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 هداءاإل
 

 :يسرني إهداء ثمار هذا الجهد المتواضع إلى الشموع المضيئة في حياتي
 

تحمول والطموو  فوي وجوداني، إلوى مون تعلموت منو  الّدراسة إلى من غرس حب  ،واإلباءإلى رمز الشموخ 
إلوى والود  هوو ثمورة الكحوا ،   النجواالتميوز و قوة العزيمة واإلصورار علوى قهور الصوعاب، وأن المسؤولية و 

 .وأكرم مثواه  -رحم  اهلل -الغالي 
 

إلووى ومصوودر البركووة والوودعاء  ،ع العطوواءإلووى موون منحتنووي كوول شوويء وعلمتنووي أبجووديات الحيوواة، إلووى منبوو
 .أمي الغالية ححظك اهلل من كل شر

 
الوود الحنووون لووي ، والووذ  مووازال بمثابووة الو دعمنووي دومووًا وسوودد خطووا موون  ،ونووور عينووي قلبووي مهجووة إلووى

 .وأسعده ححظ  اهلل ،عبد الدايم أخي الوحيدوألخواتي، 
 .جميعاً  األعزاء على قلبيدربي،  ورفقةحياتي  نور وأوالدهن الحبيبات والغاليات أخواتيإلى 

 .إلى أهلي وأعمامي من دعموني دومًا ححظهم اهلل من كل سوء وأمد في أعمارهم
 .صديقات عمر  ححظهن اهلل لي م والنجا ،إلى من عززن خطا  ودفعنني إلى التقد

 حضورة معلوى رأسوهو  القودسفوي جامعوة  المسوتدامة معهود التنميوة جميع مون تتلموذت علوى أيوديهم فوي إلى
 .الدكتور عزمي األطرش

 .رسالةالحضل األول في إعداد هذه الصاحب  بسام بناتحضرة الدكتور إلى 
 .التعاونقدر كبير من المسؤولية و  على وكانوا ،رسالةنجا  هذه الإ  إلى كل من ساهم في 

ا الرايووة إلووى كوول فلسووطيني يحموول المسووؤولية وسوولمو  ،سووماء المجوود إلووى شووهداء فلسووطين الووذين سووبقونا إلووى
 .لبناء الوطن

 

 عايدة ناد  محمد وراسنة
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لي  حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أ  جزء منها لم يقدم لنيل أ  درجة عليا إشارة باستثناء ما تم اإل  

 .أل  جامعة أو معهد آخر
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 شكر وعرفان
 

سورة  {كمْنّزيدَألَ مْتُرْكَشَ نْئِلَ} ،التنزيل الحمد هلل الذ  بحمده تتم النعم، والشكر للقائل في محكم
 :على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين، وبعد ، والصالة والسالم1،، اآليةإبراهيم

وأرشدني إلى روافد العلم  يسر لي من أمر ، الذ  ،نهلل رب العالمي ،الحمد الجزيلو  ،الشكر العظيم
بالشكر إلى من تقدم أ ،، وبعد شكر اهللهذه الدراسة تمامعلى بذل الجهود الالزمة إل يأعاننو  والمعرفة،

 :تقصر كلماتي عن الثناء عليهم
 ،رحم  اهلل -إلى من غرس حب العلم والمعرفة في نحسي ورحل قبل أن يحصد الثمار أبي الحبيب 

وال حرمني من  - أمد اهلل في عمرها -ولمن كانت سببًا في نجاحي بالدعاء والمتابعة، أمي الحبيبة 
لى  ،الدايم بدأخي ع بال حدود، عوني وسند  في الحياة رضاها، ولمن أعطاني ولم يزل يعطيني وا 

 .ليلدعمهم الكبير  هلي وأعماميشمس حياتي، كما أقدم شكر  الجزيل ألنور قلبي و أخواتي 
بالصورة التي  ل  الحضل في إتمام هذه الرسالة كان لمن ،أسطر شكر  وتقدير  إلى الدكتور بسام بنات

عتها، والقيام بعملية التحليل ومتاب فقة على اإلشراف على الرسالةانتهت إليها، والذ  شرفني بالموا
 .واالحترام والتقدير فل  مني جزيل الشكر ،حصائي لهااإل

 .دكتور عزمي األطرشالعلى رأس  و  ،في جامعة القدسالمستدامة معهد التنمية لى الشكر الجزيل إ
سامة جنة التحكيم، الدكتور أمن أعضاء لالّدراسة نجا  هذه إكل من ساهم في الشكر الجزيل إلى 

. ، دعلي صالح. ، دصبحي البدو . ، دسمير أبو زنيد. ، دخالد كتلو. ، دحسن يحيى. ، دشهوان
 الذين قاموا بتحكيم أداء الدراسة؛محمد الجعبر ، . ، دفضل عيدة. ، دفدوى اللبد . ، دعمر الريماو 

من الدكتور  الموكنةبالشكر الجزيل إلى لجنة مناقشة الرسالة  وأتقدممما أدى إلى االرتقاء بمصداقيتها، 
 .ممتحنًا خارجياً حسن البرميل متحنًا داخليًا، والدكتور معمر الريماو  بسام بنات رئيسًا، والدكتور 

 الّدراسة أشكر كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، الذين مثلوا مجتمع و 
ني لشاكرة كل  .في إنجاز هذه الدراسة وكل من ساعدني ،من ساعدني في توزيع االستبانات وا 

 
 
 

 ةمحمد وراسن عـايـدة نادي
 
 



 ج

 

 مصطلحات الدراسة

لوودى العوواملين فووي  ،االجتماعيووةفووي تنميووة المسووؤولية الووّذات وضوووع أثوور إدارة فووي مالّدراسووة تبحووه هووذه 

المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووة فووي محافظووة الخليوول، وقوود وردت محوواهيم ومصووطلحات تخوودم هووذه 

 :ات اآلتيةولهذه المحاهيم والمصطلحات تعريحات نظرية وأخرى إجرائية، وقد تم اعتماد التعريح ،الّدراسة

 

هوي نشوواط إلووى تحقيووق الهوودف عون طريووق تجميووع الموووارد واإلمكانووات،  :رةاإلدا

 .(6111رضا، ) من خالل حسن التوجي  واالستغالل األمثل لها

 عنووود والمشووواعر األفكوووار عيوووجم تضووومني ،شوووامل افتراضوووي محهووووم هوووو  :الّذات

 وتشوومل ،ةيوشخصوو ،ةيوووعقل ،ةيجسووم خصووائص عوون تعبوور التووي الحوورد

 .(7991 أبو زيد،) وطموحات  خبرات و  م يوق الشخص معتقدات

واسووووتغالل  ،وقتووو  موووون االسوووتحادة علوووى الموووورء تعوووين التووووي الطووورقهوووي  : الّذاتإدارة 

يجواد ،أهدافو  تحقيوق فوي مهارات  واستثمار طاقاتو   حياتو  فوي التووازن وا 

شوووعيب، )كموووا ورد فوووي دراسوووة  الواجبووواتو  األهووودافو  الرغبوووات بوووين موووا

6177.) 

ًا قوادر  يصوبح بحيوه يوةالّذات الحورد قودرات تحسوين إلوى دفتهو عملية هي  :التنمية

 تحقيووووق علووووى اً وقووووادر  ،االجتماعيووووةو  الشخصووووية حاجاتوووو  اعإشووووب علووووى

 حووووطر،) بووالحرد المحيطوووة لظووروفل وفقووواً    وأهوووداف مجتمعوو أهدافوو

7919.) 

وتجواه  ،ليت  تجواه أسورت  وأصودقائ ؤو لية الحرد عن نحس  ومسؤو هي مس :االجتماعيةالمسؤولية 

واهتماموووو   ،ووطنووو  مووون خوووالل فهمووو  لووودوره فوووي تحقيوووق أهدافووو  ،نووو دي



 د

 

ت بوواآلخرين موون خووالل عالقاتوو  االيجابيوووة ومشوواركت  فووي حوول مشوووكال

 .(6111، قاسم) وتحقيق األهداف العامة ،المجتمع

هووي أ  وزارة أو إدارة أو مؤسسووة عامووة أو سوولطة أو أيووة جهووة أخوورى  :الحكومية المؤسسة

أو  ،ازنووة العامووة للسوولطة الوطنيووة الحلسووطينيةتكوون موازنتهووا ضوومن المو 

 (.6176القطب، ) ةتعريف قانون الخدمة المدنيّ  بموجبملحقة بها 

وبعيوودة عوون الكيووان الحكووومي  ،هووي منظمووة طوعيووة ال تسووتهدف الووربح :حكوميةالغير  المؤسسة

وتنشأ باتحاق يعقد بين أشوخاص أو هيئوات غيور حكوميوة،  ،أو الرسمي

وتقووم باألعموال التوي ال تقووم بهوا  ،غيور حكووميينوهي تشمل أعضاًء 

أو ال تسوووتطيع القيوووام بهوووا عوووادًة، سوووواء كانوووت اجتماعيوووة أو  ،ةالحكومووو

 .(6111، إبراهيم) لتحقيق التنمية المستدامةاقتصادية أو سياسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ه

 

 ملخصال
 

لدى العاملين في  االجتماعية هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى أثر إدارة الّذات في تنمية المسؤولية

كظاهرة متعددة الموضوع  الدراسةتناولت و  ،المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

وتنبع أهمية الدراسة، من  ،من بعد واحديها ولم تركز علاألبحاه النظرية والميدانية، تناولتها  األبعاد،

 -الباحثةعلم حسب  -االجتماعيةدارة الّذات والمسؤولية ندرة األبحاه والدراسات التي تناولت موضوع إ

ودورها في إثارة اهتمام الباحثين والمهتمين بالبحه العلمي من طلبة الدراسات العليا إلجراء المزيد من 

 .في هذا المجال الدراسات

ول على اشتمل القسم األ: طورت الباحثة استبانة تكونت من ثالثة أقسام رئيسةوتحقيقًا لهذا الهدف 

معلومات عامة عن المبحوثين، وضم القسم الثاني مقياس إدارة الّذات لدى العاملين في المؤسسات 

القسم الثاله مقياس المسؤولية تناول و  فقرة( 62)الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل في 

فقرة  ( 62)خليل في لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة ال االجتماعية

مؤسسة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ( 323)وطبقت أداة الدراسة على عينة بلغت 

وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيًا باستخدام  ،محافظة الخليل، اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية

 (.SPSS) االجتماعيةبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

لدى العاملين في المؤسسات  االجتماعيةوالمسؤولية أن مستوى إدارة الّذات لدراسة ا أظهرت نتائج

على ( 3.71، 3.79)ًا، بمتوسط حسابي عالي الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل كان

لدى العاملين في  االجتماعيةوجود عالقة طردية بين إدارة الّذات والمسؤولية وبينت النتائج  .التوالي

حصائيًا في مستوى إدارة إجود فروق دالة و ؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل، و الم

وفقًا في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل  االجتماعيةوالمسؤولية الّذات 

 .متغيرات الدراسة لمتغير  الجنس ونوع المؤسسة، بينما لم تظهر الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا وفقًا لبقية



 و

 

وكان من أهم االستنتاجات التي خلصت لها الدراسة أن هناك إدراكًا من العاملين لمسؤوليتهم 

وأهميتها في صمود الشعب الحلسطيني، وتمتع العاملين بدرجة عالية من التوافق الّذاتي ، االجتماعية

 .في إعداد المواطن الصالح تماعيةاالجوالمهني واالجتماعي، وأهمية كل من إدارة الّذات والمسؤولية 

ضرورة تعزيز مبادئ إدارة الّذات لدى العاملين في  :أهمها وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات

من خالل خبراء في مجال التنمية البشرية، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية ، المؤسسات غير الحكومية

في المؤسسات، وتعزيز مشاركة المرأة كونها  الجتماعيةاالتشجيعية التي من شأنها تعزيز المسؤولية 

ومراكز صناعة القرار، وبناء مؤشر لرأس المال االجتماعي ، نصف المجتمع في المراكز القيادية

أبحاه توصي الباحثة الباحثين بضرورة إجراء و  ،من أبعاده االجتماعيةالحلسطيني تكون المسؤولية 

نظرًا لحداثة بإدخال متغيرات جديدة وعينات أشمل،  االجتماعيةؤولية الّذات والمس إدارةتتناول موضوع 

 .هذين الموضوعين وأهميتهما
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Abstract 

 

The current study aims to investigate the impact of self-management in developing 

social responsibility of employees at Governmental and Non-Governmental Organizations 

in Hebron district. The study approached the literature as a multi-dimensional phenomenon 

which addressed both theoretical and applied research. The significance of this recent 

study is the first which dealt with this theme which in turn encourages other researchers to 

work on further research on this important issue. 

A 50-item questionnaire was formulated which was divided into three sub-scales as 

follows: the general information of the participants; the second section dealt with the self-

management (25 items); and the third section included a social responsibility scale (25 

items). The random stratified method was utilized which comprised of a sample size of 454 

male and female respondents from among  the Governmental and Non-Governmental 

Organizations employees in Hebron district. The collected data was statistically analyzed 

using the statistical package for social sciences (SPSS).  

The findings revealed a positive correlation between self-management and social 

responsibility for employees at Governmental and Non-Governmental Organizations in 

Hebron district. It was found that when self-management increases, social responsibility 

increases and vice versa. 

The results revealed that the participants experienced a high level of self-management and 

social responsibility. The mean scores and standard deviation were (M 4.19 SD 0.60; M 

4.17 SD 0.60) respectively. The results of the study revealed significant statistical 

differences in self-management and social responsibility among the employees due to 

gender and organizational authority. However, no statistical significant differences were 

found in the rest of the study variables, that is, age, educational level, profession, years of 

experience, and social status.  



