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 في الجوف بجامعة التدريس ىيئة أعضاء لدى االجتماعية المسؤولية خالل من األكاديمي لإلنجاز بالدافعية التنبؤ
 الديموغرافية المتغيرات بعض ضوء

  :الملخص
دافعية اإل٧تاز األكادٯتي لدل أعضاء ُب واقع ا١تسؤكلية االجتماعية القيمة التنبؤية لىدفت الدراسة إٔب الكشف عن        

قاـ الباحث بإعداد مقياسي ا١تسؤكلية االجتماعية ، إذ الدٯتوغرافيةىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ ُب ضوء بعض ا١تتغَتات 
 كاقع ا١تسؤكلية كأبرزت نتائجها أفٌ ( عضوان، 176قت على )ألعضاء ىيئة التدريس، كمقياس دافعية اإل٧تاز األكادٯتي، كطبٌ 

متوسطة.   جاء مستول دافعية اإل٧تاز األكادٯتي لؤلعضاء بدرجةو  ُب حُت، ااالجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس كاف مرتفعن 
ىناؾ فركقان دالة بُت  بُت اٞتنسُت لصاّب الذكور ُب ٤تور ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع فقط، كأفٌ  كما أظهرت فرقان داالن 

كما بيٌنت النتائج عدـ كجود فركؽ دالة بُت التخصصات اإلنسانية   األكادٯتي لصاّب اإلناث.اٞتنسُت ُب دافعية اإل٧تاز 
كالتخصصات العلمية ُب أٌم من ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية، أك ُب دافعية اإل٧تاز. كما ال توجد فركؽ بُت الرتب العلمية، 

١تسؤكلية أبعاد ا أفٌ كبٌينت النتائج ستاذ كاألستاذ ا١تشارؾ. األكادٯتي لصاّب فئة األ اإل٧تازتوجد فركؽ ُب دافعية  ُب حُت
 .ةاالجتماعية تنبئ بدافعية اإل٧تاز ألعضاء ىيئة التدريس بصورة دالٌ 

 ا١تسؤكلية االجتماعية، اإل٧تاز األكادٯتي، أعضاء ىيئة التدريس.كلمات مفتاحية: 
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Predicting the Motivation for Academic Achievement through Social Responsibility 

Among Faculty Members at Jouf University in the Light of Some Demographic 

Variables 
 
 

Abstract:  

This study aimed reveal the predicting value of reality of social responsibility in 

academic achievement motivation among faculty members at Jouf University in the light 

of some demographic variables. The researcher prepared two scales: one for measuring 

social responsibility of faculty members, and the other for measuring academic 

achievement motivation which were administered to (176) members. The results 

indicated that there was a high level for social responsibility, but there was a medium 

level for academic motivation. In addition, the results showed a difference between the 

males and females  favoring the males at the center of social responsibility towards the 

society only, and there were differences in function between the males and females in 

academic achievement motivation favoring the females. The results also revealed that the 

factors of social responsibility had a significant prediction of the academic achievement 

motivation among faculty members . 
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   مقدمة الدراسة كخلفيتها النظرية:
ْتاث ألتعٌد اٞتامعات بيوت ا٠تربة اليت يوكل إليها مواكبة التقدـ العلمي، كالعمل على تطويعو كاستيعابو، كإجراء ا        

لطرؽ علمية تعتمد األساليب ا١تنظمة كا١توضوعية بغرض تقدٙب اٟتلوؿ  اكالدراسات ُب ٥تتلف ميادين ا١تعرفة، كفقن 
من التوقعات حوؿ أىداؼ مؤسسات التعليم العإب ُب  ا٦تٌا "فرض مزيدن  ؛للمشكبلت كاإلثراء ا١تعرُب للمجاالت ا١تختلفة

 0 (Phillippe, 2005, p. 236) التنمية الثقافية كاالقتصادية، كالوفاء باستحقاقاهتا ٨تو ٣تتمعاهتا الية"

 خططها االسًتاتيجية، ُبمن خبلؿ رؤيتها كأىدافها كرسالتها كد٣تها االجتماعية  تهاسؤكليكتتجٌلى عناية اٞتامعات ٔت     
هتتم بتعزيز ا١تبادرات ، ك تعمل ُب البعد الثبلثي، االقتصادم كاالجتماعي كالبيئيكانعكاس ذلك ُب كظائفها الرئيسة، حيث 

كما برز ٖتفيز ا١تؤسسات األكادٯتية للعمليات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ، ( IGI Global, 2019) اعمة ٢تادال
كالتقنية ا١تعقدة، عرب نشر ا١تعرفة، كالبحث كالتطوير النشط، كالتغذية الراجعة ا١تستمرة مع بيئتها الية، فضبلن عن دعمها 

البتكار كحاضنات األعماؿ كحدائق التكنولوجيا، كدكرىا ُب تطوير البنية التحتية التكنولوجية. لريادة األعماؿ ا١تتمٌثل ٔتراكز ا
(Geryk, 2016) 

اجتماعينا كتقنينها، غَت أهٌنا ُب الوقت ذاتو  ا١تقبولة كالسلوكيات كضع ا١تعايَت كبالرغم من اإلسهاـ الفاعل للجامعات ُب     
 ,Va´zquez, Aza)الناشئة ُب سياؽ العو١تة  ٕتاه ٣تتمعاهتا، كتلبية احتياجاتو أكرب اىتماـ إلظهار تواجو ضغوطنا متزايدة

and Lanero, 2014) ،كمبادرات  تيعٌت بتطوير برامج التعليم كالتدريب مسؤكلة كلتحقيق ذلك فبل بٌد أف تتوافر ٢تا إدارة
 (Sa´nchez-Herna´ndez and Mainardes, 2016) .العلمي ا١توج هة ٠تدمة اجملتمع البحث

 

مرتكزات اٞتامعة كسبلها لتحقيق أىدافها، كٕتويد برا٣تها األكادٯتية  عضو ىيئة التدريس ا١تتميز من أىمٌ  دعكما يي        
على كفاءهتا الداخلية كا٠تارجية، من ىنا ٬تب أف يتحلى عضو ىيئة التدريس بصفات  اكأنشطتها التعليمية، ٔتا ينعكس إ٬تابن 

أبرزىا: األمانة، كاألخبلؽ، كالتواضع، كاإلخبلص، كالتعاكف، كااللتزاـ، كالقدكة الصاٟتة، كالتفاؤؿ، كحسن ا١تظهر، كالدقة، 
(. ـ2010اٟتميدة، كقوة الشخصية )عويس،  ا١تهنة، كالتمسك بالقيم كالثقة، كالقدرة على إيصاؿ ا١تعلومات، كحبٌ 

بالقدر ا١تطلوب، كالتمتع ٔتستول مرتفع من  Social Responsibilityص تلك الصفات إدراكو ١تسؤكليتو االجتماعية كيلخٌ 
٧تاح ا١تؤسسة التعليمية اليت  يتحقق ٘تيزه، كمن ٍبٌ  ُتا١تكون ينإذ بتوافر ىذ، Achievement Motivationالدافعية لئل٧تاز 

 يعمل هبا. 
لتحقيق  ضمنو٣تتمعو يسعى جامعتو ك ٕتاه  خلقيالتزاـ ىي فا١تسؤكلية االجتماعية لعضو ىيئة التدريس كمن ىنا       

ية أضحت ا١تسؤكلية االجتماع، كما توظيف معارفو كاستثمارىا ٠تدمة طبلبو، كزمبلئو، ك٣تتمعو الكبَتك األدكار ا١تنوطة بو، 
عنها ُب ظل التغَتات الطارئة على  كضركرة ال غٌتن  املحٌ  اعن ذم قبل، كمطلبن حنا أكثر إٟتا ٔتختلف مستوياهتالجامعات ل

 .اجملتمعات كالتطورات التكنولوجية الراىنة
 ىيئة التدريس، ما يلي:عضو اإلطار العاـ للمسؤكلية االجتماعية ل يتضمن ،كبناءن على ما تقدـ    

   :ٕتويد ا١تمارسات التدريسية، كااللتزاـ با١تعايَت األخبلقية، كغرس عرب ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الطلبة
 االٕتاىات اال٬تابية لديهم. 
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   ُب إجراء األْتاث أك تدريس ا١تقررات  فريق؛الا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الزمبلء: من خبلؿ العمل معهم بركح
 ا١تشًتكة.

  ا٠تارجيةالداخلية ك جتماعية ٕتاه ا١تؤسسة اٞتامعية: كيتضمن ٘تثيلها بتميز ُب اافل العلمية ا١تسؤكلية اال، 
 كمناشطها البحثية.ا ا١تشاركة الفعالة ٞتاهنك 

  :تقدٙب االستشارات ١تؤسساتو ا١تختلفة ك بدكره حياؿ ٣تتمعو،  من خبلؿ كعيو ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع
 . (Latif, 2018) كتطويره، كتدعيم العبلقة بُت اٞتامعة كاجملتمع الي كإسهامو ٨تو تنميتو

االدافع لئل٧تاز األكادٯت أفٌ كما          ُب منظومة الدكافع اإلنسانية، كارتبط ُب األصل بأعماؿ ىنرم مورام ي يعٌد ركننا مهمن
Murray ُب كتابو استكشافات ُب الشخصية (Murray, 1938) ، ٌككبلرؾ ماكليبلند كاتكنسوف ىناؾ علماء مثل  غَت أف

، كقد عر  أسهموا  (McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell,  1953) كلوكؿ  ٚتعية علم  وفتُب بلورة ىذا ا١تفهـو
ب على العقبات اٟتاجة للتميز، كالسعي ٨تو الوصوؿ إٔب مستول من التفوؽ، كالرغبة ُب التغلٌ "و أنٌ  النفس األمريكية

)كردم،  دقيق كسريع م سعي الفرد ٨تو إ٘تاـ أعمالو كإ٧تازىا بشكلو أ،  "(VandenBos, 2015)كالتحديات الصعبة
 (2011 )التابعي، . عن شعوره باٟتماس كالرغبة ُب ا١تنافسة داخل العمل، كبقيمة العمل كالقناعة بوكما يعرٌب (، ـ2003

