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أعضاء هيئة المسؤولية االجتماعية للكليات األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها" : عنوان الرسالة

 التدريس , رؤساء األقسام ) البرامج( , اإلداريين"
 باقنديل        : نجاة بنت محمد عبدهللا  الباحثةاسم 

 : ماجستير. الدرجة العلمية 

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على درجة المسؤولية االجتماعية للكليات األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها . (1

لمحعور  , والتعرف على درجة ممارسة الكليات األهلية بمدينة جدة لمحور االهتمام بمشكالت  وقضايا المجتمع  (2

لمحععور المحاة ععة علععى البيئععة ,ولمحععور االهتمععام بالعععاملين ,وور المسععتديدين )البععالل والبالبععات( االهتمععام بجمهعع

  ".أعضاء هيئة التدريس,رؤساء األقسام)البرامج(, اإلداريين كما يدركها منسوبوها"والباقة 

ععا كاا كععان هنععاا ةععرو  اات داللععة كحتععااية عنععد مسععتو  الداللععة) (3 ممارسععة ( حععود درجععة α =0.05معرةععة عم 

أعضعاء هيئعة التدريس,رؤسعاء األقسعام  كمعا يعدركها منسعوبوها"المسؤولية االجتماعية للكليات األهلية بمدينة جدة 

الرتبة العلميعة ,  ,وةقاً لمتغيرات الدراسة )متغير الجنس , المؤهل العلمي , المسمى الوظيدي "اإلداريين ,)البرامج(

  .الجنسية , عدد سنوات الخبرة (

 : الدراسة تكجراءا

المدهععوم, وتاريخهععا ,ونشععوتها, ومجاالتهععا,  وعنا ععرها  مععن حيعع  المسععؤولية االجتماعيععةناقشععت الدراسععة        

 , وختختة التعليم العالي, وةئاته , وأنماطه , ومؤسساته. التعليم العالي األهليوأبعادها, و

ستبانه(المسعؤولية االجتماعيعة المبنيعة )اال أداة الدراسعةوقاسعت  . المعنهج المسعحي الو عدي : منهج الدراسعة

العاملين,الحدعاظ علعى االهتمعام ب المستديدين,االهتمام ب,الخارجي مشكالت وقضايا المجتم االهتمام بعلى أرب  أبعاد)

.وطبقت علععى أعضععاء هيئععة التععدريس ورؤسععاء األقسععام )البععرامج( واإلداريععين ةععي الكليععات األهليععة  البيئععة والباقععة(

 وتمَّ كجراء التحليالت اإلحتااية باستخدام الن م اإلحتعااية(مدردة . 179بلغ عدد أةراد عينة الدراسة) بمدينة جدة,

(SPSS( اختبار,)T-Test(ولالختبارات البعدية اختبار ,)Scheffe.) 

   : نتااج الدراسة
وسبة كا يبلغ المتوسط مت -للكليات األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها -كن درجة المسؤولية االجتماعية (1

 (.  3,32العام)

و  االهتمام بمشكالت وقضعايا المجتمع  -المسؤولية االجتماعية  ورامحللكليات األهلية بمدينة جدة اممارسة كن  (2

كما يدركها منسوبوها كانت بدرجة متوسعبة, حيع    -االهتمام بالمستديدين)البالل والبالبات(, واالهتمام بالعاملين

وبلعغ المتوسعط  (,3.37), وبلعغ المتوسعط الععام للمحعور الثعاني (3.06) المحعور األودععام لعبعارات بلغ المتوسط ال

 -المسععؤولية االجتماعيععة محععورللكليععات األهليععة بمدينععة جععدة اممارسععة , و درجععة  (3.36)العععام للمحععور الثالعع  

 . (3.47)عالية , حي  بلغ المتوسط العام -المحاة ة  على البيئة والباقة

أةعراد عينعة  بعين متوسعبات اسعتجابات ,(  =0.05)  د ةرو  اات دالل ة كحتااية عند مسعتو  الداللعةتوجال  (3

للكليععات األهليععة بمدينععة جععدة كمععا يععدركها منسععوبوها وةقععاً  المسععؤولية االجتماعيععةالدراسععة حععود درجععة ممارسععة 

ات اسعتجابات أةعراد عينعة الدراسعة تعع   , والجنسية . بينما توجد ةرو  دالة كحتااياً بين متوسب الجنس يلمتغير

 للمتغيرات التالية:العمر , عدد سنوات الخبرة , الرتبة العلمية , المسمى الوظيدي , المؤهل العلمي.

 : التو يات
 ومراك  األحياء. والتعليم العالي كقامة محاضرات أو دورات أو ورش عمل بالتعاون م  مؤسسات التعليم العام (1

 .بة بمؤسسات أخر  ةي التعليم العالي,ومؤسسات أخر  ةي المجتم تع ي  تضامن البل (2

 .زيادة العناية بوعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكليات بتشجيعهم على موا لة التعليم (3

 .الحرص على تنمية الحس الجمالي للبيئة الداخلية والخارجية للكليات ب راعة األشجار والورود (4
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ealized by its Responsibility  of National Colleges in Jeddah City as Social R Study Title

 . Staff, Teaching Staff Members, Head of Sections (Programs) and Administrators

.Abdullah BaqandiNajat bint Mohammed Ibn  Researcher:  

Master: Scientific Degree 

inted with the level of social responsibility of national colleges in To get acqua:1)Objectives

Jeddah city as realized by their staff.2)To get acquainted with the level of participation of 

national colleges in Jeddah city to the pivot of interest with the problems and society issues 

& the pivot of interest with the beneficial public(male and female students)& the pivot of 

interest with the employees & the pivot of  with  saving the environment and energy as 

realized by their staff.3)To know whether or not there are differences of statistical 

significance at the level of function(0.05 = a)about the degree of participation of social 

responsibility of national colleges in Jeddah city as realized by their staff as per study 

changes(change of gender,scientific qualification, job title,scientific scale,nationality              

                                                                        (number of experience years  and    

opment, -The study has discussed the social responsibility as per concept, history, devel :Study Procedures

fields , elements and dimensions.& The national higher education , privatization of national education, its category, 

kinds and institutions                                                                                                                    

questionnaire) of d has measured the study tool (: Descriptive survey methoStudy Method 

social responsibility based on four dimensions ( to care about external social issues and 

problems,  beneficiaries, employees and to save the environment and energy). The method 

was applied on teaching staff members, head of sections (programmes) and the 

administrators in the national colleges in Jeddah city. The total number of  persons who were 

coverd in this study is  (179). Statistical analysis were carried out by using statistical systems 

(SPSS), (T-Test) and dimensional tests as well as  Scheffe test .                                

The average degree of social responsibility of national colleges in Jeddah  1):Study Results

city as realized by their staff is (3,32).2)The level of participation of social colleges in Jeddah 

city per pivots of social responsibility- to care about the problems and issues of the society 

and beneficiaries ( male and female students), employees as realized by their staff , has 

reached the average of (3,06) for the first pivot/axial and  the general average of the second 

pivot/axial was (3,37) and the general average of the third axial was (3,36), and the general 

average of the which saves the environment and energy has reached high level (3,47).3)There 

are no differences of statistical significance at the level of function (0,05=a) between the 

averages of responses of individual sample of study  around the level of participation of 

social responsibility of national colleges in Jeddah city as realized by their staff  according to 

sex change and nationality. But there are differences on significance statically between 

averages of responses of individual sample of study for the following changes: age, number 

of experience years, scientific rank, job title and scientific qualification.. 
                                                                                              

To make lectures or courses or workshops through cooperation )1:Recommendations

with intuitions of general education and education  Higher and district centers inside the 

district where the college is.2)Strengthen the solidarity of students in other institutions of 

higher education, and other institutions in society.3)Better care of faculty members, and 

the level of colleges by encouraging them to continue their education. Staff.4)Keenness 

on developing the aesthetic sense of internal and external environment for colleges 

planting trees and flowers                                                                                                       
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 شكراً يليق بجالله وعظيم سلطانه  بعد شكر                                     

بقولددهنمن لددم ياددكر الن ددار لددم ياددكر هللا . هدددي سدديد المرسددلين واقتددداب ب  

أشددكر منسددوبي كليددة التربيددة بجامعددة أم القر   ا ددة الاددكر عبددارا  كددل ب

الكداممي وريي   دأحمد قسم اإلدارة التربوية ممثلدة بعميددها الددكتور رهيدر

الوذيندداني حيددان كدداً مثدداًً رايعدداً للعطدداب فددي معددي  القسددم الدددكتور محمددد 

األسمر نايبة القسم وكآفة  حسن وأشكر الدكتورة منى قديم الماورة العلمية.ت

مدددن حدددق  فددديهم القدددور مدددن علمندددي حرفددداً  دددر ن لددده عبداً أع ددداب هي دددة 

 الطيب على تفانيها بمساعدتنا.عمار التدري  وسكرتيرة القسم نجاة 

والادددكر مو دددور لمنددداقح  طدددة البحدددا الددددكتور أسدددعد حسدددن مكددداوي  

           حمزة بن عبددهللا عقيدل  سالة على تف لهما بقبور ذلك الدكتورولمناقاي الر

 الوذينانيبن معي  محمد والدكتور 

ا من يقل عندها الادكر ويصدبذ ذكرهدا شدكر وإشدرافها تادري   لدي فهدي  أم 

                 جواهر بنت أحمد قناديلي         الدكتورة

 فلها الاكر كل الاكر.                                                               

لعميد لجامعة اليرموك بمساعدتها البن ابة  و أتقدم بجزيل الاكر والتقديرو     

من جامعة الملك  الد الذي  والدكتور محمد آر عمرناي  األمنية  كلية األمير

 شددميالدددكتور حميددد الهااألسددتاذ وسداهم مسدداهمة جددادة أتندداب تحكديم اًستبانه 

األستاذ محمدد  والصاعدي حامد  والدكتورة نيفينالباحا عن تقديم المساعدة 

واألسددتاذة مددن كليددة الباحددة األهلية والدددكتورة حندداً حسددين الحكدديم   الغامدددي

ومكتبددة الملددك عبددد العزيددز  بالمملكة سددقاف ولمراكز البحددو ال يحددي رحيمددة

الدراسدددا  الجامعيدددة  وللتلفزيدددوً التعليمدددي بعمدددادة ولسددداير المحك مينبجدة 

ارعطار وإسالم بدوي.  للطالبا  األستاذ عم 

وأشكر جميع من لم يبخل علي بمساعدة أو نصذ من الزميال  وغيدرهن.     

 كمددا أشددكر األسددتاذة حندداً حسددن الغامدددي ومن تكفددل بمسدداعدتي مددن أفددراد

عبدددددهللا الجهنددددي -د/أحددددالم حمددددداً وأ -م وأ دددد  أالدراسددددة علددددى تعدددداونه

 كمددا أتوجدده بالاددكر ل سدداتذة الف ددالب سددامي اًمتناًل ووافربالاددكرالجزي

 المزيني سمرميالد علي الجيالني  نوار الراوي فاتن البار بندر اسكندراني.

 وجزب هللا  يراً كل من غفل عني أسمه   وكل من لهج في دعايه باسمي.   

 وأ تم شكري بقور الااعر:

 والنثر   ظم  الن   في   طق  الن   بحر   وأفنيت                    ة  ــــــالغب   ل  ك   يت  ولو أنني أوت   

 كرـــــــالش

 ج



 وا        ع      ِ  ب   الع     ومعترف  ا                    مقص   را   إلا  ِ  الق  ول   بع       ا كن  ت  م  ـل   
 ر  ـــالشك

 اإلهداء

اختلطت دموع الشكر بعبارات اإلهداء لتُخرج تواضع 
 احلروف أمام جزيل عطائكم

رْب  شتعلت لتنيَ إلَى من ا
 ي..إليْك  أُمْي. دَ

ه دي إلَديْ مدن  نيدتُ  مُزجإىل من 
 ب ددْم ي وَأْْدتَبْدَ َ بَبْهَدهُ بنَبْ

دَمَهُ
 .رمحه اهلل . أَب ي.اليوم وجوده إىل

 جَم يْع أَفْرَاْد عائلتي.أخواتي و إىل 
 (.باعميان )وليد,صابر,توفيق,فؤاد خْوَاب يي إلَيْكُمْ أإىل َْنَدْ 

 زة باحشوان,وابن أختي فهد.وإىل من شق طريقهم إىل مح
 ل ع لْم  طَر يْقَّا.ا ْلك في وإلَى كل مَنْ 

 أهدي شكري و مثرة جهدي
 

 د
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 91 ًتساق الدا لي ومحاورهااجدور  -11-جدور 
 92 داة الدراسة في  ورتها النهاييةأ -12-جدور 
 93 عامال  الثبا  ألداة الدراسة ومحاورهام -13-جدور 
 94 درجة القطع لكل مستو  من مستويا  اًستجابة -14-جدور 

هتمام بماكال  اًلحسابية واًنحرافا  المعيارية لمحور المتوس طا  ا-15 -جدور 

  وق ايا المجتمع
99 

اًهتمام بجمهور حور المتوس طا  الحسابية واًنحرافا  المعيارية لم -16-جدور 

 المستفيدين 
103 

 107  بالعاملين اًهتمامالمتوس طا  الحسابية واًنحرافا  المعيارية لمحور  - 17 -جدور 

ة على البي  المحافظةالمتوس طا  الحسابية واًنحرافا  المعيارية لمحور  - 18 -جدور 

  والطاقة
110 

 114 المتوسط العام ألبعاد الدراسة -19 -جدور

ين متوسطا  استجابا  أفراد عينة بللفروق ( T-Testا تبار ) ( )نتايج  -20-جدور 

 مندة ا  األهلية بمدينة جحور درجة ممارسة المسؤولية اًجتماعية للكليالدراسة 

 منسوبوها وفقاً لمتغير الجن  )ذكر/أنثى(وجهة نظر 
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لخَّ  نتايج تحليل التباين األحادي ) -21 -جدور طا  ( للفروق بين متوسANOVAمن

ألهلية يا  احور درجة ممارسة المسؤولية اًجتماعية للكلاستجابا  أفراد عينة الدراسة 

 لميوفقاً لمتغير المؤهل الع
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 و الجداول قائمة األشكال

 ط



 

 

 

 

درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -22-جدور 

ً المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها و  لمتغير فقا

 المؤهل العلمي

121 

 

 

ارسة درجة مماسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -23-جدور 

  كليامحور اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع من محاور المسؤولية اًجتماعية لل

 األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المؤهل

123 

 

درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -24-جدور 

هلية األ اور المسؤولية اًجتماعية للكليا محور اًهتمام بجمهور المستفيدين من مح

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

124 

رسددة درجددة ممانتددايج المقارنددا  البعدي ددة ًسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور  -25-جدددور 

 دةديندة جدمحور اًهتمام بالعاملين من محاور المسدؤولية اًجتماعيدة للكليدا  األهليدة بم

 كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

125 

درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -26-جدور 

هلية   األمحور المحافظة على البي ة والطاقة من محاور المسؤولية اًجتماعية للكليا

 هل العلميبمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المؤ

126 

لخَّ  نتايج تحليل التباين األحادي ) -27-جدور  لفروق بين متوسطا  ( لANOVAمن

ألهلية يا  احور درجة ممارسة المسؤولية اًجتماعية للكلاستجابا  أفراد عينة الدراسة 

 بمدينة جدة وفقاً لمتغير المسمى الوميفي 

127 

درجة ممارسة  ا  عينة الدراسة حورنتايج المقارنا  البعدي ة ًستجاب -28 -جدور

متغير لفقاً منسوبوها ومن وجهة نظر المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة 

 المسمى الوميفي
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درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -29-جدور 

ا  لكليمسؤولية  اًجتماعية لمحور اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع من محاور ال

 األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المسمى الوميفي

129 

درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -30-جدور 

هلية   األمحور اًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكليا

 ينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المسمى الوميفيبمد
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درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -31-جدور 

ة دينة جدة بممحور اًهتمام بالعاملين من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكليا  األهلي

 الوميفي كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المسمى
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درجة ممارسة نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدراسة حور  -32-جدور 

محور المحافظة على البي ة والطاقة من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكليا  األهلية 

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير المسمى الوميفي
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لخَّ  نتاي -33-جدور  لفروق بين متوسطا  ( لANOVAج تحليل التباين األحادي )من

ألهلية يا  احور درجة ممارسة المسؤولية اًجتماعية للكلاستجابا  أفراد عينة الدراسة 

 وفقاً لمتغير الرتبة العلمية
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ي
  د 



 

 

 

درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -34-جدور 

متغير فقا لمنسوبوها ومن وجهة نظر اعية للكليا  األهلية بمدينة جدة المسؤولية اًجتم

 الرتبة العلمية
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درجة محور اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -35-جدور 

ا  لكليلاًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع من محاور ممارسة المسؤولية اًجتماعية 

 ا يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير الرتبة العلميةاألهلية بمدينة جدة كم
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درجة ممارسة لدراسة حور انتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة  -36 -جدور 

هلية األ محور اًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور المسؤولية اًجتماعية للكليا 

 لعلميةبمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير الرتبة ا
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درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -37-جدور 

ة دينة جدة بممحور اًهتمام بالعاملين من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكليا  األهلي

 كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير الرتبة العلمية
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درجة ممارسة ينة الدراسة حور ة ًستجابا  عنتايج المقارنا  البعدي   - 38 -جدور 

ألهلية ا  امحور المحافظة على البي ة والطاقة من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكلي

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير الرتبة العلمية

139 

لخَّ  نتايج تحليل التباين األحادي ) -39-جدور    لفروق بين متوسطا( لANOVAمن

ألهلية يا  احور درجة ممارسة المسؤولية اًجتماعية للكلاستجابا  أفراد عينة الدراسة 

 منسوبوها وفقا لمتغير الجنسية.من وجهة نظر بمدينة جدة 
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درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -40-جدور 

هلية   األالمس ولية اًجتماعية للكليا محور المحافظة على البي ة والطاقة من محاور

 العاملين فيها وفقاً لمتغير الجنسيةمن وجهة نظر بمنطقة مكة المكرمة 

143 

لخَّ  نتايج تحليل التباين األحادي ) - 41-جدور  متوسطا   ( للفروق بينANOVAمن

ألهلية ايا  حور درجة ممارسة المسؤولية اًجتماعية للكلاستجابا  أفراد عينة الدراسة 

 منسوبوها وفقا لمتغير عدد سنوا  الخبرةمن وجهة نظر بمدينة جدة 
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درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -42-جدور 

متغير فقا لمنسوبوها ومن وجهة نظر المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة 

 عدد سنوا  الخبرة
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درجة ممارسة لدراسة حور انتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة  - 43-جدور 

ا  لكليمحور اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع من محاور المسؤولية  اًجتماعية ل

 األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير عدد سنوا  الخبرة

147 

درجة ممارسة لدراسة حور ستجابا  عينة اتايج المقارنا  البعدي ة ًن -44-جدور 

هلية   األمحور اًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكليا

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير عدد سنوا  الخبرة
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 درجة ممارسةاسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -45-جدور 

ة دينة جدة بممحور اًهتمام بالعاملين من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكليا  األهلي

 كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير عدد سنوا  الخبرة

149 

 

 

درجة ممارسة تايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدراسة حور ن -46-جدور 

المسؤولية  اًجتماعية للكليا  األهلية  محور المحافظة على البي ة والطاقة من محاور

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير عدد سنوا  الخبرة
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( للفروق بين متوسطا  ANOVAلخَّ  نتايج تحليل التباين األحادي )من  - 47-جدور 

ليا  حور درجة ممارسة المسؤولية  اًجتماعية للكاستجابا  أفراد عينة الدراسة 

 هلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير العمراأل
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درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -48-جدور 

ً والمسؤولية  اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها   لمتغير فقا

 العمر

153 

درجة ممارسة اسة حور لبعدي ة ًستجابا  عينة الدرنتايج المقارنا  ا -49-جدور 

ا  لكليمحور اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع من محاور المسؤولية  اًجتماعية ل

 األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير العمر
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رسة درجة ممااسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -50-جدور 

هلية   األمحور اًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكليا

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير العمر

156 

درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -51-جدور 

نة جدة ة بمدياًجتماعية للكليا  األهليمحور اًهتمام بالعاملين من محاور المسؤولية  

 كما يدركها منسوبوها وفقاً لمتغير العمر

157 

درجة ممارسة اسة حور نتايج المقارنا  البعدي ة ًستجابا  عينة الدر -52-جدور 

ألهلية ا  امحور المحافظة على البي ة والطاقة من محاور المسؤولية  اًجتماعية للكلي

 ا منسوبوها وفقاً لمتغير العمربمدينة جدة كما يدركه

158 

 ريةواًنحرافا  المعيا طا  الحسابيةالمتوس  التكرارا  والنسب الم وية و -53-جدور 

 لكليا المس ولية اًجتماعية لمن محاور  اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمعلمحور 

 األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها

241 

 يةواًنحرافا  المعيار الحسابية المتوس طا سب الم وية والتكرارا  والن -54-جدور

ية   األهلالمس ولية اًجتماعية للكليامن محاور اًهتمام بجمهور المستفيدين لمحور 

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها

242 

 واًنحرافا  المعيارية المتوس طا  الحسابيةالنسب الم وية والتكرارا  و -55 -جدور

نة جدة ة بمديالمس ولية اًجتماعية للكليا  األهليمن محاور  هتمام بالعامليناًلمحور 

 كما يدركها منسوبوها.

243 

 يةواًنحرافا  المعيار المتوس طا  الحسابيةلم وية واالتكرارا  والنسب   -56-جدور 

جدة نة ة بمديالمس ولية اًجتماعية للكليا  األهليمن محاور  اًهتمام بالعاملينلمحور 

 كما يدركها منسوبوها

244 
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 املقدمة 
ا ن   نبيندو المرسدليالحمد هلل ربَّ العالمين   والصالة والسالم على أشرف األنبيداب 

  وبعد . أجمعينبه امحمد وعلى آله و ح

نهددا زدهددر  اإل أنجددار مالعددالي فددي المملكددة العربيددة السددعودية ا التعلدديم ةحركددواكبددت 

 مخرجدا  التعلديمعددد  ًرتفدا  نظدراً شدديدة  إلدى ضدغو  عرضت في اآلوندة األ يدرةت

ا  عجددز الجامعددو .والطلددب اًجتمدداعي المتزايددد علددى هددذا المسددتو  مددن التعلدديم العددام 

يدا  الكلاسدتحدا   وجدب األمدر الدذي أ . والكليا  الحكومية عن استيعاب كل الدراغبين

لدك الكليدا  وقدد أ دبحت ت.ا لتغلب على تلك األرمل -لساعد األيمناالتي مثلت -هليةاأل

 يملة التعلدتمثل الرؤية اإلستراتيجية الطموحة الممتدة إلى آفاق مستقبل الراغبين بموا د

 . موالراغبين بمجارة سوق العمل في تعليمه العالي

تقددع فددي هددرم السددلم التعليمي ومصدددر مهددم لالسددتثمار  الكليددا  األهليددة وكددوً 

يهدا عداد األيدي العاملة وتواجدها في مجتمع له  صو ديته يحدتم علالباري ومركز إل

هددوم وتجسددد مف ليددة فددي المجتمددع السعودي  تعتبددرفهددي   اًجتماعيددةالقيددام بمسددؤوليتها 

 .مجتمعها الذي يحتويها الكل من من جزب ال

تحليهدا ف  .فدي ذا  الوقدت تمتار باًنتماب للقطا  الخدا  والتعلديم العدالي كما إنها 

ن ا ددية فريدددة عددن غيرهددا مددا يجعلهددا تمتددار بخهددمجتمع امأمدد اًجتماعيددةلمسددؤولية با

الحلور يمتدار بد  ه  وذلك ًً فهم الكليا  لمسؤوليتها أمدام مجتمعهدا ومادكالتالمنظما 

ام واًلتدددز . العلميدددة القايمدددة علدددى تطبيدددق المدددنهج العلمدددي واًعتمددداد علدددى الدراسدددا 

قددد وبالتددالي تكددوً مادداركاتها فع الددة مددن  ددالر ع فددي حلولهددا بالموضددوعية والحياديددة

 .(142م:  1998الندوا  والمؤتمرا  ونار الوعي )العيسوي 

 رؤيتها وأداب رسدالتها فدي مجتمدع حدديا ح  وإي اكذلك تخدمها في فرض قبولها

 عهد بمؤسسا  التعليم العالي الخا .



 

 

 

ي فداإلداري  فكدرالموضوعا  التي باتت تادغل ال من أهم اًجتماعيةالمسؤولية و 

امتده وأهمها مدا أق فعلى الصعيد العالمي عقد  ندوا  تدعو و تفرض القوانين كل مكاً

قادة فيه باً منا أشيرالذي م(2004يونيو  22 عام) ستوكهولم( في ISOمنظمة اإليزو)

ينطددوي علددى عدددة مواضدديع وق ددايا تختلدد  نوعيددا عددن تلددك  اًجتماعيددةالمسددؤولية 

عقدداب أويدديتي هددذا المددؤتمر فددي  يددزو تعالجهددا.ي كانددت منظمددة اإلالتددالق ددايا التقليديددة 

ا وكدداً هدددفهم م(2004 حزيددراً 22 ) اتهمنددا جميعدد اًجتماعيددةمددؤتمر  المسددؤولية 

  المبدادرا إً تنسديقAbu osbe  وأشدار.  اًجتماعيدةوضع معايير دوليدة للمسدؤولية 

لو نيدة اتتجداور حددود  ميدةقوة عال يجعلها اًجتماعيةللمسؤولية ووضع معايير الدولية 

ير تدم إرسداب معداي م(2005أكتوبر 5وفي ) .حدودةمال يقة أو مجموعة من المصالذ ال

 . (  www.iso.org)اًجتماعيةولية المسؤ

عدددن المسدددؤولية أحدددد  مدددؤتمر  ىوعلدددى الصدددعيد الخليجدددي كددداً مدددؤتمر الملتقددد 

سبق ودعمدت  -اإلنماييالمتحدة  األممبدعم من برنامج  أقيم بالكويت مؤ راً  اًجتماعية

موقددع عربددي للمسددؤولية  ومددن أبددرر نتايجدده تدشددين أور -فددي دور عربيددة أ ددر مثلدده 

ربية السعودية الناجحة في مجار المسدؤولية و أشيد فيه بتجارب المملكة الع  اًجتماعية

   (.www.csrkuwait.com) اًجتماعية

 ووفددي اعتددراف مددن قسبددل مؤسسددا  التعلدديم العددالي الحكددومي بدددورها فددي تحقيددق     

مج بددرادارة  بدد جامعددة الملددك عبدددالعزيز بجدددة تنميددة المسددؤولية اًجتماعيددة  اهتمددت 

تدي تعتبدر وال البها تنفيذ تلك البرامج من قسبل و لمؤسسا  مدنية اًجتماعيةللمسؤولية 

 (.www.kau.edu.sa)األولى من نوعها 

 

 



 

 

 

  شكلة الدراسةم

وعزر نفسه عدن مادكال  القطا  الخا  بتحصيل أعلى نسبة من الربحية  أناغل

ب إً مجتمعه الذي وهبه الكثير لتحقيدق ذلك ومثلدت الحكومدة دور األب الحداني المعطدا

 أفقهدا أوجدب علدى رجدار القطدا  الخدا  تحمدل اتسدا   الحكومة و أً تزايد مسؤوليا

 جزب من تلك المسؤوليا  وترك للحكومة ما يناسبها.  

ية النقاش عن دور القطا  الخا  في  دمة المجتمدع  بتحقيدق المسدؤول ولذلك كثر

ا  اسدحدودا حيدا غلدب علدى المدؤتمرا  والمؤلفدا  والدرما رار مأنه إً  اًجتماعية

 .منظما  األعمار الخدميةب اًجتماعيةلمسؤولية ربط ا

لدى إويعود ذلدك التعلديم العدالي  -جيةمنظما  األعمار اإلنتا -عنها في وقل  الحديا

الحكدومي  الذي يادا رما سبيل التعليم العالي األهلي ف .هفي األكبرتحمل الحكومة الدور 

  تمثل الكليا  األهلية النسبة األعلى فيه؟ الذيوالدور 

ن مد الدذي ينعددالتعليم العدالي  كامن  صاي  المجتمع الحديا وجود مراكز قو  ف

القددا  بتغذيددة العقل وإقامددة العكبيددراً ا أ ددبحت تددولي اهتمامددالتددي  أبددرر تلددك المراكددز

حوا المجتمددع الددذي يحدديط بهددم ليصددبمددع الطيبددة بددين الباددر وتمكين  الطلبددة مددن التكيدد  

جتماعيدددة يتحلدددوً بالمثددل العليدددا والقيم اً حيان ين علدددى التدديتير فيددده و التددديتر بددهقددادر

لمسدؤولية يجب أً تتولى مفهوم ا وعليه  واأل القية واًتجاها  التي يعتز بها المجتمع

 (.197م: 2004الطروانة & 22م: 1999)شوشة  اًجتماعية

 ً تاددجع فددي مؤسسددا  التعلدديم العددالي مددن المؤسدد  أً بددرامج التعلدديم المقدمددة و

مدا م القددوة ككما أنها تفتقدد اًهتمدام بدالمعل اًجتماعيةاإلحسار بالمسؤولية كثيراً على 

                    نحددددو األحسددددن الزاويددددة فددددي التغيددددرعتبددددارر حجددددر باتي دددديل القدددديم لديدددده ب و يجددددب

 .(102-87هـ:   1422)الحارتي 



 

 

 

داة االمند يجدب في مؤسسا  التعليم العدالي اًجتماعيةمن أجل توسيع المسؤولية و 

 يمة بتعلدبتغيرا  محورية في محتويا  المناهج الدراسية والممارسا  التربوية والمنادا

 منهجيددة أو ةغيددر روتينيددوأناددطة منهجددي تجريبددي وذلددك مددن  ددالر نظددام أكدداديمي 

(Chickering,2001p:7b .) 

 ار بي تهددامددن الماددروعا  التددي عليهددا التزامددا  تجددفمؤسسددا  التعلدديم العددالي   

فدال سدتطيع العمدل فدي إ ارهدا الخدا  فقط هدي ً تف -المجتمدع - تها العامةالخا ة وبي

  (.115م: 1980تقدم أو تطور لها وللمجتمع إً بالتكافل اًجتماعي)البادي 

 تحقيقهدا إلدىومن  الر العرض السابق   وفي ضوب األهداف التي تسعى الدراسة 

 جعدة ةدينعللكليات األهليعة بم االجتماعية المسؤوليةدرجة ما  :  يغت ماكلة الدراسة

 ؟منسوبوهاكما يدركها 

 :األس لة التالية الريي  ويتفر  من هذا السؤار

يا اًهتمام بماكال  وق ا حورممارسة الكليا  األهلية بمدينة جدة درجة ما  (1

  ؟اإلداريين  رؤساب البرامجأع اب هي ة التدري  كما يدركها المجتمع 

تفيدين اًهتمام بجمهور المس حور جدة ية  بمدينةممارسة الكليا  األهلدرجة ما  (2

 ؟ دارييناإل رؤساب البرامجأع اب هي ة التدري  كما يدركها )الطالب والطالبا ( 

 يدركها كمااًهتمام بالعاملين  حور جدة ممارسة للكليا  األهلية   بمدينةدرجة ما  (3

 ؟ اإلداريين رؤساب البرامج أع اب هي ة التدري  

ما كالطاقة والمحافظة على البي ة  حور جدة رسة الكليا  األهلية  بمدينةممادرجة ما  (4

  ؟ اإلداريين رؤساب البرامج أع اب هي ة التدري  يدركها 

 درجةحور  (  =0.05)هل توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند مستو  الدًلة  (5

 ة ع اب هيأ كما يدركهاللكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤوليةممارسة 

ن    متغير الج)لمتغيرا  الدراسة  . تعزياإلداريين رؤساب البرامج التدري  

وا  عدد سن   الجنسية   الرتبة العلمية   المسمى الوميفي   المؤهل العلمي

  الخبرة؟



 

 

 

 :تهدف الدراسة إىلأهداف الدراسة
ركها كمدا يدد المسؤولية اًجتماعية للكليدا  األهليدة بمديندة جددة درجةالتعرف على  (1

  .اإلداريين رؤساب البرامج أع اب هي ة التدري  

   اًهتمدام بمادكال حدورممارسدة الكليدا  األهليدة بمديندة جددة درجة التعرف على  (2

 .ناإلداريي رؤساب البرامج أع اب هي ة التدري  كما يدركها وق ايا المجتمع 

ر اًهتمدام بجمهدو حدور جددة ممارسدة الكليدا  األهليدة  بمديندةدرجدة  التعرف علدى (3

رؤسددداب أع ددداب هي دددة التدري  كمدددا يددددركها المسدددتفيدين )الطدددالب والطالبدددا ( 

 .اإلداريين  البرامج 

كمدا ن اًهتمدام بالعداملي حدور جددة بمديندة ممارسة للكليا  األهليةدرجة  التعرف على (4

 .اإلداريين رؤساب البرامج أع اب هي ة التدري  يدركها 

ة ى البي المحافظة عل حور جدة لكليا  األهلية  بمدينةممارسة ادرجة  التعرف على (5

 .دارييناإل  )البرامج(ع اب هي ة التدري  رؤساب األقسامأكما يدركها والطاقة 

ا إذا كاً هناك ( 6  (α =0.05)فروق ذا  دًلة إحصايية عند مستو  الدًلة معرفة عم 

ركها كمدا يدد مديندة جددةللكليا  األهليدة ب اًجتماعية المسؤوليةممارسة درجة حور 

غيدر متوفقداً لمتغيدرا  الدراسدة ) اإلداريدين رؤسداب البدرامج أع اب هي ة التدري  

د عددد   الجنسددية   الرتبددة العلميددة   المسددمى الددوميفي   الجددن    المؤهددل العلمددي

  .( سنوا  الخبرة

 

 

 

 



 

 

 

    أهمية الدراسة 

ماعيدة  حو المسدؤولية اًجتلقد ساد العالم شعور بتقصير مؤسسا  التعليم العالي ن

عالميددة عددن دور التعلدديم العددالي حددور المسددؤولية اًجتماعيددة ومددن   صدددر  نددداباف

)األدوار المدنيددددة والمسددددؤوليا  عددددنم 2005سددددبتمبر TALLOIRES  17أبررهدددا 

 . (www.tufts.edu) اًجتماعية في التعليم العالي(

ة عن هدددل يجدددب علدددى فدددي اسدددتفتاب أجرتددده جمعيدددة التعلددديم الو نيدددة األمريكيدددو

م بددنع %73والكليددا  أً تنعلمددا المسددؤولية الاخصددية و اًجتماعيددة؟ أجدداب  الجامعددا

لدك قدوة القوي لد  كثير من الن ار بينها تمت د:باًعتقاRogers .وقد فسر ذلك روجرر 

لية بتعلديم المسددؤو Kruegerلتادكيل الطلبدة وأً ذلددك التادكيل يبدددأ كمدا أشدار كروجددر 

      (. www2.nea.orgخصية واًجتماعية)األ القية والا

يددة مددن  دالر تناولهددا لموضدو  يثددري المكتبدة العرب تنبدع أهميددة الدراسدة مدن هنددا 

 .لد  الكليا  األهلية اًجتماعيةوهو إبرار مفهوم المسؤولية 

المسدددؤولية ومدددد  إسدددهام كمدددا تسدددهم الدراسدددة بتعريددد  الكليدددا  األهليدددة بدور 

 .معأداب واجبها نحو المجتكيفية و  الكليا  األهلية  حفي تحقيق نجا اًجتماعية

فددي  تنميددة الددوعي ب ددرورة ت ددمين المسددؤولية اًجتماعيددةكمددا تسددهم الدراسددة ب

 للكليا  األهلية. البرامج الالمنهجية

( ةيداألهل الكليدا ( و) اًجتماعيدةهم تناولهدا لموضدوعيين حيويين)المسدؤولية يسو

حسددب علددم  –الموضددوعين  هددذين ربطددت  التددي ندددر  الدراسددا حيدداأهميددة  ا ددة. 

 و المدالكوالعالي بصدورة  ا دة  ويدد التعلديم األهلدي بصدورة عامدة فهي تف – الباحثة

وتحديد  ورسدددم السياسدددة ب هي دددة التددددري   حدددين وضدددع األهدافاإلداريدددين  وأع دددا

 .األهليالبرامج في مؤسسا  التعليم العالي 

 



 

 

 

 حدود الدراسة :
 .جدةة دينبم األهليةالكليا  فة آك: الحدود المكانية 

 واإلداريين. لبرامجأع اب هي ة التدري   ورؤساب ا:  الحدود البشرية 

 (.هـ2914-1428) للعام الدراسي الثانيالفصل :  الحدود ال منية 

 

 مصطلحات الدراسة :
ف مجلددد  التعددداوً لددددور الخلددديج العربيدددة التعلددديم العدددالي :التعلعععيم الععععالي  عدددر 

سدداً د بدده التعلدديم مددا فددوق الثددانوي والددذي ي ددطلع بدده القطددا  الخددا  تيسياألهلي: يقصدد

 ً و أالطدالب  مقابل رسوم دراسية تؤ ذ من المستفيدين من هذا التعليم وهم وإدارة وإنفاقا

 (.  230هـ: 1420 وآ روًالحميدي ) ها  المانحة الج

 تباريددة   هدي مؤسسددا  تعليميدة غيددر حكوميدة ذا  شخصددية اع: الكليعات األهليععة    

هدف إلدى تقدديم بدرامج تعليميدة وتدريبيدة )فدوق المسدتو  الثدانوي ( واإلسدهام فدي رفدع 

تخصصا  العلمية المناسبة  وذلدك فدي إ دار مستو  التعليم والبحا العلمي   وتوفير ال

 :ا فددي هددذر الدراسددةيقصددد بهددو.www.mohe.gov.sa)) السياسددة التعليميددة للمملكددـة

فيما تمنحه من شهادا  الكليدا  والجامعدا  الحكوميدة  واريتي الت المؤسسا  التعليمية

اجسددتير دكتورار( فهي مؤسسددا  اسددتثمارية مجددارة مددن قبددل ورارة )بكددالوريور   م

 للقطا  الخا  والتعليم العالي في آً واحد تمتار بانتسابهالك التعليم العالي  وبذ

ذي مددد  إدراك الفددرد لدددورر اًجتمدداعي فددي المحدديط الدد :االجتماعيععة المسععؤولية   

لدى عيوجد فيه وما يترتب على ذلك من تحمدل لتبعدا  هدذا الددور وقدرتده علدى التديتير 

المسددؤولية  :المقصددود بهددا فددي هددذر الدراسددة و  (.125م: 2004 إبراهيممددن حولدده)

لمبدداد  اايدددة العامددة  فددي ضددوب ذاتيدداً فددي برامجهددا وأناددطتها بالف المؤسسددا  لددزمالتدي تن 

 اإلسالمية للكليا  األهلية . 

http://www.mohe.gov.sa/
http://www.mohe.gov.sa/


 

 

 

 ًيقومدو و العربيدة اللغدة يتحددتوً الدذين المعلمدين ف دة :عضعو هيئعة التعدريس    

 الجدن  متغيدري عدن النظدر بغد  األهليدة الكليدا  فدي الدراسدية بتددري  البدرامج

ن مددن قبددل هددو الاددخ  المعددي. والمقصددود بدده (11هددـ: 1424والجنسددية )اللقمدداني 

ً ناتددإأو  اً ذكددورسددواب كددانوا الكليددة لتقددديم البددرامج العلميددة المصددنفة إلددى الطلبة   مددن   ا

 .عرب وغير العربال

ام هددو أحددد أع دداب هي ددة التدددري  بالقسددم ينعين كددريي  قسددم للقيدد قسععم :الراععيس    

ام بيقسد عمدلبالمهام التعليمية)األكاديميدة و اإلدارية(التنظيميدة الخا دة بتيسدير شدؤوً ال

هدددو القدددايم بالادددؤوً األكاديميدددة والمقصدددود بددده :  (.8هدددـ: 1426)العدددوفي  الكليددا 

أع دداب وواإلداريدة للقسددم العلمددي  ويعتبددر همددزة الو ددل بددين اإلدارة العليددا فددي الكليددة 

  امج.ويطلق على ريي  القسم  في الكليا  األهلية بريي  البرهي ة التدري  بالقسم.

رقابدة وم بجميع وماي  اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ويق هو الذي :إلداريا   

      بغدد  النظددر عددن المسددتو  الددذي تكددوً عليدده الوميفددة التددي يقددوم بهددا هددذا اإلداري

هدددو مدددن  يتدددولى إدارة الادددؤوً والمقصدددود بددده:  .(19م: 1982)سدددالم وآ دددروً 

 التنظيمية في األقسام اإلدارية دا ل الكلية.

يدين . واإلدار  البدرامج قة ألع اب هي دة التددري  و رؤسداب بومن التعاري  السا    

القدايمين  ةكآفة مومفي الكليا  األهليد:  في هذر الدراسة بمنسوبي الكليا  األهليةيقصد 

داريددين واإل نوياددمل األكدداديميي ةعلددى أداب األعمددار األكاديميددة أو اإلداريددة التنظيميدد

 ورؤساب البرامج باستثناب المستخدمين.

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـــــــــصل الثــــــــــــاني  

 الجزء األول
 :  تعريف المسؤولية االجتماعية، المبحــــثـ  األول

المسؤولية االجتماعية في اإلسالم، تاريخ  المسؤولية االجتماعية ، 
ية االجتماعية ومظاهر اعتاللها، ولعناصر المسؤ، أقسام المسؤولية

االجتماعية، أسباب االهتمام بالمسؤولية مجاالت المسؤولية االجتماعية، 
 االجتماعية،األسباب التي تحول دون تحقيق المسؤولية 

 أبعاد المسؤولية االجتماعية، 
 االجتماعية.مدى حاجة التعليم العالي للمسؤولية  

  ،الي األهليمفهوم التعليم الع :المبحث الثاني
  ، أنماط خصخصة التعليم،  التعليم العالي األهلي بدايات

 ،محاسن و مساوئ التعليم العالي األهلي،  فئات التعليم العالي
 .مؤسسات التعليم العالي األهلي المصرح لها من قبل وزارة التعليم العالي

 الجزء الثاني
 سات السابقةاالدر

 التعليق على الدراسات السابقة
 



 

 

 

 املبحث األول                             
ي دم هدذا الفصددل اإل دار النظددري والدذي مدن  اللدده يدتم التعددرف علدى حيثيددا    

الموضددوعين بادددا مددن التفصددديل الدددذي جمعددت بينهمدددا الدارسددة أً وهمدددا المسدددؤولية 

 . يا  األهليةوالتعليم العالي األهلي و ا ة الكل اًجتماعية

) بوجدده عددام ( حددار أو  ددفة مددن :)Responsibility(ولية ( ) المسدد المسددؤولية 

(  القيداأولية هذا العمل و تطلدق ) يسير عن أمر تقع عليه تبعته يقار أنا بريب من مسؤ

ام علددى التددزام الاددخ  بمددا يصدددر عندده قددوً أو عمددال و تطلددق ) قانونددا ( علددى اًلتددز

 .(413:   -د ،آخرون  و مصطفى)لقانوًلعلى الغير  بقا ب  الح الخطي الواقع 

ف: )Social Responsibility( اًجتماعيدةالمسدؤولية  البندك الددولي مفهدوم  عدر 

التجاريددة  األعمددار إلتزام أ ددحاب:لرجددار األعمددار علددى أنهددا اًجتماعيددةالمسددؤولية 

والمجتمع  التهمعدايو   بالمساهمة في التنميدة المسدتدامة مدن  دالر العمدل مدع مدومفيهم

التجدارة و يخددم  المجتمدع ككدل لتحسدين مسدتو  معيادة الندار بيسدلوب يخددمو المحلي

 .(Ward  2004b:p3)التنمية في آً واحد

اف كمددا  ددح  فهددا الصَّ ر : هددي المسددؤولية التددي تتحملهددا المنظمددا  تجددام(2003)عر 

ق يددزر بتطبيددوتعزالمجتمددع مصددالذ مددن شددينه حمايددة  لمسددتهلكين وكددل مدداااًلتددزام نحددو 

 .152 ومراعاة حقوق المستهلكين  اًجتماعيةالقوانين الحكومية والمعايير والقيم 

 ةتعريددد   دددا  للمسدددؤوليفهدددم و بأنفدددرد كدددل مجتمدددع  وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أً 

ً  اًجتماعيددة سددالم أضددفى . واإل(135م: 2000)جواد السددايدةوقيمدده لمعتقداتدده  وفقددا

وضدعوا عرفوهدا و  اًجتماعيدة ةلمهتمين بالمسدؤوليقلة من او  ببريقه ميزة  ا ة لها 

فاهاهدـ( 1414 )البرعدي و ييجرالتدو اإلسالم نصب أعينهم مدنهم   تتمثدل :بينهافقدد عر 

لصدددددددددددددالذ  منسدددددددددددددوبوهابتوميددددددددددددد  جهدددددددددددددود فدددددددددددددي التدددددددددددددزام المناددددددددددددداة 

فداي  مدن  إيجدادالجميع)الموم  المناية البي ة(حسب المباد  اإلسدالمية حتدى يتسدنى 



 

 

 

ويخص  جدزب مدن هدذا  .المنااة  رلتسير أموم المصاري  الخا ة العايدا  بعد  ص

الفاي  لصرفه للمومفين على شكل عالوا  مختلفة وتسدهيال  متعدددة كدذلك لصدرفه 

البي يددة  فددي إ ددالح وتطددوير وتحسددين العوامددل رج المنادداة علددى شددكل إسددهاما  ددا

  .75  المحيطة بها 

 اًجتماعيدددددةؤولية بددددديً المسددددد(214هدددددـ: 1419)وأشدددددار اللقددددداني والجمدددددل 

ه مدن  ويساعدر علدى الماداركة مدع اآل رين فيمدا يقومدوً بدتعني استعداد يكتسبه الفرد

 أقرتددهعمل والمسدداهمة فددي حددل الماددكال  التددي يتعرضددوً لها ويقبددل الدددور الددذي 

 .ا  ويعمل على تنفيذر مع محاولة اًنسجام مع الجماعة التي يعيح فيهالجماعة له

مفهددوم تحدددد  دنددىمعدداني علددى األ تسددعةلحديثددة أً هندداك أمهددر  الدراسددا  ا و 

 ويمكن تصني  هذر المعاني في تال  مجموعا  عامة هي: اًجتماعيةالمسؤولية 

مداعي كالتزام اجت اًجتماعيةالمسؤولية :Social Obligationاإللتزام اًجتماعي  (1

عهدددد تتحقددق عنددددما يدددعم المجتمدددع المنظمددة مدددن  ددالر السدددماح لهددا بالتواجد فتت

 .لقانوًاالتي ً تتجاور  باًلتزام بدفع مقابل هذا الدعم من  الر تحقيق الربحية

 ةاًجتماعيد:ويمثدل هدذا المعندى  للمسدؤولية Social Reactionرد الفعدل اًجتمداعي  (2

 حيا اًجتماعيددةباعتبارهددا  سددلوك رد فعددل ل عددراف والقدديم وتوقعددا  األداب 

 . وحماية المستهلكاية البي ةيتوقع من المنظمة أعمار تطوعية كحم

 يدةاًجتماعوياير مفهوم اًستجابة :Social Responsiveness اًجتماعيةاًستجابة  (3

إلدددى التصدددرفا  التدددي تتجددداور مجدددرد تحقيدددق اًلتدددزام اًجتمددداعي أو رد فعدددل 

لوقايدة المسؤولة  التي تستند إلى المبادرة وا اًجتماعيةاجتماعي وهي التصرفا  

 .و الحمايةولي  الفعل أ

 ةالمنظمد:وبمقت دى هدذا المفهدوم فد ً Social Obstructionاًعتدراض اًجتمداعي  (4

 واسددتجابتها التقليديددة ةو البي ي اًجتماعيددةتبددذر أدنددى حددد ممكددن لحددل الماددكال  

 .)المعنى السلبي( إراب هذر الماكال  هي اإلنكار أو التغطية



 

 

 

               ل مدددنهم تبريدددرا ولكددد لمفددداهيممدددن العلمددداب علدددى  دددحة هدددذر ا اً عدددددوأ تلددد          

              أحددددددد المفدددددداهيم حسددددددب قناعاتهددددددا تختلدددددد  المنظمددددددا  بتبنددددددي كما.رأيدددددده لتيييددددددد

          (.177-172:    2005)إدري  

 اًجتماعيدددةبدددين المسدددؤولية  مي دددز Robbinsزروبينددد وتجددددر اإلشدددارة إلدددى أً  

عتبدارا  امن األبعاد فالمسؤولية تستند علدى  بناًب على مجموعة اًجتماعيةواًستجابة 

أ القيددة مركددزة علددى النهايددا  مددن األهددداف باددكل التزامددا  بعيدددة المددد  في حددين 

  اًستجابة ما هي إً رد عملدي بوسدايل وأسداليب متنوعدة علدى مدا يحدد  مدن تغييدرا

 وأحدددددددددددددددددا  اجتماعيددددددددددددددددة علددددددددددددددددى المددددددددددددددددد  القريددددددددددددددددب والمتوسددددددددددددددددط

  (.50م: 2005 يامر)الغالبي&الع

هـ(أً هناك مصدطلحا  عديددة تنطدوي علدى مفداهيم ذا  1417وير  التميمي)  

كددددالتكي   اًجتماعيددددةم ددددامين نفسددددية و اجتماعيددددة متدا لددددة مددددن قبيددددل المسددددؤولية 

لددى اًجتمدداعي و اًنتمدداب اًجتمدداعي  وغيرهمددا لوجددود قاسددما ماددتركا يجمددع بيددنهم ع

 42الرغم من اً تالفا  الدقيقة بين م امينها. 

و ال ددمير  بالغددة العربيددة يددرادف اإلهتمددام  اًجتماعيددةومصددطلذ المسددؤولية   

 إً أنده  ةباللغدة اإلنجليزيد اًجتماعيدةواًسدتجابة   اًجتماعيدةوالمااركة   اًجتماعي

م تددرتبط وتتدددا ل مددع عدددد مددن المفدداهي  ألنهددا (53م: 1980األكثددر تدددوًً )البددادي 

          فددددددددردي واًجتمدددددددداعي واأل الق والقدددددددديمواألحكددددددددام منها:الموا نة وال ددددددددمير ال

 .(4هـ: 1415)الحارتي  

فدددت لجندددة إعدددادة تنظددديم المددددارر الثانويدددة لعدددام م بيمريكدددا تعريفدددا 1916وعر 

للمددددوا ن:  أن دددده اإلنسدددداً الددددذي ياددددارك فددددي المجتمددددع والسياسددددة بناددددا  وذكدددداب 

 األفددراد إلددىفالبراعة فددي مهددارا  الموا نددة تتطلددب اسددتراتيجيا  تدددفع .ومسددؤولية 

المادداركة بصددورة  فرديددة أو جماعيددة وذلددك للقيددام بوضددع قددرارا  منطقيددة ولتطددوير 

 (.230-227م:    1992كموا نين)رور& بن  مسؤولياتهم



 

 

 

وينفددددق مددددع ذلددددك الددددرأي الحددددارتي بقوله: الموا نددددة أو مددددا نسددددميه المسددددؤولية 

 (.47هـ: 1422 )اًجتماعية

 الموا نددة جددزب مددن المسددؤولية الفرديددةهددـ( بقولدده: أً 1422ويختلدد   العددامر ) 

 381اًجتماعية لتي ً يجب التخلي عنها.  

ادركة يمكن تعريفها بدـ: تبنى التركيدز اًسدتراتيجي مدن قبدل ال منظمةوموا نة ال 

ل نهدا مدن قبديدة المتوقعدة ماواأل القيدة والرع اًجتماعيةو اًقتصاديةللقيام بمسؤوليتها 

تبدددأ مددن المددالكين ويتسددع نطاقهددا علددى األ ددراف  أ ددحاب المصددلحة إذا فالموا نددة

وأ القيدددا  اإلدارة.  اًجتماعيدددةاأل دددر  و دددوً للمجتمدددع مدددن  دددالر المسدددؤولية 

أي أً (.230-216م:   2006تحمددل جانبددا أ القيددا)نجم  اًجتماعيددةفالمسددؤولية 

  المسؤولية اًجتماعية هي مرحلة في تحقيق الموا نة.

دددا بالنسدددبة ل  دددالق فهدددي  كيسدددار تقدددوم عليهدددا المسدددؤولية ونظرية األ دددالق  أم 

اإلداريددة تجعددل المسددؤولية نابعددة مددن الدددا ل ً مفروضددة مددن الخددارج وقايمددة علددى 

حمدل ال مير واإلرادة والاعور بالواجب فيسهل بذلك تربية الفرد على ضبط الدنف  وت

 (.  441م: 2000المسؤولية وهو أقرب إلى ال بط اًجتماعي القانوً)دسوقي 

ية ا القدددوانين الوضدددعهحددددتالتدددي المسدددؤولية المدنيدددة تتعلدددق باألفعدددار الظددداهرة و 

ا المسددؤولية  تددي تنسددب هددي المسددؤولية المتعلقددة بالمجتمعددا  ال اًجتماعيددةاإلنسددانية.أم 

ا بالطبع أو باً تيار)نا ر   (.   198 -197م:    2006إليها إم 

ً  أل ر أو تدا لهادوً ا أو مصطلذ  أً األ ذ بم موً الباحثةتر  و  ي هدمدا  معا

ما  ً إذا كاًوأً الجميع أتفق على أنها إلتزام وً يكوً ذلك إ ين.الباحثإً قناعا  لد  

ويختلددد  ذلددك مددع ذاتيدددة  أو قددرارا   ددادرر مدددن جهددة عليددا   يلتددزم بدده إمددا قدددوانين

مدا كيفتترجمها المنظمة أفعاًً متى شداب  و قناعا   فمن األف ل اعتبارها  مصدرها 

 وتكوً التزاما بقرار ذاتي من إرادة نفسية قوية. .شاب 



 

 

 

:  هدددي اًجتماعيدددةالمسدددؤولية  أً السدددابقة مدددن التعددداري  سدددتخال ًويمكدددن ا 

تقدديم  كدل بالمفروضة  ذاتياً على المنظمدا  أو األفدراد  ابتغداب لرضدى هللا    القناعا  

 ما يخدم اإلنسانية كلًّ حسب استطاعته.

 يف اإلسالم اعيةاالجتماملسؤولية 

 أية.سدير   فهدو مسدؤور   واًسدم مسدؤوليمدن :  المسدؤولية فدي الفقده اإلسدالمي       

المسددؤولية و  لواقددع بددالغير نتيجددة لتصددرف قددام بدده.ب ددماً ال ددرر ا  شددخ  إلددزام

  Contractual liability . بعقدد اإل دالرال درر الناشدا عدن  ضدماًالتعاقدية:

 Missive ل ددددرر الناشددددا عددددن الفعددددل ال دددداراً المسددددؤولية التقصدددديرية ضددددما

responsibility  (.425: 1408) قلعه جي وقنيبي 

باحددة إ فدديالحددق والواجددب يلتقيدداً   علددى أًو أشددار عبددد الددرحيم ب جمددا  الفقهدداب         

قتدل فلواجدب   الفعل المحرم  فمثالً الجرح واإليذاب يبداح إذا فعدل اسدتعماًً لحدق أو أدابً 

حدار القصدا . ويقدور هدذا الدبع  إً الحدق يفتدرق  فديم لكنه مبداح معصوم الدم حرا

 أً  احب الحق لده أً يسدتعمل حقده وأً ً يسدتعمله  ولكدن مدن عليده فيعن الواجب 

تدم إواجب يتحتم عليه فعله. فصاحب الحدق إً اسدتعمله فدال حدرج عليده  وإً تركده فدال 

  ركدهتض نفسده للعقوبدة عندد عليه   أما الواجب فييتم  احبه عند عددم القيدام بده ويعدر

                         تددددددرك أداب الواجدددددددب وعدددددددم القيدددددددام هددددددديويت ددددددذ مددددددن ذلدددددددك أً المسددددددؤولية 

 . (6هـ: 1424 عبد المطلب) به

  أفددراد المنظمددةمددن مفهددوم التقو  فاإلسددالم يفددرض علددى لمسددؤولية ا أسددارينبددع  

  . تقو  هللا

         إذا تحقدددق أً يحاسدددبه غيدددرر و نفسددده قبدددل اإلنسددداً محاسدددبةب وتتحقدددق التقدددو  

                                المجتمدددددددددع بيسدددددددددرر عدددددددددهويسدددددددددعد منفسددددددددده ومنظمتددددددددده يسدددددددددعد لعامل ذلدددددددددك  ل

                              (29م: 2006)عبوي و حريز 



 

 

 

س      .(20 أ رجه مسدلم :){ بَعْضًاعْضُهُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَ الْمُؤْمِنُ}:قَاَر َرسنورن َّللاَّ

 الدذي أن لدق اًجتمداعي أو الت دامن لتكافدللففي هذا الحديا الاري   ورة واضدحة 

 (.57هـ: 1407)المصري اًجتماعيةعليه المسؤولية 

وبدددأ التكافددل مددن حيددا بدددأ اإلسددالم بترسدديا عا فددة الحددب والرحمددة فددي نفددور  

 عليهم وتحقيق العدالة معهم. بهم والافقة  ةاألفراد لكل النار والرحم

ع والمددادي بصددورة تكامليددة للفددرد مدد و المعنددوي  وشددمل اإلسددالم التكافددل الروحددي

 لجيدل مدعا وبدين ة مدع األمم وبين األممع الفرد وبين الفرد مع الجماعة ذاته وبين الفرد

 (.106هـ: 1421األ ر )الغامدي األجيار 

َِ إ ُ ااإ   :}ومثلددت اآليددة الكريمددة التكافددل المعنددوي  وْااإ َااا ُْمْؤُمن   َأَ ااَإُكْمُ  ُصااح ْوْإ يَااُ َ َإٌة فَأَ َّنم

 َِ َ َمَعحمْمُ  تْاُرََحْإ  (.سورة الحجرا ){(10)َوْتامْقْإ َّْللم

اْرُُْ  َدَقًة تْ ْ ُذ ن ُن َأُناَإْه  ُ  َصا :}ل قوله تعالى التكافل الماديفي حين مث    ََ   هه   وَ َطه   َاا  تْاا ِب 

هااٌ  لَ َوَصااِّ   َلحَااُهه ُ    َ  ْ ْااُ  َوَّْللم ِم َصااََتَ  َكااَمٌن هم علددى دلددل ذلددك  . وبددة()سددورة الت{(103) ح ااه ٌ إ 

 دذ  أإذا  اًجتماعيدةللمسدؤولية  أكمل فيي بعد ذلك  ورة .اإلسالمي توارً التاريع 

 ؟اًجتماعيبمعنى التكافل أو الت امن 

أَالَ كُلُّكُمْْ }:قار.ليةأيدا كداً منصدبه مدن تحمدل المسدؤواإلسالم الفدرد  لَّ ولم يح 

ْْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَاألَمرِيُ الَّذِي  عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى رَاعٍ وَكُلُّكُ

ْْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ   ا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُْْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ بَعْلِهَ  أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ

 ( 8 أ رجه مسلم:) {عَنْ رَعِيَّتِهِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَالَ فَكُلُّكُْْ رَاعٍ وَكُلُّكُْْ مَسْئُولٌ



 

 

 

فدرد لذي هو مدن جوامدع كلمده كدل ا -في هذا الحديا الاري   وضع الرسور         

أمددام  -ومين  ذكرانددا وإناتددا  مخدددومين و ددادمين حدداكمين ومحكدد -المسددلمين  أفددرادمددن 

ي فدفكل فرد مسدلم يعتبدر راعيدا ومرعيدا مسؤوليته المنو ة به  حسب منصبه ووميفته.