 ح

 

In the light of the current study and its discussions, the following is recommended: 

strengthen the principles of self-management among NGO employees; provide material 

and moral incentives that will promote social responsibility in institutions;  promote the 

participation of women in leadership positions and decision-making centers; develop a 

Palestinian social capital indicator index which includes a social responsibility dimension 

and finally, encourages other researchers to work on new research on the same topic with 

new variables. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 

 المقدمة 7.7

موووع موووا  ،المختلحوووة العوووالم دولمجوووال العلووووم والتكنولوجيوووا بوووين  فوووي عالمتسوووار  بالتقووودماليووووم  يمتووواز عالمنوووا

موون الكثيور  مون حالووة مون التودهور االقتصوواد  واالجتمواعي واألخالقوي، ولووذلك اهتموت ،صوحبت  العولموة

خاصووة فووي بو  ،سياسووة للعلووم والبحووه العلمووي لخدمووة أغوورا  التنميووةط التنميووة و دول العووالم بوضووع خطوو

 ،هووو أغلووى مووا نملووك، وهووو رمووز الحضووارة والتقوودم اإلنسووانأن  وبمووا، االجتماعيووةميوودان التنميووة البشوورية و 

فووال بوود موون أن يكووون البعوود االجتموواعي أهووم أبعوواد خطووط التنميووة الشوواملة،   وهووو هوودف التنميووة ووسوويلتها

وتحسوين مسوتوى معيشوتهم مون خوالل  ،هذا البعد على تنمية القوى البشرية في كافة ميادين العمولز يركو 

رة ذاتهوووم فوووي سوووبيل تحقيوووق وتنميوووة قووودرتهم علوووى إدا ،ورفوووع مسوووتواهم الصوووحي والثقوووافي ،تنميوووة مهووواراتهم

 .دةتحقيق التنمية المنشو المشاركة في تحمل مسؤولية أهداف مجتمعهم و أهدافهم المنبثقة عن 

عمليوووة  التوووي هوووي أهوووم ركوووائز ،مرهوووون بمقووودار االهتموووام بالتنميوووة البشووورية يةاإلنسوووانإن تقووودم المجتمعوووات 

معرفووة القوووى ألن  ،البشوورية وسووماتها كعنصوور  فعووال  فووي التنميووةالووّذات م باالهتمووا بوود موون لووذا ال ؛التنميووة

التعامول  مون القيوادات لنحسوية تمكوناجات االنحسية المؤثرة في السلوك واستجابات األفراد كالسمات أو الح
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التووك، )وتحقيووق التنميووة  االنجوواز الحعووال فووي عمليووة البنوواء والتطوووير إلووىموون أجوول دفعهووم  ،السووليم معهووم

6114). 

 وحكمة، بحاعلية النحس مع التعامل وعلىالّذات يعتمد على إدارة عامة إن النجا  في الحياة بصحة 

ن ا  و الخصوص،  وج  على اإلدارية والحياة ،عموماً  الحياة في الحشل إلىيؤد  الّذات  مع فالحشل

، وزيادة لدي  في رفع كحاءة األداءيمكن الحرد من االستحادة من الطاقات الكامنة الّذات تطبيق إدارة 

على إحداه التوازن بين  وزيادة قدرت  مع المجتمع الذ  يعيش في ، ، والقدرة على التواصلالثقة بالنحس

 (.6171، الهذلي) بات األسرة والعمل والمجتمعمتطلبات  ومتطل

 أبعادها ،مكوناتهامعرفة و  ،الّذاتعلى ماهية تلك  التعرفعلي   ،يتمكن الحرد من إدارة ذات  ولكي

لتحقيقها من  المرء يسعى التي األهداف وعلى تلبيتها، وكيحية واحتاجاتها ،واالجتماعية والنحسية المادية

 أن ، ومن الطبيعيوتطويرها تنميتها وعلى المختلحة بأبعادهاالّذات  صون ىعل تعمل فعالة إدارة خالل

ومن خر، في نتائجها من شخص آل تختلف وبالتالي ،آلخر شخص من جودتها فيالّذات  إدارة تختلف

 ،ومهارات  وقدرات  وأفكاره على إدارة وتوجي  مشاعره الحرد قدرة أنهاب ،شموالً الّذات  إدارة أكثر تعريحات

لتحقيق حالة من التوازن بين الحقوق  ،إليها يصبو التي األهداف نحو ،استغاللها بالشكل األمثلو 

 .(6177، شعيب)والواجبات 

لى، و والتحرر ،لالستقالل والمجتمع الحلسطيني كجزء من المجتمعات النامية يسعى تطوير مؤسسات   ا 

تنمية شعور أبناء  من خالل، يةساناإلن، وهو هدف تسعى إلى تحقيق  األمم والمجتمعات المختلحة

وقيادة مؤسسات  ،يصبحوا قادرين على حمل الرايةل معيشتهم، تحسين مستوىبالمسؤولية، و  الوطن

وهي مرحلة االعتماد على  ،المجتمع، فحي الوقت الحاضر يمر المجتمع الحلسطيني بأخطر المراحل

ي في مختلف مجاالت الحياة، الّذاتكتحاء واال ،ر واالستقالل وتحقيق التنميةالتحر  ، من أجلالّذات

التي تهدد مصير األمة  ،االجتماعيةو في ظل التحديات العالمية والسياسية واالقتصادية الّذات وتحقيق 
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 لذلك أصبح والمسؤولية؛ تم فيها التخلي عن الواجبي حولت حياتنا إلى مطالب وحقوق، والت وكيانها،

واستغالل قدرات  بالشكل األمثل الذ   ،القادر على إدارة ذات المتوازن اج إلي  اليوم هو الحرد أهم ما نحت

للمشاركة في تحقيق أهداف مجتمع ، بالتعاون مع أبناء  تحمل المسؤوليةالمستعد لو  ،يحقق أهداف 

 .وطن  وكل مؤسسات المجتمع والدولة

 مختلحة مواقف في واجبات من إلي  يوكل بما الحرد لقيام اً فطري اً استعداد االجتماعية المسؤوليةتشكل 

 في لدوره ويتحمس ،يحعل بما ويقتنع الخاص، سلوك  يتحمل الحرد بأن ذاتي شعور وهي ،الجماعة مع

 والمستعد ،المتحمل للمسؤولية للحرد النحسي النضج عن تعبر فالمسؤولية تردد، دون االجتماعية الحياة

 .(6114، الشايب) صيت  على نحو سو تصقل شخو ، المجتمع مصلحة يحقق كحرد بنصيب  للقيام

للشخصية السوية، المهمة من الصحات رد بالمسؤولية بأشكالها المختلحة يعتبر شعور الحوبذلك فإن 

سواء كانت تجاه نحس  أو أسرت  أو المؤسسة التي يعمل بها أو نحو زمالئ  وغيرهم ممن يختلط بهم أو 

رتقى لتقدم المجتمع وا ،االجتماعيةكل فرد بالمسؤولية  بشكل عام، ولو شعر يةاإلنساننحو المجتمع أو 

 (.6173، الزيناتي) الحرد في مجتمع  تقاس بمدى تحمل  للمسؤولية ةأن قيم إذ، وعم  الخير

 الجماعة عن ذات  أمام الحرد ومسؤولية ،الجماعة عن الحردية المسؤولية هي االجتماعية المسؤوليةو 

 ذات بأفعال خاص داخلي إلزام وهي ،أخالقية ومسؤولية ذاتية ليةمسؤو  أنها أ  إليها، ينتمي التي

 أو وتتكامل شخصيت  تتضح فرد من ما أن  ويؤكد االجتماعي، التأثير عليها يغلب أو اجتماعية طبيعة

 متوحدو  ووعي، رحمة ارتباطو  حرص، عاطحة ارتباط بالجماعة مرتبط وهو إال ،تنضجتنمو ذاتيت  و 

 .(7912 ،عثمان) ومستقبل خوتاري وجود توحد معها

 :، وهييقوي ويدعم  و  الثة عناصر يكمل كل منها اآلخر،من ث االجتماعيةالمسؤولية  تتكونو 

 وتحقيق ،واستمرارها ،تماسكها على الحرد وحرص بالجماعة، العاطحي االرتباط يتضمن :االهتمام -7

 .هاتحكك أو إضعافها إلى يؤد  ظرف بأ  تصاب أن من والخوف أهدافها،
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 .لسلوك  االجتماعي وللمغزى للجماعة، الحرد فهم تتضمن :الفهم -6

 من الحهم، يتطلب  وما ،االهتمام يملي  ما عمل في اآلخرين مع الحرد مشاركة بها يعنى:المشاركة -4

 على تقوم أنها أ  لذلك، اجتماعياً  مؤهالً  يكون حين أهدافها، تحقيق في الجماعة تساعد أعمال  

تقان وهدايتها الجماعة رعاية تقتضي  ما خالل من تتم أيضاً  وهي لحهم،وا االهتمام  والمشاركة أمورها، وا 

 حيوياً  مطلباً  تمثل االجتماعية المسؤوليةو ، (7992، عثمان)كما أشار  مكانت  وتبرز الحرد قدرة تظهر

 المجتمع، فهي بناء يف المشاركة أجل من خير قيام بها والقيام أدوارهم لتحمل األفراد إعداد في ومهماً 

 المسؤولية بتحمل المتسم الحرد أن حيه الحرد، داخل يجب غرسها التي يةاإلنسان الصحات من

 جانب في يرجع واضطراب خلل من المجتمع يعاني  أفراد المجتمع، وما لجميع فائدة يحقق االجتماعية

 االجتماعية المسؤولية اختالل نإ بل أفراده، عند االجتماعية نمو المسؤولية في النقص إلى من  كبير

 أفراد بين والسلبية األنانية شيوع على ويعمل والمجتمع، األفراد حياة يهدد أخطر ما من يعد األفراد عند

 .(6119 ،مشرف) المجتمع

 في خليحة جعل  عندما ،الكبرى مسؤوليت  أمام اإلنسان يضع الكريم القرآن نأ وتجدر اإلشارة إلى

 .(7912 ،عثمان)  في اإلنسان استخلف ما لكل الرعاية مسؤولية هي لخالفةا ومسؤولية األر ،

 الغير نحو المسؤولية إلى تحمل اعيةالد   المبادئ من الكثير ،وتوجيهات  اإلسالم تعاليم ويالحظ في

 يف جاعلٌ إني للمالئكةِ ربُك قالَ وإذْ} وذلك باإلسناد إلى قول  عّز وجل بأكمل ، والكون بل والمجتمع

 ية، اآلالصافات سورة) {مَسْؤُولُون فإنَّهمْ وَقِفوُهمْ} الىتع وقال، (41 اآلية ،البقرة سورة) {خليفة األَرضِ

 َوَمسُؤول   َراعٍ  واإلمامُ  َرعيَِّتِه، َعن   َوَمس ؤول   راٍع، ُكلُُّكم  ": (وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول) وقول ،(63

ِجَها راعية   بيتِ  في والَمر َأةُ  َرعيَِّتِه، عن   َأه ِلِه َوَمس ُؤول   في راعٍ  والرَُّجلُ  َرِعيَِّتِه، َعن    َعن   َوَمس ُؤولة   َزو 

 متحق علي  ".َرعيَِّتهِ  َعن   سيَِّدِه َراٍع َوَمس ُؤول   َوالَخاِدُم ِفي  مالِ  َرعيَِّتها،
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الححاظ على توازنها، و  ،جزء من استمرار المجتمعات واألفراد وبقائها االجتماعيةإن أهمية المسؤولية 

، لكن درجات االجتماعيةمن اإلحساس بالمسؤولية ومن المؤكد عدم وجود مجتمع يخلو أفراده 

 ، يمكن وبذلك ال المسؤولية تتحاوت بمقدار التزام المجتمعات وأفرادها بضمير نحسي واجتماعي واع 

جود ضمير ذاتي لكل شخص يراقب مراقب لكل فرد فيها لتنحيذ واجبات ، فاألمر مرهون بو القيام بتعيين 

 إلىية الّذاتسلوك ، تحديدًا فيما يتعلق بالمصلحة العامة، ويعمل على امتداد المسؤولية من المسؤولية 

 (.7992، الحارثي) أقصى درجة إيجابية من االهتمام والتضحية والمسؤولية نحو المجتمع والكون

في تنمية الّذات أثر إدارة إلى معرفة ّدراسة المن خالل هذه  تسعى الباحثة من هذا المنطلق فإن

عبر في محافظة الخليل، لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  االجتماعية المسؤولية

دارة  ،ية من خالل سعيهم إلشباع حاجاتهمالّذاتالكشف عن قدرة أفراد المجتمع على تحمل مسؤوليتهم  وا 

ية المنبثقة عن أهداف مجتمعهم، ويتم تحقيق الّذاتالذ  يحقق أهدافهم  وتوجيهها بالشكل الحعال ،ذاتهم

 أفكار المجتمع وقيم  وتقاليده،من خالل تبني  االجتماعيةالتوازن في حياة الحرد بتحمل المسؤولية 

وااللتزام بقوانين  ومعاييره، والمشاركة في وضع أهداف  وتحقيقها، والمساهمة في حل المشاكل التي 

 ،والسالم ،واالستقالل ليعم المجتمع الخير، وينعم أبناء الوطن باألمن ،لتحقيق التنمية، والتحرير تواجه 

 .والطمأنينة

 

 مشكلة الدراسة 6.7

من خالل عمل الباحثة كمعلمة في مدرسة العروب الثانوية للبنات في محافظة الخليل، فقد الحظت 

درسة هن األكثر قدرة على تنظيم أنحسهن، وهن األكثر أن زميالتها المتميزات في أداء واجباتهن في الم

