤسسات ا
حتقيق غايات و أهداف تعود بالفائدة و املنفعة على مجيع األطراف ، وبناء على ذلك  أولت جامعة تلمسان برامج 

حوث العلمية و سبة اليت ميكن أن تنمو  فيها البالبحث    و التطوير اهتماما خاصا ، و ذلك بتوفري البيئة العلمية املنا
تزدهر ، ووفرت ما يلزم من متويل و معدات ، فهي بيئة ممتازة لإلبداع  العلمي و إمناء املعرفة و إثرائها و نشرها ، و 

عارف مالسعي يف توظيفها حلل املشكالت املختلفة يف اجملتمع ، و بدوهنا تصبح اجلامعة جمرد وسيلة تعليمية لعلوم و 
  9ينتجها آخرون.

و أصبحت البحوث العلمية اجلامعية يف الوقت احلاضر جزءا أساسيا من مهمات أعضاء اهليئات التدريسية ، وشرطا 
أساسيا لرتقيتهم و توليهم الوظائ  القيادية يف اجلامعات و مؤسسات التعليم العايل يف البلدان املتقدمة ن مما حيفز 

و اإلدارية ، بذل قصارى جهودهم إلجناز البحوث العلمية ، و السعي لنشرها يف اجملالت و أعضاء اهليئات التدريسية 
 10الدوريات العلمية احملكمة ذات السمعة الدولية املرموقة.

 .دور الجامعة في خدمة المجتمع:7

مع لتحسني  جملتإّن خدمة اجملتمع هي اجلهود اليت يقوم هبا  األفراد أو اجلماعات أو املنظمات أو بعض أفراد ا
األوضاع االجتماعية أو االقتصادية ، عن طريق حتديد االحتياجات اجملتمعية لألفراد و اجلماعات و املؤسسات ، 
وتصميم األنشطة و الربامج اليت تليب هاته االحتياجات عن طريق اجلامعة و كلياهتا و مراكزها البحثية املختلفة بغية 

 رغوب فيها ، كما أّن اجلامعة ختدم اجملتمع عن طريق حل مشكالته ، وحتقيق التنميةإحداث تغريات تنموية و سلوكية م
الشاملة يف اجملاالت املتعددة ، وهتدف إىل متكني أفراد اجملتمع و مؤسساته و هيئاته من حتقيق أقصى  إفادة ممكنة من 

 11ه الفعلية .ظروف املستفيد و حاجات اخلدمات املختلفة اليت تقدمه اجلامعة بوسائل و أساليب  متنوعة تتناسب مع

                                                           

ماعية على جماالت التعليم و الصحة و الشؤون االجت دراسة تطبيقية–جمدي مصطفى حممد، حتديد أولويات خدمة اجملتمع من منظور اخلدمة االجتماعية 9 
 .201، ص:1001كلية األزهر ، اجلزء الثاين ، يونيو–، جملة الرتبية -مبدينة العني

 .23عايدة باكري، تطور دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء املسؤولية اجملتمعية و االجتاهات العاملية احلديثة ،ص:10 
 .24سابق، ص:عايدة باكري ، مرجع 11 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

فاجلامعة تقدم خدمات تعليمية و أحباث تطبيقية و تقوم باستخدام مواردها ملساعدة احتياجات الشباب غري اجلامعي 
 و الكبار واهتماماهتم بغض النظر عن العمر أو اجلنس أو اخلربات التعليمية السابقة.

وكل  علما و ثقافة ، وكل تغيري يطرأ على اجملتمع ينعكس على اجلامعة ، و تستقطب اجلامعة من اجملتمع أعلى فئاته
تطور يصيب اجلامعة يصاحبه تغيري يف اجملتمع الذي نعيش فيه ، فاجلامعة ال تنفصل عن اجملتمع ، وعالقتها باجملتمع  

 12كعالقة اجلزء بالكل.

 . الميثاق العالمي للمسؤولية المجتمعية:2

االقتراح العالمي  األولي للميثاق العالمي للمسؤولية االجتماعية من قبل األمين العام  0444مّت يف عام         
كويف عنان يف خطابه أمام املنتدى االقتصادي العاملي ، يف حني أطلق امليثاق مبرحلته النهائية يف مقر األمم املتحدة يف 

عية  متعلقة بالشركات ؛ يعرض تسهيال و تعهدا ، وهو عبارة عن مبادرة مواطنة طو 1000يوليو سنة 16نيويورك يف 
من خالل عدة آليات ، سياسة احلوار ، املعرفة، شبكات حملية و مشاريع شراكة، ويعتمد هذا امليثاق على املسؤولية 

املة عللبدء و املشاركة يف األداء اجلوهري املتعلق باملسؤولية االجتماعية العامة مبا يف ذلك شفافية الشركات و القوى ال
 13و اجملتمع مبشاركة املبادئ املستند عليها امليثاق.

 .جامعة تلمسان و المجال العلمي:4

سنة ، حسبما أبرزه  40حققت جامعة تلمسان قفزة كبرية يف اجملال العلمي من حيث املرافق منذ إنشائها قبل         
إلنشاء هاته املؤسسة  40ام مراسم إحياء الذكرى وزير التعليم العايل و البحث العلمي. ويف كلمة ألقاها خالل اختت

للتعليم العايل ذكر الوزير باجملهودات الكبرية املبذولة  يف جمال اإلجنازات العلمية و املنشآت اليت مسحت جلامعة تلمسان 
 باالرتقاء إىل مصاف اجلامعات الكربى.

