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 البحث: ملخص
تعي اجلامعة مؤسسة تعليمية تسعى دائًما إىل إنقاج املعرفة وتنميةة املعةايرو واتدةييراإ وإدةياد 

اتدةةوا يف لقلةةال  ةةااإ اويةةا ، وتةةىت  تدةة  دلةةى اجلامعةةة اتدةةوا اتبشةةرخةم تقمكةة  تلةة  
مسةةؤوتية كةةكا، كمةةا خدةة  دلةةى دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق اتعةة،  اهكةةك تق ديةة   تةة ، فم نةةة 
دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق ا تن صةةر فدةةء دلةةى إتدةةا  اًااةةراإ ىةةل قختةةاً اوةةر  دلةةى اتر ةة  

 ات  جتةةاط بلبقةة  وكليقةة  و قمعةة  و تةة  مةةل اةةيل اتديةةا   سةةؤوتي ،اجملقمةة  ىةة  ابتقعلةةيل تقتدةة 
إىل معرفةةة وا ةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةةة اتقةةييرخق ىكليةةةة  وهتةةيو  ةةىط اتييراسةةةة

وتعقةةك  ةةىط اتييراسةةة ولةةيية حليليةةة،  يةة  ادقمةةيإ دلةةى املسةة   اآلداب جامعةةة مصةةراتة 
   يلةةة ( دتةةو مةل قدتةا40ااجقمةاد ، و تة  ىقوعخةة  اسةقماير  اسةقبياع دلةةى دينةة ىعةيد  

وىعةي  اتةىخل   ااقيةاير ل ىيرخدةة اتعينةة اتعشةوائية و اتقييرخق ىكلية اآلداب ة جامعةة مصةراتة، 
مج  اتبياانإ وحليل ا إ صائيًّا، قظ رإ اتنقائج قنة  توجةي فةروا  اإ داتةة إ صةائية توا ة  

ان يةةةة املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق اجتةةةاط اتيلبةةةة تبًعةةةا ملق ةةةق اتنةةةو   ومةةةل 
قاةةرا، فهنةة  ا توجةةي قخةةة فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا  

  يلة اتقييرخق جتاط اجلامعة تبًعا ملق ق اتييرجة اتعلمية 

املسةةؤوتية ااجقماديةةة، اجلامعةةة، دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق، اجملقمةة ، بلبةةة  املفتاحيااة: الكلمااا 
 اجلامعة 
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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. 
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 دقدمة:. امل1
ثةل اتقعلةةيل اجلةةامع   أةةراً قساسةةيًّ  ا يف إدةياد قفةةراد اجملقمةة  وم ةةيل ل تل يةةا  امل ني ةةة، ُيم

 ،كما خعقك دتو  يلة اتقييرخق دنصةراً م مةاً يف اتعمليةة اترتىوخةة واتقعليميةة ابملر لةة اجلامعيةة
  ئةةةةفدةةةةي قلةةةةب  قدا  دلةةةةى مةةةةيا قدائةةةة  توظييقةةةة  اتقعليميةةةةة دلةةةةى قكمةةةةل وجةةةة   ةةةةال ةةةةىا خقو و 

مواةة  اا قمةةا  مةةل  بةةل لقلةةال اتبةةا ث ، كمةةا تسةةعى اتبا ثةةة إىل  ومسةةؤوتيات  جتةةاط دملةة 
 ،يف اجلامعةةة إجةةرا  ديراسةةة تةةكع اا قمةةا  ىوا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق

  ل دلي ل اتن وض هبىا اجليل حنو اتعليا اتىخل خمعو  
سة  واجقمةاد   ةو مةا نيم يةل م ةو و ومل  ىا املنيل  فهع ما خقمقة  ىة  املعلةل مةل 

توظييقة  و ةىا  ئة إ سةا   سةؤوتيق  جتةاط بيىة  وأةا  قدا خعول دلي  تك  خةؤد  دويرط ىكةل  
خرج  إىل ميا املسؤوتية ااجقمادية تيا قفراد اجملقمة  ىصةويرط دام ةة وتةيا اتيلةة املثديةة مةل 

اهمهيةةةة يف اتقعةةةرو دلةةةى  اهسةةةاتى  قدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق ىصةةةوير  اال ةةةة خعةةةي قمةةةراً يف  اخةةةة
اتعوامةةل اتةةث تةةؤار في ةةا وات ةةروو اتةةث ترفةة  مةةل مسةةقوا املسةةؤوتية ابتعمةةل قو تندصةة ا دنةةي 

اتسةةةةلوذ اتةةةةى   تقتةةةة  مةةةةل اةةةةيلدتةةةةا   يلةةةةة اتقةةةةييرخق هملسةةةةؤوتية ااجقماديةةةةة  وااهفراد
مةةل يف اتعمةةل  لمةةيا تيةةاني  خقتةة  ،في ةةا وعىةة  دااةةل املؤسسةةة اتقعليميةةة اتةةث خعملةة وعخدومةة
  ااتقزا   واديي اتعمل ، ومياااراإاًإتدا  كييية و  ، زمياتييب و اتم   لتعامل  ايل

يف اتةةةةل  وتةةةةيإاملسةةةةؤوتية ااجقماديةةةةة كل ةةةةي املصةةةةيل اإ اويخثةةةةة اتةةةةث  تدةةةةي ظ ةةةةرإو 
تقلاى دويراً  اماً خؤار يف مسةقدبل اجملقمعةاإ، ملةا حملة  مةل  ماتق واإ واتصراداإ املخقلية

 ةةةيير مةةةل إ ةةةبا  مةةةل قجةةةل حديةةة  قكةةةك  ميرتدةةةا  وتتةةةافر اجل ةةةودااحةةة  دلةةةى   معةةةاع دةةةي
 واتل اا ىرك،  ياير اتقدي  وااعد اير   ،اواجاإ
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 :البحث مشكلة 1.1
مواةو  املسةةؤوتية ااجقماديةة مةل املواةةوداإ امل مةة تةيا قفةةراد اجملقمة  ىصةةوير   خعةي  

دامةةةة وتةةةيا املثديةةة  مةةةل قدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق ابجلامعةةةاإ ىصةةةوير  االةةةة، ملةةةا تعمةةةل ىةةة  
مةل اجملقمة   اجلامعة ابدقباير ا ق ةل مؤسسةاإ اجملقمة  يف ىنةا   خصةية اهفةراد ابدقباير ةا جةز ً 

جتا  ةةا وجتةةاط بيهبةةا وجتةةاط  ا خعقمةةي دلةةى مةةيا مسةةؤوتية قدتةةائ اتةةؤار فيةة  وخقةةلار هبةةا، و ةةى
ماةق  مةل اجملقم ، وخد  د،  املسؤوتية ااجقمادية دلى دةات  قدتةا   يلةة اتقةييرخق ملةا  ةل 

كبةق دلةى اتيلبةة اتةىخل  ةل جةز  ا خقأةزق مةل اجملقمة  وكيةال خةنعكق  ةىا اتقةلاق دلةى ىنةا  
ة ابدقباير قع فلة اتشباب  ل اتعمود اتيدر  تبنا  اجملقم ، ودوير اجملقم  واتقنمية اًلية اجملقمعي

اإلدةياد اجليةةي تينقيةة  هبةةا  دتةو  يلةةة اتقةةييرخق اترتكيةز دلةةى لةةدل  ةىط اتشخصةةية وإدةةياد ا
 وتيوخرط   ئ اجملقم  وتسا ل يف ىنا

يف تعامل ةةةةةا مةةةةة   إع ف ةةةةةل املسةةةةةؤوتية ااجقماديةةةةةة خبةةةةةيق مةةةةةل سةةةةةلوذ اإلداير  املسةةةةةؤوتية
ملعنية داال اوةر  اجلةامع  مةل قدتةا   يلةة تةييرخق وبةيب ومةوظي  فاملسةؤوتية اهبراو ا

