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ملخص البحث:

دائما إىل إنقاج املعرفة وتنميةة املعةايرو واتدةييراإ وإدةياد
تعي اجلامعة مؤسسة تعليمية تسعى ً
اتدةةوا اتبش ةرخةم تقمك ة تل ة اتدةةوا يف لقلةةال ةةااإ اويةةا  ،وتةةىت تد ة دلةةى اجلامعةةة
مسةةؤوتية كةةكا ،كمةةا خد ة دلةةى دتةةو يلةةة اتقةةييرخق اتعةة ،اهكةةك تق دي ة ت ة  ،فم نةةة
دتةةو يلةةة اتقةةييرخق ا تن صةةر فدةةء دلةةى إتدةةا اًاا ةراإ ىةةل قخت ةاً اوةةر دلةةى اتر ة
ابتقعلةةيل تقتدة ىة اجملقمة  ،و ت ة مةةل اةةيل اتديةةا سةةؤوتيات جتةةاط بلبقة وكليقة و قمع ة
وهتةةيو ةةىط اتييراسةةة إىل معرفةةة وا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق ىكليةةة
اآلداب جامعةةة مص ةراتة وتعقةةك ةةىط اتييراسةةة ولةةيية حليليةةة ،ي ة ادقمةةيإ دلةةى املس ة
ااجقمةاد  ،و تة ىقوعخة اسةقماير اسةقبياع دلةةى دينةة ىعةيد  )40دتةةو مةل قدتةا يلةةة
اتقييرخق ىكلية اآلداب ة جامعةة مصةراتة ،واتةىخل ااقيةاير ل ىيرخدةة اتعينةة اتعشةوائية وىعةي
مج اتبياانإ وحليل ا إ صائيًّا ،قظ رإ اتنقائج قنة توجةي فةروا اإ داتةة إ صةائية توا ة
تبع ةةا ملق ةةق اتن ةةو وم ةةل ان ي ةةة
املس ةةؤوتية ااجقمادي ةةة هدت ةةا يل ةةة اتق ةةييرخق اجت ةةاط اتيلب ةةة ً
قاةةرا ،فهن ة ا توجةةي قخةةة فةةروا اإ داتةةة إ صةةائية توا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا
تبعا ملق ق اتييرجة اتعلمية
يلة اتقييرخق جتاط اجلامعة ً

الكلمااا املفتاحيااة :املسةةؤوتية ااجقماديةةة ،اجلامعةةة ،دتةةو يلةةة اتقةةييرخق ،اجملقمة  ،بلبةةة
اجلامعة
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The Reality of Social Responsibility of Lecturers at the
Faculty of Arts (Misurata University)
Ahlam Sulaiman Ismiew
Faculty of Arts, Misurata University
Abstract:
The university is an educational institution that always seeks for the
producing/developing knowledge and capabilities, besides the
preparation of manpower; to empower these forces in various areas of
life, therefore the university bears a great responsibility, and lecturers
have the greatest burden to achieve that by carrying out their
responsibilities towards the students, college, and the community.
This study aims to know the reality of the social responsibility from
the point of view of lecturers at the Faculty of Arts, Misurata
University. This is a descriptive and analytical study, as it relied on a
survey, by distributing a questionnaire to a sample of (40) lecturers at
the Faculty of Arts - Misurata University, the sample was randomly
selected. After data have been collected and analyzed statistically, it
has shown that there are statistically significant differences in the
reality of the lecturers' social responsibility towards students
according to the gender variable. On the other hand, there are no
statistically significant differences in the reality of the lecturers' social
responsibility towards the university according to the degree variable.
Key words: Social Responsibility; University; Lecturers; Community;
University Students.

9

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

واقع املسؤولية االجتماعية ألساتذة الكلية

جملة كلية اآلداب -العدد  18ديسمرب 2021

________________________________________________________

 .1املدقدمة:

مُيثةل اتقعلةةيل اجلةةامع

أةراً قساسةيًّا يف إدةياد قفةراد اجملقمة وم ةةيل ل تل يةةا امل نيةةة،

كما خعقك دتو يلة اتقييرخق دنصةراً م مةاً يف اتعمليةة اترتىوخةة واتقعليميةة ابملر لةة اجلامعيةة،
و ةةىا خقو ةةال دل ةةى م ةةيا قدائة ة توظييقة ة اتقعليمي ةةة دل ةةى قكم ةةل وج ة ة فد ةةي قل ةةب قدائ ة ة
ومسةةؤوتيات جتةةاط دمل ة موا ة اا قمةةا مةةل بةةل لقلةةال اتبةةا ث  ،كمةةا تسةةعى اتبا ثةةة إىل
إجةرا ديراسةةة تةةكع اا قمةةا ىوا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق يف اجلامعةةة،
اتىخل خمعول دلي ل اتن وض هبىا اجليل حنو اتعليا

ومل ىا املنيل فهع ما خقمقة ىة املعلةل مةل م يةل م ةو ونيسة واجقمةاد

خعول دلي تك خةؤد دويرط ىكةل إ سةا

ةو مةا

سةؤوتيق جتةاط بيىة وأةا قدائة توظييقة و ةىا

خرج إىل ميا املسؤوتية ااجقمادية تيا قفراد اجملقمة ىصةويرط دامةة وتةيا اتيلةة املثديةة مةل
اهسةةاتى قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق ىص ةوير االةةة خعةةي قم ةراً يف اخةةة اهمهيةةة يف اتقعةةرو دلةةى
اتعوامةةل اتةةث تةةؤار في ةةا وات ةةروو اتةةث ترف ة مةةل مسةةقوا املسةةؤوتية ابتعمةةل قو تندص ة ا دنةةي
اهفراد واملس ةةؤوتية ااجقمادي ةةة هدت ةةا يل ةةة اتق ةةييرخق تقتة ة م ةةل ا ةةيل اتس ةةلوذ ات ةةى
خدومةوع ىة دااةةل املؤسسةةة اتقعليميةةة اتةةث خعملةوع في ةةا ،خقتة مةةيا تيةةاني ل يف اتعمةةل مةةل
ايل تعامل ل م اتييب واتزمي  ،وكييية إتدا اًااراإ ،وميا ااتقزا واديي اتعمل
وتدة ةةي ظ ة ةةرإ املسة ةةؤوتية ااجقمادية ةةة كل ة ةةي املصة ةةيل اإ اويخثة ةةة اتة ةةث وتة ةةيإ يف اتة ةةل
اتق واإ واتصراداإ املخقليةم تقلاى دويراً اماً خؤار يف مسةقدبل اجملقمعةاإ ،ملةا حملة مةل
مع ةةاع د ةةي ح ة دل ةةى اايرتد ةةا وتت ةةافر اجل ةةودم م ةةل قج ةةل حدي ة قك ةةك ةةيير م ةةل إ ةةبا
اواجاإ ،واتل اا ىرك ،ياير اتقدي وااعد اير
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 1.1مشكلة البحث:
خعةي مواةو املسةةؤوتية ااجقماديةة مةل املواةةوداإ امل مةة تةيا قفةراد اجملقمة ىصةوير
دامةةة وت ةةيا املثدي ة م ةةل قدت ةةا يلةةة اتق ةةييرخق ابجلامعةةاإ ىص ةوير اال ةةة ،ملةةا تعم ةةل ى ة
اجلامعة ابدقباير ا ق ةل مؤسسةاإ اجملقمة يف ىنةا

