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 :المستخمص
سؤولية المجتمعية لطمبة الجامعة و اىم البرامج التطوعية بيان مستوى الم الحاليبحثنا يحاول 

التي تشجع عمييا الجامعة و المناىج التربوية التي توجو الطالب نحو بناء المسؤولية 
جامعة  –، حيث تم اخذ عينة من طمبة كمية االداب لجامعةالمجتمعية داخل و خارج اسوار ا

االقتصادية و المنيجية المؤثرة في درجة بغداد لموقوف عمى اىم العوامل االجتماعية و 
ان المبحوثين الى وقد توصمت الدراسة . بينيم و بين البيئة المحيطة بيم الشعور بالمسؤولية

، اما ابرز التوصيات الت الطالبية التطوعية المجتمعيةلدييم الرغبة في المشاركة في الحم
عة و المؤتمرات التي تخدم القضايا تفعيل اإلعالم بين أنشطة الجاموالمقترحات فيي ضرورة 

 .المجتمعية والمشاركات الطالبية
، والعمل المسؤولية االجتماعية، البيئة الجامعية، المعايير األخالقية)الكممات المفتاحية:

 .(التطوعي
Social responsibility and the university environment 
Students of the Department of Sociology as a model 

M.Dr. Sahar Kazem Najm       M.Dr.. Mohamed Ghazi Sabbar 
University of Baghdad/College of Arts/Department of Sociology 

Abstract: 
 Our current research attempts to show the level of social responsibility 

for university students and the most important voluntary programs that 

the university encourages and the educational curricula that direct the 

student towards building social responsibility inside and outside the 

walls of the university، where a sample was taken from students of the 

College of Arts - University of Baghdad to find out the most important 

social factors And the economic and methodological factors affecting 
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the degree of responsibility between them and the environment around 

them. The study concluded that the respondents have the desire to 

participate in the student community volunteer campaigns، and the 

most prominent recommendations and proposals are the need to 

activate the media between the university's activities and conferences 

that serve societal issues and student participation. 

Keywords: social responsibility, university environment, ethical 

standards, and volunteerism. 

 الفصل االول : عناصر البحث 
 المبحث االول : مشكمة البحث

مسؤولية المجتمعية في مجتمع الطمبة يجد الباحثان ان مثار االىتمام بدراسة موضوع ال
الجامعيين جاء من خالل االستياء الممحوظ من قبل االساتذة نحو الطمبة عمى 
المستويات المعرفية و الدافعية العممية و الثقافية ، يضاف ليا مالحظة الطابع العام 

اطي لمذوق و التعامل االخالقي مع كل ما يحيط الطالب عمى المستوى العام مثل التع
مستوى  –السموك المفظي بين الطمبة  –المحافظة عمى المال العام  –مع نظافة المكان 

 التطوع لمعمل داخل الجامعة(. –المبادرات في النشاطات الطالبية 
نجد اغمب الطمبة من الذكور و االناث ليم قابمية عالية في تقصي حقوقيم و  اذ

المناطة بيم تحت قائمة من الحجج و المطالبة بيا نظير عدم االكتراث بالواجبات 
الذرائع التي غالبا ما تكون غير حقيقية . و ان منطق القوة و الغمبة صار لغة تتغمب 

 عمى اسموب التفاىم ضمن مظمة الحق و الواجب . 
في اآلونة االخيرة صار ممحوظا ان طمبة المرحمة االولى يتعمم جل السموكيات من 

 نطق الحق قبل الواجب .طمبة المراحل االعمى  ضمن م
لما تقدم  صار لزاما ان يقف الباحثان عمى االسباب التي ادت الى تفشي ىذه الظاىرة 
السمبية بين طمبة من فئة يفترض ىي قدوة حسنة لبقية افراد المجتمع  لمن ىم خارج 
سور الجامعة . و التعرف عمى االنشطة و المناىج االجتماعية و الثقافية التي تعزز 

سؤولية المجتمعية لدييم تجاه المجتمع بشكل عام و بينيم و بين بعضيم بشكل الم
 خاص .
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 ىدف البحث . -2
 -ىذه الدراسة التعرف عمى : عبرييدف الباحثان 

التعرف عمى الواقع االجتماعي و االقتصادي و التعميمي لمطمبة و درجة الشعور  - أ
ية من خالل المشاركة الفاعمة بالمسؤولية االجتماعية و بالتالي المسؤولية المجتمع

 داخل الحرم الجامعي .
من خالل التعرف عمى البرامج التي تضعيا ادراة و عمادة الكمية بوصفيا   - ب

مؤسسة رسمية مسؤولة عن تحقيق مفيوم المسؤولية االجتماعية و و المجتمعية نحو 
ي اىداف و برامج تتعدى حدود الحرم الجامعي خاصة في ظل الظروف الصعبة الت

 يمر بيا المجتمع العراقي .
تحديد دور الجامعة في التوعية بالمسؤولية المجتمعية نحو نشر القيم االخالقية  - ت

 التي يتفق عمييا المجتمع و التي تصب في اىداف التنمية المستدامة .
التعرف عمى الخطط التي اعدت لتطبيق منيج المسؤولية المجتمعية من قبل  - ث

 لطالب من جية و تجاه المجتمع االكبر من جية أخرى .الجامعة او الكمية تجاه ا
 اىمية البحث : -2

م ، بدخول وسائل االتصال من االنواع  2003نظرا ألنفتاح العراق عمى العالم ما بعد 
ت التشوه حاالكافة و بدون قيد و شرط و لكل فئات المجتمع ، و بالتزامن مع ازدياد 

خارجو عمى مستوى المسؤولية بالتعامل مع  في الذوق العام داخل الحرم الجامعي و
 .البيئة 

 الفصل الثاني / المفاىيم والدراسات السابقة 
 / المفاىيم  األولالمبحث 

 المصطمحات و المفاىيم : 
استعمل الباحثان أىم المفاىيم المرتبطة بمفيوم المسؤولية االجتماعية  من اجل الخروج 

 وىي :بالتعريف اإلجرائي الخاص بيدف البحث 
 المسؤولية االجتماعية ، المعايير األخالقية ،  والعمل التطوعي .