تقخةى ا اجلامعةة  شةايركة كةل املعنية   اتةث ااجقمادية    تيبي  جملمودةة اتدةرايراإ واهفعةال
هبةا تلولةول إىل حدية  اه ةياو املر وىةة واتدةيل اتسةائي  يف اجملقمة ، و ةىا مةا قكيتة  ديراسةةة 
ميسةةر قسةةعي اتروا ةةي  وقكةةاير اتكةةييس  وا ةة  املسةةؤوتية اجملقمعيةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق يف 

  املسؤوتية اجملقمعية هدتا   يلةة نقائج قع وا اتاجلامعاإ اهيردنية اوكومية(  ي  قظ رإ 
  (202   2017ا  اترا ي ، اتكييس، مقوسيً  كاع  اتقييرخق يف اجلامعاإ

تةةىت  جةةا إ  ةةىط اتييراسةةة تلو ةةوو دلةةى وا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا قدتةةا  
 يلة اتقييرخق وتإلجاىة دلى اتقساؤل  ما وا   املسؤوتية ااجقماديةة هدتةا   يلةة اتقةييرخق 

 ؟( قدتا   يلة اتقييرخق ابتكلية امعة مصراتة مل وج ة ن ر دينة ملجب لية اآلدابيف ك

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 : البحث أمهية 2.1
تقمثةةل قمهيةةة اتييراسةةة يف ااسةةقياد  مةةل نقائأ ةةا يف تعزخةةز دوير املسةةؤوتية ااجقماديةةة 

تمعةي املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا   يلةة اتقةييرخق دااةل  ي   ،هدتا   يلة اتقييرخق
اجلةةامع   اإ قمهيةةة اجقماديةةة تلقعةةرو دلةةى اتعوامةةل اتةةث تةةؤار في ةةا واتةةث  ةةي ترفةة  قو اوةةر  

هبا ىيد  ويف اتو ت اتى  تسعى في  تلق ل،  ختيض مل مسقوا ا ونقيأة تل روو اتث متر  
( و ةة  تقيلةة  تلق يةةق واتبنةةا ، 2011دلةةى املعو ةةاإ اتةةث فراةةت دلي ةةا مةةل ىعةةي ق ةةيا   

واتقيةةوخر يف  اتةةة تةةييرخ، اجملمةة  هىنائةة   قماديةةة مةةل ق ةةل دنالةةر اتبنةةا وتعقةةك املسةةؤوتية ااج
مة  اًلة  قمة  اىقةياً  مةل اهسةر  واملييرسةة واجملقدلي ا تك  خدوموا أبدواير ل كما خنب ة  يف اجمل

مةة  اإلنسةةاس اتكبةةق ومجيةة  املؤسسةةاإ دااةةل اجملقمةة ، ىوسةةائل مقعةةيد  من ةةا قاتصةة ق إىل اجمل
ابتعي اإ ااجقمادية ىة  اتيةرد واجملقمة  اتةث  ةواتقنموخة، اوياتية اتث  ا للاتكامج اترتىوخة 

 ( 23   1989 ،تنم  املسؤوتية دني ل  اتيتيم 
 اتعلميةةةة واتقعليميةةةة واتوظييي ةةةة  نةةةايف مجيةةة  قمةةةوير  يات وجةةةود لمسةةةؤوتية ااجقماديةةةةت
أةةةةةاع  اجةةةةةاإ اتيةةةةةرد إيف همهيق ةةةةةا و ، اآلاةةةةةرخل( ويف مجيةةةةة  معاميتنةةةةةا مةةةةة  اتيوميةةةةةةواويةةةةةا  

تق ديةة  اه ةةياو املرجةةو  لأميةة م  ةةعايراً ت تكةةوع ،فهنةة   ةة، قعوإ ساسةة  جاجةةاإ  قمع 
اتييراسةةة تلبةةا ث   تدةةي مةةل اتنا يةةة اتن رخةةة و تلن ةةوض ابجملقمةة  واتل ةةاا ىبديةةة دول اتعةةا   

وجلمية   ،ةقفكايراً جيخي   ول قمهية وا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقةييرخق اال ة
مع ةةل فيمةةا خقعلةة  ىبيلةةة اتعمةةل اتةةى  خنقمةةوع إتيةة  وخدتةةوع فيةة   ، و تةة قفةةراد اجملقمةة  دام ةةة

   لهتاو ق

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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إ اً تقمثةةةل قمهيةةةة اتييراسةةةة يف اتب ةةة  دةةةل ببيعةةةة اتعي ةةةة اتةةةث تةةةرىء وا ةةة  املسةةةؤوتية 
دلةى دلى اتيةيب و  هدتا   يلة اتقييرخق جبامعة مصراتة كلية اآلداب وماق اة ااجقمادي

 اجلامعة ودلى اجملقم  ابدقباير اجلامعة مؤسسة م مة مل مؤسساإ اجملقم   
 :البحث أهداف 3.1

معرفةةةة وا ةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق إىل هتةةةيو  ةةةىط اتييراسةةةة 
مةةا ، كىكليةة اآلداب جامعةة مصةةراتة مةل وج ةةة ن ةر دينةةة مةل قدتةةا   يلةة اتقةةييرخق ابتكليةة

  تسعى اتييراسة إىل
ة معرفة اتيةروا توا ة  تيبية  املسةؤوتية ااجقماديةة هدتةا   يلةة اتقةييرخق جتةاط اتيلبةة تبًعةا 1

  تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(
معرفةةة اتيةةروا توا ةة  تيبيةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط اجلامعةةة  -2

  اتييرجة اتعلمية(تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، 
جتاط اجملقم  تبًعةا  معرفة اتيروا توا   تيبي  املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقييرخق -3

  تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(
 فرضيا  البحث: 4.1
ةةةةة توجةةةةي فةةةةروا  اإ داتةةةةة إ صةةةةائية توا ةةةة  تيبيةةةة  املسةةةةؤوتية ااجقماديةةةةة هدتةةةةا   يلةةةةة 1

  جتاط اتيلبة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(اتقييرخق 
توجةةةي فةةةروا  اإ داتةةةة إ صةةةائية توا ةةة  تيبيةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة  -2

  اتقييرخق جتاط اجلامعة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(
بيةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة هدتةةةا   يلةةةة توجةةةي فةةةروا  اإ داتةةةة إ صةةةائية توا ةةة  تي -3

  اتقييرخق جتاط اجملقم  تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو ، اتييرجة اتعلمية(

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 :البحثمفاهيم  5.1
 ةةة  اتسةةةلوذ اهاي ةةة  ملؤسسةةةة مةةةا جتةةةاط اجملقمةةة  وتشةةةمل سةةةلوذ  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة  -

 ةةا مصةةل ة  ةةردية املؤسسةةة  مةةؤمتر  وتة يف تعامل ةةا مةة  اهبةةراو املعنيةةة اتةةثؤ اإلداير  املسةة
  (2004 ،اهمل املق ي 

     سةلوكياإ قدتةا   يلةة اتقةييرخق مةل  ية  تلمسؤوتية ااجقمادية اتقعرخال اإلجرائ -
 ةة  حمةةل ، و تعةةامل ل مةة  اتيةةيب تق ديةة  اه ةةياو املر وىةةة يف ىنةةا  جيةةل مةةقعلل ومثدةةال

تر يةة، اتةةياال  اتةةى   علةة  خدةةو  دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق تعملةة  ابدقباير ةةا اتتةةمق اوةة  قو ا
   سؤوتيات  اهاي ية يف اتعمل واتدرايراإ اتث خقخى ا إ ساس ىعمل  م  

ي  نقيأة قو ىعباير  قارا ما خيعل  اتيرد اسقأاىة مل مةة معينةة سةو اه-   ادا    و سلوذ ُيم
  (42   1999 ،هبا مل  ات   اخلزام  فرا ا دلي  اآلاروع قو  ا 