بعض العشرات من األساتذة ، حتصي جامعة تلمسان حاليا فمن مركز جامعي كان يعد بضع مئات  من طلبة يؤطرهم 
 أستاذ.2600أل  طالب و  40أزيد من 

                                                           

يب ، اخلليج، ر طارق عبد الرؤوف حممد عامر، تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة ، مكتب الرتبية الع12 
 .13، ص:1002

املبادرة املركزية بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات ، اللجنة الفرعية املعنية باملنشآت متعددة اجلنسية ، جملس اإلدارة، الدورة مكتب العمل الدويل ، 13 
 .02،الوثيقة رقم1006،مارس125
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توسعة مهمة مع تدعمها بالتجهيزات املختلفة و تخابر البحث باإلضافة إىل -أيب بكر بلقايد–وقد سجلت جامعة 
 أل  طالب كل سنة. 11اإلقامات اجلامعية اليت تستقبل 

لت جهودا كبرية منذ االستقالل إىل حد اليوم لسد النقص يف جمال املرافق اجلامعية بالبالد و أضاف أّن "الدولة قد بذ
 جامعة ومركز جامعي حاليا عرب تختل  أحناء الوطن. 26" مشريا إىل وجود 

ية ر وقد  أوضح ّن بلوغ التعليم سيكون نوعيا الستكمال اإلصالحات اليت ختص التعليم العايل ، ومتكني اجلامعة اجلزائ
من تكوين  الكفاءات  اليت ستساهم بدورها يف التنمية االقتصادية الوطنية ، وأكد أيضا أّن قطاع التعليم العايل يسعى 

 إىل تطوير البحث بإنشاء 

مراكز البحث عرب البالد يف تختل  اجملاالت العلمية و التكنولوجية ، مسحت هذه اجلهود جلامعاتنا بتحقيق قفزة نوعية 
 1500عامليا انتقلت جامعة تلمسان يف ظرف عام واحد إىل املركز ال 3500ن حتسني ترتيبها ، فمن املرتبة مما مكن م

و الثالث على املستوى املغاريب، وهذا التحسن تسجله أيضا كافة اجلامعات اجلزائرية ، كما وامبتريك حسب تصني  
الث عربيا بعد بإفريقيا بعد جنوب إفريقيا و مصر و املركز الث أوضح الوزير الذي أشار إىل أن اجلزائر حتتل املرتبة الثالثة

 14اململكة السعودية و مصر.

 .المسؤولية المجتمعية لجامعة تلمسان في دائرة شؤون الطلبة :20

 . متابعة الخريجين و المسؤولية المجتمعية:0.01

من أهم األسباب اليت أّدت إىل إنشاء قسم متابعة اخلرجيني كوحدة إدارية  تابعة لدائرة شؤون الطلبة هي بناء إّن        
و جيسد ذلك رؤية جامعة تلمسان و  15جسور الثقة و التعاون بني خرجيي اجلامعة و بني قطاعات العمل املختلفة،

ملتابعات عمل قسم متابعة اخلرجيني على تقدمي اخلدمات و ادورها يف املسؤولية اجملتمعية بشكل عملي، واستنادا لذلك 
للخرجيني ، من خالل تدريبهم و تأهيلهم ملساعدهتم يف البحث عن فرص عمل هلم و ربطهم مع املؤسسات املعنية 

 بالتشغيل ، مما يليب الوقت ذاته احتياجات سوق العمل يف عملية تشاركية مع اجلميع.

 

                                                           

 .1024-1023الدورية العلمية جلامعة تلمسان،14 

 .13،ص:1006اسرتاتيجية و مسقبلية، اجلبوري حامد حسني، نظام التعليم و التدريب يف اجلامعات، رؤية15 
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 .أنشطة مع المؤسسات:8.01

شركة و مؤسسة،  300قد متكنت جامعة تلمسان من خالل قسم متابعة اخلرجيني من إقامة اتصال و تواصل مع قرابة ل
 لتوفري فرص تدريب و عمل للخرجيني.

وعلى سبيل املثال ال احلصر ، عقدت عددا من الدورات املتخصصة للخرجيني ال كساهبم اخلربات و املهارات و جلعلهم 
  سوق العمل ، وذلك بالتعاون مع جمموعة من املؤسسات احمللية يف القطاعني احلكومي و اخلاص.مؤهلني و منافسني يف

و تتجلى عالقة قسم متابعة اخلرجيني باملؤسسات املختلفة من خالل العمل املشرتك خلدمة الطلبة يف أماكن تواجدهم 
تشبيك ليت يشارك فيها القسم كرتمجة فاعلة للوذلك وفق جمموعة من األنشطة أو اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات ، و ا

 مع اجملتمع ملا فيه  مصلحة الطلبة اخلرجيني .

 .اإلتفاقات الموقعة:01.3

.عقدت جامعة تلمسان اتفاقية شراكة و تعاون بني جامعة باريس و اجلامعة هبدف مساعدة اخلرجيني يف احلصول 2
؛وهو خطوة هامة إىل األمام ، يساعد اخلرجيني يف  (Averroès)على فرص تدريب و توظي  من خالل برنامج

 16التعرف على املؤسسات احمللية من خالل هاته االتفاقية.

ن أمثر العديد فالتعاون املشرتك بني البلدي جامعة تلمسان و جامعة سبيلت الكرواتية. وقعت اتفاقية شراكة بني 1
 من االتفاقيات يف إطار تبادل اخلربات و التجارب.

 يف اجلانب العلمي كش  من خالهلا رئيس اجلامعة على أنه جامعة كرواتياو  جامعة تلمساناتفاقية بني  .وقعت3
سيتم إرسال عدد من اخلرباء يف جمال الرقمية العصرية من أجل رقمية املكتبة املركزية  جلامعة ايب بكر بلقايد بتلمسان، 

العايل إىل جماالت أخرى بالعديد من التخصصات منها  و ختلل هذا اللقاء الذي مجعه مع مسؤويل قطاع التعليم
ختصص الصيدلة و اهلندسة املعمارية و اإلعالم اآليل ، وهي التخصصات اليت أبرمت بشأهنا كل من اجلزائر و كرواتيا 

ن ماتفاقية ما بني جامعة تلمسان و جامعة زاقراب الكرواتية، ختص مشروع توأمة  متكن كال املؤسستني اجلامعيتني 
 17تبادل اخلربات و البعثات الطالبية يف إطار علمي.