قدد ا  يجدب أً تدؤد  إليده  وبدوقت واحد  عليه حقوق يجب أً يؤديهدا ألهلهدا ولده واج

 درر له:  كلكم را  وكلكم مسؤور عن رعيته  وفدي آفي مطلع الحديا بقو عم النبي 

         . (60هـ: 1390)قادري مسؤور عن رعيته   بقوله:  وكلكم را  و

  . قارة لولي األمر ملك كاً  أم مدير أم أبكذلك شملت المسؤولية حق الطاع        

 األَِمرَي مَنْ يُطِعِ األَمِريَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِوَ ى اللَّهَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَ}

 (.13: أ رجه مسلم) {عَصَانِي فَقَدْ

بع والتددي بددالط  الخليقددة بتوريددع الحقددوق والملكيددا وقددد أهددتم اإلسددالم قبددل بدددب  

 قدورل الرسور تصديقوقد ورد في  يتحمل كل  احب حق أو ملكية مسؤولية ما لديه

قًّما، فَمعَعْ ِ حَ لِكَ عَلَيْكَيْكَ حَقًّا، وَألَهْلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَ :} بالدرداموجهاً ألبو  سلماً

 .(105 :أ رجه البخاري){كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

أنده  لحدق الملكيدة اًجتماعيدةومقت دى الوميفدة فحق الملكية له وميفة اجتماعية  

 تقدم.تهي التي  ةلك الحق مع مصلحة العامة ف ً هذر المصلحإذا تعارض ذ

بر ألكدرب المفاسد مقدماً على جلب المصالذ وال رر ا إسالميتين مفسراً لقاعدتي

  (.55-54هـ:    1420)مرسي يدفع بال رر األ   

 يتحمدل كددل المجتمددع مسددؤوليته تجاههددا وأجمدع اإلسددالم الملكيددة العامددة فددي تال         

رَكَا ُ فِمممممممي  َمممممم َ   فِمممممممي الْكَمممممممأ}:قدددددددار لِمُونَ امممممممُ )أ رجددددددده أبدددددددو {وَالْمَممممممما ِ وَالنَّممممممارِ الْمُسممممممْ

                                                                 (751هـ: 1391داود 



 

 

 

 وهدداهي الدددعوا عليدده اًلتددزام  بالمحافظددة عليها  ومددن  ددالر هددذر المسددؤولية 

التدي  - اًجتماعيدةالمسدؤولية  هدم مجداً أوتنعدد  -والطاقة ةبي تنادي بالمحافظة على ال

أسدد  الحفددام علددى  فددي معركددة مؤتددة الرسددورقددد أرسددى فكدداً لالسددالم  السددبق فيها.

يف  .وسممتودون رجمماالً..:}.بقولددهومددن البددديهي يكددوً فددي غيرهددا البي ددة أتندداب المعددارك 

 وهاعدنى عف  صمللشيطان يف رؤوسهْ  مفاح الصوامع معتزلني للناس ف  تعرتضوا هلْ.وستودون آخرين

 امموراً وال ال تقطعمنَّ و.ال ت مرنن الم َ ً فانيماًو ال كبمريا ً مرضمعاً بالسميو..وال تقمتُلن اممرأة و ال ام رياً

 (263هـ: 1392)باشميل {هتدموا بيتاً

ة  وسددبقها بدددعوة الحفددام علددى الثددروالمعا رة  الندددابا بددل إً اإلسددالم جدداور  

تَ َمِهالَ يَبُممممممولَنَّ أَحَممممممدُكُْْ فِممممممي }:الماييددددددة قددددددار لُ  مُسممممممْ أ رجدددددده أبددددددو ) {هُفِيْمممممم ُممممممَّْ يَ ْتَسممممممِ

 .(29هـ: 1388 داود

ا واجب المسلم نحو ماكال  مجتمعده قدار الرسدور  ا فَلْيُ َيِّمرْهُ مَمنْ رَأَ  مُنْكَمرً}:أم 

 .(111  يأ رجه النساي){نِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ اإلِميَابِقَلْبِهِفَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَْْ يَسْتَطِعْ فَ بِيَدِهِ فَإِنْ لَْْ يَسْتَطِعْ

نْ يَوِمممفَّ أَأَعْطُممموا األَجِمممريَ أَجْمممرَهُ نَبْممملَ :} الرسدددور لعامدددل حدددق األجدددر قدددارنحدددو او

 (.59هـ: 1407)األلباني {عَرَنُهُ

اب ا الخبددراب والعلمددهدحدددالتددي   اًجتماعيددةالمسددؤولية مجدداً   أهددم هددي وهددذر  

 . البي ة المستفيدين(العاملين المجتمع )اولها بالدراسة والتحليلتن ذينال

 



 

 

 

     -الطاعدةك -نحدو رؤسدايه و -لك تقاً العمد -أمام واجب الفرد المسلم نحو عملهو  

لتكافدل ف نندا نقد  عداجزين كالتكدات  وا - ونحدو مجتمعده -الحفدام عليهداك - ونحو بي تده

  درة بمداوكامل بين أمور الددنيا و اآلووارً شمل  منبهرين أمام هذا الدين العظيم الذي

 . وحينما كاً وأينما كاًيتوافق مع مصلحة الفرد أيا كاً 

 إلى موضوعية وذاتيةتنقسم  اًجتماعيةلمسؤولية من حيا أقسامها فاو

حة فالموضوعية في اإلسالم هي القوانين والتكالي  واألنظمة التي شرعت لمصل 

و  نها تقدوتسدمو بمصدلحة الجميع وم دمالتبليد   سدماويةوهي إلهية التادريع   البارية

 (.51-50م:   2002)الزحيلي  هللا.

لُّوا خَ:}فدي حجدة الدودا  قدار ها الرسدوراوأرس       ومُاعْبُمدُوا رَبَّكُمْْ وَامَ كُْْ وَامُ وا مْسمَ

هْرَكُْْ وَأَدُّوا  َكَممممممممممممما                             {كُمممممممممممممْْةَ رَبِّنَّمممممممممممممجَتَمممممممممممممدْخُلُوا  مْممممممممممممموَالِكُْْ وَأَطِيعُممممممممممممموا ذَا أَمْمممممممممممممرِكُْْة َامممممممممممممَ

   (251 :  - دمسند ابن حنبل )

ا المسؤولية الذاتية فه ََُنوَ إ نَسا وَْ ِّم  :}تعالى ل الفرد نتيجة  ياراته قاري تحم  أم  اْه طَااِ َرْه ٍِ َأُم

      إلسراب.سورة ا{(13) ْوْشإرً نَ ِف  ْلْوق ه  َوُْنُر ْج َمْه كَاُإَم ُْمق َهاَنة    َتاًًب كَاُحَقاْه 

 ولدي  ويجتمع كل ما سبق في وًب المجتمع أفدراداً وجماعدا  للادريعة اإلسدالمية أوًً 

 لدوًب للادريعةجعدل ال يتاداركوا علديهم أًيجدب  بدل . أو هي دا حكوما  ألشخا  أو

 (.57م: 1996)أبو سن  بما يفيد الباريةإنساني اإلسالمية كمنهاج عمل وسلوك 

 

 

 



 

 

 

ي فد للمنظمدة  اًجتماعيةاألركاً األساسية للمسؤولية هـ(1417)غربي ويذكر الم

 وهي كالتالي: الفكر اإلسالمي

 . اًلتزام:وهو فهم واستيعاب واقتنا   المنظمة بالدور الذي يجب القيام به (1

ة .حيا علدى المنظمداًجتماعيدةالماداركة: وهدو مدا يادير إلدى مجداً  المسدؤولية  (2

 عمار الصالحة الممثلة لهذا اًلتزام .القيام باألبعد اًلتزام 

لدددذي مبنيددداً علدددى التكليددد  ا اًجتماعيدددةالتكليددد :إً التدددزام المنظمدددة بمسدددؤوليتها  (3

ادر قبلتدده.والمكل   فددي اإلسددالم هددو هللا تعالى فالمنظمددة تبنددي سياسددتها مددن مصدد

 الاريعة اإلسالمية.

ة للعداملين أو واب كاندت األنادطة موجهدسد -الهدف:وهو الغاية مدن أنادطة المنظمدة (4

 و رضا هللا.ه -المستفيدين للمجتمع أو البي ة أو

لى الجزاب:وهدددو النتيجدددة المترتبدددة علدددى اًلتدددزام و قبدددور التكليددد  والماددداركة وع (5

 .المنظمة المسلمة أً تفكر بالجزاب في الحياة الدنيا و في اآل رة

 مرونةها:الاإلسالمية أهم اًجتماعيةسما  المسؤولية:وهي مميزا  المسؤولية  (6

ف أل راجميع ا ة:بمراعاالاموروتتحقق من  الر القدرة على تغيير األناطة.ويتحقق 

حد   األ راف على بجميعباهتمام المنظمة  العدالةالخارجية والدا لية. وتتحقق 

ا   24 -21.     لقدرة على التكلي  بالجهد أو المار:تتحقق بااًستطاعةسواب.أم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجتماعيةاتاريخ املسؤولية 

 ندة الغدابرةمن أ دالق المهندة التدي عنرفدت مندذ األرم اًجتماعيةتعتبر المسؤولية         

التاسدع  فدي الثمانينيدا  مدن القدرًبعددة مراحدل  ف اًجتماعيدةمفهدوم المسدؤولية  مر  فقد 

بزيدادة (.136 م:2000)جواد  .تعندي  دمدة المنظمدة للمدالكين كانت م(1880عار)

freidman (1970 ) فيردمداً رالبروفيسدو ساندوا هدذا الفكدرالذين  ومن أول ك  الربذ

و هددل عمددار التجاريددة  اًجتماعيددةواحددد نحددو المسددؤولية  اتجددارالددذي يددر  بدديً هندداك 

رة دوً منافسدة حدب والمااركة في األناطة الرامية إلى ريدادة األربداح الموارد استخدام

 .غح أو  دا 

ن حي (م 1923)في إدارة األعمار عام  اعيةاًجتمورد مصطلذ المسؤولية  وقد  

عا  في كتابده فلسدفة اإلدارة أً مسدؤولية اإلدارة فدي المادرو Sheldon شيلدوً أشار

األولدددددددى مسدددددددؤولية اجتماعيدددددددة ولدددددددم يلفدددددددت هدددددددذا المصدددددددطلذ  مدددددددد هدددددددي بال

 (.721م: 1991األنظار)الصيرفي 

ملين ة أمدام العداندابا  تددعو اإلدارة إلدى توسديع مسدؤوليتها الكليد تم مهر  عدة 

ى لددم تجددد أذانددا  دداغية بصددفة ملحومددة حتدد  والعمددالب والمجتمددع.إً أً تلددك الندددابا

ددددددرح (م1937 )في عددددددامف لتاسددددددع عاددددددرامددددددن القددددددرً  منتصدددددد  الثالتينددددددا                  

لين قدد موالعدا رقعة علدى الجمهدواالثانوية الو اإلدارةبيً مسؤولية  Mole ريموند مولي

 .قبلكبر  نسبيا عن ذي 

بددالمفهوم  اإلدارةأً مسددؤولية   Roger وبعددد أربددع سددنوا  أشددار روجددر ًبهددام 

وليتها عدن مسدؤ األولدىفدي المرتبدة  يتيتدأفقا نحو العمالب والجمهور والعاملين  األوسع

 (.292:   -داألسهم بالمفهوم ال يق سابقا )جورج أمام حملة 

 



 

 

 

وا كتاب اإلدارة الدذين دعد من أناط Tedأوردواي تيد  م( انعتبر1950وفي عام )

 ةداراإلودور  اًجتماعيدة  ا دة العدالدة  اًجتماعيدةباجاعة إلدى التحلدي بالمسدؤولية 

ومصددددددددلحتها فددددددددي عددددددددالج ماددددددددكال  المجتمع والتاددددددددخي  الفعلددددددددي للعلددددددددل 

 (. 183م: 1991)دنكاً اًجتماعية

  Sheldonشدديلدوً كتددب  اوليفددر  م(1966) عددام حتددى اسددتمر  تلددك الندددابا  

لددى مددا كانددت اإلدارة العلميددة ومهما كدداً اًعتمدداد كبيددرا علددى تطددوير قواعدددها ع مه

 اسددددتخدام الطريقددددة العلميددددة فاً مسددددؤوليتها األساسددددية مسددددؤولية اجتماعيددددة شددددعبية

 .(33 م:1998)العالق 

سديق عن تنالمفصحة  المتحدة  وأمام تلك الندابا  راد عدد الاركا  في الوًيا 

بطريقددددددة تخدددددددم بهددددددا كددددددل مددددددن  اًجتماعيددددددةولية لجوانددددددب المسددددددؤمسددددددؤوليتها 

( شدددددددركة 500مدددددددن أ دددددددل239مدددددددن) المسددددددداهمين والعاملين والعمالب والجمهور

 .(650م: 2001 الناغيم()1975( شركة عام )424) إلىم( 1971عام)

 ةاإلدارمهر  تغيرا  تعكد  التدزام  السبعينيا وفي منتص  الستينيا  وأوايل  

ذلك  وكوالحفدام علدى األسدعارعدن العمل  يب العدا لينمنها تدر اًجتماعيةمسؤوليتها 

وركدز  علدى التوميد  والمسداواة فدي فدر   مهر  حركا  تنادي بالحقوق المدنية 

ميددع وج دعددت العلمدداب والمفكددرين الترقيددة.وفي الثمانينيددا  توالددت ق ددايا أكثددر إلحاحددا

 (.183م: 1991)دنكاً اركة في حل هاالمجتمع المدني الما  منظما

نداب ت ألمانيا أسبق الدور في سن التادريعا  التدي اهتمدت بالعامدل  ا دة أتوكان 

م(وتبعتهددددددا بدددددداقي 1871بدددددده عددددددام) ا إ ددددددابته فددددددي العمددددددل وألزمددددددت المنظمدددددد

 (.70م: 2002الدور)حمداً 

تدم حيدا م(1989)عدامأما الدعوة الحقيقية لسدن قدوانين حمايدة البي دة فكاندت فدي          

لمتحددة بمهمدة متابعدة إجدرابا  حمايدة الكدرة األرضدية إعالً ًهاي الذي كل  األمدم ا

و تآكددل  بقددة األوروً التلددو   مخددا راسددتغالر المددوارد الطبيعيددة دوً حسدداب و  مددن



 

 

 

إهمدار منظمدا  األعمار وعددم التزامهدا بقواعدد السدالمة البي يدة مندذ قيدام الثدورة  ةنتيج

 (.32م: 1993)عقيلي و آ روً القرً الثامن عار رفي أوا  الصناعية

بعددد شدديو  نظريددة الحريددة ممددا أد  إلددى  اًجتماعيددةوهكددذا جدداب  المسددؤولية  

   (.21هـ: 1417تعزيز مفهوم الحرية المسؤولة)البار 

فدي  م تم  انطالق اًتفداق العدالمي فدي مقدر منظمدة العمدل الدوليدة2000وفي عام  

يذ حقيقددة نيويدورك وتددتلخ  فلسددفته فددي بيدداً شددفافية المؤسسددا  فددي تعامالتهددا وتوضدد

عمدل مصلحة هذر المؤسسا  بتعاونها مع القو  العاملة ومؤسسدا  المجتمدع المددني وال

 من أجل تحقيق المباد  واألس  التي يقوم عليها اًتفاق العالمي. 

فدي  وأنه سيعزر من أ القيا  العمل وإنجدار للمسدؤولية المدنية الدذين سيسداهماً

 ( WWW.ilo.orgم:2004بناب سمعة و احترام لكل المن مين)دحالً 

 .عبارة عن مبادرة طوعية لتع ي  مواطنة الشركات ي .االتدا  العالمويعتبر                  

ل والعم العشر التي يقوم عليها االتدا  العالمي ةي مجاالت حقو  اإلنسان المبادئتتمت  و 

 نابعة من: كنها, كا اآلراءوالبيئة بإجماع عالمي ةي 

 م.1948 لحقو  اإلنسان اإلعالن العالمي (1

 م.1998ةي العمل  كعالن من مة العمل الدولية بشون المبادئ والحقو  األساسية  (2

 م.1991كعالن ريو الخاص بالبيئة والتنمية (3

 المبادئ

 )حقو  اإلنسان(

ا  اية حقو  اإلنسان المعلنة دوليا ضمن نبعدعم واحترام حم األعماديتعين على شركات  (1

 توثيرها.

 وع الشركات ةي أي انتهاكات لحقو  اإلنسان.ضمان عدم ضل  (2

 (معايير العمل)

حع  يتعين على شركات األعماد الحداظ على حريعة اختيعار العالقعات واالعتعراف الدعلعي ب  (3

 كبرام التدقات الجماعية.

 الجبري.القضاء على كاةة أشكاد العمل القسري و  (4

 .اإللغاء الدعلي لعمالة األطداد  (5

 .البيئة ي الوظااف والمهنالقضاء على التميي  ة  (6

 )البيئة(

 يتعين على شركات األعماد دعم نهج وقااي يتعل  بالتحديات التي تواجهها البيئة.  (7

 االضبالع بمبادرات لتشجي  الم يد من المسؤولية تجاه البيئة. (8



 

 

 

 التشجي  على تبوير وتعميم تقنيات  ديقة للبيئة.  (9

على محاربعة الدسعاد بكاةعة أشعكاله بمعا محاربة الدساد" يجب أن تعمل مؤسسة العمل    (10

 .( qatarcsr.comwww) ةي الك اإلبت از و الرشوة

 

 أقسام املسؤولية
لق أ .ارؤيدة العلمداب والخبدراب الدذين تناولوهد با تالف   أقسام المسؤوليةتختل   

  دموً.والتقدوا فدي المأنهم أجمعدوا  الباحثةأنوا  وتر   هم بع هم أقسام وبع عليها 

فددي قسمين:مسددؤولية موضددوعية: تعنددي محاسددبة  م(2006)حريددز أفردهددا عبددوي وفقددد 

: تعنددي اًتصددار  مسددؤولية شخصددية أو نفسددية قبددل رؤسددايه . نالمقصددر مددالمومدد  

 29 . موم  تجار الفعاليا  اإلداريةبالوًب واًنتماب ويقظة ال مير من قبل ال

ددا        ة أً األشددكار المحددددة للمسددؤولية الموضددوعي:م( قددار2001)Kobberكددوبر أم 

ولية أشددكار المسددؤ . وتاددمل جميددع واًلتزاما  المفروضددةلةبللمسددا  تت ددمن الخ ددو

 لفريدق العمدالمسؤولية عن واجبا  معيندة  أو عدن تجار شخ  ما أو هي ة جماعية أو 

ام ن اًلتددزاند لدده. واً المصدددر الوحيددد للمسددؤولية الموضددوعية يتطلددب المزيددد مددالمسدد

 بواً المسدددؤولية الذاتيدددة تتجدددذر فدددي معتقدددداتنا حدددور الدددوًبخدمدددة المصدددلحة العامدددة.

 80-66    .وهي تعك  األ الق المهنية ال ميرو

سدؤوليا  اًلتزامدا  األ القيدة وم نأً المسدؤولية الذاتيدة تت دم الباحثةوتر        

 Harrison(b 131-132pp:2003  .)هاريسدوً احددتهالتعقل من المسؤوليا  التي  

 وهي:

 احتياجدددا بددديً يكدددوً المندددتج مفيدددد ويلبدددي  إلزاميدددةوهي :المسدددؤولية اًقتصدددادية (1

 المستهلكين.

لقدانوً ااألهداف اًقتصدادية للمنظمدة فدي حددود  روتكوً بانجا:المسؤولية القانونية (2

 المدوً.

http://qatarcsr.com/us.html
http://qatarcsr.com/us.html
http://www.csrkuwait.com/
http://www.csrkuwait.com/
http://www.csrkuwait.com/


 

 

 

مدوندة الوهي اًلتزام بمجموعة القوانين والقواعد والقيم غيدر :األ القيةما  اًلتزا (3

 األعراف (. والمستمدة من المجتمع) كالعادا  والتقاليد و

و أوهي فدي حقيقدة األمدر ا تياريدة مسدؤوليا  التعقدل والتمييدز أو حريدة التصدرف: (4

 إنسانية في  بيعتها

ؤولية تجددار الددذا  والمسددؤولية وعليدده مددن الصددعب وضددع حددد فا ددل بددين المسدد    

لدذي  ألنه ً يمكن الكاد  عدن ماهيدة اإلنسداً بمعدزر عدن ماهيدة المجتمدع ااًجتماعية

 (.118م: 2004يعيح فيه)إبراهيم 

ذ التددي تواجدده المنظمددا  عندددما تصددي  وتنفدد أً المسددؤوليا  Afuah أفددوار ويددر    

ادة مددا عدالتعقليدة يددة و أل القاو قانونية(العملدي هي)اقتصدادية تعقلية أ القية مخططهدا 

 (.b 255-244pp:2004) اًجتماعيةليا  المنظمة ومسؤ تعود إلى

وامددر تاددابهاً بددين المعددايير األ القيددة واأل وجددد ينلبدداحثأً بعدد  االحدد  مددن المو  

السدلوك  القانونية إً أً هناك ا تالفا جوهريا فالمعايير تطبق مدن أجدل المحافظدة علدى

ير تي دذ األوامدر بهددف إحددا  تغييدرا  مسدتقبلية فدي السدلوك.فالمعايالقايم بينما تطبق 

                المجتمعهدا فدي عالقتهدا بدمن القانوً لذلك ينبغي على المنظمة أً تركدز عليبعداً أعمق 

 (.211-208م:   2006)رشواً 

ولية فددي المسددؤ العربيددة المسددلمةالرؤيددة عددن السددابقة  وتختلدد  الرؤيددة الغربيددة      

ام تددم أمدد  المسددؤولية األ القيددة هددي مسددؤولية الفددرد عددن أفعالدده أمددام هللا أوًً ف األ القيددة

   ( )أندوا  . وأضاف بلف ذاته أي كل ما يتعلق بال مير الواعي كالنوايا واألفعار البا نة

وبدذلك لدي   (.57هدـ : 1407المصدري ) اًجتماعيةة المدنية والمسؤولية المسؤولي

 .مما يجعلها حرية مسؤولة حرية والمسؤوليةهناك تناق  بين ال

 
 



 

 

 

 ومظاهر اعتالهلا االجتماعيةعناصر املسؤولية 
 اًهتمام الفهم المااركة(:(من تال  عنا ر اًجتماعيةتتكوً المسؤولية    

 ذيرتبدا  الدهو اًرتبا  العا في بالجماعة التي ينتمي إليهدا الفرد.ذلدك اًاالهتمام: (1

 والخوف مدن أًار تقدمها وتماسدكها وبلدوأ أهددافها يخالطه الحر  على استمر

أربددع  لالهتمددامو  تصدداب بدديي عامددل أو مددرف يددؤدي إلددى إضددعافها أو تفككهددا.

لتددي امسددتويا :) اًنفعددار مددع الجماعددة:وهو مسددايرة  الفددرد للحدداً  اًنفعاليددة 

ه بدً إراديدة.اًنفعار بالجماعة:ويقصدد  بصدورة انصدياعيةتتعرض لهدا الجماعدة 

 التوحد مع الجماعة:وهو إحسار الفدرد بوحددة مصديرر مدععا   مع الجماعة.الت

 .تعقل الجماعة:ويظهر فيه الجانب العقلي أو الفكريالجماعة.

قصدد  ويتصبذ الجماعة دا ل الفدرد فكريا أً:استبطاً الجماعة وهو وله معنياً األور

 بالمعنى اآل ر هو اًهتمام المتفكر بالجماعة(.

 لفهم إلى شقينوينقسم االدهم: (2

و  وقيمهددامسددتقبلها وماضدديها ومددن ناحيددة مؤسسدداتها وعاداتهددا فهددم الفددرد للجماعددة أ( 

 وضعها الثقافي وتاريخها والعوامل والظروف اًقتصادية المؤترة فيها.

 قوم به.ي ألي فعل  اًجتماعيةفهم الفرد للمغز  اًجتماعي ألفعاله أي فهم القيمة  ب( 

ا تراك الفدرد مدع اآل درين فدي عمدل مدا يمليده اًهتمدام ومددويقصدد بده اشد:المشعاركة (3

يتطلبدده الفهددم مددن أعمددار تسدداعد الجماعددة فددي إشددبا  حاجاتهددا وحددل ماددكالتها 

 أهدافها لتحقيق رفاهيتها. إلىوالو ور 

ً وداعمة بع ها بع  هذر العنا ر مترابطة ومتكاملةو  ةوليتتحقق  ورة المسؤ فال   ا

 (16 -12م:    1973)عثماً  عنا رها الثالتةتوافر عند الفرد إً ب اًجتماعية



 

 

 

   بدةتها المرغولكن قد يصيبها الوهن و الخلل فتنحل عن مسارها الطبيعي و وسطي  

وذلددك اًعدددتالر مصدداحب بمظددداهر وعوامددل  دددن فها عثمدداً إلدددى  ددنفين متددددامجين 

 هما: ومتكاملين

نيداً تدداد للدوهن فدي بفدي أداب العمدل هدو ام :التهداوًم اهر االععتالد عنعد الدعرد 

لددذي الاخصددية فالمتهدداوً مددالم لنفسدده قبددل مجتمعدده.والالمباًة:هو البددرود والتجمددد ا

 مما يجعددددل الفددددرد ً يتحسددددب للعواقددددب بالنسددددبة للددددذا  يصدددديب األجهددددزة النفسددددية

 انية.عن العدو ةعن الجماعة الناتج ويقصد بها عزلة الفرد النفسيةوالمجتمع.العزلة:

ا    دا  فال :فيهمها التاكك والتردد فدي تفسدير األحداالجتماعيةعتالد م اهر االأم 

إً بالثبدددددا  والطمينيندددددة وتصدددددور نتدددددايج  اًجتماعيدددددةتصدددددذ أ القيدددددة المسدددددؤولية 

 لمجتمع.اتفكك ل يؤد عن تفكك األفراد ما ينتج والتفكك : األفعار.

 السددلب الغالددب:هو اإلحسددار والتراجددع مددن األحدددا  مما يددؤدي إلددى تدددهور فددي 

        د عددن عدددم قدددرة الجماعددة والفددر إعددالًهددو  إنماقددو  الجماعددة.الفرار مددن المسددؤولية:

                    على تحمل أعبايها فالفرار من المسؤولية هو فرار من الحرية

:اضددددطراب االجتماعيععععةالعوامععععل الدرديععععة ةععععي اعععععتالد أخالقيععععة المسععععؤولية  

فهدو   رد ية المتسدقة والموجده إلدراك وسدلوك الفدالنفس هي البنايا اًنتظاما  الفردية 

ى تددؤتر فددي المجتمع.وهددذا أي ددا مددا ينطبددق علددانعكددار ًنتظامددا  المجتمددع وبالتددالي 

العمليددا  النفسددية مددن إدراك وتعددا  . عددبب التدداريا الاخصددي:فالذا  التددي تواجدده 

 .ةالمهممستقبلها بثقة هي الذا  التي تدرك مهمة وجودها فتتحمل هذر 

ما  اآلسددرة:وهي السددما  السددلبية المددؤترة فددي الفددرد مددن قصددور التعددا   السدد 

 .معهافال تهتم بتقديم ما يفيد مجت والجمود والدافعية المفر ة عن الذا  وغير ذلك

 

 



 

 

 

لددل :اضددطراب المعيددار اًجتمدداعي يقود إلددى  االجتماعيععةعوامععل االعععتالد           

مع.تكبيدل ار الفدرد ينسدب إليده اهتدزار المجتواهتز   اً تيار وتعطل اإللزام اًجتماعي

هددو  : ارتبدداك اًقتصدداد . تكبدديال وت ددليل لطاقددا  المجتمددع   فانتفدداب الحريددة الحريددة:

با وهددو غالبددا يكددوً بعدددم وضددوح السياسددة اًقتصددادية.ع   انعدددام لسددد حاجددة األفددراد

ة اددكل قدددوفددال ت السياسددة: هددو عبددا بالسددلطة الممثلددة للمعيددار األ القددي فددي المجتمددع

 (.122-85هـ:    1417)عثماً  الحة ألفرادر 

 مجتمعية عند الفرد 

التاكك التفكك السددددددددددلب  التهاوً الالمباًة العزلة مظاهر اعتالر

الغالددددددددددددددب الفرار مددددددددددددددن 

 .المسؤولية

اضددددددددددطراب اًنتظامددددددددددا   عوامل اًعتالر 

الفرديددددددة الخلل فددددددي العمليددددددا  

النفسددددية الفرديددددة عبب التدددداريا 

 .ما  اآلسرةالاخصي الس

اضددطراب المعيار تكبيددل 

الحريدددددددددددددددددددددددددددددددددددة ارتباك 

 اًقتصاد عبا السياسة.

 تلخي  الباحثة( .الر أ القية المسؤولية اًجتماعيةمظاهر وعوامل اعت -أ -) شكل 

 
 االجتماعيةجماالت املسؤولية 

الحيداة  ليست تابتة على مدار السنين ولكنها تتغيدر بتطدور اًجتماعيةإً األناطة  

ميدة لتقريدر جمعيدة المحاسدبين القوذلك ً تخدرج عدن أربدع مجداً  رييسدة  بقداً ومع  

NAA  ويمكددددن تطبيقهددددا علددددى جميددددع المؤسسددددا )عبد المجيددددد الماددددار إليدددده فددددي

 (.9م: 1988  ر 

الخدددما   فددييعتبددر هددذا المجددار هددو األكثددر اتسدداعا  :مجععاد المسععاهمات العامععة 

ة دما   ددحية لسددكاً المنطقددة فهددي  دمددوتقددديم  دد عانددا  ومددنذ للعاملين كاإلجباريددة 

 ا تيارية.



 

 

 

هدددي الخددددما  المقدمدددة للعددداملين مثدددل تكلفدددة تددددريب :مجعععاد المعععوارد البشعععرية 

 العامين وتكلفة  دما  تعليمية للعاملين فهي  دمة ا تيارية.

هو أهدددم هدددو الهددددف األساسدددي لبنددداب المنظمدددة ف:ويعتبدددر المندددتج مجعععاد المنعععتج  

ا  أبددرر الخدددم الرقابددة علددى الموا ددفا  القياسددية للجددودة لددذلك فدد ً تكلفددة المجدداً 

فددي  والمنتج األساسدديوهددو مددا يمكددن تسددميته بحمايددة المسددتهلك. المقدمددة لهددذا المجددار.

 مؤسسا  التعليم هي المعرفة. 

اريدة :وعلى المنظمة أً تقدم أعمار فدي هدذا المجدار إجبةمجاد المساهمات البيئي 

 وأعمار ا تياريددددة ك ضددددافة تحسددددينا  للمظهددددر كتحسددددين المظهددددر الجمددددالي للبي ددددة

 (.9م: 1988   ر& 210م: 2000الجمالي)بدوي 

راد فت البي ة باكل عام بينها كل ما يحيط بالمنظمة من منظمدا  أ در  و أفدعر  و

                     وأشدددياب وغيرهدددا.أي أنهدددا كدددل مدددا هدددو موجدددود  دددارج حددددود المنظمدددة ويدددؤتر علدددى 

هددي الوضددع السياسددي واًقتصددادي والثقددافي ف (.64م: 2001حسددن أمددين ) العمددل

 (.12 م:2001)إبراهيم  واًجتماعي والمعايير التي تتحكم بالفرد وعاداته

   نتمدابمدن  دالر تحقيدق اً اًجتماعيدةلية دور في تنمية المسدؤولية وللبي ة الجما

 و إنجدارأ أو مرسدوم يحمدل دًلدة لندب  التداريا       أو مخطدو  فكل ما هدو منحدو 

الندامر  فدي إحسدار الفدردمدن دور األتدر الفندي وما كاً لذلك    أو حياة الترا  األجداد

 ويادددددددعر بدددددددالوًب نحدددددددور بينددددددده يصدددددددور انفعاًتددددددده وتاريخددددددده فيدددددددرتبط بددددددده  

ومددع تقدددم التكنولوجيددا أضددحى دور اإلهتمددام والتعامددل مددع (.322م: 1996) ليددل 

                                            النتدداجرة بدددً مددن المادداركة المباشددرة لعلددى التوجيدده واإلدا البي ددة والطاقددة مقتصددراً 

 (.175م: 1998آ روً &)تيم 

فمددن ال ددروري للمنظمددة عنددد وضددع األهددداف أً تقددوم بتحليددل ودراسددة البي ددة 

                             الخارجيددددددددة والدا ليددددددددة التددددددددي سددددددددوف يددددددددتم تنفيددددددددذ األهددددددددداف فددددددددي نطاقهددددددددا

 (.135م: 2004بو قح  )أ



 

 

 

داب وأ   ألنها هي التي  تحدد مطالبها من المنظمة وتفرضها عليهدا بطدرق مختلفدة

 المنظمددددة ً يمكددددن إدراكدددده بدددددوً األ ددددذ فددددي اًعتبددددار المطالددددب البي يددددة وقيودهددددا 

 (. 132م: 1999)كاك 

 دم ين بالبداحثوترتبط مجاًتها باأل راف المتعاملة مع المنظمة وقد توسع بع  

  راف أ ر  أ

فددي المقدمددة حيددا يقبلددوً علددى مددا تقدمدده المنظمددة لهم.وريددادة  مالمسددتهلكوً:وه (1

عى كددل منظمددة مهمددا كدداً نجدداح المنظمة ولهددذا تسددالمسددتهلكين هددو دليددل ربددذ و

 فة مطالب المتعاملين معها الكمية والكيفية.ناا ها معر

المالك:وهدددددددم مدددددددن دا دددددددل المنظمدددددددة حيدددددددا يقددددددددموً أمدددددددوالهم لالسدددددددتثمار  (2

 .(26م: 1999)الانواني هافي

لعوً بمهدام طهدم أي دا مدن دا دل المنظمدة وفي مقدمدة العداملين مدن ي د العاملوً: (3

 عملددوً كفريددقي -يا وسددطى دنياعل -عددادة مددن تددال  مسددتويا  وًإداريددة  وتتكوندد

رد اسددتخدام المددواو   تي ددذ علددى عاتقهددا تكتيددل الجهددودأً  إلدارةوعلددى امتكامددل 

مهدا بيف ل الطرق الممكندة ونجداح المنظمدة فدي أداب مهاالمتاحة لتحقيق األهداف 

 . لنجاح فريق اإلدارة في أداب ومايفها رهو انعكا

دمت تقد اًجتماعيةنظر المديرين فيما يتعلق بالمسؤولية وجهة وفي دراسة أجريت عن 

 (.808م: 1992)ديسلر  المالكنحو  ةالمسؤولية نحو العمالب على المسؤولي

 . (64م: 2001:حسنأمين ) المنظما  المنافسة (4

 

 

 

 



 

 

 

 االجتماعيةأسباب االهتمام باملسؤولية 

 :التالي  ًبد أً ينثمر عن اًجتماعيةبالمسؤولية  المنظما  اهتمامإً   

 نتجاتها.ريادة الطلب على م إلىمما يؤدي   الجمهوربناب الثقة والسمعة الطيبة لد   (1

 .اًجتماعيةتها اجتذاب األعمار من العمالب الذين يؤيدوً سياسا (2

 اجتذاب المومفين ذوي الكفابة العالية والسلوك السوي واًحتفام بهم. (3

 (.84هـ: 1422 آ روً عبار و)دعم ومساندة اقتصاديا  المجتمع (4

لدى ترشيد المجتمع الدا لي والخارجي للمنظمة على أف ل السدلوكيا  ممدا يدؤدي إ (5

 زيز األرباح.وبالتالي تراب العمالب ومن تم تع  انخفاض الجريمة 

ين والعمددل بدده علددى تخفددي  الحاجددة للقددوان اًجتماعيددةيسدداهم الاددعور بالمسددؤولية  (6

                              الجديدددددددددة والقيددددددددود المصدددددددداحبة لهددددددددا ومددددددددا يتبددددددددع ذلددددددددك مددددددددن تكلفددددددددة

 .(810-809م:   1993 آ روً )عقيلي و

 .اًجتماعيةتعزيز الصورة العامة للاركة يكوً بتعزيز أهدافها  (7

تدددوفر المدددوارد القيمدددة لدددد  المنظمدددا  التدددي يمكدددن اسدددتخدامها لحدددل المادددكال   (8

 .(34م: 1998)العالق  اًجتماعية

  ماعيدةاًجتاًتجاها  اًيجابية لد  المس ولين فدي المنظمدة نحدو الماداركة  زيكرت (9

 ةاًجتماعيددمددن  ددالر العديددد مددن المتغيددرا   التددي تهددتم باًندددماج والمادداركة 

 ظمة.بيهميتها في المجتمع المن ةمتغيرا  متعلقة باقتنا  المنظمللمديرين   و

                وفددددددداب المنظمدددددددة للمجتمدددددددع لف دددددددله فدددددددي ناددددددديتها واسدددددددتمرارها ونجاحهدددددددا (10

 (.428 -426م:   200 4)المغربي 

 

 



 

 

 

 ين:إضافة سبب الباحثةوتر  

 .ً باهللماكافل وكل ما يفرضه اإليفي عمارة األرض والتتعالى اًستجابة ألمر هللا  (11

ر تطالددب الدولددة بمسدداندة قطددا  األعمددار وتسددخي  إذا كدداً لقطددا  األعمددار ندددابا (12

و  يمثدل نجداح ورقدي للدولدة بل امبررة ذلدك أً نجاحهد   الصعوبا  التي تواجهه

در أً الواجدب يبدا الباحثدةالدولدة. وفدي ذلدك تدر  حقوقهدا علدى قر بيً ذلدك مدن ت

ندر عليدده واجددب ألً المددار الددذي سددا اعيددةاًجتموأً المسددؤولية    ويدرد بالواجددب

ليده وأً مدا أ دذر ديدن ع . وتلك األراضي التي منحت له هي للعامدة   مار الاعب

 إرجاعه.

 

    االجتماعيةاألسباب التي حتول دون حتقيق املسؤولية 

لك إلى ذوقد يرجع    اًجتماعيةتسعى بع  المنظما  إلى تحقيق المسؤولية          

ه لوجأو لتحقيق مصلحة  ا ة من  اللها إً أً تحقيقها على ا تها  وعيها بيهمي

 برر تلك الصعوبا :المطلوب يواجهه بع  الصعوبا  وأ

إً المنظما  التي تعمل على تحقيق هذا الهددف تصدبذ فدي وضدع تنافسدي أضدع   (1

ية ًجتذاب رأر المار من تلك التي تتجنب أو تتهرب من تحمدل تكدالي  المسدؤول

افية أي أً هذر المنظمدا  ترفدع أسدعارها لتغطيدة هدذر التكدالي  اإلضد اًجتماعية

تدي مما يجعل أسعارها ترتفع في السوق وقدرتها على المنافسة أضع  من تلدك ال

 تظل أسعار منجاتها منخف ة نسبياً.

تجندددب المسدددتثمروً المنظمدددا  التدددي تخصددد  جدددزب بعددد   مواردهدددا لماددداريع  (2

   وغيدر ذلدك   والتددريب   والتعلديم   ل السدكناجتماعيدة أو للعنايدة بمومفيهدا مثد

عكددد  المنظمدددا     ألً المنظمدددا  عدددادة مدددا تكدددوً مقيددددة بعوامدددل رأر المدددار



 

 

 

األ ر  التي تكرر كل اهتمامها على ريادة أرباحهدا متجاهلدة تحقيدق المسدؤولية 

 (.84-83هـ:   1422)عبار وآ روً  اًجتماعية

 ع  استطالعا  آراب اإلدارا  وهي:أسباب أ ر  من ب هـ(1425) وحدد الاما 

 الخبرة المحدودة للمنظمة في معالجة ماكال  المجتمع. (3

عدم رغبدة المنظمدة فدي تخصدي  األمدوار لمعالجدة المادكال  وتدر  أنهدا  دارج  (4

 ا تصا اتها وهي مسؤولية الدولة .

جدده واإلسددهام فددي معالجددة أو اًجتماعيددة ددعوبة قيددام المنظمددة بتحديددد األسددبقيا   (5

 ر فيها.القصو

م الدو ني ككدل وعدد دوجود حددود حقيقدة لمدا يمكدن للمنظمدة أً تفعلده فدي اًقتصدا (6

 327  التوافق بين مصلحتها ومصلحة اًقتصاد ككل.

 

 االجتماعيةأبعاد املسؤولية 
علدددى عددددة أبعددداد . أ تلددد  العلمددداب فدددي التوجددده  اًجتماعيدددةتقدددوم المسدددؤولية   

    للمسؤولية من  اللها وهي كالتالي :

ؤ دذ ت:يستند هدذا البعدد إلدى مبداد  المنافسدة والتطور ويجدب أً البعد االقتتادي 

 فددددي إ ددددار احتددددرام قواعددددد المنافسددددة العادلددددة و الحددددرة و اًسددددتفادة التامددددة التطددددور

 التكنولوجي دوً إلحاق ال رر بالمجتمع.

يدة لمهنا:يقوم هذا البعدد علدى أسدار مبداد  حمايدة البي دة والسدالمة البعد القانوني 

رتقداب يسداهم هدذا البعدد مدن  دالر عنا درر  فدي اًوالعدالة وقوانين حماية المسدتهلك و

 ة.بالعالقة مع المستهلك و مع العاملين ومنع تلو  أو استنزاف الثروا  الطبيعي



 

 

 

وهدددو البعدددد الدددذي يرتكدددز علدددى القددديم واأل دددالق السدددايدة فدددي :البععععد األخالقعععي 

 المجتمع وقد تتعلق بالعمل.

تفدر  عدن يهذا البعد بمبدأ تطوير نوعية الحياة باكل عام وما :يرتبط خي رالبعد ال 

 (. 65م: 2005 يذلك من عنا ر ترتبط بالذوق العام)الغالبي والعامر

مدا على بعددين ه اًجتماعيةاشتمار المسؤولية  Harrisهاري  وات ذ من دراسة      

 (.107 :ـه1422 الحارتيالمسؤولية الذاتية والمسؤولية الجماعية)

منظمدة ال لتعامدل   أربع اسدتراتيجيا   Dalton & Cosier كوسيردالتوً و  وقدم         

 :-ب -في الاكلوفقا للبعد القانوني والمسؤولية كما  اًجتماعيةمع المسؤولية 

 بعد المسؤولية         

 البعد القانوني

 تصرفا  غير مسؤولة اجتماعيا تصرفا  مسؤولة اجتماعيا 

 فا  قانونيةتصر

 

 تصرفا  تتبع القانوً من  الر

  ً  مقبولة اجتماعيا

  مراعاة القانوً وعدم مراعاة

 الجانب اًجتماعي

 تصرفا  غير قانونية

 

  دور  له نتايج  طيرة بسبب إمكانية

 تمنع تحدي القانوً وا تراقه قوانين

 وبالتالي تكلفة يؤدي إلى مخا ر كبيرة 

 جتماعي.عالية بسبب تزايد الوعي اً

 (اًجتماعيدددددددةلمنظمدددددددة مدددددددع المسدددددددؤولية اسدددددددترتيجيا  تعامدددددددل ا-ب -)شدددددددكل

 (.25م: 1999)شوشة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  االجتماعيةلمسؤولية مدى حاجة التعليم العايل ل

 أضددفى عليهددا نظددرةالعلمدداب  بعدد جامعددة المجتمددع كلدده بل أً  تعددد جامعددة اليددوم 

ا رفدت عنهدالنظرة المحدودة التي عن  يعتبرها جامعة اإلنسانية كلها وانتهتأكثر اتساعا ف

                        (.25: هددددددددـ1396 الناددددددددار)فددددددددي الماضددددددددي واقتصددددددددارها علددددددددى ف ددددددددة معينة

   مدددن  ددددما  ضدددرورية لمجتمعهدددا هلمدددا تقدمددد وأ دددذ  بمفهدددوم الجامعدددة المجتمعيدددة

 (.678هـ: 1421)جرادا  وستراك 

ع مدن مطلدع السدتينيا  تنبد أعمار الاغب التدي أحددتها الطلبدة فديبداية ذلك  ولعل 

 .م(التدي كداد  تددمر جامعدة كولومبيدا1968الطلبة.لكن إضدرابا  الطلبدة عدام) مطالب

عددن حددي  انطلقددت شددرارتها مددن أً الجامعددة قددد أ فقددت فددي تحمددل المسددؤولية الكاملددة 

مجتمعدده مددن السددود فددي هارلم كمددا أ فقددت فددي إ  ددا  أهدددافها التعليميددة للمطالددب 

 (.418م: 1996 دراكرفي حي هارلم)األساسية للمعوقين 

بمصددر حددق الدددفا  عددن األغلبيددة (م1908وتحملددت أور جامعددة أهليددة عربيددة)  

وهددو مددا يعكدد  إحساسددها  (.168م: 2001)بدددراً و الدهادداً  لفقيددرة المحرومددةا

 .اًجتماعيةبالمسؤولية 

 ابيوغنددددد .فقدددد تبندددى إعددددالً كامبددداًنوإدراكدددا لددددور المفكددددرين و األكاديميي      

للمفكرين وضددع معيددار  اًجتماعيددة الحريددة األكاديميددة والمسددؤولية ندددوة  م(1990)

للمجتمددددع الفكددددري اإلفريقددددي للتيكيددددد علددددى اًسددددتقاللية والتعهددددد بالمسددددؤولية تجددددار 

 .(www.afteegypt.org)بسيوني شعوبهم

 ىمنذ تيسي  الجامعا  فدي العصدور الوسدط عهد بلالولم يكن هذا الدور حديا   

لسدلبية تغييدر القديم ا ا عمليدوسداندوا و الب العلدم هدم الدذين بددبوا فرؤساب الجامعا  

 (.153 :  -)رو  دآنذاك السايدة 

http://www.afteegypt.org/


 

 

 

البحثيدة وستكوً الجامعا  والمعاهدد التعليميدة  Daniel Bill بلدانيار وفقاً لـ و  

ادية جتمدع مدا بعدد الصدناعة وأً المادكلة اًقتصدفدي مهي المعاهد المسيطرة والسدايدة 

 ينبغددي حيددا(.190م: 2004ة والسياسددا  التربويددة)راهر يددسددتكوً السياسددا  العلم

مدل  أً تقدم مناهج وبرامج ومعارف ذا  منظور عالمي تهيي لروادها العيح فدي عليها

 (.20م: 2002عزب  الماار إليه في Lamontنظام اقتصادي عالمي)

م اهتز  فرنسا أتر اندً  تورة  البية عبر  عدن ضدرورة أً 1968في عام و 

تصدددددبذ الجامعدددددة منبدددددراً حدددددراً للنقدددددد اًجتماعي ومناقادددددة التنظيمدددددا  السياسدددددية 

 درورة تناد  ب مختل  دور العالمفي  وهناك العديد من الثورا  الطالبية.اًجتماعيةو

 (.164م: 2006)رشواً وم مجتمعهامفهإشراك الجامعة ب

لدى بادرية تتطلدع أً يكدوً نجداة مجتمعهدا ع ريراً لمدا تمتدار بده مدن كدوادوذك تقد

ا في ألمانيا فكداً األكداديميوً اًشدتراكيوً أوفدر حظداً ألنهدم أك أيديهم. اً فدي ثدر تديتيرأم 

ا كداً القارة األوربية في أوا ر القرً التاسع عادر وبداكورة القدرً العادرين أي عنددم

 (.474م: 1996)دراكر  مل الحر في ذروتهالتحال  بين الحكومة ومناآ  الع

إلدى    لالبداعن كونه أحد المحفزا  العالي نظام التعليم   رج وفي العالم العربي

قلددق تجددار  كوندده مصدددر تخددريج المومفين ومصدددرا إل فدداب المواهددب وبالتددالي مصدددر

  الح ذلك ًبد من اتجاهين رييسين:إلوتزايد البطالة.ولتطوير 

 اعية.ليم من كونه مكانة اجتماعية فخرية إلى كونه مسؤولية اجتمتغيير قيمة التع (1

نسدبة الي بالتغيير فلسفة التعليم وغاياته لد  المجتمع ولد  الخريج ليكوً التعليم العد (2

للخدددريج مدددد ال  دددحيحا لالعتمددداد علدددى الدددذا  واًبتكدددار واإلبددددا  فدددي مجدددار 

ليدده أً يجددد لدده علددى المجتمددع وعأً يصددبذ الخددريج عب ددا  إلددىالتخصدد  ولي  

        وميفدددددة فدددددي السدددددوق المحلدددددي أو أً يصدددددار تصدددددديرر إلدددددى سدددددوق  ارجيدددددة

 .( 131-130م:    1997)بدراً 



 

 

 

  Kellsهذا وينسب نجاح مؤسسا  التعلديم العدالي إلدى كفدابة اإلدارة .وأشدار كيلدز  

ؤسسدا  أً فالها في الدور الناميدة يعدود إلدى محاولتهدا باعتمداد نمداذج موجدودة فدي الم

ريدة بدين الصناعية والتجارية التي تسعى إلى الربذ دوً األ ذ باًعتبار الفدروق الجوه

 (.22م: 1997الماروعين)البستاً 

ر  من غيرها من منظمدا  المجتمدع أً تصدا أقلعلى الكليا  الخا ة المعروفة ف   

 ذا  يهاالقايمين عل وأً األو يابأف ل ما لديها ل ماً استمرار تسجيل الطلبة.لتقديم 

منهدا  يتوقعدوً لذلكوألنها ذا   لة بالسوق أكثر من الكليا  الحكومية تجربة تجارية 

اعيدة تلبدي احتياجدا  اجتم  أً تكوً مواكبة للتطور إضدافة إلدى أً تكدوً منظمدة فعالدة

  كليددا  علددى اًسددتمرار وأ ددر  إلددى اًنغددالق وإنادداب أ ددرال  مما قددد يسدداعدمتبدلددة

مدا تقدمده و .اًجتماعيدةتنافسية تمثل شكال مهمدا مدن المسدؤولية وهذر الدينامية ال. جديدة

ً يعتبر إذعاالحكومة من مساعدة   ذاو نظدام هد  يحتاجه التعليم العدالي فالذيبالمسؤولية. نا

ية علدى نظدام ينسدق بدين جهدود المسدؤول مسؤولية تترابط فيه البرامج بددًً مدن التنداف :

 (.& C.Burke p421:2005,Associates)  مستو  المنطقة والنظام والمؤسسة

ولية والمجتمدع أ دبحت قايمدة علدى المسدؤ فالعالقة بين مؤسسا  التعليم العالي   

 (.312م: 2005)عبددد العزيددز و آ ددروً  منددتج والمجتمددع مسددتهلك فهددي والمسددابلة

م الجامعدددا  الخا دددة 1984بتددداريا  3025وبنددداب علدددى ذلدددك ألزمدددت تركيدددا بقدددانوً 

ً  دندىعلدى األ %2ري  تد  الربحية ب رورة  لدى إ  ويحدق للدورارة ريدادة النسدبة مجاندا

 (.15هـ: 1423يلدر  )شاهين&من مجمو  عدد الطالب الكل  10%

 حيدا تك دوً من األفراد إلى المؤسسا تتجاور عالقتها أً  Duderstadtدعى  و  

مددن  ددالر الاددراكة البحثيددة  لتعلدديم العددالياكوكبددة مددن مختلدد  المؤسسددا  التددي تاددكل 

 .(www.issues.org) المنذ الدراسية والتعليم إلتاحة فر  وميفية عالميةو
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 هدـC.Burke (1427)تدال  قدو  كمدا أشدار منمسؤولية التعليم العالي  وتتاكل    

ا مدتوجدد مثلدا مسدؤولية ك قو  سياسية وقدو  السدوق واهتمامدا  أكاديمية)مهنيدة(إلى 

أً سدية وتسدتطيع القدو  السيا ولكل راوية جاندب م دا وجاندب مظلدم.(.ج-)الاكل في

مدد  وأً بينهمدا مصدالذ مادتركة بينما تعتوتخ ع تلدك القدو  لهدا تاكل القو  األ ر 

ا  اًهتماما  األكاديمية على  يدارا  رؤ   ا دة بمؤسسدا  التعلديم العدالي مدن كليد

      64 .لنظام مسؤولية فع اروجامعا .ويعد مثلا المسؤولية مثالية 

َوََيَُعْحْمُ  ْ َحَفاَء ... :}قو  عليا سماوية منبثقة من قوله تعالى الباحثةوت ي    

 َِ ًَ َنا َتذَ مْرو   سورة النمل. ({62) ُْْلَُرض  َأإ َمٌه َنَ  َّْللم  َقح ه

سددة وسيامعها.وعلددى جميددع القددو  أً تخ ددع ل وامددر الربانيددة حيا ً تتنددافى    

 .جعلته ركيزة التعليم في كافة مراحلهاالتعليم السعودية 

علددى  حجددم المسددؤولية اًجتماعيددة الملقدداة مددنأندده علددى الددرغم  الباحثددة تددر كمددا     

عددالً مؤسسددا  التعلدديم العددالي األهلددي   وقيددام بع ددها ببددرامج وأناددطة لددذلك إً أً اإل

 عنها لم يتم بالقدر المناسب.
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  عدددن م 2005سدددبتمبر TALLOIRES  17كددداً مدددؤتمر ريددددة فوفدددي مبدددادرة 

  الددددذي جمددددع كليددددافددددي التعلدددديم العالي( اًجتماعيددددة)األدوار المدنيددددة والمسددددؤوليا  

ثلددة  وتم  اًتفدداق علددى عدددد مددن اآلليددا  الممفددي أمريكدداوجامعددا  علددى مسددتو  العددالم 

ع داب الطلبدة وأ لكل مدن في مؤسسا  التعليم العالي اًجتماعيةلتقوية ح  المسؤولية 

 .من أبرر تلك اآلليا :هي ة التدري  على المستو  المحلي والدولة والعالم

 العامة. عليم والبحو  والخدما بالت اًجتماعيةتوسيع المااركة المدنية والمسؤولية  (4

 بالقدوة وممارسا  وسياسا  مؤسسا  التعليم العالي.تطويق المسؤولية  (5

 مارسا  الجيدة .الم ابتدا  هيكل تنظيمي لتاجيع (6

عدا  والجما لتقوية الفر  اًقتصدادية واألفدراد بالمجتمع تاجيع مااركا  الجامعة  (7

 وريادة التفاهم وتعزيز الناا ا  ذا  الصلة.

 لعالي ببرامج غير ربحية رفع مستو  اإلدراك بمااركة مؤسسا  التعليم ا (8

  . اًجتماعيةالمسؤولية  ودعم جهود  السياسياالمااركة مع الحكومة لتقوية  (9

 .يملذا  المستويا  المختلفة لدعم التع األ ر مااركة مع مؤسسا  التعليم ال (10

 توتيق ونار جهود الجامعا  المؤترة في مجتمعاتها. (11

  دعم وتاجيع اًتحادا  األكاديمية العالمية والو نية.( 9

ل عدة كددومن أجددل مسددا إنادداب لجنددة إداريددة وشددبكة عالميددة لمؤسسددا  التعلدديم العددالي( 10

   .(www.tufts.edu)الجهود 

 إسناد مسؤوليا  التعليم إلى من هو أهل له. (11

وضددع مندداهج مفيدددة فدددي الدددين والدددنيا.ويتم  وضددعها مدددن قبددل المختصددين لكددل دولدددة   (12

 (.69هـ:  1390)قادري 

                                           



 

 

 

 حث الثانياملب                                           
 التعليم العايل األهلي

حقددددق إنجددددارا  ضددددخمة بكددددل  وشددددهد التعلدددديم فددددي المملكددددة قفددددزا  هايلددددة     

التدي  طدطالمقايي .و ا ة التعليم العالي ألنه واجهة المجتمع و محرك التنمية فكدل الخ

 وألسدباب.ت عها الدولة تسند على التعليم العالي الحمل األكبر للنهدوض بتنميدة المجتمع

 دة أنناا التعليم العالي األهلي . عدي

 مفهوم التعليم العايل األهلي
وم التعلددديم الخدددا  لدددد  بعددد  تمدددة  لدددط بدددين مفهدددوم التعلددديم األهلي ومفهددد  

رار ويميدز القد. و  تبعداً ألغدراض ناديتها المؤسسدية الدور ودور أ ر  تميز بين كل ن

لتعلددديم األهليدددة م باددديً تنظددديم مؤسسدددا  ا1999( لسدددنة 11رقدددم) الجمهدددوري اليمندددي

 والخا ة في اليمن في نطاق التسميا  اآلتية:

 مؤسسا  التعليم األهلية. (1

 مؤسسا  التعليم الخا ة. (2

 مدارر الجاليا . (3

 التعليم الخا . (4

 المدارر المتخصصة. (5

 (.7-6م:   2001 آ روً)عقيل&المعاهد والمراكز المتخصصة  (6

سدددا  ذا  انتمددداب مؤس تتندددو  مؤسسدددا  التعلددديم العدددالي الخا دددة مدددن حيددداو    

تقيدد دوً الالطلبدة  باستقدامو ني ومؤسسا  ذا  انتماب أجنبي ومؤسسا  تعلن قبولها 

بمجمددددددددددددو  الثانوية ومؤسسددددددددددددا  تمددددددددددددنذ شددددددددددددهادا  أجنبيددددددددددددة بتددددددددددددر ي  

 ( .11 م:1997)الراجحي  ا 



 

 

 

ي قطدر فدحدد السليطي ريي  التعليم األهلدي بدورارة التربيدة والتعلديم العدالي  كما 

ا األهلدددي أو الخدددا :هو الدددذي تقدددوم عليددده منادددآ  غيدددر حكوميدددة يمتلكهبقولددده:التعليم 

مدن القطدا  الخدا  بتدر ي  وإشدراف مدن  ًويديرها أشخا اً  بيعيوً أو اعتبداريو

 .(53م: 1998)حسن  قبل ورارة التربية والتعليم و التعليم العالي

  سددتوويقصددد بالجامعددة األهليددة:أي مؤسسددة أهليددة تقدددم تعليمدداً جامعيدداً علددى م  

ا هحدددالبكالوريور ويدديرها و يمولهدا القطدا  األهلدي وفقداً لل دوابط والادرو  التدي ي

 (9هـ: 1418نظام مجل  التعليم العالي و الجامعا )الاهواً 

اب ريددي  المبلغددة بخطدد -السددعودية  -وعرفددت ًيحددة تنظدديم المدددارر األهليددة      

 ـ المدرسدة األهليدة بينهداهد21/8/1395في  24816ديواً رياسة مجل  الورراب رقم 

رحلدة  كل مناية غير حكومية تقوم بيي ندو  مدن أندوا  التعلديم العدام أو الخدا  قبدل م

ً  التعليمالتعليم العالي ومع توسع استثمار ومااركة القطا  الخا  في  قدد أ دبذ ف  أفقيا

لدديم مفهددوم التعلدديم األهلددي هددو  كددل مناددية غيددر حكوميددة تقددوم بدديي نددو  مددن أنددوا  التع

  (. 301هـ: 1422الجامعي أو العام أو الخا  أو الفني )الغامدي وعبد الجواد 

ف مجلدد  التعدداوً لدددور الخلدديج العربيددة التعلدديم العددالي األهلي: يق      صددد بدده وعددر 

ل قداً مقابدالتعليم ما فوق الثانوي والذي ي دطلع بده القطدا  الخدا  تيسيسداً وإدارة وإنفا

     نحدة     ين مدن هدذا التعلديم وهدم الطدالب أو الجهدا  المارسوم دراسية تؤ ذ من المسدتفيد

 (.230هـ: 1420)الحميدي وآ روً 

  الكليات األهلية

مؤسسدا  تعليميدة غيدر حكوميدة   بينهدا: السدعوديعرفتها ورارة التعلديم العدالي     

ذا  شخصددية اعتباريددة   تهدددف إلددى تقددديم بددرامج تعليميددة وتدريبيددة )فددوق المسددتو  

( واإلسددهام فددي رفددع مسددتو  التعلدديم والبحددا العلمددي   وتددوفير التخصصددا   الثددانوي

  العلميدددددددة المناسدددددددبة  وذلدددددددك فدددددددي إ دددددددار السياسدددددددة التعليميدددددددة للمملكدددددددـة

http://www.mohe.gov.sa. 