اتديةةا  ابمل ةةا  اتيوميةةة واتعلميةةة ىيرخدةةة تقخلل ةةا  ى ةةو اتدةةيير  دلةة تةةادا   جرائةة اإلاتقعرخةةال 
 امل اير  تقكوع قكثر جيخة وإتداع 

ا تيةةؤدا وظائيةة  وم ةةا  ومقيلبةةاإ ا وقكادُييًّةةاهسةةقا  اجلةةامع    ةةو اتشةةخع املؤ ةةل دلميًّةة -
ى  تدةةو  اتة دمةةاد اتب ة  اتعلمةة  واهكةادُي  و ةةو اتةركل اهساسةة  اتعمةل اجلةةامع ، و ةو

ا دةل قدا  م مقة  دلةى قلب   ةىا اهسةقا  دةاجزً  دلي  اتعملية اتقعليمية يف اجلامعاإ، وإ ا
  (2020،  مركز اهجا  اتعامل  قكمل وج  تيىن مسقوا اتقعليل

 ةةو اتشةةخع اتةةى  قكمةةل ديراسةةات  اتعليةةا املاجسةةقق   تاسةةقا  اجلةةامع  اتقعرخةةال اإلجرائةة -
قو املاجسقق واتيكقويراط ومل ايل   ادت  اهكادُيية  ىط خدو    مة اتقييرخق داال اور  

 اجلامع  
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 الدراسا  السابدقة: 6.1
توجي اتعيخي مل اتييراساإ اتث تؤكي دلى قمهية املسؤوتية ااجقماديةة هدتةا   يلةة 

وانعكاسةةةاهتا دلةةةى اتيلبةةةة واجلامعةةةة واجملقمةةة  ىعتةةة ا  ةةةا دي ةةةة مبا ةةةر  ابملواةةةو  اتقةةةييرخق 
   واتبعض دي ق   ق مبا ر   واو  اتييراسة

 دراسا  عن املسؤولية االجتماعية:  1.6.1
ديراسةةةة عاخةةةي ىةةةةل دأةةةق اوةةةايرا ، وا ةةةة  املسةةةؤوتية اتشخصةةةية ااجقماديةةةةة تةةةيا اتشةةةةباب  -

، و ةةةةيفت  ةةةةىط اتييراسةةةةة تلقعةةةةرو دلةةةةى وا ةةةة  2014ض، اتسةةةةعود  وسةةةةبل تنميق ةةةةا، اتةةةةرا
املسؤوتية اتشخصية ااجقمادية تيا اتشباب اتسعود  وسبل تنميق ا ببدت اتييراسةة دلةى 
دينةة مقنودةةة مةةل فلةةة اتشةةباب نلةةت دةةيد مةةل اهببةةا  واملعلمةة  واتعسةةكرخ  واملوظي ،ىلةة  

توجةي دي ةة ىة  مق ةق اتعمةر  نة قو ةي تولةلت اتييراسةة إىل نقةائج  ( فرد،600ديد اتعينة  
نةة  توجةةي فةةروا داتةةة قواملسةةقوا اتقعليمةة  هفةةراد اتعينةةة وىةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة وقىعاد ةةا و 
 إ صائيًّا ى  مق ق اتنو  واملسؤوتية ااجقمادية تصاحل دينة اتىكوير  

   يلةة ديراسة فاخز كمال  لياع ومسية مصييى لاُية، املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا -
،  ةةيفت اتييراسةةة ملعرفةةة  2014 اتقةةييرخق يف اجلامعةةة اإلسةةيمية وسةةبل تيعيل ةةا، فلسةةي ،

املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق يف اجلامعةةة اإلسةةيمية وسةةبل تيعيل ةةا و ةةي 
تولةةةلت اتييراسةةةة إىل نقةةةائج من ةةةا قع املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة تةةةيا قدتةةةا   يلةةةة اتقةةةييرخق يف 

%، كمةا تولةلت إىل قنة  ا توجةي فةروا  اإ داتةة إ صةائية 58 79نت ىنسبة اجلامعة كا
ملق ةةق اتنةةو ، اتعمر،واملسةةؤوتية ااجقماديةةة ىينمةةا تولةةلت توجةةود فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية 

 اتعلمية واملسؤوتية ااجقمادية  تلييرجة
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  :االجتماعية( واملسؤولية و هيئة التدريس )األستاذ اجلامعيدراسا  عن عض 2.6.1
ديراسةةة  ا ةةةل ىةةةل سةةعيي اتشةةةيخ ، دوير اهسةةةقا  اجلةةةامع  يف حسةة  نوديةةةة برائةةة  تدةةةو:م  -

، وهتةةةيو ديراسةةةق  إىل معرفةةةة 2015 اتيلبة،كليةةةة اترتىيةةةة، جامعةةةة امللةةة  فيصةةةل، اتسةةةعودخة،
دوير اهسقا  اجلامع  يف حس  نودية برائ  تدو:م اتيلبة وقساتيب   ا خس ل يف حيخةي مةيا 
جةةةةود  لرجةةةةاإ اتقعلةةةةيل اجلامع  و ةةةةي تولةةةةلت اتييراسةةةةة تنقةةةةائج مياد ةةةةا وجةةةةود اةةةةعال يف 
لرجةةاإ اتقعلةةيل اجلةةامع ، وإع تةةىت  اتتةةعال ماةةقاإ سةةلبية يف اجملقمةة   ؤسسةةات  املخقليةةة 
إاافة إىل املؤسسة اجلامعية مل  ي  قاعاو فرل ا يف اوصول دلى اادقماد اهكادُي  

 تكا  ا 
املخقةاير اتسةيي كرُيةة،وا   املسةةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا  ا يلةة اتقييرخسةةية ديراسةة مسةق  -

ىكليةةةة اترتىيةةةة جامعةةةة اتزاوخةةةة، تيبيةةةا  و ةةةيفت اتييراسةةةة تلقعةةةرو دلةةةى وا ةةة   ايرسةةةة املسةةةؤوتية 
ااجقمادية تيا قدتا  ا يلة اتقييرخسية حنو اتيلبة، اجلامعة، اجملقمة ، كمةا تسةعى تلكشةال 

تكونةةت  اتةةة إ صةةائية ىةة  مق ةةقاإ  اتنةةو ، اتعمةةر، اتييرجةةة اتعلميةةة(دةةل اتيرو ةةاإ  اإ د
( دتةةو  يلةةة تةةييرخق واتبعةةت اتييراسةةة املةةن ج اتولةةي  اتق ليلةة ، 100دينةةة اتييراسةةة مةةل  

و ةي تولةةلت نقةةائج اتييراسةةة توجةةود فةةروا داتةة إ صةةائيًّا ىةة  مقوسةةياإ ديرجةةاإ قفةةراد دينةةة 
اتييرجة اتعلميةة( ووا ة   ايرسةة املسةؤوتية ااجقماديةة اتب ت جس، مق قاإ  اتنو ، اتعمر، 

 تيا قدتا  ا يلة اتقييرخسية 
 :اإلطار النظري 7.1

 املسؤولية االجتماعية: 1.7.1
 مفهوم املسؤولية االجتماعية: 1.1.7.1

يف اتساى  كل  و اوال يف و قنةا  ةىا،  مصيل  املسؤوتية ااجقمادية   خكل معروفاً 
، فدةي  ناذ اتعيخةي مةل اجل ةود واًةاواإ مةل اتعلمةا  تق يخةي مي ةو   ةامل  ةىا املصةيل 
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اتقةةزا  اتيةةرد  ادقك ةةا اتةةبعض يةة  يرا  اتعلمةةا   ةةول مي ةةو  املسةةؤوتية ااجقماديةةة آتعةةيدإ 
ااقليةةت تعرخيةةاإ   و ا ةةيوتركةةز ا قمام ةةا دلةةى اتن اخةةة مةةل حديةة  ، و ىواجباتةة  جتةةاط  قمعةة 