                                                           

 .رئاسة اجلامعة ، قسم العالقات اخلارجية، والية تلمسان16 

article aps.dz/spip.php-http://www.oran? :مشاريع الشراكة جلامعة تلمسان مع اجلامعات العاملية نقال عن املوقع االلكرتوين17 

17975 
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. من أجل دعم تطبيق اإلصالح و حتديث العليم العايل ، ويف إطار الشراكة بني االحتاد األورويب و جامعة تلمسان 4
 للتعليم العايل و البحث العلمي.( paps)مّت االتفاق لتفعيل برنامج لدعم السياسة اجلهوية 

-PAPS/ESRS مج تقوده وارة التعليم العايل و البحث العلمي و ممول من طرف اجلزائر و االحتاد األورويب ، برنا
الربنامج يهدف خاصة إىل مرافقة و دعم اإلصالحات األساسية يف امليدان لتحديث النظام اجلامعي و هذا من خالل 

التعليم ،  ؤسسات اجلامعية و حتسني نوعيةإجياد آليات إلدماج الشباب )الطلبة( يف عامل املؤسسات ، تقوية قدرت امل
 الربنامج حيتوي على ستة نتائج:

 1R : النتيجة األوىل : ضمان اجلودةA.Q 

2R:.النتيجة الثانية: طرق اإلعالم 

3R :.النتيجة الثالثة: املوارد البشرية 

4R:.مدرسة الدكاترة 

5R.النتيجة اخلامسة: تكوين ل.م.د : 

6R.النتيجة السادسة : تقريب اجلامعات من املؤسسات : 

 2جامعات جزائرية)قسنطينة، سكيكدة، اجلزائر، بومرداس، وهران( ، معنية بالنتيجة رقم 5جامعة تلمسان بصحبة 
 )ضمان اجلودة(.

و   responsable assurance qualité (RAQ) هلذا السبب عينت اجلامعة مسؤوال عن اجلودة -
 .(CAQ)مان اجلودة للجامعة نصبت خلية ض

لكي نتمكن من تفعيل برنامج ضمان اجلودة داخل الكلية ، إلجراء هذه التجربة ،  فريق التقويم الداخلي: .8
 مّت تعيني سبعة أساتذة و طلبة نظام ل.م.د.

فريق التقومي الداخلي للكلية ( ن قام 24-23منذ انطالق املشروع يف بداية هذه السنة )األعمال المنجزة:  .3
حتت إشراف مسؤول اجلودة بإدراج وسائل اجلودة لتمكني أساتذة الشعبة املعنية باملشروع من حتسني 

 تصرفاهتم البيداغوجية و الوسائل هي كاآليت:
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برنامج منوذجي سلم لألساتذة عرب خدمة األنرتنت الستعماله خالل حتضري برامج  (:Syllabusأ. برنامج )
قاييس اليت ختصهم بداية كل سنة أو سداسي ، وحيتوي هذا النموذج على حمتوى املقياس ، اهداف امل

املقياس التعليمية و التعلمية ، قائمة املراجع املستعملة لتحضري دروس املقياس ، طرق التقومي ، ومعلومات 
من هذا  ذة تسليم نسخةأخرى لتسهيل و تفعيل تدريس و تعلم املادة ، وبطبيعة احلال طلب من األسات

 الربنامج املفصل للطلبة.

 ب. استبيان لتقويم التدريس من طرف الطلبة:

استبيان متعلق بالتدريس وزع على األساتذة لكي يسلموه لطلبتهم يف هناية السداسي لكي يقوموا عملية تدريس 
 للمدرس. أساتذهتم مث يرجعونه ألساتذهتم ، لكي يقوموا نظرة الطلبة لعملية التدريس و

.وقعت اتفاقية تعاون و شراكة بني جامعة تلمسان و اجلامعة الفرنسية ؛ حيث أّكد سفري فرنسا يف اجلزائر السيد: 5
بتلمسان أّن اجلزائر و فرنسا " اختارتا املضي حنو املستقبل و املضي و االنتقال إىل السرعة األعلى من   برنارد ايميي

 18أجل شراكة متكافئة .

بلوماسي الفرنسي خالل كلمة ألقاها بقاعة احملاضرات جلامعة تلمسان إىل أنه بعد زيارة الدولة اليت قام هبا و أشار الد
قرر رئيسا الدولتني اجلزائري و الفرنسي إعطاء دفع جديد  1021الرئيس فرانسوا هوالند إىل اجلزائر يف ديسمرب 

 لروابط االستثنائية بني البلدين.للعالقات الثنائية  من أجل شراكة متكافئة لتدعيم أكثر ا

 امييي إىل اجملهودات اليت تبذهلا بالده يف جمال التعاون و التكوين ، وذكر بأّن الطلبة هم يفبرنارد وقد تطرق السيد 
صميم العالقات الثنائية مشريا إىل التواجد القوي للطلبة اجلزائريني يف فرنسا ، وأن عدد الفرنسيني الذين لديهم ارتباط 

ماليني ن وهذا ما يبني اّن اواصر الصداقة القوية و مهمة بالنظر إىل التاريخ املشرتك و  2مباشر مع اجلزائر يقارب 
 القرب اجلغرايف و تقاسم اللغة الفرنسية.