 المسؤولية االجتماعية: .1
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اإلدارية منيا و الدراسات اإلنسانية و إن مفيوم المسؤولية االجتماعية كثر استعمالو في  
االجتماعية وغيرىا ، و لكن دائما ىناك عدم اتفاق عمى تعريف موحد واضح ألنيا تقع 

. أم اجتماعية أو اقتصادية وغيرىا ق الفمسفة العممية لكل عمم سواء أكانت إداريةفي مأز 
لكن اغمب التعريفات تجمع عمى أنيا تعتمد عمى ما يشبع بو الفرد من عوامل التنشئة 
االجتماعية التي تؤصل العمل الصالح و المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع بما فيو 

الح العام ىذا التداخل كان واضح من خالل القراءات من مؤسسات و أفراد خدمة لمص
التي ال تميز بين مسؤولية اجتماعية و مسؤولية مجتمعية من قبل مؤسسة رسمية تجاه 
األفراد عامة أو المستفيدين من خدماتيا بشكل خاص و عالقة ذلك بالتنمية المجتمعية 

 الواسعة . 
ناع عن االنخراط في أفعال ضارة، أو االمت ىذه المسؤولية يمكن أن تكون سمبية، عبر

 .إيجابية، من خالل القيام بأفعال تحقق من أىداف المجتمع بشكل مباشر
 (34-29ص ،2006الصيرفي، محمد، )                                         

 المعايير األخالقية : .2
تتعمق بعالقة اإلنسان المسؤولية األخالقية فيي أوسع واشمل من دائرة القانون ألنيا 

بخالقو وبنفسو وبغيره، فيي مسؤولية ذاتية أمام ربو والضمير. أما دائرة القانون 
ا فمقصورة عمى سموك اإلنسان نحو غيره وتتغير حسب القانون المعمول بو، وتنفذى

، وسجون. أما المسؤولية األخالقية فيي ثابتة وال سمطة خارجية من قضاة، رجال امن
ارسيا قوة ذاتية تتعمق بضمير اإلنسان الذي ىو سمطتو األولى. ىنا يمكن تتغير، وتم

القول أن األخالق بقوتيا الذاتية ال تكون بديال عن القانون ولكن كال من المسؤولية 
األخالقية والمسؤولية القانونية متكاممتان وال يمكن الفصل بينيما في أي مينة ميما 

ات، ىي مجموعة من اآلداب والقيم أو القواعد التي كانت.و فمسفة األخالق، واألخالقي
  (9، ص2014لطنطاوي،ا) صوابا بين أصحاب مينة معينة تعد

واالخالق من اىم دعائم حفظ االمم من االنييار و الضياع ، ليذا ركزت عمييا مؤلفات 
الباحثين و الفالسفة ، ألن صالح الفرد يعني صالح المجتمع ، و حثت عمييا كل 

 سواء اكانت سماوية ام وضعية . الديانات 
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 :العمل التطوعي .3
في المجال العسكري حيث يعمل  1755ظير ىذا المصطمح ألول مرة عام  

قامت في الواليات المتحدة األمريكية  19المتطوعون مقابل مال منظم . و في القرن 
أصبح األشخاص أكثر إدراكا لمسمبيات ضد العبودية   Great Awakeningبتجربة 

تبعتيا أخرى أثناء الحرب األىمية  1851سست أول جمعية لمشبان المسيحيين عام وتأ
 .الجرحى و تزويد الجنود بالمعونة حيث تطوعت النساء لتضميد

و ىناك أنواع عديدة من التطوع بحسب نوع العمل أو الخدمة التي يقدميا 
 الطوارئ وغيره .  –االفتراضي  –المتطوعون فمنو العمل البيئي 

ي بيدف تحقيق خدمة فالعمل التطوعي ىو كل جيد يقدم بدون مقابل مادي أو ربح إذن
 (188، ص2016)رفيدة،. لمصالح العام

 : ديةالعوامل االقتصا .4
اغمب الدراسات الحديثة تصب في الجانب االقتصادي ذات منحى إداري بحت، إذ 

اإلرباح بأقل يعتقد ان أصحاب الشركات و االستثمارات جل ىميا ىو الترويج و كسب 
خسارة وأطول مدة ، من خالل اإلقبال عمى المبادرات التي تستثير اىتمام المواطنين 

 نحو قضاياىم ذات العالقة .
و ألن المجتمعات مرت بعمميات انتقال و تغير في السياسات العامة و السياسات 

اتيا ، مما االقتصادية و االجتماعية خاصة بما أصابيا من رياح العولمة أو العولمة ذ
زاد اليوة بين الدول النامية والدول المتقدمة األمر الذي زاد من الفقر وحدتو نتيجة زيادة 
االستيالك الالواعي خاصة المجتمعات النامية والمياث وراء العمل الذي يؤمن لقمة 
زاء كل  العيش في الدول المتقدمة مما زاد من حدة الفرق بين الفئات الفقيرة والغنية ، وا 
ذلك زادت النداءات و المطالبات االجتماعية خاصة و بشكل متزايد باحترام القواعد 
االجتماعية وااللتزامات األخالقية و العمل عمى التوازن وتحقيق العدالة االجتماعية من 
خالل احترام حقوق اإلنسان وخاصة النداءات الموجية لمشركات التجارية المسئولة عن 

نواعيا . بمعنى االبتعاد عن مظاىر استغالل الفئات المحتاجة انتقال المنتجات بكل أ
بل العمل مع المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية بتأمين الحاجات األساسية بأقل 
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األرباح لضمان التكافل االجتماعي خدمة لمصالح العام . لذلك كانت قوانين و مواثيق 
شركات خاصة العابرة لمقارات بمطالبتيا األمم المتحدة كفيمة بتنظيم وتحديد شراىة ىذه ال

 (0222، 02-02بختة، ، و الشين،  .)من قوانين تؤمن حماية المستيمكالعمل ض
 العوامل التعميمية : .5