التزامًا في المشاركة باألنشطة الالمنهجية في المدرسة، واألكثر فاعلية في حل المشكالت التي تواج  

تجاه الطالبات والمدرسة، في الوقت الذ  تشكو كثر شعورًا بالمسؤولية سير العملية التعليمة فيها، واأل
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المطلوب في  العمل نجازراكم الواجبات، وعدم القدرة على إت من ضيق الوقت، وتفي  غالبية الزميال

، وألننا نعيش في مجتمع تجاه أ  أمر باستثناء واجبات العمللية وعدم الشعور بالمسؤو   الوقت المحدد

وفي الوقت نحس  نطالب المسؤولين بعمل الكثير، فقد تحولت حياتنا  ،نشكو في  من ضعف المسؤولية

لقياس الحالية الّدراسة لبها إلى مطالب وحقوق وأقلها واجبات ومسؤوليات، ومن هنا جاءت فكرة أغ

 :اآلتيةمشكلة ال

وغير  ين في المؤسسات الحكوميةلدى العامل االجتماعية في تنمية المسؤوليةالّذات أثر إدارة 

 .الحكومية في محافظة الخليل

 

 رات الدراسةمبر    4.7

 في إعادة بناء ذاتها الستثمارهاالّدراسة للبحه في موضوع غبة الذاتية تولدت لدى الباحثة الر (أ 

دار  نطاق العمل والمسؤولية لديها، من المستوى الشخصي  نوعية حياتها وتوسيع ، لتطويرتهاوا 

 .والعائلي إلى المستوى المجتمعي بهدف المساهمة في بناء الوطن

هي متطلب إدار  ومجتمعي الّدراسة مشكلة ف حاجة المجتمع المحلي والعربي للنظام والمسؤولية،(ب 

العميق في ظل  ،التدهور األخالقي واالجتماعي والحضار و  حالة الحوضى، عصر  لمواجهة

 .وفي ظل متطلبات العولمة ،المتغيرات المحلية والعالمية الراهنة

إدارة  نحو  فالتوجخاصًة، بالمحلي  عامًة والمستوىبالعالمي  على المستوىالّدراسة موضوع  دةج  (ج 

 صعيد على تتبلور أخذت االجتماعية المسؤولية من النظريات الحديثة للتنمية البشرية، كذلكالّذات 

 القمة مؤتمر أعمال في رئيساً  محوراً  كانت إذالعولمة،  في عصرمحلي وال العالمي االهتمام

 الوفاء سبل هبح على وركز ،7992 سنة كوبنهاجن عقد في الذ  االجتماعية للتنمية العالمي

 .العولمة إطار في األفراد باحتياجات
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 أهمية الدراسة 3.7

 بالعلم مخلوقات  وميزه عن سائر ،لىاتع اهلل خلق  الذ  اإلنسان وجود أهمية منالّدراسة أهمية  تنبع

لتحقيق  كّل ، استثمار ذلكعلى وحث   ،والعقلية البدنيةوالقدرات الروحية و  ،بالطاقات وزوده ،والمعرفة

 األر  عمارة في معنى استخالف  ليحقق المنتمي إلي  خاصًة، مجتمععامًة وفي ال في الكون المنحعة

 :وهي وحمل  لألمانة، ولذلك تستعر  الباحثة األهمية العلمية والتطبيقية للدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها كمتطلب من متطلبات التنمية البشرية للمجتمعات في (أ 

 .لحاضر، حيه تعتبر الهدف الذ  يسعى لتحقيق  مختلف دول العالموقتنا ا

والمسؤولية الّذات التي تناولت موضوع إدارة  والدراسات األبحاه من ندرةالّدراسة تنبع أهمية (ب 

محليًا وعربيًا، مما شجع الباحثة على اختيار موضوع الرسالة  - فيما تعلم الباحثة - االجتماعية

 .هي األولى في هذا المجال مدفوعة بأمل أن تكون

إلجراء المزيد من  ،إثارة اهتمام الباحثين والمهتمين بالبحه العلمي من طلبة الدراسات العليا(ج 

أخرى تؤثر فيها لتحقيق األهداف الحردية  متغيراتوالبحه في الّذات إدارة  ،الدراسات في مجال

 .ناحية أخرىوتحقيق التراكم المعرفي والبحثي من  ،والمجتمعية من ناحية

وحتى المؤسسات المجتمعية مثل المدارس  ،لمؤسسات بقطاعاتها المختلحةالحائدة ل الدراسة ستحقق(د 

الّذات تعتبر إطارًا شاماًل للكشف عن العالقة التي تربط بين محهوم إدارة ألنها ؛ والجامعات

براز أهمية إدارة و  االجتماعيةوالمسؤولية   ،المسؤولةدر البشرية ودورها في إعداد الكوا ،الّذاتا 

 .والموازنة بينها، لتحقيق التنمية االجتماعيةو القادرة على تحقيق أهدافها الشخصية والمهنية 

 .نحسهاالّدراسة رفد المكتبات المحلية بمرجع قد يحيد المهتمين في مجال (ه 

 .تحيد صانعي القرار في المؤسسات المختلحة بتبني محاهيمها الّدراسة إن توصيات(و 
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للمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مجال التنمية البشرية،  ستكماالً االّدراسة هذه  تعتبر(ز 

 .لتكون نقطة االنطالقة في صناعة التنمية

 
 أهداف الدراسة 2.7

 :اآلتية األهدافتحقيق  إلىالّدراسة تسعى 

فوووي محافظوووة  ةغيووور الحكوميووووميوووة و لووودى العووواملين فوووي المؤسسوووات الحكالوووّذات مسوووتوى إدارة  معرفوووة .7

 .الخليل

فووي محافظووة  غيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي المؤسسووات الحكوميووة و الووّذات مؤشوورات إدارة معرفووة  .6

 .الخليل

 المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلودى العواملين فوي الّذات في مستوى إدارة التعرف إلى الحروق  .4

 والمؤهوووول ،االجتماعيووووة والحالووووة العمريووووة، والحئووووة الجوووونس، :وفقووووًا لمتغيوووورات ،فووووي محافظووووة الخليوووول

 .العملية الخبرة وسنوات الوظيحي، والمسمى المؤسسة، ونوع العلمي،

 المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلودى العواملين فوي الّذات في مستوى إدارة التعرف إلى الحروق  .3

 والمؤهوووول ،االجتماعيووووة والحالووووة العمريووووة، والحئووووة الجوووونس، :وفقووووًا لمتغيوووورات ،فووووي محافظووووة الخليوووول

 .العملية الخبرة وسنوات الوظيحي، والمسمى المؤسسة، ونوع العلمي،

فووي  وغيوور الحكوميووةلين فووي المؤسسووات الحكوميووة لوودى العووام االجتماعيووةمسووتوى المسووؤولية معرفووة  .2

 .محافظة الخليل

فووي  غيور الحكوميووةلين فوي المؤسسووات الحكوميووة و لوودى العووام االجتماعيوةمؤشوورات المسووؤولية معرفوة  .2

 .افظة الخليلمح
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المؤسسوات الحكوميوة وغيور لدى العاملين فوي  االجتماعيةالمسؤولية في مستوى  التعرف إلى الحروق .1

 ،االجتماعيووووة والحالووووة العمريووووة، والحئوووة الجوووونس، :وفقووووًا لمتغيوووورات ،فووووي محافظووووة الخليووول الحكوميوووة

 .العملية الخبرة وسنوات الوظيحي، والمسمى المؤسسة، ونوع العلمي، والمؤهل

 

 أسئلة الدراسة 2.7

 :اآلتيةاألسئلة  نإلى اإلجابة عالّدراسة تهدف 

 في محافظة الخليل؟ لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةالّذات ما مستوى إدارة  (7

فووووي محافظووووة  المؤسسووووات الحكوميووووة وغيووور الحكوميووووةلوووودى العووواملين فووووي الووووّذات موووا مؤشوووورات إدارة  (6

 الخليل؟  

فوي  لدى العاملين فوي المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوة إدارة الّذاتفي مستوى  هل هناك فروق (4

 العلمووي، والمؤهوول ،االجتماعيووة والحالووة العمريووة، والحئووة الجوونس، :وفقووًا لمتغيوورات ،محافظووة الخليوول

 ؟العملية الخبرة وسنوات الوظيحي، والمسمى المؤسسة، ونوع

فوووي  المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووةلين فوووي لووودى العوووام االجتماعيوووةموووا مسوووتوى المسوووؤولية  (3

 ؟محافظة الخليل

فوووي  المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووةلووودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووةموووا مؤشووورات المسوووؤولية  (2

 محافظة الخليل؟

لوودى العوواملين فووي المؤسسووات الحكوميووة وغيوور  االجتماعيووةالمسووؤولية فووي مسووتوى  هوول هنوواك فووروق (2

 ،االجتماعيووووة والحالووووة العمريووووة، والحئوووة الجوووونس، :وفقووووًا لمتغيوووورات ،لخليووولفووووي محافظووووة ا الحكوميوووة

 ؟العملية الخبرة وسنوات الوظيحي، والمسمى المؤسسة، ونوع العلمي، والمؤهل
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 فرضيات الدراسة 1.7

 :إلى التحقق من صحة الحرضيات اآلتيةالّدراسة تسعى 

 :األولىالرئيسة الفرضية 

لودى العوواملين فووي الووّذات فوي مسووتوى إدارة  α≤0.05عنوود المسووتوى  ئيةإحصواال توجود فووروق ذات داللووة 

 العمريوووة، والحئوووة الجووونس، :وفقوووًا لمتغيووورات ،فوووي محافظوووة الخليووول المؤسسووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووة

 .العملية الخبرة وسنوات الوظيحي، والمسمى المؤسسة، ونوع العلمي، والمؤهل ،االجتماعية والحالة

 :على النحو اآلتيالرئيسة األولى فرضيات فرعية هي  يتفرع عن الفرضية

لودى العوواملين الووّذات فووي مسوتوى إدارة  α≤0.05عنوود المسوتوى  إحصوائيةال توجود فوروق ذات داللووة  .7

 .تعزى لمتغير الجنس ،في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةفي 

لودى العوواملين الووّذات فووي مسوتوى إدارة  α≤0.05عنوود المسوتوى  إحصوائيةال توجود فوروق ذات داللووة  .6

 .تعزى لمتغير نوع المؤسسة ،في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةفي 

لودى العوواملين الووّذات فووي مسوتوى إدارة  α≤0.05عنوود المسوتوى  إحصوائيةال توجود فوروق ذات داللووة  .4

 .االجتماعيةلمتغير الحالة تعزى  ،في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةفي 

لودى العوواملين الووّذات فووي مسوتوى إدارة  α≤0.05عنوود المسوتوى  إحصوائيةال توجود فوروق ذات داللووة  .3

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،محافظة الخليل في 

لودى العوواملين الووّذات فووي مسوتوى إدارة  α≤0.05عنوود المسوتوى  إحصوائيةال توجود فوروق ذات داللووة  .2

 .تعزى لمتغير المسمى الوظيحي ،في محافظة الخليلحكومية وغير الحكومية المؤسسات الفي 

ومسوووتوى إدارة  ،بوووين متغيووور العمووور α≤0.05عنووود المسوووتوى  إحصوووائيةال توجووود عالقوووة ذات داللوووة  .2

 .في محافظة الخليلالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدى العاملين في الّذات 
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ومسووتوى  ،سوونوات الخبوورةبووين متغيوور  α≤0.05المسووتوى  عنوود إحصووائيةال توجوود عالقووة ذات داللووة  .1

 .في محافظة الخليلالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدى العاملين في الّذات إدارة 

 :الثانيةالرئيسة الفرضية 

لووودى  االجتماعيوووةفووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05عنوود المسوووتوى  إحصوووائيةال توجوود فوووروق ذات داللووة 

 والحئوة الجونس، :وفقوًا لمتغيورات ،فوي محافظوة الخليولالحكوميوة وغيور الحكوميوة المؤسسوات العاملين في 

 الخبوورة وسوونوات الوووظيحي، والمسوومى المؤسسووة، ونوووع العلمووي، والمؤهوول ،االجتماعيووة والحالووة  العمريووة

 .العملية

 :ة الثانية فرضيات فرعية وهييتفرع عن الفرضية الرئيس

لودى  االجتماعيوةفوي مسوتوى المسوؤولية  α≤0.05المسوتوى عنود  إحصوائيةال توجد فوروق ذات داللوة  -7

 .تعزى لمتغير الجنس ،في محافظة الخليلالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملين في 

لودى  االجتماعيوةفوي مسوتوى المسوؤولية  α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةال توجد فوروق ذات داللوة  -6

 .تعزى لمتغير نوع المؤسسة ،في محافظة الخليلة المؤسسات الحكومية وغير الحكوميالعاملين في 

لودى  االجتماعيوةفوي مسوتوى المسوؤولية  α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةال توجد فوروق ذات داللوة  -4

تعووووزى لمتغيوووور الحالووووة  ،فووووي محافظووووة الخليوووولالمؤسسووووات الحكوميووووة وغيوووور الحكوميووووة العوووواملين فووووي 

 .االجتماعية

لودى  االجتماعيوةفوي مسوتوى المسوؤولية  α≤0.05المسوتوى  عنود إحصوائيةال توجد فوروق ذات داللوة  -3

تعووووزى لمتغيوووور المؤهوووول  ،فووووي محافظووووة الخليوووولالمؤسسووووات الحكوميووووة وغيوووور الحكوميووووة العوووواملين فووووي 

 .العلمي
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لودى  االجتماعيوةفوي مسوتوى المسوؤولية  α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةال توجد فوروق ذات داللوة  -2

تعوووزى لمتغيووور المسوووومى  ،فوووي محافظوووة الخليووولر الحكوميووووة المؤسسوووات الحكوميوووة وغيوووالعووواملين فوووي 

 .الوظيحي

مسوتوى المسووؤولية و  ،عموربوين متغيور ال α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةال توجود عالقوة ذات داللوة  -2

 .في محافظة الخليلالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدى العاملين في  االجتماعية

المسوؤولية ومسوتوى  ،سونوات الخبورةبوين  α≤0.05لمسوتوى عنود ا إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة  -1

 .في محافظة الخليلالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدى العاملين في  االجتماعية

 :الثالثةالرئيسة الفرضية 

 االجتماعيووة والمسووؤوليةالووّذات بووين إدارة  α≤0.05ال توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية عنوود المسووتوى 

 .المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل لدى العاملين في

 

 الدراسة حدود 1.7

 :اآلتيةعلى الحدود الّدراسة تشتمل هذه 

 فوووووي تنميوووووة المسوووووؤولية الوووووّذات بمعرفوووووة أثووووور إدارة الّدراسوووووة يتحووووودد موضووووووع  :الحـــــدود الموضـــــوعية

 .ة الخليللدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظ االجتماعية

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليلالعاملين في  :الحدود البشرية. 