 

 

 

ف القددددانوً األردنددددي رقددددم )   م الجامعددددا  1999( المعدددددر عددددام 19كمددددا عددددر 

 فيهدا عدن وكليدة ً تقدل مددة الدراسدة الخا ة)األهلية( بينها    كل جامعة أو معهد عدار  

 الجامعيدددة األولدددى )البكدددالوريور( علدددىدرجدددة أربدددع سدددنوا  أو مدددا يعادلهدددا وتمنذ ال

 تؤسسددددددددددددددددها وتملكهددددددددددددددددا وتاددددددددددددددددرف عليهددددددددددددددددا جهددددددددددددددددة غيددددددددددددددددر دنىاأل

 (.372-371هـ:   1422حكومية )الرشداً&هماري 

ف:  الكليددة التدي تددعم ماليددا مدن قبدل   ر مصدددوقدد يطلدق عليهددا كليدة  ا دة فتنعر 

 (.743م: 2003 ا  ولي  من  ندوق الدولة )الدبور 

 
 بدايات التعليم العايل األهلي

كانددت  إً المسددتقر  لتدداريا التعلدديم يجددد أً المؤسسددا  العلميددة فددي القددرً السددابع   

 مويلهدا إًاألولى   وإً سميت بيسماب الخلفداب وسداهموا بتدرجة مسؤولية أبناب األمة بال

ديميددة در كبيددر مددن اًسددتقاللية واألمددن اًقتصددادي والحريددة األكاأنهددا كانددت تتمتددع بقدد

ددل نفقددا  التعلدديم عددن الطلبددة )علددي  (. وتحددور اسددتثماريا عندددما 27م: 1998وتحمن

                                    فيددده األمدددوار بغيدددة الحصدددور علدددى مكاسدددب ماديدددة    رأ دددبذ مادددروعاً تجاريددداً تنسدددتثم

 (. 73م: 1997حسن   )عمار الماار إليه في

ا واتخذ  الجامعة في مظهرها األور شكل الاركا  المسداهمة والمددً:من حيد     

 (.147:   -الميزة الجماعية والوحدة واًستقاللية )روي د

ي مددن حيددا التسددمية  بينمددا وجددد  فكددرة الجامعددة الخا ددة    ت فددي السبعينيا  وسددم 

 (.73م: 1419وقتها الجامعة األهلية )عمار 

الثمانينيا  وأوايل التسعينيا  كداً  روأمهر البنك الدولي أً آسيا كانت في أوا      

م العددددددددالي الخددددددددا  مقارنددددددددة بهددددددددا نسددددددددبة عاليددددددددة مددددددددن مؤسسددددددددا  التعلددددددددي

 (.400م: 2000بيفريقيا)براي 



 

 

 

م بمصددر ألسددباب 1908وقدد أننادد ت أور جامعددة أهليددة فددي الددو ن العربددي عددام   

 (.158م: 2006م)رشواً 1925سياسية وتحولت إلى حكومية عام 

 العدالي وتعتبر لبنداً مدن أوايدل الددور العربيدة  وضدا لتجربدة  صخصدة التعلديم 

-ةأهليدددددددة وأجنبيددددددد-م كددددددداً بهدددددددا أربدددددددع جامعدددددددا   ا دددددددة1960ففدددددددي عدددددددام 

 (.162م: 2000)الغيثي 

 م 1991 حيددا باشددر  أور جامعددة  ا ددة أعمالهددا عددامواتسددع أفقهددا فددي األردً  

ً حيا بلغدتوتوالت بعد ذلك الجامع مدن إجمدالي الجامعدا   %25نسدبتها  ا  الخا ة في األرد

وأ دددددددر  األردً التددددددرا ي   م.2004الخا ددددددة فددددددي الددددددو ن العربددددددي لعددددددام 

  ركا  المسداهمة محددودة المسدؤوليةبصيغتين: يغة الاركا  المساهمة العامة أو الاد

 (.148 -147:   2005نبعة  أبو )

مدا بينالجامعدا  والكليدا  الحكوميدة. و وفي الخليج العربي اقتصدر التوسدع علدى  

 أور شددهد  ي التسددعينيا فددالعربيددة ف  اإلمددارافددي   التعلدديم الجددامعي الخددا  اقتصددر

 (.16م: 2002تجربة  ليجية للجامعا  الخا ة)رحمة 

ا بداياته في المملكة العربية السعودية   أم 

  هلي. عالي األذكر المارف العام للتعليم األهلي: الن صار. بدايا  التعليم ال

أهدافها اًهتمام بتوسيع  هـ ( ضمن1420-1415ت منت الخطة السادسة للتنمية )    

يددا حقاعدددة التعلدديم العددالي مددن  ددالر مادداركة القطددا  الخددا  بافتتدداح الكليددا  األهليددة  

هدـ الموافقدة علدى تمكدين القطدا  1418الصادر عام  33ت من قرار مجل  الورراب رقم 

ة ة مؤسسدا  تعليميدة ً تهددف إلدى الدربذ وذلدك علدى أسد  إداريدة وعلميداألهلي من إقام

وم الدذي تقد واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجا  التنمية مكملة بذلك الدور

 ."بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده الجامعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  الحكوميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 الجامعا  والكليا  األهلية: التاريا الزمني إلقرار لوايذ

لعدالي م العالي ب عداد الدراسا  حدور التعلديم اهـ بدأ  ورارة التعلي1412في عام  (1

 األهلي.

هدددـ 6/2/1419وتددداريا  3/10/1419 ددددر قدددرار مجلددد  التعلددديم العدددالي رقدددم  (2

لمؤسسدا  بالموافقة على الاليحة التنظيمية للكليا  األهلية غير الربحية وهدذا مكدن ا

 الخيرية من إنااب كليا  أهلية غير ربحية.



 

 

 

هدـ القاضدي بديً تتدولى 8/6/1419وتاريا  127  در قرار مجل  الورراب رقم (3

 ورارة التعليم العالي إنااب المؤسسا  الخيرية.

هدـ القاضدي 4/1/1420وتداريا  334 در قرار معالي ورير التعليم العالي رقدم  (4

ض بالموافقددة علددى القواعددد التنفيذيددة إلنادداب المؤسسددا  الخيريددة الخا ددة بدداألغرا

 التر ي  لها.التعليمية فوق المستو  الثانوي و

هدددـ القاضدددي 4/1/1420وتددداريا  334وريدددر التعلددديم العدددالي رقدددم   ددددر قدددرار (5

ض بالموافقددة علددى القواعددد التنفيذيددة إلنادداب المؤسسددا  الخيريددة الخا ددة بدداألغرا

 التعليمية فوق المستو  الثانوي والتر ي  لها.

حة هـ بالموافقة على ًي1/9/1421وتاريا  212 در قرار مجل  الورراب رقم  (6

  الكليا  األهلية التدي مكندت القطدا  الخدا  والمؤسسدا  الخيريدة مدن إناداب كليدا

 .(هـ-)شكل أهلية

هدددـ 15/1/1422وتددداريا 35/1/1398وريدددر التعلددديم العدددالي رقدددم   ددددر قدددرار (7

ليدددا  بالموافقدددة علدددى القواعدددد التنفيذيدددة واإلجدددرابا  اإلداريدددة والفنيدددة لاليحدددة الك

 (8ملحق) األهلية.

هـ بالموافقدة 1/4/1423وتاريا  10466ب//7السامي الكريم رقم  در التوجيه  (8

 على إنااب جامعة األمير سلطاً  وجامعة الفيصل.

هدـ بالموافقدة علدى تديجير 6/4/1423وتاريا  87 در قرار مجل  الورراب رقم  (9

 األراضي الحكومية بيسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليا  األهلية.

هدـ بالموافقدة 9/2/1424وتاريا 6024ب//7الكريم رقم  در التوجيه السامي  (10

 .(د -)شكل على ًيحة الجامعا  األهلية

هدددـ  18/8/1427م ب وتددداريا /6304 ددددر التوجيددده السدددامي الكدددريم رقدددم  (11

  الدراسية لطالب و البا  التعليم العالي األهلي. بالموافقة على مارو  المنذ

http://www.mohe.gov.sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خصة التعليمأمناط خص

 يتكددوً القطددا  الخددا  مددن جميددع الاددركا  المملوكددة ملكيددة  ا ددة ألفددراد   

المجتمدع فددي مختلد  قطاعددا  النادا  اًقتصددادي.. وينددرج تحددت مادروعا  القطددا  

                  الخدددددددا  تلدددددددك المادددددددروعا  الخا دددددددة الو نيدددددددة أو األجنبيدددددددة أو المادددددددتركة  

 (.   41م: 2004)أبو قح  

تبريددر  صخصددة التعلدديم العددالي للدددور الصددناعية الكبددر  برغبتهددا فددي ويمكددن   

 نتاجية  والبحا عن أكثر الطرق فاعلية.ريادة اإل

ابة فدي أما الدور النامية فقدد أتدت بددور تدابع لتدوفير نمدوذج اقتصدادي يدوفر الكفد  

 (.142-141م:   1996)أبو قح  عا  الخاسرة اإلدارة وللتخل  من المارو

م( إلدددى أربدددع أنمدددا  لتخصدددي  التعلددديم العدددالي 1996ار الدهاددداً )ولقدددد أشددد   

عالميددا وهي تتفدداو  مددا بددين التخصددي  الاددامل أي أً يتددولى القطددا  الخددا  تمويددل 

وإدارة المؤسسددددة التعليميددددة باددددكل كامددددل.أو أً يتددددولى القطددددا  الخددددا  تيسيسددددها 

هدو  تخصدي  اآل دروإدارتها ولكنها تمور من القطا  العام باكل شبه كامدل تقريبا.وال

 ى الدولدةاسترداد كامل التكلفة التعليمية من المستفيدين.والتخصي  األ ير هدو أً تتدول

تمويدل مسؤولية التعليم العالي وتلجي في الوقت نفسه ضمن حدود معقولة إلدى مصدادر ال

 191الخا ة. 

عا وبناب على ذلك يختل  نمط الخصخصة تبعا لرغبا  األ راف الدا لة فيه وتب 

 (  40هـ: 1421طبيعة المارو )مر اً ل

ريدت علدى التمويدل فدي جدامعتي اليرمدوك ومؤتدة تبين  أً   ومن  دالر دراسدة أجن

ة علمداً إيرادا   مؤسسا  التعليم العالي الخا ة هي إيرادا   ذاتية و إيدرادا   ارجيد

 (.  79-78م:    1997بيً الثانية أكثر مساهمة )مرياً والتكريتي 

 

 



 

 

 

 العايل فئات التعليم
الخطر ت ددمن التقريددر المقدددم للبنددك الدددولي  التعلدديم العددالي فددي البلددداً الناميددة  

 اً هي:واألمل:أً التعليم العالي في البلداً النامية موجه لخم  ف ا  في هذر البلد

جلد  مدن بيدنهم ورارة التعلديم  وأع داب المجدال  كمانعوا سياسة التعليم العدالي   (1

 األمناب.

السياسدددي الواسدددع بمدددن فددديهم ورارة اًقتصددداد والصدددناعة ورجدددار  أفدددراد المجتمدددع (2

 األعمار الذين لهم دور حيوي في دعم التعليم العالي .

واب المختصوً والمهنيوً في مجار التعليم العالي كرؤساب الجامعا  ومدديريها وند (3

 الرؤساب والعمداب واألساتذة .

عليم أً يدعموا مؤسسا  الت الممولوً والمانحوً الذين يجب أً يقرروا كي  ينبغي (4

 العالي األهلي.

 قصو . القطا  العام بمن فيهم الطلبة الذين يعتبر تيييدهم للتعليم العالي ضرورة (5

 (.65هـ: 1426) صاونة 

ماعيدة وتر  الباحثة أً هذر الف ا  هي ما تنطبق عليهم مجاً  المسدؤولية اًجت

 .28الوارد ذكرها في  

لي (  مددن أفددراد التعلدديم العددا3نيددوً الددوارد ذكددرهم فددي )وعلددى رأر المختصددوً و المه

ليهم في إأع اب هي ة التدري   ورؤساب األقسام)البرامج( اإلداريين. الذي كاً التوجه 

 هذر الدراسة.

مثلدوً يهم قيادا  أكاديمية متميدزة علمدا و بدرة (:نأع اب هي ة التدري )األكاديميي

 (. 742م: 1997مرجعية فكرية في المجتمع )التل &آ روً 

 



 

 

 

(  بديً أ القيدا  األسدتاذ الجدامعي هدي ذاتهدا 507م: 2000وير  الادخيلي )    

فدي  ًميوأ القيا  القاضي..فعقل األمدة يبنيده أسداتذة علمداب بداحثوً أجدالب . و األكدادي

ة فهددم قدداد اإلسددالم علمدداب والعلمدداب ورتددة األنبيدداب.ونزلوا منددزلتهم فددي الددبالأ و التعلدديم

 (.11هـ: 1417نحو مجتمعاتهم)ابن بار بمسؤولياتهم 

وتراب  وياكل الكادر األكاديمي الركيزة األساسية للعمل الجامعي   وبقدر عطايه 

  ه ومبدرراأدوارر يكوً عطاب الجامعة . فالعالقة بينهما تبادلية فهدو يسدتمد منهدا مكانتد

ودهدا  ارية وجوجودر كيستاذ جامعي  وبالتالي تستمد مكانتهدا ومبررا  بقايهدا  واسدتمر

 (.188م: 2001بوجودر وعطايه.فبصالحه تصلذ الجامعة )سكراً 

ة وتر  الباحثة أً ال غط الذي قدد يواجهده ع دو هي دة التددري  إمدا بكثدرة نسدب 

وغيدر ذلدك  الطلبة ل ستاذ أو باردياد عدد ساعا  التدري  أو بتكليفه بالعمل اإلداري  

 ها.  عه التي في الواقع ً يناغل فكرر عنقد يعزر األستاذ الجامعي عن ق ايا مجتم

 ولجامعدة هو الذي يقوم بيداب األدوار اإلدارية والفنيدة فدي اريي  البرامج ) قسم(:

 (10هـ: 1415يهيا المناخ المناسب لتقوم الجامعة بيداب رسالتها )قناديلي 

هدددـ( باألكددداديمي اإلداري.وعرفتددده جامعدددة الملدددك 1421وأ لدددق عليددده حكددديم ) 

ادؤوً هدـ( بداآلتي:  وميفدة أكاديميدة تعداوً عميدد الكليدة فدي إدارة ال1406زيز)عبدالع

 371العلمية واإلدارية والمالية للقسم العلمي  .  

ومهمتدددددددددددده هددددددددددددي األشددددددددددددراف علددددددددددددى تنفيددددددددددددذ ساسددددددددددددة الددددددددددددورارة     

ر منسدددوبي  الجامعدددة أو الكليدددة مدددن  (.42هدددـ: 1424والكليدددة)مطاو   وإذا مدددا كدددر 

أهدداف  وقتهم وجهدهم و براتهم واهتماماتهم سعياً لتحقيق إداريين وأساتذة و الب من

دمده مؤسسا  التعليم العالي  فد ً دور مؤسسدتهم يتحقدق فدي  دمدة المجتمدع بقددر مدا تق

 (.47-46هـ:   1416)الداود  تلك الجهود

 

 



 

 

 

يده هو الذي  يقوم بجميع وماي  اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوج اإلداري :

ذا لمستو  الذي تكدوً عليده الوميفدة التدي يقدوم بهدا هدورقابة بغ  النظر عن ا

سدم اإلداري أي أً العمل اإلداري ً يختل  سواب كداً مدديرا عامدا أو ريدي  ق

 القيدام أو رييسا للعمار ألنه من المفروض أً يقوم بالتخطيط للمهمة التي يتدولى

         بهددددا أو اإلشددددراف علددددى  تنفيددددذها تددددم القيددددام بتنظيمهددددا  تنظيمددددا  ددددحيحاً    

 (.19م: 1982)سالم وآ روً 

الادخ  هـ(:أمر متعلدق بداإلدارة وبالعمدل فيهدا أو ب1421) وعرفه ديار و قوسة        

إلدى مدا  في المنظمة ويدير أو تدبر األمر وتدبرر نظر في عاقبته  وتددبر األمدر أي نظدر

 410تؤر إليه عاقبته.  

 ألمريكيدةاجامعا  الوًيا  المتحدة  وإدارة الجامعة تعريفها المنبثق عن رؤساب     

م . يعنددي اًتصددار بددين مختلدد  الجماعددا  التددي لهددا  ددلة بالعمليدددة 1969فددي عددام 

 (.74هـ: 1401التعليمية دا ل الجامعة )عجوة 

نوا وأشدار مطداو  أً هنداك أهددداف علدى أفدراد مؤسسددا  التعلديم العدالي أً يتعدداو   

 (.169هـ: 1424ة المجتمع)مطاو  لتحقيقها وهي بناب أجيار المستقبل لخدم

  

 حماسن و مساوئ التعليم العايل األهلي
ليدة تتميز مؤسسا  التعلديم العدالي بخصو دية معيندة فلدي  عليهدا تقدديم  دمدة مح   

لذ المجتمددع المحلددي  بددل تتجدداور ذلددك للمسدداهمة الدوليددة ًشددتراك المصددا ةفقددط لتنميدد

 (.87-86م:   1987ب وارتبا ها  ولنار تاريخها وح ارتها)جاد الر

 ري أوتميزها بالكفابة في اًستخدام مدن ناحيدة العددد المطلدوب فال يوجدد ترهدل إدا (1

 (.146م: 2004إنفاق رايد.)أبو نبعة  

  ألجنبيدةتوفيرها لبرامج تدريبية ً تتوفر لدد  المؤسسدا  الحكوميدة   تعلديم اللغدة ا (2

 0(130م: 2002اإلسهام في التنمية التربوية )رحمة 



 

 

 

      كددن األ ددذ بهددا للخددروج مددن ماددكال  التعلدديم العددالي الحكددومي كتزايددد التكددالييم (3

 (.269هـ: 1426وريادة الطلب وبعدر عن متطلبا  سوق العمل )العقيل 

 توميدددددددددددددد  قيددددددددددددددادا  و كفددددددددددددددابا  أكاديميددددددددددددددة أجنبيددددددددددددددة متطددددددددددددددورة (4

  (110م: 2002 إسماعيل&عابد)

       نوعيددددة التعلدددديم       إتاحددددة الفر ددددة للجامعددددا  الحكوميددددة أً تعمددددل علددددى تحسددددين  (5

وتزيدددددددددد  مدددددددددن اًهتمدددددددددام بالبحدددددددددا العلمدددددددددي   والخددددددددددما  اًستادددددددددارية 

 (.86م: 1997للمجتمع)مرياً&التكريتي 

 الحصددور علددى مددوارد ماليددة إضددافية نتيجددة عمليددة التخصددي  للمبدداني الجامعيددة (6

 الحكومية.

 (. 57م: 1999الحد من التحويال  المالية للخارج)القصيبي  (7

ً ًغتراب الثقافي   وفقداً الذا  الذي يتعرض لهما المبثعثين  ارجمقاومة ا (8  يا

 (.52م: 1999ألولياب األمور الحق في  لب شا من التعديل)نبيل  (9

رة تساهم في تخفي  العدبب علدى الجامعدا  الحكوميدة وذلدك باسدتيعابها ألعدداد كبيد (10

    رة     ددة الفقيددمددن أبندداب الف ددة القددادرة   ممددا يهيددي مددروف أحسددن لدراسددة ألبندداب الف

 (.83 -75م:    1997)عبدالخالق الماار إليه في حسن  

 

 

 

 

 



 

 

 

لمداب ين والعاً   نظر عددد غيدر قليدل مدن البداحثمن منطلق لكل شي إذا ما ت م نقصو 

ها لخصخصة التعلديم العدالي األهلدي مدن هدذر الزاويدة فحداور إسددار السدتار عدن مسداوي

 فير  بينها:

ا ة   نزا  حدو   غالباً حيناألهلي تجعل الحق للطالب مؤسسا  التعليم العالي  (1

فيي دددددددددددذ الطالدددددددددددب الددددددددددددرجا  الدرجا .إذا كددددددددددداً الندددددددددددزا  بسدددددددددددبب 

 (.59م: 1999بالفهلوة)نبيل 

 الددذي تتركدده لددد  المتفددوقين الفقددراب بسددبب عجددزهم عددن  اًلتحدداق االسددياألتددر  (2

            فوة    ممددا يعندددي قصددر الومددداي  العليددا علدددى أبندداب الصددد   بالتخصصددا  الندددادرة

 (. 84-83م:    1997) حسن 

سدب  نالقبدور فيهدا بعيدد عدن  وتسهيل إنجاح الطلبة   وبدذلك تصدبذ مرتعدا للكسدالى  (3

)القاضدددي الماددددار إليددده فددددي  ومعددددً  مدددا قبلهددددا وهدددذا أمدددر يرف دددده الكثيدددر

 .(62م: 1998حسن 

 المربحة.بل متغيرة حسب حاجة السوق  واضحة أنها ربحية و ً تتمتع برسالة  (4

ن انخفاض المستو  النوعي بين  رجيها   تقوم بتومي  أع اب هي ة تددري  الدذي (5

 (.145-189:   2001يق وً إجارة تفرأ علمي )بدراً&الدهااً 

 ضع  فر  البحا العلمي ومقوماته. (6

(. ربمددا سدداهم ذلددك فددي 147م: 2004تمركزهددا فددي مددوا ن متقاربددة )أبددو نبعددة  (7

 التناف  فيما بينهم.

 

 

 



 

 

 

ل ر  الباحثة أً هناك عدد من النقدا  تبدادر  للدذهن حدين البحدا والغدو  دا دوت 

 األهلي:دفتي التعليم 

الي أً التعلددديم العدددالي األهلدددي  دددالر السدددنوا  القادمدددة سددديواجه أرمدددة التعلددديم العددد (1

الحكدومي.وأً سددوق العمددل سدوف ياددهد تكدددر  دريجيهم   لتكددرار التخصصددا  

 د دورر والهدف من تيسيسه.األكاديمية في أغلب مؤسساته.وسيفق

ولمددن رف دده فددالرد عليدده يكددوً بدداًتي : تتاددابه  صخصددة التعلدديم بخصخصددة  (2

ددا هددو أف ددل فالعيدددادا  فددالفقير يبحددد -بددل هددي أشددد -الصددحة  ا كمددا الغنددي عم 

والمستافيا  الخا ة تاهد مرضى من كآفة  بقا  المجتمع . فكل منظمة تبحا 

 عن األف ل لتحقق وجودها .

 ايرجدع ذلدك لدرف  قياداتهد تميز يه بع  المؤسسا  الحكومية من عدم أً ما تعان (3

 للتطوير والتغير. 

و يرجدع تميددز ف ددة عدن أ ددر  فددي الدراسدة فددي مؤسسددا  التعلديم األهلددي إلددى قولدده  (4

ْ ي اه  يَاُعَلاْمُ  لَ  تعالى: ِ  نَ م  حَا  يَاُعاٍ  َوال تَاَتَؤواماُإْ َناا َفلماَِّ َّْللم ُْ َتَساحر  َجاا ٌٌ م ماا  اه َوم حو  َسااء   ْبْإص 

ِم  ااُن َفُلااح ه  إ  َ ن  ُْ َتَسااُاَ َوُْكااأَْمْإ َّْللم مااا  ٌٌ م  ااه َِ ي ْماا َّْللمَ َنص   .إرة ْموساااءكاا32)ِّ   َشااُءٍء َلح هؤااا َ ااا

و هذر التخصصا  النادرة أف ل من عددم وجودهدا أ فيكذلك إذا التحق عدد قليل 

الحكوميدددة إلدددى إناددداب  ً يلتحددق بهدددا أحدددد. ومدددن األف دددل أً تتوجدده المؤسسدددا 

تخصصددا  يددتم فيهددا التسددجيل ل ف ددلية ومددن أردار مددن غيددرهم فعليدده بدددفع تمددن 

 ذلك.

ر إلدى النظد ً  دولقد منلم الكثير من الطلبة بنسبة التعليم العالي األهلي لف ة الكسدالى (5

  عوبة ما يواجهه الطلبة في أنظمة القبور والتسجيل في الحكومي. 

  لحكومي.اليم األهلي لي  ب لغايه بل بتطوير وتجديد التعليم ولمالحقة ما تميز التع (6



 

 

 

هلدي عالي األفطلبة التعليم ال وهيكله على التعليم األهلي النظر بعيدا لخدمة المجتمع  (7

با  وأمددام الندددا اإلنجليزيددة.اللغددة  تهددتم بسدديادةأغلددبهم  ددرجين مدددارر أهليددة أي 

لددى عاألوليدة كدل ذلدك قدد يسداهم المطالبدة بتددري  اللغدة اإلنجليزيدة مدن المراحددل 

ي فدالمد  البعيد في تقلدي  لغدة القدرآً   و اعوجداج األلسدن العربيدة كمدا يحدد  

 فمن األف ل تعليمها  دوً أً تكوً هي اللغة الرسمية.  بع  الدور العربية

 

 مؤسسات التعليم العالي األهلي المترح لها من قبل وزارة التعليم العالي

 (د -)شكل             

 

اتركااااااااااااااا   ْملدكوة ْك  ْجلانعة ْمعدد
 يدء ْمدْركة

 ْمتخصصات ْملعتؤدة 

جانعاااااااااااااااة ْْلنااااااااااااااا   1
 كحطاِ 

 )يو  ويوات(

/1420 ْمرايض
 ُا1421

 يل اْمتسااإك، ا ْملامهااة ا ْةاكاابة    اكااٌ  
 نظاا  نعحإنااات   ُودكااة تصااؤه  دْ حااء ا لحااإم

َكة وترمجة     اكٌ  يل ا مغة إجنحه
 

ْجلانعاااااة ْمعريهاااااة  2
ملفتإ اااااااااااااة )يوااااااااااااا  ْ

 ويوات(

/1423 ْمرايض
 ُا1424

حلاكإب ا ْم م ديحإ )يراننج تقوهة ْملعحإنات ْو
 ْمعام ِف ْمرتيهة ا إدْرة ْْللؤاِ(

جانعاااااااة ْْلنااااااا   3
  حمؤد ين فهد            

 )يو  ويوات(

/1427 ْخلرب
 ُا1428

ا  إدْرة ْْللؤااااااِ  ) حماكااااابة إدْرة ْْللؤااااااِ
كاااات ْملامهاااة  ا نظااا  ْمل ا  ركاااةعحإناااات ْ دْْمدْر

هااااااة ناجساااااات  توفهااااااذع ِف إدْرة ْْللؤاااااااِ  ( تقو
 اكااٌ  ْملعحإنااات ) تقوهااة ْملعحإناااتا لحااإم ْحلا

 )ِهة ُودكة ْحلاكٌ ( ا ْهودكة ) ُودكة  هرًب
 ذ إر فقط ( ا ُودكة نهمانهمهة

)ذ إر فقط( ا ُودكاة ندنهاة )ذ اإر فقاط(ا 
 تصؤه  دْ حء  ) إانث فقط (    

/1428 ْمرايض صِّ جانعة ْمفه 4
 ُا1429

  حهة ْمطٌ ا حهة ْهودكة ا

 ْمتقوهة إدْرة  ْمعحإما حهة 



 

 

 

 ْمتخصصات ْملعتؤدة اترك  يدء ْمدْركة ْملدكوة ْك  ْممحهة ْمعدد

 حهااااااااااااااااااااااااااااااة دْر  1
ْحلمؤااااااااااة ْْلُحهااااااااااة 

 )يوات( 

فهماااء ا  ا1420/1421ُ جدة )ْمتصاااؤه  ْجلْر
تصااؤه  دْ حااء ا ْْللؤاااِ 
متؤإكاااِّ ا نظااا   ْملصااارفهة ْو
 ْملعحإنات ْ دْركاة ا وإكاِّ
ا ْمرتيهاااااااة ْخلاصاااااااة/ْمتفإ  
ملإُبة ا ْمرتيهاة ْخلاصاة   /ْو

 صعإًبت ْمتعحه  (

 حهااااااااااااة لفاااااااااااا   2
 ْْلُحهة )يوات( 

) لحاااإم ْحلاكاااٌا نظااا   ُا1420/1421 جدة
رايض  ْملعحإنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتا

َكااااااااة  ْْلطفاااااااااِا مغااااااااة إجنحه
 لح  نفس تريإع  وترمجةا

3  
دْرة محسااااااااااااها ة ْو  حهااة ْْلناا  كااحطاِ   )يو ( 

 
 أِبا

 
 ُا1420/1421

 

مفودقهااةا ديحااإم ْمسااها ة ) إدْرة ْمسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااها ة   ْمفودقهةا إدْرة ْْللؤاِ (ْو

 حهااااااااااة ْمبا ااااااااااة  4
ْْلُحهاااااااااااااااة )يوااااااااااااااا  

 ويوات(

)ُودكاااااة  اكاااااٌ  يلا  ُا1422/1423 ْمبا ة
 لحإم ْحلاكٌ ْآليل(

 حهاااااااااااااااااااااااااة إدْرة  5
ْْللؤاااااااااِ ْْلُحهااااااااة 

 )يو  ويوات( 

نظااااااااااااااا   ساااااااااااااااإك،اْمت)  ُا1424/1425 جدة
إدْرة  ْ دْركااااةاْملعحإنااااات 

رد   ْمتؤإكاااِّا ْمبشاااركةاْملاااْإ
إدْرة إناااااادْدْت  ْةاكاااااابةا
 ْْللؤاِ (

 حهاااااااة كاااااااحهؤاِ  6
فقهااااااااااااااااااه محعحااااااااااااااااااإم 
متؤرك  )يوات(  ْو

 

ْمعحااإم ْمطبهااة  ْمتؤاارك ا)  ُا1424/1425 جدة
) 

7 
 
 
 
 
 

 حهااااااااة ْماااااااارايض 
) يوا  مطٌ ْْلكواِ

 ويوات ( 

ْر اااااااة ْمفاااااااا  طاااااااٌ وج ُا 1424/1425 ْمرايض 
ْلكاااااااواِا صاااااااوة ْمفااااااا   ْو

ْلكاااااااواِا ديحاااااااإم مماااااااِّ  ْو
لحاااااااااااااااإم  ْمتخصصااااااااااااااااتا

 ْْلكااااواِاتقوهااااة  ْمصااااهدمةا
 ْمطبهاااااةالحاااااإم ْملختااااارْبت 

  طبهٌ نسالد 



 

 

 

 حهااااة ْياااان كااااهوا  8
ْْلُحهاااااااااااااااة )يوااااااااااااااا  

 ويوات(

) ْمطااااااااااااٌ ْمبشاااااااااااارعا  ُا1425/1426 جدة
 ْمصهدمةا طٌ ْْلكواِ (

 حهاااااااااااااااة ْمهؤاناااااااااااااااة  9
ْْلُحهاااااااااااااااة )يوااااااااااااااا  

 ويوات( 

 ْمتساااااااااااااإك،ا ْةاكااااااااااااابةا)  ُا1425/1426 ايضْمر 
  ا نظاااإدْرة ْجلاااإدة وإكاااِّا

 ْمتأن  ْ دْركةاْملعحإنات 
) 

 حهااااااااااات ْمقصااااااااااه   10
ْْلُحهاااااااااااااااة )يوااااااااااااااا  

 ويوات(

) طااٌ ْْلكااواِ ا  اكااٌ  ُا1426/1427 ْمقصه 
 مغات ( يل 

 حهة ْْلن  فهاد يان  11
 كااااااااااااااحطاِ )يواااااااااااااا 

 ويوات(

نظا   اْآليل)لحإم ْحلاكٌ  ُا1426/1427 تبإك
 ْملعحإنات(

 

 حهاااااااااااة ْْلنااااااااااا   12
محسااااااااها ة  كااااااااحطاِ

 ْو دْرة )يو (

ملاااهافة  ُا1427/1428 جدة ) إدْرة ْمساااها ة ْو
مفودقااة  ا ديحااإم ْمسااها ة ْو

 ا إدْرة ْْللؤاِ (

 حهااااااااة ْمبرتجااااااااء  13
ْْلُحهااااااااااااة محعحااااااااااااإم 
متقوهة )يوا   ْمطبهة ْو

 ويوات(

 ْمعااااااااااااااااااما) ْمطاااااااااااااااااٌ  ُا1427/1428 جدة
ْمعااااااااااااااااااَج  ْمتؤاااااااااااااااااارك ا

ْ دْرة ْمصااوهةا  ْمطبهعااءا
 ْملختاااااااااااااارْبتا ْْلشااااااااااااااعةا
رئ (  ْمطْإ

 حهاااااااااااااة كاااااااااااااعد  14
 ْْلُحهة 

ياااراننج ْمتؤااارك  أرياااا   1427/1428 ْخلرب 
تا يااراننج ْملسااعفِإ  كااوْإ
تا يااااااااراننج  أرياااااااا  كااااااااوْإ
ْمتؤرك  ْمتأُهحء كاوتاِ ا 
يااراننج ْمتريساا  محتؤاارك  
نج ْمتؤاااارك   كااااوتاِ ا يااااْر

  ْمتخصصهة كوة

 حهااااااااااة ْماااااااااارايدة  15
 محعحإم ْمصوهة

 ْمتؤرك  ُا1428/1429 جدة

 (ـه -)شكل                                              

 



 

 

 

 الدراسات السابقة                                    
    

  يدةالعالقدة بموضدو  الدراسدة الحال تم في هذا الفصل استعراض الدارسدا  ذا     

 .شرسواب كاً اإللتقاب مباشر أو غير مبا بينهم يجاد نقا  اًلتقاب واً تالفإل

 

 Social Responsibility Personality"  wright& Hantz (1985)  

Differences between Male and Female Communicators  

 بين الذكور واإلنا   . اًجتماعيةفي المسؤولية    الفروقا

 ةاًجتماعيدبالمسؤولية  حساروهدفت الدراسة الكا  عن الفروق في مستو  اإل   

هم العالقددا  العامددة ومقددارنت منسددوبيبددين الددذكور واإلنددا  المتخددرجين مددن الجامعددة و

 .بالطالب الجامعيين

إنددا   %60مجددار العالقددا  العامددة منسددوبي مددن (105) وشددملت عينددة الدراسددة   

 . الب %29 البا  و %71جامعيين  الب  215ذكور  و %40و

 ومن أبرر نتايجها:

مقارندددة بدددالمتخرجين  ةفدددي قدددوة المسدددؤولي أدندددىأً مسدددتو  الطدددالب الجدددامعيين  (1

 الممارسين للعمل.

ة لتقليديداوجود بع  الفروق بين الطالب والطالبا  وأً الطالبا  أكثر تقيداً بدالقيم  (2

                  التطوعي    لعمل اعتبار ل إلتقاً العمل والوفاب بالوعد و إعطاب

 

 

 



 

 

 

ة :دراسدداًجتماعيةتقيدديم مدد  التددزام منظمدا  األعمددار بمسدؤوليتها "(م1989الكتبعي)

 تطبيقية في محافظة اإلسماعيلية

هددددددفت الدراسدددددة إلدددددى تقيددددديم مدددددد  التدددددزام منظمدددددا  األعمدددددار بمسدددددؤوليتها    

.والى تقدددديم بعددد  المقترحدددا  التدددي يمكدددن أً تزيدددد مدددن فعاليدددة الددددور اًجتماعيدددة

 اًجتماعي لمنظما  األعمار.

 مفردة من اإلدارة العليا والمتوسطة في المنظما . 254ت عينة الدراسة وبلغ

 ومن أبرر نتايجها:

تمدام للمنظمة مما أد  إلى انخفداض اًه اًجتماعيةضع  وعي اإلدارة بالمسؤولية 

 .اًجتماعيةباألهداف 

اًهتمدددام  مدددد ضدددع  المدددوارد اًقتصدددادية بالمنظمدددة ممدددا أد  إلدددى انخفددداض و

 . جتماعيةاًعدم توفر قدر كاف من السلطة المقابلة للمسؤولية و.ًجتماعيةابالمسؤولية 

 

 اًجتماعيدددة مددد  اسددتجابة رجددار اإلدارة لمسددؤولياتهم  م(1990قععريبم و رخععرون)

  دراسة تطبيقية على الصناعا  السعودية 

لددى لددد  القددايمين ع اًجتماعيددةهدددفت الدراسددة إلددى توضدديذ مفهددوم المسددؤولية      

الماددروعا  فددي المملكددة العربيددة السددعودية  مددن أجددل توضدديذ مددا تفرضدده علددى  إدارة

ا رجار اإلدارة من سلوك وتصرفا  تعمل علدى المحافظدة علدى البي دة وحمايدة مواردهد

 ف ال عن اهتمامهم بالخدما  الواجب أً يسهموا في تقديمها للمجتمع.

فددة ا والوسددطى فددي كا( مفددردة مددن )رجددار اإلدارة العليدد50وبلغددت عينددة الدراسددة )  

 الوحدا  الصناعية في المملكة(.

 اًجتماعيددة:جهددل كامددل لددد  رجددار اإلدارة بمفهددوم المسددؤولية هانتايجومددن أبددرر 

 الواجبة عليهم تجار المجتمع الذي يعياوً فيه.



 

 

 

األهدداف بلرجدار اإلدارة محددودة بالمقارندة  اًجتماعيدةأً األهمية النسبية ل هداف 

ى يقددع عبؤهددا علدد اًجتماعيددةم رجددار اإلدارة يددروً أً المسددؤولية معظدد .اًقتصددادية

 عدم إسهام عينة الدراسة في حل الماكال  البي ية .  الجها  الحكومية.

 

:إ ار فكدددددري لمراجعدددددة األداب اًجتماعيدددددةحددددددود المسدددددؤولية "م(1991ععععععالم)

  لمنظما  األعمار في دور العالم النامي  اًجتماعي

 هدفت الدراسة إلى:  

مهنيدة ين والمنظمدا  الالبداحثوجهود  اًجتماعيةإلقاب ال وب على مفهوم المراجعة  (1

   العالمية والعربية في هذا المجار.

 عيدةاًجتماتحديد المسببا  التي أد  إلى  عوبة تحديد اإل دار الفكدري للمراجعدة  (2

 في الدور النامية عامة والعربية  ا ة.

لمنظمددددا  األعمددددار تتفق مفاهيمدددده  اعياًجتمدددداقتددددراح نمددددوذج لمراجعددددة األداب  (3

واًقتصدددادي لدور العدددالم  اًجتماعيدددةومتغيراتددده مدددع مدددروف وتركيبدددة البنيددداً 

 النامي عامة والعربي  ا ة. 

 ومن أبرر نتايجها:

ً إً الدراسددة التحليليددة اًنتقاديددة لدد دب الفلسددفي لموضددو  البحا قددد أمهددر  أ (1

ن ألعمار لم يح  بالقدر الواجدب مدلمنظما  ا اًجتماعيموضو  مراجعة األداب 

الددور  اإلهتمام من جانب المنظمدا  المهنيدة للمحاسدبة في الددور الناميدة بمدا فيهدا

 العربية.

و إ دار غيدر محددد المعدالم ولم يتفدق هد-اًجتمداعيأً اإل ار العام لمراجعة ل داب  (2

 اليوم باكل قا ع. حتىعلى أبعادر 



 

 

 

د ر وهو نادا  يمكدن تقنينده عدن  ريدق تحديدأً األداب اًجتماعي لمنظمدا  األعمدا (3

تدده ف اتدده ومجاًتدده وأهدافدده ومتغيرا  وبالتددالي يمكددن تحديددد سددبل قياسدده ومراجع

 والتقرير عن نتايجه باكل موضوعي وسليم.

 

للصددفوة اإلداريددة المصددرية  دراسددة  اًجتماعيددةالمسددؤولية   م(1991التععيرةي )

 ألحمر هي ة العامة لمواني البحر اتطبيقية على ال

 إلى:هدفت الدراسة   

 ب  حديا وبفلسفة جديددة تهددف إلدىوبيسل رالكا  عن سمو الفكر اإلسالمي ونار (1

 إبرارر كفكر شامل جامع .

  لمنظمددا اًجتماعيددةالمادداركة فددي محدداوً  التيهيددل العلمددي لمفدداهيم المسددؤولية  (2

لك األعمددار عددن  ريددق عددرض وتقددديم األبعدداد الفلسددفية والجوانددب الفكريددة لددذ

 .المفهوم

 أً انخفددداض كفدددابة الجهدددار اإلداري بالدولدددة قدددد يرجدددع إلدددى عددددم قيدددام المدددديرين  (3

  اًجتماعيةولياتهم ؤبمس

جي اعتمد  الدراسدددة علدددى المدددنهج اًسدددتقرايي و المدددنهج أًسدددتنتاالدراسدددة:مدددنهج     

ن تقريبداً مدن إجمدالي عددد اإلداريدي %5مفدردر أي مدا يعدادر  300وو ل حجم العيندة 

  ة موانا البحر األحمر.بهي

 ومن أبرر نتايجها:

لعدالم اإلدارية فدي معظدم دور ا لم تتمكن من وضع الصفوة إً األنظمة اًقتصادية   (1

علددددى الطريددددق الددددذي يكفددددل لهددددا مقابلددددة توقعددددا  المجتمددددع وأهدافدددده المتطددددور 

 ( والوفدداب فددي نفدد  الوقددت وباددكل متددوارً بيهدددافها اًجتماعيددة)المسددؤوليا  

 ( .اًجتماعية)المسؤوليا   التقليدية



 

 

 

فا  قدد افتقددها تمامدا المددير المصدري نظدرا للصد اًجتماعيدةأً أركاً المسدؤولية  (2

 المختلفة التي قد تميز بها

رجع فددي  ت كالارة فددي مصددر تعدداني العديددد مددن المادديالحدد   اندده إذا كانددت اإلد (3

 األسار  إلى  عدم توافر المناخ الجيد الماليم .

 

    Perceptions of Strategic  `Academic Presidents")9219Jeffrey (

Planning¸ Social Responsibility¸ and Performance in American 

Institutions of Higher Education. 

داب وأ اًجتماعيددةإدراك الرؤسدداب األكدداديميوً للتخطدديط اإلسددتراتيجي والمسددؤولية 

  مؤسسا  التعليم العالي األمريكية  

المسدددؤولية علدددى أهدددداف الدراسدددة: معرفدددة وجهدددة نظدددر الرؤسددداب األكددداديميوً   

 .مؤسساتهم  المستخدمة في اًجتماعية

 نظماتهم.م تقييم أداب الرؤساب فيالتي يستخدمونها  معاييرال معرفة أنوا إضافة إلى 

وشملت الدراسة كل ريي  مؤسسة أو معهد ع و فدي الجمعيدة األمريكيدة لجامعدا  

 .394من أ ل  188وكاً عددهم  (AASCU)  وًيةوكليا  ال

ية اًقتصدادعتبدارا  اً:أً الرؤسداب األكداديميوً يركدزوً علدى هدانتايجومن أبدرر 

 .اًجتماعيةأكثر بقليل من اًعتبارا  

يدة عندد يعتقد الرؤساب أً المعايير التدي يقصدد بهدا الطالدب والتددري  تبددو أكثدر أهم

 . يتقييم األداب التنظيم

 

 

 



 

 

 

  التجارية في البنوك اًجتماعيةعن المسؤولية  رق المحاسبة "م(1994بدي )ل

زام وتوضديذ مدد  التد اًجتماعيدةمحاولة تفسدير مفهدوم المسدؤولية إلى:الدراسة هدفت 

ياتده البنوك بمسؤوليتها تجار المجتمع  وتوضديذ كيفيدة قيدار وعدرض البندك لنتدايج عمل

فدة ومعر اًجتماعيدةمحاسدبة  عدن المسدؤولية وإبرار أهدم  درق ال اًجتماعيةوأناطته 

  اًجتماعيةمد  التزام  البنوك ب عداد تقارير عن األناطة 

لمملكدة مجتمع  الدراسة :تم ا تيار مجتمع الدراسة  من بع  البنوك التجاريدة  فدي ا

هدا علي بانهاًسدتة من هذر البنوك تم توريع العربية السعودية وقد تم ا تيار عينة عاوايي

ني و ي : البندك األهلدي التجداري والبندك العربدي الدو ني و البندك السدعودي البريطداوه

 البنك السعودي الفرنسي .

 ومن أبرر نتايجها:

اسدا  واعتبارهدا مدن ضدمن السي اًجتماعيةقبور البنوك التجارية لفكرة المسؤولية  (1

 العامة للبنوك.

 منهدا:ع عدة ف ا  فدي المجتمدتقوم البنوك التجارية بتقديم عدة  دما  اجتماعية إلى  (2

 المومفين و العمالب و المجتمع و البي ة .

ي  هدذر قيام البنوك التجارية بعمليدة قيدار لهدذر الخددما  و القددرة علدى تحديدد تكدال (3

لم  الخدما  وقدرة بع  البنوك في تحديد العايد من هذر الخدما  وبع ها األ ر

          معنوية.لوجودر بصورر  يستطيع تحديدر نتيجة لصعوبة قيار هذا العايد

 جتماعيدةاًتم التو ل إلى  أً البنوك التجارية تقوم  باإلفصاح عن نتايج العمليدا   (4

لة وهذا اإلفصاح يتم باستخدام األسلوب الو في من  الر تقارير قد تكدوً منفصد

 عن القوايم المالية أو تكوً من ضمن التقارير المالية التقليدية .

م مدن الجهدا  المختصدة علدى البندوك التجاريدة ب درورة اإلفصداح عدم وجود إلدزا (5

 ونتايجها . اًجتماعيةعن العمليا  



 

 

 

ة مد  تطبيق اإلدارة في القطا  الخدا  لنادا  المسدؤولي "م(1995التركستاني ) 

    اًجتماعية

 أهداف الدراسة:

ا  ادركلد  قطا  إدارة األعمدار  فدي ال اًجتماعيةالتعرف على مفهوم المسؤولية  (1

السدددعودية بمختلددد   أنادددطتها الصدددناعية والتجاريدددة والخدميدددة  وا تبدددار مدددد  

 . اًجتماعيةممارسة تلك الاركا  ناا  المسؤولية 

مفهدوم  التي تمارسها الادركا   المحليدة لتحقيدق  اًجتماعيةتحديد نوعية  األناطة  (2

 . اًجتماعيةالمسؤولية 

هدا مدن حيدا مركزهدا المدالي ومدد  تطبيقإيجاد العالقة بين حجم الاركا  المحليدة  (3

 . اًجتماعيةلناا  المسؤولية 

 عينة الدراسة :

األولددددى  الدرجددددةحجددددم شددددركا  شددددركة ممتددددارة  وبلدددد   376بلدددد  حجددددم العينددددة 

 درجدة من شركا  ال %63.4من الاركا  الممتارة و %36.3 ويمثل ذلك شركة246

 األولى .

 ومن أبرر نتايجها:

 العليددا فددي الاددركا  المحليددة ألهميددة ناددا  المسددؤوليةوجددود قبددور لددد  اإلدارة  (1

ية  وأكد  أً هناك تمانيدة أنادطة تمارسدها الادركا  لتحقيدق المسدؤولاًجتماعية

 .اًجتماعية

 اًجتماعيدددةتو دددلت الدراسدددة إلدددى أً للادددركا  عددددة مفددداهيم مختلفدددة للمسدددؤولية  (2

 الدينية(. الجوانب اًجتماعيةتركز  على )الجوانب اًقتصادية الجوانب 

 .ةاًجتماعيوجود ارتبا  بين قدرا  الاركا  المالية ومد  القيام بالمسؤولية  (3

 



 

 

 

 -ة لد   دالب شدعبة التداريا بكليدة التربيد اًجتماعيةالمسؤولية م("1996حميدة )

 الفيوم جامعة القاهرة 

 ومكوناتهدددا فدددي اًجتماعيدددةهددددفت الدراسدددة إلدددى معرفدددة تدددوافر قيمدددة المسدددؤولية   

 ربية.التاريا والمواد التربوية التي يدرسها  الب شعبة التاريا بكلية التمقررا  

لتداريا الفرقدة  دالب شدعبة ا -1. لعيندة  استخدمت الدراسة المنهج شدبه التجريبدي   

  الب و البة. 45األولى وعددهم 

  الب و البة. 45الب الفرقة الرابعة شعبة التاريا وعددهم   -2

  الب و البة كمجموعة ضابطة. 45عددهم  الطبيعة شعبة الب الفرقة األولى  -3

مدن  ةاًجتماعيدتفوق  لبة التداريا فدي اكتسداب قيمدة المسدؤولية  ومن أبرر نتايجها:

يا األولددى  ددالب التددار الفرقددة مقددررا  التدداريا . وتفددوق الاددعبة الرابعددة علددى شددعبة

  الب الطبيعة.من  لفرقة األولىاوشعبة 

ة ومكوناتهددا عنددد  ددالب شددعب اًجتماعيددةالمسددؤولية  ةمنيددأعددداد برنددامج مقتددرح لت

 .التاريا بكلية التربية

 

طا  في المناآ  الصناعية بالق اًجتماعيةممارسة المسؤولية "م(1996الرشيدي)    

  الخا  بدولة الكويت

هدددفت الدراسددة إلددى تحقيددق مددا يلي:عددرض لددبع  األدبيددا  التددي تتندداور موضددو  

مدددن ناحيدددة مفهومهدددا والمنظدددور التددداريخي لممارسدددتها وكذلك  اًجتماعيدددةالمسدددؤولية 

.تعدديل وتطدوير اًجتماعيةاستعراض مخت  المجاً  التدي تقدع فدي نطداق المسدؤولية 

(فدي محاولدة للتو دل إلدى قايمدة 1) Davis and Blomstromالقايمدة التدي أقترحهدا 

 ددة اإلسددالمية التددي تتوافددق مددع  بيعددة البي اًجتماعيددةت ددم كافددة عنا ددر المسددؤولية 

.التعددرف علددى دور الحكومددة والسياسددا  والقددوانين المنظمددة لمجددار عالقددة منظمددا  



 

 

 

ممارسدة منظمدا  األعمدار بالكويدت درجدة األعمار بالمجتمع في الكويت.التعرف على 

التدي يت دمنها ذلدك المجار وفقدا لمدا  في إ ار األناطة المختلفة اًجتماعيةلمسؤوليتها 

 .تتو ل إليها الدراسة

 إدراك المسددؤولين بمنظمددا  األعمددار لمفهددوم وأهميددة المسددؤوليةدرجددة التعددرف علددى 

 للمنظمة تجار المجتمع. اًجتماعية

 مفردة. 300مناية  ناعية مكونة من  34مجتمع الدراسة:

 ومن أبرر نتايجها:

الصدددناعية فدددي الكويدددت لمفهدددوم المسدددؤولية   ضدددع  إدراك المسدددؤولين بالمنادددآ (1

 سلبا على وفايها لمجتمعها.يؤتر  اًجتماعية

اب إلددى عدددم قيامهددا باألعبدد اًجتماعيددةمسددتو  اًهتمددام بالمسددؤولية دنى تدديددؤدي  (2

  الواجب القيام بها. اًجتماعية

كدددالعمر  اًجتماعيدددةواًهتمدددام بالمسدددؤولية  اًلتدددزاموجدددود عوامدددل تدددؤتر علدددى  (3

 لتعليمي.القرب من العا مة ومستو  المسؤولين ادرجة الزمني و رأر المار و

 

مة للعالقا  العامة في الاركا  المسداه اًجتماعيةالمسؤولية "م(.1997منتور) 

 العامة األردنية 

 هدفت الدراسة إلى:   

وجددددود وحدددددا  متخصصة)متفرغة(لممارسددددة المسددددؤولية درجددددة التعدددرف علددددى  (1

ا ة العليدفي عينة من الاركا  المساهمة العامة األردنية وفلسدفة اإلدار اًجتماعية

نحدددو هدددذر المسدددؤولية وفيمدددا إذا كاندددت هدددذر الفلسدددفة تختلددد  بدددا تالف بعددد  

 المتغيرا .



 

 

 

التعددددرف إلددددى ممارسددددة العالقددددا  العامددددة ألناددددطتها فددددي مجدددداً  المسددددؤولية  (2

 ة. بيعة عمل الارك با تالف وفيما إذا كانت هذر الممارسة تختل  اًجتماعية

 .امةللعالقا  الع جتماعيةاًالتعرف على العوامل المؤترة على واقع المسؤولية  (3

  دمية. 29 ناعية و  55شركة منها  84مجتمع الدراسة:

 ومن أبرر نتايجها:

.وجود فددروق دالددة إحصدداييا فددي اًجتماعيددةضددع  اًهتمددام بناددا ا  المسددؤولية  (1

تعددز   .للعالقا  العامددةاًجتماعيددةفلسددفة اإلدارة العليددا نحددو مفدداهيم المسددؤولية 

 والخبرة.وكذلك لطبيعة عمل الاركة. لمتغيري المؤهل العلمي

مدؤترة ال األولدى والثانيدة ناحتدل عامدل الصدعوبا  الماليدة و بيعدة الددوافع المدرتبتي (2

  .اًجتماعيةقع المسؤولية على وا

ضددع  إسددهام الاددركا  وممارسددتها ألناددطتها اًجتماعيددة فددي مجددالي الجمهددور  (3

المسدددتهلك والبي دددة  هدددذا الددددور فدددي مجدددالي ر  وبدددروالددددا لي والمجتمدددع المحلدددي

 والطاقة.

 

يدة في القطا  الخا  في المملكدة العرب اًجتماعيةالمسؤولية "م(1998التويجري)

 السعودية:دارسة ميدانية استطالعية 

 لكدددفدددي الهي اًجتماعيدددةتدددوافر المسدددؤولية درجدددة هددددفت الدراسدددة إلدددى: معرفدددة    

 تماعيدةاًجن حيا النادا ا  للمناآ  العاملة في المملكة العربية السعودية م اإلداري

ن ناحيدة مدتوفير التسهيال  للمومفين درجة التي تقوم بها المناية.ومساهمة المناية في 

توميد   السكن واألماكن الترفيهية   والمحافظة على البي ة الخارجيدة. والمسداعدة علدى

    في المجتمع. اًجتماعيةودور المسؤولية اًحتياجا    ذوي 

  مناية  ناعية و دمية. 110سة: عينة الدرا    



 

 

 

 وأسهمت الدراسة عن:

 قليلة جدا. اًجتماعيةأً مد  مساهمة المناية في الناا ا   (1

 أتناب الدوام و ارجه.تولي المناية عناية  ا ة لالهتمام بالمومفين  (2

 مددن النتددايج تطبددق الموا ددفا  والمقددايي  التددي تقرهددا %75دلددت النتددايج علددى أً  (3

دورر تبذر جهدا لتوعية المسدتهلك بد %90صناعة دايما.كما أً ورارة التجارة وال

 في المحافظة على البي ة.

 .هدفا أساسيا اًجتماعيةأً المناا  الصناعية والخدمية ً تعتبر المسؤولية  (4

إلددى دايددرة العالقددا  العامددة فددي أغلددب  اًجتماعيددةتوكددل موضددوعا  المسددؤولية  (5

 المناا .

 ست منتارة في المناآ  الصناعية والخدمية.إً فكرة تومي  ذوي العاها  لي (6

 

واأل القيددددة لددددالدارة اإلسددددتراتيجية فددددي  اًجتماعيددددةلمسددددؤولية "م(1998المرشععععد)

 الاركا  األردنية المساهمة والعامة 

 تهدف الدراسة إلى:

و  اًجتماعيدددةالمسدددؤولية  ةالتعدددرف إلدددى مسدددتو  فهدددم المدددديرين لمفددداهيم وفلسدددف (1

 اعية األردنية المساهمة العامة.األ القية في الاركا  الصن

 واأل القية . اًجتماعيةالتعرف إلى مستو  ممارسة المسؤولية  (2

ة التعرف على أهم المعوقا  التدي تواجده الادركا  الصدناعية األردنيدة مدن ممارسد (3

 واأل القية. اًجتماعيةالمسؤولية 

 

 



 

 

 

 :هاأبرر نتايجومن 

 تماعيدةاًجفداهيم وفلسدفة المسدؤولية أً مد  موافقدة العيندة عدن النتدايج المتوقعدة لم (1

 .واأل القية مرتفعة

عددددم وجدددود فدددروق دالدددة إحصددداييا ًتجاهدددا  أفدددراد العيندددة نحدددو مفددداهيم و فلسدددفة  (2

المسددددؤولية تنعددددز  إلددددى الددددد ل الاهري والمسددددتو  التعليمددددي و والمسددددتو  

 اإلداري.مع وجود فروق دالة إحصاييا تنعز  لمتغيري العمر ومدة الخبرة.

موافقدددة أفدددراد العيندددة علدددى النتدددايج المتوقعدددة علدددى ممارسدددة المسدددؤولية  ارتفدددا  (3

 واأل القية في مجار البي ة الدا لية والعاملين والمستهلك. اًجتماعية

واأل القيددة فددي  اًجتماعيددةوجددود عالقددة سددلبية بددين مسددتو  ممارسددة المسددؤولية  (4

تددزام لماليددة واًلالاددركا  الصددناعية األردنيددة المسدداهمة العامددة وبددين المعوقددا  ا

ووجود عالقدددة موجبدددة بدددين ممارسدددة المسدددؤولية القدددانوني والمعوقدددا  اإلداريدددة.