خصةية اهفةراد ابدقباير ةا جةزً مةل اجملقمة

تةةؤار فية وخقةةلار هبةةا ،و ةةىا خعقمةةي دلةةى مةةيا مسةةؤوتية قدتةةائ ا جتا ةةا وجتةةاط بيهبةةا وجتةةاط
اجملقم  ،وخد د ،املسؤوتية ااجقمادية دلى دةات قدتةا يلةة اتقةييرخق ملةا ةل مةل ماةق
كبةق دلةى اتيلبةة اتةىخل ةل جةز ا خقأةزق مةل اجملقمة وكيةال خةنعكق ةىا اتقةلاق دلةى ىنةا
اجملقم واتقنمية اًلية اجملقمعية ابدقباير قع فلة اتشباب ل اتعمود اتيدر تبنا اجملقم  ،ودوير
دتةو يلةةة اتقةةييرخق اترتكيةز دلةةى لةةدل ةىط اتشخصةةية وإدةةياد ا اإلدةياد اجليةةي تينقية هبةةا
اجملقم وتسا ل يف ىنائ وتيوخرط
إع ف ة ةةل املسة ةةؤوتية ااجقمادية ةةة خبة ةةيق مة ةةل سة ةةلوذ اإلداير املسة ةةؤوتية يف تعامل ة ةةا م ة ة
اهبراو املعنية داال اوةر اجلةامع مةل قدتةا يلةة تةييرخق وبةيب ومةوظي فاملسةؤوتية
ااجقمادية

تيبي جملمودةة اتدةرايراإ واهفعةال اتةث تقخةى ا اجلامعةة شةايركة كةل املعنية

هبةا تلولةول إىل حدية اه ةياو املر وىةة واتدةيل اتسةائي يف اجملقمة  ،و ةىا مةا قكيتة ديراسةةة
ميسةةر قسةةعي اتروا ةةي وقكةةاير اتكةةييس وا ة املسةةؤوتية اجملقمعيةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق يف
اجلامعاإ اهيردنية اوكومية) ي قظ رإ اتنقائج قع وا املسؤوتية اجملقمعية هدتا يلةة
اتقييرخق يف اجلامعاإ كاع مقوسيًا اترا ي  ،اتكييس2017 ،

)202

تةةىت جةةا إ ةةىط اتييراسةةة تلو ةةوو دلةةى وا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا قدتةةا
يلة اتقييرخق وتإلجاىة دلى اتقساؤل ما وا املسؤوتية ااجقماديةة هدتةا يلةة اتقةييرخق
يف كلية اآلداب جبامعة مصراتة مل وج ة ن ر دينة مل قدتا يلة اتقييرخق ابتكلية؟)
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 2.1أمهية البحث:
تقمثةةل قمهيةةة اتييراسةةة يف ااسةةقياد مةةل نقائأ ةةا يف تعزخةةز دوير املسةةؤوتية ااجقماديةةة
هدتا يلة اتقييرخق ،ي تمعةي املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا يلةة اتقةييرخق دااةل
اوةةر اجلةةامع

اإ قمهيةةة اجقماديةةة تلقعةةرو دلةةى اتعوامةةل اتةةث تةةؤار في ةةا واتةةث ةةي ترفة قو

ختيض مل مسقوا ا ونقيأة تل روو اتث متر هبا ىيد ويف اتو ت اتى تسعى في تلق ل،
دلةةى املعو ةةاإ اتةةث فراةةت دلي ةةا مةةل ىعةةي ق ةةيا

 )2011و ة تقيلة تلق يةةق واتبنةةا ،

وتعقةةك املسةةؤوتية ااجقماديةةة مةةل ق ةةل دنالةةر اتبنةةا واتقيةةوخر يف اتةةة تةةييرخ ،اجملمة هىنائة
دلي ا تك خدوموا أبدواير ل كما خنب ة يف اجملقمة اىقةيا ً مةل اهسةر واملييرسةة واجملقمة اًلة

اتصة ق إىل اجملقمة اإلنسةةاس اتكبةةق ومجية املؤسسةةاإ دااةةل اجملقمة  ،ىوسةةائل مقعةةيد من ةةا
اتكامج اترتىوخة واتقنموخة ،اوياتية اتث ا للة ابتعي اإ ااجقمادية ىة اتيةرد واجملقمة اتةث
تنم املسؤوتية دني ل اتيتيم 1989 ،

)23

تلمس ةةؤوتية ااجقمادي ةةة وج ةةود يف مجية ة قمة ةوير ياتن ةةا اتعلمي ةةة واتقعليمي ةةة واتوظييي ةةة
واوي ة ةةا اتيومي ة ةةة) ويف مجي ة ة معاميتن ة ةةا م ة ة اآلا ة ةرخل ،وهمهيق ة ةةا يف إأ ة ةةاع اج ة ةةاإ اتي ة ةةرد
وإ ساسة جاجةةاإ قمع ،فهنة ةة ،قع تكةةوع ةةعايراً تلأمية م تق دية اه ةةياو املرجةةو
تلن ةةوض ابجملقم ة واتل ةةاا ىبديةةة دول اتعةةا ومةةل اتنا يةةة اتن رخةةة تدةةي اتييراسةةة تلبةةا ث
قفكايراً جيخي

ول قمهية وا املسؤوتية ااجقمادية هدتا يلة اتقةييرخق االةة ،وجلمية

قف ةراد اجملقم ة دامةةة ،و ت ة فيمةةا خقعل ة ىبيلةةة اتعمةةل اتةةى خنقمةةوع إتي ة وخدتةةوع في ة مع ةةل
قو اهتل
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إ اً تقمث ةةل قمهي ةةة اتييراس ةةة يف اتب ة ة د ةةل ببيع ةةة اتعي ةةة ات ةةث تة ةرىء وا ة ة املس ةةؤوتية

ااجقمادية هدتا يلة اتقييرخق جبامعة مصراتة كلية اآلداب وماق ا دلى اتيةيب ودلةى
اجلامعة ودلى اجملقم ابدقباير اجلامعة مؤسسة م مة مل مؤسساإ اجملقم
 3.1أهداف البحث:
هتةةيو ةةىط اتييراسةةة إىل معرفةةة وا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق
ىكليةة اآلداب جامعةة مصةراتة مةل وج ةةة ن ةر دينةةة مةل قدتةةا يلةة اتقةةييرخق ابتكليةة ،كمةةا
تسعى اتييراسة إىل
تبعةا
1ة معرفة اتيةروا توا ة تيبية املسةؤوتية ااجقماديةة هدتةا يلةة اتقةييرخق جتةاط اتيلبةة ً
تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  ،اتييرجة اتعلمية)

