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الدراسةمستخلص   

درجة ممارسة أبعاد املسؤولية االجتماعية لدى قادة اجلامعات األهلية مبدينة : عنوان الدراسة
 الرايض.
: أ.د. عبد العزيز بن سليمان املشرف  : هنلة بنت سليمان بن صاحل العثيم.  الباحثة
 الدويش

 .م2018هـ /1439 العام الدراسي:    ماجستري.الدرجة العلمية: 
 : اإلدارة واإلشراف الرتبوي.القسم كلية الشرق العريب للدراسات العليا.   العلمية:اجلهة 

    
لدى قادة اجلامعات  االجتماعيةدرجة ممارسة أبعاد املسؤولية  إىل التعرف علىهدفت الدراسة   

اليت ستسهم  املقرتحات   ومن يف حكمهم، و  من وجهة  نظر أعضاء هيئة التدريس  الرايض   األهلية مبدينة  
يف ( 0.05عند مستوى الداللة ) حصائية  اإل ذات الداللة   الفروق  تها، ومعرفة درجة ممارس يف تعزيز  

ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي مبدخله املسحي،  أفراد عينة الدراسة.استجابة   
هيئة تدريس يف كل من جامعيت واالستبانة كأداة جلمع البياانت، وتكونت عينة الدراسة من أعضاء 

 األمري سلطان واليمامة األهلية.
 توصلت الدراسة للنتائج التالية:

إن درجة ممارســــــة أبعاد املســــــؤولية االجتماعية لدى قادة اجلامعات األهلية مبدينة الرايض جاءت  .1
ملرتبة الثالثة بدرجة عالية، حيث أييت الُبعد األخالقي ابملرتبة األوىل، يليه الُبعد االقتصـــــــــــــادي، واب

أييت الُبعد القانوين، ويف األخري أييت الُبعد اإلنســـــاين كأقل أبعاد املســـــؤولية االجتماعية لدى قادة 
 اجلامعات األهلية مبدينة الرايض.

درجة ممارسة أبعاد املسؤولية  م يف تعزيز  ه  س  املقرتحات اليت ستُ هناك موافقة بني أفراد الدراسة على  .2
تفعيــل ، ومن أبرز تلــا املقرتحــات: )الرايض   لــدى قــادة اجلــامعــات األهليــة مبــدينــة   االجتمــاعيــة

وضــع ، زايدة الوعي بثقافة املســؤولية االجتماعية، املبادرات املتعلقة أبنشــطة املســؤولية االجتماعية
جمالس اســـتشـــارية مشـــرتكة بني قادة ، إنشـــاء لوائح تنظم شـــؤون املســـؤولية االجتماعية يف اجلامعة

 (.امعة وقيادات اجملتمعاجل



 
 

ال توجد هناك فروق بني متوسطات استجاابت أفراد الدراسة حول الدرجة الكلية ملمارسة أبعاد  .3
املسؤولية االجتماعية لدى قادة اجلامعات األهلية مبدينة الرايض وأبعادها الفرعية املتمثلة يف )الُبعد 

ُبعد االقتصادي(، وكذلا املقرتحات اليت ُتسهم ال –الُبعد القانوين  –الُبعد األخالقي  –اإلنساين 
يف تعزيز درجة ممارسة أبعاد املسؤولية االجتماعية لدى قادة اجلامعات األهلية مبدينة الرايض 

 ابختالف متغري النوع.
إن هناك فروقًا بني متوســــــــطات اســــــــتجاابت أفراد الدراســــــــة حول الدرجة الكلية ملمارســــــــة أبعاد  .4

لـدى قـادة اجلـامعـات األهليـة مبـدينـة الرايض وأبعـادة الفرعيـة املتمثلـة يف املســــــــــــــؤوليـة االجتمـاعيـة 
الُبعد االقتصـــــــــــادي( ابختالف متغري الدرجة العلمية، وذلا لصـــــــــــاحل أفراد  –)الُبعد اإلنســـــــــــاين 

الُبعد األخالقي( ابختالف  –الدراســـة ممن درجتهم العلمية أســـتاذ مشـــارك، أما )الُبعد اإلنســـاين 
 ( سنوات فأكثر.10مة ، وذلا لصاحل أفراد الدراسة ممن خربهتم )متغري سنوات اخلد

 وتوصي الدراسة مبا يلي:
التحفيز املادي واملعنوي للجامعات اليت تقدم أنشطة اجتماعية متميزة، وذلا الستمرارية ممارسة  .1

األنشــــــــــطة االجتماعية، حيث بينت النتائج أن درجة ممارســــــــــة املســــــــــؤولية االجتماعية لدى قادة 
 اجلامعات األهلية جاءت بدرجة عالية.