 .يونم القانواأل القية في مجار البي ة الدا لية والعاملين وبين اًلتزا اًجتماعية

 

في بع  مؤسسا  دولة اإلمارا  ودور  اًجتماعيةالمسؤولية "م(1998الخاجة )

   رستها العالقا  العامة في مما

فددددي دولددددة  اًجتماعيددددة:اسددددتخال  فلسددددفة ومفهددددوم المسددددؤولية هدددددفت الدراسة  

ودراسددتها والتعرف علددى  اًجتماعيددةوالتعددرف علددى برنددامج المسددؤولية  .اإلمددارا 

تصددل قدددرتها علددى تكييدد  أهدددافها وسياسددياتها مددع األهددداف العامددة فددي المجتمددع فيمددا ي

 بترشيد اإلنفاق المظهري.

                       :كل المنادددآ  فدددي تدددال  إمدددارا  مدددن دولدددة اإلمدددارا  العربيدددةسدددةمجتمدددع الدرا 

 (عامل.100 دبي الاارقة( والتي يزيد عدد العاملة فيها عن)يأبو مب)

 المسحية.  )الخاجة( المنهج الو في وتعتبر الدراسة من الدراسا تواستخدم



 

 

 

لددوافع ا.وتعددد اًجتماعيةلية :أً لالمارا  مفهوما وفلسفة للمسؤوومن أبرر نتايجها

عيدة بايً المساهمة في أعمدار اجتماعيدة سدواب للمجتمدع بصدفة عامدة أو للجمداهير النو

كدذلك تعددد  الجهدا  التدي تحصدل  .بصفة  ا ة.واً هناك أعمدار اجتماعيدة متنوعدة

لتدي أبررهدا األنديدة الرياضدية وجمعيدا  المعاقين.وتمثدل المؤسسدا  ا  على المساعدا

 جراب البحددو  للوقددوف علددى اتجاهددا  الجمدداهير الدا ليددة والخارجيددة وباددكلتقددوم بدد 

 . %26منتظم بنسبة 

 

دور التعلدديم الثددانوي العددام وذي المصددروفا  فددي تنميددة المسددؤولية م("1999ببععر )

 بمحافظة المنيا  ة:دارسة ميدانياًجتماعية

 تهدف الدراسة إلى: 

ي التعلدديم الثددانوي العددام الرسددملددد   ددالب  اًجتماعيددةالمسددؤولية درجددة معرفددة  (1

 وذوي المصروفا .

ع مااركة  الب التعليم الثانوي العام الرسدمي وذوي المصدروفا  مددرجة معرفة  (2

 اآل رين في أعمار تساعد الجماعة في حل ماكالتها.

مددن  ددالب  104مددن  ددالب الددتعلم الثددانوي العددام و 464:تكونت مددن عينددة الدراسددة

 المصروفا .مدارر التعليم الثانوي ذوي 

 ومن أبرر نتايجها:

وي وجود فروق ذا  دًلدة إحصدايية بدين  دالب التعلديم الثدانوي العدام الرسدمي وذ (1

 .اًجتماعيةالمصروفا  في المسؤولية 

وي وجود فروق ذا  دًلدة إحصدايية بدين  دالب التعلديم الثدانوي العدام الرسدمي وذ (2

 .ة  والمااركالمصروفا  في عنصري الفهم

 



 

 

 

 :دراسة تحليلية اًجتماعيةالتخا ية والمسؤولية م("0200)البروانة

قيددددار العالقددددة بددددين التخا ددددية ممثلة بنسددددبة المسدددداهمة  إلددددىهدددددفت الدراسددددة     

ممثلددة بدددعم المؤسسددا  الخيريددة دعم  اًجتماعيددةالخا ددة وبع  أبعدداد المسددؤولية 

م  دعصدناعيمن العلدى البي دة واأل األناطة الثقافية والابابية والمنذ التعليميدة والحفام

 الحدددداً  اإلنسانية ال رايب اإلسددددكاً التدريب الرواتب واألجور البحددددا العلمددددي 

 ال ماً اًجتماعي التيمين الصحي واًد ار.

 شركة  ناعية. 43مجتمع الدراسة بل  

ي نتايج الدراسدة:وجود عالقدة ذا  دًلدة بدين الخا دية وكدل مدن ال دماً اًجتمداع

 فقط.ودعم الحاً  اإلنسانية 

دد ولددد  قيددار تدديتير المتغيددرا  المعدلددة المتمثلددة بتدداريا التيسددي  رأر المار عدد

 جتماعيدةاًعلى العالقة بين التخا ية وأبعاد المسدؤولية  اإلنتاج طو   العاملين وعدد

ًَ من رأر المار وعدد العداملين و طو  اإلنتداج يدؤتر علدى العال ََ ََ ََ قدة تبين أً كالَ

عددد  اً اًجتماعي ودعم الحداً  اإلنسدانية وكذلك تديتيربين التخا ية وكل من ال م

علدددى العالقدددة بدددين التخا دددية وكدددل مدددن الحفدددام علدددى البي دددة واألمدددن  اإلنتددداج طددو  

 الصناعي.

 

وعالقتهددا بوجهددة ال ددبط لددد  عينددة مددن  اًجتماعيددةالمسددؤولية "م(2000ال امععل)

  بالرياض جتماعيةاً الب المرحلة الثانوية واألحدا  الجانحين بدار المالحظة 

ووجهددة  اًجتماعيددةالمسددؤولية  مددد هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى مسددتو   

ال ددبط لددد  عينددة مددن  ددالب المرحلددة الثانويددة .واألحدددا  الجانحين.والكادد  عددن 

بط لدد  ووجهدة ال د اًجتماعيدةبدين المسدؤولية   الفروق لف تين أفدراد العيندة .والعالقدة

 .أفراد العينة



 

 

 

لقسدم (  البدا مدن ا105(بواقدع)210تم أ ذ عينة قصدية من مجتمدع الدراسدة )ولقد      

 اًجتماعيدددة(حددددتا جانحدددا مدددن دار المالحظدددة 105الثدددانوي بمجمدددع الملدددك سدددعود  و)

 بالرياض.

 ومن أبرر نتايجها:

 فوق المتوسط لجميع أفراد العينة.  اًجتماعيةأً مستو  المسؤولية  (1

 بددين أفددراد اًجتماعيددةفددي مسددتو  المسددؤولية  ً توجددد فددروق ذا  دًلددة إحصددايية (2

 العينة.

 دبط ووجهدة ال اًجتماعيدةالمسدؤولية بدين  إحصداييادالدة   يهارتبا ً توجد عالقة  (3

  بين أفراد العينة.

 

  Higher Education and the " Stephens & Associates (2000)  

Development of  Responsibility Vision  and  Practice  in  Three  

Contexts 

 فددي تددال  المسددؤولية األ القيددة و المدنيددة :الرؤيددة والممارسددة تنميددةالتعلدديم العددالي و

 .سياقا 

للنهددوض  (Carnegie)مؤسسددة الددذي ترعددار الماددرو  ة منبثقددة مددن دراسددهددذر ال      

مددوا نين عددداد إللتعلدديم العددالي ل األمريكيددةوسددايل التعزيددز  إلددىالتددي تسددعى   التدددري ب

مسدؤولية اًجتماعيدة. تبحدا إيجابية   ولديهم شعور بال و القي  وأ وي رسوخ فكريذ

مدن حيدا الطدالب  تطدويرهميه أ تدرك برا  المؤسسا  الثال  التي  في الدراسةهذر 

  ( Monterey ) لدديج فدديفددي جامعددة وًيددة كاليفورنيددا ف. والمدنيددة األ القيددةالمسددؤولية 

فددي الجامعددة فددي توجيدده وتحريددك  أساسددياًعنصددراً  ةوالمدنيدد ة القيدداألتعتبددر التنميددة 

( Coloradoلوًيددا  المتحدددة)با القددوا  الجويددةوفددي أكاديميددة . المؤسسددةجميددع جوانددب 



 

 

 

. هددفها  ال با  العسكريين إعدادفي سياق  ارفوال الاخصية  ابع تطوير تؤكد على

ام والادددرف واًحتدددر النزاهدددةمدددن  لدددديهم ضدددبا  قدددوا  جويدددة تخدددريجهدددو  األساسدددي

الحكدم علدى في العمدل معدا عبدر اً تالفدا  وقدادر علدى  له األتر الفعار الديمقرا ية و

 يددتم التيكيددد عددل الجانددب( Indiana)جامعددة نددوتردام و فددي . ة  القيدداألشددياب بصددورة أ

 ة القيدمناقادة الق دايا األفدي  ً تجد حرجا كليةوال. اني عند الطالبوالروح  القياأل

الفدر  لمثدل هدذر  تتديذ ً لها علدى أنهدا  ينظرالتي  ةتقليديال رفصوحتى في ال ةوالمدني

 رسدالةقويدة فدي اتجدار تناديط حركدة التعلديم العدالي لل الدراسدة حركدةتجد  و المناقاا .

يزيددد مددن مادداركا  الكليددا  والجامعددا   أً تزايددد إلددىاددير ت  و والديمقرا يددة المدنيددة

عددن  لتحددد وا ر التعلدديم المدرسددينحددو متزايددد حددو الناميددة علددىالمجتمعددا  المحليددة 

 الق ايا العامة   وبرامج الاباب   وما شابه ذلك. 

 
ي لد  الادباب السدعود اًجتماعيةواقع المسؤولية الاخصية ("هـ1422الحارثي)  

 وسبل تنميتها 

( 522لدد  عيندة البحدا) اًجتماعيدةهدفت الدراسة إلى تحديد مستو  المسؤولية    

وبعدد   اًجتماعيددةتحديددد العالقددة بددين المسددؤولية الاخصددية مددن الددذكور فقط وكددذلك 

 المتغيرا  المختلفة كالعمر المستو  التعليمي المهن ومتغير مراقبة الذا .

 وجود مسدتو  عدار مدن المسدؤولية الاخصديةوقد أمهر   الدراسة من أهم نتايجها:

 عيدةاًجتما .وجود عالقة ارتبا يه ودالدة بدين مسدتو  المسدؤولية الاخصديةاًجتماعية

وبدددين متغيدددر العمر.وجدددود عالقدددة دالدددة سدددالبة بدددين مسدددتو  التعلددديم وكدددل مدددن جاندددب 

مهدن منتموً لالمسؤولية األ القية والمسؤولية الو نية والمسؤولية نحو البي ة والنظام.ال

 التربية والتعليم من بين ساير أ حاب المهدن األ در  حصدلوا علدى درجدا  أعلدى فدي

 .اًجتماعيةية جانب المسؤولية الاخص

 



 

 

 

ة لمنظمدا  األعمدار وشدفافي اًجتماعيدةالمسدؤولية م("2001)يالغالبي&العامر   

 نظم المعلوما :دارسة تطبيقية لعينة من المصارف التجارية األردنية .

إلدددى استكاددداف مدددا إذا كاندددت هنددداك عالقدددة ايجابيدددة بدددين الددددور  الدراسدددةهددددف    

ا ية لهددذمددا  فيهددا مركددزا علددى جانددب الاددفافاًجتمدداعي للمنظمددة و بيعددة نظددام المعلو

رف النظام وإذا مدا تحقدق وجدود مثدل هدذر العالقدة أو عددم وجودهدا فد ً إدارا  المصدا

بمدا األردنية مطالبة بيً تعي هذر الحقايق وتتعامدل فدي ضدويها مدع مختلد  األ دراف و

 .    ينعك  ايجابيا على أداب المصارف

لمتواجددة فدي فرعدا ا 63موعدة مدن الفدرو  مصدارف وتدم ا تيدار مج 7عينة:بلغت ال

اً بنسبة )  ( من العدد الكلي.%41.7مدينة عم 

 فدي اًجتماعيدةاآلتدي: ضدرورة وأهميدة إدراك دور المسدؤولية عدن الدراسة   تنتج

ه تطور المنظمدا  ووعيهدا بددورها الجديدد فدي مدل نظدام اقتصدادي منفدتذ عالميا ويتجد

 ت الدولة عنها نتيجة لعمليا  الخصخصة.لتحميل المنظما  مسؤوليا  كبيرة تخل

لية أشار  الدراسة وفق المقيار المعتمد إلى وجود عالقدة ضدعيفة بدين نمدط المسدؤو

     .           (%239 0المعتمد وشفافية نظام المعلوما  في المصرف) اًجتماعية

(مددن %88 4فددي ضددوب معامددل التحديددد ً تفسددر) اًجتماعيددةكددذلك فدد ً المسددؤولية 

 افية نظام المعلوما .شف

فددي المصددارف التجاريددة  اًجتماعيددةوجددود ميددل ألً يكددوً نمددط تحمددل المسددؤولية 

 األردنية هو النمط المتوارً.عدا تال  مصارف.

 

 

 



 

 

 

لمدددارر التعلدديم األهلددي بمدينددة مكددة  اًجتماعيددةالمسددؤولية هععـ("1424الحربععي)

 ليا األمور المكرمة كما يدركها مالك و إداريو المدارر األهلية وأو

هلدي لمددارر التعلديم األ اًجتماعيدةالمسدؤولية  درجدةالتعرف علدى أهداف الدراسة:

ر.الكاد  مالك وإداريدو المددارر األهليدة وأوليدا األمو يدركها بمدينة مكة المكرمة كما

 عمجتمدفدي متوسدطا  اسدتجابا  ف دا   إحصداييةعما إذا كداً هنداك فدروق ذا  دًلدة 

لدديم لمدددرار التع اًجتماعيددةكددل بعددد مددن أبعدداد المسددؤولية  ةدرجددالدراسددة الكلددي حددور 

اب إداريين/أوليددداألهلددي بمدينددة مكددة المكرمددة تنعدددز  ً ددتالف ف ددا  الدراسددة )مالك/

الكا  عما إذا كداً هنداك فدروق ذا  دًلدة إحصدايية فدي متوسدطا  اسدتجابا  (أمور

 مرحلدةال )للمتغيدرا   ف ا  مجتمع الدراسدة الكلدي )مالك/إداريين/أوليداب أمدور( تنعدز 

 .(التعليمية للمدرسة الجن  العمر المؤهل العلمي عدد سنوا  الخبرة

لدديم لمدددرار التع اًجتماعيددةالمسددؤولية  لدرجددةأً اًتجددار العددام ومددن أبددرر نتايجهددا:

 عددالي إذ بلدد  -جتمددع الدراسددة الكلدديمكمددا يدددركها  -األهلددي بمدينددة مكددة المكرمددة

 (.73 3المتوسط العام )

 تعدددز  اًجتماعيدددةلجميدددع أبعددداد المسدددؤولية توجدددد فدددروق ذا  دًلدددة إحصدددايية        

 نعددددددز  لمتغيددددددر  ًإحصدددددداييادالددددددة  فددددددروقتوجددددددد  ً ً ددددددتالف ف ددددددا  الدراسددددددة.

م الكليددة لمفهددو الدرجددةالجن  العمر المؤهددل العلمي عدددد سددنوا  الخبددرة وكددذلك فددي 

لذ ف دة وجدد  فدروق لصدا ذجدن  إفيما عدا العد الثالا لمتغيدر ال اًجتماعيةالمسؤولية 

 اإلنا  مقابل الذكور.

 

 



 

 

 

ي نقددد لالمباشددر تحليددلالسددتثمار األجنبددي  اًجتماعيددةالمسددؤولية  "م(2005الجميععل )

 .   لمعطيا  منظمة التجارة العالمية في عصر العولمة

 جتماعيدةاًالمجتمعدا  الناميدة تجدار المسدؤولية  يهدف البحا إلى إبرار  يارا         

سدؤولية يركز البحدا علدى المكذلك و .رو  الاركا  متعدية القومية في الدور الناميةلف

ا هدي ة الجنسدية تجدار المجتمعدا  الم ديفة لهدا   فمددلفرو  الادركا  متعدد اًجتماعية

ما  أم مسؤولية فرو  تلك الاركا  أيا كاً القطا  الدذي تنتمدي إليده الصدناعة أم الخدد

ن أً ور تلك الاركا  في المجتمعدا  الم ديفة ؟ وهدل يمكدالتعليم أم الصحة   ما هو د

 تكتسب  فة الموا نة ؟ وما هو و دن تلدك الادركا  ؟ ومدا هدو دور المجتمعدا  تجدار

 الاركا  ؟   تلك

 على المنهج التحليلي النقدي التقويمي الباحاوأعتمد 

باتهدا اجأً الاركة يمكن و فها بينهدا موا ندا عالميدا فحقوقهدا وو:ومن أبرر نتايجها

أً وً بددد أً تكددوً ضددمن المفهددوم العددالمي القددايم علددى المنافسددة والددربذ لددي  إً   

لمفهدوم ا هدو المجتمع هو المجتمع العالمي   كدذلك أً مفهدوم الموا ندة العالميدة للادركة

التددي  الحددديا الددذي تؤكددد عليددة المؤسسددا  الدوليددة  و يمكددن القددور أً الاددركة العالميددة

مكدداً  ر والبنيددة التحتيددة للعولمددة سدديكوً و نهددا العددالم بيسددرر وًكانددت اللبنددة األسددا

رابا   والموا ندة للاددركة الفدر  لتكددوً بمثابدة الجسددر بدين اإلجددللدو ن الدولدة لهددا فيه

   هددداالقانونيدددة التدددي تلتدددزم بهدددا الادددركة وبدددين حقدددوق الادددركة متعديدددة القوميدددة وواجبات

إلذعداً  لقانونية القايمة على نظريدة افوق اًعتبارا  ا اًجتماعيةموضو  المسؤولية 

 وأً الدور المتقدمة قد بلغدت  طدى متقدمدة فدي هدذا المجدار واسدتطاعت وضدع معدايير

 .في مجتمعاتها قبل أً تتخطى شركاتها الحدود اًجتماعيةالمسؤولية 

 



 

 

 

 the fromCorporate Social Responsibility  "Hussein (2006)    

Corporate Perspective: A Delphi Study of Selected Information 

Technology Companies.  

ة الماددتركة مددن المنظددور الاامل:دراسددة دلفددي لاددركا  تقنيدد اًجتماعيددةالمسددؤولية  

                                         المعلوما  المختارة

ة مة بواسدطوالمسدتخداستخدمت الدراسة مدنهج دلفدي لتقدرر المعدايير المعتدرف بهدا  

    .ديرمد 35مجتمدع الدراسدة وبل   في الوًيدا  المتحددة شركا  تقنية المعلوما مدراب 

عدن  نتج.اًجتماعيدةهدفت الدراسدة تقيديم وقيدار  األداب الادامل فدي مجدار المسدؤولية 

مدن أهدم  ومنتجا  ذا  جودة هيأدرك المدراب أً تقديم  دما  الدراسة النتايج التالية:

 .المالية وضع المنفعة  ارج اًلتزاما اًلتزاما  و

ضداب تكدوً  اضدعة للقانوً ر اًجتماعيدةكما أدرك المدراب بيً معدايير المسدؤولية 

 .المستهلك وسالمته

اب اًتفدداق بددين المدددرب اًجتماعيددةالمسددؤولية  يوجددد مسددتو  معتدددر ومتددوارً مددنكمددا 

مسدؤولية ر تقيديم معدايير الين فدي مجداالبداحثالماتركة و اًجتماعيةومراقبي المسؤولية 

 الماتركة. اًجتماعية

حدددور األهدددداف األولويدددة والمزايدددا والحدددواجز  )د,ت(دراسعععة تعععونس ةوأجعععرت دولععع

للمؤسسددا   اًجتماعيددةأحسددن التطبيقددا  بادديً المسددؤولية و المسدداعدة واًحتياجددا 

 حسب المؤسسا  المحققة:

 اًجتماعيةاألهداف األولوية فيما يتعلق بالمسؤولية  (1

احتددرام حقددوق المسددتهلكين  وقايددة  ددحتهم   (%73حتددرام حقددوق العدداملين )ا -        

 ( %64) تحسين مروف العمل  (%64.5وسالمتهم )

  (%59.75حماية البي ة )(.%64)احترام حقوق اإلنساً  -        



 

 

 

مي إلددى الميثدداق العددالالمزايددا التددي يتوقددع الاددركا  الحصددور عليهددا مددن ان ددمامهم  (2

 . اًجتماعية للمسؤولية

 (%70رة العالمة التجارية للمؤسسة لد  الزباين )تحسين  و -        

 (%55نصابهم في السوق )أريادة   (%60ريادة حوافز العاملين ) -        

 (%50إلى شبكة مؤسسا  مسؤولة اجتماعيا ) انتماب -        

 لمؤسسا  ل اًجتماعيةالحواجز األساسية لتنفيذ أو لتنمية المسؤولية  (3

 (%40قاد الراسا لد  المديرين )عدم اًعت (%40) اًجتماعيةتكالي  العمليا      

 ( %30للمؤسسا  ) اًجتماعيةرمة لتنمية برامج المسؤولية انعدام القدرا  الال     

في تون  إلدى مسداعدة  ارجيدة لتحسدين  الميادين التي تحتاج إليها الاركا  العاملة (4

إلدى الميثداق  ولالن دمام للمؤسسدا  اًجتماعيدةبالمسدؤولية  مستواهم فيمدا يتعلدق

 :اًجتماعيةالعالمي للمسؤولية 

 النهوض بقدرا  تبادر المعلوما  دا ل المؤسسة -         

 للمؤسسا  اًجتماعيةيما يتعلق عن المسؤولية فتحس  مومفي الاركة  -        

 مؤسسا لل اًجتماعيةإعداد مؤشرا  للمسؤولية  -         

التددي  ورتهددا المؤسسددا  فيمددا يخدد    اقددالتطبيحسددن كمددا أمهددر التحقيددق أمثلددة أل (5

تنميدة السالمة والصحة في العمدل  والتكدوين المهندي  وحمايدة البي دة  وعمليدا  ال

 والثقافية.  اًجتماعية

شدركا  حصدلت  9 شركا  تونسدية  مدن بينهدا 84: مؤسسة 144تكونت العينة من 

سدنويا إلدى الادركا   اًجتماعية  التي تمنحها ورارة الا وً تماعياًججايزة التطور 

 شددركا  إيطاليددة أو تونسددية إيطاليددة 19امددروف العمددل إلددى عمالهدد أحسددن  التددي تقدددم

 (www.pactemondialtunisie.org فرو  شركا  متعددة الجنسيا .) 11 
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 لى الدراسات السابقة:التعلي  ع

       إً دراسدددة فدددي قطدددا  األعمدددار اًجتماعيدددةالدراسدددا  تناولدددت المسدددؤولية  أغلدددب (1

(1985) Hantz & Wright   وJeffrey (1992) م( وبطدرر 1996) حميددة و

كانت في  Stephens & (2000)Associates وم(2000والزامل ) م(1999)

 منصددور و  Hantz & Wright (1985) وتخصصددت دراسددة .حكوميددةبي ددا  

  إداراتهدددا وهدددي العالقدددا  ( فدددي إحدددد  م1998)الخاجدددة (   ودراسدددة م1997)

 .اًجتماعيةألنها أكثر اإلدارا  تحمال للمسؤولية العامة 

سدتو  متنظيميا علدى تحقيقاً فكاً  غلب الدراسا  كانت فردية إً التحقيق التونسيأ (2

 .الدولة

 Jeffreyو Hantz & Wright (1985) مدن كدل التقدت الدراسدة الحاليدة مدع دراسدة (3

 م( و2000م( والزامددددددددل )1999م( وبطددددددددرر )1996و حميدددددددددة ) (1992)

Stephens  &(2000)Associates (2006) وHussein الحربددددددددددددددددددددددي  و

فددي شددركا   Husseinفددي مجتمددع تقددافي. غيددر أً دراسددة  هدداهددـ( بتطبيق1424)

فددي التعلدديم العددام   نظددم المعلومددا   ودراسددة كددل مددن بطددرر و الزامددل والحربددي

 و Hantz & Wright و   Stephens Associates&ودراسددددة حميدددددة و

Jeffrey.في التعليم العالي مما جعلهم أقو  ارتبا ا بالدراسة الحالية 

  ودراسدة قدريطم وآ دروً  Stephens & Associates (2000)التقدت دراسدة  (4

راسددددة م( ود1997ودراسددددة منصددددور)م(  1991ودراسددددة عددددالم ) م( 1990)

نحدو  مع الدراسة الحالية فدي تنداولهم المسدؤولية اًجتماعيدة م(1998التويجري )

 المجتمع.

 

 



 

 

 

 Stephensودراسدة م(  1998ودراسة الخاجدة)م( 1997التقت دراسة منصور)  (5

& Associates (2000)  (2006)ودراسددددددةHussein  و التحقيددددددق  

ة اًجتماعيدددة نحدددو التونسدددي)د  ( مدددع الدراسدددة الحاليدددة فدددي تنددداولهم للمسدددؤولي

 المستفيدين )المستهلك(.

والتحقيددددق   م(1998التددددويجري )م( و دراسددددة 1997التقددددت دراسددددة منصددددور)  (6

و )د  ( مدددع الدراسدددة الحاليدددة فدددي تناولهدددا المسدددؤولية اًجتماعيدددة نحدددالتونسدددي 

 العاملين.

قدريطم و م( ودراسدة 1998  ودراسة التدويجري)م(1997منصور ) دراسةالتقت   (7

 هددـ( 1425ودراسددة الحربددي ) م(2001ودراسددة الحددارتي ) م(1990آ ددروً )

اعيددة والتحقيدق التونسدي)د  ( مددع الدراسدة الحاليدة فددي تنداولهم للمسدؤولية اًجتم

 نحو اًهتمام بالبي ة و الطاقة.

فددي تندداور م( 2001الغددالبي والعددامري )مددع دراسددة م( 1994لطفددي)التقددت دراسددة  (8

 في البنوك. اًجتماعيةالمسؤولية 

ورة مباشددرة المسددؤولية تناولددت بصدد -لباحثددةاحسددب علددم  -تكددن هندداك دراسددا  لددم (9

التعلديم  واإلداريين فديرؤساب البدرامج الكادر األكاديمي وكما يدركها  اًجتماعية

 Hantz& Wrightو   لرؤساب الكليا  Jeffrey    (1992)عدا دراسة العالي 

 ة.كانت في إداريي العالقا  العامة في الجامع  (1985)

 .م(2005)دراسة الجميل عدا كاً جزب منها ميداني المطروحة الدراسا   (10

م(  2001م(  ودراسددة الحددارتي )2001مددن الغددالبي والعددامري ) اًهتمددام تقددتال  (11

م(  ودراسدددددة المرشدددددد 1998م(  ودراسدددددة الخاجدددددة )2000دراسدددددة الزامدددددل )

 م(  ودراسددة1994لطفددي ) م(  ودراسددة1998م(  ودراسددة التددويجري )1998)

م(  ودراسدددددددة الحربدددددددي 1996م(  ودراسدددددددة حميددددددددة )1995التركسدددددددتاني ) 

        م( 2005م(  ودراسدددددددة الجميدددددددل )1991) عدددددددالمهدددددددـ(  ودراسدددددددة 1424)



 

 

 

دراسدددة  و Jeffrey (1992) دراسدددة  وHantz & Wright (1985) ودراسدددة

Stephens &(2000)Associates. بددالمجتمع الخددارجي أمددر  أً اًهتمددامفددي

 ا  المجتمع.ضروري لكل مؤسس

م( ودراسددددة 1994ودراسددددة لطفددددي)م( 1990دراسددددة قددددريطم وآ ددددروً)التقددددت  (12

م( ودراسددددددددة المرشددددددددد 1996م(  ودراسددددددددة الرشدددددددديد)1995التركسددددددددتاني)

ة م(. فدي تناولهدا لمفهدوم المسدؤولية اًجتماعيد1998م( ودراسة الخاجة )1998)

 يحه لدد بتوضد  بصور عدة فمثالً تناولته دراسة لطفدي بتفسديرر  ودراسدة قدريطم

  وفي دراسدددة الخاجدددة تدددم  العيندددة  ودراسدددة الرشددديد بمدددد  إدراك العيندددة للمفهدددوم

 استخال  مفهوم للمسؤولية اًجتماعية.

لمراجعددة األداب كدراسددة  ( م1996( ودراسددة حميدددة )م1991التقدت دراسددة عددالم) (13

 . كدراسة حميدةعالم أو بوضع برنامج لتنمية المسؤولية اًجتماعية 

 ودراسددددددددة Jeffrey (1992)( ودراسددددددددة م1989الكتبددددددددي) دراسددددددددةوالتقددددددددت  (14

(2006)Hussein وقيار األداب في المسؤولية اًجتماعية. مبتقيي 

  ( بتناولهددا لمفهددوم المسددؤولية اًجتماعيددة فدديم1991دراسددة الصدديرفي ) انفددرد ( 11

  الفكر اإلسالمي كهدف للدراسة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسة تإجراءا
 منهج الدراسة ومتغيراته (1

 مجتمع الدراسة والعينة  (2

 خطوات إجراء الدراسة (3

 صدق أداة الدراسة (4

 حساب معامل ثبات أداة الدراسة (5

 



 

 

 

سة الذي ذا الفصل اإلجرابا  المنهجية للدراسة  من حيا منهج الدرايتناور ه      

ديد   وتح البياناستخدمت في معالجة التي ان  اإلحصايية  واألساليب الباحثةاستخدمته 

كد من ي التيمن حيا بنايها  واإلجرابا  المتبعة فالدراسة  العينة  وأدوا  و المجتمع

 : دقها وتباتها  وهي على النحو التالي

 أواًل: منهج الدراسة ومتغيراته 
را  وياتمل هذا الجزب على جانبين أساسيين  وهما: منهج الدراسة  ومتغي      

 الدراسة  وفيما يلي توضيذ لكل منهما:

 منهج الدراسة: (1
عرف  في الدراسة الحالية المنهج الو في المسحي  حيا الباحثةاستخدمت           

ير ا الو في المسحي بينه:   محاولة لتحليل وتفسم( البح1992ملكاوي ) عودة و

ر لحصوا   عة كبيرة نسبياً في منطقة معينة  أو هووعرض واقع الحار ل فراد لمجمو

على معلوما   ا ة بجميع أفراد مجتمع الدراسة   وهو من أكثر  رق البحا 

 .114استعماًً في المجار التربوي  :

اد الذين إلى جمع الحايق والمعلوما  عن األفر كما إنه عملية نظامية تهدف        

 (245م: 2001يعياوً في منطقة جغرافية وح ارية وإدارية معينة )الخواجة 

لمتوس طا  اوفي هذا المنهج تم استخدام اإلحصاب الو في المتمثل في استخراج         

ليا  للك ةاعياًجتمممارسة المسؤولية  مد الحسابية  واًنحرافا  المعيارية لمعرفة 

ابا  ًستجاالكليا  األهلية بمدينة جدة  وذلك من  الر  منسوبوااألهلية كما يدركها 

 التي تم تفريغها من أداة الدراسة.

التحليلي  كما تم استخدام المنهج التحليلي  وذلك من  الر استخدام اإلحصاب        

عينة  فرادأوسطا  استجابا  المتمثل في التو ل إلى النتايج المتعلقة بالفروق بين مت

ً لمتغيرا  الدراسة )نو  الوميفة  والرتبة العلمية  والمؤه علمي  ل الالدراسة وفقا

 والجن   والجنسية  والعمر  وعدد سنوا  الخبرة(. 

 



 

 

 

 متغيرات الدراسة: (2
 اعتمد  الدراسة على المتغيرا  اآلتية:

 ي:ا يلر الدراسة بمتتمثل المتغيرا  المستقلة في هذ: المتغيرات المستقلة (1

 برة   الخعدد سنواة العمر الجنسي الجن  العلميالعلمية المؤهل وميفة الرتبة نو  ال

ل مستق: وهو المتغير الذي يقار أتر تطبيق المتغير الالمتغيرات التابعة (2

 :عليه. وتتمثل المتغيرا  التابعة في هذر الدراسة

يا  ا  الكلهلية كما يدركها منسوبوللكليا  األ اًجتماعيةممارسة المسؤولية درجة  

 األهلية بمدينة جدة.

 ثانيًا: ُمجتَمع الّدراسة والعينة:

 أ. مجتمع الدراسة:

َن ُمجتَمع الدراسة من جميع        البالغ و الكليات األهلية بمدينة جدة،  منسوبواتكوَّ
 لون في الكليات األهلية بمدينة جدة للعام الدراسي( فردًا يعم610عددهم )

هد، وفق اإلحصاءات الرسمية إلدارات الكليات األهلية عدا كلية 1428/1429
( يبين 1البترجي لرفض أعطاء أي معلومات بحجة أنها في طور التأسيس. والجدول )

             توزيع مجتمع الدراسة:
 (1جدول رقم )                                           

 توزيع مجتمع الدراسة
 النسبة العدد يرالمتغ

 % 51.4 314 أعضاء هيئة التدريس
 % 4.8 29 رؤساء األقسام
 % 43.8 267 اإلداريين

 %100 610 المجموع



 

 

 

ليا  ( فرداً ممن يعملوً في الك179تكونت عينة الدراسة من ) :ب. عينة الدراسة

ليهم  ة عهـ  وتم تطبيق أداة الدراس1428/1429األهلية بمدينة جدة للعام الد راسي 

  .( يبين توريع العينة ونسبها الم وية2والجدور )
 (2جدول رقم )                                     

 توزيع مجتمع وعينة الدراسة
 النسبة العدد المتغير

 % 55.8 100 أعضاء هيئة التدريس
 % 14.0 25 رؤساء األقسام
 % 30.2 54 اإلداريين
 %100 179 المجموع

     

نا  تم توريع أداة الدراسة على عينة الدراسة  وقد فقد  عدد من اًستباو    

يها  عدد من اًستبانا  نظراً لنق  البيانا  ف الباحثةالمورعة  كما استبعد  

يي د النهاالعدوالجدور التالي يوضذ العدد المور   والعدد المفقود  والعدد المستبعد  و

 ( يبين ذلك:3ور )الذي تمت عليه عملية التحليل  والجد
                                          
 (3جدود )                                         

 أعداد العينة الموزعة والمدقودة والمستبعدة والمتبقي منها

 

العدد  المتغير
 الموزع

العدد 
 المفقود

العدد 
 المستبعد

العدد 
 المتبقي

 101 4 5 110 أعضاء هيئة التدريس
 24 - 1 25 رؤساء األقسام
 54 2 29 85 اإلداريين

 179 6 35 220 المجموع

 



 

 

 

 وصف أفراد الدراسة:

 متغير ال نس )ذكر/ أنثى(: (1
 (4جدود )                                               

 توزي  عينة الدراسة وةقاً لمتغير الجنس

 

 الجنس

 

 عضو هيئة تدريس

 

 رايس قسم

 

 كداري

 

 العدد

 

 النسبة

 %39.7 71 33 14 24 اكر    

 % 60.3 108 21 11 76 أنثى

 % 100 179 54 25 100 المجموع
 

بلد   جدن  اإلندا  أكثدر مدن الدذكور حيداعددد أفدراد أً  4يتبين من جدور رقدم          

لدب السبب إلدى أً أغ عيرج من إجمالي أفراد العينة . وقد %60.3بنسبة  108عددهن 

لدراسددة العلميددة يددتم تدريسددها للطالبددا . وأً كددل الكليددا  التددي  نبقددت عليهددا ام ااألقسدد

ا  ً بينمدا توجدد كليدد ا دة للبنددين تنددرر الطالبدا  عدددا كليدة األميدر سددلطاً للسدياحة 

 لريادة.وكلية اتدرر إً  اليا  مثل كلية عف ت وكلية دار الحكمة وكلية سليماً فقيه 

 

 

 متغير المؤهل العلمي: (2
 (5جدود )

 يبين توزي  عينة الدراسة وةقاً لمتغير المؤهل العلمي

 

 المؤهل العلمي

 

 عضو هيئة تدريس

 

 رايس قسم

 

 كداري

 

 العدد
 

 النسبة
 % 31.3 56 2 14 40 دكتوراه

 % 23.5 42 7 2 33 ماجستير

 % 7.8 14 7 2 5 دبلوم عالي

 %37.4 67 38 7 22 بكالوريو 
 % 100 179 54 25 100 المجموع

( أً ذوي المؤهل العلمي دكتورار وماجستير بين 5يت ذ من الجدور رقم )       

أع اب هي ة التدري  هم األعلى   وأً من شغل منصب إداري ممن مؤهله العلمي 

دكتورار هما عميدين لكلية إدارة األعمار وكلية سليماً فقيه   وذوي المؤهل العلمي 

  .%37.4بنسبة  فرداً  67أعلى نسبة  من أفراد عينة الدراسة تنمثل ربكالوريو



 

 

 

 متغير المسمى الوظيفي: (3
 (6جدود )

 يبين توزي  عينة الدراسة وةقاً لمتغير المسمى الوظيدي

 نوع الوظيدة
 

 العدد
 

 النسبة

 عضو هيئة تدريس 
100 55.8% 

 رايس قسم
25 14.0% 

 كداري
54 30.2% 

 % 100 179 المجموع

        

سبة إلى ( أً عدد أع اب هي ة التدري  هو األعلى ن6ر رقم )يت ذ من الجدو        

لك ذويرجع   %55.8 ةبنسب 100حيا بل  عددهم  الدراسةعينة العدد الكلي ألفراد 

 إلى  بيعة العمل وإلى أً البحا العلمي يعد مهام أع اب هي ة التدري .

 

 متغير الرتبة العلمية: (4
 (7جدود )

 الرتبة العلميةالدراسة وةقاً لمتغير  يبين توزي  عينة               

 النسبة العدد كداري رايس قسم عضو هيئة تدريس الرتبة العلمية
 % 60.3 108 52 10 46 محاضر ةوقل

 %11.7 21 0 5 16 أستاا مساعد

 %27.9 50 2 10 38 أستاا مشارا ةوعلى

 % 100 179 54 25 100 المجموع

        

لى العدد إاألعلى نسبة  هم( أً عدد ف ة محاضر فيقل 7)يت ذ من الجدور رقم        

  %60.3 ةبنسب 108الدراسة حيا بل  عددهم عينة الكلي ألفراد 

 

 



 

 

 

 : متغير ال نسية (5
 (8جدود )

 يبين توزي  عينة الدراسة وةقاً لمتغير الجنسية                    

  الجنسية

 عضو هيئة تدريس

 

 رايس قسم

 

 كداري

 

 العدد
 

 النسبة
 %38.5 69 34 8 27 سعودي

 % 39.7 71 15 11 45 عربي

 % 21.8 39 5 6 28 أجنبي

 % 100 179 54 25 100 المجموع
 

هم  لعربيةاالدراسة من الجنسية  عينة ( أً عدد أفرد8يت ذ من الجدور رقم )        

 .%39.7 ةبنسب 71األكثر حيا بل  عددهم 

 

 متغير ع   سنوات الخبرة: (6
 (9جدود )

 ن توزي  عينة الدراسة وةقاً لمتغير عدد سنوات الخبرةيبي

 

 عدد سنوات الخبرة

 

 عضو هيئة تدريس

 

 قسم رايس

 

 كداري

 

 العدد
 

 النسبة
 % 35.2 63 26 3 34 سنوات 5أقل من 

 % 22.9 41 16 4 21 سنوات 10أقل من  – 5

 % 14.0 25 8 4 13 سنة 15أقل من  – 10

 % 27.9 50 4 14 32 سنة ةوكثر 15

 % 100 179 54 25 100 لمجموعا

  

ألقل والتي ( أً عدد أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة ا9) يت ذ من الجدور رقم       

داَ بنسبة فر 63سنوا ( هم األكثر حيا بل  عددهم  5تتراوح في أداة الدراسة )أقل من 

كثر( سنة في 15تم تيتي ف ة األعلى  برة والتي تتراوح في أداة الدراسة ) 35.2%

 .تم الف ا  األ ر  %27.9فرداَ بنسبة  50حيا بل  عددهم

 

 

 



 

 

 

 متغير العمر: (7
  

 (10جدود )

 يبين توزي  عينة الدراسة وةقاً لمتغير العمر

 

  العمر        

 تدريسعضو هيئة 

 

 رايس قسم

 

 كداري

 

 العدد
 

 النسبة
 % 8.9 16 7 0 9 سنة 25أقل من 

 % 9.46 84 39 7 38 سنة 35أقل من  – 25

 % 21.3 38 5 8 25 سنة 45أقل من  – 35من 

 % 14.0 25 3 4 18 سنة 55أقل من  – 45من 

 % 8.9 16 0   6        10 سنة ةوكثر 55

 % 100 179 54 25     100 المجموع
 

ح أعمارهم الذين تتراو( أً عدد أفراد عينة الدراسة 10) يت ذ من الجدور رقم       

ما  أي %46.9فرداَ بنسبة  84هم األكثر حيا بل  عددهم  (سنة 35أقل من  – 25)

لبال  ا (سنة 45أقل من  – 35من الذين تتراوح أعمارهم )تم  ينقارب نص  العينة  

 سنة( 25أقل من بينما يتساو  عدد و نسب الذين أعمارهم ) 21.3بنسبة  38عددهم  

 نهما .لكل  م 8.9بنسبة  16( حيا بل  عددهم سنة فيكثر 55و )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الدراسة:خطوات إجراء  ثالثًا:

 ويامل هذا الجزب على الجوانب التالية:

 :خطوات بناء أداة الدراسة 

ة ممارسدرجة ويامل ذلك على  طوا  بناب أداة الدراسة المتمثلة في قيار     

ة  نة جدديلية بمالكليا  األه منسوبواللكليا  األهلية كما يدركها  اًجتماعيةالمسؤولية 

 :وتم إعداد أداة الدراسة وفقاً للخطوا  التالية

 الخطوة األولى: تحديد الهدف من أداة الدراسة:

 تمثل الهدف من أداة الدراسة بما يلي:ي

دركها المسؤولية اًجتماعية للكليدا  األهليدة بمديندة جددة كمدا يددرجة  التعرف على -أ

 منسوبوها.

مدن محداور  رليدة بمديندة جددة لكدل محدوة الكليدا  األهممارسددرجدة التعرف على   -ب

اًهتمددام  حددور و  وق ددايا المجتمددعًهتمددام بماددكال  ا -المسددؤولية اًجتماعيددة 

 حددور  و  اًهتمددام بالعدداملين حوربجمهددور المسددتفيدين )الطددالب والطالبددا ( و

 رؤساب البرامجأع اب هي ة التدري  ما يدركها ك -المحافظة على البي ة والطاقة 

  .اإلداريين

ا إذا كاً هناك فروق ذا  دًلة إحصايية عند مسدتو  الدًلدة -ج  (α =0.05)معرفة عم 

كمددا ممارسددة المسددؤولية اًجتماعيددة للكليددا  األهليددة بمدينددة جدددة درجددة حددور 

دراسدة اإلداريدين وفقداً لمتغيدرا  ال رؤساب البدرامجأع اب هي ة التدري  يدركها 

نسدية     الجالدوميفي   الرتبدة العلميدة )متغير الجن    المؤهل العلمي   المسدمى 

 عدد سنوا  الخبرة (.

 



 

 

 

 الخطوة الثانية: تحديد مجاالت القياس ألداة الدراسة:
 تمثلت مجاً  القيار في أداة الدراسة بما يلي:

ا  الكلي امنسوبوللكليا  األهلية كما يدركها  اًجتماعيةممارسة المسؤولية درجة  (1)

اكال  م بمقيار أربعة أبعاد رييسة  وهي: )اًهتما األهلية بمدينة جدة من  الر

فظة لمحااوق ايا المجتمع  اًهتمام بجمهور المستفيدين  اًهتمام بالعاملين  

 على البي ة والطاقة(.

 

 الخطوة الثالثة: صياغة فقرات أداة الدراسة:

 لصياغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية :
 االجتماعيةي المرتبط بكل محور من محاور المسؤولية مراجعة األدب النظر  (2)

 الكليات األهلية بمدينة جدة. منسوبواللكليات األهلية كما يدركها 
ممارسة درجة مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي استخدمت للتعرف على  (3)

 .،وإدارات األعمالالتربوية في البيئة االجتماعيةالمسؤولية 

من أجل تحديد عبارات قة، والموضوعات المشتملة عليها،بمراجعة المصادر السا (4)
 امنسوبو للكليات األهلية كما يدركها  االجتماعيةكل محور من محاور المسؤولية 

 الكليات األهلية بمدينة جدة وصياغة فقراته.

 وقد تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما يلي:
 قها والتي تعمل على تحقيقمراعاة أن تخدم هذه الفقرات األهداف المطلوب تحقي (1

 أهداف الدراسة.
 تم صياغة فقرات أداة الدراسة بحيث تكون واضحة ومفهومة. (2

طة، تم صياغة فقرات أداة الدراسة وفق التدرج الخماسي )كبيرة جدًا، كبيرة، متوس (3
 قليلة، قليلة جدًا(.

 
 



 

 

 

عة لى أربتم إعداد أداة الدراسة في صورتها األولية. حيث اشتملت أداة الدراسة ع (4
محاور، تمثلت في: محور االهتمام بمشكالت وقضايا المجتمع واشتمل على 

ومحور ة،( فقر 11ومحور االهتمام بجمهور المستفيدين واشتمل على )( فقرة،11)
 ومحور المحافظة على البيئةة،( فقر 11االهتمام بالعاملين واشتمل على )

 (2ملحق )( فقرات.10واشتمل على )والطاقة،

د اختيار فقرات أداة الدراسة التنوُّع، وأن يكون لكّل عبارة هدف ُمح روعي في (5 دَّ
 يقيس هدفًا محددًا في كل محور من محاور أداة الدراسة.

 
 الخطوة الرابعة: صياغة تعليمات أداة الدراسة:

ن تم صياغة تعليمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفراد عينة الدراسة على الهدف م   
 وروعي في ذلك أن تكون الفقرات واضحة ومفهومة ومالئمة لمستواهم،أداة الدراسة، 

كما تضمنت تعليمات أداة الدراسة التأكيد على كتابة البيانات الخاصة بمتغيرات 
 الدراسة.

وكذلك طلب من المستجيبين قراءة الفقرات بدقة ومعرفة المقصود من كل فقرة مع   
 ترك فقرة دون إجابة. تدوين االستجابة في المكان المخصص، وعدم

 
 صدق أداة الدراسة:

 تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل: 
 أ. صدق المحتوى أو الصدق الظاهري:

مَّ تاسة، للتحّقق من صدق محتوى أداة الدراسة، والتأكُّد من أنَُّها تخدم أهداف الدر    
وي، عرضها على مجموعة من المحكمين في مجال تخصص اإلدارة والتخطيط الترب
جدة من أساتذة جامعة أم القرى وجامعة الملك خالد بأبها وجامعة الملك عبد العزيز ب

يهم فيها بداء رأإل هـ 1428/ 11غرة  – 23/5بين دراسة الداة أإليهم  ُقِدمتوغيرهم ، و 
 مدى مناسبة الفقرة للمحتوى.هم الّنظر في منوُطِلَب حيث:  من
 



 

 

 

تقويم و د الفقرات، وشمولّيتها، وتنوُّع محتواها، مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدو  
لق ا يتعُمناِسبة فيم مستوى الّصياغة الّلغوية، واإلخراج، أو أيَّة مالحظات َيَروَنها

 . (3ملحق رقم) .ً الزما ينأو الّتغيير، أو الحذف وفق ما يراه المحكمبالّتعديل،
في  اتهم، وأجرت الّتعديالتبدراسة مالحظات الُمحكِّمين، واقتراح الباحثةامت وق   

ضوء توصيات، وآراء هيئة الّتحكيم، مثل: تعديل محتوى بعض الفقرات، وتعديل بعض 
، وحذف بعض الفقرات، وتصحيح بعض أخطاء مالئمةالفقرات؛ لُتصِبح أكثر 

 الّصياغة الّلغوية، وعالمات الّترقيم.
 ي:النحو التال لىمحاور األداة كانت ع وكانت أهم التعديالت التي أجريت على

 االهتمام بمشكالت وقضايا المجتمع  (1
ف الفقدددرات: تسدددعى الكليدددة إلدددى تحقيدددق ذ، وتدددم حددد 2-1إضدددافة الفقدددرات رقدددم   تدددم     

مدددن الربحيددة، اهتمدددام الكليدددة بدددذوي االحتياجددات الخاصدددة وأضددديف: تسدددهم درجدددة أقصددى 
 .الكلية بإعالنات ودعاية تخص المجتمع وال تتعلق بنشاط الكلية الخاص

طداء كما تم إعدادة صدياغة الفقدرات: ُتعندى الكليدة بمشداركة أعضداء هيئدة التددريس فدي إع
 محاضرات وندوات خارج الكلية.

 االهتمام بالطلبة: (2

بددورا   تم إضافة الفقرة: المااركة في معدارض الكتدب الثقافيدة والعلميدة  ويسدهم      

ا  تدريبيددة متخصصددة تدريبيددة متخصصددة مددن  لبددة األقسددام العلميددة بدده. تقددديم دور

 بالتعاوً مع األقسام العلمية.

دد       التعلدديم  الفقددرة: تطبددق الكليددة الموا ددفا  والمقددايي  التددي ت ددعها ورارة تفَ ذس وحن

ضدع نقل الفقرة: تقوم الكلية بدراسة أوضاع المجتمع بشكل مسدتمر لكدي ت العالي. كما تم
 .األول المحورأسعارها بشكل يتناسب مع المستوى المعيشي. إلى 

 
 
 
 



 

 

 

 االهتمام بالعاملين (3
بددة. شددجع الهيئددة التدريسددية بتقددديم االستشددارات العلميددة للبدداحثين والطلتددم إضددافة: تُ      

 ويهتم بتقديم الحوافز لمنسوبيه. 
ار إليها األخذ بمالحظات الُمحكِّمين، وإجراء الّتعديالت المش الباحثةوقد اعتبرت      

داة أنَّ األ الباحثة، وصدق المحتوى لألداة، واعتبرت أعاله بمثابة الّصدق الّظاهري 
 .صالحة لقياس ما وضعت له

 ب. صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار:
ن محاور متساق الدا لي ألداة الدراسة المتعلقة لكل محور اًتم التحقق من  دق    

ن عدم كد ملتياوالمكونة لها بع ها مع بع    بعاد  ومد  ارتبا  هذر األأداة الدراسة

رمان، باستخدام معامل االرتباط سبي ذلك بإيجاد معامالت االرتباطو ، التدا ل بينها

 .( يوضح ذلك4والجدول )

 (11جدول )
 جدول االتساق الداخلي ومحاورها

 
 (.0.01كحتااية عند مستو  ) * توجد داللة*

 

 معامل االرتباط االتساق الكلي ألداة الدراسة ومحاورها
 ** 0.763 االهتمام بمشكالت وقضايا المجتمع

 ** 0.759 ام بجمهور المستفيديناالهتم

 ** 0.856 االهتمام بالعاملين

 ** 0.781 المحافظة على البيئة والطاقة

 ** 0.784 االتساق الكلي لمحاور أداة الدراسة



 

 

 

 ذلك ويدلُّ ، مرتفعةألداة الدراسة جاءت يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط    
فقرات أداة الدراسة جميعها، وكذلك في كل محور من قوة التماسك الداخلي لعلى 

 .محاورها
 

 الصورة النهائية ألداة الدراسة:

 أ بحت أداة الدراسة جاهزة في  ورتها النهايية لقيار ما وضعت له بعد   

ينة جدة  بمد ( فقرة للعاملين بالكليا  األهلية43التعديل  وتكونت أداة الدراسة من )

داة أ( يبين توريع فقرا  12  والجدور )(4ملحق) مورعة على أربعة محاور رييسة

 الدراسة على محاورها.

 (12جدول )
 أداة الدراسة في صورتها النهائية

 عدد العبارات أداة الدراسة ومحاورها
 11 االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم 

 11 االهتمام بجمهور المستديدين
 11 بالعامليناالهتمام 

 10 المحاة ة على البيئة والباقة

 43 العدد الكلي لعبارات أداة الدراسة

    
رفقة تمَّ طباعة أداة الدراسة، وإخراجها بصورة تالئم مستوى أفراد عينة الدراسة م  

ة لكتاببتعليمات وأمثلة توضيحية حول كيفية السّير في االستجابة، وما يتعلق بعمليات ا
.بخطابات عميد كلية التربية إلى عمداء الكليات األهلية بتوزيع ةالُمصاِحب

 (.5االستبانات،ملحق رقم )
 



 

 

 

 حساب معامل ثبات أداة الدراسة:
جزية يقة التتمَّ استخراج معامل تبا  أداة الدراسة لجميع محاور أداة الدراسة بطر   

مرتفع   معامل تبا (  ويعتبر 0.897النصفية وقد بل  الثبا  الكلي ألداة الدراسة )

ومناسب ألغراض هذر الدراسة  وكذلك تم حساب معامل تبا  كل محور من 

  (.13محاورها  ويوضحها الجدور رقم )

 (13جدول )
 معامالت الثبات ألداة الدراسة ومحاورها

 معامل الثبات ثبات أداة الدراسة ومحاورها
 0.866 االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم 

 0.864 هور المستديديناالهتمام بجم
 0.922 االهتمام بالعاملين

 0.877 المحاة ة على البيئة والباقة
 0.897 الثبات الكلي لمحاور أداة الدراسة

 
( 0.70وتجدر اإلشارة أً معامال  تبا  المقايي  المقننة يجب أً ً تقل عن )

 (.367م   : 2002)عودة  

 إجراءات التطبيق التجريبي ألداة الدراسة: 
عَت أداة الدراسة في  دورتها الن هاييدة  وأ دبحت جداهزة للتطبيدق  بعدد  بعد أً وضس

ق رقددم  ملحددجدددة للقيددام بعمليددة التطبيق الكليددا  األهليددة بمدينددة  ا دارإل توجيدده  طدداب

ة لدراسة  وتمت عمليد  وتم توريع أداة الدراسة من قبل اإلدارة على أفراد عينة ا(5-6)

      م للموضدددو  األور وإلدددى 1/3/2008 - م 19/1/2008 التطبيدددق فدددي جددددور رمندددي

 (.4ملحق رقم ).  هـ3/5/1429- 3/1429/ 1

 



 

 

 

 أ. تطبيق أداة الدراسة:
 اإلجرابا  التالية في عملية التطبيق: ب تبا  الباحثةقامت 

 باوأع   رؤساب البرامجبتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة  الباحثةقامت  (1

 اريين في الكليا  األهلية بمدينة جدة.هي ة التدري  واإلد

ة  (2 كما تم  نها متم توضيذ أهداف أداة الدراسة  وبياً أهميتها  والفايدة المرجوَّ

 .توضيذ  ريقة اًستجابة من  الر التعليما  الم منة في أداة الدراسة

  ريقة تفري  بيانا  أداة الدراسة: (3

 القطع: مدىأ. تحديد 
ر الدذي ة التي إذا و ل إليها المفحدو  ف نده يجتدار المقيداالقطع هي النقط مد ً إ    

 (.196    : -داستجاب عليه )منسي  

يدة  وقدد مدن األمدور األساسدية فدي بنداب المقدايي  التربو مد حيا يعتبر تحديد هذر ال   

                                             :نحو التاليالقطع استناداً إلى الدراسا  السابقة  وهي على ال مد بتحديد  الباحثةقامت 

 (14جدود )

 القب  لكل مستو  من مستويات االستجابة مد 
 درجة تقدير ال المتوسط م

 جدًْ   ب ةدرجة   فأ ثر 4.20 1

  ب ة  درجة 4.20 إىل أقِّ نن 3.4نن  2

 ةنتإكطدرجة  3.4 إىل أقِّ نن 2.6نن  3

 ةقحهح درجة  2.6 إىل أقِّ نن 1.8نن  4

 جدًْ  ةقحهح درجة       1.8ىل أقِّ نن إ 5

      



 

 

 

بدين  أً المتوسطا  في الجدور السدابق ونسدبها هدي الحدد الفا دل الباحثةواعتبر      

 مددد ال حددورذلددك لمتوسددط اًسددتجابة للفقددرة مسددتو  اًسددتجابا  فددي أداة الدراسددة  و

 .الكلي

 ب. طريقة تفريغ االستجابات في أداة الدراسة:

عتَمدَة والمحكمة  م تمَّ تفري      تبعاد ع اساًستجابا  وفق معايير الفقرا  المن

 اًستبانا  التي ً تاتمل على جميع اًستجابا . 

 اإلجرابا  الت الية في عملية التفري :  الباحثةوقد اتَّبعت 

ي ة تصني  اًستبانا  حسب متغي ر الدراسة الريي  وهو نو  الوميفة )ع و ه (1

 إداري(.  برامجريي  تدري   
ْت عملية الت فري  وفق المعايير المحددة في أداة الدراسة  حيا أ (2 ة كل فقرعطي لتمَّ

. جداً( )كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قليلة  قليلةللمحك في التدرج الخماسي 

 (.1  2  3  4  5تقابلها )درجة 

تغ (3 تعل قة بكل من لة على أداة الدراسة  والمن تحص س تغر مي  تفري  البيانا  المن ي را  ن من

 الدراسة.

 (.spssإجراب التحليال  اإلحصايية باستخدام النظم اإلحصايية ) (4

 رابعًا: جمع البيانات والمعالجات اإلحصائية:

 (  وتمثلت فيما يلي:Spssتم استخدام النظم اإلحصايية )

 وتمثل في استخراج المتوس طا  الحسابية  واًنحرافا  :اإلحتاء الو دي .أ

هلية يا  األللكل اًجتماعيةممارسة المسؤولية درجة والنسب الم وية لمعرفة  المعيارية

 الكليا  األهلية بمدينة جدة. منسوبواكما يدركها 

 



 

 

 

معرفة دًل ة الفروق ل( Test-Tوتمثل في استخدام ا تبار ) ( ):اإلحتاء التحليلي. ب

 ألهليةاللكليا   يةاًجتماعممارسة المسؤولية درجة بين المتوس طا  الحسابية حور 

ً لمتغير الجن   كم منسوبواكما يدركها  م استخدا تم االكليا  األهلية بمدينة جدة وفقا

حسابية ( لمعرفة دًل ة الفروق بين المتوس طا  الANOVAتحليل التباين األحادي )

كليات ال منسوبواللكليات األهلية كما يدركها  اعيةاالجتمممارسة المسؤولية درجة حور 

ميفي الو متغير الجن    المؤهل العلمي   المسمىألهلية بمدينة جدة وفقًا لمتغيرات )ا

   الرتبة العلمية   الجنسية   عدد سنوا  الخبرة (؟

كليددددددة البترجددددددي اإلدالء بددددددأي معلومددددددات حجددددددة بأنهددددددا فددددددي طددددددور  رفددددددض التعععععععوبات:

 التأسيس)سنتها األولى(.