ن الجامعة ىدف ووسيمة البحث  فمن الجدير بالبحث عن كل ما تقدمو الجامعة ا ابم
ل تصب في التوعية عمأنشطة مجتمعية وورش ناىج تعميمية او مقررات دراسية و من م

وتمقينيم و تعويدىم الشعور بمسؤوليتيم تجاه مجتمعيم بغض النظر عن بميام الطمبة
التي من شأنيا ان تسيم في برامج أو االختصاص الذي ينخرطون بو  و  نوع العمم

التنمية و التنمية المستدامة لتعزيز البناءات االجتماعية و االقتصادية و السياسية و 
 ا المجتمع .الثقافية ليذ

عمى ) أنيا  لممسؤولية االجتماعية و الذي ينصلو استعرضنا تعريف البنك الدولي و 
التزام أصحاب المؤسسات و الشركات بالمساىمة في التنمية المستدامة من خالل العمل 

 (المجتمع المحمي و المجتمع األكبرمع موظفييم و عائالتيم و 
(1999,p 3، World Business Council for Sustainable Development)  لوجدنا إن

مسؤولية المبادرة األخالقية المناطة بالجامعة لكونيا تضم فئة من المجتمع تعد منبع 
الطاقات العممية و البنائية و النيوض بالمجتمع ميما كانت حدة المشكالت التي يعاني 

اجل الحياة و  ىو يكافح منعراقي وخاصة في الوقت الراىن، و منيا مثل مجتمعنا ال
المحافظة عمى ديمومة التزامو األخالقي أمام األجيال القادمة في اإلصرار عمى 
النيوض و االستمرار بكل ما يضمن الحياة اآلمنة و المستدامة برغم ظروف االحتالل 
 و اليجمات البربرية من الجماعات اإلرىابية و أنواع العنف المباشر وغير المباشر.  

من نظرية الفعل التواصمي لمعالم ) ىابر ماس ( بأن اي فعل اجتماعي  يقتبس الباحثان
تواصمي ال يتم اال بتوجيو الغايات النافعة و الجيود نحو النجاح اذ يقول ) ان الفعل 
التواصمي يمثل في الوضع المثالي خطابا ناجحا حتى في حالة انعدام اية ممارسات ال 

كإطار نظري يفسر العالقة بين الطالب و . ( 347)مييبل، ص تستند الى اي اجماع (
الجامعة في تفعيل المبادرة األخالقية و المسؤولية المجتمعية من خالل التعرف عمى 
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مستوى الوعي بالعمل التطوعي من خالل مدى الوعي و القدرة عمى المبادرة 
 االجتماعية من قبل الطمبة الجامعيين داخل و خارج الكمية و من ىي الجيات التي
تقف مساندا ليم ؟ و ما ىي المعوقات التي تحول دون جعميم طاقة تمد برامج التنمية 

 المستدامة بالفاعمية والتواصل؟ 
 بحث الثاني / الدراسات السابقة الم
المجال اإلداري واالقتصادي  تصب في راسات التي اطمعت عمييا الباحثانلداغمب اان 
او المجال االجتماعي  ال التنمية االجتماعيةجد دراسة عراقية تصب في مجو ت وال ،

 : وقف عمى احدث دراسة  عراقيا وىيليذا ستت ،بصورة عامة
: المسةةةةةةةةةةةةةةؤولية (73  ص2102عبددددددددددددددد بدددددددددددددداقر  .)دراسةةةةةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةةةةةدى عبةةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةةاقر

ريسةةةةةةةةةةةةيين االجتماعيةةةةةةةةةةةةة وعالقتيةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةاألداء الةةةةةةةةةةةةوظيفي لةةةةةةةةةةةةدى أعضةةةةةةةةةةةةاء ىيئةةةةةةةةةةةةة التد
دريسةةةةةةةةةي وتدريسةةةةةةةةةيات عينةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن ت انالباحثةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةذ فةةةةةةةةةي كميةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة األساسةةةةةةةةةية

( 66بواقةةةةةةةةةةةةةع ) 112بمغةةةةةةةةةةةةةت  2011 – 2010لمعةةةةةةةةةةةةةام  األساسةةةةةةةةةةةةةيةكميةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةة 
 األقسةةةةةةةةةامو بشةةةةةةةةةكل عشةةةةةةةةةوائي ومةةةةةةةةةن كافةةةةةةةةةة  اإلنةةةةةةةةةاث( مةةةةةةةةةن 146مةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةذكور و ) 

 األداءالعالقةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةين  إيجةةةةةةةةةةادكةةةةةةةةةةان اليةةةةةةةةةةدف مةةةةةةةةةةن الدراسةةةةةةةةةةة  ، واإلنسةةةةةةةةةةانيةالعمميةةةةةةةةةةة 
لممسةةةةةةةةةةةةؤولية  االجتماعيةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةتخدام مقياسةةةةةةةةةةةةين احةةةةةةةةةةةةدىما والمسةةةةةةةةةةةةؤوليةالةةةةةةةةةةةةوظيفي 

بنتةةةةةةةةةةةةةائج  انو قةةةةةةةةةةةةةد خةةةةةةةةةةةةةرج الباحثةةةةةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةةةةةةة و اآلخةةةةةةةةةةةةةر لةةةةةةةةةةةةةؤلداء الةةةةةةةةةةةةةوظيفي .
 : منيا
 ان التدريسيين ال يعانون من ضعف  في المسؤولية االجتماعية . -
كممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  زادت المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤولية االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة زادت كفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءة األداء الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوظيفي  -

تصةةةةةةةةةةب  .وبةةةةةةةةةالعكس ووضةةةةةةةةةعت عةةةةةةةةةةدة توصةةةةةةةةةيات بعةةةةةةةةةةد ان خرجةةةةةةةةةت بالنتةةةةةةةةةةائج التةةةةةةةةةي
صةةةةةةةةةةةةةةمحة أداء التدريسةةةةةةةةةةةةةةيين وتعزيةةةةةةةةةةةةةةز األداء مةةةةةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةةةةل الجامعةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةي م