 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل :الحدود المكانية. 

 (6172 -6172)العام  :الحدود الزمنية 
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 محددات الدراسة 1.7

 الّذاتضوع إدارة الكتب والمراجع والدراسات التي تناولت مو  ُشح. 

 

 هيكلية الدراسة 71.7

 :على النحو اآلتيعلى خمسة فصول وهي مقسمة الّدراسة تشتمل 

  وأهوودافها اأهميتهووو  مبرراتهوواو  ومشووكلتهاتشوومل مقدمووة الدراسوة و الّدراسووة يعور  خلحيووة   :الفصل األول

 .تهاتحصيل هيكليو  ،ومحدداتها الدراسة، حدودو  هاوأسئلتها وفرضيات

 .الدراسات السابقةو  ،يتضمن محتويات اإلطار النظر   :لثانيالفصل ا

عينووووة و  ،راسوووةالمجتموووع الوووذ  أجريووووت عليووو  الديتطووورق إلوووى مووونهج الدراسووووة وأدواتووو  و   :الفصل الثالث

جوووراءات التحقوووق مووون صووودق أداة  ،وخصائصوووها الّدراسوووة   –ثباتهوووا، ويبوووين و الّدراسوووة وا 

 .التحليل اإلحصائي لخصائص العينة -أيضاً 

 موون المبحوووثين، تووم الحصووول عليهووالتحليوول اإلحصووائي للبيانووات التووي يعوور  نتووائج ا  :لفصل الرابعا

 .أسئلة الدراسة، والتحقق من صحة الحرضيات علىواإلجابة  ،ثم عر  تلك النتائج

االسووتنتاجات والتوصوويات التووي و  نتووائج األسووئلة والحرضووياتمناقشووة ملخووص  يتضوومن: الفصــل الخــامس

 .ج الدراسةبنيت على نتائ
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 الفصل الثاني

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة
 

 مقدمة 7.6

 موضوووع ثانيهووايعووالج ، و الووّذاتموضوووع إدارة  أولهووا ، يتنوواولةرئيسوو موون ثالثووة مباحووه الحصوول هووذا يتكووون

لشووب  واالخووتالف عليهوا وتحديوود أوجو  ا تعليووقالدراسوات السووابقة وال ثالثهووا نواقشي، و االجتماعيووة ليةؤو المسو

 .الحالية وبين الدراسات السابقةالّدراسة بين 

 

 الّذاتإدارة  :المبحث األول 6.6

 مقدمة 7.6.6

موون متغيوورات  هاموواً يعتبوور متغيوورًا  إذ، الووّذاتبوودون محهوووم فهووم الشخصووية أو السوولوك  ال يمكوون بشووكل عووام

 ،يووة التووي يكونهوا الحوورد عوون نحسوو الشخصوية، وال نسووتطيع أن نحهووم سولوك الحوورد إال فووي ضوووء الصوورة الكل

القوووويم والمعووووايير  إلووووىباإلضووووافة  ،موووون خووووالل مووووا تتسووووم موووون صووووحات وقوووودرات جسوووومية وعقليووووة وانحعاليووووة

علووى  اإلدراكيووةينشووأ عوون طريووق تعموويم الخبوورات االنحعاليووة الووّذات التووي ينتمووي إليهووا، ومحهوووم  االجتماعيووة

عوول معوو  بوونحس الطريقووة التووي يكووون بهووا الحوورد المحوواهيم باعتبوواره جووزءًا موون المجووال الكلووي الووذ  يتحا ،الحوورد
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ا المحهوووووم علووووى المسووووتوى الشووووعور  هووووذولوووويس موووون الضوووورور  أن يكووووون   األخووورى عوووون العووووالم المحوووويط

 (.6113الظاهر، )

 
 الّذاتمفهوم  6.6.6

 .النحس أو الشخصية :بأنهاالّذات ( 7916)عرف المعجم الوسيط 

 عنود والمشواعر األفكوار عيوجم تضومني شوامل افتراضي محهوم نهاالّذات على أ (7991) أبو زيديعرف و 

 مو يوق الشوخص معتقودات وتشومل ةيوشخصو ةيووعقل ةيجسوم خصوائص عون تعبور التويو  عن نحس ، الحرد

 .وطموحات  وخبرات 

ويقصووود بهوووذا  ،اتجاهوووات الشووخص ومشووواعره عووون نحسوو  الوووّذات موووا هووي إال أنّ  فيوورى (6111) رضوووا أمووا

بأنهووا العمليووات النحسوية التووي تحكووم السوولوك،  ،الووّذاتخوور لوو  عون ، وفوي تعريووف آتالووّذاالتعريوف موضوووع 

 .الّذاتويراد ب  عمل 

والمؤلحوة مون تحكيوره  ،كول موا يدركو  الحورد بصوورت  المركبوة مون خوالل (6113) الظواهرفي حين يتناولها 

كووذلك رؤيتوو  بمووا  ،ورؤيووة اآلخوورين لوو  ،وخصائصوو  الجسوومية والعقليووة واالنحعاليووة ،وتحصوويل  ،عوون نحسوو 

 .يتمنى أن يكون علي 

المشووواعر واألحاسووويس التوووي نملكهوووا تجووواه أنحسووونا هوووي التوووي تكسوووبنا  علوووى( 6111)الزبيووود   بينموووا يركوووز

يجابووًا بتقووديرنا نتاجنووا يتووأثر سوولبًا وا   الشخصووية القويووة المتميووزة أو تجعلنووا سوولبيين خوواملين، إذ أن عطاءنووا وا 

جابيوة مون التقودير واالحتورام تجواه الونحس زادت الثقوة بهوا، وبمقودار ازديواد لذواتنا، كلما زادت المشاعر اإلي

 ،المشوواعر السوولبية تجوواه الوونحس تقوول الثقووة بووالنحس، وبووذلك فووإن التقوودير واالحتوورام ألنحسوونا ينبووع موون الوونحس

 .وليس من مصدر خارجي
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 الّذاتنظرية  7.6.6.6

ي العقود األخيرة من القرن العشرين، ولعل العامل فتمثلت البدايات والتأصيالت النظرية لمحهوم الّذات 

 "الطبيعية"الواقعية أو  فحي نظريت  ،، أهم من قام ببناء نظرية في الّذات(Karl Rogers) األمريكي

 نحو والتطور للنمو نزعي كائن هو اإلنسان أن هي ،مسلمة على وتستند ،ةياإلنسانالّذات  تطورتناول 

 كونيل دائما سعىي إذ للنمو، فطر  بدافع   ولديُ  اإلنسان أن ذلك من حهميُ و  ،ذات  قيتحق كتمليل األفضل

  :وبناًء علي ، (6117،نا ) ،ةيفعال أكثر

يكون  نيح في ،الحرد مع ومنسجماً  متحقاً  كوني بعضها رةيالمتغ ةالخبر  من عالم في وجدي فرد كل -7

 .وتوافق  للحرد داً يتهد وأكثر الحرد مع انسجاماً  أقلّ  بعضها

 واستغالل لها، تعر ي التي داتيالتهد ومقاومة ،هايعل والمحافظة ذات ، قيلتحق الً يم فرد لكل -6

 .أهداف  قيتحق ليس في ممكن حد أقصى إلى الكامنة قدرات 

 طةيالمح ئت يب مع لحرداالجتماعي ل لتحاعلللخبرة وا جةينت وتنمو الحرد، ةيوماه نونةيك تمثل: الّذات -4

 .الحرد بها مري التي الخبرات جمعي الذ  المركز وتصبح والتعلم، جللنض جةينت تنموو  ب ،

، الّذاتهو تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الالشعورية والتصورات الخاصة ب :الّذاتمحهوم  -4

 .يبلوره الحرد ويعده تعريحًا لنحس 

 ألنها ؛شوههاي وأ ل ، تحده التي الخبرة تجاهلي أو نكري عندما للحرد النحسي التوافق سوء حدهي -2

 .ذات  مع تتطابق ال

 

 الّذاتمصادر تشكيل مفهوم  6.6.6.6

، حيه يتشكل من خالل التحاعل مع البيئة التي يعيش اإلنسانليس شيئًا موروثًا لدى الّذات إن محهوم 

اية يبدأ ضيقًا في بدالّذات أن الوعي ب إذفيها الحرد، ابتداًء من الطحولة وعبر مراحل النمو المختلحة، 
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حيات  وينمو ويتطور باتساع البيئة التي يتعامل بها، والخبرات والمواقف التي يمر بها الحرد أثناء 

، الّذات محهوم إلى مصادر تشكيل( 6113 الظاهر،)لت  للتكيف مع البيئة المحيطة ب ، ويشير محاو 

 :على النحو اآلتي

إذ ه تؤثر في  بإيجابية أو سلبية، بحيالّذات المصدر األول الذ  يشكل محهوم : الصور الجسمية -7

تناسق الجسم، كلها و  سالمة الحواسو  لون البشرةو  الطولو  الوزنو  الحجمو  المظهرو  أن بنية الجسم

 .وتقبل  لذات  ، وشعوره بكحاءت ،تجاه الحرد نحو نحس ترتبط با

 إذلذات ، كياء الملكية دليل لتمييز الطحل  ،استعمال ضمائر الغائب وبع  الضمائر إن: اللغة -6

كلما اتسعت دائرة الطحل اللغوية انعكست بشكل إيجابي على تطوره فتؤثر اللغة في نشأة الطحل، 

 .الذهني

على كيحية الشعور نحوه لها أثر في الّذات تعتبر المصدر اآلخر لتشكيل محهوم  :التغذية الراجعة -4

بة ل  كالوالدين واألقرباء خاصة في مرحلة الطحولة، من ذو  األهمية بالنسبرؤية الحرد لنحس  و 

 .والمعلمين واألقران

، حيه أن المعلم ل  الدور الكبير الّذاتمن المصادر المهمة في تشكيل محهوم : الخبرات المدرسية -3

النجا  والحشل و من خالل الطرق واألساليب التربوية الحديثة،  ،في تشكيل محهوم الطحل لذات 

بة إلى أنحسهم، فالطلبة ذوو التحصيل المرتحع من المحتمل يؤثران في الطريقة التي ينظر بها الطل

 .والعكس صحيح ،أن يطوروا مشاعر إيجابية نحو ذواتهم وقدراتهم

إن خبرات التنشئة األسرية األولى للطحل من المصادر الحيوية في  :االجتماعيةالتنشئة األسرية و  -2

ن األفكار، كو  األب واألم، حيه تُ ك  تشكيل الحرد لذات ، والتي يتأثر فيها باألفراد المقربين ل

، وتحاعل  اليومي في البيئة التي يعيش فيها، االجتماعيةواالتجاهات من خالل التنشئة   والمشاعر

 .والوضع االجتماعي واالقتصاد  ،وما يتلقى من أساليب الثواب والعقاب، وخبرات الحشل والنجا 
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ألن  التي يقوم بها الطحل منذ طحولت ؛ االجتماعيةدوار باألالّذات يتأثر محهوم : االجتماعيةاألدوار  -2

، الّذاتالناجحة تعزز الحكرة السليمة الجيدة عن  االجتماعيةالتحاعل االجتماعي السليم، والعالقات 

 .نجاحاً  االجتماعيةويزيد العالقات  ،الموجب نجا  التحاعل االجتماعيالّذات محهوم  ويعزز

 

 الّذاتأبعاد مفهوم  2.3.3.3

 :كما يلي هي، و (0224 ،الظاهر)التي أشار إليها الّذات م أبعاد محهو  أكد المختصون على

اآلخورين لو ، معتمودًا فوي ذلوك  تصوور الحورد لتقيويم إلوىيشير هوذا المحهووم  :االجتماعيةالّذات مفهوم  -1

علوووى تصووورفاتهم وأقووووالهم، ويتكوووون مووون المووودركات والتصوووورات التوووي تحووودد الصوووورة التوووي يعتقووود أن 

ويتمثلهوا الحورد مون خوالل التحاعول االجتمواعي موع اآلخورين، وال يمكون أن  ،اآلخرين يتصورونها عنو 

ورأ  األم لويس  ،تكون آراء اآلخرين على نحس الدرجة من األهميوة، فورأ  المعلوم لويس كورأ  الزميول

 .كرأ  صديق وهكذا

كموا الوّذات تي تحدد خصوائص يتكون من المدركات والتصورات ال ":الواقعية" المدركةالّذات مفهوم  -3

توونعكس إجرائيووًا فووي وصووف الحوورد لذاتوو ، وهووو عبووارة عوون إدراك الموورء لنحسوو  علووى حقيقتهووا وواقعهووا 