. جاري التحضري إلجناز عدد من االتفاقيات مع مؤسسات اجملتمع املختلفة لتوفري فرص العمل و التدريب 6
 ها مجعية البيئة واملتح  العمومي، مجعية ناس اخلري ، مراكز التنمية البشرية و التدريب للخرجيني.للخرجيني، و من

 

                                                           

 املرجع السابق، املكان السابق.18 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 411 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 .أيام التوظيف:9.01

من منطلق حرص اجلامعة على خرجييها و تقدمي ما أمكن من خدمات هلم ، وتسويقهم يف ميادين العمل احمللية               
افة اهتم و مؤهالهتم ، بادرت اجلامعة إىل عقد و تنظيم أيام توظي  متتابعة  يف كو اخلارجية ، وتعري  املؤسسات بقدر 

م مناطقها التعليمية ، فنظم قسم متابعة اخلرجيني يف دائرة شؤون الطلبة ثالثة أيام توظي  يف كلية العلوم االنسانية و العلو 
مؤسسة              300ات ، حبضور ما يزيد عن خريج و خرجية من كافة التخصص 100االجتماعية شارك فيها ما يزيد عن 

 و شركة حملية بني أهلية و حكومية  وخاصة ، ليتحقق بذلك جمموعة من األهداف أمهها:

 تعري  اخلرجيني بسوق العمل واحتياجاته و تعري  املؤسسات مبؤهالت اخلرجيني و قدراهتم ، وبناء الثقة بالنفس و تعزيز
عن الذات لذى اخلرجيني ، ومساعدة اخلرجيني يف احلصول على فرص عمل و تدريب  مبا وسائل التواصل و التعبري 

يتناسب مع مؤهالهتم و ميوهلم ، إضافة إىل احلصول على التغذية الراجعة من خالل اخلرجيني و املؤسسات إسهاما يف 
ني من جهة اصل بني اجلامعة و اخلرجيتطوير األداء للطرفني، مع اإلشارة إىل أمهية كل ذلك يف بناء جسور الثقة و التو 

 ، وبني اجلامعة و سوق العمل من جهة ثانية ، و بني اخلرجيني و سوق العمل من جهة ثانية.

 .المنح و المساعدات التي تقدمها الجامعة للمؤسسات و الجمعيات:5.01

هم اجلامعية، لطلبة طوال فرتة دراستحترص اجلامعة كعادهتا على تقدمي اخلدمات العلمية و الرتبوية املتميزة ل       
ويستكمل هذا الدور بدور اجتماعي بارز تقوم به اجلامعة يستهدف خدمة طلبتها من جهة و خدمة اجملتمع من جهة 
أخرى ، ويظهر ذلك جليا يف حرص اجلامعة على توفري املساعدات املالية للطلبة احملتاجني من خالل منحهم منحا 

إلكمال مسريهتم العلمية ، كما حترص اجلامعة على تشجيع طلبتها عى التفوق و التميز العلمي دراسية علمية و مالية 
و ذلك من خالل تقدمي منح دراسية كاملة للطلبة املتفوقني ، إضافة لتقدميها ملنح دراسية كاملة جملموعة من املؤسسات 

  19ل للقيام بدورها يف خدمة اجملتمع.االجتماعية ووضع شراكة مع النوادي الثقافية و الرياضية حتفيزا هل

 .الحملة الوطنية الشبابية للتبرع بالدم:6.01

استمرارا للدور الريادي الذي تقوم به جامعة ايب بكر بلقايد تلمسان، وحرصها على تنمية العمل التطوعي يف          
 مصطفى دمرجي""مع املستشفى اجلامعي  شىت النواحي احلياتية و خباصة الصحية منها ، فقد قامت اجلامعة بعقد توأمة

                                                           
 الشراكة جلامعة تلمسان مع اجلامعات العاملية ، مرجع سابقمشاريع 19 
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ق بتلمسان للقيام حبمالت التربع بالدم بصفة دورية ، إضافة إىل محلة التربع بالدم اليت قامت هبا مجعية ناس اخلري بالتنسي
مع مركز حقن الدم و تفعيل من اجلامعة ؛حيث شارك يف هاته احلملة عدد من املوظفني و الدارسني و األطباء و سيتم 

 20الل أيام احلملة العامة تنظيم محالت للتربع بالدم  يف مجيع مناطق اجلامعة التعليمية و مراكزها الدراسية.خ

هذا و حترص دائرة شؤون الطلبة ومن خالل أنشطة الطلبة عرب جمالس الطلبة  و الكتل الطالبية على تنفيذ عدد من 
جلامعة، حيث من خالل تطوير البحث التوعوي و التطوعي لدارسي االربامج التطوعية و تنميته اليت ختدم اجملتمع احمللي 

تقوم الدائرة بتنظيم أعمال تطوعية  تختلفة و متعددة يف كافة مناطق اجلامعة و خارجها تتمثل يف أيام النظافة ، زيارات 
 ة....ام الطبيلدور املسنني ، زيارات إىل املستشفيات، املسوح امليدانية مع مؤسسات اجملتمع املدين ، االي

 . المسؤولية المجتمعية في دائرة العالقات العامة:00

يتعلق يف لعب دور يف تنمية اجملتمع ، و ذلك من خالل توظي  إمكاناهتا و للعالقات العامة جانبان اثنان : األول 
االحتياجات اجملتمعية ، وطرح مشاريع ختاطب احتياجاهتم ، وتشكيل حلقة وصل بني اجملتمع و عالقاهتا لتلبية 

 يكمن يف لعب دور يف عملية التشبيك اجملتمعي و الشراكة اجملتمعية ، إذ تلعبو الجانب الثاني املؤسسات املاحنة. 
 ة ومؤسسات اجملتمع احمللي من جهة أخرىالعالقات العامة  دورا يف الرتابط و التواصل مع مؤسسات احلكومة من جه

، و التواصل بني مؤسسات اجملتمع احمللي من جهة ثالثة ، وهو ما ميّكن فئات اجملتمع املختلفة من إيصال صوهتا 
 21لصناع القرار.

 ..المستوى اإلعالمي:0.00

 لتغطية نشاطات اجلامعة ويقوم اإلعالم مبحاولة لعب دور الوسيط أو الناقل إلبداعات اجلامعة ، فهو شبكة    
 فعالياهتا ، ونقل الفائدة املرجوة منها إىل اجملتمع بعامة و اىل فئات حمددة خباصة.