كإ٘تاـ األعماؿ الصعبة،  كاالمتياز،( ا١تكونات الرئيسة لدافعية اإل٧تاز بالرغبة ُب التفوؽ ـ1993د النابلسي )كقد حدٌ        
كالسعي للنجاح، كالسيطرة على البيئة، كا١تنافسة، كا١تثابرة، كالتفوؽ على اآلخرين، كأداء العمل بسرعة، كالتخطيط بعناية 

 ا تتمثل ُب بعدين أساسيُت ٫تا:كأهنٌ  كذكاء، كاالستقبللية، كٖتمل ا١تسؤكلية الشخصية ٨تو العمل،
  ة هقوم ٨تو أداء ا١تهاـ الصعبة، كٖتمل ا١تسؤكلية ّتد كنشاط، كمواج التوجو ٨تو ا١تهمة: كىو شعور الفرد ٔتيلو

 العقبات، كالعمل مع األنداد كا٠ترباء.
  بتعهداتو، كموجها تفكَته ٨تو  قوم لتأدية أعمالو ٔتهارة عالية، ملتزمان  التوجو ٨تو النجاح: كىو شعور الفرد ٔتيلو

 أىدافو ا١تستقبلية.  
للجامعات كمنها: دراسة لية االجتماعية ؤك الدراسات العربية كاألجنبية اليت تطرقت ٞتوانب ا١تسكيورد الباحث بعض       

اليت ىدفت ( Galvão, Mendes, Marques, and Mascarenhas, 2019)جالفو كمنديز كماركوز كماسكارهناس 
لدراسة العوامل ا١تؤثرة على توجو الطبلب ٨تو ا١تسؤكلية االجتماعية ُب سياقات التعليم العإب. كبيٌنت نتائجها أٌف للقيم 
الشخصية، كاٞتنس، كالدين، كاأليديولوجية السياسية، كاجملاؿ األكادٯتي للدراسة، كالتطوع، تأثَتان على بعض أبعاد توجو 

 ة، إالٌ أهٌنا أظهرت عبلقات مهمة مع اٞتنس كالدين كالتطوع فقط. ا١تسؤكلية االجتماعي
 ةاٞتامعيُت بكلي األساتذة للد االجتماعية ا١تسؤكليةمستول  إٔبلتعرؼ ـ( ل2019) يعلىكبو وديل ب كما رمت دراسة      

 األساتذةلدل  االجتماعية ا١تسؤكليةمستول  أفٌ  إٔب كخلصت نتائجها .صدم مرباحاق ةّتامع كاالجتماعية اإلنسانيةالعلـو 
 .بُت اٞتنسُت االجتماعية ا١تسؤكليةُب  حصائيان ة إعدـ كجود فركؽ دالا، كما أظهرت مرتفعن كاف 
 ُب آسيا شرؽ جنوب دكؿ رابطة جامعات دكر (Symaco and Tee, 2019)سيماكو كٌب  فيما ناقشت دراسة     

فبالرغم من عدد اٟتاالت اليت ًٌب تقدٯتها ُب تلك اٞتامعات؛ فإف  الدراسة أكدت  .ا١تستدامة كالتنمية االجتماعية ا١تسؤكلية
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 كتطوير االجتماعية أٌف دكر ا١تسؤكلية االجتماعية ُب قطاع التعليم العإب ُب ىذه البلداف كاف منخفضان، كأٌف ا١تسؤكلية
 . العإب التعليم سسات١تؤ  األساسية األنشطة ُب الكامل االندماج عن ما زالت بعيدة االستدامة

البحث  كمسؤكليات التشغيلية، جوانب ا١تسؤكلية االجتماعية با١تسؤكليات (Latif, 2018)كما حٌددت دراسة لطيف       
 ا١تسؤكليات القانونية. كما أشارت نتائجها إٔب أٌف ىذه كا١تسؤكليات ا١تصلحة، كا١تسؤكلية حياؿ أصحاب العلمي كالتطوير،

االجتماعية ُب ا١تؤسسات  كما أٌكدت أٌف مستول ا١تسؤكلية مستول استمرار اٞتامعات ك٪توىا، ُب مهم٢تا دكر  األربعة
 التعليمية ا٠تمسة عينة الدراسة بباكستاف كاف متوسطان.

 ا١تسؤكلية أىداؼامعو شقراء ُب ٖتقيق ّت الًتبيةدكر كليات إٔب  التعرؼ ـ(2018د )ٛتا ةدراسُب حُت ىدفت      
كجود االجتماعية، كما كشفت  ا١تسؤكلية أىداؼٖتقيق دكرنا ُب  األكادٯتيةربامج كقد أظهرت نتائجها أٌف لل االجتماعية.

 االجتماعية.من دكر الكليات ُب ٖتقيق مسؤكليتها  اليت ٖتدٌ  كالتمويلية التنظيميةمن الصعوبات  عديدو 
مؤسسات التعليم العإب ُب ا١تسؤكلية االجتماعية من خبلؿ  مدل إسهاـ (Ondja'a, 2017)فيما كشفت دراسة أك٧تا     

دراسة حالة نوعية ٞتامعة دكاال ُب الكامَتكف. إذ أشارت نتائجها إٔب أٌف ا١تسؤكلية االجتماعية للجامعات تتطلب خلق 
 سؤكلية االجتماعية.فرص للعمل، كالتعليم، كاالبتكار. كأٌف قلة التمويل كعدـ مشاركة أصحاب ا١تصلحة أثرت سلبنا على ا١ت

ُب الربط بُت التعليم كاجملتمع ُب ضوء  السعوديةٖتديد دكر اٞتامعات  ( إٔب2016) األٛتدم ُب حُت رمت دراسة     
ُب ها ا١تعوقات اليت تواجه فٌ أك  ٣تتمعها،جامعات ُب خدمو للؿ انتائجها الدكر ا٢تاـ كالفع كأبرزت االجتماعية.مسؤكليتها 

على  االجتماعية كآثارىا ا١تسؤكلية أبعادتقدير كمدل  التمويليةك  كالثقافية اإلداريةُب النواحي ن دكرىا االجتماعي تكم أداء
 .كاجملتمع اٞتامعة

العلـو  ةٞتامع الذىنية كالصورة االجتماعية ا١تسؤكليةبُت  ( العبلقة2015) النشمي كقائد كما فحصت دراسة      
 ٕتاه االجتماعية ا١تسؤكلية أبعادبُت  القوماالرتباط  هانتائج الطلبة. كأظهرتمن كجهو نظر  ية اليمنيةاٞتمهور كالتكنولوجيا ب

 .ٞتامعو العلـو كالتكنولوجيا الذىنية كالصورة كالطلبة، كالعاملُت(، )اجملتمع، كالبيئة،
مؤسسات دكر ( Chen, Nasongkhla and Donaldson, 2015)تشن، كناسو٧تخبل كدكنالدسوف  دراسةكحٌددت      

لتنمية ا١تستدامة ل ىاتعزيز أٌكدت نتائجها إمكانية إذ ألعضاء ىيئة التدريس.  ُب تنمية ا١تسؤكلية االجتماعية التعليم العإب
 مضمنان ك  ،من فلسفة اٞتامعة كطريقة للعمل كا١تمارسةا جزءن  ذلك إظهار التزامها ٔتمارسات ا١تسؤكلية االجتماعية. كأف يكوفك 

 . ياتستو ا١تكل ب األساسية هاككظائف هاقيم ُب
تطبيق أبعاد ا١تسؤكلية االجتماعية على ا٠تدمات ل األثر اإل٬تايب( 2015دراسة آؿ خطاب )كما أظهرت نتائج        

عن اكتساب السمعة اإل٬تابية للمنظمة  بلن للمعلم، فض ا١تهٍتا٠تدمات اجملتمعية، كتطوير اجملاؿ ك التعليمية ا١تقدمة للطلبة، 
 كٖتسُت صورهتا ُب ٣تتمعها.

مدل التزاـ العاملُت ّتامعة كادم النيل ٔتقومات ا١تسؤكلية  إٔبتعرؼ ال( 2015دراسة األمُت )فيما ىدفت       
 كما أبرزت أ٫تيةأعضاء ىيئة التدريس ملتزموف بأخبلقيات ا١تسؤكلية االجتماعية،   االجتماعية، كخلصت نتائجها إٔب أفٌ 

 كعيهم باإلخبلص ُب العمل كا١تشاركة ُب صنع القرار.
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ا١تسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة التدريس ُب اٞتامعة  ( أفٌ 2014دراسة شلداف كصاٯتة )نتائج كأظهرت      
كجدت  ُب حُتبَتة، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَتم اٞتنس أك السن، اإلسبلمية بغزة جاءت بدرجة ك

 فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت التخصصات )إنسانية/ علمية/ شرعية( لصاّب التخصصات الشرعية.
إٔب التحقق من البنية العاملية ١تفهـو االٕتاه ٨تو ا١تسؤكلية  (Armstrong, 2013)أرمسًتكنق  دراسةفيما ىدفت      

بسلوكيات النشاط السياسي كالنشاط ا١تد٘ب للشباب العاملُت ُب منظمات مدنية، كبينت تها الكشف عن عبلقك االجتماعية 
تباطية موجبة دالة بُت ٪توذج العامل الواحد ىو أنسب النماذج لقياس ا١تسؤكلية االجتماعية، ككجود عبلقة ار  نتائجها أفٌ 

 ا١تسؤكلية االجتماعية ككل من النشاط ا١تد٘ب كالنشاط السياسي.
الشماؿ،  إقليم ُب األردنية اٞتامعات ُب االجتماعية ا١تسؤكلية كاقع إٔب تقييم فرمت( 2009دراسة عرايب )أٌما       

عن كجود تأثَت للمتغَتات بلن االجتماعية ٔتستول تراكح بُت ا١تتوسط إٔب ا١ترتفع، فض ة١تسؤكليا ةعن ٦تارس نتائجهاكأسفرت 
 الدٯتغرافية: اٞتنس، كا٠تربة، كالرتبة العلمية على ٦تارسة ا١تسؤكلية االجتماعية ُب اٞتامعة.