ولوووويس كمووووا يرغبهووووا، ويشوووومل هووووذا اإلدراك مظهووووره، وجسووووم ، وقدراتوووو ، ودوره فووووي الحيوووواة، وقيموووو ، 

ى الوووتعلم، ولديووو  قووووة ومعتقداتووو ، وطموحاتووو ، فقووود يووورى الحووورد أنووو  شوووخص لووو  كيوووان، وذو قووودرة علووو

أو قليوول األهميوووة، وضووعيف القووودرات، وفوورص النجوووا   جسوومية، وعلووى العكوووس قوود يشوووعر أنوو  فاشووول

 .أمام  ضئيلة

يتكون مون المودركات والتصوورات التوي تحودد الصوورة المثاليوة  ":ذات الطموح" المثاليةالّذات مفهوم  -2

جميعهوا، معتمودًا  أم الجسومية أم العقليوة أمليها، سواء من الناحيوة النحسوية التي يود الحرد أن يكون ع
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الوووّذات فكلموووا كوووان هوووو المسوويطر فوووإن محهووووم  ،المووودرك لووودى الحووردالوووّذات علووى مووودى سووويطرة محهوووم 

 .على تقييمات واقعية لكحاءات الحرد وقدرات  مبنياً المثالي غالبًا ما يكون أكثر واقعية، كون  

ر في بعضها البع ، وال تعمل بشكل مستقل، يتضح أن األبعاد الثالثة للذات مترابطة وتؤث

 :هما بعدين آخرين للذات( 7991 ،جادوأبو )ويضيف 

 يتعلمها معينة مواضيع في التحصيل نحو ومشاعره الحرد اتجاهات هوو  :األكاديميالّذات  مفهوم (أ 

 .المرتحعة التحصيلية االختبارات في وعالمات  درجات  عن الحرد تقرير هو أو ،الحرد ذلك

 يكون وقد ،بعدها يتالشى ثم ،وجيزة لحترة الحرد يملك  ثابت غير محهوم وهو :المؤقتالّذات  وممفه (ب 

 .إزاءها نحس  الحرد يجد التي والتغيرات المواقف حسب ،في  مرغوب غير أو ،في  مرغوباً 

 

 الّذات اجاتياحت 4.6.6

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ( 6)هِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ إِيلَافِ( 7)يلَا ِ قُرَيْ   إلِ} :التنزيليقول اهلل تعالى في محكم 

 .(3-7: سورة قريش)، {(3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع  وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْ ٍ( 4)

 العووالم األمريكووي التووي تناولهووا يةاإلنسووانوبووذلك يكووون القوورآن الكووريم قوود تقوودم فووي الحووديه عوون الحاجووات 

(Maslow, 1970)   مون خوالل هورم الحاجوات  يةاإلنسوانمن أهم من تحده عون الحاجوات الذ  يعتبر

، الوّذات قيوبتحق وتنتهوي ،الذ  يشمل خمس مستويات من الحاجة، تبودأ بالحاجوات الحسويولوجية يةاإلنسان

 (7991جابر، ) :الحاجات اآلتية من الهرم تكونيو 

لطعووام والموواء والجوونس شوور بالبقوواء، وتشوومل الحاجووة إلووى اكل مباتوورتبط بشوو :ةيولوجيالفســ الحاجــات -7

 .ألنها إذا لم تشبع تسيطر سيطرة كاملة على حياة الحرد ؛إشباعهالذا ال بد من   والنوم

تظهووور حاجوووات األمووون كووودوافع     ر  حوووين تشوووبع الحاجوووات الحسووويولوجية بشوووكل ُمووو :حاجـــات األمـــان -6

لوذلك يكوون هودف الشوخص  ألمون والقابليوة للتنبوؤ؛والنظوام واالبنيوة  إلوىوهي تشمل الحاجة  ،مسيطرة
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شوباعفي هذا المستوى هو أن يونقص الشوك ويوتخلص مون الريبوة وعودم اليقوين فوي حياتو ،  حاجوات  وا 

 .يعيش في بيئة متحررة من الخطر األمن للحرد أن

الحاجووات الحسوويولوجية وحاجووات  أشووبعتمتووى مووا  :"االجتماعيــةالحاجــات " واالنتمــاء الحــب حاجــات -4

ذا لوم تشوبع هوذه الحاجوة ،التوواد إلوىفإن الحرد يدفع بالحاجة  ،مناأل فوإن  ،وأن يكوون موضوع حوب، وا 

 .واالغتراب ،والخواء ،الحرد يشعر بالوحدة

 إشوووباععلوووى الحووورد فوووي حوووال كوووان محظوظوووًا فوووي  هوووذه الحاجوووةتسووويطر  :ريوالتقـــد لالحتـــرام الحاجـــة -3

التقوودير موون اآلخوورين، وهوووذا  إلوووىالحوورد  يحتوواج إذ، الحاجووات الحسوويولوجية واألمنيووة والحوووب واالنتموواء

مشووواعر  إلوووى بأنووو  متقبووول وذو مكانوووة وشوووهرة، إضوووافةخلوووق مشووواعر لووودى الحووورد  إلوووىالتقووودير يوووؤد  

 ،ً االنتمواء والثقوة، وهووذه المشواعر تنووتج عوادة موون االنغمواس فوي األنشووطة التوي تعتبوور نافعوة اجتماعيووا

 .ثبيط الهمم ومشاعر القصورت إلىيؤد   ،والقصور في إشباع حاجات التقدير

 مناسوبًا، يكوون مون القالئولشوباعًا الحاجات األساسية للحرد إ إشباعإذا تم  :الّذات قيتحق إلىالحاجة  -2

إلمكانيوواتهم وقوودراتهم ومووواهبهم  ،المسووتمرالووّذات الووذين حققوووا ذواتهووم، وتتوجوو  دوافعهووم نحووو تحقيووق 

تجواه ال يتوقوف وكا ،امة بطبيعوة الشوخص وتقبلو  لهوات ومعرفةا باعتبار ذلك تحقيقًا لرسالة أو أداء له

  .والتعاون داخل الشخص ،والتكامل ،نحو الوحدة

 التووي ةياألساسو الحاجوات هوو ،إلشوباع  اإلنسوان سوعىي موا أول أن يةاإلنسواناالحتياجوات  هورم مون نيتبوي

 ،ات يمسوووتو  فووي لووقالق وتوودرج سوووتعادة التوووازن،ا الإشووباعه تميوو حتووى ،القلووق مووون ةيووعال درجووة فووي تتسووبب

 منقطوع، ريووغ مسوتمراً  كووني ولكنو  ات يمسوتو  أدنوى فوي القلوق كووني هيوح ،الّذات قيتحق باتجاه انخحاضاً 

 .توقفي وال ومتواصل مستمر األفضل نحو اإلنسان يسعن أل لماذا؟
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 يةاإلنسانلالحتياجات  (Maslow)هرم (: 1.2) يوضح الشكل
 

 
 يةاإلنسانتياجات لالح (Maslow) هرم(: 1.2) الشكل

 http://9sakl.blogspot.com/2013/05/blog-post_4024.html: المصدر
 

 :وهي (Maslow, 1970)العالم  حسب ما أشار إليها ذواتهم حققوني نيالذ األشخاص سمات

 .وبدقة ةيواقع قةيبطر  الواقع دركوني -7

 .عام بشكل طيالمح والوضع نيواآلخر  ألنحسهم قبوالً  ظهروني -6

 .ةيعيوالطب ةيوالتلقائ بالبساطة تسموني -4

 .ذواتهم على زهميترك من أكثر بهم طةيالمح بالمشكالت هتموني -3

 .ةيللخصوص والحاجة نياآلخر  عن االنحصال نيب الموازنة على قدرة هميلد -2

 .ثقافتهم أو ئتهميب على عتمدوني ال فهم لذلك ؛ةيلالستقالل لونيمي -2

 .لذواتهم ريالتقد في اً مستمر  داً يتجد هميلد -1
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 .نيالمقربب فقط سيول ،عامة اإلنسانب هتمونيو  توحدوني -1

 .األصدقاء من محدود عدد مع قةيعم صداقة بنوني -9

 .لديهم رو  دعابة نامية وغير عدوانية -71

 (.7991 جابر،) مبتكرون ومبدعون -77

 حقوقي الوذ  شوخصلا سوماتو  يةاإلنسوانالحتياجوات ل طرحو  لخوال مون (Maslow, 1970) يتضوح أن

الحوورد  حصوولي لكووي ،قهووايلتحق اإلنسووان سووعىي التووي واالجتموواعي النحسووي التوافووق حالووة نعوو تحوودهي  ذاتوو 

 كووول نيبوووتوووي يعووويش فيهووا مووون خوووالل عوامووول توافووق قويوووة بينووو  و ال ئوووةيالبعلووى التووووازن كعنصووور مهوووم فووي 

 .واالجتماعي النحسي افقالتو  عدم أو ،التوافق هيح منالّذات  فحص من بد لذلك ال ،عناصرها

 

 التوافق النفسي واالجتماعي 7.4.6.6

بحيوه  أخورى، جهوة مون ئتو يب نيوبو نو يوب ،جهوة مون ونحسو  الحورد نيبو "تووازن" موةءموا ةيوعمل هو التوافق

 قوودر علووى يكووونو   ،يوف شيعووي الووذ  جتمواعياال اإلطووار ضوومن ةيوالنحسوو ةيوالماد حاجاتوو  يسوتطيع تحقيووق

 عيوووجم يشووومل ، فهوووو يوووف شيعوووي الوووذ  للمجتموووع رةيوالمسوووا ،هوووايف شيعوووي التوووي ةئووويالب ضووومن المرونوووة مووون

التوافوق  أبعواد إلوى (7991زهوران، )ر يشوي وفيما يلي ةيواالجتماع ةيوالمهن ةيالشخص الحرد اةيح مجاالت

 :ما يليك وهي

شووباع ،عنهووا والرضووا ،الوونحس مووع السووعادة تضوومنيو  :(والجســدي النفســي) الشخصــي التوافــق .7  وا 

 الووداخلي الصووراع قوولي هيووح ،داخلووي سوولم عوون عبووريو  ة،يوووالثانو  ةيوواألول ةيووالداخل والحاجووات  عالوودواف

 .المتتابعة مراحل  في النمو لمطالب التوافق كذلك تضمنيو 
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 رييالمعوا رةيومسوا ،المجتموع اتيوبأخالق وااللتوزام ،نياآلخور  موع السوعادة تضومني :االجتماعي التوافق .6

 ريوولخ والعموول، ميالسوول االجتموواعي ريووالتغ وتقبوول ،االجتموواعي الضووبط لقواعوود واالمتثووال ،ةيوواالجتماع

 .ةياالجتماع الصحة قيتحق إلى ؤد ي مما ،ةيالزوج والسعادة الجماعة

 اإلنجوواز قيوووتحق ،باً يوتوودر  علموواً  لهووا واالسووتعداد للمهنووة المناسووب اريوواالخت ضوومي :المهنــي التوافــق .4

 .المناسب العمل في المناسب العامل عن  عبريو  والنجا ، بالرضا والشعور واإلنتاج

 

 الّذاتتعريف إدارة  3.6.6

 فووي النجووا  مؤشوورات إحوودى هووي كحوواءة لتحقيووق أهدافوو ب نحسوو  مووع وتعاملوو  لذاتوو  اإلنسووان إدارة حسوون إن

 .حيات  في لحشل  مدعاة هو ذات  مع فشل  فإن ذلك مقابل وفي  الحياة

تحقيوق الهودف عون طريوق تجميوع المووارد واإلمكانوات  إلوىهي نشاط بأنها  اإلدارة  (6111) رضا يعرف

 .من خالل حسن التوجي  واالستغالل األمثل لها

 تعنوي التوي المسوتقلة اإلرادة مون أ  ؛الداخل من النابعة اإلدارة هيالّذات إدارة أن  (7999)كوفي ويرى 

 علووى الححواظ علووىالوّذات  ةإدار  وتركوز الحعوول، علوى المقوودرة أ  ،واالختبوارات القورارات اتخوواذ علوى المقودرة

دارة ،اإلنتاج على والقدرة اإلنتاج بين التوازن  .المهم قبل باألهم البدء تعنيالّذات  وا 

 والوسووائل الطوورق بأنهوواالووّذات إدارة  يصووف (6171) كمووا ورد فووي دراسووة الهووذلي (2001) المهيوور أمووا 

 ،أهدافووو  تحقيوووق فوووي تثمار طاقاتووو واسووو ،واسوووتغالل مهاراتووو  ،وقتووو  مووون االسوووتحادة علوووى المووورء تعوووين التوووي

يجاد  .األهدافو  ،والرغبات ،الواجبات بين ما حيات  في التوازن وا 

 الزبيووود يؤكووود ، و األهووودافبأنهوووا تعنوووى اسوووتخدام المهوووارات لتحقيوووق الوووّذات إدارة ( 6112) يعووورف مووواهرو 

فهوم وجهوة نظورك تعظويم اسوتخدام مهاراتنوا لتحقيوق أهودافنا مون خوالل  هيالّذات إدارة على أن ( 6111)

 يصوووفو  .بوضوووو  وتحقيقهوووا األهووودافوتحديووود صوووحات الشوووخص التوووي تسووواعد علوووى تحديووود  ،عووون نحسوووك
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 وقتو  تنظويم علوى اإلنسوانقودرة  هويالوّذات إدارة بوأن ( 6177) شعيبدراسة  كما ورد في (6171)العقيد

مسووواك ،الووونحس فوووي الوووتحكم ومحاولوووة وأشووويائ ، وأوراقووو  وارتباطاتووو  ومواعيوووده مووون خوووالل قووودرة  زمامهوووا وا 