 -2معرفةةة اتيةةروا توا ة تيبي ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط اجلامعةةة
تبعا تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  ،اتييرجة اتعلمية)
ً

تبعةا
 -3معرفة اتيروا توا تيبي املسؤوتية ااجقمادية هدتا يلة اتقييرخق جتاط اجملقم ً
تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  ،اتييرجة اتعلمية)
 4.1فرضيا البحث:
 1ة ة توج ةةي ف ةةروا اإ دات ةةة إ ص ةةائية توا ة ة تيبية ة املس ةةؤوتية ااجقمادي ةةة هدت ةةا يل ةةة
تبعا تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  ،اتييرجة اتعلمية)
اتقييرخق جتاط اتيلبة ً

 -2توج ةةي ف ةةروا اإ دات ةةة إ ص ةةائية توا ة ة تيبية ة املس ةةؤوتية ااجقمادي ةةة هدت ةةا يل ةةة
تبعا تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  ،اتييرجة اتعلمية)
اتقييرخق جتاط اجلامعة ً

 -3توج ةةي ف ةةروا اإ دات ةةة إ ص ةةائية توا ة ة تيبية ة املس ةةؤوتية ااجقمادي ةةة هدت ةةا يل ةةة
تبعا تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  ،اتييرجة اتعلمية)
اتقييرخق جتاط اجملقم ً
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682
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 5.1مفاهيم البحث:
 املسةةؤوتية ااجقماديةةة ة اتسةةلوذ اهاي ة ملؤسس ةةة مةةا جتةةاط اجملقم ة وتشةةمل س ةةلوذاإلداير املس ةؤوتة يف تعامل ةةا م ة اهب ةراو املعنيةةة اتةةث ةةا مصةةل ة ةةردية املؤسسةةة م ةؤمتر
اهمل املق ي )2004 ،
-اتقعرخال اإلجرائ تلمسؤوتية ااجقمادية

سةلوكياإ قدتةا يلةة اتقةييرخق مةل ية

تعةةامل ل م ة اتيةةيب تق دي ة اه ةةياو املر وىةةة يف ىنةةا جيةةل مةةقعلل ومثدةةال ،و ة حمةةل
دتةةو يلةةة اتقةةييرخق تعمل ة ابدقباير ةةا اتتةةمق او ة قو اتر يةة ،اتةةياال اتةةى

عل ة خدةةو

ىعمل م إ ساس سؤوتيات اهاي ية يف اتعمل واتدرايراإ اتث خقخى ا
-اهدا

و سلوذ مُيي نقيأة قو ىعباير قارا ما خيعل اتيرد اسقأاىة مل مةة معينةة سةوا

فرا ا دلي اآلاروع قو ا هبا مل ات اخلزام 1999 ،
اتقعرخةةال اإلجرائ ة تةةادا

)42

ةةو اتدةةيير دل ةى اتديةةا ابمل ةةا اتيوميةةة واتعلميةةة ىيرخدةةة تقخلل ةةا

امل اير تقكوع قكثر جيخة وإتداع
 -اهسةةقا اجلةةامع

ةةو اتشةةخع املؤ ةةل دلميًّةا وقكادُييًّةا تيةةؤدا وظائية وم ةةا ومقيلبةةاإ

اتعمةل اجلةةامع  ،و ةو دمةةاد اتب ة اتعلمة واهكةادُي و ةةو اتةركل اهساسة اتةى تدةةو
دلي اتعملية اتقعليمية يف اجلامعاإ ،وإ ا قلب

ةاجزا دةل قدا م مقة دلةى
ةىا اهسةقا د ً

قكمل وج تيىن مسقوا اتقعليل مركز اهجا اتعامل )2020 ،
-اتقعرخةةال اإلجرائة تاسةةقا اجلةةامع

ةةو اتشةةخع اتةةى قكمةةل ديراسةةات اتعليةةا املاجسةةقق

قو املاجسقق واتيكقويراط ومل ايل

مة اتقييرخق داال اور

ادت اهكادُيية ىط خدو

اجلامع
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 6.1الدراسا السابدقة:
توجي اتعيخي مل اتييراساإ اتث تؤكي دلى قمهية املسؤوتية ااجقماديةة هدتةا يلةة
اتق ةةييرخق وانعكاس ةةاهتا دل ةةى اتيلب ةةة واجلامع ةةة واجملقم ة ىعت ة ا ةةا دي ةةة مبا ةةر ابملوا ةةو
واتبعض دي ق ق مبا ر واو اتييراسة
 1.6.1دراسا عن املسؤولية االجتماعية:
 ديراس ةةة عاخ ةةي ى ةةل دأ ةةق او ةةايرا  ،وا ة ة املس ةةؤوتية اتشخص ةةية ااجقمادي ةةة ت ةةيا اتش ةةباباتس ةةعود وس ةةبل تنميق ةةا ،ات ةةراض ،2014 ،و ةةيفت ةةىط اتييراس ةةة تلقع ةةرو دل ةةى وا ة ة
املسؤوتية اتشخصية ااجقمادية تيا اتشباب اتسعود وسبل تنميق ا ببدت اتييراسةة دلةى
دينةة مقنودةةة مةةل فلةةة اتشةةباب نلةةت دةةيد مةةل اهببةةا واملعلمة واتعسةةكرخ واملوظي ،ىلة
ديد اتعينة  )600فرد ،و ةي تولةلت اتييراسةة إىل نقةائج قنة توجةي دي ةة ىة مق ةق اتعمةر
واملسةةقوا اتقعليمة هفةراد اتعينةةة وىة املسةةؤوتية ااجقماديةةة وقىعاد ةةا وقنة توجةةي فةةروا داتةةة
إ صائيًّا ى مق ق اتنو واملسؤوتية ااجقمادية تصاحل دينة اتىكوير
 ديراسة فاخز كمال لياع ومسية مصييى لاُية ،املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا يلةةاتقةةييرخق يف اجلامعةةة اإلسةةيمية وسةةبل تيعيل ةةا ،فلسةةي  ،2014 ،ةةيفت اتييراسةةة ملعرفةةة
املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق يف اجلامعةةة اإلسةةيمية وسةةبل تيعيل ةةا و ةةي
تولةةلت اتييراسةةة إىل نقةةائج من ةةا قع املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق يف
اجلامعة كانت ىنسبة  ،%79 58كمةا تولةلت إىل قنة ا توجةي فةروا اإ داتةة إ صةائية
ملق ةةق اتنةةو  ،اتعمر،واملسةةؤوتية ااجقماديةةة ىينمةةا تولةةلت توجةةود فةةروا اإ داتةةة إ صةةائية
تلييرجة اتعلمية واملسؤوتية ااجقمادية
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 2.6.1دراسا عن عضو هيئة التدريس (األستاذ اجلامعي) واملسؤولية االجتماعية:
 ديراسةةة ا ةةل ىةةل سةةعيي اتشةةيخ  ،دوير اهسةةقا اجلةةامع يف حس ة نوديةةة برائ ة تدةةو:ماتيلبة،كليةةة اترتىيةةة ،جامعةةة املل ة فيصةةل ،اتسةةعودخة ،2015 ،وهتةةيو ديراسةةق إىل معرفةةة
دوير اهسقا اجلامع يف حس نودية برائ تدو:م اتيلبة وقساتيب ا خس ل يف حيخةي مةيا
ج ةةود لرج ةةاإ اتقعل ةةيل اجلامع و ةةي تول ةةلت اتييراس ةةة تنق ةةائج مياد ةةا وج ةةود ا ةةعال يف
لرجةةاإ اتقعلةةيل اجلةةامع  ،وإع تةةىت اتتةةعال ماةقاإ سةةلبية يف اجملقمة ؤسسةةات املخقليةةة
إاافة إىل املؤسسة اجلامعية مل ي قاعاو فرل ا يف اوصول دلى اادقماد اهكادُي
تكا ا
 ديراسةة مسةق املخقةاير اتسةيي كرُيةة،وا املسةةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا ا يلةة اتقييرخسةةيةىكليةةة اترتىيةةة جامعةةة اتزاوخةةة ،تيبيةةا و ةةيفت اتييراسةةة تلقعةةرو دلةةى وا ة ايرسةةة املسةةؤوتية
ااجقمادية تيا قدتا ا يلة اتقييرخسية حنو اتيلبة ،اجلامعة ،اجملقمة  ،كمةا تسةعى تلكشةال
دةةل اتيرو ةةاإ اإ داتةةة إ صةةائية ى ة مق ةقاإ اتنةةو  ،اتعمةةر ،اتييرجةةة اتعلميةةة) تكونةةت
دينةةة اتييراسةةة مةةل  )100دتةةو يلةةة تةةييرخق واتبعةةت اتييراسةةة املةةن ج اتولةةي اتق ليل ة ،
و ةي تولةةلت نقةةائج اتييراسةةة توجةةود فةةروا داتةة إ صةةائيًّا ىة مقوسةةياإ ديرجةةاإ قفةراد دينةةة
اتب ت جس ،مق قاإ اتنو  ،اتعمر ،اتييرجة اتعلميةة) ووا ة ايرسةة املسةؤوتية ااجقماديةة
تيا قدتا ا يلة اتقييرخسية
 7.1اإلطار النظري:
 1.7.1املسؤولية االجتماعية:
 1.1.7.1مفهوم املسؤولية االجتماعية:

مصيل املسؤوتية ااجقمادية خكل معروفاً يف اتساى كل و اوال يف و قنةا ةىا،
ناذ اتعيخةي مةل اجل ةود واًةاواإ مةل اتعلمةا تق يخةي مي ةو ةامل ةىا املصةيل  ،فدةي
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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تعةةيدإ آيرا اتعلمةةا

ةةول مي ةةو املسةةؤوتية ااجقماديةةة ي ة ادقك ةةا اتةةبعض اتق ةزا اتيةةرد

ىواجباتة جتةةاط قمعة  ،وتركةةز ا قمام ةةا دلةةى اتن اخةةة مةةل حدية ا ةةيو وااقليةةت تعرخيةةاإ
اتعلمةةا تلمسةةؤوتية ااجقماديةةة كةةي سةة ،ختصص ة  ،و سةة ،وج ةةة ن رط،ف ةاتبعض درف ةةا
أبهنةةا مجية اتدةرايراإ واتيلسةةياإ واهفعةةال واتيةةرا اتقييرخبيةةة دلةةى تعبةةق تيةوير يرفا يةةة اجملقمة
ةةيفًا ةةا ولةةي 2011 ،

 )20كمةةا تعةةرو املسةةؤوتية ااجقماديةةة أبهنةةا ااتقزامةةاإ

واتواجبة ةةاإ امليلوىة ةةة مة ةةل املن مة ةةاإ واتشة ةةركاإ واهف ة ةراد جتة ةةاط اجملقم ة ة باتة ةة2010 ،،
)37
 2.1.7.1أمهية املسؤولية االجتماعية:

تكمةةل قمهيةةة املسةةؤوتية ااجقماديةةة تلمؤسسةةاإ وتلمأقمة يف حسة اخلةةيماإ اتةةث
تدةةي تلمأقم ة  ،وال ة فةةر دمةةل ديديةةة ودف ة اهج ةوير اتعادتةةة واةةماع سةةيمة اتعمةةال
واملةةوظي واملشةةايركة يف إ ةةاد لةةول تلمشةةكيإ ااجقماديةةة واتبيليةةة ،كمةةا تعقةةك املسةةؤوتية
ااجقماديةةة مةةل ق ةةل اتواجبةةاإ اتوا عةةة دلةةى دةةات املؤسسةةاإ يف تيةةوخر وحس ة املسةةقوا
اتقعليمة واتثدةةايف واا قصةةاد واتتةةماع ااجقمةةاد هفةراد اجملقمة و تة مةةل اةةيل تةةوفق
اخليماإ املقنودة
 3.1.7.1عناصر املسؤولية االجتماعية:

ةةيد املقخصصةةوع واةةو املسةةؤوتية ااجقماديةةة اياةةة دنالةةر خكمةةل كةةل دنصةةر
من ا اآلار ،وا ُيكل ااسق نا دل دنصر دوع اآلار و ىط اتعنالر
 -اا قما

ر اتيرد دلى سيمة اجلمادة ومتاسك ا واا قما ىق دي ق ياف ا

 -اتي ل ف ل اتيرد تلأمادة اتث خنقم إتي ا وف ل املعاس ااجقمادية
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 -املش ةةايركة مش ةةايركة اتي ةةرد تافة ةراد اآلا ةرخل يف دم ةةل م ةةا ومس ةةادي اجلماد ةةة دل ةةى حدية ة

ق ياف ا وتدو املشايركة ى اا قمةا واتي ةل و ة تبة مةيا ةيير اتيةرد ومكانقة دااةل
اجملقم

لياع2014 ،

)98

 4.1.7.1جماال املسؤولية االجتماعية لعضو هيئة التدريس:

ُيثل اهسقا اجلامع اهسا داال اور اجلامع وا خق دة اتقعلةيل اجلةامع دونة
وا تس ةةقيي اجلامع ةةة اتدي ةةا ىعمل ةةا وحدية ة ق ةةياف ا دوع تواج ةةي اهس ةةقا اجل ةةامع ودل ةةى
اهسةةقا اجلةةامع اتديةةا هبةةىط املسةةؤوتية ة حد ة اجلامعةةة ق ةةياف ا وتق ةةيد مسةةؤوتيات يف
اجملااإ اآلتية
 مسةؤوتيات جتةاط املؤسسةة اتةث خعمةل هبةا مةل اةيل املشةايركة يف اهنشةية وا يلةاإ اتعلميةةوااجقماداإ واملسامهة يف يرف كيا املؤسسة
 مسؤوتيات جتاط اتيلبة مل ي اتقييرخق واإلير اد واتقوجي واا قما مسؤوتيات جتاط اجملقم اًيء ى مةل اةيل ايمةة مؤسسةاإ اجملقمة اًلةى ونشةر اتثدافةةاجملقمعية وإجرا اتب و واتييراساإ اتث هتقل ىدتاا اجملقم