ٔتدينة جدة كانت  درجة ا١تسؤكلية االجتماعية للكليات األىلية ( أفٌ 2009دراسة باقنديل )كما أظهرت نتائج      
١تتغَتات العمر، كعدد سنوات ا٠تربة، كالرتبة العلمية،  امتوسطة، كما كجدت فركؽ دالة ُب درجة ا١تسؤكلية االجتماعية كفقن 

 كا١تسمى الوظيفي، كا١تؤىل العلمي.
كبَتة، ككجود   درجةو ( كجود دكر ١تصادر ا١تسؤكلية األخبلقية ُب العملية التعليمية ب2006راسة اٟترامشة )كأكدت د     

اٞتامعات  كليةمتوسطة ألخبلقيات مهنة التعليم اٞتامعي ُب ضماف جودة التعليم العإب من كجهة نظر   إسهاـ بدرجةو 
  األردنية.

دراسة زاىد، ك٤تركس، كاٟتمورم فقد حٌددت  الدراسات حوؿ دافعية اإل٧تاز لدل أعضاء ىيئة التدريس؛كفيما يتعلق ب     
تطلبات إدارية، كمتطلبات مادية، كتيسَتات ٔت( متطلبات دافعية اإل٧تاز لدل أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا٠ترج، 2011)

 عن اٟتاجة إٔب الثقة كالشفافية، كضركرة التدريب كالتطوير. علمية، فضبلن 
من ُب عددو  بعض معوقات دافعية اإل٧تاز لدل بعض أعضاء ىيئة التدريس (1999دراسة حسن )كما كشفت      

اٞتامعات ا١تصرية، كأسفرت نتائجها عن كجود ٣تموعة من العوامل النفسية كاالجتماعية ا١تعيقة لدافعية اإل٧تاز لديهم، من 
 أ٫تها اإلحساس باالفتقار للموضوعية كعدـ العدالة ُب تقييم البحوث من جانب اكمُت ُب ٞتاف الًتقيات.

فقد فحصت دراسة الزبَت كيوسف  اإل٧تاز ُب ا١تؤسسات التعليمية،بدافعية  لية االجتماعيةأٌما فيما يتعلق بعبلقة ا١تسؤك     
 ها أفٌ نتائج . كأبرزتُب ٤تليو شرؽ النيل الثانوية ا١ترحلةلدل معلمي  اإل٧تاز بدافعية االجتماعية ( عبلقة ا١تسؤكلية2015)

 ةبا١تسؤكلية دالة إحصائينا بُت الشعور ارتباط موجب ةعبلق، ككجود باالرتفاع اتسمت لئل٧تاز الدافعية با١تسؤكليةالشعور 
 االجتماعية. اٟتالةتغَت ١ت عناتب با١تسؤكليةالشعور ُب  دالة إحصائينا كجود فركؽعدـ  لديهم، كما أظهرت اإل٧تازكدافعيو 

دافع لئل٧تاز لدل طالبات كليات العبلقة بُت ا١تسؤكلية االجتماعية كال إٔبلتعرؼ ا (2003دراسة كردم )كما ىدفت      
إحصائيان بُت ا١تسؤكلية االجتماعية  داؿو  الًتبية بالطائف من األقساـ العلمية كاألدبية، ككشفت نتائجها عن كجود ارتباطو 

ُب الدافع لئل٧تاز لصاّب مرتفعي ا١تسؤكلية  كمنخفضيها ا١تسؤكلية االجتماعية بُت مرتفعي داؿو  كالدافع لئل٧تاز، ككجود فرؽو 
 االجتماعية. 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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 اإل٧تاز يةعكداف االجتماعية ا١تسؤكلية مستول ( التعرؼ إٔب العبلقة بُت2001فيما استهدفت دراسة ا١تومٍت كىياجنة )     
ككشفت  .التطبيقية لبلقاءا ةعٞتام التابعة ةعياٞتام اٟتصن كلية طلبة لدل الدراسية السنة كمستول اٞتنس متغَتم ضوء ُب

 ٕتاه كا١تسؤكلية الوطن ٨تو ا١تسؤكليةم دعبُب  عالية كبدرجة ا،متوسطن  جاء ككل االجتماعية ا١تسؤكليةأٌف مستول  نتائجها
 .كاجملتمع اٟتي ٨تو كا١تسؤكلية النفس ٕتاه كا١تسؤكلية كالزمبلء األصدقاء ٨تو ا١تسؤكلية دعب ُب متوسطة كبدرجة ة،األسر 
حياؿ ما تضمنتو من أبعاد للمسؤكلية االجتماعية، فمنها ما مشل ثبلثة أبعاد )شلداف  الدراسات تنوعت من ىنا     

(، كقد يعود ذلك إٔب اختبلؼ 2009(، أك ٜتسة أبعاد )عرايب، 2008بعاد )باقنديل، أ(، أك أربعة 2014كصاٯتة، 
 (Choi, Ullah,  and Kwak, 2015) و العاملية، باستثناء دراسةمنظور كل باحث ألبعاد ا١تفهـو كعدـ التحقق من بنيت

 اعلى عامل كاحد فقط. كما تباينت الدراسات أيضن  و مبٍتٌ لتحقق من أبعاده، ككجدت أنٌ اليت استخدمت التحليل العاملي ل
 .فيما يتعلق بتأثَت ا١تتغَتات الدٯتغرافية على كاقع تلك ا١تسؤكلية االجتماعية

اإل٧تاز  بدافعيةدكرىا ُب التنبؤ كبناءن على ذلك برزت اٟتاجة إٔب تسليط الضوء على كاقع ا١تسؤكلية االجتماعية ك      
 األكادٯتي لدل أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ة عديدة على ا١تستويُت النظرم كا١تيدا٘ب، ة كإداريٌ تربويٌ  ا١تسؤكلية االجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس آفاقان  إٔبؼ يتيح التعرٌ      

 ,Choi)الدراسات األجنبية مثل دراسةك  ،(2008مثل )باقنديل، العربية من الدراسات  عديدليو نتائج إكفق ما أشارت 

Ullah and Kwak, 2015)  كدراسة Groves, 2014) ، ٌدت توصيات ا١تؤ٘تر الدكٕب الثا٘ب حوؿ اٞتامعات العربية كما أك
من الدراسات  مزيدو  ( على ضركرة إجراء2010كا١تسئولية االجتماعية ٕتاه ٣تتمعاهتا )قسم علم االجتماع ّتامعة الزقازيق، 

 كاقع ا١تسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة التدريس ُب اٞتامعات العربية كعبلقتها با١تتغَتات االخرل.  إٔبللتعرؼ 
، يعلىكبو وديل كما أظهرت بعض الدراسات أٌف مستول ا١تسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة التدريس مرتفعنا )ب      

( أٌف 2009باقنديل )(، ُب حُت كجدت دراسة 2006، اٟترامشة 2009، عرايب، 2014، شلداف كصاٯتة، 2019
ىناؾ ندرة ُب  كما أفٌ ، (Symaco and Tee, 2019)ا١تسؤكلية االجتماعية كانت متوسطة، فيما كانت منخفضة ُب دراسة 

الدراسات اليت أجريت حوؿ دافعية اإل٧تاز األكادٯتي لدل أعضاء ىيئة التدريس، بالرغم من أ٫تية ىػذا ا١تفهـو ُب العمل 
بُت ا١تسؤكلية االجتماعية كدافعية اإل٧تاز التنبؤية لت مشكلة الدراسة ُب سعيها لفحص طبيعة العبلقة ٘تثٌ عليو ك ، اٞتامعي

 األسئلة التالية: نعلئلجابة ، إذ سعت الدٯتوغرافيةتدريس ّتامعة اٞتوؼ ُب ضوء بعض ا١تتغَتات لدل أعضاء ىيئة ال
 ما كاقع ا١تسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ؟  1-

 ما كاقع دافعية اإل٧تاز األكادٯتي لدل أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ؟2 - 
 ما داللة الفركؽ بُت متوسطات درجات ا١تسؤكلية االجتماعية كفقان ١تتغَتات الدراسة؟ 3- 

 ما داللة الفركؽ بُت متوسطات درجات دافعية اإل٧تاز كفقان ١تتغَتات الدراسة؟ -4
من ٤تاكر إدراؾ ا١تسؤكلية االجتماعية للتنبؤ بدافعية اإل٧تاز األكادٯتي لدل أعضاء ىيئة التدريس  ما مدل إسهاـ كلو 5-   

 ّتامعة اٞتوؼ؟
 
 

 
 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م

https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=3ry8w2s9wrnb.x-ic-live-02?option2=author&value2=Choi,+Suk+Bong


 الؽ ش   مشج     غش  . د. أ    الذ  ىغشافية اإلاحغ  ات بعن لىء ف  ا جىف  جامعة الحذسيغ هيئة أعماء لذي الاحح اعية اإلاعؤولية خب  م  ألاكاد    لإل جاص  الذافعية الحنبؤ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

198

 أىداف الدراسة:
 رمت الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية:    

  كاقع ا١تسؤكلية االجتماعية كما يدركها أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ. إٔبالتعرؼ 
   كما يدركها أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ.التعرؼ إٔب كاقع دافعية اإل٧تاز األكادٯتي 
  ١تتغَتات الدراسة. االوقوؼ على داللة الفركؽ بُت متوسطات درجات ا١تسؤكلية االجتماعية كفقن 
  ١تتغَتات الدراسة. اداللة الفركؽ بُت متوسطات درجات دافعية اإل٧تاز كفقن الكشف عن 
  من ٤تاكر إدراؾ ا١تسؤكلية االجتماعية للتنبؤ بدافعية اإل٧تاز األكادٯتي لدل أعضاء ىيئة  إسهاـ كلو  إٔبؼ التعر

 التدريس ّتامعة اٞتوؼ.
 أىمية الدراسة:

 خبلؿ:من أ٫تية الدراسة  انبثقت 
  .٤تاكلتها الكشف عن أحد أىم كظائف اٞتامعة كا١تتعلق بوظيفتها الثالثة 
  كاقع ا١تسؤكلية االجتماعية كما يدركها أعضاء ىيئة التدريس، باإلضافة إٔب  إٔباحتياج ا١تيداف الشديد للتعرؼ

لقلة  نظران ، ُب اٞتامعات الناشئة اصةو كٓتللمتغَتات الدٯتغرافية ا١تختلفة  امستويات دافعية اإل٧تاز لديهم كفقن 
 الدراسات ُب ىػذا ا١تيداف.