مكانيات  قدرات  من ، واالستحادةعلى تحديد أهداف  اإلنسان  .األهدافومتابعة تحقيق تلك  ،وا 

 الحووورد جهوووودي هوووالوووّذات  إدارةأن  (6177، شوووعيب)دراسوووة  كموووا ورد فوووي ( ,Gerharet 6113)يعووورف 

 ،ئوةيالب وعوامول الوقوت علوى طرةيوالسو ،األهوداف ووضوع ،المشوكالت ديوتحد وتتضومن ،أفعالو  في للتحكم

 .األهداف قيتحق نحو التقدم لضبط والعقاب الثواب واستخدام

تشووترك فوي قيووام الحوورد بتوجيوو   ،ومون المالحووظ أن غالبيووة التعريحوات النظريووة المختلحووة لمحهووم إدارة الووذات

 .قدرات  ومهارات  الّذاتية نحو تحقيق أهداف 

توجيوووو  مشوووواعره وأفكوووواره إدارة و هووووا قوووودرة الحوووورد علووووى علووووى أن ،إجرائيوووواً الووووّذات تعريووووف إدارة  يمكوووونوبووووذلك 

إشوباع حاجوات  القودرة علوىتحقيقهوا، مون خوالل  إلوىالتي يصوبو  األهدافنحو  استغالل مهارات  وقدرات و 

 .والواجبات ،األهدافو  ،والرغبات ،حاجاتالتوازن في الحياة بين ال حالة من لخلق ،النحس األساسية

 
 الّذاتدارة مكونات إ 2.6.6

 :وهي كما يلي ،الّذاتإلدارة رئيسة  ثاله مكونات إلى( 6111) الزبيد  شيري

هو تعليم الشخص ليكوون أكثور وعيوًا بسولوك  الخواص، وأحود الّذات الهدف من مراقبة : الّذاتمراقبة  -7

هووو تعلوويم الشووخص علووى مراقبووة سوولوك  دون  ،لتحقيووق هوودف سوولوكي معووين المتبعووةاالسووتراتيجيات 

وذلووك بسوبب عمليووة  ،مرغوووب فيو الغيور يخحووف مون السوولوك  ،نواك أثوور تحواعليملقون، بحيوه يكووون ه

 .المالحظة تلك

ـــّذاتتقيـــيم  -6 والوووذ  هوووو مووون ضووومن  ،فوووي الهووودف السووولوكي اً يحووودد الشوووخص موووا إذا كوووان منهمكووو :ال

التووي تووم تحديوودها بحتورة زمنيووة معينووة، للتقريوور موا إذا كووان الهوودف قوود تحقوق موون أجوول التقوودم  األهوداف
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ذا لم يتحقق نحتواج لتعوديل الهودفالّذاتية لمرحلة تقو  ، ولكوي الوّذاتوالرجووع مورة أخورى لمراقبوة  ،، وا 

واقعيوة وقابلوة للتحقيوق، ويمكون جعلهوا قابلوة للتحود   األهودافنرفع احتمالية النجا  ينبغوي أن تكوون 

 .كلما حقق الشخص النجا  وبثبات

معنويووووة ماديوووة و  زات ومكافووومت متنوعووووةمعوووز الووووّذات تسوووليم  إلوووىالووووّذات تشوووير تقويوووة  :الــــّذاتتعزيـــز  -4

 .الموضوعة األهداف إلىللوصول 

طالموووا أن الشوووخص يبوووذل ثيووور مووون الوقوووت والجهووود لتطبيقهوووا، و الك إلوووى قووود تحتووواجالوووّذات أن إدارة  يتضوووح

والححووواظ علوووى  ،مرغووووب بهووواغيووور الجهووود لتغييووور سووولوك ، فوووإن ذلوووك يعتبووور المحتوووا  لتقليووول السووولوكيات 

سيحصوول ، وتقويموو  وتقويتوو  يالووّذاتا يصووبح الشووخص قووادرًا علووى مراقبووة سوولوك  وعنوودم ،التصوورف السووليم

 .وبذلك يستحيد الحرد وتعم الحائدة على كل المجتمع ،على السلوك اإليجابي المرغوب في 

 

 الّذات إدارة  مهارات 2.6.6

يوووه يتبووواين ال توجوود قائموووة محووددة للمهوووارات الحياتيووة، لكووون تقتوور  منظموووة اليونيسوويف مجموعوووة منهووا، ح

اختيارهووا والتركيووز عليهووا وفقووًا للموضوووع وللظووروف، وبشووكل عووام فووإن التحاعوول بووين المهووارات، هووو الووذ  

مهوارات  العديود مون( 6177شعيب،)، ويذكر الّذاتينتج المخرجات السلوكية القوية المرغوب فيها إلدارة 

 :منهاالّذات 

 :األشخاص بين والعالقات التواصل مهارات -7

 اللحظي حظي وغيرالل التواصل. 

 الجيد اإلصغاء. 

 بووداء المشوواعر، عوون التعبيوور   المالحظووات وتلقووي ،"اللوووم توجيوو  دون موون"والتعليقووات  ،المالحظووات وا 

 .والتعليقات
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 :الرفض/التفاوض مهارات -6

دارة التحاو  مهارات -  .النزاع وا 

 .الّذات توكيد مهارات -

 .الرف  مهارات -

 ":معه والتعاطف الغير تفهُّم" العاطفي التقمصُّ  -4

 .التحهم هذا عن والتعبير ،وتحهمها ،وظروف  اآلخر الحتياجات االستماع على المقدرة -

 :الفريق وعمل التعاون -3

 .المختلحة وأساليبهم اآلخرين إلسهامات االحترام عن التعبير -

سهام  لقدرات  الشخص تقييم -  .المجموعة في وا 

 :يدالتأي لكسب الدعوة مهارات -2

قناعهم اآلخرين على التأثير مهارات -  .وا 

 .والححز التشبيك مهارات -

 :القرار صنع مهارات -2

 .المشكالت وحل القرار صنع مهارات -

 .المعلومات جمع مهارات -

 .اآلخرين وعلىالّذات  على الحالية لإلجراءات المستقبلية النتائج تقييم -

 .للمشكالت البديلة الحلول تحديد -

 :الناقد التفكير اراتمه -1

 .اإلعالم ووسائل األقران تأثير تحليل -

 .فيها تؤثر التي والعوامل ،االجتماعية والمعتقدات واألعراف والقيم التوجهات تحليل -
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 .المعلومات ومصادر الصلة ذات المعلومات تحديد -

 :الّذات ٕادارةمهارات  -1

 .األهداف تحديد مهارات -

 .الّذات ومراقبة "للذات التقدير  التقييم" الّذات تقييم مهارات -

 .الثقة بناءو الّذات  تقدير مهارات -

 .الضعفو  القوة والتوجهات، ومواطن والقيم الحقوق معرفة ذلك في بما يالّذات الوعي مهارات -

 .للسيطرة الباطني المركز مهارات لزيادة  -

 :المشاعر إدارة مهارات -1

 .الغضب امتصاص إدارة -

 .والقلق الحزن مع عاملالت -

 .المؤلمة والصدمات واإلساءة الخسارة مع التعامل مهارات -

 :الضغوط مع التعامل مهارات إدارة -71

 .الوقت إدارة -

 .اإليجابي التحكير -

 .االسترخاء تقنيات -

 

 الّذاتمبادئ إدارة  1.6.6

 ،النجا  في إدارت  لذات  ن من وضع عشر مبادئ يستطيع الحرد من خاللهاتمكن الباحثون النحسيو 

 (6111 رضا،: )وفهم نحس  وهي

 .ل  األساسيةيرتبط بالتخطيط ويشكل اللبنة : وضح الهدف -7
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 .واالستمرار في السعي نحو الهدف ،الحاعلية واالهتمام والمقصود ب : التفكير الجاد في الهدف -6

 ،تهوووم بنجوووا  مووون قبووولالوووذين سووواروا بوووإدارة ذوا األشوووخاصوالمقصووود بووو  : اتخـــاذ النمـــوذا المناســـب -4

 .حتى يكونوا قدوة لنا ؛ويتسنى لنا الوصل إليهم

ــالنفس -3  ،بأهدافوو  اإلنسووانوهووي تتطلووب إيمووان  ،الووّذاتواالعتموواد علووى  ،الووّذاتوهووو احتوورام : الثقــة ب

مكانيات  ،وقرارات  وبقدرات   .وا 

ضوووووء ويقوووووم علووووى دراسووووة األسووووباب ووضووووع الحلووووول الممكنووووة فووووي : يجــــابي والمنطقــــيالتفكيــــر اإل -2

 ،وبالتووالي حتووى يكوووون تحكيوورًا جووادًا، ينبغوووي أن يكووون واقعيوووا ،مووع وضوووع أكثوور موون بوووديل اإلمكانيووات

يجابيًا ومتزنًا ومبدعًا ومنطقياً   .وا 

  والتوجيوو ، والتنظوويم ،تتطلووب التخطويطالوّذات أن عمليووة إدارة  إذ ،الوّذاتيعتبوور محتووا  إدارة : التخطـيط -2

 .هذه العملية ومصدر االنطالق فيها والمراقبة، ويالحظ أن التخطيط محتا 

وحتى يدير الحرد ذات  بواحتراف، عليو  أن يسولك طريوق  ،الناجحةالّذات وهو من شروط إدارة : التعلم -1

 .التعلم من أجل االستمرار والتطور في إدارت  لذات 

 .الهدف إلىويكون ذلك بمثابة السحينة التي توصل : الصبر والثبات -1

الهودف واالسوتمرار  إلوىالمونظم، مون أجول الوصوول يران للكحا  والعمل الجواد ويش :المثابرة واإلصرار -9

 .في 

 إلوووىإذا كوووان الوقووت جوووزءًا مووون الخطووة وخطووووة للوصوووول : االســـتمتاع بالوقـــت فـــي طلـــب الهـــدف -71

 .الّذاتجزءًا من استكمال إدارة  شكاًل من أشكال المتعة، وبذلك يكونيشكل فال بد أن  ،هدف

 غرسووها يجووب مبووادئ سووبعة هنوواك أن، (6171، الهووذلي) كمووا ورد فووي دراسووة (6117، القحطوواني) يوورى

دارتهوا  ذاتوو  علوى السوويطرة القائود ليسووتطيع ؛عليهوا والححوواظ ،الوّذات فوي  السووبعة هوذه وتووأتي سوليم، بشووكلوا 

 :هي على النحو اآلتي والمبادئ المراحل وتلك ،يالّذات للنضج مراحل ثالثة ضمن مبادئ
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الـّذات  علـى خاصـاً  انتصـاراً  وتتطلـب لآلخـرين، الشخصـية التبعيـةالتحـرر مـن  ةمرحل: األولى المرحلة

 :اآلتية المبادئ تطوير خالل من

 :األول المبدأ

 والتنظيميووة يووةالّذات المتطلبووات مواجهووة فوويسووباقًا  يكووون وأن حياتوو ، أمووور كوول فووي مبووادراً  القائوود يكووون أن

 .سواء حد على

 :الثاني المبدأ

، ولديو  تصوور صوحيح لمسوتقبل ، يعمول علوى تحقيقو  مون خوالل ذهنو  فوي واضوحة لنهايةوا القائد يبدأ أن

 .ومواجهة العقبات التي تواجه  في مرحلة التنحيذ ،يتبناها التي األهدافو  الرسالةتحديد 

 :الثالث المبدأ

، ميوووةأه أقووول هوووو بموووا نحسووو  يشوووغل أن قبووول ،البدايوووة فوووي األولويوووة ذات األموووور اإلدار  القائووود خضووعيُ  أن

 بعووودها توووأتيو  األولويوووة، علوووى والعاجلوووةالمهموووة  األعموووال تحظوووى إذ أولوياتووو ، يرتوووب أن يسوووتطيعوبوووذلك 

 أهميوووة األقووول األعموووال وفوووي النهايوووة المهموووة، وغيوور العاجلوووة األعموووالف العاجلوووة، وغيووور المهموووة األعمووال

 .وقت يتوفر لم مابها  القيام وعدم إهمالها يمكن والتي العاجلة، وغير
 

ــة القائــد مــرور وبعــد: الثانيــة حلــةالمر   ليةال باالســتق نســميه أن يمكــن مــا لــه يتحقــق األولــى بالمرحل

 تظهـر المرحلـة هـذه وفـي لآلخـرين، التبعيـة عن بعيداً  والعمل التصرف في ذاته تقوي التي الشخصية

 :اآلتية المبادئ خالل من، المطلوب العمل إلنجاز اآلخرين مع التعاون إلى الحاجة

 : الرابع المبدأ

 لديووو  أن بمعنووى ،رابحووواً  القضووية فووي طووورف كوول يكوووون أن أ  للجميووع، المكسووب تحقيوووق بصوويغة التحكيوور

 عوون اآلخوورين مووع التعاموول فووي الحريوودة يةاإلنسووان المواهووب ممارسووة تتضوومن التووي الشخصووية القيووادة عووادة

 .المستقلة واإلدارة والضمير والتخيل الّذات إدراك طريق
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 :الخامس المبدأ

يجووابي لمووا يريوودون قولوو  لحهووم اإل اإلصووغاءالقائوود لرخوورين موون خووالل االتصووال الحعووال عوون طريووق فهووم 

 .الرسالة منهم بوضو ، ولتوصيل ما يريد من أفكار ومعلومات

 : السادس المبدأ

 لتحقيوووق ويناقشوووها وبووودائل، أفكوووار مووون خوووالل طووور  موووا لووودى القائووود مووون اآلخووورين، موووع اإلبوووداعي التعوواون

 .األفراد بين والنحسية والعاطحية العقلية بالحروق اإلحساس من بعنا جوهر  مكسب

 