طلدق علديهم فدي ي -ألقسدامرؤسداء اقلدة وبعد متابعة ظهرت عدة صعوبات أهمها:       

ي بعضدها وانعددامها فدي أخدرى العتمادهدا علدى فدرع ف -الكليات األهلية رؤساء البرامج 

 . وبذلك ال تحتوي على رئيس قسم بل عميدة .واحد من فروع العلم

( وبالتدالي كثدرة أعضداء هيئدة التددريس مدن غيدر العدرب. English سديادة اللغدة)       

مت فدددي قلدددة بالتددددريس النظدددري والعملدددي معدددًا ؛ كدددل تلدددك األسدددباب سددداه وتكفدددل بعضدددهم

القسددم بتعددديل الموضددوع ممددا حدددا بالمشددرفة والباحثددة ورئدديس الرجيددع مددن االسددتبانات ؛ 

( لتوسددددددددديع مجتمدددددددددع الدراسدددددددددة لتشمل)أعضددددددددداء هيئدددددددددة 7وترجمدددددددددة االسدددددددددتبانه ملحدددددددددق)

 .ورًا وإناثاً واإلداريين( من العرب وغير العرب،ذك ،التدريس،رؤساء األقسام
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 رابـــــــــعصل الـــــــــالف

 

 

 تحليل البيانات



 

 

 

بياً  في الفصل السابق إلجرابا  الدراسة الميدانية من  الر عرضال بعد        

من  (انهاًستبالدراسة  وأداة الدراسة ) مجتمعالهدف من الدراسة ومنهجها  وتحديد 

تحليل ي الفليب اإلحصايية حيا بنايها وتقنينها  وحساب  دقها وتباتها  وتحديد األسا

 الدراسة. عينةالكمي ًستجابا  أفراد 

رض وذلك من  الر عتحليل نتايج الدراسة الميدانية  يتناور هذا الفصل       

ً إحصاي الدراسة الميدانية  ومعالجتها الدراسة على تساؤً  عينةاستجابا  أفراد   يا

ليلها وتح النتايجيية  و وًً إلى باستخدام مفاهيم اإلحصاب الو في وأساليبه اإلحصا

 ممارسةدرجة المتعلقة ب وتفسيرها في ضوب األ ر النظرية للدراسة الميدانية

 .منسوبوهاكما يدركها للكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : سؤال األولنتائج ال
 حودلية بمدينة جدة ممارسة الكليات األهدرجة ينص السؤاد األود على:ما    

 منسوبوها؟كما يدركها االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم  

ارية فا  المعيتمَّ استخراج المتوسطا  الحسابية واًنحرار الالجابة على هذا السؤو    

 وليةالمسؤالعبارا  في محور اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع من محاور  علجمي

 .يوضذ ذلك  والجدور التالي  اًجتماعية

 (15جدِو )
الحنْرفات ْملعهاركة   جتؤالهةْال ْملسمومهة ن حماورن تؤ ْالُتؤام مبشمَت وقلااي ْجمل  ِإْملتإك طات ْحلسايهة ْو

 نوسإيإُا ؤا كدر ها محمحهات ْْلُحهة مبدكوة جدة  
العبارة  الترتيب

ةي 

 المقيا 

 ترتهٌ ْمعبارة
 توازمهاً  سٌ ْملتإكطات

 المتوسط

 الحسابي

لنسبة ا

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

َم 4 1 ِح ْخلاصة  تحت   ب ة 1.067 69.8 3.49 ا ِبًبْلنشطة ْملوصإص لحهها ِف ْمحْإ
هة ات ْمثقافسايقْملِف فعامهات ْجملتؤ  ْةحء  امهإم ْمإطين و  تشارك 3 2

مفوهة  مرايضهة ْو  ْو
  ب ة 1.264 69.2 3.46

 نتإكطة 1.156 65.6 3.28 ت ْْل رى متوقه، توؤهة ْجملتؤ   نشار ة ْملوظؤا 5 3

 نتإكطة 1.299 64.4 3.22 قه  ْْلايم ْملفتإ ة محتعركف ِبا ت 7 4

 نتإكطة 1.258 63.2 3.16 ْملسامهة ن  ْجلؤعهات ْخل كة ْةحهة   11 5

 كطةنتإ  1.235 60.8 3.04 ساُ  يتقدمي ْكتشاْرت ملهن ْمقطالات ْملختحفة  ت 9 6

 نتإكطة 1.234 60.2 3.01  هةتؤالالجْم حماضْرت ِف جماالت ْمتإلهة ْمعانة  امتإلهة تقد 2 7

نج نتخصصة متحبهة نتطحبات كإ  ْمعؤِّ  امتت 8 8  لرب سإ قدم يْر
 ْ نرتن  

 نتإكطة 1.341 58.8 2.94

ؤ  جملتت ْقإم ًبمبوإث ْمتطبهقهة ْملإجهة حلِّ نشمَت قطالات 10 9
 ْةحء 

2.78 55.6 1.248 
 

 نتإكطة

ايْرت ْملهدْنهة ْمتإلإكة ملختحف نوظؤات تو 6 10 ايرة  تؤ   جملْظ  ْم
 ْمسريِإ 

 نتإكطة 1.301 53.6 2.68

تإلهة  ام  انةيتقدمي دوْرت تدركبهة ِف جماالت ْمتإلهة ْمع تسه  1 11
 ْملروركة 

 نتإكطة 1.292 52.0 2.60

 إكطةنت 1.245 61.2 3.06 ْملتإكط ْمعام  



 

 

 

 اًهتمدددام بمادددكال  وق دددايا المجتمدددع حدددورعبدددارا  البدددالنظر إلدددى متوسدددطا         

          نجددددد أنهددددا تراوحددددت بددددين  منسددددوبوهاكمددددا يدددددركها للكليددددا  األهليددددة بمدينددددة جدددددة 

. حيددا بلدد  للمحددكوفقدداً ( %52.0 – %69.8( بنسددبة م ويددة بلغددت)2.60 – 3.49)

(  %61.2(  بنسددددبة م ويددددة بلغددددت )3.06المتوسددددط العددددام لعبددددارا  هددددذا المجددددار )

عبددارة هددو  أدنددىبددين أعلددى عبددارة والمددد   ت(  وكاندد1.245وبددانحراف معيدداري )

فروقددداً بدددين  ر(  وتقدددع بقيدددة العبدددارا  علدددى هدددذا المدددد   حيدددا أمهدددر الجددددو0.89)

 لمجتمدعبمادكال  وق دايا الكليدا  األهليدة ااهتمدام درجدة العبارا   ووفقاً للمحك فد ً 

يندة ع  ويالحد  تفداو  اسدتجابا  أفدراد ةمتوسطكاً  منسوبوهاكما يدركها  بمدينة جدة

 . الباحثةه تالدراسة على عبارا  هذا البعد وفق المحك الذي وضع

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أةراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

            ى:تي تن  علوال (3.49بمتوسط بل  )(  4)األولى العبارة المرتبة احتلت      

ثانية ة الواحتلت المرتب  باألناطة المنصو  عليها في اللوايذ الخا ة بها   تسهم  

تمع في فعاليا  المج تااركتن  على    التي( و3.46بمتوسط بل  )(  3العبارة )

 ةلثابة الثلمرتواحتلت ا المحلي كاليوم الو ني والمسابقا  الثقافية والرياضية والفنية  

  تن  على   مااركة المنظما  األ ر التيو( 3.28) بمتوسط بل  ( 5العبارة )

 لتحقيق تنمية المجتمع  .

 الي: الدراسة كانت على النحو التعينة ت الستجابات أةراد اعبارثالث  أدنى أما

     على  (  والتي تن 2.78(  بمتوسط بل  )10( العبارة )9) المرتبة احتلت      

   حل ماكال  قطاعا  المجتمع المحليو  التطبيقية الموجهة لقوم بالبحت 

نظم ت  (  والتي تن  على 2.68(  بمتوسط بل  )6( العبارة )10واحتلت المرتبة )

لت احتو .الزيارا  الميدانية التوعوية لمختل  منظما  المجتمع كزيارة السجوً  

قديم بت تسهم    على(  والتي تن2.60(  بمتوسط بل  )1( العبارة )11المرتبة )

 دورا  تدريبية في مجاً  التوعية العامة كالتوعية المرورية  .

 



 

 

 

  سؤال األولنتائج ال مناقشة وتفسير
 تمدعاًهتمدام بمادكال  وق دايا المج حدورعبدارا  الأمهر  النتايج أً متوسطا       

 – 3.49)بدين  فيها نجد أنها تراوحدت بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهاللكليا  األهلية 

. حيددا بلدد  المتوسددط حددكوفقدداً للم( %52.0 – %69.8( بنسددبة م ويددة بلغددت )2.60

فد ً  (  ووفقداً للمحدك%61.2(  بنسدبة م ويدة بلغدت )3.06العام لعبارا  هذا المجار )

 المسددؤوليةمددن محدداور  اًهتمددام بماددكال  وق ددايا المجتمددع ممارسددة محددوردرجددة 

 .ةتوسطم مد ب كاًفيها  نة جدة كما يدركها منسوبوهابمدياًجتماعية للكليا  األهلية 

يا أهميددة ق ددا بمدينددة جدددةربمددا يعددود السددبب فددي ذلددك إلددى إدراك الكليددا  األهليددة    

سدابقا  المجتمع المحيط والمااركة فيها من  الر المساهمة في األناطة المتنوعدة والم

  ل بتعددداوً مدددع مؤسسددداالثقافيدددة والرياضدددية واًحتفددداً  الدينيدددة والو نيدددة  والعمددد

تلتدددزم    المجتمدددع األ دددر  لرعايدددة ق دددايا المجتمدددع  ويؤكدددد هدددذا مجددديب العبدددارا  

جتمدع في فعاليدا  الم تااركو    باألناطة المنصو  عليها في اللوايذ الخا ة بها  

لمنظما  او  مااركة   المحلي كاليوم الو ني والمسابقا  الثقافية والرياضية والفنية  

 .المجارفي المراتب األولى من عبارا  هذا  قيق تنمية المجتمع  األ ر  لتح

لمادكال  إً أً بع  الكليا  األهلية ً تساهم في المااركة بدالبحو  التطبيقيدة لحدل ا

يددارا  التددي قددد توجددد فددي المجتمددع المحلددي  كمددا تقددل لددد  الكليددا  األهليددة القيددام بالز

  والوقددوف علددى الماددكال  التددي فيهددا الميدانيددة لددبع  مؤسسددا  الرعايددة اًجتماعيددة

لمحلدي  وي ع  لد  الكليا  تقديم البرامج التوعوية المناسبة لهدا لمادكال  المجتمدع ا

عدا  قوم بالبحو  التطبيقية الموجهة لحدل مادكال  قطات   ويؤكد هذا مجيب العبارا 

مددع جتنظم الزيددارا  الميدانيددة التوعويددة لمختلدد  منظمددا  المتدد المجتمددع المحلددي   و 

التوعيدة بتقديم دورا  تدريبية في مجاً  التوعية العامة ك تسهم و  كزيارة السجوً  

 .في المراتب األ يرة المرورية  

 

 



 

 

 

دراسة  هذر النتيجة باكل عام مع النتايج التي تو لت إليهاتقاربت و       

 دراسة الخاجةوفي ضرورة األداب اًجتماعي لمنظما  األعمار ( م1991عالم)

 & Stephensم( في دعم قطا  األعمار ل عمار الخيرية ودراسة1998)

Associates (2000)  في اهتمام مؤسسا  التعليم العالي بالمجتمع وماكالته من

  الر مناقاتها للق ايا العامة.

سدة كدل مدن بينما تختل  هذر النتيجة باكل عام مع النتايج التدي تو دلت إليهدا درا       

جهدددل كامدددل لدددد  رجدددار اإلدارة بمفهدددوم المسدددؤولية  م( فدددي1990قدددريطم وآ دددروً )

م( 1997. ودراسدة منصدور) هم تجار المجتمع الذي يعياوً فيهاًجتماعية الواجبة علي

المجتمدددع  األنادددطة المتعلقدددة بمجدددار فدددي التدددي أشدددار فيهدددا ب دددع  إسدددهام الادددركا 

الناددا ا  مسدداهمة المناددية فددي  درجددة فددي أً م(1998التددويجري )المحلي.ودراسددة 

  .ةالمقرر تطبق الموا فا  والمقايي  الاركا  من %75أً   واًجتماعية قليلة جدا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : سؤال الثانينتائج ال

 حودة ممارسة للكليات األهلية بمدينة جددرجة ينص السؤاد الثاني على:ما       

 منسوبوها؟كما يدركها االهتمام بجمهور المستديدين )البالل والبالبات( 

رافا  تمَّ استخراج المتوسطا  الحسابية واًنحر الالجابة على هذا السؤو      

لبا ( الطاوالعبارا  في محور اًهتمام بجمهور المستفيدين )الطالب  عالمعيارية لجمي

  نسوبوهامكما يدركها للكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤوليةمن محاور 

 .والجدور التالي يوضذ ذلك

 ( 16دور ) ج

حاور من ماًهتمام بجمهور المستفيدين  حورالمتوس طا  الحسابية واًنحرافا  المعيارية 

 منسوبوهاكما يدركها للكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤولية
العبارة  الترتيب

ةي 

 المقيا 

 ترتيب العبارة

 تنازلياً حسب المتوسبات

 المتوسط

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

كهاً ت 18 1 كهة محطحبة ْملتفإق  دْر  76.4 3.82  قدم نوواً دْر

 
1.281 

 

  ب ة

نج ْمتعاونهة محطحبة ن  نوظؤات أفتإ  14 2 ى   ر ر ْمرْب
  تدركبه  ِف ْملستشفهات  

3.77 75.4 
 

  ب ة 1.198

 امقسم دوْرت تدركبهة نتخصصة ًبمتعاِو ن  ْْلتقد 19 3
 ْمعحؤهة 

3.45 69.0 

 
1.259 

 

  ب ة

  إقْْلفلِّ مح مَكتثؤاريتإلهة ْمطحبة  ْالُتؤام 12 4
 ْو جاْزت

3.42 68.4  1.222 
 

  ب ة

 حؤهةمعْشري  ْههئة ْمتدركسهة يتقدمي ْالكتشاْرت تْ  22 5
مطحبة   محبا ث  ْو

3.41 68.2 

 
1.221 
 

  ب ة

معحؤهة ْملشار ة ِف نعارض ْممتٌ ْمثقافهة  15 6  نتإكطة 1.228 67.8 3.39 ْو
 نتإكطة 1.486 67.0 3.35 سه  يتإف   دنات ْموقِّ محطحبة ت 16 7

 نتإكطة 1.29 66.2 3.31 تشريه  ْمطحبة لح  ْاليتماْرت ْمعحؤهة  21 8

 امسه  يدوْرت تدركبهة نتخصصة نن طحبة ْْلقستْ  20 9
 ْمعحؤهة يه 

 نتإكطة 1.212 63.2 3.16

 نتإكطة 1.313 62.2 3.11 إبقانة أنشطة صهفهة محطحبة  ؤامْالُت 13 10

 نتإكطة 1.428  58.4 2.92 م   صإنات محطحبة ْملوتؤ  ْلكرة ْو دة تقد 17 11

 نتإكطة 1.285 67.4 3.37 ْملتإكط ْمعام  
 



 

 

 

اًهتمدددام بجمهدددور المسدددتفيدين)الطالب  حدددورعبدددارا  البدددالنظر إلدددى متوسدددطا       

          ( بنسدددددبة م ويدددددة بلغدددددت 2.92 – 3.82نهدددددا تراوحدددددت بدددددين )نجدددددد أ والطالبدددددا (

ً ( وفقدد58.4% – 76.4%)  مقيددار. حيددا بلدد  المتوسددط العددام لعبددارا  هددذا المجددارلل ا

(  وكداً المدد  1.285(  وبدانحراف معيداري )%67.4(  بنسبة م وية بلغت )3.37)

يدا حى هدذا المدد   (  وتقع بقية العبدارا  علد0.90)عبارة هو أدنىبين أعلى عبارة و

جمهدور بممارسدة اًهتمدام درجدة فروقاً بين العبارا   ووفقاً للمحك ف ً  رأمهر الجدو

د عيندة ويالح  تفاو  استجابا  أفرا  للدرجة الكبيرة أقرب  ةمتوسط تكانالمستفيدين 

 .   الباحثةالذي وضعته وفق المحك  المجارالدراسة على عبارا  هذا 

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أةراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

تن     والتي(3.82بمتوسط بل  )(  18األولى العبارة ) المرتبة احتلت        

رة ة العبالثانيادم منحاً دراسية للطلبة المتفوقين دراسياً   واحتلت المرتبة تق على: 

بة مع التعاونية للطلر البرامج تن  على   توف التي( و3.77بمتوسط بل  ) (14)

 (19)ة العبارة لثواحتلت المرتبة الثامنظما  أ ر  كتدريبهم في المستافيا   

وً م دورا  تدريبية متخصصة بالتعاتن  على   تقد التيو( 3.45) بمتوسط بل 

 مع األقسام العلمية  .

 الي: الدراسة كانت على النحو التعينة ت الستجابات أةراد اعبارثالث  أدنى أما

سهم ت  والتي تن  على (3.16بمتوسط بل  ) (20( العبارة )8) المرتبة احتلت      

لعبارة ( ا9  واحتلت المرتبة ) ابدورا  تدريبية متخصصة من  لبة األقسام العلمية به

 لطلبةب قامة أناطة  يفية ل اًهتمام والتي تن  على   (3.11بمتوسط بل  ) (13)

  متقد والتي تن  على (2.92بمتوسط بل  ) (17) ( العبارة10واحتلت المرتبة )

  صوما  للطلبة المنتمين ألسرة واحدة  .

 

 



 

 

 

 : سؤال الثانينتائج المناقشة وتفسير 

دين اًهتمام بجمهور المستفيحور عبارا  الأمهر  النتايج أً متوسطا         

 بلغت ( بنسبة م وية2.92 – 3.82) )الطالب والطالبا ( نجد أنها تراوحت بين

(  3.37بل  المتوسط العام لعبارا  هذا المجار )للمحك.وفقاً ( 58.4% – 76.4%)

ً للمحك ف ً %67.4بنسبة م وية بلغت ) اًهتمام  ممارسة محوردرجة (  ووفقا

 وسطةدرجة متب تفي الكليا  األهلية كانبجمهور المستفيدين )الطالب والطالبا ( 

 .للدرجة الكبيرةأقرب 

مساعدة لود السبب في ذلك إلى تبني الكليا  األهلية مااريع وبرامج ربما يع      

قين  متفوجمهور المستفيدين من الطالب والطالبا  من  الر تقديم المنذ الدراسية لل

ية دريبوالتعاوً مع المؤسسا  األ ر  للقيام بعملية تدريبهم وتقديم الدورا  الت

ً ت  ا مجيب العبارا  المناسبة للرقي بمستواهم الثقافي  ويؤكد هذ ية دراس قدم منحا

  ً   أ ر ر البرامج التعاونية للطلبة مع منظما و  توفللطلبة المتفوقين دراسيا

 قسامم دورا  تدريبية متخصصة بالتعاوً مع األ  تقدكتدريبهم في المستافيا   و

 .المجارفي المراتب األولى من عبارا  هذا  العلمية  

  األهلية بجمهور المستفيدين ً يرقى إلى المستو  المطلوب إً أً اهتمام الكليا   

ألنه ً يتم تقديم األناطة الصيفية للطالب والطالبا   ً يتم مساعدتهم مادياً  ا ة إذا 

كانوا من أسرة واحدة وً يتم عقد الدورا  التدريبية المتخصصة لطلبة األقسام 

وفي األمور المالية هدفها ربحي أً الكليا  األهلية  العلمية  وربما يعود إلى

الجامعا  وهي مكافية  للمستفيدين ً تطبق سو  القوانين التي تعتمدها معظم

كما أً تدريب نسانية فال تعتبرها من ا تصا ها أما الحاً  اإلالمتفوقين 

ألنه  المؤسسا  األ ر  هو ضمن برنامج تخرج الطالب الطالب والطالبا  في

وبالتالي يتم التعاوً مع مستافيا   ا ة لتدريب الطالب   انيمطالب بالتطبيق الميد

مصاري  مالية كبيرة في حار قامت المستافيا  بتعيين  المستافىوالكلية توفر على 



 

 

 

بدر الطالب المتدربين لذلك تبتعد الكليا  األهلية عن تقديم األمور  ارجية  كوادر

بل على العك  هي التي تريد المالية لجمهور المستفيدين وتقلل من الصرف عليهم 

سهم ت   منهم مصاري  مقابل الدورا  المقدمة لهم  ويؤكد هذا مجيب العبارا 

ب قامة أناطة  اًهتمام  و  ابدورا  تدريبية متخصصة من  لبة األقسام العلمية به

في المراتب األ يرة   صوما  للطلبة المنتمين ألسرة واحدة  م تقد  و يفية للطلبة  

 المجار.را  هذا من عبا

اًهتمام  التحقيق التونسي)د  ( بيً درجةوتتفق هذر النتيجة باكل عام مع          

 دراسة:النتايج التي تو لت إليها دراسة كل منبالمستهلك متوسطة.وتختل  مع 

 مجاراألناطة المتعلقة ب في م( التي أشار فيها بقوة إسهام الاركا 1997منصور)

وأشير فيها بيً مؤسسا   Stephens & Associates (2000)ودراسة  .المستهلك

ح   ة لديهم لب التعليم العالي التي  نبقت عليها الدراسة تهتم باستخدام الوسايل إلعداد

 التي Hussein(2006)ودراسة  واستخدام برامج الاباب بالمسؤولية اًجتماعية

 .م بالمستهلكأشار  أً أبرر اهتمام لاركا  تقنية المعلوما  هو اًهتما

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : سؤال الثالثنتائج ال
 ودحبمدينة جدة  ممارسة للكليات األهليةدرجة ما ينص السؤاد الثال  على:     

  منسوبوها؟كما يدركها االهتمام بالعاملين من محاور 

رية   المعياتمَّ استخراج المتوسطا  الحسابية واًنحرافار الالجابة على هذا السؤ   

 لكليا ل اًجتماعية المسؤوليةاًهتمام بالعاملين من محاور ارا  حور العب علجمي

 .  والجدور التالي يوضذ ذلكمنسوبوهاكما يدركها األهلية بمدينة جدة 

 ( 17جدور ) 

  سؤوليةالممن محاور  االهتمام بالعاملين حودالمتوس بات الحسابية واالنحراةات المعيارية 
العبارة ةي  الترتيب

 المقيا 

 رتيب العبارةت

 تنازلياً حسب المتوسبات

 المتوسط

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

كة متهإ ْ )ْ انرة و ار نوا اً نواكباً ملوسإيههتإف 32 1
ا(   وغُ 

3.86 
 

  ب ة 1.075 77.2

 ي  وةحترص لح  إقانة ْمعَقات ْ نسانهة ْمصوه 33 2
  امتعاِو   انوسإيهه

  ب ة 1.153 74.4 3.72

نٌ ْمصوهة ملوسإيهههت 26 3   ب ة 1.272 73.2 3.66  ات  ًبجلْإ
 اههإيعؤِّ لح  رف  نستإى ْمتطإكر ْمإظهفء ملوست 25 4

 إبقانة ْمدوْرت ذْت ْمعَقة  
  ب ة 1.265 68.0 3.40

 نتإكطة 1.242 67.0 3.35  ات  يتوقه، ْْلنن ْمإظهفء ملوسإيهههت 23 5

 نتإكطة 1.343 67.0    3.35  اسه  يتإف   دنات ْموقِّ ملوسإيههت 24 6

ءة ممفاكتؤهَ ًب املوسإيهه اقدم نظام نعحإنات لوهت 28 7
 ْمعامهة 

3.34 
 

66.8 

 
1.218 

 
 نتإكطة

 نتإكطة 1.247 65.8 3.29 كبة وا َياد ْحلحِإ ْمل ات  مبشمَت نوسإيهههت 29 8

َكن متوؤهة روح ْمتْكم 27 9  نتإكطة 1.433 62.4 3.12 هوه   فس يوار م نوسإيهه ْملتؤه

 ًبمتعاِو ن  اإم يتخفه  ْمركإم ملوسإيههتق 30 10
 قطالات ْجملتؤ  ْخلدنهة 

2.95 59.0 

 
1.334 

 

 نتإكطة

فَ ملوسإيهههت 31 11  نتإكطة 1.328 58.6 2.93  ات  يتقدمي ْحلْإ

 نتإكطة 1.265 67.2 3.36 ْملتإكط ْمعام  
 

نجد أنها تراوحت بين  اًهتمام بالعاملين حورعبارا  البالنظر إلى متوسطا        

ً ( %58.6 – %77.2( بنسبة م وية بلغت )2.93 – 3.86) . حيا بل  للمحك وفقا

(  %67.2(  بنسبة م وية بلغت )3.36المتوسط العام لعبارا  هذا المجار )



 

 

 

عبارة هو  أدنىاً المد  بين أعلى عبارة و(  وك1.265وبانحراف معياري )

ً بين  ر(  وتقع بقية العبارا  على هذا المد   حيا أمهر الجدو0.93) فروقا

  ويالح  ةمتوسط تنكا ممارسة اًهتمام بالعامليندرجة العبارا   ووفقاً للمحك ف ً 

وضعته تفاو  استجابا  أفراد عينة الدراسة على عبارا  هذا البعد وفق المحك الذي 

  .الباحثة

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أةراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

      لى:والتي تن  ع(3.86بمتوسط بل  )(  32األولى العبارة ) المرتبة احتلت      

ً لمنسوبيهتوف   ً مناسبا ية الثان مرتبة واحتلت ال )اإلنارة و التهوية وغيرها( ار منا ا

ا  تن  على   تحر  على إقامة العالق التيو (3.72بمتوسط بل  ) (33)العبارة 

 (33)ارة العب واحتلت المرتبة الثالثة كالتعاوً   ااإلنسانية الصحيحة بين منسوبيه

 . اهتم بالجوانب الصحية لمنسوبيهتتن  على    التيو(3.66) بمتوسط بل 

 الي: كانت على النحو التالدراسة عينة ت الستجابات أةراد اعبارثالث  أدنى أما

       لى والتي تن  ع (3.12(  بمتوسط بل  )27( العبارة )9) المرتبة احتلت        

م منسوبيهتن    ( العبارة 10ة )المتميزين لتنمية روح التناف  بينهم   واحتلت المرتب اكر 

 اقوم بتخفي  الرسوم لمنسوبيهت (  والتي تن  على  2.95بمتوسط بل  ) (30)

بمتوسط  (31( العبارة )11واحتلت المرتبة ) التعاوً مع قطاعا  المجتمع الخدمية  ب

 تم بتقديم الحوافز لمنسوبيه  .ته والتي تن  على   (2.93بل  )

 سؤال الثالثنتائج المناقشة وتفسير 

نجد أنها تراوحت  اًهتمام بالعاملين أمهر  النتايج أً متوسطا  عبارا  محور

. حيا بل  للمحكوفقاً ( %58.6 – %77.2( بنسبة م وية بلغت )2.93 – 3.86بين )

(  ووفقاً %67.2(  بنسبة م وية بلغت )3.36المتوسط العام لعبارا  هذا المجار )

اًجتماعية  المسؤوليةمن محاور  اًهتمام بالعاملين ممارسة محوردرجة للمحك ف ً 

أقرب درجة متوسطة ب تها كانفي بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهاللكليا  األهلية 

 .درجة الكبيرةلل



 

 

 

 ركوربما يعود السبب في ذلك إلى الاعور بيهمية اًهتمام بالعاملين وتد

 الر  ل منأً مقدار اًهتمام بهم يزيد من مستو  دافعيتهم والتزامهم بالعم الكليا 

سوبين  المنوتوفير المناخ التنظيمي المناسب وإقامة العالقا  اإلنسانية بين اإلدارة 

ً توف  واًهتمام بالجوانب الصحية لهم  ويؤكد هذا مجيب العبارا   ً مر منا ا  ناسبا

ة نسانيو  تحر  على إقامة العالقا  اإل )اإلنارة و التهوية وغيرها(  المنسوبيه

ي ف   اهتم بالجوانب الصحية لمنسوبيهتو   كالتعاوً   االصحيحة بين منسوبيه

 .المجارا  هذا المراتب األولى من عبار

ادية ز المإً أً بع  الكليا  األهلية ً تاجع منسوبيها من  الر تقديم الحواف

ي حالة فية ف  وإبرار المتميزين منهم  كما ً تقدم لهم أية  دما  إضا والمعنوية لهم

م ت   احتياجهم ألي مؤسسة  دما  في المجتمع  ويؤكد هذا مجيب العبارا  كر 

 امنسوبيهلقوم بتخفي  الرسوم ت و  لتنمية روح التناف  بينهم   المتميزينا منسوبيه

 في   اهتم بتقديم الحوافز لمنسوبيهت و  بالتعاوً مع قطاعا  المجتمع الخدمية  

 .لمجارالمراتب األ يرة من عبارا  هذا ا

اسة در:ن موتتفق هذر النتيجة باكل عام مع النتايج التي تو لت إليها دراسة كل 

المومفين بالمناية تولي عناية  ا ة لالهتمام التي أشار فيها أً  م(1998)التويجري 

لى عملين )د  ( بتصدر مجار اًهتمام بالعا والتحقيق التونسي أتناب الدوام و ارجه

 . %64بنسبة واًهتمام بتحسين مروف العمل  %73غيرر حيا كانت نسبته 

ور منصة تي تو لت إليها دراسيج البينما تختل  هذر النتيجة باكل عام مع النتا

 .في مجار الجمهور الدا لي إسهام الاركا  ب ع م( التي أشار فيها 1997)

 

 

 



 

 

 

  سؤال الرابعنتائج ال

 دحوممارسة الكليات األهلية  بمدينة جدة درجة ينص السؤاد الراب  على: ما  

 منسوبوها ؟كما يدركها المحاة ة على البيئة والباقة 

رية ا  المعياتمَّ استخراج المتوسطا  الحسابية واًنحرافر اذا السؤلالجابة على ه    

 المسؤوليةالعبارا  في محور المحافظة على البي ة والطاقة من محاور  علجمي

وضذ يتالي   والجدور المنسوبوهاكما يدركها للكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية

 .ذلك

 ( 18جدود ) 

  المحافظة على البي ة والطاقة حوررافا  المعيارية المتوس طا  الحسابية واًنح
العبارة ةي  الترتيب

 المقيا 

 ترتيب العبارة

 تنازلياً حسب المتوسبات

 المتوسط

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

  ب ة 1.073  80.2 4.01 ص لح  نظافة ْمبهئة ْخلارجهة ها  حتر  34 1
هتا ْمصهانة ْمدوركة  لح  حترص 38 2 ا ُنصالد  وْلجه

 ْممهرًبِهة  
  ب ة 1.099 76.6 3.83

معانح  محؤوافظة لح  ْمبهئ 35 3   ب ة 1.219 74.8 3.74 ة إرشاد ْمطحبة ْو
نة  معارص لح  غرس قه  ْةافظة لح  ْملؤتحمات ْحت 41 4

  اممتٌ 
  ب ة 1.206 72.0 3.60

  فاُهْمتدركس يتلؤ  ْملْمتأ هد لح  أللاء ُهئة  36 5
ضْرت اْة ْمبهئهة ذْت ْمعَقة ًبملادة ْمعحؤهة أثواء

 ْمر هة  

  ب ة 1.221 68.2 3.41

 نتإكطة 1.362 66.2 3.31 شري  لؤحهات تدوكر ْموفاايت   ت 39 6

 نتإكطة 1.254 65.6 3.28 رص لح  ترشهد ْالكتهَك ْْلنثِّ محؤاء حت 40 7

طاقة ْم نِّ ن حنإ ْمسحإ هات ْملثح  محتعاًبمتإلهة  هتت   37 8
ِف  اِ لدم وجإد أشخاص " إغَ  ْ ضاءة"

   دْ حها

 نتإكطة 1.301 65.4 3.27

ا  43 9  نتإكطة 1.383 64.4 3.22 كسع  إىل جتؤهِّ ْمبهئة ْةهطة  يتشريُ 

لوؤء ْ  ساس ًبجلؤاِ مدى ْمطحبة نن  َِ ز ت 42 10 ة ْر
 أنإْع نن ْمإرود 

 نتإكطة 1.364 59.8 2.99

 كبيرة 1.248 69.4 3.47 المتوسط العام  

     



 

 

 

راوحت تنجد أنها  بالنظر إلى متوسطا  عبارا  المحافظة على البي ة والطاقة      

ً  (%59.8 – %80.2( بنسبة م وية بلغت )2.99 – 4.01بين ) . حيا للمحك وفقا

 (%69.4 وية بلغت )بنسبة م(3.47بل  المتوسط العام لعبارا  هذا المجار )

 (1.02عبارة هو ) أدنىبين أعلى عبارة ودرجة وكاً ال( 1.248وبانحراف معياري )

ً بين العبارا روتقع بقية العبارا  على هذا المد   حيا أمهر الجدو وفقاً    وفروقا

 وليةالمسؤ محاورمن  المحافظة على البي ة والطاقة ممارسة محوردرجة للمحك ف ً 

 بدرجة كاً منسوبوهاكما يدركها كليا  األهلية بمدينة جدة لل اًجتماعية

 وفق ويالح  تفاو  استجابا  أفراد عينة الدراسة على عبارا  هذا البعد مرتفعة

 .الباحثةالمحك الذي وضعته 

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أةراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

      لى:ع  والتي تن  (4.01بمتوسط بل  )(  34ة )األولى العبار المرتبة احتلت     

 (38ة )ر  على نظافة البي ة الخارجية لها   واحتلت المرتبة الثانية العبارتح  

 ألجهزتهاحر  على الصيانة الدورية تتن  على    التي( و3.83بمتوسط بل  )

( 3.74) بمتوسط بل  (35ة العبارة )لثواحتلت المرتبة الثا مصاعد الكهربايية  و

 تن  على   إرشاد الطلبة والعاملين للمحافظة على البي ة  . التيو

 الي: الدراسة كانت على النحو التعينة ت الستجابات أةراد اعبارثالث  أدنى أما

 تهتم ى  والتي تن  عل (3.27بمتوسط بل  ) (37( العبارة )9) المرتبة احتلت     

عدم  حار مع الطاقة  ك غالق اإلضابة في بالتوعية نحو السلوكيا  المثلى للتعامل

(  3.22بمتوسط بل  ) (43( العبارة )10وجود أشخا  القاعة   واحتلت المرتبة )

ة لمرتبواحتلت ا .سعى إلى تجميل البي ة المحيطة  بتاجيرها  ت والتي تن  على  

نمي اإلحسار تن  والتي تن  على   (2.99(  بمتوسط بل  )42( العبارة )11)

 ار لد  الطلبة من  الر رراعة أنوا  من الورود  .بالجم

 



 

 

 

 : سؤاد الراب نتااج المناقشة وتدسير 

ا نجد أنه المحافظة على البي ة والطاقة حورعبارا  الأمهر  النتايج أً متوسطا  

وفقاً ( %59.8 – %80.2( بنسبة م وية بلغت )2.99 – 4.01تراوحت بين )

ية بلغت (  بنسبة م و3.47عبارا  هذا المجار ). حيا بل  المتوسط العام لللمقيار 

من  قةالمحافظة على البي ة والطا ممارسة محوردرجة (  ووفقاً للمحك ف ً 69.4%)

يها ف وبوهابمدينة جدة كما يدركها منساًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤولية محاور

 .عاليدرجة كانت ب

 ةلسالماية وااألهلية على مبدأ الوقوربما يعود السبب في ذلك إلى اعتماد الكليا  

والقيام  من  الر الحر  على نظافة البي ة المحيطة بالمحافظة على البي ة والطاقة 

بالصيانة الدورية ل جهزة والمصاعد  وعقد المحاضرا  لتوعية الطالب نحو 

ية لخارجاحر  على نظافة البي ة ت المحافظة على البي ة  ويؤكد هذا مجيب العبارا  

رشاد و  إ الكهربايية   هامصاعدو تهاألجهزحر  على الصيانة الدورية تو   لها  

 .لمجاراذا في المراتب األولى من عبارا  ه الطلبة والعاملين للمحافظة على البي ة  

ا يقل ة  كمإً أً بع  الكليا  األهلية ي ع  لديها التوعية السلوكية نحو البي 

جيب ذا مويؤكد همن  الر رراعة الورود واألشجار جية اهتمامهم بتجميل البي ة الخار

ضابة الق اإلبالتوعية نحو السلوكيا  المثلى للتعامل مع الطاقة  ك غ تهتم  العبارا  

سعى إلى تجميل البي ة المحيطة  ت القاعة   و في في حار عدم وجود أشخا  

أنوا  من  نمي اإلحسار بالجمار لد  الطلبة من  الر رراعةت و  بتاجيرها  

 .المجارفي المراتب األ يرة من عبارا  هذا  الورود  

وربما يعود السبب في ذلك إلى أً بع  الكليا  تعمل على تكلي  مهام   

المحافظة على الطاقة لبع  العاملين في تفقدها وإغالق اإلنارة والتكيي  في حار عدم 

  وربما يعود هذا لمحاولة وجود أشخا  فيها  وكذلك تفقدها في نهاية اليوم الدراسي



 

 

 

ولتمركز عدد من الكليا  األهلية في مدينة  هذر الكليا  لالقتصاد في مصاري  الطاقة

 . مواقعها لجذب الطلبةواحدة وتاابه تخصصاتها جعلها تبحا عن التناف  في 

م( 1997منصدور ) وتتفق هذر النتيجة باكل عام مع النتايج التدي تو دلت إليهدا دراسدة

ودراسددددة  البي ددددة والطاقددددة.فددددي مجددددار  فيهددددا بقددددوة إسددددهام الاددددركا  التددددي أشددددار

تبدذر جهددا لتوعيدة المسدتهلك بددورر مدن الادركا    %90 م( فدي أ1998ًالتويجري)

 في المحافظة على البي ة.

ن مة كل بينما تختل  هذر النتيجة باكل عام مع النتايج التي تو لت إليها دراس

ال  لدراسة في حل الماكعدم إسهام عينة ابالتي أشار   م(1990قريطم و آ روً )

والتحقيق  بانخفاض مستو  المحافظة على البي ة . م(2001ودراسة الحارتي ) البي ية .

عاملين أمام اًهتمام بال %75 59التونسي)د  ( الذي أشار أً حماية البي ة تحتل 

  والبي ة وهي درجة متوسطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للدراسة كجابة السؤاد الرايس

ا المسؤولية االجتماعية للكليات األهلية بمدينة جدة كما يدركهدرجة  : ما 

 منسوبوها؟

 (19 جدور)

 

 المتوسط العام ألبعاد الدراسة

 

لعام  واستنتاج المتوسط اتوسطا  أبعاد الدراسةض السابق لممن  الر العر      

 المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة .ة درجل

  يتبن ا تالف متوسطا  استجابا  أفراد عينة الدراسة ألبعاد الدراسة      

المرتبدة  و ( 3,47المرتبدة األعلدى بمتوسدط ) المحافظة بالبي دة والطاقدةعد بن حيا أحتل 

 ( تددم بنعددد3,37بمتوسددط )(اًهتمددام بجمهددور المستفيدين)الطالبا  الطالب عدددبن الثانيددة 

بنعددد اإلهتمددام بماددكال  ( و أ يددراً 36 3بالمرتبددة الثالثددة بمتوسددط ) اًهتمددام بالعدداملين

             .(. ويالحدددددد  أً متوسددددددطا  األبعدددددداد الثالتددددددة متقاربددددددة3,06)وق ددددددايا المجتمددددددع

 الدرجة المتوسط األبعاد

 

 محور اإلهتمام بمشكالت وقضايا المجتم 

 

 

3.06 

 

 

 ةمتوسب

 

محور االهتمام بجمهور 

 (المستديدين)البالبات,البالل

 

 

3.37 

 

للدرجة أقرل  ةمتوسب

 الكبيرة

 

 محور االهتمام بالعاملين

 

 

3.36 

 

 أقرل  ةسبمتو

 للدرجة الكبيرة

 

 محور المحاة ة بالبيئة والباقة

 

 

3.47 

 

 كبيرة

 

 المتوسط العام

 

 

3,315 

 

 ةمتوسب



 

 

 

 ولية اًجتماعيدةللمسدؤ درجة متوسدطة هي( و32 3سط العام لجميع األبعاد)وبل  المتو

لمجتمع أي داً  العهد ةحديث ً بير بها فالكليا  األهليةنتيجة  تعتبر. ولكليا  األهليةفي 

وبدذلك ينالحد  أً اًهتمدام بدالجمهور الددا لي أكثدر .حديا عهدد بدالتعليم العدالي األهلي

فالطلبددة هددم الف ددة المسددتهدفة وضددع  اًهتمددام بهددم يددؤدي إلددى عدددم اإلقبددار علددى تلددك 

تقدم ما يابع احتياجاتهم المعرفية و المهارية والعاملين يقددموً للطلبدة الكليا  ألنها ً 

بقددددر مدددا يقددددم لهم.وضدددع  اًهتمدددام بالعددداملين يدددؤدي إلدددى عددددم تقدددديم كدددل  بدددراتهم 

 ومعارفهم لجمهور المستفيدين.واًهتمام بمظهر الكليا  يساعد على اإلقبار عليها. 

وأشار فيهدا أً البندوك التجاريدة م( 1994ي )مع دراسة لطف تقاربت هذر النتيجة         

المومفين و العمددالب و منهددا:م عدددة  دددما  اجتماعيددة إلددى عدددة ف ددا  فددي المجتمددع تقددد

قبدور اإلدارة العليدا فدي الادركا   فدي م(1995التركسدتاني)ودراسدة  البي ة.المجتمع و 

التي تناولدت م( 1997ودراسة المنصور)   المحلية ألهمية ناا  المسؤولية اًجتماعية

مجدددالي الجمهدددور الددددا لي فدددي   دددعفت الممارسدددة اًجتماعيدددة ف أنادددطة المسدددؤولية

ودراسددة  . والمجتمددع المحلي وبددرور هددذا الدددور فددي مجددالي المسددتهلك والبي ددة والطاقددة

ممارسددة المسددؤولية  ةإيجابيددارتفددا  موافقددة أفددراد العينددة علددى فددي م( 1998المرشددد)

و مددع دراسددة  ر البي ددة الدا ليددة والعدداملين والمسددتهلك.اًجتماعيددة واأل القيددة فددي مجددا

أً مسددتو  المسددؤولية اًجتماعيددة فددوق المتوسددط لجميددع أفددراد فددي  م(2000)لزامددال

 ولعل السبب في ذلك عايداً للعمر الزمندي للمراكدز التدي انجريدت عليهدا الدراسدة -العينة

دافعدة مدن قسبدل في وجود حركة قويدة  Stephens & Associates (2000)  ودراسة

مؤسسددا  التعلدديم العددالي للمسددؤولية المدنيددة واأل القيددة وتنميددة الاددعور بالمسددؤولية 

التدددي أشدددار  أً هنددداك مسدددتو  معتددددر  Hussein (2006)ودراسدددة  اًجتماعيدددة.

ومتوارً للمسؤولية اًجتماعيدة تدركده عيندة الدراسدة وأً أبدرر اهتمدام لعيندة الدراسدة 

م( ودلدددت علدددى أً الادددركا  2000ودراسدددة الطرواندددة)  كددداً فدددي مجدددار المسدددتهلك 

دعم المؤسسا  الخيرية دعم األنادطة الثقافيدة تمارر المسؤولية اًجتماعية من  الر 

والاددددبابية والمنذ التعليميددددة والحفام علددددى البي ددددة واألمن الصددددناعي دعم الحدددداً  



 

 

 

ال ددددماً  اإلنسانية ال رايب اإلسددددكاً التدريب الرواتب واألجور البحددددا العلمددددي 

 .اًجتماعي التيمين الصحي واًد ار

ضع  وعي اإلدارة بالمسؤولية في  م(1989الكتبي)دراسة وتختل  مع         

اعية في أً موضو  المسؤولية ًجتم م(1991) دراسة عالم   واًجتماعية للمنظمة

 م(1991الصيرفي)اإلهتمام من جانب المنظما  ودراسة لم يح  بالقدر الواجب من 

 Jeffrey (1992) ودراسة عدم قيام المديرين بمسؤولياتهم اًجتماعيةلتي أشار فيها با

قليل بكثر أيً الرؤساب األكاديميوً يركزوً على اًعتبارا  اًقتصادية وأشار فيها ب

ضع  وأشار فيها إلى  (م1996الرشيدي)ودراسة و من اًعتبارا  اًجتماعية.

 .عيةية في الكويت لمفهوم المسؤولية اًجتماالصناع  إدراك المسؤولين بالمناآ

مسؤولية أً المناا  الصناعية والخدمية ً تعتبر الفي  م(1998) التويجري ودراسة 

جار جهل كامل لد  رب م(1990) وآ روًقريطم   ودراسة  اًجتماعية هدفا أساسيا

 .وً فيهعياي ياإلدارة بمفهوم المسؤولية اًجتماعية الواجبة عليهم تجار المجتمع الذ

ودراسة  في ضع  المسؤولية اًجتماعيةم(2001)الغالبي والعامريودراسة 

  راسةلد  عينة الد  مستو  عار من المسؤولية اًجتماعيةبوجود هـ(1422لحارتي)ا

مجتمع ل المسؤولية اًجتماعية لدرجةيً اًتجار العام ب .هـ(1424الحربي )ودراسة 

 عية لد جتمابعدم اًعتقاد الراسا للمسؤولية اًسي)د  (والتحقيق التون.الدراسة عالي

 المديرين.

 

 

 



 

 

 

 نتائج السؤال الخامس: 

لة ينص السؤاد الخامس على: هل توجد ةرو  اات داللة كحتااية عند مستو  الدال

(  =0.05)  نة للكليات األهلية بمدي االجتماعية المسؤوليةممارسة درجة حود

 ةقاً لمتغيرات الدراسة ؟و منسوبوهاكما يدركها جدة 

س طا    وللكا  عن الدًلة اإلحصايية للفروق بين متوسؤارن هذا الع جابةلال

نة جدة بمدي المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهليةاستجابا  أفراد عينة الدراسة حور 

ً لمتغيرا  الدراسة  تمَّ استخدام  كما يدركها منسوبوها ( T-Test)ا تبار ) (وفقا

( ANOVAر الجن  )ذكر/ أنثى(  كما تم استخدام تحليل التباين األحادي )لمتغي

  وعدد لعمرلمتغيرا  )نو  الوميفة  والرتبة العلمية  والمؤهل العلمي  والجنسية  وا

 سنوا  الخبرة(  وفيما يلي نتايج هذا السؤار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 متغير الجنس )اكر/ أنثى( (1
 (20جدور )

درجة حور الدراسة  للفروق بين متوسطا  استجابا  أفراد عينة( T-Test) ا تبار ) (نتايج 

 ير الجن قاً لمتغوف منسوبوهاكما يدركها للكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤوليةممارسة 

 ()ذكر/ أنثى
متدر  المتغير

 التباين

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستو   قيمة ت الخبو المعياري

 لداللةا

 ذ ر  قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
34.8028 12.6011 

 
1.49548 

 
1.340 
 

0.182 

 أنث 
32.2037 

 

12.7534 

 
1.22720 

 ذ ر  ملستفهدكنْالُتؤام ًب
33.9577 

 

11.9300 

 
1.41584 

 
0.394 

 
0.531 

 

 أنث 
33.0278 12.4903 

 
1.20188 

 

 ذ ر  ْالُتؤام ًبمعانح 
37.4225 13.3112 1.57976 

 
0.795 
 

0.428 
 

 أنث 
35.8148 13.1895 1.26917 

 

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 ذ ر 
37.5915 13.0773 

 
1.55199 

 
0.334 
 

0.739 
 

 أنث 
38.2685 13.3959 

 
1.28902 

 
 مجه  ْةاور

 ذ ر 
143.7746 48.0509 

 
5.70260 

 
0.496 
 

0.621 
 

 أنث 
141.3148 48.3473 4.65223 

 

دور )ين  ر الج        ية عند مستو  الدًلة د فروق ذا  دًل ة إحصايأنه ً توج( 20ْظهس

 (  =0.05)   ممارسة درجة أفراد عينة الدراسة حور  بين متوسطا  استجابا

وفقاً لمتغير الجن   كما يدركها منسوبوها بمدينة جدةاًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤولية

(  حيا بل  المتوسط الحسابي لد  الذكور 0.496يا بلغت قيمة ) ( ))ذكر/ أنثى(  ح

 .(141.3148(  وبل  المتوسط الحسابي لد  اإلنا  )143.9718)



 

 

 

دوركما  ر الج    و  الدًلةد فروق ذا  دًل ة إحصايية عند مستأنه ً توج(20)ينْظهس

 (  =0.05) تمام مارسة اًهمدرجة حور  أفراد عينة الدراسة بين متوسطا  استجابا

 دةجمدينة باًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةبماكال  وق ايا المجتمع من محاور 

ً لمتغير الجن  )ذكر/ أنثى( حيا بلغت كما يدركها منسوبوها  ( 1.340)قيمة) ( وفقا

إلنا  اوبل  المتوسط الحسابي لد  ( 34.8028)بل  المتوسط الحسابي لد  الذكور حيا

(32.2037). 

دور )كما          ر الج    ستو  الدًلدة مد فروق ذا  دًل ة إحصايية عند أنه ً توج( 20ينْظهس

 (  =0.05)   ممارسدددة درجدددة أفدددراد عيندددة الدراسدددة حدددور  بدددين متوسدددطا  اسدددتجابا

 مدينة جددةباًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةاًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور 

  (0.394)وفقداً لمتغيدر الجن )ذكدر/ أنثى( حيدا بلغدت قيمدة ) ( نسدوبوهاكما يدركها م

ا  وبل  المتوسط الحسابي لدد  اإلند( 33.9577)بل  المتوسط الحسابي لد  الذكور حيا

(33.0278). 

دور )كما  ر الج    تو  الدًلة د فروق ذا  دًل ة إحصايية عند مسأنه ً توج( 20ينْظهس

 (  =0.05)  ممارسة درجة أفراد عينة الدراسة حور  استجابا  بين متوسطا

ما ك ة جدةبمديناًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةاًهتمام بالعاملين من محاور 

ً لمتغير ا يدركها منسوبوها  حيا( 0.795لجن  )ذكر/ أنثى( حيا بلغت قيمة) ()وفقا

ا  ابي لد  اإلنوبل  المتوسط الحس( 37.4225)بل  المتوسط الحسابي لد  الذكور

(35.8148). 

دور )كما     ر الج     مستو  الدًلة د فروق ذا  دًل ة إحصايية عند توجأنه ً( 20ينْظهس

 (  =0.05) ممارسة درجة أفراد عينة الدراسة حور   بين متوسطا  استجابا

ير اً لمتغوفق بوهاكما يدركها منسو  بمدينة جدةالمحافظة على البي ة والطاقة للكليا  األهلية 

(  بل  المتوسط الحسابي لد  0.334حيا بلغت قيمة) ()الجن )ذكر/ أنثى( 

 (38.2685( وبل  المتوسط الحسابي لد  اإلنا  )37.5915)الذكور



 

 

 

 :متغير المؤهل العلمي( 2

 ( 21 جدور )

د لهوةANOVAْنحخمص نتاِج حتحهِّ ْمتباكن ْْل ادع ) ركة مادرجة  ِإ ْركة ْمد ( محفرو  ي  نتإكطات ْكترياًبت أفْر
 ْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة وفقاً ملتغ  ْملمُِّ ْمعحؤء ْملسمومهة

درجة  جمؤإع ْملريعات نصدر ْمتباكن ْملتغ 
 ْحلركة

 نتإكط ْملريعات
نستإى  قهؤة )ف(

 ْمدالمة

 ي  ْجملؤإلات      تؤ جملْالُتؤام ًب
2899.400 3 966.467 

 
5.635 

 
 

0.001* 

 30014.041 إلاتدْ ِّ ْجملؤ
 

175 

 
171.509 

 

  178 32913.441 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ملستفهدكنًب ْالُتؤام 
3658.685 3 1219.562 7.617 0.000* 

 160.111 175 28019.359 دْ ِّ ْجملؤإلات
  178 31678.045 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام ًبمعانح 
4325.399 3 1441.800 8.397 0.000* 

 171.700 175 30047.573 دْ ِّ ْجملؤإلات
  178 34372.972 ْجملؤإع ْممح ء

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 ي  ْجملؤإلات
4071.810 3 1357.270 8.105 0.000* 

 167.470 175 29307.308 دْ ِّ ْجملؤإلات
  178 33379.117 ْجملؤإع ْممح ء

 اورمجه  ْة
 ي  ْجملؤإلات

59367.397 3 19789.132 8.333 0.000* 

 2374.798 175 415589.597 دْ ِّ ْجملؤإلات
  178 474956.994 ْجملؤإع ْممح ء

 (    =0.05* دْمة لود نستإى ) 
دور )     ( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند مستو  الدًلة   21يتبيَّن من الج 

 (  =0.05)  المسؤوليةممارسة درجة بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور 

ً لمتغير المؤهل  كما يدركها منسوبوها بمدينة جدةاًجتماعية للكليا  األهلية  وفقا

 (.8.333العلمي  حيا بلغت قيمة )ف( المحسوبة )



 

 

 

جة درمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين         

اً وفق وبوهايدركها منسكما  بمدينة جدةاًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةممارسة 

اب تمَّ إجر مستو  من المستويا  الثالتة   ولصالذ أي  لمتغير المؤهل العلمي

دي ة  كما هو ( للمقارنا  البع scheffe ) شيفيها تبار  باستخدامالمقارنا  البعدي ة  

دور رقم بيَّن في الج   (. 22) من

 (22جدِو )

كة  ِإ  ات تؤالهة محمحهْالج ةملسمومهْماركة درجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْر
 ءوفقاً ملتغ  ْملمُِّ ْمعحؤ  ؤا كدر ها نوسإيإُا  مبدكوة جدةْْلُحهة 
 ْملمُِّ ْمعحؤء

ه  يمامإركإس ديحإم لايل ناجست  د تإْر

ه  د تإْر
- 35.79 * 

42.69 * 
45.48 * 

 ناجست 
- 35.79 - - 23.78 * 

 ديحإم لايل
- 42.69 - - 21.71 * 

 يمامإركإس
 

- 45.48 - 23.78 - 21.71 - 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

حددور  لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددةبددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة 

 نسدوبوهاكمدا يددركها م بمديندة جددةهلية اًجتماعية للكليا  األ المسؤوليةممارسة درجة 

تو  ينالَحدد  وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسدد وفقدداً لمتغيددر المؤهددل العلمددي 

   لصددالذ الددذين مددؤهلهم العلمددي دكتددورار علددى جميددع مسددتويا (  =0.05الدًلددة ) 

 المؤهل األ ر .



 

 

 

 (  =0.05)  لدةينالَح  وجود فروق ذا  دًل دة إحصدايية عندد مسدتو  الدًكما   

لدذين لصالذ الذين مؤهلهم العلمدي ماجسدتير والدذين مدؤهلهم العلمدي دبلدوم عدالي علدى ا

لدذين امؤهلهم العلمي بكالوريور. بينما لم تظهر أي فروق ذا  دًلة إحصدايية لصدالذ 

 مؤهلهم العلمي بكالوريور.

 محور االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم  -أ

ددد   و  ( أندده توجددد فددروق ذا  دًلددة إحصددايية عنددد مسددت21ور )كمددا يتبدديَّن مددن الج 

ممارسددة درجددة ( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور   =0.05الدًلددة  ) 

يدا  اًجتماعيدة للكل المسدؤوليةمحور اًهتمام بماكال  وق دايا المجتمدع مدن محداور 

غدت قيمدة العلمدي  حيدا بلوفقاً لمتغير المؤهدل  كما يدركها منسدوبوها بمدينة جدةاألهلية 

 (.5.635)ف( المحسوبة )

درجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين   

ما ك جدة بمدينةلكليا  األهلية من قسبل اممارسة اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع 

ً لمتغير المؤهل العلمي يدركها منسوبوها ا  ويمستو  من المستولصالذ أي   وفقا

( للمقارنا   scheffe )شيفيها تبار  باستخدامتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   الثالتة 

دور رقم ) بيَّن في الج   (. 23البعدي ة  كما هو من

 

 

 

 

 



 

 

 

 (23جدِو )                                         

نن  قلااي ْجملتؤ و شمَت تؤام مبإر ْالُماركة حمدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ملمُِّ ْمعحؤءتغ  ْملوفقاً  ا ؤا كدر ها نوسإيإُ  مبدكوة جدةْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهةحماور 

 ْملمُِّ ْمعحؤء
ه  يمامإركإس ديحإم لايل ناجست  د تإْر

ه  د تإْر
- 10.03 * 

13.16 * 
14.22 * 

 ناجست 
- 10.03 - - 7.88  * 

 ديحإم لايل
- 13.16 - - 6.23 * 

 يمامإركإس
 

- 14.22 - 7.88 - 6.23 - 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

راسددة حددور لمتوسدطا  اسددتجابا  عينددة الدبدالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة         

َحد  ينال ممارسة اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع وفقاً لمتغير المؤهل العلمدي درجة 

   لصددالذ الددذين(  =0.05وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) 

 .ويا  المؤهل األ ر مؤهلهم العلمي دكتورار على جميع مست

 محور االهتمام بجمهور المستديدين  (1

دور )  ستو  م( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند 21كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور (   =0.05الدًلة  ) 

هلية   األاًجتماعية للكليا المسؤوليةمحور اًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور 

ً لمتغير المؤهل العلمي  حيا بلغت قي كما يدركها منسوبوها بمدينة جدة ( مة )فوفقا

 (.7.617المحسوبة )



 

 

 

ارسة ممدرجة استجابا  عينة الدراسة حور  متوسطا ولمعرفة اتجار الفروق بين 

هلية   األاًجتماعية للكليا المسؤوليةمحور اًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور 

 تمَّ  تة الثال مستو  من المستويا   ولصالذ أي  وفقاً لمتغير المؤهل العلمي بمدينة جدة

البعدي ة  كما  ( للمقارنا  scheffe ) شيفيها تبار  باستخدامإجراب المقارنا  البعدي ة  

دور رقم ) بيَّن في الج   (. 24هو من

 

 (24جدِو )                                                       

اور حمملستفهدكن نن ؤهإر ُْتؤام جبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ِّ ْمعحؤء ْملمُملتغ  وفقاً   ؤا كدر ها نوسإيإُا  مبدكوة جدةحهات ْْلُحهة ْالجتؤالهة محم ْملسمومهة

 ْملمُِّ ْمعحؤء
ه  يمامإركإس ديحإم لايل ناجست  د تإْر

ه  د تإْر
- 8.05 * 

8.56 * 
9.21 * 

 ناجست 
- 8.05 - - 7.45 * 

 ديحإم لايل
- 8.56 - - 5.90 * 

 يمامإركإس
- 9.21 - 7.45 - 5.90 - 

 (   =0.05لود نستإى )  * دْمة    

درجدة ور لمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حبالن ظر إلى نتايج المقارنا  البعدي ة 

 ود فدروقينالَحد  وجد ممارسة اًهتمام بجمهور المستفيدين وفقاً لمتغير المؤهل العلمي 

لمدي لصدالذ الدذين مدؤهلهم الع (  =0.05ذا  دًل ة إحصدايية عندد مسدتو  الدًلدة ) 

 دكتورار على جميع مستويا  المؤهل األ ر .

 محور االهتمام بالعاملين (2

ددور ) ( أنده توجدد فدروق ذا  دًلدة إحصدايية عندد مسدتو  21كما يتبيَّن من الج 

ممارسددة درجددة ( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور   =0.05الدًلددة  ) 



 

 

 

بلغدددت قيمددة )ف( المحسدددوبة  اًهتمددام بالعدداملين وفقددداً لمتغيددر المؤهدددل العلمددي  حيددا

(8.397.) 