 ًتبوية التضمينات المن ١تا لو دافعية اإل٧تاز ك ا١تسؤكلية االجتماعية ٯتوغرافية على كلو من: فحص أثر ا١تتغَتات الد
  همة لدل أعضاء ىيئة التدريس.ا١ت

 لدل اليت يؤمل الباحث أف تسهم ٔتساعدة متخذم القرار ُب تعزيز ا١تسؤكلية االجتماعية التوصيات  تقدٙب بعض
 .أعضاء ىيئة التدريس

 حدود الدراسة:
 ٘تثلت حدكد الدراسة فيما يلي:

   اقتصر على فحص طبيعة عبلقة ا١تسؤكلية االجتماعية كدافعية اإل٧تاز األكادٯتي ُب ضوءالموضوعي:  الحد 
اٞتنس )الذكور كاإلناث(، كالتخصص )العلمي كاإلنسا٘ب(، كالرتبة العلمية )أستاذ مساعد، كأستاذ كاستاذ 

 مشارؾ(.
 :راسة على أعضاء ىيئة التدريس ُب جامعة اٞتوؼ.اقتصر ٣تاؿ الد الحد البشري 
  :ػ.(1438/1437)طبقت أدكاهتا ُب الفصل الدراسي األكؿ من العاـ اٞتامعيالحد الزمني 

 مصطلحات الدراسة:
 اعتمدت الدراسة استخداـ ا١تصطلحات التالية:   
الفرد عن نفسو كحياؿ أسرتو كأصدقائو كٕتاه ا "مسؤكلية فت أهنٌ كعرٌ  :Social Responsibility المسؤولية االجتماعية -

مشكبلت  دينو ككطنو، من خبلؿ فهمو لدكره ُب ٖتقيق أىدافو كاىتمامو باآلخرين، كعبلقاتو اإل٬تابية كمشاركتو ُب حلٌ 
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التدريس ا: مدل إدراؾ عضو ىيئة أهنٌ  إجرائياً فها الباحث (، كيعرٌ 8، ص2008اجملتمع كٖتقيق األىداؼ العامة" )قاسم، 
 لدكره االجتماعي ٨تو طبلبو كزمبلئو ك٣تتمعو، كما يًتتب على ذلك من تبعات كمناشط.

ا "استعداد الفرد أك ميلو أك فت أهنٌ كعرٌ : Achieving Achievement Motivation دافعية اإلنجاز األكاديمي -
١تستول ٤تدد  لوغ ىدؼ بعيد ا١تدل كفقان اىتمامو باالجتهاد كالتنافس ُب أداء عمل غَت ركتيٍت أك غَت مألوؼ ك٤تاكلة ب

ا: توافر الظركؼ افزة لعضو ىيئة التدريس لتحقيق أهنٌ  إجرائياً فها الباحث (، كيعرٌ 1999لبلمتياز أك اٞتودة" )حسن، 
٦تكن من السرعة كالكفاءة، كالتغلب على العقبات ٔتستول رفيع، كالتفوؽ على الذات كالقدرة على  مهامو بأكرب قدرو 

 نافسة.ا١ت
ىا الرئيس ُب مدينة سكاكا ٔتنطقة اٞتوؼ كٗتضع إلشراؼ قرٌ ىي إحدل اٞتامعات السعودية كيقع م جامعة الجوف: -

بتحويل ٚتيع كليات الًتبية كا١تعلمُت  القاضي ػ(1426) كزارة التعليم، كتأسست ٔتوجب ا١ترسـو ا١تلكي الصادر عاـ
كاجملتمع للبنات التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم كالكليات التابعة ٞتامعة ا١تلك سعود ُب منطقة اٞتوؼ ٖتت مسمى جامعة 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: اٞتوؼ.
 منهج الدراسة:

نهج الوصفي التحليلي الذم يقـو على دراسة كاقع الظاىرة؛ استخدـ الباحث ا١ت ،ُب ضوء تساؤالت الدراسة كأىدافها       
ذلك إٔب التفسَت كالتحليل للوصوؿ إٔب حقائق عن الظركؼ  يتعٌدل، اككمين  اكيفين   اكيعرب عنها تعبَتن  ادقيقن  اكيصفها كصفن 

أجل تطويرىا كٖتسينها  القائمة أك األكضاع السائدة ُب اجملتمع؛ كمدل اٟتاجة إلحداث تغيَتات جزئية أك أساسية فيها من
 . (63ص ـ، 2012عبد اٟتق،  ك عدس، ك  )عبيدات،

 

 : نتهاوعي مجتمع الدراسة
كقد استجاب ألدكات ، ( عضوان 1315، كالبالغ عددىم )امعة اٞتوؼّتمشل ٣تتمع الدراسة أعضاء ىيئة التدريس     

عضو ىيئة التدريس من الرتب العلمية ا١تختلفة )أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ، أستاذ(، من التخصصات  (167الدراسة )
نة ( عيٌ 1كيبُت اٞتدكؿ )كمن ٌٍب اعتربت ىذه العينة ا١تتاحة أك ا١تتيسرة، العلمية، من كبل اٞتنسُت. التخصصات اإلنسانية ك 

 الدراسة كفقان ١تتغَتاهتا.
 لمتغيرات الديموغرافية.عينة حسب اال(: 1الجدول )

 التخصصات      
 المتغيرات

مجموع  التخصصات العلمية التخصصات اإلنسانية
 الجنس

 الرتبة العلمية        
 

 

 الجنس

 أستاذ
 مساعد

 أستاذ مشارك/
 أستاذ

  أستاذ
 مساعد

 أستاذ أستاذ مشارك/

 123 15 56 13 39 ذكور
 53 2 28 1 22 إناث

 176 17 84 14 61 مجموع ال
 101 75 مجموع كل تخصص
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 أدوات الدراسة:
 مقياس إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس للمسؤكلية االجتماعية: 1- 

عة على أربعة ( عبارة موز  20صياغة ) بعد االطبلع على األدبيات السابقة حوؿ مفهـو ا١تسؤكلية االجتماعية؛ ًبٌ        
 ٤تاكر، كما يلي:

 عبارات(. 5ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الطبلب ) :اور األكؿ 
 عبارات(. 5ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الزمبلء ) :اور الثا٘ب 
 عبارات(. 5ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه ا١تؤسسة اٞتامعية ) :اور الثالث 
 عبارات(. 5ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع ) :اور الرابع 
من ذكم التخصصات  ( من اكمُت8التحقق من صدؽ ا١تقياس من خبلؿ عرضو ُب صورتو األكلية على ) كقد ًبٌ      

ت صياغة بعض العبارات ُب صورهتا النهائية،  على ذلك ٘تٌ  للتأكد من صدقو الظاىرم، كبناءن ذات الصلة ٔتوضوع الدراسة 
باستخداـ أسلوب ألفا كركنباخ كيوضحو  على عينة الدراسة األساسية حساب ثبات مقياس ا١تسؤكلية االجتماعية كما ًبٌ 

 (.2اٞتدكؿ )
 (: قيم الثبات لمقياس المسؤولية االجتماعية باستخدام معامل الفا كرونباخ.2الجدول )

 -أحيانان  -غالبان  -إذ يقـو ا١تشارؾ بوضع عبلمة أماـ كل عبارة كفقان للتدريج ا٠تماسي ليحدد مدل انطباقها عليو )دائمان     
 ( على التوإب. 1، 2، 3، 4، 5) :تصحيحها على أساس أبدان(، ليتمٌ  -نادران 

 مقياس الدافعية لئل٧تاز األكادٯتي ألعضاء ىيئة التدريس:  -2
ٖتديد ٤تورين  قاـ الباحث باستخبلص عبارات ا١تقياس من األدبيات ا١ترتبط ٔتفهـو دافعية اإل٧تاز األكادٯتي، كما ًبٌ      

 ( عبارات ٘تثل ا١تفهـو كما يلي: 10منو ) شتقتاي أساسيُت 
 عبارات(.  5التوجو ٨تو ا١تهمة ) :اور األكؿ -
 عبارات(. 5التوجو ٨تو النجاح ) :كاور الثا٘ب -

من ذكم التخصصات ( من اكمُت 7التحقق من صدؽ ا١تقياس من خبلؿ عرضو ُب صورتو األكلية على ) كقد ًبٌ      
د من صدقو الظاىرم. كبناءن على ذلك ٘تت صياغة بعض العبارات ُب صورهتا النهائية،  للتأكٌ  ذات الصلة ٔتوضوع الدراسة

( قيم معامبلت 3ح اٞتدكؿ )حساب ثبات مقياس دافعية اإل٧تاز األكادٯتي باستخداـ أسلوب ألفا كركنباخ، كيوضٌ  كما ًبٌ 
 .، الذم يعد ضعيفنا نوعنا ما نظران لقلة عدد عباراتوالثبات لكل ٤تور

 
 

 معامل الثبات عدد المفردات عنوان المحور
 0.68 5 المسؤولية االجتماعية تجاه الطالب

 0.67 5 تجاه  الزمالءالمسؤولية االجتماعية 
 0.49. 5 المسؤولية االجتماعية تجاه المؤسسة الجامعية

 0.75 5 المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع
 0.84 20 الدرجة الكلية
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 قيم الثبات لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي باستخدام معامل ألفا كرونباخ. :(3الجدول )
 معامل الثبات عدد المفردات عنوان المحور    

 0.33 5 التوجو نحو المهمة
 0.52 5 التوجو نحو النجاح 

 0.62 10 الدرجة الكلية
 التحليل اإلحصائي:

كانت على النحو   الدٯتوغرافيةا١تتغَتات فكا١تتغَت التابع.  الدٯتوغرافيةتضمنت التحليبلت اإلحصائية للبيانات ا١تتغَتات      
 التإب: 
 .متغَت اٞتنس كيتألف من فئتُت: الذكور كاإلناث 
 ،)كأستاذ مساعد. متغَت الرتبة العلمية كيتألف من فئتُت من أعضاء ىيئة التدريس: )أستاذ مشارؾ أك أستاذ 
 .متغَت التخصصات كيتألف من فئتُت: التخصصات اإلنسانية كالتخصصات العلمية 
ا١تختلفة، كقد  اا ا١تتغَتات التابعة فهي درجات مقياسي ا١تسؤكلية االجتماعية كدافعية اإل٧تاز األكادٯتي ٔتحاكر٫تأمٌ      