وهتدف اجلامعة اليوم إلقامة عالقات وطيدة مع وسائل اإلسالم احمللية و الوطنية املختلفة ، يف حماولة منها لتحقيق  
 22احمللي و اجلامعة ؛ من خالل نشر فلسفة اجلامعة القائمة على التعليم املفتوح.تواصل اجملتمع 

                                                           
 المستشفى الجامعي "مصطفى دمرجي" والية تلمسان.20 

21 Charter in ,Kezar,T.Chambers,J.Burckhardt, & associates (edt)(2009).higher education for the public good 

:emerging voices forms a national movement. Faculty service and the scholarship of engagement. An 

Francisco,ca:war.p.p25. 

 aps.dz/spip.php§article 19621-http://www.oran:المستوى اإلعالمي بجامعة تلمسان ، نقال عن الموقع االلكتروني22 
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تؤمن بأّن اإلعالم وسيلة مثلى لنشر فلسفة اجلامعة و أهدافها ، وإقناع اجملتمع احمللي هبا، يف جامعة تلمسان إّن 
اإلعالم  ى أكمل وجه. ومن خاللحماولة منها لتحقيق مسؤوليتها االجتماعية جتاه  اجملتمع و تأديتها رسالتها عل

تستطيع العامة أن تعكس نبض الدارسني و املشرفني األكادمييني و العاملني فيها إىل اجملتمع احمللي، كما أهنا تتابع 
 الوسائل اإلعالمية و معرفو نبض الشارع  حماولة االستفادة منه يف حتديد السياسات و االحتياجات و االولويات.

 القات الداخلية مع المجتمع المحلي:. مستوى الع1.22

تلتزم جامعة تلمسان بتحمل مسؤولياهتا  العامة يف تعزيز العدالة االجتماعية و التضامن ، حيث أهنا تبذل جهودا       
كبرية لتوسيع القاعدة االجتماعية لطالهبا ، كما أهنا تلتزم بتشريع أبواهبا أمام مجيع أصحاب املؤهالت الذين ميكنهم 

وحىت يتحقق هذا اهلدف ، فاحلاجة ماسة إلقامة  23ستفادة من التعليم العايل و ذلك عرب منحهم فرص النجاح،اال
الشراكات مع احلكومات و اجلهات الفاعلة األخرى يف جمال النظام االجتماعي لضمان حتقيق املسؤولية االجتماعية 

ش هذه املسؤولية من خالل إقامة األنشطة و الندوات وور اليت ينبغي أن تقوم هبا اجلامعات وفاء جملتمعاهتا؛ وتكمن 
العمل املتنوعة مبواضيعها الثقافية ،االجتماعية و الطبية، و اليت تسعى الدائرة من خالهلا إىل توعية الدارسني يف هذه 

ف إىل رفع مكانة داجملاالت ، أما فيما يتعلق بزيارات مؤسسات اجملتمع احمللي و التشبيك معها ، فإّن هذه الزيارات هت
جامعة تلمسان يف أوساط اجملتمع احمللي ، واليت تتمتع هبوية متيزها عن بقية اجلامعات تتمثل يف اعتمادها منط التعليم 
املفتوح نظاما تعليميا ، سواء أكانت اللغة العربية أم االجنليزية أم الفرنسية ، واليت قدمن للجامعة و موظفيها و دارسيها 

 ألكادمييني فيها ، وكذلك للعاملني يف الوزارات املختلفة و مؤسسات اجملتمع املدين.و املشرفني ا

 .المسؤولية المجتمعية في البرامج األكاديمية:08

تسهم الربامج األكادميية يف جامعة تلمسان بشكل فاعل يف حتقيق مسؤولية اجلامعة اجملتمعية وذلك من خالل العديد 
 تنفذها مؤسسات اجملتمع املدين  و خباصة تلك العاملة يف جمال اخلدمة و العمل من األنشطة و الفعاليات اليت

 االجتماعي ، وميكن استعراض بعض هذه االنشطة يف اآليت:

مت تشكيل جلنة من طلبة تدريب ميداين يف برنامج التنمية االجتماعية و األسرية من الدارسني  1005.يف العام 2
 بالتنسيق مع املستشفيات لتزويدهم بالدم وقت احلاجة.الراغبني يف التربع بالدم و 

                                                           
م التسيري ، املؤسسات الصغرية و الكبرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علو  سنيقرة رفيقة، أثر تطبيق املسؤولية االجتماعية على أداء املوارد البشرية يف23 

 .13،ص:1023-1021جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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.مساعدة املؤسسات يف تنفيذ براجمها اجلماهريية اليت حتتاج فيها إىل متطوعني لتنفيذ هذه الربامج وقد مّت ذلك من 1
 خالل مجعية اهلالل األمحر و اجلمعيات و غريها من املؤسسات.

 جتماعية للمسامهة يف إجناح برامج املؤسسات..تقدمي أيام عمل تطوعي من طالب اخلدمة اال3

 .دور جامعة تلمسان في تنمية المسؤولية المجتمعية:03

 ميكن إمجال خدمات اجلامعة للمجتمع يف زيادة املسؤولية اجملتمعية و خدمة اجملتمع فيما يلي: 

العاملة القادرة على مواجهة   .إعداد العنصر البشري  القادر على إحداث التنمية املنشودة من خالل إعداد القوى2
 التغيريات العلمية و التكنولوجية املعاصرة.

 .تقدمي منشورات ذوي اخلربة من هيئة التدريس لإلفادة من خرباهتم يف جماالت اإلنتاج و اخلدمات.1

 .عقد املؤمترات اليت تسمح يف ترقية اجملتمع وحل مشكالته.3

م ن مجيع األعمار ، و التدريب املستمر للمهنيني لرفع كفاءاهتم واكساهب.تبين التعليم املستمر لتعليم الكبار م4
 اخلربات الالزمة ألداء املهنة.

.نشر العلم و املعرفة يف اجملتمع احمللي من خالل حماضرات و ندوات ترقى باجملتمع إىل مستوى جيعل أفراده يتكيفون 5
 مع جمتمعهم.

رجييها ؛ لتحديث معلوماهتم يف جمالت ختصصهم ، ومعاجلة .عقد اجلامعة حلقات و ندوات و مؤمترات خل5
 املشكالت اليت تواجههم يف احلياة العلمية.