ف ةةا اتبعض در  ،فةةو سةة، وج ةةة ن رط ،  سةة، ختصصةة ااجقماديةةة كةةي   تلمسةةؤوتية اتعلمةةا 
واهفعةةال واتيةةرا اتقييرخبيةةة دلةةى تعبةةق تيةةوير يرفا يةةة اجملقمةة   أبهنةةا مجيةة  اتدةةرايراإ واتيلسةةياإ

مةةةاإ اتقزااأبهنةةةا  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةةو كمةةةا تعةةةر    ( 20   2011 ،ولةةةي   ا  ةةةا ةةةيفً 
  2010  باتةةةةة،،واتواجبةةةةةاإ امليلوىةةةةةة مةةةةةل املن مةةةةةاإ واتشةةةةةركاإ واهفةةةةةراد جتةةةةةاط اجملقمةةةةة  

 37 ) 
 أمهية املسؤولية االجتماعية:   2.1.7.1

تكمةةل قمهيةةة املسةةؤوتية ااجقماديةةة تلمؤسسةةاإ وتلمأقمةة  يف حسةة  اخلةةيماإ اتةةث 
سةةيمة اتعمةةال تدةةي  تلمأقمةة ، والةة  فةةر  دمةةل  ديديةةة ودفةة  اهجةةوير اتعادتةةة واةةماع 

واملةةوظي  واملشةةايركة يف إ ةةاد  لةةول تلمشةةكيإ ااجقماديةةة واتبيليةةة، كمةةا تعقةةك املسةةؤوتية 
ااجقماديةةةة مةةةل ق ةةةل اتواجبةةةاإ اتوا عةةةة دلةةةى دةةةات  املؤسسةةةاإ يف تيةةةوخر وحسةةة  املسةةةقوا 

واا قصةةاد  واتتةةماع ااجقمةةاد  هفةةراد اجملقمةة  و تةة  مةةل اةةيل تةةوفق  اتقعليمةة  واتثدةةايف
 خليماإ املقنودة  ا

 عناصر املسؤولية االجتماعية:  3.1.7.1
دنصةةةر   ةةيد املقخصصةةةوع  واةةةو  املسةةؤوتية ااجقماديةةةة اياةةةة دنالةةر خكمةةةل كةةةل  

  ار و ىط اتعنالر   آلُيكل ااسق نا  دل دنصر دوع ا وا ،ارمن ا اآل
 اا قما    ر  اتيرد دلى سيمة اجلمادة ومتاسك ا واا قما  ىق دي  ق ياف ا   -
 إتي ا وف ل املعاس ااجقمادية   خنقم  اتي ل  ف ل اتيرد تلأمادة اتث -
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اآلاةةةرخل يف دمةةةل مةةةا ومسةةةادي  اجلمادةةةة دلةةةى حديةةة  د فةةةراامشةةةايركة اتيةةةرد ت املشةةةايركة  -
تبة  مةيا  ةيير  اتيةرد ومكانقة  دااةل   واتي ةل و ةق ياف ا وتدو  املشايركة ى  اا قمةا  

 ( 98   2014 ، لياع اجملقم  
 :جماال  املسؤولية االجتماعية لعضو هيئة التدريس 4.1.7.1

ُيثل اهسقا  اجلامع  اهسا  داال اور  اجلامع  وا خق دة  اتقعلةيل اجلةامع  دونة  
تواجةةةةي اهسةةةقا  اجلةةةةامع  ودلةةةةى  وا تسةةةقيي  اجلامعةةةةة اتديةةةا  ىعمل ةةةةا وحديةةةة  ق ةةةياف ا دوع

اهسةةقا  اجلةةامع  اتديةةا  هبةةىط املسةةؤوتية  ةة  حدةة  اجلامعةةة ق ةةياف ا وتق ةةيد مسةةةؤوتيات  يف 
 اجملااإ اآلتية 

مسةؤوتيات  جتةاط املؤسسةة اتةث خعمةل هبةا مةل اةيل املشةايركة يف اهنشةية وا يلةاإ اتعلميةة  -
 وااجقماداإ 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 اتثدافةة  -

  (95   2014، لياع اجملقمعية وإجرا  اتب و  واتييراساإ اتث هتقل ىدتاا اجملقم   
 األداء الوظيفي: 2.7.1

  داء:األمفهوم  1.2.7.1
إىل ديرجة حدي  امل ا  املكونة توظيية اتيرد و و خنعكق يف اتكييية اتةث  دا هخشق ا

دا  "أبنة  ديرجةة أةا  املؤسسةة اه ُيد  قو خشب  هبا اتيرد مقيلباإ اتوظييية، وُيكةل تعرخةال
ا وديرجةةة أا  ةةا يف حديةة  اتقوعخةة  واًةةيد  مسةةبدً  املواةةودة املن مةةة يف حديد ةةا ه ةةياف ا قو

  1989 ،اتشةةةا ي اهمثةةةل ملصةةةادير ا املقةةةوفر  يف سةةةبيل اوصةةةول دلةةةى قدلةةةى دائةةةي  كةةةل" 
ط اتيةةةةرد يف قدائةةة  تانشةةةية وامل ةةةةا  خةةةىخق دا  أبنةةة  "اتسةةةةلوذ اتةةةى ه كمةةةا خعةةةرو ا(22 

 ( 36   2001 ،انخال املخقلية يف دمل " 
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 داء الوظيفي: ألمفهوم ا 2.2.7.1
 يةةا  اتيةةةرد ابمل ةةا  واتواجبةةاإ املقعلدةةةة ىوظييقةة  املكلةةال هبةةةا جكةةل دملةة  وُيكةةةل  ةةو 

اوكةةل دلةةى قدا   ةةىا اتعمةةل مةةل اةةيل مدةةاخيق معيايرخةةة االةةة ويةةيد  مثةةل كميةةة ونوديةةة 
 ( 200   1989 ،دا وير  دا هاجل ي املبىول وكء ا

 الوظيفي: داءألأمهية ا 3.2.7.1
اتدةةةةةيير  تةةةةةيا اتيةةةةةرد دلةةةةةى اتعمةةةةةل إىل جانةةةةة، تةةةةةوافر دا  اتةةةةةوظيي  تةةةةةوافر هخقيلةةةةة، ا

د  اتيةةرد دملةة  فدةةء، قمةةا ؤ املعلومةةاإ واتةةى  خقوتةةي مةةل اتقةةييرخ، وكسةة، امل ةةايراإ جيةة  خةة
جةز  مةل ط دا  اتيعال تليرد واتى  هتيو املؤسسةاإ قو املن مةاإ تل صةول دلية  ابدقبةاير ها

ا في خكي  قع خكةوع اتيةرد  ةاديرً ن  مرتبء ابتيوير اتى  خدو  ى  دامل اتق ييز هقدا  املن مة ف
مل ايل حييةزط  نةا  دلى اتعمل ىل مل اتتروير  قع خقوفر تيخ  اتر بة يف قدا  دمل  و ت 

تقتةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة تليةةةرد جتةةةاط دملةةة  ومسةةةؤوتية اإلداير  يف حييةةةز قفراد ةةةا تقتةةةمل 
يةةةض وتتةةةعال قدائ ةةةل اتةةةث خت تيةةةاني ل يف ق دائ ةةةل تةةة  واىقعةةةاد ل دةةةل قسةةةباب اتدلةةة  واتقةةةوتر

 ( 346   1988 ، ا ل  هدما ل
 األستاذ اجلامعي )عضو هيئة التدريس(: 3.7.1

  اهسةةقا  اجلةةامع   ةةو دتةةو  يلةةة اتقةةييرخق ابجلامعةةة اتةةى  خبا ةةر تةةييرخق اتيلبةةة قاًّ 
  قسقا  مشايرذ ةةة قسقا (ةة قسقا  مسادي ةة  ياارةة   ياار مساديكانت يرتبق  
 األستاذ اجلامعي: ةيأمه 1.3.7.1