 بحسب اختصاصو.
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العوامل االجتماعية سؤولية االجتماعية والمجتمعية و تاريخ الم :الفصل الثالث
 واالقتصادية
 :: تاريخ المسؤولية االجتماعية و المجتمعية األولالمبحث 

عميم والصحة  و البيئة  و تحرص المؤسسات عمى دعم برامج التنمية في قطاعات الت
الثقافية  األنشطةمثل  ،الخدمات المجتمعية من خالل برامج المسؤولية المجتمعية 

ما ىي  إذنذات الفائدة العامة .  األنشطةوالرياضية  و الفنية و الصحية وغيرىا من 
 ؟ ىذه البرامج  و متى تقدم ؟ و لمن
ى الكثير من الشركات و المؤسسات يوجد لد إذ  CSR) برنامج المسؤولية المجتمعية 

و المكاسب  اإلنتاجلم يعد يقاس بمقدار  األعماليقوم حول فمسفة ان النجاح في عالم 
 األمنالمالية المباشرة و ال يتوقف عند تقيد ىذه الشركات و المؤسسات بموائح و قواعد 

ركات من خدمات لشما تقدمو ىذه ا إلىيتعداه  إنماالسالمة و الحفاظ عمى البيئة فقط و 
  (2015.)العامري، ات التي توجد  فييا وتعمل معيا (تطويرية لممجتمعتنموية و 

درجة االنفصال بين  إلىففي مطمع القرن العشرين تطورت الفمسفات االقتصادية لتصل 
واجبات الشركات ىو الربح  أىمكانت  أنفبعد  ،في الشركات الحديثة  واإلدارةالممكية 
لضمان سداد  ، األرباحىذه  يؤمنت من خالل احترام القانون الذي وسيمة كان وبأي
صارت  ،المستثمرين بأعمى نسبة ممكنة  أرباحالعاممين وتحقيق حصة  أجور

التشريعات الخاصة باألعمال تتطور مع تطور الحكومات في البمدان المتقدمة صناعيا 
شجع عمى تخصيص مما  ،ضريبي مقابل التبرعات لؤلعمال الخيرية  إعفاءبمنح 

لؤلعمال االجتماعية و جمعيات حماية المستيمك مما زاد فاعمية  األرباححصة من 
النسوية و  حركات الحقوق المدنية و جماعات الضغط مثل الجماعات العمالية و

 ألزممما  أورباو  األمريكيةاألقميات و والمواطنين السود و الممونين في الواليات المتحدة 
لممستخدمين من  أدنىسياساتيا في مجال االستخدام مثل تعيين حد  الشركات تطوير

والتراجع عن السياسات التمييزية تجاه  واألقمياتالنساء العامالت و المواطنين السود 
الرقابة و الحماية ضد التموث و ازداد  أنظمةالمعاقين و ذوي الحاجات الخاصة وتطور 

 االىتمام بالحد من ىدر الطاقة . 
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 و التعميمية  العوامل االجتماعية واالقتصادية :الثاني  المبحث
 أوال : العوامل االجتماعية 

االجتماعي برزت  اإلصالحو قبميا فشل الرأسمالية في  1991بعد انييار الشيوعية في 
 ،االجتماعي لحماية الحقوق االجتماعية و االقتصادية ألفراد المجتمع  اإلصالح أنظمة

ور مفيوم رأس المال البشري الذي عنى بالطاقات البشرية بعدىا و من ىذه البرامج تط
حد ممكن دون  أقصى إلىفي سبيل الحفاظ عمى البيئة واستثمارىا  الوسيمةاليدف و 

 تموثيا ولمصمحة األفراد والمجتمع بصورة عامة وتأمين ىذه المصمحة لؤلجيال القادمة . 
 ،لمجتمعات التي ال يستيان بدورىا تعد الجامعة من المؤسسات التي تسيم في تطور ا

حيث انتبيت دول الغرب أىمية ىذا الدور من خالل مخرجاتيا بالمتمثمة بالطاقات 
تجزأ من ليذا صارت الجامعة جزءا ال ي ،العقمية والبشرية الخالقة التي تحتضنيا 

يائية و في ظل الضغوطات المتزايدة من اجل تحسين النتائج الن) برنامج التنمية البشرية
قرارات صعبة قي ظل  األعمالمؤسسين صالحين يواجو قادة  إلىلؤلعمال والتحول 

ىي المنظمات الخيرية التي ستكون  و ما ،القضايا االجتماعية  التي ينبغي دعميا 
نضعيا  و من شأنيا ان تعود  أن؟ و ما المبادرات التي ينبغي عمينا  أقوياءشركاء 
ننفذ برنامجا ناجحا ؟ و  أنقضية معا ؟ و كيف يمكن عمى الشركة وال األكبربالنفع 

 (13, ص  2011كوتمر ،  ).نولد شغفا و دعما داخميين ؟ كيف نقيس النجاح ؟(
وبالنسبة لممجتمع العراقي نجد أن المنظور لممسؤولية االجتماعية متأصل في الشريعة 

رات التنشئة و توجو اغمب مؤش ،ي تمثل ديانة اغمب أفراد المجتمعاإلسالمية الت
االجتماعية نحو التبرع والصدقات و التكافل االجتماعي بدون توجيو مؤسسي أو 

وجب التكافل االجتماعي وتوجو الشعور بالمسؤولية فالقران الكريم ي ،حكومي 
قولو و  (33)النور/ االية () وآتوىم من مال اهلل الذي أتاكماالجتماعية بقولو تعالى 

و أنفقوا  ولو و أنفقوا مما جعمكم مستخمفين فيو فالذين آمنوا منكم ) آمنوا باهلل ورس تعالى
 (.7)الحديد/ االية ليم اجر كبير (

و لعل الصورة الواضحة في المجتمع العراقي بتطبيق وصايا الرسول الكريم ) ص ( 
في الحصار إبان عقد التسعينات  وبعد حرب عند الظروف العصيبة التي مر بيا 
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% فكانت الفتاوى الدينية بأن تسمم الزكاة  112،1نسبة الفقر  وصمتحيث ، الخميج
والصدقات والخمس لذوي األرحام والجيران من اجل تنمية الشعور بالمسؤولية 
االجتماعية والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد من اجل التغمب عمى الظروف 

 (2008، و)الجنابي (2011)الرحاحمة، .القتصادية الصعبة التي مرت عمييما
 الجانب الميداني الفصل الرابع: 

  :مجتمع البحث .1
جامعة بغداد ، يضم الدراسات االولية بأربع  –كمية االداب  –قسم عمم االجتماع 

الخدمة االجتماعية و  –مراحل بواقع  ثالثة تخصصات ىي عمم االجتماع 
    االنثروبولوجيا . اضافة الى الدراسات العميا . 