 مع العادات والتقاليد السائدة.  تتالءم. أن هتتم اجلامعة بتقدمي اخلدمات اليت  .2
 توفري برامج ثقافية لزايدة الوعي أبمهية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات اخلاصة وللمجتمع .  .3
إنشـــــــــــاء جمالس تعاونية واســـــــــــتشـــــــــــارية مشـــــــــــرتكة بني اجلامعات وقيادات اجملتمع لتقدمي خدمات  .4

 للمجتمع بكلف معقولة ونوعيات مناسبة. 
تشــــــكيل جلان من العاملني يف اجلامعة لعشــــــراف على مشــــــروعات املســــــؤولية االجتماعية مما قد  .5

 يؤدي لزايدة كفاءة اخلدمة املقدمة.
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     The study aimed to recognize the degree of practicing social 

responsibility dimensions among leaders of private universities in Riyadh, 

from the point of view of the faculty teaching staff and the suggestions 

contributing to enhancing the degree of their practice as well as recognizing 

the statistically significant differences at the level of (0,05) in the study 

participants’ response. In order to achieve the study objectives, the 

descriptive approach with its survey entry was used; also the questionnaire 

was used as a study tool to collect the study data. The study sample 

consisted of faculty teaching staff at both Prince Sultan University and Al 

Yamamah private University. 

The study found out the following results: 

1. The dimension of practicing social responsibility among the leaders of 

private universities in Riyadh is very high, the ethical dimension ranked first, 

followed by the economic one. In the third rank, there came the legal 

dimension. Finally, the human dimension came as the lowest dimension of 

social responsibility among the leaders of private universities in Riyadh. 

2. There is an agreement among the study participants on the suggestions 

contributing to enhancing the degree of practicing social responsibility 

among the leaders of the private universities in Riyadh. The most prominent 

of these suggestions are: (activating the initiatives related to social 

responsibility activities, raising awareness towards the culture of social 

responsibility, setting up regulations board that organizes the social 

responsibility affairs in the University and establishing a joint advisory 

council between university leaders and community ones.  

3. There are no differences between the average responses of the study 

participants on the overall degree of practicing social responsibility 



 
 

dimensions among the leaders of private universities in Riyadh and its sub-

dimensions: (human - moral - legal - economic dimensions), as well as the 

proposals contributing to enhancing the degree of practicing The social 

responsibility among the leaders of the private universities in Riyadh 

according to the variable of gender. 

4. There are differences between the average responses of the study 

participants on the overall degree of practicing the dimensions of social 

responsibility among the leaders of private universities in Riyadh and its sub 

dimensions: (The human and economic dimensions), according to the 

differences in the variable  of Academic degree, in favor of  associate 

professors, at the same time the human and moral dimensions,  according to 

the variable of years of service, in favor of the study participants whose 

experience is (10) years and more. 

The study made the following recommendations: 

1. Financially and morally, motivating the universities that provide 

outstanding social activities to go on practicing social activities because the 

results showed that the degree of practicing social responsibility among the 

leaders of private universities ranked high. 

2. Universities should be interested in providing services that are compatible 

with the prevailing customs and traditions. 

3. Provide cultural programs to raise awareness of the importance of social 

responsibility among private institutions and the community. 

4. Establishing cooperative and consultative councils between universities 

and community leaders to provide the community with services at 

reasonable costs and appropriate qualities. 

5. Forming committees consisting of the university employees to oversee 

social responsibility projects, this may lead to increased efficiency of the 

service provided.  