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

يف  ت   ال يرئةيق اجلامعةة ودميةي اتكليةة ويرئةيق اتدسةل وا ُيكةل ااسةق نا    مسلول  ات
ا نرخةي قسةقا ً  قعامل اجليةي مة  بيىة  وااىقعةاد دةل قسةلوب اتقسةلء ق  اتدن  وخقيل، من  ا
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ههنةل يةوير اوةةر   ا خشةعر ابتيلبةة يرفيًدةنرخةي إنسةةاانً  ،خعةرو إا اًااةر  ومقيلباهتةا ا امقسةليً 
اتقعامةةل مبةةو دلةةى قسةةا  اا ةةرتا  املقبةةادل  يةة  خبدةةى اتياتةة،  قسةةلوب اجلةةامع  وخكةةوع

ا مبةةةي  خثةةةق اا قمةةةا  ا جامعيًّةةةا واهسةةةقا  يف يراىةةة  دوع إندةةةا  مةةةل  يمقةةة  ونرخةةةي باتبًةةةباتبًةةة
 ( 25   2016 ،اتدتا   واملعرفة

  ا قمهىعي  اصائع  تاسقا  اجلامع  خقميز اإلىيا  اتقييرخس و 
وخدصةةي ىة  مةةا ُيكةل دتةةو  يلةة اتقةييرخق مةةل مدخةة واجبةة  ىشةكل جيةةي اجلانة، اتعملة    -

كةةةل مةةةا  ةةةو جيخةةي واتق سةةةل املسةةةقمر يف مسةةةقواط  بةةةي  دلةةىابجملةةةال امل ةةةو واا واا قمةةا 
 اتعلم  واتقييرخس  

 امل ايراإ اتقييرخسية  وتشمل اإلدياد اجليي تلم ااةر ، واتدةيير  دلةى دةرض املةاد  اتعلميةة -
شةةةوا، وكةةةىت  تدةةةو:م قدا  اتيةةةيب ىيرخدةةةة مواةةةودية، وإديةةةا  تليةةةيب ىشةةةكل مةةةن ل وم

واجباإ معدوتة،ومقنودة تقناس، مة  مسةقواإ اتيةيب و ةييراهتل، وتشةأي  اتيةيب دلةى 
 قانا  اًااراإ وإات ة اورخة تلقعبق دل آيرائ ل  املشايركة اإل اىية اتيعاتة

اإ، واتصةةةةيا، واهمانةةةةة، اتسةةةماإ اتشخصةةةةية  وتشةةةةمل اا ةةةةرتا  واهدب قانةةةةا  اًااةةةةر  -
 اتييب، امل  ر اوسل، واادرتاو ابخليل  واتعياتة م 

 ة  خةقمكل  إىةياديًّاقع خكةوع اهدا  اتقييرخسة  تاسةقا  اجلةامع  وىشكل دا   ، 
 اإلىةةةيا م و ةةةىا اإلىةةةيا  ا خن صةةةر يف كةةةء معةةة  مةةةل مواكبةةةة مق ةةةقاإ اتعصةةةر، ونشةةةر يرو 

  (04   2015 اتكلثل، 
 نظرية البحث:  4.7.1

مةةةةل اتن ةةةةراإ اويخثةةةةة يف دلةةةةل ااجقمةةةةا ، ظ ةةةةرإ يف  ن رخةةةةة اتةةةةيوير ااجقمةةةةاد  
ع دوير اتيةةرد ومركةةةزط ااجقمةةةاد  يف اويةةةا  قتعقدةةي  ةةةىط اتن رخةةةة و اإ اتدةةةرع املااةةة ، يدشةةرخن

ااجقماديةةةة وببيعةةةة دي قةةة  مةةة  اآلاةةةرخل وببيعةةةة اتةةةيوير ُيةةةيد  اتةةة  ومةةةا دليةةة  مةةةل  دةةةوا 
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تؤكةةي ن رخةةة اتةةيوير دلةةى قع سةةلوذ اتيةةرد ودي اتةة  و  ( 25   1991، املليأةة   وواجبةةاإ
اتةث خشة ل ا اهسةقا  اجلةامع  يف اجملقمة   ااجقماديةة ااجقمادية تعقمي دلةى اتةيوير واهدواير

 ةةىا اتةةيوير اتةةى  خةةن ل تيادلةة  مةة  اتيةةيب اتةةىخل خشةة لوع اهدواير ااجقماديةةة قع ابدقبةةاير 
ومةةل منيلةة   ( 2020 اًمةةياو ،  وا وواجبةةاإوتةةىت  خنيةةو  اتةةيوير دلةةى  مودةةة  دةة

 ع املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة تاسةةةقا  اجلةةةامع  تقتةةة  مةةةل اةةةيل اتةةةيوير املقو ةةة ه ةةةىط اتن رخةةةة فةةة
 اتى  خدو  ى  جتاط بيى  وجتاط اجلامعة وجتاط اجملقم  

 املنهجية: اإلجراءا . 2
 منهج البحث: 1.2

مةن ج املسة  ااجقمةاد  ابسةةقخيا  نةو  اتييراسةة ولةيية حليليةة، واملةةن ج املسةقخي  
    اةةةةةةةةةةةاتعينة، هن  املن ج اهنس، تل صول دلى اتبياانإ واملعلوماإ اخلال ة ابت ا ر ، وحليل

 و ىا خقما ى م  ببيعة اتييراسة اواتي ة   وتيسق ا،
 حدود الدراسة: 2.2
 تيبيا   -اويود املكانية  جامعة مصراتة، كلية اآلداب  يخنة مصراتة  -
 كلية اآلداب /اويود اتبشرخة  قدتا   يلة اتقييرخق جبامعة مصراتة  -
  (1/7/2021( إيل اتيرخ   30/6/2021اويود اتزمنية  مل اتيرخ    -

 :جمتمع الدراسة 3.2
و ي قجرخةت اتييراسةة يف كليةة  خدصي  أقم  اتييراسة املكاع اتى  متت في  اتييراسة،

اتعينةةة  اآلداب جامعةةة مصةةراتة دلةةى دينةةة مةةل قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق و ةةي ىلةة   أةةل  قمةة 
( دتةةةو  يلةةةة تةةةييرخق 162مةةةل قلةةةل   مصةةةراتة اآلداب دتةةةو  يلةةةة تةةةييرخق ىكليةةةة (40 

 %(  25  س ، اتعينة ىنسبة متثيل   ابتكلية،
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 :أداة مجع البياان  4.2
اسةةةقماير  ااسةةةقبياع كل ةةةي اتوسةةةائل امليئمةةةة جملقمةةة  اتب ةةة  ف ةةةل   اادقمةةةاد دلةةةى 
وادافيةةة جتعل ةةل  ةةاديرخل دلةةى ف ةةل ااسةةقبياع ويةةاويرط، وتتةةمنت  خقصةةيوع  سةةقواإ تعليميةةة

 اًاوير اتقاتية اتث انييرجت حت  اسقماير  اتب   ديد مل اهسللة
  خق جتاط اتييبوا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقيير  اًوير اهول 
  وا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلة اتقييرخق جتاط اجلامعةاًوير اتثاس 
  ااجقمادية هدتا   يلة اتقييرخق جتاط اجملقم  املسؤوتية وا  اًوير اتثات  

 قياس ثبا  األداة: 5.2
 ،  توعخةة  ااسةةقبياع دلةةى اتعينةةة املسةةق يفة تلقلكةةي مةةل لةةيا وابةةاإ ااسةةقبياع تدةةي

 وكانت اتنقائج كما خل   معامل الثبا  ألفا كرونباخو ت  ابسقخيا  
 

 معامل ألفا كرونباخ احملاور
 823 0 احملور األول 
 882 0 احملور الثاين

 821 0 احملور الثالث 
 

 عرض النتائج ومناقشتها:. 3
 ،اتب ةة  فراةةياإ لةةىااقبةةاير كروسةةكال دلةةى دينةةة اتييراسةةة تإلجاىةةة د قجةةر تدةي 
 واملقمثلة يف 

توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق  -1
 اتييرجة اتعلمية(  - اجتاط اتيلبة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو 
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توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية  -2
 اتييرجة اتعلمية(  - اجتاط اجلامعة تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو 

توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق  -3
 ة( اتييرجة اتعلمي - اجتاط اجملقم  تبًعا تلمق قاإ اتيُيو رافية  اتنو 

 كانت اتنقائج كما خل  و 
 املسؤوتية ااجقمادية تعتو  يلة اتقييرخقوا   ( 1جيول ير ل  

 اتيدراإ ير
املقوسء  ا إىل  ي  ما نعل

اوسا
 يب

ااحنراو 
 %     %     %     املعياير 

1 
تعقمي قسلوب اوواير 

 30 0 90 2 0 0 10 4 90 36 م  اتيلبة

2 
تقأن، اهتياظ اتداسية 

 40 0 87 2 5 2 1 5 7 3 90 36 اتيلبةم  

3 
توفر اتبيلة املناسبة يف 

 54 0 37 2 5 2 1 5 57 23 40 16 اًاار 

4 
تعقىير دل ليوير ق  

 ايل قو تدصق
36 90 4 10 0 0 2 90 0 30 

5 
ختصع و قا تليلبة 

 اسقيسايراهتل
26 65 14 35 0 0 2 65 0 48 

6 
ترىء ى  متموع 

اتيلبة اًاار  و تاا 
 ااجقمادية

18 45 20 50 2 5 2 40 0 59 

7 
تدي  املساني  
 62 0 15 2 5 27 11 60 24 5 12 5 ااجقمادية تليلبة

8 
قىو دي اإ إ اىية م  

 57 0 67 2 5 2 5 22 9 5 72 29 اتيلبة
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9 
قدزع  يل اتقعاوع 
 واتعمل اتيرخد 

20 50 17 42 5 3 7 5 2 42 0 63 

10 
وسع  قىىل كل ما يف 
 إلأاع امل ا 

35 87 5 5 12 5 0 0 2 87 0 33 

11 
قتعامل م  املسؤوت  

 ىكل ا رتا 
37 92 5 3 7 5 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 

ق ، قع قدمل امل  14
 فرخ  دمل مجاد 

20 50 18 45 2 5 2 45 0 59 

ق ايرذ يف اهنشية اتث  15
 تدو  هبا اجلامعة

5 12 5 21 52 5 14 35 1 77 0 65 

 52 0 67 2 2 1 5 27 11 70 28 ق عر ابانقما  تلكلية 16

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 7 5 0 0 2 92 0 26 

ق عر ابع تي  دوير يف  19
 ايمة اجملقم 

24 60 16 40 0 0 2 60 0 49 

ق ايرذ يف قنشية  20
 اجلمعياإ اه لية

4 10 15 37 5 21 52 5 1 57 0 67 

قتعاوع م  لقلال  21
 مؤسساإ اجملقم 

6 15 22 55 12 30 1 85 0 66 

22 
ق و  أبدمال تيودية 

 68 0 87 1 30 12 5 52 21 5 17 7 ختي  اجملقم 

23 
قتك  تلم قاج  مادا 

 57 0 32 2 5 2 5 57 23 5 37 15  س،  ييريت
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24 
ق قل ابملشايركة يف 
 املناسباإ اتوبنية

7 17 5 21 52 5 12 30 1 87 0 68 

25 
ق اول ت يق اتعاداإ 
واتقداتيي اتسلبية يف 

 اجملقم 
20 50 17 42 5 3 7 5 2 42 0 63 

26 
ق ايرذ يف نيواإ 
ويااراإ تودوخة 

 تلمأقم 
8 20 16 40 16 40 1 80 0 75 

27 
قسقأي، تليدواإ 
املديمة مل مؤسساإ 

 اجملقم  املخقلية
9 22 5 24 60 7 17 5 2 05 0 63 

وفيمةةا  ةةع دةةيط وا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة تعتةةو  يلةةة اتقةةييرخق ابتكليةةة قخواةة  اجلةةيول 
، تيةةةاظ اتداسةةةيةخقأنةةة، اسةةةقعمال اه، و سةةةلوب اوةةةوايرقخي  قنةةة  خسةةةقو  ،تعاملةةة  مةةة  اتيلبةةةة

قمةةةا مةةةل ان يةةةة تدةةةي:م املسةةةاني  ااجقماديةةةة تليلبةةةة  %،90ىنسةةةبة  (نعةةةل  اإلجاىةةةةكانةةةت و 
ىنسةةبة (كةةانوا اا  جةةاىو قىينمةةا اتةةىخل  ،%60ىنسةةبة  (مةةا  ةةي   إىل فكانةةت إجاىةةة املب ةةوا  

إلجاىةةة ىقخصةةيع و ةت ت ةةؤا  اتةىخل خدومةوع % 65ىنسةبة  انةت اإلجاىةةةكا  مة%، ىين27
خقتةة  مةةل و  ، اىيةةة مةة  اتيلبةةةإخكونةةوع دي ةةاإ تلةةىخل % 72و ،تيلبةةةااسقيسةةايراإ دلةةى 
ا دلةةةى نقةةائج قع وا ةةة  مسةةؤوتية قدتةةةا   يلةةة اتقةةةييرخق مةةل فلةةةة اتةةىكوير قكثةةةر  رًلةةاتاةةيل 

  (2014اتنقيأة تقي  م  ديراسة اوايرا   ان ، و ىط اتقعامل م  اتيلبة مل فلة اإل
تية ااجقماديةة تعتةو  يلةة اتقةييرخق جتةاط اجلامعةة فدةي ىينةت و ة توا   املسؤ بما ابتنسق
ع قو  ،دلةةةةى ا ةةةةرتا  اتلةةةةوائ  واتدةةةةوان  ع% ُيرلةةةةو 92ع ا لةةةة، املب ةةةةوا  وىنسةةةةبة قاتنقةةةةائج 

نقةائج قع وا ة  مسةؤوتية اتمةل  واتتة  ،% تةيخ ل انقمةا  تلكليةة70ا ل، املب ةوا  وىنسةبة 
مةةا ، قا دلةةى تيبيةة  وا ةةرتا   ةةوان  اتكليةةةقدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق مةةل فلةةة اتةةىكوير قكثةةر  رًلةة
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قواةة ت اتنقةةائج قع نسةة،  ، فدةةيفيمةةا  ةةع مسةةؤوتية قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط اجملقمةة 
  ملا خديم  مل دوير يف ايمة اجملقم  (نعل و (ما  ي   إىل املب وا  ترتاو  ى  

 اتييرجة( وفًدا اجتاط اتيلبة  -( خب  فروا دينة اتييراسة  اتنو 2ل ير ل  جيو 

 العدد عينة الدراسة املتغريا 
ط ساملتو 

 الرتيب
قيماااااااااااااااااااااة  
 كروسكال

مساااااتو  
 املعنوية

مساااااااتو  
 الداللة

اجتاااااااااااااااااااااا  
 الطلبة

 ياار مسادي
 ياار

 قسقا  مسادي
 قسقا  مشايرذ

 قسقا 

16 
14 
4 
6 

22 03 
15 21 
20 75 
28 58 

6 313 0 105 
 ةةةةق داتةةةةة 
 إ صائيًّا

اجتاااااااااااااااااااااا  
 الطلبة

  كر
 قنثى

26 
14 

17 33 
26 39 

5 586 0 018 
ة تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا

 إ صائيًّا

( وكانةةةةت  يمةةةةة مسةةةةقوا 313 6 يمةةةةة ااقبةةةةاير كروسةةةةكال تليراةةةةية اهوىل خسةةةةاو    -1
 ا توجي دي ة داتة إ صائيًّا(، تىت  ُيكل اتدول  05 0 و   قكك مل 105 0املعنوخة 

توجةةي فةروا  اإ داتةةة إ صةائية توا ةة  املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا   يلةةة اتقةةييرخق ا  قنة 
جتةةةةةةاط اتيلبةةةةةةة تبًعةةةةةةا ملق ةةةةةةق اتييرجةةةةةةة اتعلميةةةةةةة، ااقليةةةةةةت  ةةةةةةىط اتنقيأةةةةةةة مةةةةةة  نقيأةةةةةةة ديراسةةةةةةة 