 مجاالت البحث: .2
جامعة بغداد في مجمع  –كمية اآلداب  –مجال المكاني : قسم عمم االجتماع ال -

 من مدينة بغداد . جانب الرصافة   باب المعظم
 4-1إلى  3-1المجال ألزماني : أخذ  توزيع االستبيان و تكراره مدة تقع بين  -

و حتى إتمام  2014- 6-1لنظري مدة تقع بين .بينما اخذ الجانب ا 2015 –
 يا. البحث كم

( طالبا  60عينة من طمبة قسم عمم االجتماع بواقع  ) تم أخذ المجال البشري:  -
 من الذكور و اإلناث و بشكل عشوائي و من جميع المراحل .

منيج الدراسة : تم البحث وفق المنيج الوصفي االستطالعي  بغرض التحقق  -
 من أىداف البحث . 

 : تحميل البيانات  .3
 النوع (  0جدول رقم ) 

 % العدد الجنس
 41،67 25 ذكر
 58،33 35 أنثى

 100 60 المجموع
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% من مجموع العينة و نسبة الذكور  58كانت  اإلناثان نسبة  أعالهيوضح الجدول  
 % . 41ىي 

 المرحمة الدراسية(  2جدول رقم ) 
 % العدد المرحمة الدراسية 

 20 12  األولى
 26،66 16 الثانية
 26،66 16 الثالثة

 26،66 16 لرابعةا
  100 60 المجموع

% بينما سجمت المراحل  20ىي  األولىنسبة طالب المرحمة  أن أعالهيبين الجدول 
الباحثة  إن أساس% . وىذا منطقي عمى 26الثانية والثالثة والرابعة نسبة متساوية وىي 

 قسمت عدد االستبيان بحسب  عدد الطمبة في القسم .
 

 لسكنمنطقة ا( 3جدول رقم ) 
 % العدد منطقة السكن

 21،66 13 كرخ
 55 33 رصافة 
 23،33 14 محافظات 
 100 60 المجموع

 
بينما كانت نسبة من  ،% من عينة البحث 21سجمت نسبة الطمبة من سكنة الكرخ 
أما طمبة المحافظات فقد كانت نسبتيم  ،%  55يسكن الرصافة من مدينة بغداد ىي 

 بحثية .% من مجموع الوحدات ال 23
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 ( التعاون 4جدول ) 
 % العدد ىل تتعاون مع أفراد أسرتك

 86،66 52 نعم
 13،33 8 ال

 100 60 المجموع
 

 األعمىىي  أسرىميتضح من الجدول أعاله ان نسبة الطمبة الذين يبادرون في مساعدة 
% . أي ان التنشئة األسرية في المجتمع العراقي تشجع عمى التعاون 86و بنسبة 
وىذه داللة جيدة تؤشر عمى ان المجتمع العراقي و  ،النظر عن  نوع الجنس بغض 

خاصة فئة الطمبة الجامعيين لدييم القدرة عمى العمل والمبادرة باالستعداد السموكي من 
 خالل التنشئة االجتماعية. 

 (  التعاون مع الجيران 5جدول )
 % العدد ىل تتعاون مع الجيران 

 88،33 53 نعم
 11،66 7 ال

 99،99 60 المجموع
%  و يعكس 88يؤشر الجدول أعاله عمى استعداد الطمبة لمتعاون مع الجيران بنسبة  

تجاه  ةذلك استعداد عالي لممبادرة في المساعدة وىو دليل عمى وجود الشعور بالمسؤولي
 اآلخرين بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدين.

 ( العمل التطوعي6جدول ) 
مستعد لمعمل ىل أنت 

 التطوعي 
 % العدد

 53،33 33 نعم
 46،66 27 ال

  99،99 60 المجموع
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% بينما العكس كانت 53يوضح الجدول ان نسبة من يبادر لمعمل التطوعي ىي 
% . وىذا يدل عمى ان ثقافة العمل التطوعي غير واضحة في مجتمع 46نسبتيم 
ة الحضرية عمى الرغم من تنشئتيم مما يعكس تدني وعي مجتمعي بيذه الثقاف ،الطمبة 

 عمى التعاون .
 ( المسؤولية تجاه األساتذة 7جدول ) 
 % العدد تشعر بالمسؤولية تجاه األساتذة 

 88،33 53 نعم 
 11،66 7 ال

  99،99 60 المجموع
 

%  . مما 88في الجدول أعاله سجمت نسبة من يشعر بالمسؤولية تجاه األساتذة ب
األخالقية من قبل الطمبة تجاه أساتذتيم عالية وىذا  ةبالمسؤولي يدل عمى أن الشعور

يدل عمى ثقافة المجتمع باحترام المعمم وكبير السن وىو مؤشر يدل عمى أن العادات و 
 األخالقية . ةالتقاليد ال تزال تمقن أجياليا باالحترام و المسؤولي

 ( المسؤولية تجاه الزمالء8جدول ) 
مالء المسؤولية تجاه الز 
 واجبة 

 % العدد

 91،66 55 نعم
 8،33 5 ال 

 99،99 60 المجموع
يتضح لنا من الجدول أعاله ان نسبة من يشعر بالمسؤولية تجاه زمالئو ىي األعمى 

االجتماعية و المبادرة األخالقية عالية بين  ة% بمعنى ان المسؤولي91وقد سجمت 
 . نس الطمبة بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو الج
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 ( التنازل عن الحقوق 9جدول ) 
ىل تتنازل عن حقوقك في 

 سبيل األسرة 
 % العدد

 100 60 نعم
 0 0 ال

 100 60 المجموع
من الجدول يتبين ان جميع وحدات البحث تشعر بالمسؤولية األخالقية واالجتماعية 

 % .100تجاه أسرىم  و بنسبة 
 ( التنازل لألصدقاء و الزمالء 01جدول ) 

ل تتنازل عن بعض الحقوق ى
 لألصدقاء 

 % العدد

 91،66 55 نعم
 8،33 5 ال

  99،99 60 المجموع
من الجدول أعاله سجمت نسبة من يتنازل عن بعض حقوقو مقابل األصدقاء او 

% من عينة البحث مما يدل عمى ان المبادرات األخالقية عالية بين الطمبة 91الزمالء 
 تجاه بعضيم البعض . 