 & IBM SPSS Statistics Version, 20 (J reskogأجريت التحليبلت اإلحصائية للبيانات باستخداـ برنامج 

S rbom, 2011) ، ٌٖتليل البيانات باستخداـ اختبار ت للعينتُت ا١تستقلتُت حيث ًبT-test for Independent 

Samples ،  ،كٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد كاختبار ماف كتٍت البلمعلمي للمتغَتات ذات األعداد ا١تتفاكتةMultiple 
Regression Analysis .باإلضافة إٔب اإلحصاءات الوصفية ا١تختلفة 

بتحديد مستول معيارم لتقديرات االستجابات. كنظران ألٌف ا١تقياس ٜتاسي؛ فقد ًٌب كضع فاصل الباحث  كقد قاـ     
ا، كمن )1.79إٔب  1.00من الفًتات ا٠تماسية ْتيث يكوف: من ) interval( لكل فًتة 0.79ٔتقدار ) إٔب  1.80( ضعيفنا جدن

ا.5.00إٔب  4.20( مرتفعنا، كمن )4.19إٔب  3.40( متوسطان، كمن )3.39إٔب  2.60( ضعيفنا، كمن )2.59  ( مرتفعنا جدن
 -اعتدإب فبحساب أسلوب كو١توغوركؼأظهرت نتائج االعتدالية أٌف درجات ا١تسؤكلية االجتماعية ذات توزيع كما      

( كعند مستول داللة 176( عند درجات اٟترية )0.04حصاءة  )كانت قيمة اإل Kolmogorov-Smirnovٝتَتنوؼ 
( عند درجات 0.99أٌف اإلحصاءة كانت بقيمة ) Shapiro-Wilk كيلك-( أم غَت دالة، كأظهر أسلوب شابَتك0.20)

 ( أم غَت دالة. 0.92( كمستول داللة )176حرية )
      

قيمة   أفٌ  Kolmogorov-Smirnovٝتَتنوؼ -كادٯتي، أظهر أسلوب كو١توغوركؼكفيما يتعلق بدرجات اال٧تاز األ    
 كيلك-بينما أشار أسلوب شابَتك( 0.001( كىي دالة عند )176( عند درجات حرية )0.10حصاءة كانت )اإل

Shapiro-Wilk  ٌ( أم غَت 0.06( عند مستول داللة )176( عند درجات حرية )0.99قيمة اإلحصاءة كانت ) أف
 دٝتَتنوؼ لدرجات اال٧تاز االكادٯتي فإٌف درجات ا١تقياسُت تع-دالة، كمن ٌٍب بصفة عامة كباستثناء اسلوب  كو١توغوركؼ

 َت.ذات اعتدالية إٔب حٌد كب
 نتائج الدراسة:

لإلجابة عن السؤال األول الذي نصو: ما واقع المسؤولية االجتماعية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة      
مقياس ا١تسؤكلية االجتماعية، كيعرض جدكؿ  علىْتساب متوسط درجات استجابات أفراد الدراسة قاـ الباحث  الجوف؟
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إٔب التقدير الكيفي الذم ٯتثل ا١تستول ا١تراد قياسو ١تقياس ا١تسؤكلية ( مضموف كل عبارة كمتوسطها باإلضافة 4)
 أبدان(، ليتمٌ  -نادران  -أحيانان  -غالبان  -)دائمان  :لتدرج ٜتاسي ٭تدد مدل انطباقها ااالجتماعية. ككضعت عباراتو كفقن 

 ماعية أعلى، كعلى ذلك؛ فإفٌ  مسؤكلية اجتكالدرجة األعلى تعربٌ  ( على التوإب،1، 2، 3، 4، 5تصحيحها على أساس )
 ٔتتوسط قدره 100إٔب  38. كقد تراكحت الدرجات من 20درجة ىي  ، كأقلٌ 100أعلى درجة ٭تصل عليها ا١تشارؾ ىي 

 .11.49 كا٨تراؼ معيارم قدره 71.92
 .(: مضمون عبارات مقياس المسؤولية االجتماعية ومحاوره ومتوسط الدرجات وتقديرىا4الجدول )

 

 

، حيث بلغ متوسط الدرجات امرتفعن  دكاقع ا١تسؤكلية االجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس يع ( أفٌ 4ضح من اٞتدكؿ )اتٌ       
(، ٦تا يشَت إٔب حرص أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ على مسؤكلياهتم االجتماعية ككعيهم بأدكارىم داخل  3.60)

 كلياهتم. 
ـ( إذ كاف مستول ا١تسؤكلية 2019) يعلىكبو وديل ب كاتفقت ىذه النتيجة مع النتائج اليت خلصت إليها دراسة      

ُب (. 3.97( اليت بلغ متوسط نتائجها )ـ2014و دراسة شلداف كصاٯتة )إلي خلصتمع ما االجتماعية مرتفعنا، ككذلك 
حيث  ،(ـ2009النتيجة اليت توصلت إليها دراسة باقنديل )حُت اختلفت النتيجة اليت توصلت إليها ىذه الدراسة عن 

سيماكو  دراسةبينما كجدت ( فقط، 3.32ا١تسؤكلية االجتماعية لدل منسوبيها كانت متوسطة بلغت قيمتها ) كجدت أفٌ 
 ( أٌف ا١تسؤكلية االجتماعية كانت منخفضة. Symaco and Tee, 2019) كٌب

ا يعزل ها ٕتاه اجملتمع، كرٔتٌ كاف أقلٌ   ُب حُتا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه ا١تؤسسة اٞتامعية، ٤تور  ككاف أعلى ااكر ىو       
ُب ىذا اور   اأدٗب العبارات ترتيبن  اجملتمع، كيعزز ىذا التفسَت أفٌ ذلك إٔب ا٩تفاض اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس ٔتؤسسات 

عن انشغاؿ  بلن (، اليت ٘تثل النشاط ُب ا١تؤسسات ا٠تَتية كاالستجابة لدعواهتم ُب ذلك، فض19( ٍب رقم )17كانت رقم )
 ل من اال٩تراط ُب خدمة اجملتمع. ا قلٌ ، ٦تُب جامعة ناشئة أعضاء ىيئة التدريس باألعماؿ اإلدارية كاللجاف كاجملالس ا١تختلفة

، "لو مكانة ُب اجملتمع اعتقاد العضو أفٌ "، ك"اٟتفاظ على األدكات اٞتامعية"ك٫تا  ،( على أعلى تقدير16، 15فيما حصلت العبارتاف )    
كعيو ْتيوية دكره ُب  من مسؤكليتو، كأفٌ  جزءن بوصفو  اكأدكاهت عضو ىيئة التدريس يرل ضركرة كأ٫تية اٟتفاظ على ٦تتلكات اٞتامعة كيعٍت ىذا أفٌ 

 التقدير ا١تتوسط اور التقدير ا١تتوسط اور
 مرتفع 3.66 ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اٞتامعة مرتفع 3.62 ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الطبلب
 مرتفع 3.47 ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع مرتفع 3.63 ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الزمبلء

 التقدير ا١تتوسط العبارة مضموف التقدير ا١تتوسط مضموف العبارة
 مرتفع 3.69 تقدير مسؤكٕب اٞتامعة -11 متوسط 3.03 عبلقة إ٬تابية مع الطبلب - 1
 مرتفع 3.59 االعتزاز باٞتامعة -12 مرتفع 3.93 دعم األنشطة الصفية للطبلب - 2
 متوسط 3.30 االلتزاـ بقرارات اٞتامعة -13 مرتفع 3.45 ربط الدركس بالقضايا اجملتمعية  - 3
 متوسط 3.24 اٟترص على ا١توارد اٞتامعية -14 مرتفع 3.68 السماح بتبادؿ اآلراء مع الطبلب -4
 مرتفع جدان  4.24 اٟتفاظ على األدكات اٞتامعية -15 مرتفع 3.84 ا١تبادرة باالعتذار للطبلب -5
 مرتفع جدان  4.02 ا١تكانة ُب اجملتمع -16 مرتفع 3.80 التعاكف مع الزمبلء -6
 متوسط 3.16 النشاط ُب ا١تؤسسات ا٠تَتية -17 مرتفع 3.61 مساعدة الزمبلء -7
 مرتفع 3.51 ا١تسا٫تة ُب األنشطة -18 مرتفع 3.51 العمل بركح الفريق -8
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أكثر من نصف عدد العبارات  عامة تراكحت العبارات بُت مرتفع جدان إٔب متوسط، كأفٌ  اجملتمع ىو الذم ٭ترؾ لديو استشعاره ٔتسؤكليتو. كبصفةو 
 د على استشعار أعضاء ىيئة التدريس ١تسئوليتهم االجتماعية.حصلت على تقدير مرتفع، ٦تا يؤكٌ 

الذي نصو: ما واقع دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  الثانيإلجابة عن السؤال ا    
( 5اٞتدكؿ ) كيبٌُت ، اإل٧تاز األكادٯتيمقياس  علىْتساب متوسط درجات استجابات أفراد الدراسة قاـ الباحث  الجوف؟

 الدرجة األعلى عن كتعرٌب  دافعية اإل٧تاز األكادٯتي ألعضاء ىيئة التدريس.اإلحصاءات الوصفية كالتقديرات الكيفية ١تقياس 
، كقد تراكحت 10درجة ىي  ، كأقلٌ 50أعلى درجة ٭تصل عليها ا١تشارؾ ىي  دافعية إ٧تاز أعلى، كعلى ذلك؛ فإفٌ 

 .6.04 كا٨تراؼ معيارم قدره 33.15ٔتتوسط قدره  50إٔب  20الدرجات من 
 عبارات مقياس دافعية اإلنجاز ومحاوره ومتوسط الدرجات وتقديرىا.(: مضمون 5الجدول )

 التقدير المتوسط مضمون العبارة التقدير المتوسط المحور
 متوسط 3.36 نشر البحث ُب الوقت ادد -4 متوسط 3.32 الدرجة اإلجمالية لدافعية اإلنجاز

 مرتفع 3.54 اددإ٧تاز األعماؿ ُب الوقت  -5 متوسط 3.33 التوجو نحو المهمة
 متوسط 3.26 التفوؽ على الزمبلء -6 متوسط .3.3 التوجو نحو النجاح

 مرتفع 3.57 التغلب على العقبات -7 التقدير المتوسط مضمون العبارة
 متوسط 3.27 ٤تاسبة النفس -8 متوسط 2.91 األداء األفضل -1
 متوسط 3.25 تذليل التحديات -9 متوسط 3.15 السعي للتقدير األعلى -2
 متوسط 3.15 كضع أىداؼ كالسعي لتحقيقها -10 مرتفع 3.67 تجنب التقدير الضعيف -3

  

دافعية اإل٧تاز األكادٯتي كانت متوسطة لدل أعضاء ىيئة التدريس، ككذلك كاف ٤توراىا  ( أفٌ 5ضح من اٞتدكؿ )كاتٌ       
زاىد "دراسة  تلك الدافعية، كىو ما يتفق مع تمتوسطُت، كٯتكن أف يعزل ذلك إٔب كجود عوامل نفسية كاجتماعية خفض

اإل٧تاز ا١تادية كاإلدارية، كاٟتاجة إٔب  دت حاجة أعضاء ىيئة التدريس لتوافر متطلبات دافعية( اليت أكٌ ـ2011) "كآخركف
 الثقة كالشفافية. 