لياع2014،

)95

 2.7.1األداء الوظيفي:
 1.2.7.1مفهوم األداء:

خشق اهدا إىل ديرجة حدي امل ا املكونة توظيية اتيرد و و خنعكق يف اتكييية اتةث
ُيد قو خشب هبا اتيرد مقيلباإ اتوظييية ،وُيكةل تعرخةال اهدا "أبنة ديرجةة أةا املؤسسةة
قو املن مةةة يف حديد ةةا ه ةةياف ا املواةةودة واًةةيد مسةةب ًدا وديرجةةة أا ةةا يف حدية اتقوعخة
اهمثةةل ملص ةةادير ا املق ةةوفر يف سةةبيل اوص ةةول دل ةةى قدلةةى دائ ةةي ك ةةل" اتش ةةا ي1989 ،
 )22كم ةةا خع ةةرو اهدا أبنة ة "اتس ةةلوذ ات ةةى خقخ ةةىط اتي ةةرد يف قدائة ة تانش ةةية وامل ةةا
املخقلية يف دمل " انخال2001 ،

)36
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 2.2.7.1مفهوم األداء الوظيفي:

ةةو يةةا اتيةةرد ابمل ةةا واتواجبةةاإ املقعلدةةة ىوظييق ة املكلةةال هبةةا جكةةل دمل ة وُيكةةل
اوكةةل دلةةى قدا ةةىا اتعمةةل مةةل اةةيل مدةةاخيق معيايرخةةة االةةة ويةةيد مثةةل كميةةة ونوديةةة
اجل ي املبىول وكء اهدا دا وير1989 ،

)200

 3.2.7.1أمهية األداء الوظيفي:

خقيلة ةة ،اهدا اتة ةةوظيي ت ة ةوافر اتدة ةةيير تة ةةيا اتية ةةرد دلة ةةى اتعمة ةةل إىل جانة ةة ،ت ة ةوافر
املعلومةةاإ واتةةى خقوتةةي مةةل اتقةةييرخ ،وكسةة ،امل ةةايراإ جية خ ةؤد اتيةةرد دملة فدةةء ،قمةةا
اهدا اتيعال تليرد واتى هتيو املؤسسةاإ قو املن مةاإ تل صةول دلية ابدقبةايرط جةز مةل
ةاديرا
قدا املن مة فهن مرتبء ابتيوير اتى خدو ى دامل اتق ييز في خكي قع خكةوع اتيةرد ً
دلى اتعمل ىل مل اتتروير قع خقوفر تيخ اتر بة يف قدا دمل و ت مل ايل حييةزط نةا
تقت ة املس ةةؤوتية ااجقماديةةة تلي ةةرد جت ةةاط دمل ة ومس ةةؤوتية اإلداير يف حييةةز قفراد ةةا تقت ةةمل
تيةةاني ل يف ق دائ ةةل ت ة واىقعةةاد ل دةةل قسةةباب اتدل ة واتقةةوتر اتةةث ختيةةض وتتةةعال قدائ ةةل
هدما ل ا ل1988 ،

)346

 3.7.1األستاذ اجلامعي (عضو هيئة التدريس):

اهسةةقا اجلةةامع

ةةو دتةةو يلةةة اتقةةييرخق ابجلامعةةة اتةةى خبا ةةر تةةييرخق اتيلبةةة ًّقا

كانت يرتبق ياار مسادي ة ياار ة قسقا مسادي ة قسقا مشايرذ ة ة قسقا )
 1.3.7.1أمهية األستاذ اجلامعي:

خعي اهسقا اجلامع واتياتة ،مكةوع قساسة مةل مكةوانإ اجلامعةة كمةا قع ىعةض اتعلمةا
ب اهسقا اجلامع أبن اتعمود اتيدر يف اتعمليةة اترتىوخةة يف ىنةا مسةقدبل اتيةيب ،و ةو
مسلول ات يف ت

ال يرئةيق اجلامعةة ودميةي اتكليةة ويرئةيق اتدسةل وا ُيكةل ااسةق نا

دن وخقيل ،من اتقعامل اجليةي مة بيىة وااىقعةاد دةل قسةلوب اتقسةلء ق ا نرخةي قسةقا ًا
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ةاان يرفي ًدةا خشةعر ابتيلبةة ههنةل يةوير اوةةر
مقسةليًا ا خعةرو إا اًااةر ومقيلباهتةا ،نرخةي إنسة ً
اجلةةامع وخكةةوع قسةةلوب اتقعامةةل مبةةو دلةةى قسةةا اا ةرتا املقبةةادل ي ة خبدةةى اتياتةة،
باتبً ةا واهسةةقا يف يراى ة دوع إندةةا
واملعرفة اتدتا 2016 ،

)25

مةةل يمق ة ونرخةةي باتبً ةا جامعيًّ ةا مبةةي خثةةق اا قمةةا

وخقميز اإلىيا اتقييرخس تاسقا اجلامع ىعي اصائع قمه ا
 -اجلانة ،اتعملة

وخدصةةي ىة مةةا ُيكةل دتةةو يلةة اتقةييرخق مةةل مدخةة واجبة ىشةكل جيةةي

واا قمةةا ابجملةةال امل ةةو واابةةي دلةةى كةةل مةةا ةةو جيخةةي واتق سةةل املسةةقمر يف مسةةقواط
اتعلم واتقييرخس
 امل ايراإ اتقييرخسية وتشمل اإلدياد اجليي تلم ااةر  ،واتدةيير دلةى دةرض املةاد اتعلميةةتليةةيب ىش ةةكل م ةةن ل ومشةةوا ،وك ةةىت تد ةةو:م قدا اتيةةيب ىيرخد ةةة موا ةةودية ،وإدي ةةا
واجباإ معدوتة،ومقنودة تقناس ،مة مسةقواإ اتيةيب و ةييراهتل ،وتشةأي اتيةيب دلةى
املشايركة اإل اىية اتيعاتة قانا اًااراإ وإات ة اورخة تلقعبق دل آيرائ ل
 اتس ةةماإ اتشخص ةةية وتش ةةمل اا ة ةرتا واهدب قان ةةا اًاا ةةراإ ،واتص ةةيا ،واهمان ةةة،واتعياتة م اتييب ،امل ر اوسل ،واادرتاو ابخليل
وىشكل دا

 ،قع خكةوع اهدا اتقييرخسة تاسةقا اجلةامع إىةياديًّا ة خةقمكل

مةةل مواكبةةة مق ةقاإ اتعصةةر ،ونشةةر يرو اإلىةةيا م و ةةىا اإلىةةيا ا خن صةةر يف كةةء مع ة
اتكلثل2015 ،