( توجةةةةةةةود فةةةةةةةروا داتةةةةةةةة إ صةةةةةةةائيًّا تلييرجةةةةةةةة اتعلميةةةةةةةة واملسةةةةةةةؤوتية 2014  ،لةةةةةةةاُيةمو اعلي 
 ااجقمادية 

وكانةةةةةت  يمةةةةةة مسةةةةةقوا  (586 5تليراةةةةةية اهوىل خسةةةةةاو    يمةةةةةة ااقبةةةةةاير كروسةةةةةكال   -2
 توجةي دي ةة داتةة إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  05 0 قل ر مةل و   018 0املعنوخة 

توجي فروا  اإ داتة إ صائية توا   املسؤوتية ااجقمادية هدتا   يلةة اتقةييرخق جتةاط  قن 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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داتةة إ صةائية ىة  مق ةق اتنةو  واملسةؤوتية اتنو ، تىت  ُيكل اتدةول ىوجةود  اتيلبة تبًعا ملق ق
تصاحل اتعينة مل فلة اتىكوير وُيكل تيسق  ت  تدتا  فلة اتةىكوير  ااجقمادية جتاط  اتيلبة(

فةةرت  عمنيةةة قبةةول مةةل فلةةة اإلان  وملشةةايركق ل يف ق لةة، قنشةةية اتكليةةة واملشةةايركة يف املةةؤمتراإ 
  (2014 يراسة اوايرا  واتيدت نقيأة  ىط اتييراسة م  د ،واتنيواإ و ق ا

 اتييرجة( وفًدا اجتاط اجلامعة  -( خب  فروا دينة اتييراسة  اتنو 3جيول ير ل  

 العدد عينة الدراسة املتغريا 
املتوسط 

 الرتيب
قيمة  

 كروسكال
مستو  
 املعنوية

مستو  
 الداللة

 جتا  اجلامعة

 ياار مسادي
 ياار

 قسقا  مسادي
 قسقا  مشايرذ

 قسقا 

16 
14 
4 
6 

23 63 
14 61 
23 13 
24 17 

5 659 0 129 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

 جتا  اجلامعة
  كر
 قنثى

26 
14 

19 29 
22 75 

0 822 0 365 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

( وكانةةةةت  يمةةةةة مسةةةةقوا 659 5 يمةةةةة ااقبةةةةاير كروسةةةةكال تليراةةةةية اتثانيةةةةة خسةةةةاو    -1
إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  ا توجي دي ة داتة  05 0و   قكك مل 129 0املعنوخة 

ا توجةةي فةروا  اإ داتةةة إ صةائية توا ةة  املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا   يلةةة اتقةةييرخق  قنة 
 اتييرجة اتعلمية  جتاط اجلامعة تبًعا ملق ق

( وكانةةةةت  يمةةةةة مسةةةةقوا 822 0 يمةةةةة ااقبةةةةاير كروسةةةةكال تليراةةةةية اتثانيةةةةة خسةةةةاو      -2
توجي دي ة داتة إ صائيًّا(، تىت  ُيكل اتدول   ا 05 0 قكك مل و   365 0املعنوخة 

ا توجةةي فةروا  اإ داتةةة إ صةائية توا ةة  املسةؤوتية ااجقماديةةة هدتةا   يلةةة اتقةةييرخق  قنة 
 اتنو   جتاط اجلامعة تبًعا ملق ق

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 اتييرجة( وفًدا اجتاط اجلامعة -( خب  فروا دينة اتييراسة  اتنو 4جيول ير ل  

 العدد عينة الدراسة املتغريا 
املتوسط 

 الرتيب
قيمة  

 كروسكال
مستو  
 املعنوية

مستو  
 الداللة

 جتا  اجملتمع

 ياار مسادي
 ياار

 قسقا  مسادي
 قسقا  مشايرذ

 قسقا 

16 
14 
4 
6 

21 97 
16 11 
19 63 
27 42 

4 395 0 222 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

 جتا  اجملتمع
  كر
 قنثى

26 
14 

18 92 
23 43 

1 365 0 243 
 ق داتة 
 إ صائيًّا

( وكانةت  يمةة مسةقوا املعنوخةة 395 4 يمة ااقباير كروسكال تليراية اتثاتثة خسةاو     1
 ا نة إ ا توجي دي ة داتة إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  05 0 و   قكك مل 222 0

توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق جتةةاط 
 تبًعا ملق ق اتييرجة اتعلمية اجملقم  

( وكانةت  يمةة مسةقوا املعنوخةة 365 1تثاتثة خسةاو   ا يمة ااقباير كروسكال تليراية   2
ا  نة إ ا توجي دي ة داتة إ صةائيًّا(، تةىت  ُيكةل اتدةول  05 0 قكك مل و   243 0

اتقةةييرخق جتةةاط توجةةي فةةروا  اإ داتةةة إ صةةائية توا ةة  املسةةؤوتية ااجقماديةةة هدتةةا   يلةةة 
 اجملقم  تبًعا ملق ق اتنو  

 اخلالصة:. 4
، وهتةىخ، اتنيةو  لة  معرفةة جيخةي خباتعدةول  ىشكل دةا  إىل توسةعةتقعليل خ يو ا

مةوابن  تيكونةوا  مى ر  اهايا واتديل تيا اتيةيب، وتزوخةي ل ىكةل  مةا ُيقةاجوع معرفقة 
إا  قع اتقعلةةيل يف خومنةةا  ةةىا قلةةب  خواجةة  اتعيخةةي مةةل اتعدبةةاإ   لةةاو  وفع ةةات  يف اجملقمةة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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واتةةةث تةةةنعكق ىةةةيوير ا دلةةةى سةةةق اتعمليةةةة ، واتسياسةةةية واا قصةةةادخةاتق ةةةياإ ااجقماديةةةة و 
 فةةةةاجملقم  كةةةةل  مةةةةرتاىء وتةةةةؤار قجةةةةزا ط دلةةةةى ىعتةةةة ا اتةةةةبعض، وتكةةةة  خرتدةةةة  اهدا ، اتقعليميةةةةة
تعزخةةز اتر بةةة يف عاد  عليميةةة  اجلامعةةة(،  ةة، وخسةةقييي اتيةةيب  مةةل املؤسسةةة اتق  ،اتقييرخسةة

تةةيا قدتةةا   يلةةة اتقةةييرخق، واتةةى  ىةةيوير ل سةةيعملوع دلةةى املسةةؤوتية ااجقماديةةة واتةةود  
  ر  اتديل اإل اىية تيا اتيي ب ودلى يرقس ا املسؤوتية ااجقمادية جتاط اآلارخل واتوبل 

قسلوب دلى خعقمي قع اتقييرخق  دتو  يلةوتدي الصت اتييراسة اواتية إىل قن   ، دلى 
 ، و ةىا ىةيويرطفرلةة املشةايركة وإىةيا  اتةرق   ةل ةا خقةي   ماوواير وفق  ابب اتندةا  مة  اتيلبةة

وقختةةاً، دنةةيما   اتياتةة، وتةةرددط يف مشةةايركة اآلاةةرخل فيرائةة  وقفكةةايرط اةةوو ةةي   خدلةةل مةةل 
  وفيمةةا ع قكثةةر اسةةقيعاابً مةة  املدةةرير وخكةةو فهنةة  خنسةةأل املناسةةبة اتييراسةةية لياتةة، اتبيلةةة تقةةوفر ت

 املةن ج يفكلما كاع  ناذ تتم  تدتاا اجملقم  خقعل  ىود  اتييب  ا خيوير  و ل، فهن   
ب تقلةة  اتدتةةاا،  ةةا خزخةةي  ةيةةاجلامعاهنشةةية قو  اتييراسةة  اتثدافيةةة،كلما عاد اسةةقيعاب اتيةةي 
 ابملسؤوتية ااجقمادية   عوير ل