( ىػي اليت حازت على أعلى 5، 7، 3العبارات ) كفيما يتعلق بًتتيب عبارات ا١تقياس؛ فقد أكضحت النتائج أفٌ      
٧تاز أعمالو ُب "ٕتنبو اٟتصوؿ على تقديرات ضعيفة ُب عملو" ك" ٧تاحو ُب التغلب على العقبات" ك"إ :لالتقديرات ك٘تثٌ 

سق على حرص عضو ىيئة التدريس كسعيو الدؤكب إل٧تاز أعمالو ُب كقتها، كىذا يتٌ  "، ٦تا يدؿٌ لنفسوالوقت الذم حدده 
 االجتماعية. ومع شعوره ٔتسؤكليت

عضاء ىيئة كتتعلق بػ "كضع أىداؼ كالسعي لتحقيقها" ٦تا يعٍت احتياج أ 10فهي العبارة رقم  ا أقل العبارات تقديران أمٌ     
 التدريس إٔب مساعدهتم ُب ٖتقيق األىداؼ كتذليل معوقاهتا. 

دافعية ُب حُت كانت  اكاف مرتفعن  كاقع ا١تسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة التدريس أفٌ إٔب كخبلصة ذلك يشَت      
 اإل٧تاز األكادٯتي لديهم متوسطة.

 

والذي نصو: ما داللة الفروق بين متوسطات درجات المسؤولية االجتماعية وفقاً  الثالثولإلجابة عن السؤال     
رتب الختبار داللة الفرؽ بُت متوسطات  Mann-Whitney Testماف كتٍت استخدـ الباحث اختبار لمتغيرات الدراسة؟ 

ا١تختلفة، كيعرض اٞتدكؿ  الدٯتوغرافيةللمتغَتات  اكفق، كما استخدـ اختبار "ت" الختبار داللة الفركؽ درجات ا١تقياسُت
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، نظران للتفاكت بُت الذكور كاإلناث ُب درجاهتم على ٤تاكر مقياس ا١تسؤكلية االجتماعيةرتب ( داللة الفرؽ بُت متوسطي 6)
 .أعداد٫تا

 وفقاً للجنس على مقياس المسؤولية االجتماعية.بين الرتب لداللة الفروق  مان وتني  (: اختبار6الجدول )
 

 المحور
 اإلحصاءات  

 

 العدد الجنس
متوسط 
 الداللة zقيمة  مان وتني مجموع الرتب الرتب

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه الطالب

 10938.0 88.93 123 الذكور
 4638.0 87.51 53 اإلناث غَت داؿ 0.17- 3207

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه الزمالء

 10635.0 86.46 123 الذكور
 4941.0 93.23 53 اإلناث غَت داؿ 0.81- 3009

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه الجامعة

 11215.5 91.18 123 الذكور
 4360.50 82.27 53 اإلناث غَت داؿ 1.1.07- 2929.5

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه المجتمع

 13665.5 111.10 123 الذكور
479.5 -8.98 

داؿ عند 
 1910.50 36.05 53 اإلناث 0.01

( عدـ كجود فركؽ دالة بُت اٞتنسُت ُب درجاهتم ٨تو ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الطبلب، كٕتاه 6أكضح اٞتدكؿ )     
ا يعٍت ؽ بُت اٞتنسُت ُب ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع لصاّب الذكور، ٦تٌ ك ىناؾ فر  تكان  ُب حُتالزمبلء، كٕتاه اٞتامعة، 

 ف ُب مستول مسؤكلياهتم االجتماعية ٕتاه الطبلب كٕتاه الزمبلء كٕتاه اٞتامعة، فكلٌ امن الذكور كاإلناث متقارب كبلًّ   أفٌ 
 متقاربة. منهما ٭ترص على أداء كاجباهتم ٕتاه ىذه اٞتوانب بصورةو 

ة ُب مسؤكلياهتم االجتماعية من دالأعضاء ىيئة التدريس من الذكور كانوا أعلى بصورة و  بينما أشارت النتائج إٔب أفٌ      
اإلناث، كٯتكن تفسَت ذلك بقدرهتم على التحرؾ كتوافر فرص أعلى للتنقل كالتوجو إٔب ا١تؤسسات العامة، ٓتبلؼ أعضاء 

ألعبائهن األسرية ا١تعهودة، كٗتتلف ىذه النتيجة  أدكارىا داخل اٞتامعة نظران  نالكاد ٖتققبلٌب بىيئة التدريس من اإلناث ال
 (.2019) يعلىكبو وديل ب دراسةا توصلت إليو عم  

 (.7نها جدكؿ )كفيما يتعلق بالفركؽ بُت التخصصُت )اإلنسانية كالعلمية( ُب ٤تاكر مقياس ا١تسؤكلية االجتماعية؛ فيبيٌ     
 (: اختبار "ت" لداللة الفروق وفقاً للتخصص على مقياس المسؤولية االجتماعية.7الجدول )

 

 المحور
 اإلحصاءات 

 

 الداللة قيمة ت ع م التخصص

 3.39 18.82 اإلنسانية المسؤولية االجتماعية تجاه الطالب
 غَت داؿ 0.56

 3.58 17.89 العلمية

 3.29 17.88 اإلنسانية المسؤولية االجتماعية تجاه الزمالء
 غَت داؿ 0.94-

 3.70 18.39 العلمية

 2.99 18.28 اإلنسانية المسؤولية االجتماعية تجاه الجامعة
 غَت داؿ 0.08-

 3.11 18.32 العلمية

 4.84 17.35 اإلنسانية المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع
 4.79 17.34 العلمية غَت داؿ 0.01

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الؽ ش   مشج     غش  . د. أ    الذ  ىغشافية اإلاحغ  ات بعن لىء ف  ا جىف  جامعة الحذسيغ هيئة أعماء لذي الاحح اعية اإلاعؤولية خب  م  ألاكاد    لإل جاص  الذافعية الحنبؤ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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من ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية، فلم  ( عدـ كجود فركؽ دالة بُت التخصصات اإلنسانية كالعلمية ُب أمٍّ 7جدكؿ ) أظهر    
تأثَت للتخصص بُت أعضاء ىيئة التدريس سواء ٕتاه الطبلب، أك ٕتاه الزمبلء، أك ٕتاه اٞتامعة، أك ا١تسؤكلية  ٍبٌ يكن 

 من جوانبها، ٗتصص عضو ىيئة التدريس ال يؤثر على مسؤكليتو االجتماعية ُب أمٍّ  االجتماعية ٕتاه اجملتمع، ٦تا يعٍت أفٌ 
بُت التخصصات إحصائيان دالة  ( اليت ٓب ٕتد فركقان ـ2014إليو دراسة شلداف كصاٯتة ) خلصتىذه النتيجة مع ما  اتفقتك 

فا١تسؤكلية االجتماعية ال ٗتتلف باختبلؼ التخٌصص، كتعد ىذه النتيجة منطقية، فا١تسؤكلية  اإلنسانية كالعلمية أيضان.
 بتخٌصصو األكادٯتي.  االجتماعية لعضو ىيئة التدريس ال تتأثر

 Mannكللتعرؼ إٔب الفركؽ بُت الرتب العلمية ُب ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية، أجرل الباحث اختبار ماف كتٍت      
Whitney  ،( داللة الفرؽ بُت الرتب العلمية ُب ٤تاكر مقياس ا١تسؤكلية 8دكؿ )اٞت ٌُت كيبللتعرؼ إٔب ىذه الفركؽ

 االجتماعية.  
 وفقاً للرتبة العلمية على مقياس المسؤولية االجتماعية.بين الرتب لداللة الفروق  مان وتني اختبار (:8الجدول )

 
 المحور

 اإلحصاءات 
 

 الرتبة العلمية
متوسط  العدد

 الرتب
 الداللة zقيمة  مان ويتني مجموع الرتب

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه الطالب

 12651 87.25 145 أستاذ مساعد
 2925 94.35 31 أستاذ أستاذ مشارؾ/ غَت داؿ 708.- 2066.0

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه الزمالء

 12755 87.97 145 أستاذ مساعد
 2821.00 91.00 31 أستاذ أستاذ مشارؾ/ غَت داؿ 302.- 2170.0

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه الجامعة

 12576.50 86.73 145 أستاذ مساعد
 2999.50 96.76 31 أستاذ أستاذ مشارؾ/ غَت داؿ 1.00- 1991.5

المسؤولية االجتماعية 
 تجاه المجتمع

 3057.00 86.34 145 أستاذ مساعد
 .12519 98.61 31 أستاذ أستاذ مشارؾ/ غَت داؿ 1.22- 1934.0

 