)04

 4.7.1نظرية البحث:
ن رخة ةةة اتة ةةيوير ااجقمة ةةاد

مة ةةل اتن ة ةةراإ اويخثة ةةة يف دلة ةةل ااجقمة ةةا  ،ظ ة ةةرإ يف

دش ةرخنياإ اتدةةرع املاا ة  ،وتعقدةةي ةةىط اتن رخةةة قع دوير اتيةةرد ومركةةزط ااجقمةةاد يف اويةةا
ااجقماديةةة وببيعةةة دي ق ة م ة اآلا ةرخل وببيعةةة ات ةةيوير ُيةةيد ات ة ومةةا دلي ة مةةل د ةةوا
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وواجبةةاإ املليأة 1991 ،

 )25وتؤكةةي ن رخةةة اتةةيوير دلةةى قع سةةلوذ اتيةةرد ودي اتة

ااجقمادية تعقمي دلةى اتةيوير واهدواير ااجقماديةة اتةث خشة ل ا اهسةقا اجلةامع يف اجملقمة
ابدقبةةاير قع ةةىا اتةةيوير اتةةى خةةن ل تيادل ة م ة اتيةةيب اتةةىخل خش ة لوع اهدواير ااجقماديةةة
وتةةىت خنيةةو اتةةيوير دلةةى مودةةة د ةوا وواجبةةاإ اًمةةياو  )2020 ،ومةةل منيل ة
ةةىط اتن رخةةة ف ةهع املسةةؤوتية ااجقماديةةة تاسةةقا اجلةةامع تقت ة مةةل اةةيل اتةةيوير املقو ة
اتى خدو ى جتاط بيى وجتاط اجلامعة وجتاط اجملقم
 .2اإلجراءا املنهجية:
 1.2منهج البحث:
نةو اتييراسةة ولةيية حليليةة ،واملةةن ج املسةقخي مةن ج املسة ااجقمةاد ابسةةقخيا
اتعينة ،هن املن ج اهنس ،تل صول دلى اتبياانإ واملعلوماإ اخلالة ابت ا ر  ،وحليلة ة ة ة ة ة ا
وتيسق ا ،و ىا خقما ى م ببيعة اتييراسة اواتية
 2.2حدود الدراسة:
 اويود املكانية جامعة مصراتة ،كلية اآلداب يخنة مصراتة  -تيبيا اويود اتبشرخة قدتا يلة اتقييرخق جبامعة مصراتة /كلية اآلداب -اويود اتزمنية مل اتيرخ

 )2021/6/30إيل اتيرخ

)2021/7/1

 3.2جمتمع الدراسة:
خدصي أقم اتييراسة املكاع اتى متت في اتييراسة ،و ي قجرخةت اتييراسةة يف كليةة
اآلداب جامعةةة مص ةراتة دلةةى دينةةة مةةل قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق و ةةي ىل ة

أةةل قم ة اتعينةةة

 )40دتةةو يلةةة ت ةةييرخق ىكليةةة اآلداب مص ةراتة مةةل قلةةل  )162دت ةةو يلةةة ت ةةييرخق
ابتكلية ،س  ،اتعينة ىنسبة متثيل )%25
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 4.2أداة مجع البياان :
اادقم ةةاد دل ةةى اس ةةقماير ااس ةةقبياع كل ةةي اتوس ةةائل امليئم ةةة جملقم ة اتب ة ف ةةل
خقصةةيوع سةةقواإ تعليميةةة وادافيةةة جتعل ةةل ةةاديرخل دلةةى ف ةةل ااسةةقبياع ويةةاويرط ،وتتةةمنت
اسقماير اتب

ديد مل اهسللة اتث انييرجت حت اًاوير اتقاتية

اًوير اهول وا املسؤوتية ااجقمادية هدتا يلة اتقييرخق جتاط اتييب
اًوير اتثاس وا املسؤوتية ااجقمادية هدتا يلة اتقييرخق جتاط اجلامعة
اًوير اتثات وا املسؤوتية ااجقمادية هدتا يلة اتقييرخق جتاط اجملقم
 5.2قياس ثبا األداة:
تدةةي توعخة ااسةةقبياع دلةةى اتعينةةة املسةةق يفة تلقلكةةي مةةل لةةيا وابةةاإ ااسةةقبياع،
و ت ابسقخيا معامل الثبا ألفا كرونباخ وكانت اتنقائج كما خل
معامل ألفا كرونباخ

احملاور
احملور األول

0 823

احملور الثاين

0 882

احملور الثالث

0 821

 .3عرض النتائج ومناقشتها:
تدةي قجةةر ااقبةةاير كروسةةكال دلةةى دينةةة اتييراسةةة تإلجاىةةة دلةةى فراةةياإ اتب ة ،
واملقمثلة يف
 -1توجةةي فةةروا اإ داتةةة إ صةةائية توا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق
تبعا تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  -اتييرجة اتعلمية)
اجتاط اتيلبة ً
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 -2توجةةي فةةروا اإ داتةةة إ صةةائية توا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق
تبعا تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  -اتييرجة اتعلمية)
اجتاط اجلامعة ً

 -3توجةةي فةةروا اإ داتةةة إ صةةائية توا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق
تبعا تلمق قاإ اتيُيو رافية اتنو  -اتييرجة اتعلمية)
اجتاط اجملقم ً
وكانت اتنقائج كما خل