 التالي المبدأ تبني تنمية العادات والمبادئ السابقة من خالل :الثالثة المرحلة

 :تتمثل في رئيسة جوانب أربعة حول الهمم بشحذ التجديد: السابع المبدأ

 التحمول القائود فوي تنموي التوي رياضويةال التموارين مثول األنشوطة بعو  علوى ويقوم :الجسدي الجانب -7

 .الجسم متطلبات كل على تحتو  التي السليمة والتغذية والقوة، والمرونة

 خووالل مون وذلووك ،  بهواوالتزامو ومعتقداتوو  وقيمو  مبادئوو ب القائود يتعهود عنوودما وذلوك :يالروحــ الجانـب -6

 .التأملي أو التعبد  اليومي برنامج 

 أحيانووواً  يسوومى، و يالووّذات بالبرنووامج االسووتقالل علووى الووذهن تووودريب موون نوعوواً  يعتبوور :العقلــي الجانــب -4

 .الوظيحية غير التعبيرية والكتابة ،والتخطيط ،الحرة القراءة طريق عن الحر بالتعلم

 أن يجووووب فإنوووو  ولهوووذا ؛األر  هووووذه علوووى بمحوووورده العوووويش يسوووتطيع ال فووووالحرد :االجتمــــاعي الجانـــب -3

 فوووي التحووواني خوووالل مووون بوووذلك ويقووووم معنوووى، حياتووو ل يجعووولل آلخووور حوووين مووون اآلخووورين موووع يتواصووول

 األموووون وتحقيووووق االجتماعيووووة العالقووووات وتقويووووة معهووووم، اإلبووووداعي التعوووواون عاموووول وتنميووووة ،مخوووودمته

 .الداخلي
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 الّذاتمقومات إدارة  1.6.6

 المقومووووات موووون العديوووود هنوووواكأن إلووووى ( 6171الهووووذلي، )دراسووووة كمووووا ورد فووووي ( 7911، سووووالمة)يشوووير 

 أموور ثالثوة فوي تحديودها يمكونالتي و  ،الّذاتب  باإلدارة األخذ عند موجودة تكون أن يجب يالت األساسية

 : رئيسة

 :العامة بالصحة االهتمام -7

 خلول فوأ  ،اإلنسوان لودى والجسمية ،والعقلية ،الروحية الجوانب تغطي شاملة نظرة العامة لصحةينظر ل 

 ،الشوبهات مون الورو  صوحة علوى المحافظوة لواجوبفا العاموة، الصوحة على يؤثر منها جانب في أو فيها

 وححووظ واألهووواء، ،واألسوواطير ،الخرافووات موون العقوول وححووظ والعصوويان، والنحوواق والكحوور اإليموواني والجحوواف

 .واألوبئة األمرا  من الجسد

 :الشخصية الصفات -6

 ،األمووور الجووةمع فووي والتووأني الصووبرو  ،العموول إنجوواز فووي والدقووة ،الخوواطرة وسوورعة ،الووذكاء مسووتوىتشوومل 

 التطووير فوي والرغبوة العوام، اإلطوالعو  الشخصوية، قووةو  التوردد، عودمو  المتغيورات، مع التأقلم في والمرونة

 .الصحات من وغيرها

 :األولية والمعلومات المعارف -4

 األهوداف معرفوة وتحديود عام، بشكل المنظمة وأهداف خطط في األولية والمعلومات المعارف هذه تتمثل

 اإلدار  معرفووة تتطلووبو  لتحقيقهووا، المناسووبة األسوواليب تحديوود يووتم أساسووها علووى التووي ،لووإلدار  الشخصوية

 السوووولطة وحوووودود ،واالختصاصووووات المهووووام ومعرفووووة معووووًا، وتكاملهووووا ارتباطهووووا وكيحيووووة ،المنظمووووة لألقسووووام

 .وغيرها والمرؤوسين الرؤساء من لكل التنظيمية واالرتباطات
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 :المشكالت وحل القرار اتخاذ مهارات -3

وت  مُ  اختيوار تعنوي القرار اتخاذ عملية إن  المشوكلة يحول الوذ و  ،البودائل بوين مون األفضول يلللبود القورار هذ  خ 

 ثوم ومون وتحكيور، بعموق ودراستها المعلومات جمعثم  ،الموقف أو المشكلة تلك ديدتح بعد الهدف ويحقق

 المرغوووب النتووائج يحقووق إيجابيوواً  أثووراً  يحووده والووذ  المشووكلة، تلووك لحوول المقترحووة الحلووول أفضوول اختيووار

 .فيها
 

 :الّذات إدارة تطبيق فوائد 1.6.6

 (6112الثقحي، ) :ما يليفي الموجزة والثمرات الحوائد من العديدالّذات  إدارة تحقق

 .وفاعلية بكحاءة تتطور والتي الكامنة، والمهارات واإلمكانيات الطاقات من االستحادة -7

 .والعملي الشخصي الصعيدين على المحققة اتاإلنجاز عن  الرضا تحقيق -6

 بووين التوووازن وكووذلك مووع،لمجتوا األسوورة ومتطلبووات ،العموول متطلبووات بووين توووازن إحووداه فووي النجووا  -4

 .والراحة العمل حب

 .ةالمختلح الشخصيات مع والقدرة على االتصال ،التعامل وفن ،بالنحس الثقة اكتساب -3

 .وغيرها ،واالنترنت ،الحاسوب بتقنيات االستعانة خالل من لتحقيق األهداف الوقت استغالل -2

 واألهميووة األولويووة حسووب المهووام ترتيووب كالقوودرة ،التخطوويط علووى القوودرة المهووارات موون العديوود اكتسوواب -2

 .يالّذات والتطوير ،المعارف وزيادة ،يالّذات التعلم ومهارة

 

 الّذات إدارة مبادئ تطبيق قاتيمع 77.6.6

 ها ذكر  ما حسبالّذات  مبادئ تطبيق عدم في سبباً  تكون أن يمكن التي قاتيالمع من العديد هناك

 :وهي كما يلي ،(6117 ،القحطاني)

 .القائد حددها التي الشخصية والطموحات الرغبات تحقيق صعوبات -7
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 .ذات  مع وتعامل  القائد تطلعات على اآلخرين تأثير -6

 .والجنون لالخيا من ضرب ذلك وأن ،الّذات إدارة أهمية بعدم االعتقاد -4

 ال  أ عنووودها، والوقوووف مراجعتهوووا إلووى حاجووة ال وأنووو  ،سوولحاً  الشخصووية التوجهوووات معرفووةب االعتقوواد -3

 .التطلعات بتحقيقالّذات  إلدارة عالقة

 :وهيالّذات إدارة لتطبيق  معيقات أخرى (6114، عبد العالي) وأضاف

 .المهام أداء في التخبط وبالتالي ووضو  بدقة األهداف تحديد عدم -7

 هووو مووا حسووب علووى ولوويس مهووم، وغيوور عاجوول هووو مووا حسووب علووى األعمووال وتنحيووذ ،األولويووات خلووط -6

 .عاجل وليس مهم

 تحقيوق إلوى الراميوة الجهوود تشوتيت علوى يسواعد فيما إدارت  حسن على القدرة عدم أو الوقت إضاعة -4

 .والغايات األهداف

يذاالّذات  جلد -3  .بالنحس الثقة وعدم ها،ئوا 
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 االجتماعيةة المسؤوليّ  :لمبحث الثانيا 4.6
 

 مقدمة 7.4.6

  هووي جووزء موون المسووؤولية بصووحة عامووة، فووالحرد مسووؤول عوون نحسوو  وعوون الجماعووة االجتماعيووةالمسووؤولية 

والجماعووة مسووؤولة عوون نحسووها وأهوودافها، وعوون أعضووائها كووأفراد فووي جميووع األمووور واألحوووال، والمسووؤولية 

ة، وفوي ضوووئها تتحقووق الوحوودة وتتماسوك الجماعووة، ويوونعم المجتمووع ضوورورية للمصوولحة العاموو االجتماعيوة

ة تحوور  التعواون، وااللتووزام، والتضوامن، واالحتوورام، والحوب، والديمقراطيوو االجتماعيوةبالسوالم، فالمسووؤولية 

 .(6119 ،مشرف) في المعاملة، والمشاركة الجادة

 

 االجتماعيةتعريف المسؤولية  6.4.6

تعريحووات العلموواء فووي تحديوود  فقوود تعووددتل لمحهوووم معووين أو ظوواهرة مووا، شووام موون الصووعب تحديوود تعريووف

 : االجتماعيةة مدلول المسؤولي

 :تعريف المسؤولية -7

 .أو صحة من ُيسأل عن أمر تقع علي  تبعت  ،حال :المسؤولية بأنها( 7916) عرف المعجم الوسيط

  علووى أن يلووزم نحسوو  اإلنسووانة ر اسووتعداد فطوور ، وهووي مقوود :علووى أنهوواالمسووؤولية  (7991) عليووانيعوورف 

 .من جوهر ذات  اإلنسانوالقدرة على الوفاء بالتزام ، فهي سمة من السمات المميزة التي يأخذها 

واسوتعداده لتحمول نتوائج  ،إقرار المرء بما يصدر عن  مون أفعوال :المسؤولية بأنها( 6176) يعرف ياغيو 

 .المجتمعو ثم أمام ضميره  ،لسلبية أمام اهللابية وايجاختيارات  العملية من الناحية اإلو  ،التزامات 
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 :االجتماعيةعريف المسؤولية ت -6

ومسووؤولية الحوورد  ،المسووؤولية الحرديووة عوون الجماعووة بأنهووا االجتماعيووةالمسووؤولية ( 7912) عثمووان رفيعوو

داخلوي  التوزامي وهو ،ومسؤولية أخالقيوة ،أ  أنها مسؤولية ذاتية ؛أمام ذات  عن الجماعة التي ينتمي إليها

 .خاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية أو يغلب عليها التأثير االجتماعي

تكموون فووي االسووتجابات النابعووة موون ذات الحوورد،  االجتماعيووةأن المسووؤولية  إلووى( 7991)يشووير طوواحون و 

 .وعلى تماسكها واستمرارها وتحقيق أهدافها ،والدالة على حرص  على جماعت 

  التوزام المورء بقووانين المجتموع الوذ  يعويش فيو  بأنهوا االجتماعيوةأن المسوؤولية ( 7992)يعرف الحارثي و 

ويعموول بنظموو  سووواء كانووت وضووعية أو أدبيووة، ومووا يترتووب علووى مخالحتهووا موون عقوبووات  ،ويتمسووك بتقاليووده

 .شرعها المجتمع للخارجين عن نظم  وتقاليده

وأموام اهلل،  ،وأموام الجماعوة ،الجماعة أمام نحس ية عن الّذاتمسؤولية الحرد ها فيرى أن (6114) زهرانأما 

 .والقدرة على تحمل  والقيام ب  ،وهي الشعور بالواجب االجتماعي

اسووتعداد فطوور  لقيووام الحوورد بمووا يوكوول  االجتماعيووةأن الشووعور بالمسووؤولية  إلووى( 6114) ويشووير الشووايب

سولوك  الخواص، الحورد يتحمول  وهوي شوعور ذاتوي بوأن ،مون واجبوات فوي مواقوف مختلحوة موع الجماعوة إلي 

دون توردد، فالمسوؤولية تعبور عون النضوج النحسوي  االجتماعيوةويتحمس لدوره في الحياة  ،ويقتنع بما يحعل

 .للحرد الذ  يتحمل المسؤولية، ويكون على استعداد للقيام بنصيب  كحرد يحقق مصلحة المجتمع

رار بموا يقووم بو  مون أعموال وأقووال وموا يترتوب التوزام المورء نحوو الغيور واإلقوهوا أن( 6112) ناصورويؤكد  

 .عليها من نتائج

 ،تجووواه أسووورت  وأصووودقائ مسوووؤوليت  و  ،الحووورد عووون نحسووو  مسوووؤوليةعلوووى أنهوووا هوووي ( 6111) ويعرفهوووا قاسوووم

اموو  بوواآلخرين موون خووالل عالقاتوو  واهتم ،موون خووالل فهموو  لوودوره فووي تحقيووق أهدافوو  ،وتجوواه دينوو  ووطنوو 

 .العامة األهدافوتحقيق  ،ل مشكالت المجتمعومشاركت  في ح ،يجابيةاإل
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فووووي خووووتالف اال يظهوووور، االجتماعيووووةتعريحووووات التووووي وردت عوووون المسووووؤولية إلقوووواء نظوووورة متححصووووة للبعوووود 

تبعًا الختالف العلماء والباحثين في تناولهم لهذا المحهوم من حيه مصودر االلوزام، الوذ   ،وجهات النظر

تصونيف  وبوذلك يمكون ،(6177، الدوسور )أشوارت لهوا و  ،اعيوةاالجتميعتبر المصدر األساس للمسؤولية 

  :هي، ثاله اتجاهات إلىلزام فيها حسب مصدر اإل االجتماعيةالسابقة للمسؤولية بع  التعريحات 

 :االتجاه األول

يوأتي مون داخول الحورد، فلودى كول  االجتماعيوةلوزام فوي المسوؤولية رى أصحاب هذا االتجاه أن مصودر اإلي

حوورد، موون قووي يدفعوو  للقيووام بمسووؤوليات  تجوواه اآلخوورين، فيكووون السووؤال صووادرًا موون ذات الفوورد جانووب أخال

هوووو  ، فيحووودد للحووورد موووااالجتماعيوووة ، والوووذ  اسوووتمد معووواييره خوووالل التنشوووئة"األنوووا األعلوووى"خوووالل الضووومير

، ويهوووتم أصوووحاب هوووذا االتجووواه بتربيوووة ؤوليات التوووي يجوووب أن يتحملهووواوموووا هوووي المسووو  صوووائب أو خووواط 