 ( احترام وجيات نظر اآلخرين.00) جدول 
ىل تحترم وجية نظر اآلخرين حتى لو كانت 

 معارضة لك 
 % العدد

 93،33 56 نعم
 6،66 4 ال

 99،99 60 المجموع
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تدل نسبة من يحترم وجيات اآلخرين حتى لو كانت معارضة ليم من عينة البحث ىي  
ن لظروفيم و بحسب رأي % بحسب الجدول أعاله . مما يعني ان الطمبة متفيمي93

الباحثة ان الطمبة يتحاشون المعارضة لآلراء في ما بينيم نظرا لمظروف القاسية التي 
 يمر اغمبيم فييا من الوضع األمني و االقتصادي المتردي .

 األساتذة . توجييات( تقبل  02جدول ) 
 % العدد ىل تتقبل توجييات أساتذتك

 100 60 نعم
 0 0 ال

 100 60 المجموع
مما يدل عمى  ،% 100بالجدول أعاله نسبة من أجاب عمى احترام توجييات األساتذة 

 إن الطمبة لدييم المبادرة األخالقية تجاه أساتذتيم .
 الحياة أعباء( تحمل 03جدول)                                   

الحياة دون  أعباءل مىل تتح
 مساعدة

 % العدد

  18،33 11 نعم
 81،66 49 ال

 99،99 60 المجموع
% 81من الجدول أعاله سجمت نسبة من ال يتحمل أعباء الحياة دون مساعدة ىي 

الطمبة غير معتمدين  أن% . مما يعني 18بينما من يتحمل األعباء لوحده ىم بنسبة 
في توفير مستمزمات حياتيم  أسرىمعمى أنفسيم اقتصاديا و ال يزالون متكمين عمى 

شباع الحياتية . و بحسب رأي الباحثة ان ىذه الفئة غير مييأة لمعمل قبل  حاجاتيم وا 
حياتيم الجامعية مما يعني ان المجتمع ال يشجعيم عمى  أثناءدخول الجامعة و ال 

مبكرا والشعور  االقتصاديالعمل التطوعي او غيره من اجل تدريبيم عمى االستقالل 
 .  ومن يعيميم أنفسيمبالمبادرة االجتماعية تجاه 
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 ( المبادرة في نشر السموك القويم  04جدول )                           
 % العدد ىل تحافظ عمى نظافة البيئة

  63،33 38 نعم
 36،66 22 ال

 99،99 60 المجموع
% و سجمت نسبة من 63يتبين من الجدول أعاله أن نسبة من يحافظ عمى البيئة ىي 

مما يدل عمى ان المجتمع الطالبي ال يزال يحتاج  ،%  36ال ييتم بنظافة البيئة ىي 
إلى توعية وتثقف عمى أساس انو مجتمع من المفترض انو يعي  ألىمية نظافة البيئة 

 ومحاربة كل مظاىر التموث البيئي . 
 ( احترام القانون و الضغوطات05جدول ) 

 % العدد ىل احترام القانون يسبب لك ضغوطات  
  53،33 32 نعم
 46،66 28 ال

 99،99 60 المجموع
% بينما 53سجمت نسبة من يشعر بالضغط النفسي بسبب احترام القانون تجاه األستاذ 

% . وىذا يدل عمى ان احترام 46كانت نسبة من ال يشعر بيذه الضغوطات ىي 
القانون ال يزال غائبا عن منظومة الفئة الطالبية و غير واعية ألىمية الحماية القانونية 

ن  ما ىو االنقياد ال أكثر. وا 
 ( ضعف اإلنجاز  06جدول )                                     

ىل يضعف انجازك الدراسي 
 بسبب الظروف الصعبة   

 % العدد

  21،66 13 نعم
 78،33 47 ال

 99،99 60 المجموع
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ف يتضح من الجدول إن نسبة من ال يضعف انجازىم الدراسي واألخالقي بسبب الظرو 
% بينما سجمت نسبة الذين يضعفون في انجازىم الدراسي واألخالقي 78الصعبة ىي 

مما يدل إن النسبة األعمى من عينة البحث ليا القدرة عمى مواصمة  ،% 12ىي 
انجازىا الدراسي في كل الظروف وىذا بسبب األوضاع غير اليسيرة من النواحي البيئية 

المتردية  التي يمر بيا المجتمع العراقي وبالرغم من واالجتماعية واالقتصادية و األمنية 
ذلك نجد الطمبة مستمرون عمى المواظبة و محاولة التواصل مع الحياة بإيجابية بحسب 

 الباحثة .  
 ( المبادرة في نشر السموك القويم 07جدول ) 
ىل تبادر في نشر السموك 

 القويم بين زمالئك  
 % العدد

 83،33 50 نعم
 16،66 10 ال

 99،99 60 المجموع
% من عينة البحث استعدادىا لممبادرة في نشر 83في الجدول أعاله سجمت نسبة 

بينما كانت نسبة من ال يبدي االستعداد و المبادرة في  ،الئيم السموك القويم بين زم
% . مما يدل عمى إن االستعداد في المبادرة األخالقية موجودة لدى عينة  16ذلك ىي 