مقياس ا١تسؤكلية االجتماعية، فعضو ( عدـ كجود فركؽ دالة بُت الرتب العلمية ُب درجاهتم على 8أكضح اٞتدكؿ )         
فا١تسؤكلية االجتماعية النظر عن رتبتو العلمية.  ىيئة التدريس يستشعر مسؤكليتو ٕتاه طبلبو كزمبلئو كجامعتو ك٣تتمعو، بغضٌ 

 لدل عضو ىيئة التدريس تتساكل بُت الرتب العلمية ا١تختلفة.
 ركؽ بُت متوسطات درجات دافعية اإل٧تاز كفقان ١تتغَتات الدراسة؟الذم نصو: ما داللة الف الرابعكلئلجابة عن السؤاؿ    

اختبار "ت" الختبار داللة الفرؽ بُت متوسطات درجات ا١تقياسُت كفقان للمتغَتات اختبار ماف كتٍت ك استخدـ الباحث 
رجة اإلٚتالية كاورين ذكم يما يتعلق بالفركؽ بُت اٞتنسُت ُب دافعية اإل٧تاز األكادٯتي ُب الدكف ا١تختلفة، الدٯتوغرافية

 (.9لة، فيعرضها جدكؿ )الصٌ 
 .اإل٧تازكفقان للجنس على مقياس دافعية بُت الرتب لداللة الفركؽ  "ماف كتٍت" (: اختبار9اٞتدكؿ )

 

 المحور
 اإلحصاءات 

 الجنس
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 zقيمة  مان ويتني

 عند الداللة
 0.01 

 9664.50 78.57 123 الذكور التوجو نحو المهمة
 5911.50 111.54 53 اإلناث داؿ 3.955- 2038.5

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الؽ ش   مشج     غش  . د. أ    الذ  ىغشافية اإلاحغ  ات بعن لىء ف  ا جىف  جامعة الحذسيغ هيئة أعماء لذي الاحح اعية اإلاعؤولية خب  م  ألاكاد    لإل جاص  الذافعية الحنبؤ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 9146.50 74.36 123 الذكور التوجو نحو النجاح
 6429.50 121.31 53 اإلناث داؿ 5.630- 1520.5

الدرجة اإلجمالية 
 لدافعية اإلنجاز

 9168.00 74.54 123 الذكور
 6408.00 120.91 53 اإلناث داؿ 5.549- 1542.0

من التوجو ٨تو ا١تهمة  ىناؾ فركقان دالة بُت اٞتنسُت لصاّب اإلناث ُب كلو  ( أفٌ 9أكضح اٞتدكؿ )        
حيث حصل أعضاء ىيئة التدريس من اإلناث على  ،كالتوجو ٨تو النجاح، ككذلك الدرجة اإلٚتالية

 Okpara, Squillace, and) مع دراسةىذه النتيجة  اختلفتأعلى بصورة دالة من الذكور، ك متوسطات رتب 

Erondo, 2005)  ُب العمل من الرجل، كأكثر تغيبان  توافقان  ، كأقلٌ ا١ترأة تؤدم بشكل أقلٌ  فٌ أٔب إشارت أاليت
كرٔتا يرجع ذلك إٔب االختبلؼ الثقاُب بُت البيئتُت، كأنٌو عن العمل، كلديها إتاىات سالبة ٨تو الًتقية. 

 هٌن على إثبات ذكاهتٌن ُب اجملتمع. ٤تاكلة من
صُت )اإلنسانية كالعلمية( ُب درجاهتم على ٤تورم ( داللة الفرؽ بُت التخصٌ 10كما يعرض جدكؿ )    

 مقياس دافعية اإل٧تاز.
 .اإلنجاز(: اختبار "ت" لداللة الفروق وفقاً للتخصص على مقياس دافعية 10الجدول )

 
 المحور

 اإلحصاءات 
 الداللة قيمة ت ع م التخصص

 3.12 17.00 اإلنسانية التوجو نحو المهمة
 3.43 16.38 العلمية غَت داؿ 1.24

 3.40 16.19 اإلنسانية التوجو نحو النجاح
 3.90 16.74 العلمية غَت داؿ 0.99-

الدرجة اإلجمالية 
 لدافعية اإلنجاز

 5.83 33.19 اإلنسانية
 6.22 33.12 العلمية غَت داؿ 0.07

  

كالعلمية ُب دافعية اإل٧تاز األكادٯتي،  اإلنسانية( عدـ كجود فركؽ دالة بُت ذكم التخصصات 10أظهر اٞتدكؿ )     
كٯتكن تفسَت ذلك بأٌف دافعية اإل٧تاز لعضو  صات الرئيسة ٢تم.ر بالتخصٌ فدافعية اإل٧تاز لدل أعضاء ىيئة التدريس ٓب تتأثٌ 

 ىيئة التدريس ٢تا عوامل أخرل كامنة ليس من بينها نوع التخٌصص. 
باستخداـ اختبار ماف  ة على مقياس دافعية اإل٧تاز األكادٯتي( داللة الفرؽ بُت الرتب العلميٌ 11كما يعرض جدكؿ )   

 . كتٍت نظران للتفاكت ُب أعداد الرتبتُت العلميتُت
 
 
 
 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الؽ ش   مشج     غش  . د. أ    الذ  ىغشافية اإلاحغ  ات بعن لىء ف  ا جىف  جامعة الحذسيغ هيئة أعماء لذي الاحح اعية اإلاعؤولية خب  م  ألاكاد    لإل جاص  الذافعية الحنبؤ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 .اإلنجازوفقاً للرتبة العلمية على مقياس دافعية بين الرتب لداللة الفروق  "مان وتني" (: اختبار11الجدول )
 

 المحور
 اإلحصاءات 

 

 الرتبة العلمية
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 

 الرتب
مان 
 ويتني

 zقيمة 
 عند الداللة

0.05 

 12253 84.50 145 أستاذ مساعد التوجو نحو المهمة
 3323 107.19 31 أستاذ مشارؾ/أستاذ داؿ 2.261- 1668

 12049.5 83.10 145 أستاذ مساعد التوجو نحو النجاح
 داؿ 3.053- 1464

 3526.5 113.76 31 أستاذ مشارؾ/أستاذ

الدرجة اإلجمالية 
 لدافعية اإلنجاز 

 12039.5 83.03 145 أستاذ مساعد
 داؿ 3.085- 1454.5

 3536.5 114.08 31 مشارؾ/أستاذأستاذ 

ىناؾ فركقان دالة بُت الرتب العلمية ُب دافعية اإل٧تاز األكادٯتي سواء للدرجة اإلٚتالية أك  ( أفٌ 11أكضح اٞتدكؿ )       
 ا يعٍت أفٌ األستاذ مشارؾ( مقابل )األستاذ ا١تساعد(. ٦تٌ  /التوجو ٨تو النجاح( لصاّب فئة )األستاذ وريها )التوجو ٨تو ا١تهمة/

تو ٨تو ـ ُب السلم األكادٯتي؛ ازدادت دافعيتو لئل٧تاز كارتفعت ٫تٌ ما تقدٌ ما ارتفعت درجتو العلمية ككلٌ عضو ىيئة التدريس كلٌ 
 بذلك تبعات رتبتو العلمية. االنجاح مستشعرن 

من محاور إدراك المسؤولية االجتماعية للتنبؤ  والذي نصو: ما مدى إسهام كلٍ  الخامسلإلجابة عن السؤال    
استخدـ الباحث ٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد ؟ بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الجوف

Multiple Regression Analysis  باستخداـ أسلوبStepwise الجتماعية األربعة من خبلؿ إدخاؿ أبعاد ا١تسؤكلية ا
هم ُب التنبؤ بدافعية اإل٧تاز األكادٯتي )كمتغَت تابع( ألعضاء ىيئة التدريس، كيعرض )كمتغَتات مستقلة( للكشف عن أ٫تٌ 

 ٫تة بداللة ُب درجات دافعية اإل٧تاز األكادٯتي.ا( ٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد اكر ا١تسؤكلية االجتماعية األربعة ا١تس12جدكؿ )
 (: تحليل االنحدار المتعدد بين دافعية اإلنجاز األكاديمي وكل من المتغيرات المستقلة.12)الجدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الداللة ف متوسط المربعات الحرية

 0.001 30.41 664.01 4 2656.04 االنحدار
 21.84 171 3734.12 البواقي
 175 6390.16 الكلي

 

 ( قيم ثوابت ا١تتغَتات ا١تنبئة كدالالهتا اإلحصائية.13جدكؿ )كما يعرض         
 (: يوضح قيم ثوابت المتغيرات المنبئة.13الجدول )

 الداللة قيمة ت B المتغيرات المنبئة
 15.92 6.91 0.001 (Constant)الثابت 

 0.005 2.83 0.41 المسؤولية االجتماعية تجاه الزمالء
 0.001 6.10- 0.50 - المجتمعالمسؤولية االجتماعية تجاه 

 0.001 3.58 0.50 المسؤولية االجتماعية تجاه الطالب
 0.005 2.86 0.51 المسؤولية االجتماعية تجاه الجامعة
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ٚتيع ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية تنبئ بدافعية اإل٧تاز ألعضاء ىيئة التدريس كىي على ترتيب  لقد أظهرت النتائج أفٌ        
ا١تسؤكلية  تليها، كىي ذات أثر سليب ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع داللتها كأ٫تيتها: ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الزمبلء، ٍبٌ 

 الجتماعية ٕتاه اٞتامعة.ا١تسؤكلية ا االجتماعية ٕتاه الطبلب، كأخَتان 
%( من تباين درجات دافعية 42) (، أم أفٌ 0.42ٔتقدار ) 2كقد كانت قيمة معامل االرتباط ا١تتعدد ٢تذه ا١تتغَتات ر     

ٕتاه الطبلب،  ٍبٌ  ،للمجتمع اإل٧تاز األكادٯتي ألعضاء ىيئة التدريس ترجع إٔب إدراكهم للمسؤكلية االجتماعية للزمبلء ٍبٌ 
و ٯتكن للمسؤكلية االجتماعية أف تنبئ بدافعية اإل٧تاز ألعضاء ىيئة التدريس بصورة ٕتاه اٞتامعة. كتعٍت ىذه النتائج أنٌ  كأخَتان 