درجددة متوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور ولمعرفددة اتجددار الفددروق بددين       

 مسدددتو  مدددنولصدددالذ أي   ممارسدددة اًهتمدددام بالعددداملين وفقددداً لمتغيدددر المؤهدددل العلمي

 ( scheffe ) شديفيها تبدار  باسدتخدامتمَّ إجدراب المقارندا  البعدي دة   المستويا  الثالتة 

دور رقم ) بيَّن في الج   (.25للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (25جدِو )

 سمومهةْمل نن حماور معانح ُتؤام ًبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 معحؤءملمُِّ ْوفقاً ملتغ  ْ  ؤا كدر ها نوسإيإُا  مبدكوة جدةْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة 

 ْملمُِّ ْمعحؤء
ه  يمامإركإس ديحإم لايل ناجست  د تإْر

ه  د تإْر
- 6.98 * 

12.49 * 
13.68 * 

 ناجست 
- 6.98 - - 6.73 * 

 ديحإم لايل
- 12.49 - - 6.34 * 

 يمامإركإس
- 13.68 - 6.73 - 6.34 - 

 (   =0.05دْمة لود نستإى )  (3

 راسة حورسطا  استجابا  عينة الدلمتوبالن ظر إلى نتايج المقارنا  البعدي ة   

  روق ذاود فينالَح  وج وفقاً لمتغير المؤهل العلمي  ممارسة اًهتمام بالعامليندرجة 

لمي   لصالذ الذين مؤهلهم الع(  =0.05دًل ة إحصايية عند مستو  الدًلة ) 

 دكتورار على جميع مستويا  المؤهل األ ر .

 

 



 

 

 

 قةمحور المحاة ة على البيئة والبا (3

دور ) ستو  ( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند م21كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير المؤهل العلمي  حيا بلغت قيمة )ف( ال بة محسوالمحافظة على البي ة وفقا

(8.105.) 

ارسة ممدرجة وسطا  استجابا  عينة الدراسة حور متولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً لمتغير المؤهل العلمي ن متو  مس  ولصالذ أي  المحافظة على البي ة والطاقة وفقا

(  scheffe ) يهشيفا تبار  باستخدامتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   المستويا  الثالتة 

دور رقم ) بيَّن في الج   (. 26للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (26جدِو )                                                 

مطاقة ننح  ْمبهافظة لماركة حمإر ْةدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ  حماور  ئة ْو
 ِّ ْمعحؤءُ  ْملم ملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

 ْملمُِّ ْمعحؤء
ه  يمامإركإس ديحإم لايل ناجست  د تإْر

ه  د تإْر
- 6.51 * 

7.92 * 
8.26 * 

 ناجست 
- 6.51 - - - 

 ديحإم لايل
- 7.92 - - - 

 يمامإركإس
- 8.26 - - - 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

ور نددة الدراسددة حددلمتوسددطا  اسددتجابا  عيبددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة  

 وفقاً لمتغير المؤهل العلمي.ممارسة المحافظة على البي ة والطاقة درجة 

  (  =0.05ينالَحدد  وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة )  

 لصالذ جميع مستويا  المؤهل العلمي على الذين مؤهلهم العلمي بكالوريور. 



 

 

 

 متغير المسمى الوظيفي: -1
 ( 27 جدِو )

ِ  إ فْرد لهوة ْمدْركة أ( محفرو  ي  نتإكطات ْكترياًبت ANOVAحخمص نتاِج حتحهِّ ْمتباكن ْْل ادع )نْ 
 مإظهفءْْملسؤ   وفقاً ملتغ  مبدكوة جدةْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهةماركة درجة 

درجة  جمؤإع ْملريعات نصدر ْمتباكن ْملتغ 
 ْحلركة

 نتإكط ْملريعات
تإى نس قهؤة )ف(

 ْمدالمة

 ي  ْجملؤإلات قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
2910.908 2 1455.454 8.538 

 
 

0.000 * 

 قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
 170.469 176 30002.533 دْ ِّ ْجملؤإلات

 

8.538 

 
 

0.000 * 

 قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
 8.538  178 32913.441 ْجملؤإع ْممح ء

 
 

0.000 * 

 ي  ْجملؤإلات ملستفهدكنْالُتؤام ًب
4054.225 2 2027.112 12.915 0.000 * 

 ملستفهدكنْالُتؤام ًب
 * 0.000 12.915 156.954 176 27623.820 دْ ِّ ْجملؤإلات

 ملستفهدكنْالُتؤام ًب
 * 0.000 12.915  178 31678.045 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام ًبمعانح 
4338.234 2 2169.117 12.711 

 
0.000 * 

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 12.711 170.652 176 30037.738 دْ ِّ ْجملؤإلات

 
0.000 * 

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 12.711  178 34372.972 ْجملؤإع ْممح ء

 
0.000 * 

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 ي  ْجملؤإلات
3198.619 2 1599.310 9.327 0.000 * 

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 * 0.000 9.327 171.480 176 30180.498 دْ ِّ ْجملؤإلات

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 * 0.000 9.327  178 33379.117 ْجملؤإع ْممح ء

 مجه  ْةاور
 ي  ْجملؤإلات

56417.281 2 28208.641 11.862 0.000 * 

 * 0.000 11.862 2378.067 176     418539.713 دْ ِّ ْجملؤإلات مجه  ْةاور

 * 0.000 11.862  178 474956.994 ْجملؤإع ْممح ء مجه  ْةاور

 (    =0.05إى ) * دْمة لود نست
دور )     و  الدًلة   ( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند مست27يتبيَّن من الج 

 (  =0.05 بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور ) ليةالمسؤوممارسة درجة 

ً لمتغي بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهااًجتماعية للكليا  األهلية  مسمى ر الوفقا

 (.11.862حيا بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) الوميفي 



 

 

 

ارسة ممدرجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً و بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهااًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤولية  لمتغير فقا

  قارناالمتمَّ إجراب  مستو  من المستويا  الثالتة   ولصالذ أي  المسمى الوميفي

بيَّن في  ( للمقارنا  البعدي ة  كما scheffe ) شيفيها تبار  باستخدام البعدي ة َ  هو من

دور رقم  (.   28) الج 

 (28جدِو )
مبدكوة  محهات ْْلُحهةالهة محْالجتؤ ْملسمومهةماركة درجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 وفقاً ملتغ  ْملسؤ  ْمإظهفء جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُا

هس قس  للإ ُهئة تدركس نإع ْمإظهفة  إدْرع ِر

 - - للإ ُهئة تدركس 
44.25 * 

هس قس   - - ِر
42.49 * 

 42.49 - 44.25 - إدْرع
- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

حددور  راسددةلمتوسدطا  اسددتجابا  عينددة الدبدالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة         

 نسدوبوهامبمدينة جدة كما يددركها اًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةممارسة درجة 

 وفقاً لمتغير المسمى الوميفي.

  (  =0.05ينالَحدد  وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة )  

لصالذ الذين مسمى وميفتهم ع و هي ة تدري   والدذين مسدمى وميفدتهم ريدي  قسدم  

 ى الذين مسمى وميفتهم العلمية إداري.عل

 

 



 

 

 

 محور االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم  (1

دددور )  ( أندده توجددد فددروق ذا  دًلددة إحصددايية عنددد مسددتو 27كمددا يتبدديَّن مددن الج 

ممارسددة درجددة ( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور   =0.05الدًلددة  ) 

يمددة متغيددر المسدمى الدوميفي  حيددا بلغدت قاًهتمدام بمادكال  وق ددايا المجتمدع وفقداً ل

 (.8.538)ف( المحسوبة )

 ممارسدةدرجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين 

مسدتو     ولصالذ أي  اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع وفقاً لمتغير المسمى الوميفي

               يهشدددديفا تبددددار  باسددددتخدامة  تددددمَّ إجددددراب المقارنددددا  البعدي دددد مددددن المسددددتويا  الثالتددددة 

( scheffe دور رقم بيَّن في الج   (.  29) ( للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (29جدِو )                                           

ن نْجملتؤ  قلااي و شمَت ُتؤام مبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 فءْملسؤ  ْمإظه ملتغ  وفقاً  امبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهةحماور 

 نإع ْمإظهفة
هس قس  للإ ُهئة تدركس  إدْرع ِر

 - - للإ ُهئة تدركس 
12.57 * 

هس قس   - - ِر
11.18 * 

 إدْرع
 

- 12.57 - 11.18 
- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     
حددور  لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددةبددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة   

  ممارسددة اًهتمددام بماددكال  وق ددايا المجتمددع وفقدداً لمتغيددر المسددمى الددوميفيدرجددة 

ذ   لصدال(  =0.05ينالَح  وجدود فدروق ذا  دًل دة إحصدايية عندد مسدتو  الدًلدة ) 

ي دة تددري   والدذين مسدمى وميفدتهم ريدي  قسدم  علدى الذين مسمى وميفدتهم ع دو ه

 الذين مسمى وميفتهم العلمية إداري.



 

 

 

 بالمستديدين)البالل والبالبات(محور االهتمام  (2

دور ) ستو  ( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند م27كما يتبيَّن من الج 

سة ممارة درج( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير المسمى الوميفي  حيا بلغ مة ت قيمحور اًهتمام بجمهور المستفيدين وفقا

 (.12.915)ف( المحسوبة )

درجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين  

ً لمتغير المسمى الوميفي  أي     ولصالذممارسة اًهتمام بجمهور المستفيدين وفقا

     شيفيهر  تباا باستخدامتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   لمستويا  الثالتة مستو  من ا

( scheffe دور رقم بيَّن في الج    (.  30) ( للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (30جدِو )

اور حمملستفهدكن نن ؤهإر ُْتؤام جبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ؤ  ْمإظهفء  ْملسملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

هس قس  للإ ُهئة تدركس نإع ْمإظهفة  إدْرع ِر

 - - للإ ُهئة تدركس 
9.89 * 

هس قس   - - ِر
8.71 * 

 8.71 - 9.89 - إدْرع
- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     
لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور بددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة        

اًجتماعيدة  المسدؤوليةممارسة محور اًهتمدام بجمهدور المسدتفيدين مدن محداور درجة 

ينالَحد   وفقاً لمتغير المسمى الوميفي  بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهاللكليا  األهلية 

  لصددالذ الددذين (  =0.05يية عنددد مسددتو  الدًلددة ) وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددا



 

 

 

مسمى وميفتهم ع دو هي دة تددري   والدذين مسدمى وميفدتهم ريدي  قسدم  علدى الدذين 

 مسمى وميفتهم العلمية إداري.

 محور االهتمام بالعاملين (3

دور ) ستو  ًلة إحصايية عند م( أنه توجد فروق ذا  د27كما يتبيَّن من الج 

ة ممارسدرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05) الدًلة 

ً لمتغير المسمى الوميفي  حيا بلغت قيمة ) محور اًهتمام بالعاملين ف( وفقا

 (.12.915المحسوبة )

 درجةمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين    

ً لمتغير المسمى   و  منمست  ولصالذ أي  الوميفيممارسة اًهتمام بالعاملين وفقا

(  scheffe )  يهشيفا تبار  باستخدامالمقارنا  البعدي ة  تمَّ إجراب  المستويا  الثالتة 

دور رقم بيَّن في الج   (.   31) للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (31جدِو )                                                

 مومهةْملسنن حماور  معانح ُتؤام ًبماركة حمإر ْالدرجة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة 
 مإظهفءْملسؤ  وفقاً ملتغ  ْ مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة 

هس قس  للإ ُهئة تدركس نإع ْمإظهفة  إدْرع ِر

 - - للإ ُهئة تدركس 
13.74 * 

هس قس   - - ِر
11.06 * 

 11.06 - 13.74 - إدْرع
- 

 (   =0.05دْمة لود نستإى ) *           



 

 

 

درجدة ور لمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حبالن ظر إلى نتايج المقارنا  البعدي ة 

هليددة اًجتماعيددة للكليددا  األ المسدؤوليةممارسدة محددور اًهتمددام بالعداملين مددن محدداور 

  .وفقاً لمتغير المسمى الوميفي بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها

  (  =0.05الَحدد  وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) ين     

لصالذ الذين مسمى وميفتهم ع و هي ة تدري   والذين مسدمى وميفدتهم ريدي  قسدم  

 على الذين مسمى وميفتهم العلمية إداري.

 محور المحاة ة على البيئة والباقة (4

دور )كما          ند مستو  ع( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية 27يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير المسمى الوميفي  حيا بلغت قي ف( مة )المحافظة على البي ة والطاقة وفقا

 (.9.327المحسوبة )

ة درجمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور وق بين ولمعرفة اتجار الفر       

ً لمتغير المسمى الوميفي لذ لصاو  ممارسة محور المحافظة على البي ة والطاقة وفقا

               فيهشيتبار ا  امباستخدتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   مستو  من المستويا  الثالتة أي  

( scheffe للمقارنا  البعدي ة  كما ) دور رقم بيَّن في الج    (.  32) هو من

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (32جدِو )

مطاقة ننح  ْمبهافظة لماركة حمإر ْةدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ  حماور  ئة ْو
 ؤ  ْمإظهفء  ْملسملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

 إع ْمإظهفةن
هس قس  للإ ُهئة تدركس  إدْرع ِر

 - - للإ ُهئة تدركس 
8.43 * 

هس قس   - - ِر
9.67 * 

 إدْرع
 

- 8.43 - 9.67 
- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

درجة ة حور لمتوسطا  استجابا  عينة الدراسبالن ظر إلى نتايج المقارنا  البعدي ة      

جددود وينالَحدد   ة والطاقددة وفقدداً لمتغيددر المسددمى الددوميفي ممارسددة المحافظددة علددى البي دد

   لصددالذ الددذين مسددمى(  =0.05فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) 

وميفتهم ع و هي دة تددري   والدذين مسدمى وميفدتهم ريدي  قسدم  علدى الدذين مسدمى 

 وميفتهم العلمية إداري.

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 متغير الرتبة العلمية:( 4

 ( 33 جدود )

حود راسة ( للدرو  بين متوسبات استجابات أةراد عينة الدANOVAُملخَّص نتااج تحليل التباين األحادي )

 للكليات األهلية وةقاً لمتغير الرتبة العلمية االجتماعية المسؤوليةممارسة درجة 
درجة  جمؤإع ْملريعات نصدر ْمتباكن ْملتغ 

 ْحلركة
 نتإكط ْملريعات

 مدالمةنستإى ْ قهؤة )ف(

 ي  ْجملؤإلات قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
1229.904     2 614.952 3.416 

 
 

0.035* 
 
 180.020 176 31683.538 دْ ِّ ْجملؤإلات 

 
  178 3293.441 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ملستفهدكنْالُتؤام ًب
1434.691 2 717.346 4.175 0.017 * 

 171.837 176 30243.354 دْ ِّ ْجملؤإلات
  178 31678.045 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام ًبمعانح 
1591.464 2 795.732 4.272 0.015 * 

 186.259 176 32781.508 دْ ِّ ْجملؤإلات

 

  178 34372.972 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ْةافظة لح  ْمبهئة 
1305.831 2 652.915 3.583 0.030 * 

 182.235 176 32073.287 دْ ِّ ْجملؤإلات
  178 33379.117 ْجملؤإع ْممح ء

 مجه  ْةاور
 ي  ْجملؤإلات

22122.802 2 11061.401 4.299 0.015 * 

 2572.922 176 452834.192 دْ ِّ ْجملؤإلات
  178 474956.994 ْجملؤإع ْممح ء

 (    =0.05* دْمة لود نستإى ) 

دور )              ( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند مستو  الدًلة  33يتبيَّن من الج 

 (  =0.05 بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور ) المسؤوليةممارسة درجة 

لمتغير الرتبة  منسوبوها وفقاكما يدركها للكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية

 (.4.299)مة )ف( المحسوبة العلمية  حيا بلغت قي



 

 

 

جة درتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور مولمعرفة اتجار الفروق بين         

 فقاوبوها ومنسكما يدركها للكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤوليةممارسة 

  نالمقاراراب تمَّ إج مستو  من المستويا  الثالتة   ولصالذ أي  لمتغير الرتبة العلمية

بيَّن في ه( للمقارنا  البعدي ة  كما  scheffe ) شيفيها تبار  باستخدامالبعدي ة   و من

دور رقم  (.  34 ) الج 

 (34جدِو )

كة  ِإ  ت محمحها تؤالهةْالج ةملسمومهْماركة درجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْر
 ةتغ  ْمرتبة ْمعحؤهمل نوسإيإُا وفقا ؤا كدر ها ْْلُحهة مبدكوة جدة  

 ْمرتبة ْمعحؤهة
 أكتاذ نشارك فألح  أكتاذ نسالد أدىنحماضر ف

 أدىنحماضر ف
- 

- 30.56 
- 26.05 

 أكتاذ نسالد
30.56 * 

- 
- 

 أكتاذ نشارك فألح 
26.05 * 

- 
- 

 (   =0.05دْمة لود نستإى )  (4

لدراسة حور اعينة  لمتوسطا  استجابا بالن ظر إلى نتايج المقارنا  البعدي ة          

وها منسوبا كما يدركهللكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤوليةممارسة درجة 

    ًلة و  الدمست ينالَح  وجود فروق ذا  دًل ة إحصايية عند لمتغير الرتبة العلمية  وفقا

 (  =0.05)تهم  لصالذ الذين رتبتهم العلمية أستاذ ماارك فيعلى والذين رتب 

 .يدنىالعلمية أستاذ مساعد على الذين رتبتهم العلمية محاضر ف

 

 



 

 

 

 محور االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم  (1

دددور    و  أندده توجددد فددروق ذا  دًلددة إحصددايية عنددد مسددت (33)كمددا يتبدديَّن مددن الج 

ممارسددة درجددة ( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور   =0.05الدًلددة  ) 

يمدة )ف(   وق ايا المجتمع وفقاً لمتغيدر الرتبدة العلميدة  حيدا بلغدت قاًهتمام بماكال

 .)3.416المحسوبة )

درجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين  

ً لمتغير الرتبة العلمية لذ أي  لصا  وممارسة اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع وفقا

               شيفيهر  تباا باستخداممَّ إجراب المقارنا  البعدي ة  ت مستو  من المستويا  الثالتة 

( scheffe دور رقم بيَّن في الج    (. 35 ) ( للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (35جدِو )

ور جملتؤ  نن حماقلااي ْو شمَت حمإر ْالُتؤام مبدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ؤهة ْمرتبة ْمعح ملتغ وفقاً  ُامبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإ ْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة ماركة

 ْمرتبة ْمعحؤهة
 أكتاذ نشارك فألح  أكتاذ نسالد حماضر فأقِّ

 حماضر فأقِّ
- 

- 6.19 
- 7.32 

 أكتاذ نسالد
8.19 * 

- 
- 

 أكتاذ نشارك فألح 
 

7.32 * 
- 

- 

 (   =0.05ى ) * دْمة لود نستإ     
سدة حدور لمتوسدطا  اسدتجابا  عيندة الدراوبالن ظر إلى نتايج المقارندا  البعدي دة    

ً درجة   ينالَحد  ة لمتغير الرتبدة العلميد  ممارسة اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع وفقا

   لصددالذ الددذين(  =0.05وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) 

لددذين اميددة أسددتاذ ماددارك فدديعلى والددذين رتبددتهم العلميددة أسددتاذ مسدداعد علددى رتبددتهم العل

 رتبتهم العلمية محاضر فيقل. 



 

 

 

 محور االهتمام بجمهور المستديدين( 2

دور       مستو   أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند (33)كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة اسة حور ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدر  =0.05الدًلة  ) 

هلية   األاًجتماعية للكليا المسؤوليةمحور اًهتمام بجمهور المستفيدين من محاور 

ً لمتغير الرتبة العلمية  حيا بلغت بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها ة )ف( قيم وفقا

 (.4.175المحسوبة )

جة درحور  متوسطا  استجابا  عينة الدراسةولمعرفة اتجار الفروق بين         

 مستو  أي     ولصالذممارسة اًهتمام بجمهور المستفيدين وفقاً لمتغير الرتبة العلمية

(  scheffe )يفيهشا تبار  باستخدامب المقارنا  البعدي ة  تمَّ إجرامن المستويا  الثالتة 

دور رقم بيَّن في الج   (.  36 ) للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (36جدِو )                                           

اور حمملستفهدكن نن ؤهإر ُْتؤام جبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 بة ْمعحؤهة  ْمرتملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

 ْمرتبة ْمعحؤهة
 أكتاذ نشارك فألح  أكتاذ نسالد ِّحماضر فأق

 حماضر فأقِّ
- 

- 5.78 
- 7.35 

 أكتاذ نسالد
8.78 * 

- 
- 

 أكتاذ نشارك فألح 
7.35 * 

- 
- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     
لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور بددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة    

ينالَحد  وجدود  تفيدين وفقداً لمتغيدر الرتبدة العلميدة ممارسة اًهتمام بجمهور المسدرجة 

  لصددالذ الددذين رتبددتهم (  =0.05فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) 



 

 

 

العلميددة أسددتاذ ماددارك فدديعلى والددذين رتبددتهم العلميددة أسددتاذ مسدداعد علددى الددذين رتبددتهم 

 العلمية محاضر فيقل. 

 محور االهتمام بالعاملين( 3

دور كما يتبيَّ  ستو  أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند م (33)ن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ينة جدة بمدة اًجتماعية للكليا  األهلي المسؤوليةمحور اًهتمام بالعاملين من محاور 

ً لمتغير الرتبة ا كما يدركها منسوبوها وبة لمحسلعلمية  حيا بلغت قيمة )ف( اوفقا

(4.272.) 

درجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين   

ً لمتغير الرتبة العلمية ممارسة اًهتمام بالعاملين  و  منمست  ولصالذ أي  وفقا

(  scheffe ) يهشيفا تبار  باستخدامتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   المستويا  الثالتة 

دور رقم بيَّن في الج   (.  37 ) للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (37جدِو )

 سمومهةْمل نن حماور معانح ُتؤام ًبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 معحؤهةْرتبة غ  ْموفقاً ملت مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة 

 ْمرتبة ْمعحؤهة
 أكتاذ نشارك فألح  أكتاذ نسالد حماضر فأقِّ

 حماضر فأقِّ
- 

- 7.13 
- 6.89 

 أكتاذ نسالد
7.13 * 

- 
- 

 أكتاذ نشارك فألح 
 

6.89 * 
- 

- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     



 

 

 

ور حددلدراسددة لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة ابددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة   

  د فدروق ذاينالَحد  وجدو ممارسة اًهتمام بالعاملين وفقاً لمتغير الرتبة العلميدة درجة 

ة أسدتاذ   لصدالذ الدذين رتبدتهم العلميد(  =0.05دًل ة إحصايية عند مستو  الدًلة ) 

حاضدر مماارك فيعلى والذين رتبتهم العلمية أستاذ مسداعد علدى الدذين رتبدتهم العلميدة 

 فيقل. 

 محور المحاة ة على البيئة والباقة (4

دور   ستو  مأنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند  (33)كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير الرتبة العلمية  حيا بلغت قي ف( مة )المحافظة على البي ة والطاقة وفقا

 (.3.583وبة )المحس

ارسة ممدرجة الدراسة حور  متوسطا  استجابا  عينةولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً لمتغير الرتبة العلمية من  ستو م  ولصالذ أي  المحافظة على البي ة والطاقة وفقا

(  scheffe )يهشيفا تبار  باستخدامتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   المستويا  الثالتة 

دور رقمللمقارنا  ال بيَّن في الج   (.  38 ) بعدي ة  كما هو من

 (38جدِو )

مطاقة ننح  ْمبهافظة لماركة حمإر ْةدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ  حماور  ئة ْو
 هةبة ْمعحؤ  ْمرتملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

 ْمرتبة ْمعحؤهة
 أكتاذ نشارك فألح  أكتاذ نسالد حماضر فأقِّ

 حماضر فأقِّ
- 

- 6.31 
- 6.14 

 أكتاذ نسالد
6.31 * 

- 
- 

 أكتاذ نشارك فألح 
 

6.14 * 
- 

- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     



 

 

 

حددور  لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددةوبددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة  

   الرتبة العلمية.ممارسة المحافظة على البي ة والطاقة وفقاً لمتغير درجة 

  (  =0.05الَحدد  وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) ين  

ذ مسداعد لصالذ الذين رتبتهم العلمية أسدتاذ مادارك فديعلى والدذين رتبدتهم العلميدة أسدتا

 .على الذين رتبتهم العلمية محاضر فيقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 متغير ال نسية: (5
 (39)جدور 

لخَّ  نتايج تحليل التباين األحادي ) د عينة ( للفروق بين متوسطا  استجابا  أفراANOVAمن

دركها كما يللكليا  األهلية بمدينة جدة  اًجتماعية المسؤوليةممارسة درجة حور الدراسة 

 لمتغير الجنسية منسوبوها وفقا

 ْحلركةدرجة  ْملريعات جمؤإع نصدر ْمتباكن ْملتغ 
 نتإكط ْملريعات

 نستإى ْمدالمة قهؤة )ف(

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام يقلااي ْجملتؤ 
590.963 2 295.481 1.609 

 
0.203 

 ْالُتؤام يقلااي ْجملتؤ 
 1.609 183.650 176 32322.479 دْ ِّ ْجملؤإلات

 
0.203 

 ْالُتؤام يقلااي ْجملتؤ 
 1.609  178 32913.441 ْجملؤإع ْممح ء

 
0.203 

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام ًبملستفهدكن
950.833 

 

2 475.416 2.723 0.068 

 ْالُتؤام ًبملستفهدكن
 0.068 2.723 174.586 176 30727.212 دْ ِّ ْجملؤإلات

 ْالُتؤام ًبملستفهدكن
 0.068 2.723  178 31678.045 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام ًبمعانح 
1102.065 2 551.033 2.915 0.057 

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 0.057 2.915 189.039 176 33270.907 دْ ِّ ْجملؤإلات

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 0.057 2.915  178 34372.972 ْجملؤإع ْممح ء

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مط  اقةْو

 ي  ْجملؤإلات
1218.705 2 609.353 3.335 0.038 * 

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مط  اقةْو

 * 0.038 3.335 182.730 176 32160.412 دْ ِّ ْجملؤإلات

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مط  اقةْو

 * 0.038 3.335  178 33379.117 ْجملؤإع ْممح ء
 مجه  ْةاور

 ي  ْجملؤإلات
14994.894 

 
2 7497.447 2.869 0.059 

 0.059 2.869 2613.421 176 459962.100 دْ ِّ ْجملؤإلات مجه  ْةاور
 0.059 2.869  178 474956.994 ْجملؤإع ْممح ء مجه  ْةاور

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

دور )   ستو  الدًلة ( أنه ً توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند م39يتبيَّن من الج 

 (  =0.05 بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور ) ليةالمسؤوممارسة درجة 

ً لمتغيو بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهااًجتماعية للكليا  األهلية  جنسية  ر الفقا

 (.2.869حيا بلغت قيمة )ف( المحسوبة )



 

 

 

دور )   سدتو  م( أنه ً توجدد فدروق ذا  دًلدة إحصدايية عندد 39كما يتبيَّن من الج 

ممارسددة درجددة ( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور   =0.05الدًلددة  ) 

   حيددا بلغددت قيمددة )ف(اًهتمددام بماددكال  وق ددايا المجتمددع وفقدداً لمتغيددر الجنسددية

 (.1.609المحسوبة )

دور )   ند مستو  ع( أنه ً توجد فروق ذا  دًلة إحصايية 39كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير الجنسية  حيا بلغت قيمة )ف( اجمهور المستفيدين اًهتمام ب بة سولمحوفقا

(2.723.) 

دور )  ند مستو  ( أنه ً توجد فروق ذا  دًلة إحصايية ع39كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

 (.2.915)اًهتمام بالعاملين وفقاً لمتغير الجنسية  حيا بلغت قيمة )ف( المحسوبة 

ستو  م( أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند 39دور )كما يتبيَّن من الج   

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05)   الدًلة

ً لمتغير الجنسية  حيا بلغت قيمة )ف(  وبة لمحساالمحافظة على البي ة والطاقة وفقا

(3.335) . 

درجة  حورالدراسة  ةاستجابا  عينمتوسطا  ولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً لمتغير الجنسية المحافظة على البي ة والطاقةاًهتمام بممارسة  أي   صالذ  ولوفقا

 تبار اام باستخدتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة  حيا   مستو  من المستويا  الثالتة

دور رقم scheffe )شيفيه بيَّن في الج   (. 40) ( للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 

 

 



 

 

 

 (40ِ )جدو 

مطاقة ننح  ْمبهلافظة درجة ماركة حمإر ْةْمدْركة  ِإ  بعدك ة الكترياًبت لهوةنتاِج ْملقارانت ْم حماور  ئة ْو
 هةملتغ  ْجلوس ها وفقاً فهح  ْمعاننن وجهة نظر ْملسئإمهة ْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة مبوطقة نمة ْملمرنة 

 ْجلوسهة
 أجويب لريب كعإدع

 14.050 - - - كعإدع

 13.157 - - - لريب

 - * 13.157 * 14.050 أجويب

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     
حدور  الدراسدة عيندةلمتوسدطا  اسدتجابا  بالن ظر إلى نتدايج المقارندا  البعدي دة 

جود فدروق ينالَح  و  الجنسيةوفقاً لمتغير  المحافظة على البي ة والطاقة ممارسة درجة 

جنبدي الدذين جنسديتهم أ   لصدالذ(  =0.05ة عند مستو  الدًلدة ) ذا  دًل ة إحصايي

بينمددا لددم تظهددر أي فددروق ذا  دًلددة إحصددايية  .علددى الددذين جنسدديتهم سددعودي وعربددي

 جنسيتهم سعودي وعربي.الذين  لصالذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 متغير ع   سنوات الخبرة (6

 ( 41 جدِو )

ِ  إ فْرد لهوة ْمدْركة أ  نتإكطات ْكترياًبت ( محفرو  يANOVAْنحخمص نتاِج حتحهِّ ْمتباكن ْْل ادع )
ت تغ  لدد كوْإفقاً ملو  وسإيإُامبدكوة جدة  ؤا كدر ها نْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهةماركة درجة 

 ْخلربة

 ْحلركةدرجة  جمؤإع ْملريعات نصدر ْمتباكن ْملتغ 
 نتإكط ْملريعات

نستإى  قهؤة )ف(
 ْمدالمة

 ي  ْجملؤإلات جملتؤ ْالُتؤام يقلااي 
3942.156 3 1314.052 7.937 

 
0.000 * 

 جملتؤ ْالُتؤام يقلااي 
 7.937 165.550 175 28971.285 دْ ِّ ْجملؤإلات

 
0.000 * 

 جملتؤ ْالُتؤام يقلااي 
 7.937  178 32913.441 ْجملؤإع ْممح ء

 
0.000 * 

ْالُتؤام جبؤهإر 
 ْملستفهدكن

 ي  ْجملؤإلات
3788.977 3 1262.992 7.925 0.000 * 

ْالُتؤام جبؤهإر 
 ْملستفهدكن

 * 0.000 7.925 159.366 175 27889.068 دْ ِّ ْجملؤإلات

ْالُتؤام جبؤهإر 
 ْملستفهدكن

 31678.045 ع ْممح ءْجملؤإ 

 

178  7.925 0.000 * 

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام ًبمعانح 
3753.225 3 1251.075 7.150 0.000 * 

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 * 0.000 7.150 174.970 175 30619.747 دْ ِّ ْجملؤإلات

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 * 0.000 7.150  178 34372.972 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ْةافظة لح  ْمبهئة 
3628.989 3 1209.663 

 
7.116 
 

0.000 * 

 ْةافظة لح  ْمبهئة 
 7.116 170.001 175 29750.128 اتدْ ِّ ْجملؤإل

 
0.000 * 

 ْةافظة لح  ْمبهئة 
 7.116  178 33379.117 ْجملؤإع ْممح ء

 
0.000 * 

 مجه  ْةاور
 ي  ْجملؤإلات

59260.726 3 19753.575 8.316 0.000 * 

 * 0.000 8.316 2375.407 175 415696.268 دْ ِّ ْجملؤإلات مجه  ْةاور
 * 0.000 8.316  178 474956.994 ْجملؤإع ْممح ء مجه  ْةاور

  ( دْمة لود نستإى   =0.05 ) 
 
 



 

 

 

دور    الدًلة  أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند مستو (41)يتبيَّن من الج 

 (  =0.05 بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور ) ليةالمسؤوممارسة درجة 

 د سنوا ر عدوفقاً لمتغي بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهااًجتماعية للكليا  األهلية 

  (.8.316الخبرة  حيا بلغت قيمة )ف( المحسوبة )

 درجةمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين       

وفقاً  سوبوهابمدينة جدة كما يدركها مناًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةممارسة 

 جرابإتمَّ  مستو  من المستويا  األربعة   ولصالذ أي  لمتغير عدد سنوا  الخبرة

ي ة  كما هو ( للمقارنا  البعد scheffe )شيفيهار ا تب باستخدامالمقارنا  البعدي ة  

دور رقم بيَّن في الج   (. 42) من

 (42جدِو )

مبدكوة  محهات ْْلُحهةالهة محْالجتؤ ْملسمومهةماركة درجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 وفقاً ملتغ  لدد كوْإت ْخلربة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُا

 ْت ْخلربةلدد كوإ 
ت 5أقِّ نن  أقِّ نن  – 10 10أقِّ نن  – 5 كوْإ

15  
 كوة فأ ثر 15

ت 5أقِّ نن   كوْإ
- 

- 8.170 - 12.87 
- 17.57 

 كوْإت 10أقِّ نن  – 5
8.170 * 

- - 10.65 
- 14.62 

 كوة 15أقِّ نن  – 10
12.87 * 

10.65 * - 
- 

 كوة فأ ثر 15
 

17.57 * 
14.62 * 

- - 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

درجة لمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور بالن ظر إلى نتايج المقارنا  البعدي ة      

وفقداً  بمديندة جددة كمدا يددركها منسدوبوهااًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةممارسة 

 لمتغير عدد سنوا  الخبرة.



 

 

 

  (  =0.05لدددة ) ينالَحددد  وجدددود فدددروق ذا  دًل دددة إحصدددايية عندددد مسدددتو  الدً     

اقي سنة علدى بد 15أقل من  – 10سنة فيكثر  والذين  برتهم  15لصالذ الذين  برتهم 

 مستويا  الخبرة.

 محور االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم   -أ

دددور   أندده توجددد فددروق ذا  دًلددة إحصددايية عنددد مسددتو  (41)كمددا يتبدديَّن مددن الج 

ممارسددة درجددة   عينددة الدراسددة حددور ( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  =0.05الدًلددة  ) 

قيمدة  اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمع وفقاً لمتغير عدد سدنوا  الخبدرة  حيدا بلغدت

 (.7.937)ف( المحسوبة )

 ممارسدةدرجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين 

لذ   ولصدانوا  الخبدرةمحور اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمدع وفقداً لمتغيدر عددد سد

 تبددار ا باسددتخدامتددمَّ إجددراب المقارنددا  البعدي ددة   مسددتو  مددن المسددتويا  األربعددة أي  

دور رقم scheffe ) شيفيه بيَّن في الج   .(43) ( للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 (43جدِو )

نن  قلااي ْجملتؤ و شمَت تؤام مبحمإر ْالُ ماركةدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ربةلدد كوْإت ْخل ملتغ  وفقاً  امبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهةحماور 

ت ْخلربة أقِّ نن  – 5 كوْإت 5أقِّ نن  لدد كوْإ
10 

أقِّ  – 10
  15نن 

كوة  15
 فأ ثر

ت 5أقِّ نن   كوْإ
- 

- 3.32 - 3.97 
- 4.12 

ت 10أقِّ نن  – 5  كوْإ
3.32 * 

- - 4.66 
- 5.28 

 كوة 15أقِّ نن  – 10
3.97 * 

4.66 * - 
- 

 كوة فأ ثر 15
 

4.12 * 
5.28 * 

- - 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

حددور  لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددةبددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة   

 رة وق دايا المجتمدع وفقداً لمتغيدر عددد سدنوا  الخبدممارسة اًهتمدام بمادكال  درجة 

ذ   لصدال(  =0.05ينالَح  وجدود فدروق ذا  دًل دة إحصدايية عندد مسدتو  الدًلدة ) 

سددنة علددى بدداقي  15أقددل مددن  – 10سددنة فدديكثر  والددذين  بددرتهم  15الددذين  بددرتهم 

 مستويا  الخبرة.

 محور االهتمام بجمهور المستديدين -ل

دور كما يتبيَّن من ال   مستو   أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند (41)ج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05ة  ) الدًل

يمة قلغت محور اًهتمام بجمهور المستفيدين وفقاً لمتغير عدد سنوا  الخبرة  حيا ب

 (.7.925)ف( المحسوبة )



 

 

 

ارسة ممدرجة استجابا  عينة الدراسة حور  متوسطا ولمعرفة اتجار الفروق بين 

و  من مست   ولصالذ أي  اًهتمام بجمهور المستفيدين وفقاً لمتغير عدد سنوا  الخبرة

(  scheffe ) يهشيفا تبار  باستخدامتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   المستويا  األربعة 

دور رقم بيَّن في الج   (.   44)  للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (44جدِو )

اور حمملستفهدكن نن ؤهإر ُْتؤام جبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 وْإت ْخلربةك  لدد ملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

ت ْخلربة ِّ نن أق – 5 كوْإت 5أقِّ نن  لدد كوْإ
10 

أقِّ  – 10
  15نن 

كوة  15
 فأ ثر

ت 5أقِّ نن   كوْإ
- 

- 4.45 - 5.16 
- 5.72 

ت 10أقِّ نن  – 5  كوْإ
4.45 * 

- - 3.84 
- 4.26 

 كوة 15أقِّ نن  – 10
5.16 * 

3.84 * - 
- 

 كوة فأ ثر 15
 

5.72 * 
4.26 * 

- - 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

دراسدة حدور لمتوسدطا  اسدتجابا  عيندة القارندا  البعدي دة بالن ظر إلى نتدايج الم         

الَحد  ين  ممارسة اًهتمام بجمهدور المسدتفيدين وفقداً لمتغيدر عددد سدنوا  الخبدرة درجة 

   لصددالذ الددذين(  =0.05وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) 

لدى بداقي مسدتويا  سدنة ع 15أقدل مدن  – 10سدنة فديكثر  والدذين  بدرتهم  15 برتهم 

 الخبرة.

 

 



 

 

 

 محور االهتمام بالعاملين  -ج

دور       مستو   أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند (41)كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير عدد سنوا  الخبرة  حيا بلغت سوبة لمحقيمة )ف( ا اًهتمام بالعاملين وفقا

(7.150.) 

سدة مماردرجدة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين     

ن مددمسددتو    ولصددالذ أي  محددور اًهتمددام بالعدداملين وفقدداً لمتغيددر عدددد سددنوا  الخبددرة

                     شددددديفيها تبدددددار  باسدددددتخدامتدددددمَّ إجدددددراب المقارندددددا  البعدي دددددة   المسدددددتويا  األربعدددددة 

( scheffe  َّبي دور رقم( للمقارنا  البعدي ة  كما هو من  (.  45)  ن في الج 

 (45جدِو )

 سمومهةْمل نن حماور معانح ُتؤام ًبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ةْت ْخلرب دد كوإ وفقاً ملتغ  ل إُامبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة 

ت ْخلربة أقِّ نن  – 5 كوْإت 5أقِّ نن  لدد كوْإ
10 

أقِّ  – 10
  15نن 

كوة  15
 فأ ثر

ت 5أقِّ نن   كوْإ
- 

- - 3.66 
- 3.02 

ت 10أقِّ نن  – 5  كوْإ
- 

- - 4.13 
 

 كوة 15أقِّ نن  – 10
3.66 * 

- - 
- 

 كوة فأ ثر 15
 

4.13 * 
3.02 * 

- - 

 (   =0.05د نستإى ) * دْمة لو    

لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور بددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة    

اًجتماعيددة للكليددا   المسددؤوليةممارسددة محددور اًهتمددام بالعدداملين مددن محدداور درجددة 



 

 

 

ينالَحدد   وفقدداً لمتغيددر عدددد سددنوا  الخبددرة  بمدينددة جدددة كمددا يدددركها منسددوبوهااألهليددة 

لصددالذ الددذين  (  =0.05ق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) وجددود فددرو

أقدل  – 5سنوا   والذين  برتهم  5سنة فيكثر  على الذين  برتهم أقل من  15 برتهم 

 سنوا . 10من 

 محور المحاة ة على البيئة والباقة  (د

دور      مستو أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند (41)كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير عدد سنوا  الخبرة  حيا بلغت  ف( )يمة قالمحافظة على البي ة والطاقة وفقا

 (.7.116المحسوبة )

درجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين   

ً لمتغير عدد سنوا  الخبرةممارسة المحافظة على ا أي   الذ  ولصلبي ة والطاقة وفقا

             شيفيهر  تباا باستخدامتمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة   و  من المستويا  األربعة مست

( scheffe دور رقم بيَّن في الج   (. 46)  ( للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (46جدِو )

مطاقة ننح  ْمبهافظة لماركة حمإر ْةدرجة عدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ نتاِج ْملقارانت ْمب حماور  ئة ْو
 وْإت ْخلربةك  لدد ملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

ت ْخلربة  لدد كوْإ
ت 5أقِّ نن  أقِّ نن  – 10 10أقِّ نن  – 5 كوْإ

15  
  ثركوة فأ 15

ت 5أقِّ نن   كوْإ
- - 

- 
- 3.38 

 كوْإت 10أقِّ نن  – 5
- 

- 
- 

- 2.87 

 كوة 15أقِّ نن  – 10
- 

- - 
- 

 كوة فأ ثر 15
 

3.38 * 
2.87 * 

- - 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     
دراسدة حدور لمتوسدطا  اسدتجابا  عيندة الوبالن ظر إلى نتايج المقارندا  البعدي دة         

الَحد  ين  المحافظة على البي ة والطاقدة وفقداً لمتغيدر عددد سدنوا  الخبدرة ممارسة درجة 

لصددالذ الددذين (  =0.05)  وجددود فددروق ذا  دًل ددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة

 – 5  سدنوا   والدذين  بدرتهم  5سنة فيكثر  على الدذين  بدرتهم أقدل مدن  15 برتهم 

 سنوا . 10أقل من 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 متغير العمر (7
 ( 47 جدِو )

ِ  إ فْرد لهوة ْمدْركة أ( محفرو  ي  نتإكطات ْكترياًبت ANOVAْنحخمص نتاِج حتحهِّ ْمتباكن ْْل ادع )
 تغ  ْمعؤرفقاً ملو  وسإيإُامبدكوة جدة  ؤا كدر ها نْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهةماركة درجة 

 ْحلركةدرجة  جمؤإع ْملريعات نصدر ْمتباكن ْملتغ 
 اتنتإكط ْملريع

نستإى  قهؤة )ف(
 ْمدالمة

 ي  ْجملؤإلات قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
4014.387 4 1002.597 6.036 

 
 

0.000 * 
 

 قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
 6.036 166.110 174 28903.054 دْ ِّ ْجملؤإلات

 
 

0.000 * 
 

 قلااي ْجملتؤ ْالُتؤام ي
 6.036  178 32913.441 ْجملؤإع ْممح ء

 
 

0.000 * 
 

 ي  ْجملؤإلات ملستفهدكنُتؤام ًبْال
4047.995 4 1011.999 6.373 0.000 * 

 ملستفهدكنُتؤام ًبْال
 * 0.000 6.373 158.793 174 27630.050 ؤإلاتدْ ِّ ْجمل

 ملستفهدكنُتؤام ًبْال
 * 0.000 6.373  178 31678.045 ْجملؤإع ْممح ء

 ي  ْجملؤإلات ْالُتؤام ًبمعانح 
3661.727 4 915.432 5.187 0.001 * 

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 * 0.001 5.187 176.501 174 30711.245 دْ ِّ ْجملؤإلات

 ْالُتؤام ًبمعانح 
 * 0.001 5.187  178 34372.972 ْجملؤإع ْممح ء

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 ي  ْجملؤإلات
2989.735 4 747.434 4.280 0.003 * 

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 * 0.003 4.280 174.652 174 30389.382 دْ ِّ ْجملؤإلات

ْةافظة لح  ْمبهئة 
مطاقة  ْو

 * 0.003 4.280  178 33379.117 ْجملؤإع ْممح ء
 مجه  ْةاور

 ي  ْجملؤإلات
57681.452 4 14420.363 6.013 0.000 * 

 * 0.000 6.013 2398.135 174 417275.543 دْ ِّ ْجملؤإلات مجه  ْةاور
 * 0.000 6.013  178 474956.994 ْجملؤإع ْممح ء مجه  ْةاور

 (.   =0.05مستوى )  * دالة عند

دور          و  الدًلة أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند مست (47)يتبيَّن من الج 

 (  =0.05 بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور ) ليةالمسؤوممارسة درجة 

ا عمر  حير الوفقاً لمتغي بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهااًجتماعية للكليا  األهلية 

 (.6.013بلغت قيمة )ف( المحسوبة )



 

 

 

 درجةمتوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين       

وفقاً  سوبوهابمدينة جدة كما يدركها مناًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةممارسة 

  رناتمَّ إجراب المقا مستو  من المستويا  الخمسة   ولصالذ أي  لمتغير العمر

دو  كما هو من ( للمقارنا  البعدي ةscheffe)شيفيها تبار  باستخدامالبعدي ة   ر بيَّن في الج 

 (.  48 ) رقم

 (48جدِو )

مبدكوة  محهات ْْلُحهةالهة محْالجتؤ ْملسمومهةماركة درجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ْمعؤر وفقاً ملتغ  جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُا

 ْمعؤر
 فأ ثر 55 55-45 45-35 35 – 25 25أقِّ نن 

 - كوة 25أقِّ نن 
- 

- 8.516 - 11.63 
- 21.28 

 - كوة 35أقِّ نن  – 25
- 

- 6.161 - 10.83 
- 18.47 

 كوة 45أقِّ نن  – 35نن 
8.516 * 

6.161 * - - 9.66 
- 14.76 

 كوة 55أقِّ نن  – 45نن 
11.63 *  10.83* 

9.66* - 
- 

 فأ ثركوة  55
 

21.28 * 18.47 * 
14.76 * - 

- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

حددور  لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددةبددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة 

 نسدوبوهامبمدينة جدة كما يددركها اًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةممارسة درجة 

  لدًلدة اود فدروق ذا  دًل دة إحصدايية عندد مسدتو  ينالَحد  وجد وفقاً لمتغير نو  العمر 

 (  =0.05) ل أقد – 45سنة فيكثر  والذين أعمارهم مدن  55  لصالذ الذين أعمارهم

 سنة على باقي مستويا  العمر األ ر . 55من 

 



 

 

 

 محور االهتمام بمشكالت وقضايا المجتم   -أ

ددور  و  ايية عندد مسدتأنده توجدد فدروق ذا  دًلدة إحصد (47)كما يتبيَّن من الج 

ممارسددة درجددة ( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور   =0.05الدًلددة  ) 

اًهتمدددام بمادددكال  وق دددايا المجتمدددع وفقددداً لمتغيدددر العمدددر  حيدددا بلغدددت قيمدددة )ف( 

 (.6.036المحسوبة )

ارسة ممدرجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً لمتغير العمراًهتمام ب ن ممستو    ولصالذ أي  ماكال  وق ايا المجتمع وفقا

( scheffe) هشيفيا تبار  باستخدامب المقارنا  البعدي ة  تمَّ إجرا المستويا  الخمسة 

دور رقم ) بيَّن في الج   (. 49 للمقارنا  البعدي ة  كما هو من

 (49جدِو )

نن  قلااي ْجملتؤ و شمَت ُتؤام مبماركة حمإر ْالدرجة كة  ِإ نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْر
 ْمعؤر ملتغ  وفقاً  امبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهةحماور 

 ْمعؤر
 فأ ثر 55 55-45 45-35  35 - 25 25أقِّ نن 

 - كوة 25أقِّ نن 
- 

- 4.46 - 5.91 
- 6.10 

 - ةكو 35أقِّ نن  – 25
- 

- 3.67 - 4.03 
- 5.51 

 كوة 45أقِّ نن  – 35نن 
4.46 * 

3.67 * - - 3.17 
- 5.09 

 كوة 55أقِّ نن  – 45نن 
5.91* 4.03 * 

3.17 * - 
- 

 كوة فأ ثر 55
 

6.10 * 5.51 * 
5.09 * - 

- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

عينددة الدراسددة حددور  لمتوسددطا  اسددتجابا بددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة 

              ممارسدددددة اًهتمدددددام بمادددددكال  وق دددددايا المجتمدددددع وفقددددداً لمتغيدددددر العمدددددر درجدددددة 



 

 

 

  لصدالذ (  =0.05ينالَح  وجدود فدروق ذا  دًل دة إحصدايية عندد مسدتو  الدًلدة ) 

سدنة علدى بداقي  55أقدل مدن  – 45سنة فيكثر  والذين أعمارهم من  55الذين أعمارهم 

 األ ر . مستويا  العمر

 محور االهتمام بجمهور المستديدين -ل

دور  ستو  أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند م (47)كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير العمر  حيا بلغت قيمة )ف( الم  ةحسوباًهتمام بجمهور المستفيدين وفقا

(6.373.) 

ارسة ممدرجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً لمتغير العمر يا  مستومستو  من ال  ولصالذ أي  اًهتمام بجمهور المستفيدين وفقا

( للمقارنا  scheffe) شيفيها تبار  باستخدامب المقارنا  البعدي ة  تمَّ إجرا الخمسة 

دور رقم )البعدي ة  كما هو  بيَّن في الج   (. 50 من

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (50جدِو )

اور حمملستفهدكن نن ؤهإر ُْتؤام جبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 ر  ْمعؤملتغ وفقاً  مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

 ْمعؤر
 فأ ثر 55 55-45 45-35 35– 25 25أقِّ نن 

 - كوة 25أقِّ نن 
- 

- 3.76 - 4.39 
- 5.04 

 - كوة 35أقِّ نن  – 25
- 

- 3.76 - 3.15 
- 4.01 

 كوة 45أقِّ نن  – 35نن 
3.76 * 

2.95 * - - 2.99 
- 3.57 

 كوة 55أقِّ نن  – 45نن 
4.39 * 3.15* 

2.99 * - 
- 

 كوة فأ ثر 55
5.04 * 5.01 * 

3.57 * - 
- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

ة حددور لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددبددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة    

جددود ينالَحدد  و ممارسددة اًهتمددام بجمهددور المسددتفيدين وفقدداً لمتغيددر نددو  العمددر درجددة 

هم ر  لصدالذ الدذين أعمدا(  =0.05فروق ذا  دًل ة إحصايية عند مستو  الدًلدة ) 

مدر سنة على باقي مسدتويا  الع 55أقل من  – 45سنة فيكثر  والذين أعمارهم من  55

 األ ر .

 محور االهتمام بالعاملينج( 

دور  ستو  مأنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند  (47)كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

 (.5.187هتمام بالعاملين وفقاً لمتغير العمر  حيا بلغت قيمة )ف( المحسوبة )اً

 

 



 

 

 

درجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً لمتغير العمر ا  ستويمستو  من الم  ولصالذ أي  ممارسة اًهتمام بالعاملين وفقا

( للمقارنا  scheffe) شيفيها تبار  ستخدامباب المقارنا  البعدي ة  تمَّ إجرا الخمسة 

دور رقم ) بيَّن في الج   (.  51 البعدي ة  كما هو من

 (51جدِو )                                  

 سمومهةْمل نن حماور معانح ُتؤام ًبماركة حمإر ْالدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ 
 رمعؤوفقاً ملتغ  ْ مبدكوة جدة  ؤا كدر ها نوسإيإُاات ْْلُحهة ْالجتؤالهة محمحه

 ْمعؤر
 فأ ثر 55 55-45 45-35 35– 25 25أقِّ نن 

 - - كوة 25أقِّ نن 
- 

- 
- 4.77 

 - - كوة 35أقِّ نن  – 25
- 

- 
- 4.10 

 - كوة 45أقِّ نن  – 35نن 
- 

- 
- - 3.27 

 كوة 55أقِّ نن  – 45نن 
- - 

- 
- - 

 كوة فأ ثر 55
 

4.77 * 4.10 * 
3.27 * - 

- 

 (   =0.05* دْمة لود نستإى )     

سددة حددور لمتوسددطا  اسددتجابا  عينددة الدرابددالن ظر إلددى نتددايج المقارنددا  البعدي ددة       

  دًل دة ينالَحد  وجدود فدروق ذا ممارسة اًهتمدام بالعداملين وفقداً لمتغيدر العمدر درجة 

 سددنة فدديكثر 55لصددالذ الددذين أعمددارهم   (  =0.05إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ) 

  ذوي األعمار المختلفة.على 

 

 



 

 

 

 محور المحاة ة على البيئة والباقةد( 

دور  ستو  أنه توجد فروق ذا  دًلة إحصايية عند م (47)كما يتبيَّن من الج 

سة مماردرجة ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05الدًلة  ) 

ً لمتغير العمر  حيا بلغت قيمة )ف( الالمحافظة على ال بة محسوبي ة والطاقة وفقا

(4.280.) 

ارسة ممدرجة متوسطا  استجابا  عينة الدراسة حور ولمعرفة اتجار الفروق بين 

ً لمتغير العمر ويا  لمستمستو  من ا  ولصالذ أي  المحافظة على البي ة والطاقة وفقا

( للمقارنا  scheffe) شيفيها تبار  باستخدام تمَّ إجراب المقارنا  البعدي ة  الخمسة 

دور رقم ) بيَّن في الج   (.  52 البعدي ة  كما هو من

 (52جدِو )

مطاقة ننح  ْمبهافظة لماركة حمإر ْةدرجة نتاِج ْملقارانت ْمبعدك ة الكترياًبت لهوة ْمدْركة  ِإ  حماور  ئة ْو
  ْمعؤرملتغ  وفقاً   ؤا كدر ها نوسإيإُامبدكوة جدة  ْالجتؤالهة محمحهات ْْلُحهة  ْملسمومهة

 فأ ثر 55 55-45 45-35 35– 25 25أقِّ نن  العمر

 - - كوة 25أقِّ نن 
- 

- 
- 4.90 

 - - كوة 35أقِّ نن  – 25
- 

- 
- 3.50 

 - كوة 45أقِّ نن  – 35نن 
- 

- - 
- 

 - كوة 55أقِّ نن  – 45نن 
- 

- - 
- 

 كوة فأ ثر 55
 

4.90 * 3.50 * 
- 

- - 

 (   =0.05دْمة لود نستإى ) *     



 

 

 

ة حدور لمتوسدطا  اسدتجابا  عيندة الدراسدوبالن ظر إلدى نتدايج المقارندا  البعدي دة   

جددود وينالَحد   ممارسدة المحافظددة علدى البي ددة والطاقدة وفقداً لمتغيددر ندو  العمددر درجدة 

رهم   لصدالذ الدذين أعمدا(  =0.05فروق ذا  دًل ة إحصايية عند مستو  الدًلدة ) 

 ذوي األعمار المختلفة.سنة فيكثر على  55

 الخامسالسؤال  مناقشة  

سدتو  د فروق ذا  دًل ة إحصايية عندد مأمهر  النتايج أنه ً توج:  متغير الجن 

اور أفراد عينة الدراسدة حدور جميدع محد بين متوسطا  استجابا   ( = 0.05)  الدًلة

سدوبوها ليدة بمديندة جددة كمدا يددركها مناًجتماعيدة للكليدا  األه المسؤوليةممارسة درجة 

ملين وربمدا يعدود السدبب فدي ذلدك إلدى شدعور جميدع العدا.وفقاً لمتغير الجدن  )ذكدر/ أنثى(

هتمددام اًجتماعيددة مددن  ددالر اً المسددؤوليةوالعددامال  فددي الكليددا  األهليددة بيهميددة تحقيددق 

  وعدداملين  بق ددايا المجتمددع وماددكالته واًهتمددام بمنسددوبي الكليددة مددن  ددالب و البددا

لتنظيمدي األتدر ذلدك علدى المنداخ لك إدراك جميدع العداملين واًهتمام بالبي ة المحيطة  وكذ

 في العمل دا ل الكليا   وعليه لم تختل  وجهة نظرهم وفقاً لمتغير الجن .

ندد أمهدر  النتدايج أنده توجدد فدروق ذا  دًلدة إحصدايية ع:  متغير المؤهل العلمدي

( بددين متوس ددطا  اسددتجابا  عينددة الدراسددة حددور جميددع   =0.05مسددتو  الدًلددة ) 

دركها اًجتماعيدة للكليدا  األهليدة بمديندة جددة كمدا يد المسدؤوليةممارسدة درجة محاور 

 منسوبوها فيها وفقاً لمتغير المؤهل العلمي.

ظر ي النوربما يعود السبب في ذلك إلى أً ً تالف المؤهل العلمي للعاملين أتر ف

لمجتمع اًجتماعية التي يجب أً تقوم بها الكليا  األهلية نحو ا المسؤوليةنحو 

المحلي  حيا إً نظرة أ حاب المؤهل العالي تكوً أشمل وأعمق نحو المهام 

 دمة حلي ووالواجبا  التي ينبغي أً ت طلع بها الكليا  األهلية لخدمة المجتمع الم

مهام  تحقيق ف ً نظرتهم تكوًأفرادها الذين ياكلوً جزباً من هذا المجتمع  وبالتالي 

  .ومس وليا  أكثر منها لد  الذين مؤهلهم العلمي أقل



 

 

 

ايية عند ًلة إحصأمهر  النتايج أنه توجد فروق ذا  د:الوميفيمتغير المسمى       

يع ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور جم  =0.05)  مستو  الدًلة

ا ما يدركهتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة كاًج المسؤوليةممارسة درجة محاور 

 منسوبوها فيها وفقاً لمتغير المسمى الوميفي.

لكلية ين في اوربما يعود السبب في ذلك إلى أً لنو  الوميفة التي يمارسها العامل  

لمحلي اممارسة الكلية للمس ولية اًجتماعية واهتمامها بالمجتمع درجة في إدراك 

نتيجة  دري تسبين لها وكذلك البي ة المحيطة  حيا إً أع اب هي ة التواهتمامها بالمن

ع ومياً موً ياحتكاكهم بالطالب والطالبا  لديهم نظرة أكبر من اإلداريين ألنهم يتعامل

ي فنق  باًجتماعية للكلية  فهم أوًً أنفسهم ياعروً  المسؤوليةجميع ما يتعلق ب

وً ب ع  اًهتمام بجمهور الطالب تحقيق الكليا  لمتطلباتهم وكذلك ياعر

 ً مل مع لتعالوالطالبا  وهم يتعاملوً مع البي ة في الكلية كما أنهم يخرجوً ميدانيا

يما فباعتبارهم أ حاب القرار رؤساب البرامج المجتمع  وكذلك تقترب منهم نظرة 

ا أي  همرؤساب البرامج و باعتبار أً أغلب  يتعلق بالمااركة في المجتمع المحلي 

 ةسؤوليالماإلداريين فلي  لديهم الدراية الكافية بتفا يل أع اب هي ة تدري  أما 

  .اًجتماعية

يية عند حصاأمهر  النتايج أنه توجد فروق ذا  دًلة إمتغير الرتبة العلمية:     

يع ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور جم  =0.05) مستو  الدًلة 

ا ما يدركهاًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة ك لمسؤوليةاممارسة درجة محاور 

 منسوبوها فيها وفقاً لمتغير الرتبة العلمية.