تعمل دلى إديراج قو تواي  مي و  املسؤوتية ااجقمادية امل توائ  دلي ، نول  اب
ملسةةةةةؤوتية  اإ اتعي ةةةةةة ابإدةةةةةياد املزخةةةةةي مةةةةةل اتييراسةةةةةاإ واتب ةةةةةو  اتعمةةةةةل دلةةةةةى اجلامعةةةةةة  
  ابملسؤوتية جتةاط اجملقمة  ومكةاع اتعمةل وا  ىرامج حيز دلى عاد  اوق  وقع ت  ااجقمادية
  ة، قع تكةوع ىةل ،امع  دلى إتدا  اًااةراإ ف سة، خدقصر دوير اهسقا  اجلقا  وقاقاً، 
 قةة ىةة  وكلي  جتةةاط بي    ةةاقع خسةةعى إىل تعزخز قوتواتةة  امل نيةةة، و مةةل اةةمل  ااجقماديةةة املسةةؤوتية

  واجملقم  ككل  
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 املراجع
وا ةةةةة  املسةةةةةؤوتية اتشخصةةةةةية ااجقماديةةةةةة تةةةةةيا اتشةةةةةباب "  (2014عاخةةةةةي ىةةةةةل دأةةةةةق   اوةةةةةايرا ، 

 ، اتراض "اتسعود  وسبل تنميق ا
  ولاجلةةةز  اه  تكنوتوجيةةةا اآلدا  يف اتقديةةيل ايل اتق سةةة ( 1999   دبةةةي اوكةةيل يمةةةي ،اخلزامةة 

 تدا ر     امكقبة اىل سينا  تلنشر واتقوعخ ( تدييل اآلدا 
 يةةا  املسةةؤوتية ااجقماديةةة تةةيا بلبةةة اجلامعةةة يف " ( 1989   ىةةرا يل  إ سةةل دةةود ،اتةةيتيم 

   اتعراا جامعة ى ياد دابكلية اآل   منشوير  ، يرساتة ماجسقق  ق"مر لة ما ىعي اورب
دتةةةا   يلةةةة وا ةةة  املسةةةؤوتية ااجقماديةةةة ه" ( 2017قكةةةاير   ، اتكييسمو سةةةعيقميسةةةر   ،اتروا ةةي

اجمللةةة اترتىوخةةة يردنيةةة تلعلةةو  اترتىوخةةة، ، اجلمعيةةة اه"يردنيةةة اوكوميةةةاتقةةييرخق يف اجلامعةةاإ اه
 (  2  يردنيةاه
ديراسةة حليليةة توا ة  اتعي ةة اتدائمةة ىة  ااسةرتاتيأية وا يكةل " ( 1989    ا  يمود ،اتشا ي

، يرسةاتة ماجسةةقق  ةق منشةةوير ، "اتقن يمة  واآلدا  يف اتشةركاإ اتصةةنادية اايردنيةة املسةةامهة
  يردنية، دماعاجلامعة اه

قماديةة تةيا قدتةا   يلةة املسةؤوتية ااج( "2014   مسيةة مصةييى ،لةاُيةمو فةائز كمال ، لياع
اجمللةة  " سةيمية ةةة  ةز  ةةة فلسةي سيمية وسبل تيعيل ا، اجلامعةة اإلاتقييرخق يف اجلامعة اإل

 (  18 07 اتعرىية تتماع جود  اتقعليل اجلامع 
دوير اهسةةةةقا  اجلةةةةامع  يف حسةةةة  نوديةةةةة برائةةةة  تدةةةةو:م ( "2015 ا ةةةةل ىةةةةل سةةةةعيي   ، اتشةةةةيخ 

 لةةة احةةاد اجلامعةةاإ اتعرىيةةة تلرتىيةةة "  امللةة  فيصل،اتسةةعودخة اتيلبة،كليةةة اترتىيةةة، جامعةةة
  89-55 ( 01 13    سويراودلل اتنيق

فلسةةةةةية  ( 2010دبةةةةةي اوسةةةةة   سةةةةةل    ، بيةةةةة،مو مق  امن،قاتعواد مو دةةةةةي  فر ةةةةةاع ،باتةةةةة،
    اهيردعاعدم   داير ليا  تلنشر واتقوعخ  اتراتقسوخ  اه

   تبناع ىقوإ  اتياير اجلامعية  نساس يف املن ماإاتسلوذ اإل(  1989دي لدر   ، قدا وير
 01     ااسةرتداد جرخةي  اتةرقا، "سةقا  اجلةامع  واتياتة، يف امليةزاعاه( "2018   يمي  ، تا

 https://tinyurl.com/5ae8bhzhمل   2021خوتيو 
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ا يلةة اتقييرخسةية وا ة  املسةؤوتية ااجقماديةة تةيا قدتةا  (  "2019كرُية، مسةق املخقةاير اتسةيي   
 لةةة جيةةل اتعلةةو    تيبيةةا  جامعةةة اتزاوخةةة، كليةةة اترتىيةةة، تيبيةةا"   ىكليةةة اترتىيةةة جامعةةة اتزاوخةةة

  156-135      (53    اإلنسانية وااجقمادية
"  املةةةؤمتر اتةةةيويل اهول اًااةةةر  اإلىياديةةةة يف اتقعلةةةيل اجلةةةامع (  "2015اتكلةةةثل، م ةةةا إىةةةرا يل   
  مركةةةز امللةةة  دبةةةياتعزخز 2015قىرخةةةل  15-12،   آفةةةاا املسةةةقدبلاترتىيةةةةتكلي ةةةة اترتىيةةةة  

 اوتاير   اتسعودخة 
، دةةةرب سةةةاخكوتوج ،    "Role Theory"ن رخةةةة اتةةةيوير  ( 2020اًمةةةياو ، يمةةةي جةةةواد   

 https://tinyurl.com/ypxady5yمل   2021خونيو  25ااسرتداد 
املكقةةة،  اخليمةةةة ااجقماديةةةة مةةةل من ةةةوير تن ةةةيل اجملقمةةة ، (1991 ىةةةرا يل دبةةةي ا ةةةاد  ، إاملليأةةة 

     مصرسكنييرخةإلا اجلامع  اويخ 
   ييراساإ اتعرىيةلاملع ي اهويرويب اتعايل ت  جامعة اىل ير ي يف  وتنيا مركز اهجا  اتعامل 
 www.averroesuniversity.orgمل  2021خونيو  27   ااسرتداد 

ىقةةلاق اتشةةركاإ دلةةى  ةاانإ املقعلدةةيةةكشةةال اتب( 2004   تلقأةةاير  واتقنميةةة  مةةل املق ةةيمةةؤمتر اه
  نيوخويرذ وجنيال   مل املق ي، منشويراإ اهااجتا اإ واتدتاا اترا نة  اجملقم 

  " ةةةق اوكوميةةةةداير  اتةةث تواجةةة  املن مةةةاإ معو ةةةاإ اآلدا  اإل" ( 2001   فةةةائ  يمةةةي ،انخةةال
 اهيردع  اتبيت آل يرساتة ما جسقق  ق منشوير ، جامعة 

قاةر " ( 2011   ىةرا  ،درفةاإةم و قسةام ،دمر،و يمةي ،ىو ألة م وقدةي، قودىى موقىولي  ،نزال
 ةةةة ن ةةةر جاملسةةةؤوتية ااجقماديةةةة دلةةةى امليةةةز  اتقنافسةةةية تشةةةركة ااتصةةةال اتيلسةةةيينية مةةةل و 

جامعةةة  ،دايرخةةةكليةةة اا قصةةاد واتعلةةو  اإل  ، سةةل اتقسةةوخ   مشةةرو  ختةةرج منشةةوير، "اتعمةةي 
  فلسي   اتنأا  اتوبنية

  اتكوخت   اإ اتسيسل  إداير  املوايرد اتبشرخة ( 1988   عك  يمود ، ا ل
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