جيول ير ل  )1وا املسؤوتية ااجقمادية تعتو يلة اتقييرخق
املقوسء
اوسا
يب

ااحنراو
املعياير

نعل

إىل ي ما

90

4

10

0

0

2 90

0 30

3

75

1

25

2 87

0 40

57 5

1

25

2 37

0 54

0

0

2 90

0 30

0

0

2 65

0 48

ير

اتيدراإ

1

تعقمي قسلوب اوواير
م اتيلبة

36

2

تقأن ،اهتياظ اتداسية
م اتيلبة

36

90

3

توفر اتبيلة املناسبة يف
اًاار

16

40

23

4

تعقىير دل ليوير ق
ايل قو تدصق

36

90

4

10

26

65

14

35

5

ختصع و قا تليلبة
اسقيسايراهتل

%

ا
%

%

ترىء ى متموع
اًاار و تاا اتيلبة
ااجقمادية

18

45

20

50

2

5

2 40

0 59

7

تدي املساني
ااجقمادية تليلبة

5

12 5

24

60

11

27 5

2 15

0 62

8

قىو دي اإ إ اىية م
اتيلبة

29

72 5

9

22 5

2

5

2 67

0 57

6
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9

قدزع يل اتقعاوع
واتعمل اتيرخد

20

50

17

42 5

3

75

2 42

0 63

10

قىىل كل ما يف وسع
إلأاع امل ا

35

87 5

5

12 5

0

0

2 87

0 33

37

92 5

3

75

0

0

2 92

0 26

12

ق عر ابتتي دني
اتدصوير يف اتعمل

35

87 5

5

12 5

0

0

2 87

0 33

13

قدقمي قسلوب اتقعاوع
واملشايركة م اتزمي

19

47 5

21

52 5

0

0

2 47

0 50

14

ق  ،قع قدمل امل
فرخ دمل مجاد

20

50

18

45

2

5

2 45

0 59

15

ق ايرذ يف اهنشية اتث
تدو هبا اجلامعة

5

12 5

21

52 5

14

35

1 77

0 65

16

ق عر ابانقما تلكلية

28

70

11

27 5

1

2

2 67

0 52

17

ق ايرذ يف اتنيواإ
واملؤمتراإ اخل

8

20

18

45

14

35

1 85

0 73

18

ق رت اتلوائ واتدوان
اجلامعية

37

92 5

3

75

0

0

2 92

0 26

19

ق عر ابع تي دوير يف
ايمة اجملقم

24

60

16

40

0

0

2 60

0 49

20

ق ايرذ يف قنشية
اجلمعياإ اه لية

4

10

15

37 5

21

52 5

1 57

0 67

21

قتعاوع م لقلال
مؤسساإ اجملقم

6

15

22

55

12

30

1 85

0 66

22

ق و أبدمال تيودية
ختي اجملقم

7

17 5

21

52 5

12

30

1 87

0 68

23

قتك تلم قاج مادا
س ،ييريت

15

37 5

23

57 5

2

5

2 32

0 57

11

قتعامل م املسؤوت
ىكل ا رتا
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24

ق قل ابملشايركة يف
املناسباإ اتوبنية

7

25

ق اول ت يق اتعاداإ
واتقداتيي اتسلبية يف
اجملقم

20

26

ق ايرذ يف نيواإ
ويااراإ تودوخة
تلمأقم

8

27

قسقأي ،تليدواإ
املديمة مل مؤسساإ
اجملقم املخقلية

9

17 5
50

20

22 5

21
17

16

24

52 5
42 5

40

60

12
3

16

7

30
75

40

17 5

1 87
2 42

1 80

2 05

0 68
0 63

0 75

0 63

خواة اجلةةيول قدةةيط وا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة تعتةةو يلةةة اتقةةييرخق ابتكليةةة وفيمةةا ةةع
تعاملة ة مة ة اتيلب ةةة ،وقنة ة خسة ةقخي قس ةةلوب اوة ةواير ،وخقأن ةة ،اس ةةقعمال اهتي ةةاظ اتداس ةةية،
وكان ةةت اإلجاى ةةة نع ةةل) ىنس ةةبة  ،%90قم ةةا م ةةل ان ي ةةة تد ةةي:م املس ةةاني ااجقمادي ةةة تليلب ةةة
فكانةةت إجاىةةة املب ةةوا

إىل ةةي مةةا) ىنسةةبة  ،%60ىينمةةا اتةةىخل قجةةاىوا ا)كةةانوا ىنسةةبة

 ،%27ىينمةا كانةت اإلجاىةةة ىنسةبة  %65ةةؤا اتةىخل خدومةوع ىقخصةةيع و ةت تإلجاىةةة
دلةةى اسقيسةةايراإ اتيلبةةة ،و %72تلةةىخل خكونةةوع دي ةةاإ إ اىيةةة مة اتيلبةةة ،وخقتة مةةل
رل ةا دلةةى
اةةيل اتنقةةائج قع وا ة مسةةؤوتية قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق مةةل فلةةة اتةةىكوير قكثةةر ً
اتقعامل م اتيلبة مل فلة اإلان  ،و ىط اتنقيأة تقي م ديراسة اوايرا

)2014

قما ابتنسبة توا املسؤوتية ااجقماديةة تعتةو يلةة اتقةييرخق جتةاط اجلامعةة فدةي ىينةت
اتنق ةةائج قع ا ل ةة ،املب ةةوا وىنس ةةبة ُ %92يرل ةةوع دل ةةى ا ة ةرتا اتلة ةوائ واتدة ةوان  ،وقع
ا ل ،املب ةوا وىنسةبة  %70تةيخ ل انقمةا تلكليةة ،واتتة مةل اتنقةائج قع وا ة مسةؤوتية
رلةا دلةةى تيبية وا ةرتا ةوان اتكليةةة ،قمةةا
قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق مةةل فلةةة اتةةىكوير قكثةةر ً
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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فيمةةا ةةع مسةةؤوتية قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط اجملقم ة  ،فدةةي قوا ة ت اتنقةةائج قع نسةة،

املب وا ترتاو ى

إىل ي ما) و نعل) ملا خديم مل دوير يف ايمة اجملقم

جيول ير ل  )2خب فروا دينة اتييراسة اتنو  -اتييرجة) وف ًدا اجتاط اتيلبة
املتغريا

عينة الدراسة

العدد

اجت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

ياار مسادي
ياار
قسقا مسادي
قسقا مشايرذ

16
14
4
6

الطلبة

املتوسط

قيم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة مسا ااتو

مسا ا ااتو

الرتيب

كروسكال املعنوية

الداللة

22 03
15 21
20 75
28 58

6 313

ة ةةق داتة ةةة
0 105
إ صائيًّا

قسقا
اجت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
الطلبة

كر

26

17 33

قنثى

14

26 39

5 586

0 018

داتة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة
إ صائيًّا

 -1يم ةةة ااقب ةةاير كروس ةةكال تليرا ةةية اهوىل خس ةةاو  )6 313وكان ةةت يم ةةة مس ةةقوا
املعنوخة  0 105و

قكك مل  0 05ا توجي دي ة داتة إ صائيًّا) ،تىت ُيكل اتدول

قنة ا توجةةي فةروا اإ داتةةة إ صةائية توا ة املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا يلةةة اتقةةييرخق
تبع ة ةةا ملق ة ةةق اتييرج ة ةةة اتعلمي ة ةةة ،ااقلي ة ةةت ة ةةىط اتنقيأ ة ةةة م ة ة ة نقيأ ة ةةة ديراس ة ةةة
جت ة ةةاط اتيلب ة ةةة ً
لياعمول ة ة ةةاُية )2014 ،توج ة ة ةةود ف ة ة ةةروا دات ة ة ةةة إ ص ة ة ةةائيًّا تلييرج ة ة ةةة اتعلمي ة ة ةةة واملس ة ة ةةؤوتية

ااجقمادية
 -2يمة ةةة ااقبة ةةاير كروسة ةةكال تليراة ةةية اهوىل خسة ةةاو  )5 586وكانة ةةت يمة ةةة مسة ةةقوا
املعنوخة  0 018و

قل ر مةل  0 05توجةي دي ةة داتةة إ صةائيًّا) ،تةىت ُيكةل اتدةول

قن توجي فروا اإ داتة إ صائية توا املسؤوتية ااجقمادية هدتا يلةة اتقةييرخق جتةاط
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تبعا ملق ق اتنو  ،تىت ُيكل اتدةول ىوجةود داتةة إ صةائية ىة مق ةق اتنةو واملسةؤوتية
اتيلبة ً
ااجقمادية جتاط اتيلبة) تصاحل اتعينة مل فلة اتىكوير وُيكل تيسق ت تدتا فلة اتةىكوير
فةةرت عمنيةةة قبةةول مةةل فلةةة اإلان وملشةةايركق ل يف ق لةة ،قنشةةية اتكليةةة واملشةةايركة يف املةؤمتراإ
واتنيواإ و ق ا ،واتيدت نقيأة ىط اتييراسة م ديراسة اوايرا