 .تقدم اجلامعة لطالهبا برامج تثقيفية لرفع مستواهم الثقايف ، وربطهم ببيئتهم و جمتمعهم.6

 ألهلية..تقدمي خدمات للمجتمع اخلارجي عن طريق العمل التطوعي يف املؤسسات احلكومية و ا2

.توفري اإلمكانات البحثية و العملية و املعامل املركزية ووحدات البحوث اليت أنشأت بغرض القيام بالدراسات 8
 24املتخصصة يف تختل  اجملاالت العلمية و اإلنسانية.

                                                           
ري ، جامعة ايب بكر بلقايد، ة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيضيايف نوال، املسؤولية اجملتمعية للموارد البشرية ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، ختصص تسيري املوارد البشري24 

 .210،ص:1020-1002تلمسان، 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 1, 2018 

           

 
 114 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 .أدوار خاصة لجامعة تلمسان و شراكة لتنمية المجتمع:09

 .دور الجامعة في تنمية المرأة:0.09

شك أّن التعليم بفلسفته و أدواته و مرونته يقرب املسافات و األماكن و األزمنة ، و جيعل التعليم متوفرا ال        
 بعدالة جلميع فئات اجملتمع و طبقاته من كبار وصغار، ذكور و إناث، فقراء و أغنياء ، وسكان املدن و الري  .

يف القيود  يف سبيل استكمال تعليمها العايل ، و املتمثلةويف ظل مواجهة بعض التحديات اليت ال تزال املرأة تواجهها 
االجتماعية املرتبطة بالعادات و التقاليد ، و املفاهيم اخلاطئة املالزمة للنظرة الدونية لتعليم املرأة ، وتبين فكرة أن التعليم 

فاض معدل د املالية، بسبب اخنمهم للرجل أكثر من املرأة، إضافة إىل الظروف االقتصادية غري املستقرة و نقص املوار 
الدخل وارتفاع مؤشرات الغالء ، وثقل املسؤوليات األسرية ، فإّن منط التعليم و مسؤولياته يلعبان دورا مهما يف تشجيع 
املرأة على إكمال حتصيلها العلمي ، وال سيما لفئات معينة من النساء اللوايت وجدن يف اجلامعة املالذ الوحيد لبناء 

الثقافية و االجتماعية ن فنرى يف جامعة تلمسان أّن املرأة قد وجدت ضالتها يف حتقيق ذاهتا و أهدافها يف شخصيتهن 
التعليم و تعويضها عما فات من فرص ، بسبب ظروفها االجتماعية و االقتصادية و السياسية اليت تق  حائال أمام 

 25ن فرصا و مزايا عديدة.التحاقها مبؤسسات التعليم العايل ، فقدمت هلا جامعة تلمسا

 . دور الجامعة في دمج المعوقين و تمكينهم:09.8

تعّد اجلامعات بعامة هي املكان األوسع الذي يضم نسبة كبرية من أفراد اجملتمع ، وما ينعكس على ذلك             
دمات و نية يف تقدمي اخلمن زيادة أعداد الدارسني ذوي االحتياجات اخلاصة يف هذه املؤسسات ، وتعزيزا ملبدأ امله

املساعدات للدارسني و عمال على توفري كافة السبل املمكنة ملساعدهم يف مسريهتم التعليمية و اإلمكانات الالزمة 
حلياهتم التعليمية اليومية من اجل حتصيل أكادميي مناسب يؤهلهم ليكونوا أعضاء فاعلني  يف اجملتمع ويف خدمة وطنهم 

إىل العمل على توفري كافة املستلزمات اليت تكفل هلذه الفئة ممارسة حياهتا ممارسة حياهتا  ، بادرت جامعة تلمسان
الطبيعية للقيام بواجباته دون شعور بالتمييز ، وضمن مبدأ التكافل اجملتمعي ؛ فقد قامت اجلامعة بعدة نشاطات حول 

ه مع مجعية "امسع" لوالية تلمسان ؛ حضر بذلك نذكر منها: يوما دراسيا وطنا حول الصمم و طرق عالجه بالتنسيق 
أطباء تختصون يف علم األورطفونيا و علم النفس و التنمية البشرية و جراحون يف األذن و األن  و احلنجرة ، اليوم 
 نالدراسي احتضنه احلرم اجلامعي بتلمسان مؤخرا ، دعا إىل ضرورة االهتمام بفئة املعاقني مسعيا و حل املشاكل اليت يعانو 

                                                           
 .13،ص:1020اعتدال اجلريري ، التعليم و املرآة، اجلهاز املركزي لإلحصاء ،25 
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منها ، اللقاء العلمي متحور حول عدة حماور ن أمهها احملور الطيب اجلراحي الذي تضمن كيفية التشخيص املبكر و 
أهدافه ، و الفئة املستهدفة لزرع القوقعة اإللكرتونية. ومن أهم التوصيات اليت خرج هبا املشاركون يف اللقاء ، دعوة 

تشخيص املبكر ، ومطالبة وزارة الصحة بتخصيص غالف مايل خاص اجلمعية إلنشاء خلية استماع مع وضع شبكة لل
 26هبذه الشرحية مع العمل على صنعها حمليا ، السيما أّن هاته األجهزة املستوردة ال تتأقلم مع اللغة العربية.

للدارسني   توفر أجواء هي األكثر مالءمةويف ظل ما تتميز به اجلامعة يف جمال نظامها التعليمي متكنت اجلامعة من ان 
 املعوقني لاللتحاق بفرص التعليم العايل ، من خالل توفري ما يلي:

.املرونة يف اإلجراءات و املتابعات اليت يوفرها النظام التعليمي و انعكاسها على حالة التواصل للدارس املعوق مع 2
 اجلامعة و خدمتها.