 ث . البح
 ( توجيو الطمبة لممحافظة عمى نظافة الصف 08)  جدول 

ىل توجو الطمبة بشروط 
نظافة الصف في حال 

 مخافتيم   

 % العدد

  65 39 نعم
 35 21 ال

  100 60 المجموع
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يوضح الجدول في أعاله ان نسبة من لدييم المبادرة في توجيو الطمبة في حال  
مما  ،% 35بينما نسبة من لم يبالي ىي  ، % 65مخالفتيم شروط نظافة الصف ىي 

 يدل عمى إن وجود المبادرة األخالقية نحو نظافة البيئة التي تحيط بيم عالية .
 ( الشعور باالستياء لعدم احترام النظام من قبل الطمبة 09جدول ) 

هل تشعر باالستياء بسبب عدم احترام 

 النظام من قبل الطلبة
 % العذد

 38،88 83 نعم

 83،33 00 ال

 44،44 32 المجموع

بمقارنة نسبة الطمبة الذين يحرصون عمى احترام النظام من عينة البحث وفقا لمجدول 
% . 33%  بينما من لم يكن حريصا عمى النظام ىم بنسبة 63أعاله نجد أنيا بواقع 

وىذا مؤشر ايجابي عمى وجود  ،أي أن النسبة العالية تحترم األنظمة من عينة البحث 
 المبادرة األخالقية لدى الطمبة .

 ( ضعف االنجاز مع ضعف الرقابة 21جدول ) 
 % العدد ىل يضعف انجازك كمما ضعفت رقابة القسم عميك   

  66،66 40 نعم
 33،33 20 ال

 99،99 60 المجموع
 ،% من عينة البحث 66من الجدول أعاله سجمت نسبة من ال تضعف انجازىم ب 

 ،% 33ة من تضعف انجازاتيم كمما ضعفت رقابة القسم عمييم ىي بينما كانت  نسب
 أي أن ىناك شعور بالمسؤولية االجتماعية من قبل الطمبة نحو انجازىم . 

 ( احترام المحاضرة 20جدول ) 
 % العدد المحاضرة بعدم الكالم تحترمىل 

 75 45 نعم
 25 15 ال

 %100 60 المجموع
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م المحاضرة بعدم الكالم خارج موضوعيا و أثناءىا ىي يبين الجدول أن نسبة من يحتر 
مما يدل عمى وجود مؤشر  ،% 25بينما من ال يعير احتراما ليا بنسبة  ،% 75

 ايجابي بالمسؤولية االجتماعية واألخالقية لدى الطمبة عينة البحث . 
 ( احترام األستاذ الذي يحاسب عمى التقصير22جدول ) 

اسب عمى الذي يح األستاذىل تحترم 
 التقصير

 % العدد

 91،66 55 نعم
 6،33 5 ال

 99،99 60 المجموع
يتضح من الجدول أعاله أن نسبة من يحترم األستاذ الذي يحاسب عمى التقصير ىي 

أي وجود مؤشر ايجابي عمى  ،% 6بينما سجمت نسبة عكس ذلك ىي  ،% 91
 الشعور بالمسؤولية و األخالقية لدييم . 

 العامة المساىمة في الحمالت الطالبية ضد العبث بالممتمكات( 23جدول ) 
ىل تسيم في الحمالت 

 الطالبية داخل الكمية   
 % العدد

  38.333 23 نعم
  61.666  37 ال

  100 60 المجموع
 
داخل الكمية  تشاركيوطالبية  أنشطةيوضح نسبة خطيرة من عدم وجود  أعالهالجدول  

% نسبة من ليس لدييم أي نشاط في 100امة حيث سجمت ضد العبث بالممتمكات الع
ىذا المجال . و بحسب الباحثة تجد ان ىناك تقصيرا واضحا من قبل القائمين عمى 

ام حيوي يمكن وضع  البرامج الجامعية  والقدرة التنسيقية بين الجامعة كمؤسسة ذات نظ
مية داخل الجامعة و االستفادة منو في نشر الوعي الجماىيري وبين المؤسسات اإلعال

 خارجيا . 
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 ( وجود مشاريع تطوعية داخل الكمية 24جدول ) 
ىل ىناك مشاريع تطوعية 

 داخل الكمية   
 % العدد

  58،33 35 نعم
 41،66 25 ال

 99،99 60 المجموع
بينما من  ،% 58يبين الجدول ان نسبة وجود المشاريع التطوعية داخل الكمية ىي  

مما يعني ضعف البرامج و األنشطة الطالبية التطوعية  ،% 41أجاب بال ىم بنسبة 
أو عدم دراية الطالب بيا  و ىذا مؤشر عمى عدم وجود دور فاعل لمقسم اإلعالمي 

 و داخل الجامعة ثانيا لنشر ىذه الثقافة الطالبية البناءة .  ،داخل الكمية أوال
 ( ىل تدعم الكمية قضايا البيئة25جدول ) 

و المشاريع  البيئةة قضايا ىل تدعم الكمي
 المتعمقة بيا

 % العدد

 46،66 28 نعم
 53،33 32 ال

 99،99 60 المجموع
عمى  عدم وجود مشاريع تدعم قضايا  البيئة  أجابان نسبة من  أعالهيوضح الجدول 
% .اي ان نسبة 46بينما كانت نسبة من يجدىا موجودة ىم  ،% 53داخل الكمية ىي 
نحو قضايا البيئة كانت اقل وىذا مؤشر عمى عدم  األخالقيةم المبادرة الطمبة الذين لديي

 واضعي البرامج و األنشطة الصفية و الالصفية داخل الكمية . وجود دعم من قبل 
 ( المحافظة عمى مقتنيات الصف26جدول ) 

 % العدد ىل تحافظ عمى كرسيك و مقتنيات صفك
 63،33 38 نعم
 36،66 22 ال

 99،99 60 المجموع
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% من  38يوضح الجدول أعاله ان نسبة من يحافظ عمى كرسيو و مقتنيات صفو ىي 
% ال يحافظ عمى كرسيو و مقتنيات صفو . و ىذا يدل  36بينما نسبة  ،عينة البحث 

عمى حاجة الطمبة داخل الكمية أنشطة و فعاليات إدارية ومنيجية و تطوعية لزيادة 
 األخالقية تجاه الكمية . الوعي و المسؤولية االجتماعية و 