اًجتماعية في  المسؤوليةك ارب دربما يعود السبب إلى أً للرتبة العلمية دور      

 الكليا  األهلية  حيا إً أغلب الذين رتبهم العلمية عالية هم في موضع  نع القرار 

كما أً أغلبهم شغل منا ب قريبة من مصادر  نع القرار في الكليا  األهلية  

وبالتالي تكوً نظرتهم وتصورهم أوضذ حور  طط الكلية فيما يتعلق بمحاور 

 اًجتماعية من ذوي الرتب العلمية األقل. المسؤولية



 

 

 

عند  ةًلة إحصاييأمهر  النتايج أنه ً توجد فروق ذا  د:متغير الجنسية       

ة درج( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور   =0.05) مستو  الدًلة 

 فيهاا نسوبوهاًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة كما يدركها م المسؤوليةممارسة 

ً لمتغير الجنسية  يا  الكل ربما يعود السبب في ذلك إلى أً جميع العاملين فيوفقا

ي ة التاًجتماعي المسؤوليةاتهم يدركوً أهمية محاور األهلية بغ  النظر عن جنسي

 ينبغي اًضطال  بها من قبل الكليا  األهلية ولذلك لم تختل  وجهة نظرهم

جنسية ال الذلص إحصاييااًهتمام بالبي ة والطاقة كانت الفروق الدالة عدا نحو حولها.

 طاقة ووال تم بالبي ةوربما يعود السبب إلى سبق بلدانهم ب نااب جمعيا  تهاألجنبية 

نهم والدعوا  العالمية الصادرة م لتلك الجمعيا كآفة المؤسسا  ودعم  اشتراك

العرب يين و.مع العلم بيً أي سبب ً يافع بتهاوً السعودبالبي ة والطاقة مباًهتما

 بالبي ة والطاقة.

   

حصايية إة ًلأمهر  النتايج أنه توجد فروق ذا  د:متغير عدد سنوا  الخبرة       

جميع  ( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور  =0.05) عند مستو  الدًلة

ا ما يدركهاًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة ك المسؤوليةممارسة درجة محاور 

 منسوبوها فيها وفقاً لمتغير عدد سنوا  الخبرة.

 المسدؤوليةبيدق محداور وربما يعود السبب إلدى أً ذوي الخبدرة األعلدى يددركوً تط

اعيدة اًجتم المسدؤوليةأعلى من ذوي الخبرة المنخف ة  ألً إدراك درجة اًجتماعية ب

 ويلددة  للكليدا  األهليددة باددكل عميددق ً يتدديتي إً مددن  دالر مسدديرة الكليددة لفتددرة رمنيددة

 يةالمسدؤولوهذا يدركه من عملوا فدي الكليدا  لفتدرة رمنيدة  ويلدة وشداهدوا ممارسدا  

 .اعية من قبل الكليا  األهلية  الر فترة عملهماًجتم

دًلة إحصايية عند مستو  أمهر  النتايج أنه توجد فروق ذا  :متغير العمر 

( بين متوس طا  استجابا  عينة الدراسة حور جميع محاور   =0.05) الدًلة



 

 

 

فيها  ابمدينة جدة كما يدركها منسوبوهاًجتماعية للكليا  األهلية  المسؤوليةممارسة 

                                                                              وفقاً لمتغير العمر.

مر ي العربما يعود السبب إلى أً هذا المتغير يرتبط بمتغير الخبرة  حيا إً ذو

لعمر ااًجتماعية من ذوي  المسؤوليةاألعلى لديهم دراية و برة أكثر نحو محاور 

هم ااهداتالتجارب التي مر  بهم وممن   وهذا يعود للخبرة التي تحصلوا عليها األقل

 .اًجتماعية في الكليا  األهلية المسؤوليةالواقعية لتطبيق 

والتي  م(1996دراسة الرشيدي)  تتفق نتايج السؤار الخام  باكل عام مع نتايج       

ة ماعيولية اًجتمام بالمسؤوجود عوامل تؤتر على اًلتزام واًهتتو ل فيها إلى 

القرب من العا مة ومستو  المسؤولين درجة رأر المار وكالعمر الزمني و

على اًهتمام  متغيرا  تؤتر وجودم( إلى 1997ودراسة منصور ) التعليمي.

 المؤهل العلمي والخبرة.وكذلك لطبيعة عمل كمتغير بالمسؤولية اًجتماعية 

بع  للدالة على وجود فروق دالة إحصاييا ترجع م(ا2000ودراسة الطروانة)الاركة.

  لحاًا المؤترة على ال ماً اًجتماعي ودعم المتغيرا  كرأر المار و عدد العمار

الة بين وجود عالقة د في م(2001دراسة الحارتي)و اًنسانية. والحفام على البي ة.

حسب  -سالبة -قةمستو  المسؤولية اًجتماعية ومتغير العمر  وتختل  في اتجار العال

 .متغير العمر

تناور فرد  الدراسة الحالية بهذر النتيجة حيا لم تانوحسب متغير الجنسية   

م( في 2005سة جميل)االدراسا  السابقة هذا المتغير بالتحليل.ولكنها كانت مطلب لدر

 الاركا  متعددة الجنسيا .

 ددلت إليهددا دراسددة كددل مددن باددكل عددام مددع النتددايج التددي تو النتددايجوتختلدد  هددذر         

(1985) Hantz & Wright  .  التدي انشدير فيهدا بوجدود فدروق تنعدز  لمتغيدر الجدن

عدم وجود فروق دالدة إحصداييا ًتجاهدا  أفدراد العيندة م( في 1998دراسة المرشد )و

 -تو  التعليمددي و والمسددتو  اإلداريالمسددإلددى  نحددو مفدداهيم و فلسددفة المسددؤولية تنعددز 



 

 

 

 .للعينددة  فددروق دالددة إحصدداييا تنعددز  لمتغيددري العمر ومدددة الخبددرة مددع وجددود -وتتفددق

فددروق ذا  دًلددة إحصددايية فددي مسددتو   م( فددي عدددم وجددود2000ودراسددة الزامددل)

 بوجدود تتفدق معهدا هدـ(1424بين أفراد العينة ودراسدة الحربدي) المسؤولية اًجتماعية

ً دددتالف ف دددا   لجميدددع أبعددداد المسدددؤولية اًجتماعيدددة تعدددز  دالدددة إحصددداييافدددروق 

عدددددز  لمتغيدددددر تن فدددددروق دالدددددة إحصددددداييا ً  بعددددددم وجدددددود وتختل  معهددددداالدراسدددددة.

 ذعدد الثالدا لمتغيدر الجدن  إبعددا ال الجن  العمر المؤهل العلمي عدد سدنوا  الخبدرة 

 .وجد  فروق لصالذ ف ة اإلنا  مقابل الذكور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 خــــامسصل الـــــــــالف

 

 

 لنتااجخال ة ا

 التو يات

 دراسات مقترحة



 

 

 

توصلت  خالصة الدراسة و أبرز النتائج التيفي هذا الفصل  الباحثةتتناول        

 ، ثم تقديم بعض التوصيات والمقترحات.إليها

جهة وة من المسؤولية االجتماعية للكليات األهلية بمدينة جد:تناولت الدراسة موضوع 

 نظر منسوبوها)أعضاء هيئة التدريس ورؤساء البرامج واإلداريين(.

 :معرةة كلى وهدةت

  وها بمدينددة جدددة كمددا يدددركها منسددوبدرجددة المسددؤولية اًجتماعيددة للكليددا  األهليددة

 .( و اإلداريينالبرامجأع اب هي ة التدري  و رؤساب )

  تمددام بماددكال   وق ددايا اًه حددورممارسددة الكليددا  األهليددة بمدينددة جدددة درجددة

املين اًهتمددام بالعددوتفيدين )الطددالب والطالبددا (  اًهتمددام بجمهددور المسددالمجتمددع  و

 ؤسدابأع داب هي دة التدري  ر ) المحافظة على البي ة والطاقة كما يددركها منسدوبوهاو

 . (البرامج  اإلداريين

 ددا إذا كدداً هندداك فددروق ذا  دًلددة إحصددايية عنددد مسددتو  الدًلددة ( α =0.05) عم 

ها دركحددور درجددة ممارسددة المسددؤولية اًجتماعيددة للكليددا  األهليددة بمدينددة جدددة كمددا يدد

 دراسدةوفقداً لمتغيدرا  ال(  اإلداريينرؤسداب البدرامجأع اب هي دة التدري   )منسوبوها

دد عددالجنسددية      الرتبددة العلميددة المسددمى الددوميفي )متغيددر الجددن    المؤهددل العلمي 

 سنوا  الخبرة (. 

مدددددددددنهج: المسدددددددددحي الو دددددددددفي . وقاسدددددددددت أداة الدراسدددددددددة الو استتتتتتتتتتخدمت      

وق ددايا  ًجتماعيددة المبنيددة علددى أربددع أبعاد)اًهتمددام بماددكال )اًستبانه(المسددؤولية ا

ي ددددة المجتمددددع الخارجي اًهتمددددام بالمسددددتفيدين  اًهتمددددام بالعاملين الحفددددام علددددى الب

يدا  البدرامج واإلداريدين فدي الكلاب هي ة التدري  ورؤسداب والطاقة(.و بقت على أع 

 .مفردة  (179بل  عدد أفراد عينة الدراسة) واألهلية  بمدينة جدة 

 

 



 

 

 

  T-Testباسددتخدام ا تبددار  SPSSالبيانددا  بالحزمددة اإلحصددايية  تمددت معالجددةو        

لقيددار  (ANOVA) وا تبددارالدراسددة  عينددةلمعرفددة دًلددة الفددروق بددين متوسددطا  

 اتجددارلمعرفددة  (Scheffe)ا تبددارو الفددروق بددين متوسددطا  مجتمددع الدراسددة الثالتددة.

 .الفروق

 

 :ةنتائج ال راسملخص 

ل بدقس مدن  أمهر  النتايج أً متوسطا  عبارا  اًهتمام بماكال  وق ايا المجتمدع (1

( 2.60 – 3.49)تراوحدت بدين بمدينة جدة كما يدركها منسدوبوهالكليا  األهلية ا

  بلد   والباحثدةه تالذي حدد اً للمحك( وفق%52.0 – %69.8بنسبة م وية بلغت )

(  %61.2  بنسددبة م ويددة بلغددت )(3.06المتوسددط العددام لعبددارا  هددذا المجددار )

ت كاندد ممارسددة اًهتمددام بماددكال  وق ددايا المجتمددعدرجددة ووفقدداً للمحددك فدد ً 

 .متوسطة

أمهدددر  النتدددايج أً متوسدددطا  عبدددارا  اًهتمدددام بجمهدددور المسدددتفيدين )الطدددالب  (2

أنهدا  نجدد بمديندة جددة كمدا يددركها منسدوبوهالكليدا  األهليدة بدل امن قس والطالبا ( 

اً وفقدد( %58.4 – %76.4( بنسددبة م ويددة بلغددت )2.92 – 3.82تراوحددت بددين )

(  3.37المتوسدط العدام لعبدارا  هدذا المجدار )بلد     وه الباحثةتالذي حدد للمحك

ور ممارسة اًهتمام بجمهددرجة (  ووفقاً للمحك ف ً %67.4بنسبة م وية بلغت )

 .ةمتوسط تكانالمستفيدين )الطالب والطالبا ( 

هليدة لكليدا  األمدن قبدل  ا متوسطا  عبارا  اًهتمدام بالعداملينأمهر  النتايج أً  (3

ة ( بنسدب2.93 – 3.86نجد أنها تراوحدت بدين ) بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها

بلددد     وه الباحثدددةتدددالدددذي حدد اً للمحدددكوفقددد( %58.6 – %77.2م ويدددة بلغدددت )

(  %67.2(  بنسددبة م ويددة بلغددت )3.36المتوسددط العددام لعبددارا  هددذا المجددار )

 .ةمتوسط تكان ممارسة اًهتمام بالعامليندرجة ووفقاً للمحك ف ً 

 



 

 

 

قسبددل مددن  أمهددر  النتددايج أً متوسددطا  عبددارا  المحافظددة علددى البي ددة والطاقددة (4

     نجدددد أنهدددا تراوحدددت بدددين  بمديندددة جددددة كمدددا يددددركها منسدددوبوهالكليدددا  األهليدددة ا

الددذي  اً للمحددكقددوف( %59.8 – %80.2( بنسددبة م ويددة بلغددت )2.99 – 4.01)

 ويدة م(  بنسدبة 3.47المتوسط العدام لعبدارا  هدذا المجدار )بل     وه الباحثةتحدد

 قدةممارسة المحافظة على البي دة والطادرجة (  ووفقاً للمحك ف ً %69.4بلغت )

 .كبيرة تكان بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهالكليا  األهلية ا قسبل من

 بدددين   (  =0.05)  ية عندددد مسدددتو  الدًلدددةد فدددروق ذا  دًل دددة إحصدددايً توجددد (5

أفدددراد عيندددة الدراسدددة حدددور درجدددة ممارسدددة المسدددؤولية  متوسدددطا  اسدددتجابا 

يددري ها منسددوبوها وفقدداً لمتغاًجتماعيددة للكليددا  األهليددة بمدينددة جدددة كمددا يدددرك

لطاقدة بالبي دة واالجن   والجنسية إً أً وجد فرق لمتغير الجنسية حدور اًهتمدام 

 بينمددا توجددد فددروق دالددة إحصددايياً بددين متوسددطا  ذين جنسدديتهم أجنبددي الدد لصددالذ

 استجابا  أفراد عينة الدراسة تعز  للمتغيرا  التالية:

أقدل  – 45والدذين أعمدارهم مدن  سنة فيكثر 55كاً لصالذ الف ة العمرية  :متغير العمر

 . سنة على باقي مستويا  العمر األ ر  55من 

 نم مدسدنة فديكثر  والدذين  بدرته 15لصدالذ الدذين  بدرتهم  :الخبدرةمتغير عدد سنوا  

 .الخبرةسنة على باقي مستويا   15أقل من  – 10

ين رتبدتهم لصالذ الذين رتبتهم العلميدة أسدتاذ مادارك فديعلى والدذ :العلميةمتغير الرتبة 

 العلمية أستاذ مساعد على الذين رتبتهم العلمية محاضر فيقل.

الذ الدذين مسدمى وميفدتهم ع دو هي دة تددري   وميفدتهم لصد :الدوميفيمتغير المسمى 

 .ريي  قسم  على الذين مسمى وميفتهم إداري

تير مدن دكتدورار و ماجسد مستويا  المؤهل العلميذوي لصالذ  :متغير المؤهل العلمي 

 على الذين مؤهلهم العلمي بكالوريور

 

 



 

 

 

  ثانياً:التو يات والمقترحات

ولية والتدي أشدار  أً درجدة المسدؤ ر  عنهدا الدراسدةفي ضوب النتايج التي أسدف       

 التعلديم اًجتماعية لمنسوبي الكليا  األهلية متوسطة و ً يليق ذلك بالصفوة فمؤسسا 

لتو دديا  اعدددداً مددن  الباحثددةتددورد  العددالي تعتبددر القايدددة والرايدددة لتنميددة المجتمددع لددذلك

 اًجتماعيددة للكليددا  ليةالمسددؤووالمقترحددا  التددي يمكددن أً تسدداهم فددي رفددع مسددتو  

  األهلية   وهي كما يلي:

هتمتتام ممارستتة الكليتتات األهليتتة االدرجة :المتعلتتب بتت  نتتتائج الستتؤال األول علتت   بنتتاء  

 .متوسطةدرجة  ه؟وكانت نتيجتبقضايا المجتمع ومشكالته

   لمختل  مؤسسا  المجتمع من أجل اإلسهام في حدل المادكال  ميدانيةعمل ريارا 

 فيها. الموجودة

  مسددددرحيا  أو بددددرامج تربويددددة ل  فددددار ذوي بددددرامج توعويددددة متنوعددددة كالتقددددديم

اًحتياجددا  الخا ددة فددي مراكددزهم   ليتسددنى ح ددور أكبددر عدددد مددنهم   مددن قبددل 

 الطالبا  ذوا  التخص  المناسب   وجعل ذلك مارو  تخرج.

  لتوعية المجتمع المحلي ببع  الق ايا التي تؤدي إلى وجود محاضرا عقد 

  ووضع الحلور المناسبة لها. هاالماكال  من  الر الوقوف على أسباب

 .تخصي  مقاعد دراسية لذوي اًحتياجا  الخا ة 

 مإقامة محاضرا  أو دورا  أو ورش عمل بالتعاوً مع مؤسسا  التعليم العا 

 اب.والعالي ومراكز األحي

 األ در مادترك  مدع مؤسسدا  قطدا  األعمدار جعل تمويل مراكز البحو  دا لها  

عدالي ها الماليدة  علدى غدرار مؤسسدا  التعلديم الألً ذلك مكل  جداً قد يفوق قددرت

 األهلي بيمريكا.

 

 

 



 

 

 

 اًهتمدام حدورممارسدة الكليدا  األهليدة درجة :على نتايج السؤار الثاني المتعلق بدـ بنابً 

 درجة متوسطة. هوكانت نتيجت ؟بالمستفيدين

 تو ي الباحثة 

 أ ر  في التعليم العالي ومؤسسا  أ ر  في بمؤسسا الطلبة  ت امن تعزيز 

 المجتمع.

   تاجيع الطلبة من مختل  التخصصا  باقتراح مواضديع للبحدا ووضدع  طدط لهدا

 .لبحااومن تم  توجيهها إلى المؤسسا  ذا  العالقة لتبني 

   ة وسدلكي واألهلدي مؤسسا  التعليم العدالي الحكدومي بين  لبةإنااب قنوا  اتصار 

 ية و اًشتراك في المسابقا  الثقافية.ً سلك

 .تكريم الطلبة المتطوعين في األعمار الخيرية 

  علومده وقد لفت اًنتبار تخص  أكثر من كلية للعلوم الطبية   أي أً  لبة الطب و

  ًسيمار. سنة اًمتيا قبل  في العيادا وعليه يتم إشراكهمتاكل أكبر نسبة فعليه   

 ركهم.   في اإلجارا  لتقوية مدا

  إتاحدددة الفر دددة بتبدددادر قواعدددد المعلومدددا  بدددين مؤسسدددا  التعلددديم العدددالي األهلدددي 

  . والحكومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ًهتمدام رحدوممارسدة الكليدا  األهليدة درجة : على نتايج السؤار الثالا المتعلق بـ بنابً 

 درجة متوسطة. هوكانت نتيجت؟بالعاملين

  تو ي الباحثة 

  ا هي ة التدري  ومنسوبي الكليريادة العناية بيع اب. 

  ع اب تقديم الحوافز التاجيعية لهم من  الر إقرار جوايز مالية ومعنوية ل

 المتميزين  الر العام الدراسي وتكريمهم في حفل  ا .

 بتقديم تخفي ا  لهم عند اًشت توفير الخدما  ال رورية ً ي راك فودعمهم ماليا

 مؤسسا  الخدمة بالمجتمع المحلي.

 على موا لة التعليم  و تثقي  أنفسهم. هميعتاج 

 

 

 اإلهتمدام رحدوممارسة الكليا  األهلية درجة : المتعلق بـ على إجابة السؤار الرابع بنابً 

 درجة كبيرة. هوكانت نتيجت ؟بالبي ة والطاقة

  تو ي الباحثة. 

  اعة ا  بزرلبي ة الدا لية والخارجية للكليالح  الجمالي لالحر  على تنمية

 .األشجار والورود

 اجرةاستغالر المناسبا  الخا ة بذلك كاًحتفار مع المجتمع المحلي بيوم ال 

 ً  .لتحسين البي ة  حياً وجماليا

 .إجراب مسابقا  في تزيين الورود لتنمية الح  الجمالي 

 

 

 

 

 



 

 

 

ر ينة حود العبناًب على نتايج السؤار الخام  المتعلق بـ الفروق بين استجابا  أفرا

 ممارسة المسؤولية اًجتماعية  تو ي الباحثةدرجة 

 برة قل  برامج توعية بالمسؤولية اًجتماعية لتوعية اإلداريين والذين أ تصميم

 .والسعوديين والعرب وتيهيال

 .عقد دورا  ومحاضرا  توعوية دا ل الكليا  و ارجها 

  ة.للماتركين والمصممين لبرامج المسؤولية اًجتماعيمنذ شهادا  وحوافز 

 رفة ليا  لمععلى منسوبي الكالمسؤولية اًجتماعية برامج تنفيذ  إجراب استفتاب بعد

  .لديهم مستو  المسؤولية اًجتماعيةتطور 

  

 قرتحات املب( 

ا كان ميدان البحث يفتقر إل  البحوث والدراسات التي تتناول        ضوعات مولمَّ

راء هذا وسعيا  إل  إث -نفس ل أكثرها في تخصصات علم -مماثلة لموضوع هذا البحث

 ما يلي: قترحت الباحثةالميدان بالبحوث ذات الّصلة فإنَّ 

  جامعاتفي الأقسام اإلدارة والتخطيط التربوي توجيه طلبة الدراسات العليا في 

و أ بناء نموذج مثلإلجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية السعودية،

كة بالممل ية في المؤسسات التعليمية األهليةاالجتماع المسؤوليةممارسة ل مقترح

 .العربية السعودية

  يةالمسؤولمخطط لها بعناية حول كيفية تحقيب متخصصة تدريبية تصميم برامج 

ا تخدامهصالحيتها السدرجة والتثبُّت من  االجتماعية من قبل الكليات األهلية،

 ب مع التطورات التدريب، وأن تأخذ صفة االستمرارية بشكل يتواكفي عملي

 القائم في اإلدارة والتخطيط التربوي.

 



 

 

 

 : البحوث والدراسات املستقبلية ثالثا  

 ي:ما يل مزيد من الدراسات المماثلة، ومن البحوث المقترحةالإجراء  الباحثةقترح ت

االجتماعية  المسؤوليةممارسة درجة إجراء دراسات أخرى مماثلة في حول  -1

 أخرى من المملكة العربية السعودية.في الواقع الميداني في بيئات 

طب منا في كافةتطبيب أداة الدراسة الحالية عل  المؤسسات التعليمية األهلية  -2

 .المملكة العربية السعودية

 المسؤوليةممارسة درجة إجراء دراسات تجريبية ألثر متغيرات أخرى عل   -3

 للكليةكالمركز المالي والعمر الزمني  االجتماعية في الكليات األهلية

 والتخصص.

يم التعلأجراء دراسات مقارنة بين طلبة التعليم العالي الحكومي مع طلبة  -4

 .األهلي

 .في التعليم إجراء دراسة مقارنة بين مراحل مختلفة -5

 إجراء دراسات لقياس،أو تقويم أنشطة وبرامج المسؤولية االجتماعية في -6

 الكليات األهلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اخلامتة   

 بسيطة. دراسة العني في هذا المقام إً أً أحمد هللا أوً على ابتداب هذر الً يس       

 الدذية . السدعوديوالتي ً تعد إً ورقة من أوراق شجرة التعليم في المملكة العربيدة 

 . نه ة المملكة العربية السعودية   ويفخر بها كل من تغذ  منها مالر وجذورهو 

 دة وً تبدأ كبيرة  نفيعظم األعمار هي التي تبدأ جي

إً  والسعي  ا لمستمر إلجراب مثل هدذر الدراسدا  واألبحدا  واً كاندت بسديطة     

 أنها ذا  مردود ايجابي .

 ليةالمسددؤوهدذر الدراسددة مالمددذ ألهدم الق ددايا التربويدة أً وهددي  تشددكلحيدا        

بحددا كدات  وال. فدال يمكدن فددي هدذر العجالدة الغدو  فددي تفصديالتها إً بالت اًجتماعيدة

 الو ور إليها. ةوالدراسة العلمية الر ينة. متمني

َن ن يعتريدده النقصدداً   وً يرجددو مددن الكمددار إً أً َن  ويظددل العمددل الباددري عمددلن

 يسعى إليه.

 . وهللا الهادي إلى سواب الصرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر
 و

 المراجع
 

 المالحق
 

 المراج  و المالح 



 

 

 

 ادرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمت ۞

 .القراً الكريم (1

الجعفي أبدددي عبددددهللا محمدددد بدددن إسدددماعيل بدددن إبدددراهيم ابدددن المغيدددرة بدددن بردربدددة  (2

)باب  نع الطعدام   حيذ البخاري )كتاب األدب(م(.1981هـ/1401البخاري.)

 الفكر. داربيرو : )الجزب السابع( والتكل  لل ي (

ددداج بدددن مسدددلم.)د (3 ذ الجدددامع الصدددحي (. -النيسدددابوري أبي الحسدددين مسدددلم بدددن الحج 

ى  دددحيذ مسدددلم )بددداب ف ددديلة اإلمدددام العدددادر وعقوبدددة  )كتددداب اإلمارة( المسدددم 

 الجاير( )باب وجوب  اعة األمراب فدي غيدر معصدية  وتحريمهدا فدي المعصدية(

 .لبناً:دار المعرفة. )الجزب السادر(

الجامع الصحيذ المسم ى  دحيذ مسدلم)الجزب الثامن()كتداب  )د  ( _________ (4

 لبندداً:داروالصددلة واألدب()بدداب تددراحم المددؤمنين وتعددا فهم وتعاضدددهم (. البددر

 المعرفة.

الخرسدددداني أبو عبدددددالرحمن بددددن علددددي بددددن شددددعيب بددددن علددددي بددددن سددددناً بددددن  (5

م سددند النسددايي باددرح الحدداف  جددالر الدددين السدديو ي وحاشددية اإلمددا.)د  (.البحر

 زب الثددامن(.()الجالسددندي.)كتاب اإليمدداً وشددرايعه( )باب تفاضددل أهددل اإليمدداً

 بيرو :المكتبة العلمية.

سدنن م(.1971هدـ/1391)األردي الحاف  أبي داود سليماً بن األشعا السجسدتاني. (6

ب فدي )كتداب البيدو  و اإلجارا ( )بداأبي داود ومعه كتاب معالم السند للخطابي.

            تعليق الدددعار عز  عبيددد & السدديد دعاب)الجزب الثالددا( بيددع ف ددل المدداب (

 :دار الحديا.سوريا(.1  )

لسددند سددنن أبددي داود ومعدده كتدداب معددالم ام(.6919هددـ/8813.)                        (7

تعليق الدعار عز   )كتدداب الطهارة( )بدداب فددي البددور فددي المسددتحم(للخطابي.

 :دار الحديا.سوريا(.1( )  األورعبيد )الجزب 

إلمدام أحمدد بدن حنبدل ا مسدند (. -.)دبدن حنبدل أبي عبدهللا أحمد بدن محمدد الايباني (8

ددار فددي سددنن األقددوار واألفعددار أبددي أمامدده حددديا ) وبهامادده منتخددب كنددز العم 

 الصادر.المكتب اإلسالمي:دار .بيرو : )المجلد الخام (الباهلي(

األلباني محمددددددد نا ددددددر الددددددد ين بتكلي  مددددددن مكتددددددب التربيددددددة العربددددددي لدددددددور  (9

تدددددداب ماجدددددده )ك ددددددحيذ سددددددنن ابددددددن (. 1986هددددددـ/1407الخليج:الريدددددداض.)

 ي.(. بيرو :المكتب اإلسالم1)المجلد الثاني()  أجر األجراب( الرهوً( )باب

 .         محمددددد  النجددددار &حامددددد   عبددددد القددددادر&أحمددددد  الزيا  &مصددددطفى إبراهيم  (10

( 1العربيددة )ج )تحقيق(مجمددع اللغددة المعجم الوسدديطمعجددم اللغددة العربيددة:(.  -)د

  هراً:المكتبة العلمية



 

 

 

  معجم المصطلحا هـ(.1414.)اهيم & البرعي محمد عبد هللاالتويجري  محمد إبر (11

 (. الرياض:مكتبة العبيكاً. 1) اإلدارية

.الكويددت:مجل  الناددر العلمددي القددامور التربويم(.2003الدددبور جواهر محمددد.) (12

 لجامعة الكويت.  

اف حبيب.) (13 ددددددددددح  معجددددددددددم إدارة المددددددددددوارد الباددددددددددرية وشددددددددددؤوً م(.2003الصَّ

 ً..لبناً:مكتبة لبناالعاملين

 معجدم المصدلحا  التربويدةهـ(. 1419اللقاني   أحمد حسين& الجمل علي أحمد .) (14

فة في المناهج و رق التدري    (.مصر:عالم الكتب.2)  المعر 

 http://www.mohe.gov.saورارة التعليم العالي  (15

معجددم لغددة (.م1988/هددـ1408.)حامددد  ددادق   قنيبددي&  رمحمددد روا  قلعددة جددي (16

 .النفاي   دار لبناً:(2.) الفقهاب

 

 المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ۞

دور  رؤيدة لتحقيدق: التربية البي ية في مناهج التعلديمم(.2001براهيم مجدي عزيز.) (17

 القاهرة:مكتبة األنجلو المصرية.تربوي تعليمي لحماية البي ة من التلو .

خلقددي  عالقددة المسددؤولية اًجتماعيددة بددالحكم الم(.2004لاددافعي إبددراهيم.)إبراهيم ا (18

وبعددد  متغيدددرا  الاخصدددية لدددد   دددالب كليدددة المعلمدددين فدددي المملكدددة العربيدددة 

علمدي (. الكويت:مجل  النادر ال18( )المجلد 71 )العددالمجلة التربويةالسعودية 

 157-115في جامعة الكويت.   

إدارة األعمار:نظريددددددددا  ونمدددددددداذج (.م2005إدري  تابددددددددت عبددددددددد الددددددددرحمن.) (19

 .اإلسكندرية:الدار الجامعية.تطبيقية

 ..اإلسكندرية:الدار الجامعيةمقدمة في األعمارم(.2004أبو قح  عبد السالم.) (20

.مصددر: التنافسددية وتغييددر قواعددد اللعبة:رؤيددة مستقبليةم(.1996___________.) (21

 اإلشعا .

اإلسددكندرية:الدار  عمددار.سياسددا  واسددتراتيجيا  األم(.2004___________.) (22

   الجامعية.

 (.الريداض:دار الخريجدي6) اإلدارة فدي اإلسدالمم(.1996أبو سدن أحمد إبدراهيم.) (23

 للنار والتوريع.

 

http://www.mohe.gov.sa/


 

 

 

دراسدددددددا  فدددددددي تسدددددددويق الخددددددددما  م(.2004/2005أبونبعة عبدددددددد العزيدددددددز.) (24

 (.األردً:الوراق للنار والتوريع.1) المتخصصة:منهج تطبيقي

(.  1) ةدراسدددا  فدددي تحدددديا اإلدارة الجامعيدددم(.2004).                              (25

 األردً :الوراق للنار والتوريع.

ق ددددددايا اقتصددددددادية م(.2002إسددددددماعيل محمد محرور&عابد محمددددددد السدددددديد.) (26

 .مصر:الدار الجامعية.معا رة

العالقددددددا  العامددددددة والمسددددددؤولية اًجتماعيددددددة م(.1980البادي محمددددددد محمددددددد.) (27

 المصرية. (.مصر:مكتبة األنجلو1) 

 الكتاب السدابع مدن معدارك اإلسدالم الفا دلة:غزوةهدـ(.1392باشميل محمد أحمدد.) (28

 ( لبناً:دار الفكر.1.)الطبعةمؤتة

 ورقددة عمددل فددي التعلدديم العددالي فددي الجامعددا  العربيددة  م(.1997بدددراً إبراهيم.) (29

( يرق)تحرالتعليم العالي في البلدداً العربية:السياسدا  واآلفدامنتد  الفكر العربي:

 البستاني فاتن  ليل&منتد  الفكر العربي.عماً:منتد  الفكر العربي.

 .القددداهرة:دارالتجديدددد فدددي التعلددديم الجامعيم(.2001بدراً شبل&الدهاددداً جمار.) (30

 قباب للطباعة والنار.

المحاسددددبة عددددن التدددديتيرا  البي ددددة والمسددددؤولية م(.2000بدوي محمددددد عبددددار.) (31

 حقوق الطبع محفومة للمؤل طبيق.اًجتماعية للمارو :بين النظرية والت

التعلدددديم فددددي آسدددديا تمويل التعليم األنمددددا  واًتجاهددددا   م(.2000براي مددددارك.) (32

 ( 3( )العددد30. جنيد  :مكتدب التربيدة الدولي)المجلددمسدتقبليا واً تيارا  

  395-417. 

أولويددددا  التنسدددديق والتكامددددل بددددين مؤسسددددا  التعلدددديم  م(. 1997البسددددتاً أحمد.) (33

 ي بدولدةطبيقي والجامعي:دراسة في تخطيط مرحلة ما بعد التعليم الثانوالعالي..الت

(. 22(.)السددددنة87)العدددددد مجلددددة دراسددددا  الخلدددديج والجزيددددرة العربيددددةالكويت 

 47-15جل  النار العلمي .   م -الكويت:جامعة الكويت

المسدددددؤولية اًجتماعيدددددة فدددددي م(.1996هدددددـ/1417البادددددر محمد بدددددن سدددددعود.) (34

 (.الرياض:دار عالم الكتب.1) ع التطبيقاإلعالم:النظرية وواق

دور التعلدديم الثددانوي العددام وذي المصددروفا  فددي   م(.1999بطرر فهيمددة لبيددب.) (35

 تربيددةمجلددة كليددة البمحافظددة المنيا  ةتنميددة المسددؤولية اًجتماعية:دارسددة ميدانيدد

 .180  146( 15( )السنة2جامعة أسيو  بمصر )العدد

ر (.األردً:دا1) يق والمسددؤولية اًجتماعيددة التسددوم(.2001البكري تددامر ياسددر.) (36

 وايل.



 

 

 

. إدارة المادددداريع ودراسددددة جدددددواها اًقتصدددداديةم(.2002بلو  حسددددن إبددددراهيم.) (37

 لبناً:دار النه ة العربية.

  مجلدة البحدوهدـ(. مسؤولية  الدب العلم 1417ابن بار عبدد العزيدز بدن عبددهللا.)  (38

  11 .لعلمية و اإلفتاب(الرياض:رياسة إدارة البحو  ا47)العدداإلسالمية

مددد  تطبيددق اإلدارة فددي القطددا   م(.1995التركسددتاني حبيب هللا محمددد رحدديم .) (39

 )المجلددددد المجلددددة العربيددددة لالدارة.  الخددددا  لناددددا  المسددددؤولية اًجتماعيددددة

 .30-1(.)العدد األور(    17

التل سعيد&.جبري رياض&جعنيني نعيم&حمدي نزيه&شددددددددددددريم  رغدددددددددددددة&    (40

عيانيه جعفر&عبد  محمد&يالصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبارين

الرحمن هاني&عدر عبدالرحمن&العمري محمد&مرعي توفيق&منيزر عبددددد

قواعد الدراسددددة فددددي هددددـ(.4171\م1997هللا&هماري عمر&الوقفي راضددددي)

اً:دار الفكر للطباعة والنار.1)  الجامعة  (.عم 

 اًنتماب:معددددددايير تحديدددددددر و دور  م(.1997هددددددـ/1417التميمي عبددددددد الجليددددددل.) (41

(بغداد:جامعدددة 1( )ج42)العددددد بمجلدددة اآلداماعيدددة فدددي كوينه المؤسسدددا  اًجت

 .222-209.     ببغداد كلية اآلدا

تددددددددديم  عبدددددددددد الجابر&الخطيدددددددددب ابراهيم &عودة محمدددددددددد عبدددددددددد هللا&أبدددددددددو  (42

مسددددددددددتقبل التنميدددددددددة فددددددددددي الددددددددددو ن م(.1998مغلي سمير&حسدددددددددن فايق .)

 .األردً:دار الياروري.العربي

ا  لمسؤولية اًجتماعية في القطا  الخد ا م(.1998التويجري محمد بن إبراهيم.) (43

 الدارةالمجلة العربيدة لدفي المملكدة العربيدة السعودية:دراسدة ميدانيدة اسدتطالعية 

-35(     2( )العدددد 18القاهرة:المنظمددة العربيددة للتنميددة اإلدارية)المجلددد 

54.  

 تطدددوير دور الجامعدددا  المصدددرية فدددي  دمدددة  م(.1987جددداد الرب سددديد محمدددد.) (44

حاد جمعيدا  التنميدة ابريل(مصدر:ات-)العددد الرابدع مجلة اإلدارةالقومية األهداف 

 87-86اإلدارية.     

التوقعا  المسدددددتقبلية  هدددددـ(.14/2/1421-12جرادا  محمود&سدددددتراك رياض.) (45

 الواقدع مؤتمر التعليم العالي في األردً بدينللتعليم الجامعي والرسمي في األردً 

 :جامعة الزرقاب األهلية. )تحرير(التل شادية.األردً والطموح

(.األردً:مكتبدددة 1)   :منظور كلددديرإدارة األعمدددام(.2000جواد شدددوقي نددداجي.) (46

 الحامد.

 تددددددددددددددددداريا الفكددددددددددددددددددر اإلداري.م(1972اًبدددددددددددددددددن .) -جورج كلدددددددددددددددددودر (47

 )ترجمة(حمودة أحمد)د  (.مكتبة الوعي.



 

 

 

بنددداب مقيدددار للمسدددؤولية م(.9951\هدددـ1415الحارتي رايدددد بدددن عجيدددر الحدددارتي.) (48

جامعة قطر:مركددددز البحددددو  ًجتماعيددددة فددددي المجتمددددع السددددعودي.الاخصددددية ا

 57-1التربوية.    

جتماعيدة واقدع المسدؤولية الاخصدية اًم(.2001هـ 1422.)                            (49

 .الرياض:أكاديمية ناي  للعلوم األمنية.لد  الاباب السعودي وسبل تنميتها

ألكدداديميين اإلداريددين بجامعددة  دور ا م(.2001هددـ/1421حكيم منتظددر بددن حمددزة.) (50

الملدددك عبددددالعزيز فدددي تطدددوير البدددرامج التعليميدددة لمواكبدددة احتياجدددا  المجتمدددع 

داب مجلة جامعددة الملددك عبددد العزيددز:اآلالتعليميددة والمهنية)الحاضددر والمسددتقبل( 

  344 -365( جدة.    11)المجلد والعلوم اإلنسانية

رر المسؤولية اًجتماعية لمدا(. هـ1424الحربي نيفين حامد بن سالم الصاعدي.) (51

ألهليدة التعليم األهلي بمدينة مكدة المكرمدة كمدا يددركها مدالك و إداريدو المددارر ا

ربيددة  قسددم اإلدارة التربوية كليددة الترسددالة ماجسددتير غيددر مناورة وأوليددا األمور

 جامعة أم القر .

 إدارة األعمدددددار وتحدددددديا  القدددددرً الحددددداديم(.2001حسدددددن أمين عبددددددالعزيز.) (52

 .القاهرة:دار قباب للطباعة والنار.والعارين

 هدل تحقدق الخصخصدة حاجدة المجتمدع مدن  م(.1997حسن محمد  دديق محمدد.) (53

( 26()السدددنة123)العددددد مجلدددة التربيدددةالتخصصدددا  الندددادرة والخدددريج الك ب 

 95-82قطر:اللجنة الو نية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.    

ال دددددددددماً اًجتماعي:أحكامددددددددده م(.0220حمداً حسدددددددددين عبدددددددددد الل طيددددددددد .) (54

 (.بيرو :مناورا  الحلبي الحقوقية.3)  وتطبيقاته دراسة تحليلية شاملة 

المسددؤولية اًجتماعيددة لددد   ددالب شددعبة التدداريا  م(.1996حميدددة امام مختددار.) (55

لتعلدديم مجلددة دراسددا  فددي اكليددة التربيددة فددي الفيددوم جامعددة القدداهرة  :بكليددة التربية

-9    (4وير التعلديم الجامعي:جامعدة عدين شدم .)العددمركز تطد. الجامعي

54 

الحميدي عبدالرحمن بن سعد&الطريري عبدالرحمن بن سليماً&ال لعاً عبدهللا  (56

.أنمددا  م(9991\هددـ 1420بددن محمددد&آر عبدددهللا إبراهيم بددن محمددد المنصددور.)

.المملكددددة العربيددددة التعلدددديم العددددالي فددددي دور مجلدددد  التعدددداوً الخليجددددي العربية

 ودية:ورارة التعليم العالي.السع

 المسدددؤولية اًجتماعيدددة فدددي بعددد  مؤسسدددا  اإلمدددارا   م(.1998الخاجدددة مي.) (57

 مجلدددة العلدددوم اإلنسدددانية و اًجتماعيدددةودور العالقدددا  العامدددة فدددي ممارسدددتها  

.   (جامعددة اإلمارا :كليددة العلددوم اإلنسددانية و اًجتماعيددة1(.)العدددد14)المجلددد

 117- 184 



 

 

 

 جامعددة المسددتقبل فددي األردً:آراب  م(.2005هددـ/1426دهللا.) صاونة سددامي عبدد (58

(.    65-64الجامعدددة األردنية)العددددداً .المجلدددة الثقافيةوأفكدددار ومقترحا  

51-87 

الخطيب إبراهيم&عودة محمدددددددددددددددددددددد عبددددددددددددددددددددددهللا&أبو مغلي سدددددددددددددددددددددمير&  (59

.األردً:دار اليدداروري مسددتقبل التنميددة فددي الددو ن العربدديم(.1998حسددن فايق.)

 العلمية.

م(.  تكددالي  المسددؤولية اًجتماعيددة فددي المؤسسددا  1988السدديد الاددحا .)  ر  (60

)المجلدددددد  مجلدددددة اإلدارةالصدددددحفية فدددددي مصدددددر:المفهوم والماددددداكل و المقيار 

 15-9(القاهرة:اتحاد جمعيا  التنمية اإلدارية.    1(.)العدد21

 البي ددددة الجماليددددة ودورهددددا فددددي التنميددددة العقليددددة  م(.1996 ليل محسددددن كامددددل.) (61

مدؤتمر  جدانية لالنساً المصري وأترهدا فدي التغلدب علدى التلدو  البصدري والو

الجهددار -مصددر:مركز إعددداد القددادة.  التعلدديم لعددالي فددي مصددر وتحددديا  القددرً

 المركزي للتنظيم واإلدارة.

البحدددا اًجتماعي:أسددد  ومنهجيدددة وتطبيقدددا  م(.2001الخواجة محمدددد ياسدددر.) (62

 كمبيوتر.(.مصر:دار المصطفى للطباعة وال1) عملية

التعليم العدددالي فدددي المملكدددة العربيدددة هدددـ(.1416الداود عبدددد المحسدددن بدددن سدددعد.) (63

 (.المملة العربية السعودية:دار راكاً للنار.1) السعودية:بداياته وتطورر

الجامعددا  والكليددا  األهليددة فددي  دور م(.2005هددـ/1425دحالً عبدددهللا  ددادق.) (64

دراسددة تحليليددة    سددوق العملمخرجددا  التعلدديم و احتياجددا تحقيددق التوافددق بددين

  .عبدهللا للتعليم العالي وتيقة األمير ضمن فعاليا 

(. 1(المهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام)  1)جاإلدارةم(.1996دراكر بيتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر.) (65

 )ترجمة(عبدالكريم محمد.القاهرة:الدار الدولية للنار والتوريع.

 ) سدديكولوجية اإلدارة العامددة:وأ القيا  الخدمددة المدنيددةم(.2000دسددوقي كمار.) (66

 ً(القاهرة. -(. )د2

 أفكدددددددددددددددددددددار عظيمدددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددي اإلدارةم(.1991دنكاً و.جددددددددددددددددددددداك.) (67

 )ترجمة(الحديدي محمد.القاهرة:الدار الدولية للنار والتوريع.

مؤتمر  الجديدد فدي تطدوير التعلديم الجدامعي  م(.1996الدهااً جمار علدي  ليدل.) (68

الجهدددار -مصدددر:مركز إعدددداد القدددادة. التعلددديم لعدددالي فدددي مصدددر وتحدددديا  القدددرً

 للتنظيم واإلدارة. المركزي

أساسدددددددددديا  اإلدارة: المبدددددددددداد  والتطبيقددددددددددا  م(.1985ديسددددددددددلر  جدددددددددداري.)  (69

 م(.الرياض:دار المريا.1992)تعريب(عبدالقادر عبدالقادر محمد.)الحديثة.



 

 

 

 التعلدديم العددالي والجددامعي الخا :إضددافة فددي انتظددار  م(.1997الراجحي سددعد.) (70

 61-11دارة العليا.    مصر:جماعة اإل.المدير العربيآليا  ضماً الجودة 

 استثمار القطا  الخا  في المجار التربوي بددورم(.2002رحمة أنطواً حبيب.)  (71

 .مكتب التربية العربي لدور الخليج.الخليج:رؤ  مستقبلية

  العلددم والددتعلم والمعلم:مددن منظددور علددمم(.2006رشواً حسددين عبددد الحميددد أحمددد.) (72

 كندرية:مؤسسة شباب الجامعة.(.اإلس60.سلسلة كتب علم اًجتما )اًجتما 

اإلدارة والمجتمع:دراسددددددددة فددددددددي علددددددددم اجتمددددددددا  م(.2006)                         (73

 (اإلسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة.23)الفصلاإلدارة

نظددام التربيددة م(.0022\هددـ 1422الرشددداً عبدهللا راهددي & هماددري.عمر أحمددد.) (74

 فاب & دار وايل.(.األردً:دار  1) م2002-1921والتعليم في األردً:

ممارسدددددة المسدددددؤولية  م(.1996هدددددـ/1416الرشيدي حسدددددن عدددددوض هدددددديباً.) (75

رسدددالة اًجتماعيدددة فدددي المنادددآ  الصدددناعية بالقطدددا  الخدددا  بدولدددة الكويت 

ك قسددم إدارة أعمار كليددة اًقتصدداد واإلدارة جامعددة الملدد ماجسددتير غبددر مناددورة

 عبدالعزيز. 

  محمد  بري.مصر:مكتبة غريب.ار)ترجمة(العط اإلدارة (. -روي روبر .)د (76

 الموا ندددة:نظرة حديثدددة ألسدددار قدددديم    م(.1992رور شدددرلي أي&بن كدددارولين.) (77

(الكويددت:مركز البحددو  3()السددنة7)العدددد مجلددة التربيددة)ترجمة(المطو  وفاب 

 232-225التربوية والمناهج.     

 دة النه (.القاهرة:مكتبدة1)  الدافعيدة والدتعلمم(.2003هـ/1423رايد نبيل محمد.) (78

 المصرية.

 .سوريا:دار الفكر.أ الق المسلم:عالقته بالخالقم(.2002الزحيلي وهبة.) (79

م(.المسددؤولية وعالقتهددا بوجهدة ال ددبط لددد  2000الزامل عبدد العزيددز بددن محمدد.) (80

عيدة عينة من  الب المرحلة الثانويدة واألحدد  الجدانحين بددار المالحظدة اًجتما

 . الرياض:أكاديمية ناي  للعلوم األمنيةرسالة ماجستير غير مناورةبالرياض 

 -أسددداليب-مقدمدددة فدددي الدراسدددا  المسدددتقبلية:مفاهيمم(.2004راهر ضدددياب الددددين.) (81

 (.مركز الكتاب للنار:المركز العربي للتعليم والتنمية.1)  تطبيقا 

السددددددددليطي حمد علددددددددي & القاضددددددددي أحمد )تحقيددددددددق( حسددددددددن محمد  ددددددددديق  (82

 ة مجلدة التربيدتربوية أم مادرو  تجاري م(.  التعليم األهلي:رسالة1998محمد.)

علددوم. (.قطر:اللجنددة الو نيددة القطريددة للتربيددة والثقافددة وال27( )السددنة127)العدددد

   53 -64. 



 

 

 

سددددددددددددددددددددالم فؤاد الادددددددددددددددددددديا و رم دددددددددددددددددددداً رياد و الدهاً أميمدددددددددددددددددددده و  (83

.الجمعدددددة األردنية:كليدددددة المفددددداهيم اإلداريدددددة الحديثةم(.1982مخامرة محسدددددن.)

 إدارة األعمار. اًقتصاد و التجارة قسم

سلسددددلة بحددددو  ودراسددددا  تربويددددة:الطالب واألسددددتاذ م(.2001سددددكراً محمد.) (84

 ريع.)الجزب الثالا( القاهرة:دار الثقافة للنار والتوالجامعي أستاذ الجامعة 

 التعلدديم فددي تركيا:السددعي نحددو  م(.2002هددـ/1423شداهين حمزة & يلدددر هاكاً.) (85

 03-12(    90لعددورارة المعارف )ا.  مجلة المعرفةالكمار 

 واإلدارة فددي قطددا  األعمار:مددد ل المسددؤولية ملتنظدديم(.ا1999الانواني  ددالح.) (86

 .اإلسكندرية:مركز اإلسكندرية للكتاب.اًجتماعية

ا   ليل محمدددد حسدددن.) (87 مباد  اإلدارة: مدددع التركيدددز علدددى إدارة هدددـ(.1425الادددم 

 (.األردً: دار المسيرة للنار والتوريع.2)  األعمار

اتجاهددا  المددربين وأوليدداب  م(.1998هددـ/1418 أحمد بددن عبدددالرحمن.)الاددهواً (88

مملكدة األمور والمسؤولين عن التعلديم العدالي نحدو إناداب الجامعدا  األهليدة فدي ال

 .رةدراسة مقدمة لكلية التربية جامعة الملك سعود غير مناوالعربية السعودية 

اهرة:دار النه ددددة .القاإلدارة اإلسددددتراتيجيةم(.1999شوشددددة فريد علددددي محمددددد.) (89

 العربية.

مؤتمر . أ القيا  األسددددتاذ الجدددددامعي هددددـ(.1421-م2000الادددديخلي عبدالقادر.) (90

 )تحرير( هددـ(14/2/1421-12)التعلديم العدالي فددي األردً بدين الواقددع والطمدوح.

 .548-507التل شادية األردً:الجامعة الزرقاب األهلية.     

ندددددة فدددددي الفكدددددر الغربدددددي الموا  م(.2002هدددددـ/1422العامر عثمددددداً  دددددالذ.) (91

اً أعمار النددوة العلميدة  حقدوق اإلنسدالمعا ر:دراسة نقدية من منظور إسالمي:

ميدة (الرياض:أكادي1)الجدزب األور( )  بين الاريعة اإلسالمية والقانوً الوضعي

 ناي  للعلوم األمنية.

عبدددار  علي&بركا  عبدهللا&حمدددداً  يعقدددوب& ريددددا   ممددددوح& الدددديري   (92

(. األردً: دار 1)   وماي  منظمددا  األعمار مبدداد  اإلدارة.هددـ(1422راهددد.)

 المسيرة.

عبدددددددددد العزيز  دددددددددفاب محمود&عبدالحليم محمدددددددددد محمد&إسدددددددددماعيل  لعت  (93

دراسدددا  فدددي األ دددور اًجتماعيدددة م(.2005حسددديني&محمد  محمدددد عبدددد هللا.)

 . مصر جامعة الزقاريق:كلية التربية.للتربية

 تسدددويق التعلددديم  م(. 1992هدددـ/1413عبدددد البددداقي  مصطفى&عيساً  دددالحة.) (94

مسددددقط:معهد اإلدارة . اإلداريالعددددالي نمددددوذج مقتددددرح لتطددددوير التعلدددديم العددددالي 

 20-175(    14( )السنة51العامة.)العدد



 

 

 

المسدؤولية الو نيدة  دراسدة  م(.2003هـ/1424.)أحمد محمود محمد عبد المطلب  (95

ى: مقدمة إلد سدالميةواإلنسانية لبع  المؤسسا  التربوية مدن منظدور التربيدة اإل

  مددؤتمر المسددؤولية الو نيددة واإلنسددانية للمؤسسددا  التربويددة فددى مواجهددة تحددديا

         الدددذ  تنظمددده كليدددة التربيدددة بمكدددة المكرمدددة بجامعدددة أم القدددر   دددالر العصدددر

 م.2003أكتوبر  8-5هـ 1424شعباً  12-9المدة 

اإلدارة العامدة مدد ل إلدى م(.2006عبوي  ريد منير& حريز سدامي محمدد هادام.) (96

 (.األردً : دار الاروق.1)  بين النظرية والتطبيق

 (.مصر:مكتبة األنجلو.1)  المسؤولية اًجتماعيةم(.1973عثماً سيد أحمد.) (97

التحليددددددددددل األ القددددددددددي للمسددددددددددؤولية م(.1996هددددددددددـ/1417.)                       (98

 .مصر:مكتبة األنجلو.اًجتماعية

ي تعلديم وتطدويرر وإمكانيدة اًسدتفادة منده فد تسويق ال م(.2002عزب محمد علي.) (99

)العددد . القاهرة:المكتب اًستااري للخدما  التربويةمجلة التربية والتنميةمصر 

 .33-3(     10( )سنة 96

 دور العالقدددا  العامدددة فدددي  م(.1981 -هدددـ 1401عجدددوة علي السددديد إبدددراهيم.) (100

(.  1)مجلدددد نيةمجلدددة كليدددة اآلداب والعلدددوم اإلنسدددامؤسسدددا  التعلددديم العالي 

 64- 86 

 (.األردً:دار الياروري.1)  مباد  اإلدارةم(.1998العالق باير.) (101

. التعلددديم علدددى أبدددواب القدددرً الحدددادي والعادددرينم(.1998علي سدددعيد إسدددماعيل.) (102

 القاهرة:عالم الكتب.

حدددود المسددؤولية اًجتماعيددة:إ ار فكددري لمراجعددة  م(.1991عالم محمددد  نبيددل.) (103

 لعامددةمجلددة اإلدارة انظمددا  األعمددار فددي دور العددالم النامي األداب اإلجتمدداعي لم

 .40-7(    72(.) العدد 31معهد اإلدارة العامة بالرياض) السنة

عقيلي عمر و في& رمزير منعم جلوب&العتيبي  بحي جبر&التكريتي موفدق  (104

(.األردً 2)   ومدداي  منظمددا  األعمددارم(.1993حديد&العبدددلي قحطاً بدددر.)

 ر والتوريع.للنا ًدار رهرا

يددة سياسة التعلدديم ونظامدده فددي المملكددة العربهددـ(.1426العقيل عبدددهللا بددن عقيددل.) (105

 (.الرياض: مكتبة الرش د.1)   السعودية

عقيل عبد الباسط عبدد الرقيب&السدياني حمود محمدد غالب&الورافي حسدن نداجي  (106

عدده  التعلديم األهلدي مدا قبددل الجدامعي فدي الجمهوريدة اليمنية:واق  م(.2001علدي.)

. ددنعاب:مركز البحددو  سلسددلة دراسددا  وأبحددا  تربويةماددكالته آفاق تطويرر 

 83-3والتطوير التربوي.     



 

 

 

  قافدةالجامعة بين الرسالة والمؤسسة:دراسا  في التربية والثم(.1419عمار حامد.) (107

 (.مصر:مكتبة الدار العربية للكتاب.1)  

 دددديق محمدددد  عمار حامدددد مصدددطفى &عبدالخالق نا ددد )تحقيق( حسدددن محمد (108

 مجلدددددددددددددة التربيدددددددددددددة  صخصدددددددددددددة التعليم:الددددددددددددددوافع واآلتار  م(.1997.)

( الدوحة:اللجنددددة الو نيددددة القطريددددة للتربيددددة والثقافددددة 26()السددددنة121)العدددددد

 74-60والعلوم.    

مد  تطبيددق أسدداليب اإلبدددا  اإلداري فددي  هددـ(.1426العوفي فوريددة عيددد حميددد .) (109

ندة مكدة األكاديمية بجامعدة أم القدر  بمديالتعامل مع األرما  لد  رؤساب األقسام 

مقدمة رسدالة ماجسدتير غيدر منادورة. المكرمة كما يدركها أع اب هي دة التدري 

 من كلية التربية بجامعة أم القر  بمكة المكرمة.

أساسيا  البحا العلمدي فدي م(. 1992عودة  أحمد سليماً  وفتحي حسن ملكاوي.) (110

 ركز بي وً للكمبيوتر.. إربد: مالتربية والعلوم اإلنسانية

( األردً : 2)  القيددار والتقددويم فددي العمليددة التدريسدديةم(. 2002ــــــــــــــــــددـ .)  (111

 دار األمل.

 ..اإلسكندرية:الدار الجامعيةالكفابة اإلداريةم(.1998.)نالعيسوي عبد الرحم (112

الغالبي  دددددددددددددددددداهر محسددددددددددددددددددن منصور&العامري  ددددددددددددددددددالذ مهدددددددددددددددددددي  (113

 عاألعمدار و المجتمد:اعية وأ القيدا  األعمارالمسؤولية اًجتمم(.2005محسن.)

 (.األردً:دار وايل.1)الطبعة

ألعمددددار ام(.  المسددددؤولية اًجتماعيددددة لمنظمددددا  2001ــــــــــــــــ&ـــــــــــددددـ.) (114

وشددددفافية نظددددم المعلوما :دارسددددة تطبيقيددددة لعينددددة مددددن المصددددارف التجاريددددة 

لدوم بيدة للعلقاهرة:المنظمدة العر.االمؤتمر العربي الثاني في اإلدارةاألردنية.وقايع 

 اإلدارية.

تطور نظدام م(.2002هـ/1422الغامدي حمداً أحمد&عبدالجواد نورالدين محمد.) (115

لددور  (.الرياض:مطبعدة مكتدب التربيدة1)الطبعةالتعليم بالمملكة العربية السدعودية

 الخليج.

(. 1)  حقوق اإلنسددداً فدددي اإلسدددالمهدددـ(.1421الغامدي عبدددد اللطيددد  بدددن سدددعيد.) (116

 الرياض:أكاديمية ناي  العربية للعلوم األمنية.

التعلددددددديم العدددددددالي الخا ) صو ددددددديته   م(.2000الغيثي عبددددددددهللا مبدددددددارك.) (117

مجلددددددة الدراسددددددا  والبحددددددو   حجمه أنواعه أسددددددباب نمور عالقتدددددده بالدولة(

(الجمهوريددددة اليمنيددددة:مركز البحددددو  والتطددددوير 7( )السددددنة 15)العددددددالتربوية

   208 -77التربوي.    



 

 

 

 مجلددة  لمسددؤولية فددي اإلسددالم ربيددع تاني(.ا هددـ1390.)عبددد هللا بددن أحمددد دري قددا (118

 70-60    (.8.)العددالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

ر  دور رؤساب األقسام في جدامعتي أم القد  هـ(. 1415قناديلي جواهر بنت أحمد.) (119

يط ة والتخطد. مقدمدة لقسدم اإلداررسالة دكتورة غيدر منادورة. والملك عبد العزيز

 التربوية بجامعة أم القر  فر  مكة المكرمة.