االت من تختربات حاسوب للمكفوفني ، ومقررات إلكرتونية ، وتواصل عرب البوابة يف اجمل.اخلدمات اليت وفرهتا اجلامعة 1
اإلدارية و املالية و األكادميية للدارس، ووفرت للمعوق و أسرته فرص املتابعة و االطالع على احتياجات الدارس من 

 27خالل هذه البوابة يف أّي مكان وزمان.

قات خلاصة اليت تقدم للدارسني املعوقني ساعدت الدارس املعوق يف التغلب على املعو .التكلفة املنخفضة و املساعدات ا3
 املادية اليت غالبا ما متيز األسر اليت لديها أبناء معوقون.

 . تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع:09.3

تتطلب عمليات التحسني و التطوير لعملية التعليم يف جامعة تلمسان دراسة جادة للواقع التعليمي للوقوف على ما 
حتتويه عمليات التعلم و التعليم من سلبيات و اجيابيات يف كافة اجلوانب اإلدارية و الفنية ، وتعزيزها باسرتاتيجيات 

 جديدة و حديثة ثبت جناحها عامليا.

ّن تفعيل دور اجلامعة يف جمال التنمية الشاملة و التغري االجتماعي املنشود ن وربط و تقوية روح املبادرة و إ         
املشاركة وتوثيق العالقات اإلنسانية و املعرفية ، ومعرفة األساليب الفنية املستحدثة، و مالحقتهم لركب التقدم العلمي 

 و التكنولوجي يتحقق مبا يلي:

                                                           
 فضيل لزرق، الصمم وطرق عالجه ، نقال عن املوقع اإللكرتوين:26 

http://www.vitaminedz.com/article/articles_18300_1028423_13_1html 

 جامعة تلمسان، قسم النشاطات العلمية.27 
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 للعاملني باملؤسسات املختلفة يف اجملتمع.تقدمي اخلدمات  .2
 تشجيع أفراد اجملتمع على زيارة منشآت اجلامعة واستخدام مرافقها. .1
إنشاء جلان استشارية مشرتكة من اهليئة العاملة يف اجلامعة ، و قيادات اجملتمع  من ذوي القرار لتحديد  .3

 حاجات اجملتمع و التعرف على مشكالته.
 ة حلّل املشكالت احمللية سعيا وراء خدمة اجملتمع و تطويره.توجيه األحباث اجلامعي .4
 عقد مؤمترات يف اجلامعة ملختل  التخصصات. .5
 تقدمي برامج لتلبية متطلبات افراد اجملتمع على اختالف مستوياهتم. .6
 جتهيز مراكز خدمة اجملتمع للقيام بتدريب أفراد اجملتمع. .2
 و تسخريها يف إدارة املشاريع و األعمال املختلفة.تبين األفكار اجلديدة و املتطورة لألفراد ،  .8
 مشاركة اجلامعة يف املناسبات االجتماعية املختلفة. .2
 .اإلسهام يف ميادين الثقافة ونقلها ألبناء اجملتمع لرفع مستوى الوعي لديهم.20

 .مشاركة اهليئة التدريسية و الطلبة يف اجملال التطوعي العام خلدمة اجملتمع.22

املايل ألبناء اجلامعة ممن ال يستطيعون حتمل العبء املايل إلمتام دراستهم لتحقيق شعار حق املواطن .الدعم 21
 28يف التعليم اجلامعي.

 ..تبّني المسؤولية المجتمعية:05

اجملتمع، وقد أدى اإلسراع يف توسيع اجلامعات إىل اإلجتاه تعد اجلامعات مظلة تغطي باهتماماهتا جوانب           
 29حنو إجياد عدة ختصصات أكادميية مع مالءمتها الستثنائية املرحلة التنموية اليت متر هبا اجلزائر.

 وو تسعى اجلامعات إىل االطالع بدور احلافز يف جمال احلفاظ على الذاتية  الثقافية اجلزائرية ، وصون الرتاث الوطين 
 تريد أيضا أن تكون أماكن للقاء و املناقشة من أجل التعبري عن الوجدان الوطين.

 ولتبين املسؤولية اجملتمعية ، وجب على اجلامعة ما يلي:

                                                           
 .13عايدة باكري،مرجع سابق،ص:28 
 .36ضيايف نوال، مرجع سابق،ص:29 
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 .تعزيز موقعها و مسعتها داخل اجملتمع ن وزيادة اإلحساس الواضح بأهداف اجلامعة و رسالتها.2

 االجتماعي..حتقيق عوائد طويلة األجل يف االستثمار 1

 .تتيح الفرصة البتكار و اختبارها منتجات و خدمات جديدة.3

 .تطور مهارات السكان احملليني حبيث يصبح لديهم روافد حيتاجوهنا لدخول سوق العمل.4

 . مأسسة املسؤولية اجملتمعية من خالل  تضمينها يف خطة اجلامعة و أهدافها و إجراءاهتا.5

 * توصيات البحث:

 ة األفراد و املؤسسات حول املسؤولية اجملتمعية بعامة و املسؤولية اجملتمعية للجامعات خباصة.تطوير ثقاف-

تضمني املوارد التعليمية خاصة املقررات الدراسية مفاهيما حول املسؤولية اجملتمعية، من خالل ربطها مبحتوى املقرر -
 حيثما أمكن ذلك.

ات سرتاتيجياهتا اعتمادا على دراسات و أحباث للوقوف على احتياجوضع اجلامعات املسؤولية اجملتمعية يف صلب ا-
 اجملتمع و فئاته باستمرار.

 إنشاء دائرة متخصصة يف اجلامعة تعىن باملسؤولية اجملتمعية و متابعة أداء كل الوحدات يف هذا اجملال.-

 مناقشة العايل يكون متخصصا يف عقد مؤمتر سنوي مشرتك تشارك فيه كل اجلامعات من أحناء الوطن ووزارة التعليم-
السياسات العامة للمسؤولية اجملتمعية للجامعات و عرض التجارب الناجحة لتقوميها و تطويرها و تعميمها ، 

 وتضمينه ما حيفز اجلامعات على اإلبداع و التسابق يف هذا اإلطار.