 القسمالعاطمة داخل  أو المكسورة( المساىمة في تصميح المواد  27جدول ) 
ورة او العاطمة سىل تساىم في تصميح  المواد المك

 داخل القسم
 % العدد

 16،66 10 نعم
 83،33 50 ال

 99،99 60 المجموع
أو العاطمة في القسم ىم يبين الجدول أعاله ان نسبة من يسيم في تصميح المكسورة 

أي ان العمل التطوعي أو  ،% 83% و من ال يشارك في ىذه الفعاليات ىم بنسبة 16
المبادرة األخالقية ضعيفة جدا تجاه العمل ألتشاركي في الكمية . و ترى الباحثة انو 

% ىي نسبة مبالغ بيا إذ ما ىي المواد أو الطريقة التي يسيم بيا 16حتى نسبة ال
 في المشاركة مع القسم بمثل ىذه األعمال؟ . الطالب 

 ( ىل يساىم األساتذة مع الطمبة بالمشاريع التطوعية؟ 28جدول ) 
 ىل يساىم األساتذة مع الطمبة بالمشاريع التطوعية؟

 
 % العدد

 33،33 20 نعم
 66،66 40 ال

 99،99 60 المجموع
األساتذة في المشاريع تظير من الجدول أعاله أن نسبة المشاركة بين الطمبة و 

أي إن  ،% 66بينما عدم وجود مثل ىكذا مشاريع ىي بنسبة  ،% 33التطوعية ىي 
ثقافة العمل التطوعي و المبادرة االجتماعية و األخالقية غير واسعة االنتشار بين 

 منتسبي الجامعة و بالذات األساتذة و الطمبة . 
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 لجامعة .( المساىمة في مؤتمرات الكمية أو ا 29جدول ) 
 % العدد ىل تساىم في مؤتمرات الكمية أو الندوات في القسم

 10 6 نعم
 90 54 ال

 % 100 60 المجموع
 

يتضح من بيانات الجدول في أعاله أن نسبة الطمبة الذين يسيمون في مؤتمرات القسم 
و  ،% 90بينما نسبة من ال يسيم في مثل ىذه النشاطات ىي  ،%  10أو الكمية ىي 

توجييات أو مبادرات اجتماعية أو مسؤولية أخالقية تجاه  أيةيدل عمى عدم وجود  ىذا
 الطمبة نحو المؤتمرات التي تيم القضايا العممية أو المجتمعية . 

عمما إن و يعد ذلك ضعفا في البرامج و األنشطة االجتماعية و الفعاليات الجامعية .
دعم العددي ويكون حضورىم قسري % ممن يحضر المؤتمر أو الندوة ىم لم10نسبة ال

 بحسب ما عبروا عن ذلك . 
 والتوصيات والمقترحات:النتائج 

 اواًل: النتائج:
ان المبحوثين لدييم الرغبة في المشاركة في الحمالت الطالبية التطوعية  -1

 المجتمعية.
 أدنىىناك احترام لؤلساتذة و إدارة القسم في ما يخص االلتزام بالنظافة و لو عمى  -2
 توى.مس
الكمية في ما يخص مشاريع البحوث و  إدارةضعف المشاركات الحقيقية مع  -3

 و المجتمعية .القضايا االجتماعية والبيئية 
ال يوجد تنسيق بين الطمبة األقسام داخل الكمية في ما يخص الندوات أو المؤتمرات  -4

 من أجل المساىمة فييا.
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م الحكومي أو المؤسسي ضعف التنسيق اإلداري بين اإلعالم الجامعي و الدع -5
 لمطمبة.

لم يجد أغمب الطمبة المبحوثين من يوجييم في المشاركة بأعمال التي تخص إدامة  -6
 القسم.

توجد حمالت طالبية يبادر الطمبة من خالليا المشاركة التطوعية داخل الكمية مثل  -7
تكافل المحافظة عمى البيئة و ال ،التبرع بالدم أو دعم القوات المسمحة ضد اإلرىاب 

 االجتماعي لكنيا ال تزال حمالت ضعيفة تحتاج إلى دعم اكبر . 
ضعف اإلعالم الجامعي داخل الكمية لمصمحة األنشطة الطالبية أو الترويج ليا  -8

 مما يفوت الفرصة لمتطوع بحمالت داخل أو خارج الكمية في خدمة المجتمع . 
و بين مشاريع التطوع يشعر الطالب بحاجة إلى توجيو و تنظيم بين وفت الدراسة  -9

 داخل و خارج الكمية. 
ال توجد مشاركات فاعمة في مؤتمرات القسم أو الكمية من قبل الطمبة . و في  -10

 الوقت نفسو ال توجد توجييات لمطمبة تدفع بيم لممشاركة الحقيقية فييا. 
   :و المقترحات التوصياتثانيًا: 

 لتي تخدم القضايا المجتمعيةتفعيل اإلعالم بين أنشطة الجامعة و المؤتمرات ا -1
 .والمشاركات الطالبية

التنسيق بين المؤسسات الجماىيرية و المجتمع المحمي و الكمية خدمة لمصالح  -2
 العام.

تفعيل دور الطالب داخل الكمية و بين أقساميا بدوره التوعوي و التثقيفي و  -3
 األنشطة الطالبية الالصفية .

قية و المسؤولية االجتماعية داخل الكمية في تشجيع الطمبة عمى المبادرات األخال -4
 ما يخص البرامج أو الفعاليات التأىيمية أو الوقائية .

دعم المبادرات الطالبية األخالقية تجاه المجتمع بالتنسيق مع منظمات المجتمع  -5
 المدني خدمة لمصالح العام.
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التطوعي  تعزيز الكفاءات الطالبية ذات المواىب و القدرات الخالقة عمى العمل -6
 داخل القسم و خارجو ومواصمة دعميا حتى بعد التخرج.

فتح مركز ييتم بالطمبة الخريجين ميمتو إقامة ورش عمل تدريبية لتأىيل الخريجين  -7
 خالل نشر ثقافة العمل التطوعي . عمى الحصول عمى فرص عمل من

 المصادر :
 القران الكريم.
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