)2014

جيول ير ل  )3خب فروا دينة اتييراسة اتنو  -اتييرجة) وف ًدا اجتاط اجلامعة
عينة الدراسة

العدد

املتغريا

ياار مسادي
ياار
جتا اجلامعة قسقا مسادي
قسقا مشايرذ

16
14
4
6

املتوسط

قيمة

مستو

مستو

الرتيب

كروسكال

املعنوية

الداللة

23 63
14 61
23 13
24 17

5 659

0 129

ق داتة
إ صائيًّا

قسقا
26
14

كر
جتا اجلامعة
قنثى

19 29
22 75

0 822

0 365

ق داتة
إ صائيًّا

 -1يم ةةة ااقب ةةاير كروس ةةكال تليرا ةةية اتثاني ةةة خس ةةاو  )5 659وكان ةةت يم ةةة مس ةةقوا
املعنوخة  0 129و

قكك مل 0 05ا توجي دي ة داتة إ صةائيًّا) ،تةىت ُيكةل اتدةول

قنة ا توجةةي فةروا اإ داتةةة إ صةائية توا ة املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا يلةةة اتقةةييرخق
تبعا ملق ق اتييرجة اتعلمية
جتاط اجلامعة ً
 -2يم ةةة ااقب ةةاير كروس ةةكال تليرا ةةية اتثاني ةةة خس ةةاو  )0 822وكان ةةت يم ةةة مس ةةقوا
املعنوخة  0 365و

قكك مل  0 05ا توجي دي ة داتة إ صائيًّا) ،تىت ُيكل اتدول

قنة ا توجةةي فةروا اإ داتةةة إ صةائية توا ة املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا يلةةة اتقةةييرخق
تبعا ملق ق اتنو
جتاط اجلامعة ً
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جيول ير ل  )4خب فروا دينة اتييراسة اتنو  -اتييرجة) وف ًدا اجتاط اجلامعة

املتغريا

املتوسط

قيمة

مستو

مستو

الرتيب

كروسكال

املعنوية

الداللة

4 395

عينة الدراسة

العدد

ياار مسادي
ياار
جتا اجملتمع قسقا مسادي
قسقا مشايرذ
قسقا

16
14
4

21 97
16 11
19 63

6

27 42

26
14

18 92
23 43

كر
جتا اجملتمع
قنثى

1 365

0 222

0 243

ق داتة
إ صائيًّا
ق داتة
إ صائيًّا

 1يمة ااقباير كروسكال تليراية اتثاتثة خسةاو  )4 395وكانةت يمةة مسةقوا املعنوخةة
 0 222و

قكك مل  0 05ا توجي دي ة داتة إ صةائيًّا) ،تةىت ُيكةل اتدةول إنة ا

توجةةي فةةروا اإ داتةةة إ صةةائية توا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط
تبعا ملق ق اتييرجة اتعلمية
اجملقم ً
 2يمة ااقباير كروسكال تليراية اتثاتثة خسةاو  )1 365وكانةت يمةة مسةقوا املعنوخةة
 0 243و

قكك مل  0 05ا توجي دي ة داتة إ صةائيًّا) ،تةىت ُيكةل اتدةول إنة ا

توجةةي فةةروا اإ داتةةة إ صةةائية توا ة املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط
تبعا ملق ق اتنو
اجملقم ً
 .4اخلالصة:

خ يو اتقعليل ىشكل دةا إىل توسةعة اتعدةول خبلة معرفةة جيخةي  ،وهتةىخ ،اتنيةو
ى ر اهايا واتديل تيا اتيةيب ،وتزوخةي ل ىكةل مةا ُيقةاجوع معرفقة م تيكونةوا مةوابن
لةةاو وفعةةات يف اجملقمة إا قع اتقعلةةيل يف خومنةةا ةةىا قلةةب خواجة اتعيخةةي مةةل اتعدبةةاإ
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واتق ةةياإ ااجقماديةةة واا قصةةادخة واتسياسةةية ،واتةةث تةةنعكق ىةةيوير ا دلةةى سةةق اتعمليةةة
اتقعليمي ةةة ،ف ةةاجملقم ك ةةل مة ةرتاىء وت ةةؤار قجة ةزا ط دل ةةى ىعتة ة ا ات ةةبعض ،وتكة ة خرتدة ة اهدا
اتقييرخسة  ،وخسةةقييي اتيةةيب مةةل املؤسسةةة اتقعليميةةة اجلامعةةة) ،ةة ،تعزخةةز اتر بةةة يف عاد
املسةةؤوتية ااجقماديةةة واتةةود تةةيا قدتةةا يلةةة اتقةةييرخق ،واتةةى ىةةيوير ل سةةيعملوع دلةةى
ر اتديل اإل اىية تيا اتييب ودلى يرقس ا املسؤوتية ااجقمادية جتاط اآلارخل واتوبل
وتدي الصت اتييراسة اواتية إىل قن  ،دلى دتو يلة اتقييرخق قع خعقمي دلى قسلوب
اوواير وفق ابب اتندةا مة اتيلبةةم ةا خقةي

ةل فرلةة املشةايركة وإىةيا اتةرق  ،و ةىا ىةيويرط

خدلةةل مةةل ةةي اةةوو اتياتةة ،وتةةرددط يف مشةةايركة اآلا ةرخل فيرائ ة وقفكةةايرط وقخت ةاً ،دنةةيما
تقةةوفر تلياتةة ،اتبيلةةة اتييراسةةية املناسةةبة فهنة خنسةةأل مة املدةرير وخكةةوع قكثةةر اسةةقيعاابً وفيمةةا
خقعل ىود اتييب ا خيوير و ل ،فهن كلما كاع ناذ تتم تدتاا اجملقم يف املةن ج
اتييراسة قو اهنشةةية اجلامعيةة اتثدافيةةة،كلما عاد اسةةقيعاب اتيةةيب تقلة اتدتةةاا ،ةةا خزخةةي
عوير ل ابملسؤوتية ااجقمادية
دلي  ،نول ابتعمل دلى إديراج قو تواي مي و املسؤوتية ااجقمادية امل توائ
اجلامع ة ةةة اتعم ة ةةل دل ة ةةى إد ة ةةياد املزخ ة ةةي م ة ةةل اتييراس ة ةةاإ واتب ة ةةو

اإ اتعي ة ةةة ابملس ة ةةؤوتية

ااجقمادية وقع توا ىرامج حيز دلى عاد اوق ابملسؤوتية جتةاط اجملقمة ومكةاع اتعمةل
وقاقاً ،قا خدقصر دوير اهسقا اجلامع دلى إتدا اًااةراإ ف سة ،،ىةل ة ،قع تكةوع
املسةةؤوتية ااجقماديةةة مةةل اةةمل قوتوات ة امل نيةةة ،وقع خسةةعى إىل تعزخز ةةا جتةةاط بيى ة وكليق ة
واجملقم ككل
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