 قريطم عبددد الهددادي محمد&الصددباب أحمد بددن عبدهللا&الغامدي عبدددهللا عبدددالغني (120

 مدددددد  اسدددددتجابة رجدددددار اإلدارة لمسدددددؤولياتهم  هدددددـ(.1410م/1990الطجدددددم.)

مجلة جامعددة الملددك عبددد اًجتماعية:دراسددة تطبيقيددة علددى الصددناعا  السددعودية 

لمجلدد مركز النادر العلمدي لجامعدة الملدك عبدد العزيز)ا ز:اًقتصاد واإلدارةالعزي

3    .)141-172 

اًتصاً  هددـ(.1421/1422&ديار عبددد الحميددد أحمددد.)قوسددة محمد نددوري أحمد (121

 .جدة.ونظم المعلوما 

يددة هددـ(. ماليمة بددرامج الكليددا  األهل1424اللقماني عبدددهللا بددن  ليدد  بددن حامددد.) (122

 األساسددية المطلوبددة فددي سددوق العمددل كمددا يدددركها أع دداب هي ددة لتنميددة المهددارا 

لتخطديط رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم اإلدارة التربوية واالتدري  بتلك الكليا  

 .بكلية التربية بجامعة أم القر 

مجلدة  الجامعا  األهلية ..ضدرورة أم ترف  م(.1999القصيبي سحر عبدالعزيز.) (123

 75-56لعربية السعودية.    ( المملكة ا57)العدد األسواق

.األردً:ناددر إلدارة التربويددة:بحو  ودراسا ا (. - ددالذ هاني عبدددالرحمن.)د  (124

 بدعم من الجامعة األردنية.

المسدددؤولية اًجتماعيدددة للصدددفوة  م(.1991الصددديرفي محمد عبدددد الفتددداح حددداف .) (125

 لعلميدةاالمجلدة  اإلدارية:دراسة تطبيقية على الهي ة العامة لمدوانا البحدر األحمدر 

-709(    1 كليددة التجددارة جامعددة عددين شددم  )العدددد  لالقتصدداد و اإلدارة

744 . 

 التعليم الجدامعي بدينهدـ(.1425البندري  محمد بن سدليماً. )& عمية رشدي احمد (126

 ( دار الفكر العربي : القاهرة   مصر.1)  ر د الواقع ورؤ  التطوير

لية اًجتماعية:دراسددددة التخا ددددية والمسددددؤو  م(.2000الطراونة محمددددد أحمددددد.) (127

 .793-340(    5( )المجلد1العدد )  مجلة المنارةتحليلية

اً:دار الاروق.1)  أساسيا  في التربيةم(.2004الطراونة ا لي  يوس .) (128  (.عم 

م(. تقيدديم مددد  التددزام منظمددا  األعمددار بمسددؤوليتها 1989الكتبي محسددن علددي.) (129

شدم .  . كليدة التجدارة جامعدة عدينالمجلة العلمية لالقتصداد و اإلدارةاًجتماعية 

 824-781(     2)العدد 



 

 

 

         المنظمدددددددددا  وأسددددددددد  إدارتهدددددددددا                 م(.1999كادددددددددك محمد بهجدددددددددت جددددددددداد هللا.) (130

 (.اإلسكندرية:المكتب الجامعي الحديا.1)  

 اإلداري المسددددؤور مددددد ل أ القددددي للدددددور اإلداريم(. 1990كددددوبر  شددددري آر.) (131

هدددـ(.الرياض :النادددر 1422م/2001بدددن محمدددد .))ترجمدددة( آر مدددذهب  معددددي 

 العلمي جامعة الملك سعود.

  درق المحاسدبة عدن المسدؤولية اًجتماعيدة فدي م(.1994لطفي ليلي عبد الحميد.) (132

(. 1دجامعدة عدين شدم  )العدد .المجلة العلميدة لالقتصداد والتجدارةالبنك التجارية 

   783-807. 

 اإلدارة اإلسدددتراتيجية فدددي البندددوك.م(2004.)حعبدددد الفتدددا دالمغريدددي  عبدددد الحميددد (133

(. جدددددة:البنك اإلسددددالمي للتنميددددة: المعهددددد اإلسددددالمي للبحددددو  1)  اإلسددددالمية

 والتدريب.

 اإلسدالمية المسؤولية اًجتماعيدة للبندوكم(.1996هـ/1417.)                           (134

 (القاهرة:المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.1) 

. مصدددر:مكتبة الرسدددالة أ القيدددا   المهندددةهدددـ(. 0714المصدددري محمد عبددددالغني.) (135

 الحديثة.

اإلدارة التعليميدددددة فدددددي الدددددو ن م(.2003هدددددـ/1424مطددددداو  إبراهيم عصدددددمت.) (136

 (.مصر:مكتبة النه ة المصرية.1) العربي:أوراق عربية وعالمية

 المسددؤولية اًجتماعيددة واأل القيددة لددالدارة (.م1998المرشددد محمد نصددار ذيددب.) (137

ر رسددالة ماجسددتير غيدد.  الاددركا  األردنيددة المسدداهمة والعامددةاإلسددتراتيجية فددي 

            .قسددددددددم إدارة األعمار كليددددددددة اًقتصدددددددداد والعلددددددددوم اإلدارية جامعددددددددة       مناورة

 آر البيت:األردً.

م(.تجربة البندك األهلدي التجداري فدي تعب دة 2001\هـ1421مر اً سعيد بن سعد.) (138

ً بدين أعمار نددوة التعداوة بصي  إسدالمية المد را  لتمويل مااريع البنية التحتي

ندة  المنعقدة فدي مديالحكومة والقطا  األهلدي فدي تمويدل المادروعا  اًقتصدادية

تحرير(المصري رفيق يون .جدددة:مركز الناددر العلمددي هددـ()4/7/1420-2جدددة)

 لجامعة الملك عبد العزيز.

                         اإلسدددددددالم والبي دددددددةم(.9991-هدددددددـ1420مرسدددددددي  محمدددددددد مرسدددددددي محمدددددددد.) (139

 (.الرياض:أكاديمية ناي  العربية للعلوم األمنية. 1)  

م(.تمويددددل التعلدددديم الجددددامعي فددددي جددددامعتي 1997مرياً نادر&التكريتي ناديددددة.) (140
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 ( 1ملح  ) 
مواةقة مرك  البحوث على 

 الموضوع
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( 2ملح  ) 
 األولىالستبانه ةي  ورتها ا



 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أرجو منكم التعاوً بتحكيم اًستبانة من ح رتكم وتقديمها آل رين .

 ..المحترم............إلى  سعادة ع و هي ة التدري : .......................................

 كاته             أما بعدالسالم عليكم ورحمة هللا وبر
 رغبة مني في إكمار مارو   رسالتي لمرحلة الماجستير   والتي هي بعنواً :

دري  ي ة التهكما يدركها أع اب المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمنطقة مكة المكرمة   

    إداريو الكليا  األهليةو

 تبر أداة الدراسة  :يتطلب من ح رتكم التكرم بتحكيم اًستبانة التي تع

 تهدف الدراسة إلى

دري  األهليددة كمددا يدددركها أع دداب هي ددة التددلكليددا  لالمسدد ولية اًجتماعيددة درجددة علددى  التعددرف (1

 األهلية.لكليا  ا وإداريو

  اًهتمددام بماددكال  حددورممارسددة الكليددا  األهليددة بمدينددة جدددة درجددة التعددرف علددى  (2

  ومسددتفيدين )الطددالب والطالبددا (اًهتمددام بجمهددور ال حددور  ووق ددايا المجتمددع

هي دة  المحافظة على البي دة والطاقدة كمدا يددركها أع داب واًهتمام بالعاملين حور

 .اإلداريين رؤساب البرامج التدري  
ة الكا  عما إذا كاً هناك فدروق ذا  دًلدة إحصدايية فدي متوسدطا  اسدتجابا  مجتمدع الدراسد (3

العمدر   األهلية تعز  لمتغيرا  الدراسدة )الجدن  لكليا  االمس ولية اًجتماعية درجة حور 

 المؤهل العلمي  عدد سنوا  الخبرة(.

 

 راجية من ح رتكم قبور  لبي                                                          

 أسبو .     بة  الرستجاو سرعة اً                                                          

 ل باقنديهللا دنجاة محمد عبالباحثة:                                                            

 واهر بنت أحمد قناديليإشراف:د/ج                                                            

  

 

 

 ن لالستفسار يرجى اًتصار على                                        

 Nagat5001@gmail.com 

 تلفاك :                                   

 ابدية في الع خطيطتنسلم إلى سكرتير قسم اإلدارة والت                                   

 زاهر.با  باللطالأوسكرتيرة قسم اإلدارة والتخطيط في فر  ا                             

 

 

 

 

 تحكيم



 

 

 

 

  
 إلجتماعية للكليا  األهليةالمسؤولية ا

 الجزب األور

 

 الكلية ................................

 

 اًسم ...............................

 

 الوميفة.................................

 في الموضع المناسب.(  √يرجى وضع أشارة ) 

 إداري               ع و هي ة التدري      

 

 أنثى                ذكر          الجن  :  

 

 غير سعودي      الجنسية :      سعودي

 

 العمر :          

 

 سنة   25أقل من  

  

 سنة  35إلى     26من 

 

 سنة 45إلى     36من 

 

 سنة   55إلى     46من 

 

 سنة  فيكثر  56

 

 ..............عدد سنوا  الخبرة .....                                   

 أقل من سنتين       

 

 سنوا   5إلى  2من  

 

 سنوا   10إلى   6من 

 

 سنة   15إلى    11من 

 

 سنة فيكثر  15 

 

 المؤهل العلمي :..........................                                

 أقل من تانوي أو دبلوم                 

 

             ماجستير                               م عالي                       بكالوريور أو دبلو  

                                                            

 رأعلى من الدكتورا                    دكتورار                         

                                         

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 المسؤولية اإلجتماعية للكليا  األهلية

 الجزب الثاني

 

 

 

۩ 

غير  مناسبة العبارة

 مناسبة

غير  واضحة

 واضحة

مرتبطة 

 بالمجار

غير 

 مرتبطة

 مالحظا 

 معالمجت الفقرا  التي تمثل درجة المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية من  الر مجار اهتمامها بماكال  وق ايا

نا  ودعاية تخ  المجتمع تسهم الكلية ب عال 1

 وً تتعلق بناا  الكلية الخا .

       

تهتم الكلية الدولة في تومي  ذوي  2

 اًحتياجا  الخا ة.

       

تاارك الكلية في مناسبا  المجتمع المحلي  3

 وفعالياته .

       

يا تلتزم الكلية باألناطة المنصو  عليها قانون 4

 فقط.

       

إلى تحقيق أقصى درجة من  تسعى الكلية 5

 الربحية.

       

تنعنى الكلية بمااركة أع اب هي ة التدري   6

 في إعطاب محاضرا  وندوا   ارج الكلية.

       

المساهمة مع المنظما  األ ر  لتحقيق تنمية  7

 ورقي المجتمع .

       

تسمذ الكلية بالزيارا  الميدانية لمختل   8

 مؤسسا  المجتمع.

       

        تسمذ الكلية باأليام المفتوحة للتعري  بها. 9

تقدم الكلية برامج متخص  لتلبية متطلبا   10

 سوق العمل.

       

 دينالفقرا  التي تمثل درجة المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية من  الر مجار اهتمامها بجمهور المستفي

 

 

۩ 
 

 الطلبة )الطالبا    و الطالب(

       

ل األف  رتهتم الكلية بتوعية الطلبة باإلستثما 11

 للوقت واإلجارا 

       

        . تهتم الكلية بتصميم أناطة  يفية للطلبة 12



 

 

 

توفر الكلية البرامج التعاونية للطلبة مع  13

 منظما  أ ر  كتدريبهم في المستافيا  .

       

        الطلبة.  توفر الكلية مواق  مناسبة لسيارا 14

تقدم الكلية عروضا و صوما  للطلبة  15

 المنتمين ألسرة واحدة.

       

تقدم الكلية منذ دراسية للطلبة المتفوقين  16

 دراسياً.

       

تطبق الكلية الموا فا  والمقايي  التي  17

 ت عها ورارة التعليم العالي.

       

تحر  الكلية على معرفة أراب الطلبة حور  18

 جها بقصد تطويرها.مناه

       

تقوم الكلية بدراسة أوضا  المجتمع باكل  19

مستمر لكي ت ع أسعارها باكل يتناسب مع 

 المستو  المعياي.

       

 الفقرا  التي تمثل درجة المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية من  الر مجار اهتمامها بالعاملين 

 

 

۩ 
 

 الجمهور الدا لي )العاملين(

       

        العاملين.  توفر الكلية مواق  مناسبة لسيارا 20

        .اإلهتمام بمااركة العاملين في إتخاذ القرار 21

تعمل الكلية على رفع مستو  األمن الوميفي  22

. 

       

        تهتم الكلية بالجوانب الصحية للعاملين. 23

م الكلية العاملين المتميزين.  24         تنكر 

        ا.توفير معلوما  كاملة عن الكلية للعاملين به 25

عقد اجتماعا  مع العاملين للوقوف على  26

 ماكالتهم ومحاولة إيجاد الحلور لها.

       

        تمييز أبناب العاملين بيسعار  ا ة.  27

توفر الكلية منا ا ماديا مناسبا لعامليها  28

 ها(.)اإلنارة و التهوية وغير

       



 

 

 

تحر  الكلية على إقامة العالقا  اإلنسانية  29

 .السليمة بين العاملين

       

 قيار درجة مساهمة الكليا  األهلية في مجار المحافظة على البي ة والطاقة

 

۩ 
 

 البي ة والطاقة

       

 تحر  الكلية على نظافة البي ة الخارجية لها 30

. 

       

لطلبة والعاملين بالمحافظة توعية وإرشاد ا 31

 على البي ة عن  ريق الدعاية واإلعالً.

       

ى تهتم الكلية بالتوعية نحو السلوكيا  المثل  32

للتعامل مع الطاقة  ك غالق اإلضابة في حار 

 عدم وجود أشخا  القاعة . 

       

تحر  الكلية على الصيانة الدورية ألجهزتها  33

 ومصاعدها الكهربايية. 

       

        .   تدعو الكلية  إلى عمليا  تدوير النفايا 34

تحر  الكلية على ترشيد اإلستخدام األمثل  35

 للطاقة.

       

على  ةتنعنى الكلية بغرر قيم المحافظ 36

 الممتلكا  العامة .

       

تحر  الكلية على إبرار الجوانب الجمالية  37

 رود.من  الر رراعة مختل  أنوا  الو

       

 وتسعى الكلية إلى تجميل البي ة المحيطة بها  38

 تاجيرها.

       

 

 

 

 مالحظة : إً تعب ة البيانا  بصورة كاملة يدر على مد  وعيك.     

 علما بيً هذر المعلوما  تستخدم بصورة سرية للبحا العلمي فقط .        

 تعاونكم. شكري لحسنمع فايق                                                             

  باقنديلحمد عبدهللامجاة إعداد الباحثة : ن                                                           

 

 
         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3ملح  ) 

محكمي قاامة 

 االستبانه



 

 

 

 ــةالـجـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم 

لعربية المفتوحدة فدي ااألكاديمية  -جامعة أوربا في هولندا اًمارةسعد بن شري  أ \أ.د 1

 الدنمارك  كلية اًدآب والتربية  قسم علم النف . 

ب األكاديميددة العربيددة المفتوحددة فددي الدنمارك كليددة اًدآ ميد بن غافل الهاشميح \أ.د 2

 والتربية  قسم علم اًجتما .

ين فددي بياددة  قسددم كليددة المعلمدد -ملددك  الددد كليددةجامعددة ال لسيد محمد عبد المجيدا\أ.د 3

 التربية وعلم نف .

ليددددددداب بندددددددت عبددددددددهللا ع\أ.د 4

 الجندي

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم مناهج و رق تدري .

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم مناهج و رق تدري . وار بنت حامد ياسينن \أ.د 5

ابتسدددام بندددت عبدددد القدددادر \د 6

           ياستانبول

جامعددددة أم القر  كليددددة العلددددوم اًجتماعيددددة   دمددددة 

 اجتماعية.

إبراهيم عبددالعزيز محمدد  \د 7

 البعلي

ياة قسدددم بالمعلمدددين فدددي -جامعدددة الملدددك  الدددد كليدددة

 المناهج و رق تدري .

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط. سعد  بن حسن مكاويأ \د 8

جامعدددة الملدددك عبدالعزيز كليدددة اًقتصددداد واإلدارة قسدددم  ا دمنهوريمحمد شي أمل \د 9

 إدارة أعمار.

 سين الغمري محمدح\د 10

 

الد قسدم المنداهج  جامعدة الملدك -كلية المعلمين فدي بيادة

 و رق تدري .

  جامعة أم القر  كلية التربية قسم التربية اإلسالمية. ليمة علي أبو ررقح\د 11

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم مناهج و رق تدري .  النمريناً بنت سرحاً ح\د 12

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم التربية اإلسالمية. ياة بنت عبدالعزيز نيار   ح\د 13

 كلية التربية لالقتصاد المنزلي في مكة قسم نسيج. ديجة سعيد نادر \د 14

 لية التربية قسم التربية اإلسالمية.جامعة أم القر  ك جاب بنت سيد  المح ار ر\د 15

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط. م اً بن عيد  باأر\د 16



 

 

 

ين في بياة قسم كلية المعلم -جامعة الملك  الد كلية طوحي سعد رحي مس\د 17

 التربية وعلم نف .

اً  . الجمعي ة األردني ة للبحا العلمي لناش سلمى ا\د 18  .األردًعم 

 القسم اإلدارة و أ ور كلية التربية-جامعة اليرموك ارف توفيق عطاريع\د 19

 التربية

عبد الحميد بن عبد المجيدد \د 20

 حكيم

ين بمكة قسدم التربيدة كلية المعلمد -جامعة الملك  الد كلية

 وعلم النف .

بياة قسددم  ليددة المعلمددين فدديك -جامعددة الملددك  الددد كليددة بدهللا رايد الاعااعيع\د 21

 التربية وعلم نف .

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط. بدهللا بن محمد الحميديع\د 22

ين فددي بياة قسددم كليددة المعلمدد -جامعددة الملددك  الددد كليددة بدهللا  الذ باير علي ع \د 23

 المناهج و رق تدري .

 ربية قسم اإلدارة والتخطيط.جامعة أم القر  كلية الت ايقة بنت عبار سنبلف\د 24

ين فددي بياددة  قسددم كليددة المعلمدد -جامعددة الملددك  الددد كليددة حمد عبدهللا آر عمرم\د 25

 التربية وعلم نف .

جامعدددة الملدددك عبدالعزيز كليدددة اًقتصددداد واإلدارة قسدددم  ند محمد شيا دمنهوريه\د 26

 إدارة أعمار.

ليددة المعلمددين فددي بياة قسددم ك -جامعددة الملددك  الددد كليددة دحت محمد حسن  الذم\د 27

 المناهج و رق تدري .

محمدددددددددددددددد  معدددددددددددددددي             \د 28

 الوذيناني

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط.

 جامعة أم القر  كلية التربية قسم اإلدارة والتخطيط. نى بنت حسن األسمرم\د 29

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4ملح  ) 
 النهاايةالستبانه ةي  ورتها ا

 



 

 

 

 حمن الرحيمبسم هللا الر

 ..... سعادة رؤساب األقسام)البرامج(/أع اب هي ة التدري / اإلداريين:.................

ا بعد  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته          أم 

 ا يدركهاة كمحيا أني أقوم ب جراب دراسة حور)المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جد

 تعرف على:منسوبوها( و تهدف إلى ال

 وبوها  ا منسالتعرف على درجة المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة كما يدركه (1

 أع اب هي ة التدري   رؤساب األقسام)البرامج(  اإلداريين  

 ق اياو التعرف على درجة ممارسة الكليا  األهلية بمدينة جدة لمحور اًهتمام بماكال   (2

ام ًهتماام بجمهور المستفيدين )الطالب والطالبا (  و لمحور المجتمع  و لمحور اًهتم

ؤساب دري   رأع اب هي ة التكما يدركها بالعاملين  و لمحور المحافظة على البي ة والطاقة 

 األقسام)البرامج(  اإلداريين. 

ا إذا كاً هناك فروق ذا  دًلة إحصايية عند مستو  الدًلة) (3 ور ح( α =0.05معرفة عم 

 ة  اب هيأعكما يدركها مارسة المسؤولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة جدة درجة م

  لجن  االتدري  رؤساب األقسام )البرامج( اإلداريين وفقاً لمتغيرا  الدراسة )متغير 

 . (خبرة المؤهل العلمي   المسمى الوميفي   الرتبة العلمية   الجنسية   عدد سنوا  ال

 

ل قرابة ك رتكمعنا ر األساسية التي ترتكز عليها هذر الدراسة لذا أرجو من ح وألنكم أحد ال     

اً ركم  علمهة نظأمام العبارة المناسبة من وج(√عبارة منها ألهميتها ومن تم اإلجابة عليها بوضع) 

 بيً إجاباتكم موضع تقة  ولن تستخدم إً للبحا العلمي.وإليكم المثار التوضيحي:

 

معن  كلى أي درجة تعتقد أن الكلية قد تساهم ةي ممارسة ما يليأستااي الداضل  ۩

حقععود اإلجابععة أمععام كععل  ةععي حقععل واحععد مععن √العبععارات التاليععة.الرجاء وضعع  

 عبارة.

بدرجة 

كبيعععرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة 
بدرجععععععة 

 متوسبة
بدرجة 

 قليلة
بدرجة 

قليلعععععة 

 جداً 

 امدةالمساهمة بتقديم دورا  تدريبية فدي مجداً  التوعيدة الع 1

 كالتوعية المرورية.

   √  

 المااركة في فعاليا  المجتمع المحلي كاليوم الو ني. 2

 
√     

                               

 وتقبلوا جزيل الاكر لحسن تعاونكم                                  

 

 لباحثةا                                                                                      

    

 نجاة بنت محمد بن عبدهللا باقنديل                    

 
                                          

 



 

 

 

 المسؤولية االجتماعية للكليات األهلية

 الج ء األود                                                        

 ...............الكلية .................

 

 االسم ...............................

 

 .ةي الموض  المناسب(  √يرجى وض  أشارة ) 

 كداري                            (  برنامج  )رايس قسم              عضو هيئة التدريس        :مسمى الوظيدة 

 

 مشارا ةوعلىأستاا   أستاا مساعد                            دنىمحاضر ةو        الرتبة العلمية:                

 

 

 أخر  .....        بكالوريو            دبلوم عالي    ماجستير                       دكتوراه           :    المؤهل العلمي

 

                         

 أنثى                                      اكرالنوع  :                  

 

 غير سعودي                                                 سعودي          الجنسية :      

 

 العمر:

 سنة   25أقل من                           

  

 سنة  35كلى أقل من    25من                          

 

 سنة 45كلى أقل من   35من                           

 

 سنة   55كلى أقل من   45من                          

 

 سنة  ةوكثر   55من                          

 

 :الخبرة المهنية

         

 سنوات  5كلى أقل من  2من                          

 

 ت سنوا 10كلى أقل من   5من                          

 

 سنة   15كلى أقل من   10من                            

 

 سنة ةوكثر 15                         

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

    

  

 



 

 

 

 

 

۩ 

 

 أستااي الداضل كلى أي درجة تعتقد أن الكلية تساهم ةي ممارسة ما يلي من العبارات التالية .

 

 

۩ 

بدرجة  ةي حقل واحد من حقود اإلجابة أمام كل عبارة . √الرجاء وض  

كبيرة 

 جداً 

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسبة 

بدرجة 

 قلية

بدرجة 

قلية 

 جداً 

ية تسهم بتقديم دورات تدريبية ةي مجاالت التوعية العامة كالتوع 1

 المرورية.

     

      ة.تقدم  محاضرات ةي مجاالت التوعية العامة كالتوعية االجتماعي 2

م الوطني والمسابقات تشارا ةي ةعاليات المجتم  المحلي كاليو 3

 الثقاةية والرياضية والدنية .

     

      تلت م باألنشبة المنتوص عليها ةي اللوااح الخا ة بها. 4

      مشاركة المن مات األخر  لتحقي  تنمية المجتم . 5

 يارةتن م ال يارات الميدانية التوعوية لمختلف من مات المجتم  ك  6

 السجون.

     

      يام المدتوحة للتعريف بها.تقيم األ 7

تقدم برامج متختتة لتلبية متبلبات سو  العمل,كالتسو  عبر  8

 اإلنترنت.

     

      تساهم بتقديم استشارات لمهن القباعات المختلدة  9

تقوم بالبحوث التببيقية الموجهة لحل مشكالت قباعات المجتم   10

 المحلي.

     

      الخيرية المحلية. المساهمة م  الجمعيات 11

      اإلهتمام  بتوعية البلبة لالستثمار األةضل للوقت واإلجازات 12

      االهتمام بإقامة أنشبة  يدية  للبلبة . 13

توةر البرامج التعاونية للبلبة م  من مات أخر  كتدريبهم ةي  14

 المستشديات .

     

      لمية.المشاركة ةي معارض الكتب الثقاةية والع 15

      تسهم بتوةير خدمات النقل للبلبة. 16



 

 

 

      تقدم ختومات للبلبة المنتمين ألسرة واحدة. 17

      تقدم منحاُ دراسية للبلبة المتدوقين دراسياً. 18

      تقدم دورات تدريبية متختتة بالتعاون م  األقسام العلمية. 19

      ة األقسام العلمية بها.تسهم بدورات تدريبية متختتة من طلب 20

      تشج  البلبة على االبتكارات العلمية. 21

 بة.البلوتشج  الهيئة التدريسية بتقديم االستشارات العلمية للباحثين  22

 

     

      تهتم بتحقي  األمن الوظيدي لمنسوبيها. 23

      تسهم بتوةير خدمات النقل لمنسوبيها. 24

ات مستو  التبوير الوظيدي لمنسوبيها بإقامة الدورتعمل على رة   25

 اات العالقة.

     

      تهتم بالجوانب التحية لمنسوبيها. 26

م  منسوبيها المتمي ين لتنمي 27       روح التناةس بينهم.  ةتُكر 

      تقدم ن ام معلومات عنها لمنسوبيها يتمي  بالكداءة العالية.  28

      سوبيها إليجاد الحلود المناسبةتهتم  بمشكالت من 29

تقوم بتخديض الرسوم لمنسوبيها بالتعاون م  قباعات المجتم   30

 الخدمية

     

      تهتم بتقديم الحواة  لمنسوبيها 31

      توةر مناخا مناسبا لمنسوبيها )اإلنارة و التهوية وغيرها(. 32

حة بين منسوبيها تحرص  على كقامة العالقات اإلنسانية التحي 33

 كالتعاون.

     

      تحرص على ن اةة البيئة الخارجية لها . 34



 

 

 

      كرشاد البلبة والعاملين للمحاة ة على البيئة. 35

ت التوكيد على أعضاء هيئة التدريس بتضمين المداهيم البيئية اا 36

 العالقة بالمادة العلمية أثناء المحاضرات الرسمية

     

غال  بالتوعية نحو السلوكيات المثلى للتعامل م  الباقة "كإتهتم   37

 اإلضاءة ةي حاد عدم وجود أشخاص القاعة". 

     

تحرص الكلية على التيانة الدورية ألجه تها ومتاعدها  38

 الكهربااية. 

     

      .  تتشج  كلى عمليات تدوير الندايا 39

      ء.تحرص على ترشيد االستهالا األمثل للما 40

      على الممتلكات العامة كالكتب. ةتحرص على غر  قيم المحاة  41

ع تُنمي اإلحسا  بالجماد لد  البلبة من خالد زراعة مختلف أنوا 42

 الورود.

     

      تسعى كلى تجميل البيئة المحيبة بها و تشجيرها. 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5ملحق )
خطابات عميد كلية التربية 

 إلى عمداء الكليات األهلية
 (-1-)موضوع



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6ملحق)
خطابات عميد كلية 

التربية إلى عمداء الكليات 
 (-2-األهلية )موضوع



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7ملح )

 

 االستبانه بعد ترجمتها



 

 

 

 

In the name of Allah, the most Compassionate, the most Merciful 

 
Heads of Departments ( Programmes)/ Teaching Staff Members / Administrators 

As I am conducting  a study about the ( social responsibility of national faculties in city 

of Jeddah as realized by its staff ) and which aims at the acknowledgment of : 

 

Objectives: 

1) To get acquainted with the level of social responsibility of national colleges in 

Jeddah city as realized by their staff. 

2) To get acquainted with the level of participation of national colleges in Jeddah city to 

the pivot of  

  interest with the problems and society issues as realized by their colleges. 

3) To get acquainted with the level of participation of national colleges in Jeddah city to 

the pivot of interest with the beneficial public ( male and female students) as realized 

by their staff. 

4)  To get acquainted with the level of participation of national colleges in Jeddah city 

to the pivot of interest with the  employees as realized by their staff. 

5) To get acquainted with the level of participation of national colleges in Jeddah city to 

the pivot of saving the environment and energy as realized by their staff. 

6) To know whether or not there are differences of statistical significance at the level of 

function (0.05 = a) about the degree of participation of social responsibility of national 

colleges in Jeddah city as realized by their staff as per study changes (change of sex, 

scientific qualification, job title, scientific scale, nationality and number of experience 

years. 

 

answer by putting (  )  in front of suitable expression which you think is correct. 

Your answer is confidentially secret and will not be used except for the purpose of 

scientific research. Here is an obvious example:  

With 

very 

low 

degree 

With 

low 

degree 

With 

moderate 

degree 

With 

great 

degree 

With 

very 

great 

degree 

To which degree do you think the 

College has participated in the 

practice of the following 

expressions. Please put( ) in one 

column as shown below:  

* 

 

 
   To participate in conducting 

training courses in the fields of 

public enlightenment e.g. traffic 

enlightenment. 

1 

    

 
To participate in local social 

activities e.g. national day. 

2 

Thank you for your cooperation. 

Researcher 

Najat bint Mohammed bin Abdullah Baqandil 

 

 



 

 

 

Part 1 
Faculty………………………... 

Name…………………………. 

Put  (  √ )  in the suitable place: 

Job Title :  Teaching staff member   Head of department (Program)  

                  Director of a centre         Administrator 

Scientific Rank :     Professor      Associated Professor        Assistant professor   

Scientific Qualification:   PhD         Master         Higher Diploma     Bachelor   
Others, mention (…………..)       

     Gender        :       Male                              Female 

Nationality :      Saudi                  Non-Saudi   

 

Age :    

 less than 25 

 from 25 to less than 35 

 from 35 to less than 45 

 from 45 to less than 55 

 from 55 more 

 
Professional Experience: 

 from 2 years to less than 5 years 

 from 5 to less than 10 

 from 10 to less than 15 

 15 years and more 



 

 

 

To which degree do you think the College has participated in the practice of 

the following expressions. Please put(   ) in one column as shown below: 

 

With 

very low 

degree 

With 

low 

degree 

With 

moderate 

degree 

With 

great 

degree 

With 

very 

great 

degree 

  

     To participate in conducting training 

courses in the fields of public enlightenment 

e.g. traffic enlightenment.  

1 

     To conduct lectures in the fields of public 

enlightenment e.g. social enlightenment. 

2 

     To participate in local social activities e.g. 

national day , cultural , sports and art 

competitions. 

3 

     To participate in the text of activities as 

mentioned in its particular index. 

4 

     To share other organizations to achieve 

development of the society.  

5 

     To arrange enlightenment field visits for 

different society organizations such as visit 

of prisons. 

6 

     To set out open days for identification. 

 

7 

     To present specialist programmes to reach 

the job demands such as shopping through 

internet. 

8 

     To participate in conducting consultations 

for different job sectors. 

9 

     To participate in preparing practical 

directed researches to solve the problems of 

local society sectors. 

10 

     Participating in local benevolence 

organizations. 

11 

     To assure the importance of students 

enlightenment about the  best investment of 

time and holidays. 

12 

     To set out summer activities for students. 

 

13 

     Ensuring cooperative programmes for 

students with other organizations such as 

training them in hospitals. 

14 

     Participating in cultural & scientific book 

fairs. 

15 

     To participate in ensuring transportation 

services for students. 

16 

     To give discounts to students of one family. 

 

17 

 

 



 

 

 

With 

very 

low 

degree 

With 

low 

degree 

With 

moderate 

degree 

With 

great 

degree 

With 

very 

great 

degree 

  

     To grant scholarships for outstanding 

students. 

18 

     To conduct specialist training courses 

through cooperation with other scientific 

departments. 

19 

     To participate by giving specialist training 

courses by students of scientific 

departments. 

20 

     To encourage students to present scientific 

inventions. 

21 

     Teaching staff must be encouraged to 

conduct scientific consultations to the 

students and researchers. 

22 

     To ensure job insurance to its staff. 

 

23 

     To participate in ensuring transportation 

services to its staff. 

24 

     To raise the level of occupation 

improvement for its staff by conducting 

courses in relation with their jobs. 

25 

     To ensure the health conditions for its 

staff. 

26 

     To reward its outstanding staff members 

so as to develop free competition among 

them.  

27 

     To present (data) information system 

about him to his staff members. 

28 

     To ensure the problems of his staff 

members and find suitable solutions for 

the problems. 

29 

     To make discounts in fees for his 

members through cooperation with other 

society sectors for services. 

30 

     To ensure bonus to his members. 

 

31 

     To ensure suitable climate for his 

members( light , ventilation…etc). 

32 

     To ensure good human relations among 

his members such as cooperation. 

33 

     To ensure clean external environment 

 

34 

     To guide students & workers for clean 

environment. 

35 

 

 



 

 

 

With 

very 

low 

degree 

With 

low 

degree 

With 

moderate 

degree 

With 

great 

degree 

With 

very 

great 

degree 

  

     To ensure to the teaching staff 

members to include the concept 

of the environment which has 

relation with the subject during 

their official lectures. 

36 

     To make enlightenment towards 

excellent behaviour such as to 

put off light when there is no-

body in the room so as to save 

energy. 

37 

     To make duration maintenance for 

equipment and electrical elevators. 

38 

     To encourage garbage industry. 

 

39 

     To guide water consumption. 

 

40 

     To save public possession such as 

books. 

41 

     To prosper the feeling of beauty in 

students through the cultivating 

types of flowers. 

42 

     To attempt  to the beauty of 

surrounding environment. 

43 

 

 

 

:Note 
To fill up the data in a complete sense will show your care towards the 

scientific research. 

Thank you for your corporation 

Prepared by the researcher: 

Najat bint Mohammed Abdullah Baqandil 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8ملح ) 
 

 

 

 الئحة الكليات األهلية



 

 

 

  المادة األولى

 يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه الالئحة المعاني المدونة أمامها : 

 الـوزير : وزير التعليم العالي .

 الـوزارة: وزارة التعليم العالي .

 الكليـة : الكلية األهلية .

 لتي يصرح لها بإنشاء الكلية . المؤسس : المؤسسة الخيرية أو الشركة ا

 المادة الثانية

الكليات األهلية هي مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية ، تهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية 

)فوق المستوى الثانوي ( واإلسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، 

 في إطار السياسة التعليمية للمملكـة .  وذلك

 المادة الثالثة

للمؤسسات الخيرية أو الشركات التي اليقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص إنشاء كليات أهلية وفقاً ألحكام 

 هذه الالئحة بقرار من الوزير. 

 

 المادة الرابعة

خيص بإنشاء الكليات األهلية . وال يجوز للكلية الصادر قرار تضع الوزارة الشروط والتعليمات الالزمة للموافقة على التر

 بإنشائها مباشرة نشاطها وقبول الطالب إال بعد صدور قرار من الوزير بذلك . 

 

 المادة الخامسة

 يقدم طالب الترخيص إلى الوزارة دراسة تبين الحاجة وتثبت الجدوى من إنشاء الكلية. 

 

 المادة السادسة

 اء الكلية وفق الخطوات اآلتية : يتم الترخيص بإنش

لترخيص المبدئي : وهو الموافقة األولية من الوزارة على إنشاء الكلية بخطاب موجه من الوزارة إلى طالب ا - 1

 الترخيص .

الفنية  عام : اعتبار الكلية المرخصة ترخيصاً مبدئياً مؤهلة تأهيالً عاماً بعد استيفائها للمواصفات والمعاييراالعتماد ال - 2

 واإلنشائية والتنظيمية .

خاص : اعتبار الكلية المرخصة ترخيصاً مبدئياً والمعتمدة اعتماداً عاماً مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد االعتماد ال - 3

 تحقيقها للمعايير التي تضعها الوزارة .

 لترخيص النهائي : السماح للكلية المعتمدة ببدء نشاطها .ا - 4

 

 



 

 

 

 المادة السابعة

 تكون برامج الكلية في التخصصات التي تُعد المتخرجين لسوق العمل وتتوافق مع متطلبات التنميـة . 

 المادة الثامنة

تلتزم الكلية بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل 

 أعضاء هيئة التدريس والفنيين .

 ةالمادة التاسع

للكلية تصريف شؤونها الداخلية التعليمية والمالية واإلدارية بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة واألصول واألعراف 

 العلمية . 

 المادة العاشرة

يشترط للقبول في الكلية الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها بعد استيفاء 

 وفق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشـأن .  معايير القبول

 المادة الحادية عشرة

 ُيعين عميد الكلية بقرار من الوزير بناًء على ترشيح مجلس األمناء لمدة سنتين قابلة للتجديد . 

 المادة الثانية عشرة

 ية لمدة سنتين قابلة للتجديد . ُيعين للكلية وكيالن أو أكثر بقرار من مجلس األمناء بناًء على اقتراح عميد الكل

 المادة الثالثة عشرة

 يكون للكلية مجلس أمناء يتألف من : 

أستاذ مشارك على األقل درجة ثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو مؤسسات التعليم العالي األخرى با -1

 يكلفهما الوزير.

 أربعة أعضاء يختارهم المؤسس . -2

 عميد الكلية . -3

 ممثل الوزارة . - 4

 ويختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس . ويكون تعيين األعضاء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .

 

 المادة الرابعة عشرة:

مع التقيد بما تقضي به هذه الالئحة يختص مجلس أمناء الكلية بالنظر في األمور المتعلقة بالكلية، وله على وجه 

 أتي : الخصوص ما ي

 اعتماد اللوائح الداخلية للكلية . - 1

 حديد أعداد القبول في الكلية في كل فصل دراسي في حدود الطاقة االستيعابية .ت - 2



 

 

 

 وية .اعتماد الميزانية التقديرية السن - 3

 قرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.إ - 4

 قوم بها الكلية .تورسوم الخدمات التعليمية األخرى التي  تحديد الرسوم الدراسية - 5

 ح الشهادات العلمية بناًء على اقتراح مجلس الكلية .من - 6

 لبت في تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وإعارتهم وندبهم .ا - 7

 ات السعـودية .لتوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس ورفعها الى المجلس العلمي في إحدى الجامعا - 8

 . البت في تعيين اإلداريين وترقياتهم - 9

 لبت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه بناًء على ما يرفع إليه من مجلس الكلية .ا - 10

 قرار البرامج البحثية وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية الكلية .إ - 11

 

 المادة الخامسة عشرة

أمناء الكلية مرتين على األقل في العام الدراسي ، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر  يجتمع مجلس

قراراته بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ، 

 خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه بها .  وتكون قرارات المجلس نافذة مالم يرد عليها اعتراض من الوزير

 

 المادة السادسة عشرة

 يكون للكلية مجلس يتألف من : 

 العميد رئيساً . -1

 الوكالء أعضاء . - 2

 رؤساء األقسام أعضاء . - 3

.  ولمجلس األمناء بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى عضويته ثالثة من أعضاء هيئة التدريس كحد أقصى

 النظر في األمور التي تتعلق بالكلية وعلى وجه الخصوص :ب -ع التقيد بأحكام هذه الالئحة م -ويختص مجلس الكلية 

 قتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ، والمعيدين ، والمحاضرين ، وإعارتهم ، وندبهم ، وترقيتهـم .ا -1

 أقسام الكلية ، والرفع بذلك إلي مجلس األمناء . اح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع فياقتر - 2

 اقتراح منح الشهادات العلمية . -3

 شجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها .ت -4

 قتراح مواعيد االمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها .ا -5

 اقتراح الالئحة الداخلية للكلية . -6

 قتراح خطط التدريب والبعثات الالزمة للكلية .ا -7



 

 

 

 للكلية . اقتراح خطة النشاط غير المنهجي -8

 لبت في األمور الطالبية التي تدخل في اختصاصه ، والتوصية لمجلس األمناء فيما عدا ذلك .ا -9

 لنظر فيما يحيله إليه مجلس األمناء أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي .ا -10

 

 لمادة السابعة عشرةا

يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر 

قراراته باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون قراراته 

 من رئيس مجلس األمناء خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه بها .نافذة مالم يرد عليها اعتراض 

 

 المادة الثامنة عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس بالقسم ، ويضع مجلس 

 األمناء اختصاصات وصالحيات مجالس األقسام وطريقة عملها . 

 المادة التاسعة عشرة

 تخضع الكلية إلشراف الوزارة في تطبيق أحكام هذه الالئحة، ولها على وجه الخصوص مـايأتى :

الكلية ومجالسها وأقسامها وخططها الدراسية وبرامجها العلمية وهيكلها التنظيمي )العلمي  اعتماد نظام - 1

 واإلداري( والشهادات والدرجات التي تمنحها .

 عية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحثية .المستوى المالئم أكاديميا لنوإصدار القواعد التي تضمن  - 2

 لتأكد من سير برامج الكلية ومناهجها وفق األهداف واألغراض المحددة لها بما يتفق والسياسة التعليمية للدولة .ا - 3

 لمراجعة الدورية ألدائها من خالل التقارير والزيارات الميدانية .ا - 4

  المادة العشرون

 تتكون إيرادات الكلية من :

 الرسوم الدراسية . - 1

 يرادات البحوث والدراسات واالستشارات والدورات التدريبية .إ - 2

 ف فيها .ريع األمالك وما ينتج عن التصر - 3

 لمنح الدراسية التي يقدمها األفراد والمؤسسات والشركات .ا - 4

 .ف والوصايا والتبرعات وغيرها اإلعانات والهبات واألوقا - 5

  المادة الحادية والعشرون

يقدم المؤسس جميع الضمانات التي تكفل تغطية جميع األعباء المالية المترتبة على إنشاء الكلية وتشغيلها، بما 

 يحفظ المستوى األكاديمي لها وفقاً للقواعد التي تضعها الوزارة. 

  المادة الثانية والعشرون



 

 

 

ية ميزانية مستقلة، وتمسك الكلية حسابات وسجالت مالية منتظمة وفقاً لألصول والمعايير المحاسبية يكون لكل كل

 المعمول بها .

 المادة الثالثة والعشرون

ال يجوز للكلية أن تغير ما تضمنته النظم واإلجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسية والدرجات العلمية 

 ئها شهادة الترخيص إال بقرار من الوزير وفقاً ألحكام هذه الالئحة .التي صدرت في ضو

 المادة الرابعة والعشرون

في حالة تعثر نشاط الكلية أو مخالفتها لقرار إنشائها أو األحكام المنظمة لها، يكون للوزير الحق في اتخاذ جميع 

مجلس األمناء عند االقتضاء ، أو إلغاء الترخيص مع القرارات والتدابير الالزمة لمعالجتها، بما في ذلك إعادة تشكيل 

 التصرف في الضمانات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشـرين .

 المادة الخامسة والعشرون

 ُيصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه الالئحة واإلجراءات اإلدارية والفنية الالزمة .

 المادة السادسة والعشرون

 لعالي حق تعديل هذه الالئحة .لمجلس التعليم ا

 المادة السابعة والعشرون

تحل هذه الالئحة محل الالئحة التنظيمية للكليات األهلية غير الربحية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم ) 

 هـ ، ويخضع جميع من عوملوا بموجبها ألحكام هذه الالئحة .6/2/1419( وتاريخ 3/10/1419

 العشرونالمادة الثامنة و

 تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9ملح  )

االتصال  أرقام 
 بالكليات األهلية



 

 

 

 لدراسة بدء ابها أرقام االتصال بالجامعات والكليات األهلية المرخص ل
 

 أرقام االتصال  المدينة الجامعة / الكلية م
 فاكس هاتف المدينة الجامعة / الكلية م
 4548489-01 4548489-01 الرياض جامعة األمير سلطان  1
 2742696-01 2742277-01 الرياض الجامعة العربية المفتوحة 2

 8964559-03 8964554-03 الخبر  جامعة األمير محمد بن فهد     3
 2177743-01 4634423-01 الرياض جامعة الفيصل 4

 6303333-02 6303333-02 *   جده  *  كلية دار الحكمة األهلية  5
 6357269-02 6375553-02 *  جده  * عفت األهلية كلية  6

كلية األمير سـلطان للسـياحة    7
 واإلدارة

 2310803-07  2310800-07 أبها

 7240195-07 7240195-07 الباحة كلية الباحة األهلية للعلوم  8

 6563176-02 6563199-02 *  جده  * كلية إدارة األعمال  9

كليــة ســليمان فقيــه للعلــوم  10
 لتمريض وا

 2489317-01 2489317-01 *  جده *

 6355882-02 6356555-02 الرياض كلية الرياض لطب األسنان 11

 2601111- 01 -01 2606006 *  جده  * كلية ابن سينا األهلية  12

 3260666-06 3260111-06 الرياض كلية اليمامة األهلية  13

 2844423-02 2844410-02 القصيم كليات القصيم األهلية  14

كلية األمير سـلطان للسـياحة    15
 واإلدارة 

 4277063-04 4277085-04 *  جدة *

 6905102-02 6905038-02 تبوك كلية األمير فهد بن سلطان  16

كلية البترجي األهلية للعلـوم   17
 8823163-03 8011101-03 *  جده * الطبية والتقنية 

 كلية سعد األهلية 18
 برالخ             

02-6377729 02-6367261 

 كلية الريادة للعلوم الصحية 19
  6377729-02 * جده  *

 ها  الرسالةتتضمنالكليات التي *    *
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جداود النسب 

 والتكرارات
 



 

 

 

 الترتيب

العبارة 

في 

 ترتيب العبارة المقيار
 تنارلياً حسب المتوسطا 

 

 الدرجة

المتوسط  
 الحسابي

النسبة 
 الم وية

اف اًنحر
 المعياري

 الدرجة
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبرية جدا   كبرية

 ت % ت % ت ت % ت % ت

1 4 
ابألنشطة املنصوص عليها يف  تلتزم

 اللوائح اخلاصة هبا.
 كبرية 1.067 69.8 3.49 5.6 10 8.9 16 34.6 62 32.4 58 18.4 33

2 3 
 وملييف فعاليات اجملتمع احمللي كا تشارك

 يةالوطين واملسابقات الثقافية والرايض
 والفنية.

 كبرية 1.264 69.2 3.46 8.9 16 14.0 25 25.7 46 25.1 45 26.3 47

3 5 
ة مشاركة املنظمات األخرى لتحقيق تنمي

 اجملتمع .
 متوسطة 1.156 65.6 3.28 7.8 14 17.9 32 27.9 50 31.3 56 15.1 27

 متوسطة 1.299 64.4 3.22 12.3 22 18.4 33 24.6 44 24.6 44 20.1 36 ا.قيم األايم املفتوحة للتعريف هبت 7 4

 متوسطة 1.258 63.2 3.16 12.8 23 16.2 29 30.7 55 22.9 41 17.3 31 . يةاملسامهة مع اجلمعيات اخلريية احملل 11 5

6 9 
ت ساهم بتقدمي استشارات ملهن القطاعات

 املختلفة. 
 متوسطة 1.235 60.8 3.04 15.1 27 13.4 24 38.5 69 17.9 32 15.1 27

7 2 
ة  امتقدم حماضرات يف جماالت التوعية الع

 .االجتماعيةكالتوعية 
 متوسطة 1.234 60.2 3.01 13.4 24 22.9 41 26.7 46 26.7 46 12.3 22

8 8 
قدم برامج متخصصة لتلبية متطلبات ت

 سوق العمل كالتسوق عرب اإلنرتنت.
 متوسطة 1.341 58.8 2.94 18.4 33 21.8 39 22.9 41 21.2 38 15.6 28

9 10 
 قوم ابلبحوث التطبيقية املوجهة حللت

 مشكالت قطاعات اجملتمع احمللي.
 متوسطة 1.248 55.6 2.78 22.3 40 15.6 28 32.4 58 21.2 38 8.4 15

10 6 
 تلفخنظم الزايرات امليدانية التوعوية ملت

 منظمات اجملتمع كزايرة السجون.
 متوسطة 1.301 53.6 2.68 24.6 44 21.8 39 25.1 45 18.4 33 10.1 18

11 1 
 التااملسامهة بتقدمي دورات تدريبية يف جم

 التوعية العامة كالتوعية املرورية.
 متوسطة 1.292 52.0 2.60 26.8 48 21.2 38 26.8 48 15.6 28 9.5 17

 متوسطة 1.245 61.2 3.06 املتوسط العام  

 

 (53  جدور )

 

 

مام ًهتالمحور  واًنحرافا  المعيارية المتوس طا  الحسابيةرارا  والنسب الم وية والتك

 ا يدركهادة كمجالمس ولية اًجتماعية للكليا  األهلية بمدينة من محاور  بماكال  وق ايا المجتمع

 منسوبوها
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الترتيب

العبارة 

في 

 ترتيب العبارة المقيار
 تنارلياً حسب المتوسطا 

 

 ةالدرج

المتوسط  
 الحسابي

النسبة 
 الم وية

اًنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 الترتيب

العبارة 

في 
 المقيار

 ترتيب العبارة

 تنارلياً حسب المتوسطا 

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبرية جدا   كبرية

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 الم وية

اًنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 الترتيب

العبارة 

في 

 المقيار

 ترتيب العبارة
 تنارلياً حسب المتوسطا 

 ت % ت % ت ت % ت % ت

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 الم وية

اًنحراف 
 المعياري

 18 1 الدرجة
ني قدم منحا  دراسية للطلبة املتفوقت

 دراسيا .
 كبرية 1.281 76.4 3.82 7.3 13 8.4 15 23.5 42 16.8 30 44.1 79

2 14 
ع  الربامج التعاونية للطلبة متوفري

منظمات أخرى كتدريبهم يف 
 املستشفيات .

 كبرية 1.198 75.4 3.77 7.3 13 6.7 12 21.8 39 30.2 54 34.1 61

3 19 
تقدمي دورات تدريبية متخصصة 

 ابلتعاون مع األقسام العلمية.
 كبرية 1.259 69.0 3.45 9.5 17 13.4 24 24.6 44 27.9 50 24.6 44

4 12 
 لالستثماربتوعية الطلبة  االهتمام

 األفضل للوقت واإلجازات
 كبرية 1.222 68.4 3.42 8.9 16 13.4 24 26.7 46 30.2 54 21.8 39

5 22 
شجع اهليئة التدريسية بتقدمي ت  

 .لبةاالستشارات العلمية للباحثني والط
 كبرية 1.221 68.2 3.41 10.6 19 9.5 17 28.5 51 30.7 55 20.7 37

6 15 
 املشاركة يف معارض الكتب الثقافية

 والعلمية.
 متوسطة 1.228 67.8 3.39 7.8 14 16.2 29 29.1 52 23.5 42 23.5 42

 متوسطة 1.486 67.0 3.35 18.4 33 12.3 22 15.6 28 22.9 41 30.7 55 سهم بتوفري خدمات النقل للطلبة.ت 16 7

8 21 
تشجيع الطلبة على االبتكارات 

 العلمية.
 متوسطة 1.29 66.2 3.31 12.3 22 12.8 23 29.1 52 23.5 42 22.3 40

9 20 
سهم بدورات تدريبية متخصصة من ت

 طلبة األقسام العلمية به.
 متوسطة 1.212 63.2 3.16 10.1 18 20.1 36 30.2 54 23.5 42 16.2 29

 متوسطة 1.313 62.2 3.11 16.8 30 12.8 23 31.3 56 21.2 38 17.9 32 بة.إبقامة أنشطة صيفية للطل االهتمام 13 10

11 17 
تقدمي  خصومات للطلبة املنتمني 

 ألسرة واحدة.
 متوسطة 1.428 58.4 2.92 24.6 44 12.8 23 27.4 49 16.2 29 19.0 34

 متوسطة 1.285 67.4 3.37 املتوسط العام  
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تديدين هور المساالهتمام بجملمحور  المعياريةواالنحراةات  المتوس بات الحسابيةالتكرارات والنسب المئوية و

 المسئولية االجتماعية للكليات األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهامن محاور 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الرتتيب

العبارة يف 
 املقياس

 ترتيب العبارة
 تنارلياً حسب المتوسطا 

 

 الدرجة

املتوسط  
 احلسايب

النسبة 
 الم وية

اًنحراف 
 المعياري

 الدرجة
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبرية جدا   كبرية

 ت % ت % ت ت % ت % ت

 ورة )اإلان اتوفري مناخا  مناسبا  ملنسوبيه 32 1
 كبرية 1.075 77.2 3.86 3.4 6 6.1 11 26.8 48 28.5 51 35.2 63 التهوية وغريها(.

حترص على إقامة العالقات اإلنسانية  33 2
 كبرية 1.153 74.4 3.72 5.6 10 8.9 16 24.0 43 31.3 56 30.2 54 كالتعاون.  اسوبيهالصحيحة بني من

 كبرية 1.272 73.2 3.66 10.1 18 7.3 13 20.7 37 30.2 54 31.8 57 .اتم ابجلوانب الصحية ملنسوبيههت 26 3

عمل على رفع مستوى التطوير الوظيفي ت 25 4
 كبرية 1.265 68.0 3.40 10.6 19 11.7 21 28.5 51 25.1 45 24.0 43 .ة إبقامة الدورات ذات العالق املنسوبيه

 متوسطة 1.242 67.0 3.35 12.3 22 8.4 15 31.8 57 27.4 49 20.1 36 .اتم بتحقيق األمن الوظيفي ملنسوبيههت 23 5

 متوسطة 1.343 67.0 3.35 14.5 26 10.1 18 25.7 46 25.1 45 24.6 44 .اسهم بتوفري خدمات النقل ملنسوبيهت 24 6

 زيتمي اقدم نظام معلومات عنه ملنسوبيهت 28 7
 متوسطة 1.218 66.8 3.34 10.6 19 11.2 20 31.8 57 26.8 48 19.6 35 ابلكفاءة العالية.

 إلجياد احللول اتم مبشكالت منسوبيههت 29 8
 متوسطة 1.247 65.8 3.29 11.2 20 14.5 26 27.4 49 27.9 50 19.0 34 املناسبة.

افس لتناح املتميزين لتنمية رو  اكّرم منسوبيهت   27 9
 متوسطة 1.433 62.4 3.12 19.6 35 15.1 27 21.8 39 20.7 37 22.9 41 بينهم. 

 مع نابلتعاو  اقوم بتخفيض الرسوم ملنسوبيهت 30 10
 متوسطة 1.334 59.0 2.95 20.7 37 14.5 26 28.5 51 21.8 39 14.5 26 قطاعات اجملتمع اخلدمية.

 متوسطة 1.328 58.6 2.93 19.6 35 19.0 34 24.6 44 22.9 41 14.0 25 .اتم بتقدمي احلوافز ملنسوبيههت 31 11

 متوسطة 1.265 67.2 3.36 املتوسط العام  
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من  ينلعاملاالهتمام بالمحور  واالنحراةات المعيارية المتوس بات الحسابيةالتكرارات والنسب المئوية و

 المسئولية االجتماعية للكليات األهلية بمدينة جدة كما يدركها منسوبوهاور محا
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الترتيب

العبارة 

في 

 ترتيب العبارة المقيار
 تنارلياً حسب المتوسطا 

 

 الدرجة

المتوسط  
 الحسابي

النسبة 
 الم وية

اًنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 الترتيب
العبارة 
في 

 المقيار

 ترتيب العبارة

 تنارلياً حسب المتوسطا 

 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبرية جدا   كبرية

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 الم وية

اًنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 الترتيب

العبارة 

في 

 المقيار

 ترتيب العبارة
 تنارلياً حسب المتوسطا 

 ت % ت % ت ت % ت % ت

المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 الم وية

اًنحراف 
 المعياري

 كبرية 1.073 80.2 4.01 3.9 7 5.0 9 18.4 33 31.8 57 40.8 73 .ا رص على نظافة البيئة اخلارجية هلحت 34 1 الدرجة

2 38 
رص على الصيانة الدورية لألجهزة حت

 واملصاعد الكهرابئية. 
 كبرية 1.099 76.6 3.83 4.5 8 6.7 12 22.9 41 33.0 59 33.0 59

3 35 
 لىرشاد الطلبة والعاملني للمحافظة عإ

 البيئة.
 كبرية 1.219 74.8 3.74 7.8 14 7.3 13 21.8 39 29.6 53 33.5 60

4 41 
رص على غرس قيم احملافظة على حت

 املمتلكات العامة كالكتب.
 كبرية 1.206 72.0 3.60 7.8 14 9.5 17 24.6 44 30.7 55 27.4 49

5 36 
دريس التأكيد على أعضاء هيئة الت

 قةبتضمني املفاهيم البيئية ذات العال
 ة. مسيلر ابملادة العلمية أثناء احملاضرات ا

 كبرية 1.221 68.2 3.41 9.5 17 12.3 22 27.4 49 29.6 53 21.2 38

 متوسطة 1.362 66.2 3.31 14.0 25 13.4 24 26.8 48 19.6 35 26.3 47 جع عمليات تدوير النفاايت . تش 39 6

7 40 
ى ترشيد االستهالك األمثل رص علحت

 للماء.
 متوسطة 1.254 65.6 3.28 11.2 20 15.1 27 27.9 50 26.3 47 19.6 35

8 37 
لى ثالقيام ابلتوعية حنو السلوكيات امل 

  ".للتعامل مع الطاقة "كإغالق اإلضاءة
 متوسطة 1.301 65.4 3.27 14.0 25 11.7 21 28.5 51 25.1 45 20.7 37

9 43 
ميل البيئة احمليطة  سعى إىل جتت

 بتشجريها.
 متوسطة 1.383 64.4 3.22 16.2 29 14.5 26 24.0 43 21.8 39 23.5 42

10 42 
مي اإلحساس ابجلمال لدى الطلبة تن

 من خالل زراعة أنواع من الورود.
 متوسطة 1.364 59.8 2.99 19.6 35 17.3 31 24.0 43 22.3 40 16.8 30

 كبرية 1.248 69.4 3.47 املتوسط العام  
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 والباقة البيئة المحاة ة علىلمحور  واالنحراةات المعيارية المتوس بات الحسابيةالتكرارات والنسب المئوية و

 بمدينة جدة كما يدركها منسوبوها المسئولية االجتماعية للكليات األهليةمن محاور 

 

 

 

 

 