 خاتمة عامة:

لثقافة، لة  و مواجهة متطلبات املستقبل إال باملعرفة و اال يستطيع أّي جمتمع حتقيق أهداف التنمية الشام        
وامتالك جهاز إعالمي و مهين سليم يتفق و متطلبات الواقع و املستقبل املنشود بالعلم و التعليم .ومما الشك فيه 
ايل عأّن اجلامعة هي من أهم منظمات ودور صناعة العلم و التعليم يف العامل، و يص  بعض رؤساء دول التعليم ال

بأنه تعليم أساسي ، وذلك ألنه الركيزة األساسية  يف بناء مكونات اإلنسان العقلية و الوجدانية و تشكيلها ، 
 وتأهيله للتعامل مع العلم و املعرفة واستيعاب آليات التقدم و تفهم لغة العصر.
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ون دور اجلامعة تفرض بل وحتتم أال يكإّن مواكبة عصر التكنولوجيا و املعلوماتية املتصارعة فائقة اخلطر،           
نقل املعرفة فقط. وملا كانت اجلامعة  مؤسسة اجتماعية أنشأها اجملتمع خلدمة بعض أغراضه تؤثر يف اجملتمع من 
خالل ما تقوم به من وظائ  و تتأثر  مبا حييط هبا من تغريات تفرضها أوضاع اجملتمع و حركته، لذا مل يعد من 

زل عن اجملتمع الذي توجد فيه ن وما يواجهه من حتديات و مشكالت وما حيلم به من املمكن أن تعيش مبع
 طموحات و آمال.

 متن المصادر و المراجع:

 أ. الكتب:

 .باللغة العربية:0

(، املسؤولية االجتماعية للشركات و دورها يف مساندة املشروعات 1005.األسرج حسني عبد املطلب)2
 ، جامعة الزقازيق.الصغرية و املتوسطة يف مصر 

 (، نظام التعليم و التدريب يف اجلامعات ، رؤية اسرتاتيجية و مستقبلية،.1006.اجلبوري حامد حسني)1

.زياد بركات ، واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس فيها ، 3
 جامعة القدس احملتلة.

(، تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء 1002عامر ) .طارق عبد الرؤوف حممد4
 االجتاهات  العاملية احلديثة ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

 . باللغة األجنبية:8

5. Charter in ,Kezar,T.Chambers,J.Burckhardt, & associates (edt)(2009).higher 

education for the public good :emerging voices forms a national movement. 

Faculty service and the scholarship of engagement. An Francisco,ca:war. 

 ب. المقاالت العلمية:

 (، التعليم و املرأة ، اجلهاز املركزي لإلحصاء.1020.اعتدال اجلريري،)6

 ليلية.، دراسة وصفية حت-بني الواقع و املأمول–تمعية يف اجلامعات العربية .حممد أمحد شاهني، املسؤولية اجمل2
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 .عايدة باكري، تطور دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع يف ضوء املسؤولية اجملتمعية و االجتاهات العاملية احلديثة.8

 ج. المجالت العلمية:

دراسة تطبيقية –(، حتديد اولويات خدمة اجملتمع من منظور اخلدمة االجتماعية 1001.جمدي حممد مصطفى )2
على جماالت التعليم و الصحة و الشؤون االجتماعية، مبدينة العني ، جملة الرتبية، كلية الرتبية جبامعة األزهر ، اجلزء 

 الثاين ،يونيو .

املديرين ملفهوم املسؤولية االجتماعية ، اجمللة العربية لإلدارة ، .هويدال البكري و آخرون ، إدراك 20
 (.02(،العدد)12اجمللد)

 د. الدوريات:

 .1024-1023. الدورية العلمية جلامعة تلمسان ، 22

 ه. الرسائل الجامعية:

 * رسائل الماجستير :

 رد البشرية يف املؤسسات الصغرية و(، أثر تطبيق املسؤولية االجتماعية على أداء املوا1021سنيقرة رفيقة) .21
الكبرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة قاصدي مرباح، 

 ورقلة،.
(،التفكري االخالقي و عالقته باملسؤولية االجتماعية وبعض املتغريات 1002. ميسون حممد عبد القادر مشرف)23

امعة اإلسالمية بغزة، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف علوم الرتبية، كلية الرتبية ، جامعة غزة، لدى طلبة اجل
 .11،ص:
(،املسؤولية اجملتمعية للموارد البشرية ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري ، ختصص تسيري 1002ضيايف نوال) .24

 .210تسيري ، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان،ص:املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية و علوم ال
 و. التقارير العلمية:

(، املبادرة املركزية بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات ، اللجنة الفرعية املعنية 1006.مكتب العمل الدويل)25
 .02،  الوثيقة رقم 125باملنشآت متعددة اجلنسية، جملس اإلدارة، الدورة 
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 ي. الهيآت الرسمية:

 .رئاسة اجلامعة ، قسم العالقات اخلارجية ، جامعة تلمسان.26

 .جامعة تلمسان ، قسم النشاطات العلمية.22

 .املستشفى اجلامعي "نصطفى دمرجي" والية تلمسان.28

 س. القواميس:

 ،دار الشرق، بريوت.33(،ط2221املنجد يف اللغة و اإلعالم ) 22

 ك. المواقع اإللكترونية:

 ، نقال عن املوقع االلكرتوين:1002صاحل احلموري، املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات بني النظرية و التطبيق ، .10
http//www.arabvolunteering.org 

 

 :.مشاريع الشراكة جلامعة تلمسان مع اجلامعات العاملية نقال عن املوقع االلكرتوين12

http://www.oran-aps.dz/spip.php ?article 17975 

 .املستوى اإلعالمي جبامعة تلمسان ، نقال عن املوقع االلكرتوين:11

http://www.oran-aps.dz/spip.php§article 19621 

 .فضيل لزرق، الصمم وطرق عالجه ، نقال عن املوقع اإللكرتوين:13
http://www.vitaminedz.com/article/articles_18300_1028423_13_1htm 
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