 عضو ىيئة التدريس مسؤكلية مرتفعة؛ كاف أدعى إٔب دافعية اإل٧تاز أعلى. دل ة، فكلما كاف لدالٌ 
ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الزمبلء  فٌ إذ إالنتيجة البلفتة لبلنتباه ُب ىذا السياؽ ىو ترتيب أ٫تية ااكر كداللتها،  غَت أفٌ       

التعاكف بُت األعضاء،  ها داللة ىي ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه اٞتامعة. ٦تا يعٍت أفٌ أقلٌ  كداللة، كأفٌ  ىي أكثر اٞتوانب تأثَتان 
اؿ ُب دافعية فعٌ  سهم بشكلو كٌلها تكالتشارؾ ُب ا١تناسبات االجتماعية ا١تختلفة   ،عمل بركح الفريقكمساعدة الزمبلء، كال

  إ٧تازىم.
 ملخص نتائج الدراسة:

 ٘تثلت أبرز نتائج الدراسة فيما يلي:     
 مرتفعان، بينما لية االجتماعية ٨تو الطبلب كالزمبلء جاء ؤك إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ للمس مستول

 .اجاء إدراكهم للمسؤكلية االجتماعية ٕتاه اجملتمع منخفضن 
 .دافعية أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اٞتوؼ جاءت بدرجة متوسطة 
  عدـ كجود فركؽ دالة بُت اٞتنسُت ُب درجاهتم على ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية ٕتاه الطبلب كالزمبلء كاٞتامعة، بينما

ه اجملتمع لصاّب الذكور، كما توجد فركؽ دالة بُت اٞتنسُت لصاّب اإلناث ُب درجاهتم ١تقياس كجدت فركؽ دالة ٕتا
 من التوجو ٨تو ا١تهمة كالتوجو ٨تو النجاح. ٧تاز لكلو إلدافعية اإلنتاج ا

  فركؽ من ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية، كما ال توجد  عدـ كجود فركؽ دالة بُت التخصصات اإلنسانية كالعلمية ُب أمو
 ٧تاز األكادٯتي.إلبُت التخصص ُب دافعية ا

   عدـ كجود فركؽ بُت الرتب العلمية ُب درجاهتم اكر ا١تسؤكلية االجتماعية، بينما توجد فركؽ ُب دافعية اال٧تاز
 .األكادٯتي سواء للدرجة اإلٚتالية أك لكل من التوجو ٨تو ا١تهمة أك النجاح لصاّب فئة األستاذ كاألستاذ ا١تشارؾ

 عامل االرتباط م٧تاز لديهم، الرتفاع إسهاـ ٤تاكر ا١تسؤكلية االجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس ُب التنبؤ بدافعية اإل
، كاف دافعو لئل٧تاز عاليان، كما ةاالجتماعية بدرجة كبَت  توسؤكليم اما كاف عضو ىيئة التدريس مستشعرن بينهما، فكلٌ 

 اجملتمع(. ،كداللة من بقية ااكر )الطبلب، اٞتامعة اأكثر تأثَتن  و٤تور ا١تسئولية االجتماعية ٕتاه الزمبلء ى أفٌ 
 التوصيات:
 ٔتا يلي: الدراسة، يوصي الباحث ىذه نتائج ضوء ُب

  جوانبها ُب الربامج  قيم ا١تسؤكلية االجتماعية ُب رسالة اٞتامعة كرؤيتها كخطتها االسًتاتيجية، كالتأكيد على تبٌٍت
 األكادٯتية للجامعة.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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  من ا١تشركعات  تفعيل الشراكة بُت اٞتامعة كمؤسسات اجملتمع من خبلؿ إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس ُب عديدو
 التطوعية.

  ٌ٠تدمة اجملتمع مع تيسَت سبل التواصل ٢تن مع مؤسساتو  ٘تكُت أعضاء ىيئة التدريس من اإلناث للقياـ بدكرىن
 .كومية كاألىليةىيئاتو اٟتك 
  عقد برامج توعوية ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية شعورىم ٔتسؤليتهم االجتماعية كانعكاسها على دافعية إ٧تازىم

 األكادٯتي.
  ٌو للنجاح، كالكشف عن تنفيذ برامج إرشادية كتدريبية لتوجيو أعضاء ىيئة التدريس ٨تو إتقاف ا١تهاـ كالتوج

، خصوصنا فيما يتعلق بفنيات إعداد كتصميم ا٠تطة التنفيذية لعمل على عبلجواألسباب اٟتقيقة ال٩تفاضها كا
 للعضو.

  العمل على ٖتسُت دافعية اال٧تاز لدل أعضاء ىيئة التدريس ٨تو الطبلب كاٞتامعة كاجملتمع من خبلؿ عدد من
 الربامج كالندكات كاٟتوافز اليت تعمق إدراكهم ١تسؤكليتهم االجتماعية.

  طبيعة تلك  إٔبؼ من الدراسات حوؿ معوقات دافعية اإل٧تاز األكادٯتي ألعضاء ىيئة التدريس، كالتعرٌ  إجراء مزيدو
 ا١تعوقات كمستواىا. 
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. أكادٯتية لدل الشباب السعودم كسبل تنميتهاكاقع ا١تسؤكلية الشخصية االجتماعية (. ـ2001) .اٟتارثي، زايد عجَت
 نايف العربية للعلـو األمنية، مركز الدراسات كالبحوث، الرياض.
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( دكر االلتزاـ بأخبلقيات التعليم اٞتامعي ُب ضماف جودة التعليم العإب من كجهة نظر  ـ2016) .اٟترامشة، حسُت علياف
 .374-363 ،1ملحق  (،43)، اإلداريةالعلـو  –٣تلة دراسات  .اٞتامعات األردنية كلية

ُب ٣تاؿ البحث العلمي باٞتامعة: دراسة ٖتليلية  لئل٧تاز الدافعية كف عوامل (. بعضـ1999) .حسن، حسن علي
 .65-42 ،(50)13 ٣تلة علم النفس، .١تدركات عينة من أعضاء ىيئة التدريس

اٞتامعة اإلسبلمية . دكر كليات الًتبية ّتامعة شقراء ُب ٖتقيق أىداؼ ا١تسؤكلية االجتماعية ـ(2018. )هنلو ٤تمد ،ٛتاد
-28(. 3)26. ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية للدراسات الًتبوية كالنفسية .العلياف البحث العلمي كالدراسات ؤك ش -بغزة 

1. 
التعليمية:  ا١تسؤكلية االجتماعية ُب تعزيز جودة ا٠تدماتثر التسويق االجتماعي كتطبيق أ( ـ2015) .خطاب، سليمافآؿ 

 (،24)42العلـو اإلدارية،  –٣تلة دراسات دراسة ميدانية على ا١تدارس ا٠تاصة كا١تراكز الثقافية ُب مدينة معاف، 
443-460. 
(. متطلبات ٖتقيق دافعية اإل٧تاز لدل أعضاء ىيئة التدريس ـ2011) .كاٟتمورم، أمَتة .ك٤تركس، جيهاف .زاىد، مناؿ

 .137-84 (،88)22، ٣تلة كلية الًتبية ببنهاّتامعة ا٠ترج. 
 ا١ترحلةلدل معلمي  اإل٧تازكعبلقتها بدافعيو  االجتماعية ا١تسؤكلية(. ـ2015. )صديق ٤تمد. كيوسف، سيد إٯتاف ،الزبَت

 السوداف. -العليا ّتامعة النيلُت تماجستَت غَت منشورة. كلية الدارسا. رسالة ُب ٤تليو شرؽ النيل الثانوية
(. ا١تسؤكلية االجتماعية لدل أعضاء ىيئة التدريس ُب اٞتامعة ـ2014) .كصاٯتة، ٝتية مصطفى. شلداف، فايز كماؿ

 .179 -149 (،18)7 .ياجمللة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامع .اإلسبلمية كسبل تفعيلها
 ،14 ط ،كأساليبو كأدكاتو مفهومو العلمي البحث (.ـ2012) الرٛتن. عبد كعدس، .كايد  اٟتق، عبدك  .ذكقاف عبيدات،

 الفكر. دار عماف: -األردف
 .ةا١تصري األ٧تلو القاىرة: .اجتماعية نفسية دراسة االجتماعية: ا١تسؤكلية (.ـ1993) د.أٛت سيد عثماف،
 األردنية اٞتامعات على ميدانية دراسة التنافسية: ا١تيزة ٖتقيق ُب االجتماعية ا١تسؤكلية أثر (.ـ2009) .حسُت خليل عرايب،

 األردف. البيت، آؿ جامعة كاألعماؿ، ا١تاؿ إدارة كلية  ،منشورة غَت ماجستَت رسالة .الشماؿ إقليم ُب
ْتث مقدـ إٔب ا١تؤ٘تر الدكٕب الثا٘ب اإلبداع ُب هتيئة مناخ اإلبداع ُب ا١تؤسسة اٞتامعية. ( ـ2010) .، مسعد سيدعويس

 .ـ2010مارس  2 –1لقسم علم االجتماع: اٞتامعات العربية كا١تسئولية االجتماعية ٕتاه ٣تتمعاهتا، 
٣تلة علم  .(. ا١تسؤكلية االجتماعية كعبلقتها بدافع اإل٧تاز لدل طالبات كلية الًتبية بالطائفـ2003) .، ٝتَتةكردم

 .42-10(، 1) .النفس
 كعبلقتها اٞتامعية اٟتصن كلية طلبة لدل االجتماعية ا١تسؤكلية(. ـ2011ا١تومٍت، حاـز عيسى. كىياجنة، كليد سليماف. )

 .198-236(. 2)15. ةالًتبوي العلـو - كالدراسات للبحوث إربد. األىلية إربد جامعة. اإل٧تاز بدافعية
التقوٙب (. مقياس دافعية اإل٧تاز: مقدمة نظرية كخصائص سيكومًتية على عينة فلسطينية. ـ1993) .، نظاـ سبعالنابلسي

 .56 -37 (،1) .كالقياس النفسي كالًتبوم
على ة حال دراسة للمنظمة: الذىنية كالصورة االجتماعية ا١تسؤكليةبُت العبلقة  (ـ2015. )عماد ،كقائد، مراد. النشمي

 .107– 158(، 45. )٣تلة الدراسات االجتماعية. باليمنجامعو العلـو كالتكنولوجيا 
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