 ؛6114،الشوووايب؛ 7912،عثموووان)لووودى  تعريوووف المسوووؤولية مووون خوووالليظهووور ذلوووك مير الحووورد ، و الضووو

 (.6112، ناصر

  :االتجاه الثاني

لوزام أن مصودر اإلمون الرؤيوة نحسوها لودى االتجواه الّسوابق فوذهبت إلوى تجواه أصوحاب هوذا اال تنطلق رؤية

قيووووة، فهوووووذا االتجوووواه ذو نزعوووووة يوووووأتي موووون أفوووووراد المجتمووووع وضووووووابط  األخال االجتماعيووووةفووووي المسوووووؤولية 

فوي تعريحو   (7992 ،الحوارثي) يظهور لودىاالجتمواعي لودى األفوراد، و  اإلحسواس، ويهتم بتربيوة اجتماعية

 .االجتماعيةللمسؤولية 

  :االتجاه الثالث

للمسووؤولية  اإللووزامحيووه يجمووع بووين االتجوواهين السووابقين، فيوورى أن مصوودر  ،شوومولية أكثووراالتجوواه عتبوور يُ 

 ،زهوران)لودى  االجتماعيوةولية ، ويظهور ذلوك فوي تعريوف المسوؤ  وخارجو الحورد يأتي من داخل يةاالجتماع

6114). 
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 االجتماعيوووةهنووواك توووداخاًل فوووي مصووودر اإللوووزام بالمسوووؤولية وتشوووير بعووو  األدبيوووات أنووو  يمكووون أن يكوووون 

بسوووطًا قووواباًل ولووويس محهوموووًا م ،فوووي حقيقتهوووا تركيبوووًا معقوووداً  االجتماعيوووةكوووون المسوووؤولية  إلوووىويرجوووع ذلوووك 

ت حضووارية دخووول متغيوورا إلووىقليميووًا، والسووبب فووي ذلووك يعووود إأو حتووى  ،للقيوواس بمعووايير موحوودة عالميوواً 

 .(6112، العامر و  الغالبي)وغيرها  وثقافية ودينية

، إال أن هنواك إجماعوًا االجتماعيوةلوزام فوي المسوؤولية من اختالف الباحثين لمصدر اإليتضح أن  بالرغم 

أو التخلوي  ،االجتماعيوةعاقل، ول  القدرة على االختيوار بوين المسوؤولية  كائن حر اإلنسانن بينهم على أ

 .عنها

حسوي للحورد مون تعبيور عون النضوج النالبأنهوا  ،إجرائيواً  االجتماعيةف المسؤولية يتعر يمكن وبناء على ذلك 

لتوووزام اإل مووون خووواللمجتموووع دوره فوووي البوووالقناعوووة والحهوووم و يوووة، الّذاتتحمووول مسوووؤوليت  بي الوووّذاتخوووالل شوووعوره 

 .ووطن  ودين   سؤوليت  تجاه أسرت  ومجتمع  وعملتحمل مب

 

  االجتماعيةعناصر المسؤولية . 4.4.6

تتكووووون موووون ثالثووووة  االجتماعيووووةالمسووووؤولية  علووووى أن( 6111 ،زهووووران ؛7992 ،عثمووووان)كوووول موووون يتحووووق 

 : ويقوي ، وهذه العناصر هي ،عناصر يكمل كل منها اآلخر، ويدعم 

وتحقيووق  ،واسووتمرارها ،يتضوومن االرتبوواط العوواطحي بالجماعووة، وحوورص الحوورد علووى تماسووكها :هتمــاماال (7

 ةأربعوواالهتموام لو   تفككاوب  أو إضوابهاب إلو  يودي  ظوف  تصوب  أو   أن مو  والخوف أهودافها، 

 :هي مستويات

يوووة، ودون بصوووورة ال إراد يسووواير الحووورد حالتهووا االنحعاليوووة إذبصووورة آليوووة، : االنفعـــال مـــع الجماعـــة(أ 

 .اختيار أو قصد أو إدراك ذاتي

 .يدرك الحرد ذات  أثناء انحعال  بالجماعة إذيكون بصورة إرادية، : االنفعال بالجماعة(ب 
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 .وضررها ضرره ،هو شعور الحرد بالوحدة المصيرية معها، فخيرها خيره: التوحد مع الجماعة(ج 

تصووبح موضووع نظووره وتأملوو ، ويوليهووا تمووأل الجماعووة عقوول الحوورد وفكووره وكيانوو ، و  إذ :تعقــل الجماعــة(د 

 .بغيرها ،ويقارنها ،ويحللها ،يدرسهافقدرًا كبيرًا من االهتمام المتحكر، 

 :قسمين وهو علىتتضمن فهم الحرد للجماعة، وللمغزى االجتماعي لسلوك ،  مسؤوليت  :الفهم (6

 ،داتهووا واتجاهاتهوواماضوويها وحاضوورها، ومعاييرهووا، واألدوار المختلحووة فيهووا، وعا: فهــم الفــرد للجماعــة(أ 

 .وقيمها ومدى تماسكها، وتعاملها، وتصور مستقبلها

بمعنووى فهووم مغووزى وآثووار سوولوك  الشخصووي واالجتموواعي : لســلوكه االجتماعيــةفهــم الفــرد لةهميــة (ب 

 .على الجماعة

الحهوم، مون ويقصد بها مشاركة الحرد مع اآلخرين في عمل ما يمليو  االهتموام وموا يتطلبو   :المشاركة (4

لووذلك، أ  أنهووا تقوووم علووى  تسوواعد الجماعووة فووي تحقيووق أهوودافها، حووين يكووون مووؤهاًل اجتماعيوواً  أعمووال  

تقووان أمورهووا،  ،وهوودايتها ،رعايووة الجماعووة االهتمووام والحهووم، وهووي أيضووًا تووتم موون خووالل مووا تقتضووي  وا 

 :والمشاركة تظهر قدرة الحرد وتبرز مكانت ، والمشاركة لها ثالثة جوانب هي

التووي يقوووم بهووا، والمالئمووة لوو  فووي إطووار فهووم  االجتماعيووةل الحوورد الوودور أو األدوار تقبوو وهووو: التقبــل(أ 

 .بحيه يؤد  هذه األدوار في ضوء المعايير المحددة لها  كامل

 فوووي اهتموووام   اً الوووة اإليجابيوووة، والعمووول موووع الجماعوووة مسوووايرًا ومنجوووز ذة الحعّ أ  المشووواركة المنح ووو: التنفيـــذ(ب 

 .لوك، في حدود إمكانات الحرد وقدرات من س  ما تجمع علي على وحرص  

 .أ  المشاركة التقيمية الناقدة المصححة والموجهة في نحس الوقت: التقييم(ج 

؛ عنوود الحوورد إال بتوووفر عناصوورها الثالثووة االجتماعيووةتتحقووق المسووؤولية ن أن أنوو  ال يمكوو يتضووح ممووا سووبق

الحهووووم، و االهتمووووام،  المتمثلووووة فووووي االجتماعيووووةهميووووة التوووورابط والتكاموووول بووووين عناصوووور المسووووؤولية وذلووووك أل

وكوول موووا زاد ، إلووى فهووم الجماعووة يووؤد  هتمووام الحووردألن كووال منهووا ينمووي اآلخوور ويدعموو ، فا ؛المشوواركةو 
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لمشواركة، والمشواركة نحسوها تزيود مون االهتموام با للقيوام االهتمام والحهم وال بد من توفر فهم  زاد اهتمام ،

 .وتعمق من الحهم
 

 :االجتماعيةوالفرعية لقيمة المسؤولية المكونات األساسية 

لمسؤولية من تحديد قائمة محصلة بالمكونات األساسية والحرعية لقيمة ا( 7992 ،حميدة)تمكن 

 (.7.6)كما هي موضحة في الجدول   االجتماعيةو 
 

 :االجتماعيةالمكونات األساسية والفرعية لقيمة المسؤولية ( 7112) حميدة: أ-(7.6)جدول 
 

 األساسية المكونات
 االلتزام التعاون المشاركة الفهم االهتمام

اهتمام الحرد بالمشاكل . 7
التي تواج  الجماعة وتقديم 

 الحلول

فهم الحرد . 7
للمعلومات التي تهم 

 .الجماعة

المساهمة في . 7
 .عمل الجماعة

التعاون مع الزمالء في . 7
 .األعمال التي تحيد الجماعة

التزام الحرد بالنظام . 7
 .الذ  تضع  الجماعة

اهتمام الحرد بمعرفة . 6
المشاكل السياسية 

 .واالقتصادية للجماعة

احترام نظم . 6
 .ئهاالجماعة وآرا

العطاء لصالح . 6
 .الجماعة

التنازل عن حقوق الحرد . 6
في سبيل سعادة أفراد 

 .الجماعة

بإتمام  التزام الحرد . 6
العمل الذ  تكلح  ب  

 .الجماعة
لحرد بقراءة ما اهتمام ا. 4

 .يكتب عن الجماعة
األمانة في العمل . 4

والصدق في األقوال 
 .واألفعال

العمل على . 4
تحقيق رفاهية 

 .الجماعة

التعاون مع اآلخرين من . 4
أجل المساهمة في حل 

 .مشاكل الجماعة

التزام الحرد بالمواعيد . 4
 .التي يحددها مع اآلخرين

اهتمام الحرد بالمحافظة . 3
 .متلكات الجماعةعلى م

فهم الحرد للعادات . 3
واألعراف التي تسود 

 .الجماعة

العمل على . 3
إشباع حاجات 

 .الجماعة

التعاون مع باقي أفراد . 3
الجماعة من أجل بلوغ 

 .أهدافها

التزام الحرد بقبول . 3
حساب الجماعة للحرد في 

 .حالة إهمال  في العمل
اهتمام الحرد بالنظم . 2

تمارسها  النيابية التي
 .الجماعة

فهم الحرد لتقاليد . 2
الجماعة ولحالتها 

 .الحاضرة

العمل على حل . 2
 .مشكالت الجماعة

تحضيل العمل في جماعة . 2
 .على العمل منحرداً 

التزام الحرد بتأدية . 2
 .عمل  بدون رقيب علي 

 الحرص على . 2
االرتباط العاطحي 

 . للجماعة

فهم الحرد . 2
لمؤسسات ومنظمات 

 .وتاريخهالجماعة ا

المساهمة في . 2
بلوغ الجماعة 

 .ألهدافها

التعاون مع قائد الجماعة . 2
 .من أجل بلوغ أهدافها

التزام الحرد بتقديم . 2
العذر للجماعة في حال 

 .تأخره عن ميعاده
الحرص على تقدم . 1

وبلوغها  وتماسكها الجماعة
 .ألهدافها

فهم الحرد آلثار . 1
 .قرارات  على نحس 

المساهمة في . 1
الححاظ على 

 .استمرار الجماعة

التعاون مع أفراد الجماعة . 1
 والعمل على استمرارها

التزام الحرد بالمحافظة . 1
على ممتلكات الجماعة 

 .من عبه اآلخرين
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 :االجتماعيةالمكونات األساسية والفرعية لقيمة المسؤولية ( 7112) حميدة: ب-(7.6)جدول 
 

 المكونات األساسية
 االلتزام التعاون المشاركة الفهم االهتمام

الحرص على تماسك . 1
الجماعة وحمايتها من 

 .الضعف

فهم الحرد لقيم . 1
وأيدلوجية وثقافة 

 .الجماعة

مشاركة الحرد في . 1
أنشطة الجماعة دون 

 .ضغط خارجي

التزام الحرد بالمساهمة . 1 
في تنمية الجماعة 

 .اقتصادياً 
الحرص على حماية . 9

 .الجماعة من التحكك
فهم الحرد للمغزى . 9

االجتماعي للدور 
 .الذ  يقوم ب 

المساواة في . 9
 .الحقوق والواجبات

التزام الحرد ببذل كل . 9
جهده في أداء العمل الذ  

 .يكلف ب 
االهتمام على أخبار . 71

 .الجماعة
فهم الحرد . 71

للعوامل التي تؤثر في 
الجماعة وآلثار أفعال  

 .ت  علي وقرارا

مشاركة الحرد . 71
نجاز ما  في تنحيذ وا 
 .تتحق علي  الجماعة

التزام الحرد بعادات . 71
 .وتقاليد الجماعة

االهتمام بزيارة الحرد . 77
ألماكن الجماعة التي ينتمي 

 .إليها
 

فهم الحرد للقيمة . 77
لتصرفات   االجتماعية

مع الجماع  وأل  
 .فعل يصدر

المشاركة في . 77
نظام العمل تطوير 

 .داخل الجماعة

التزام الحرد بقبول . 77
 .قرارات الجماعة

االهتمام بمعرفة . 76
المصادر االقتصادية 

 .للجماعة

فهم الحرد للدور . 76
االجتماعي الذ  يقوم 

ب  دون ضغط 
 .داخلي

التزام الحرد بالنظم . 76 
 .السائدة بين أفراد الجماعة

 (6173) الزيناتي: المصدر
 

علوووى  ،وااللتوووزام ،تمكووون موون إضوووافة عنصووور  التعووواون فوووي قائمتووو  السوووابقة (7992 ،حميووودة)أن  يظهوورو 

كعناصوور أساسووية  (6111 ،زهووران ؛7992 ،عثمووان)كوول موون والمشوواركة التووي حووددها  ،الحهوومو   االهتمووام

لية وهووذه القائمووة رغوم أنهووا طويلووة إال أنهووا تحودد بالتحصوويل أغلووب مظوواهر المسووؤو  ،االجتماعيووة مسوؤوليةلل

 .االجتماعية
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 االجتماعيةالمسؤولية  شروط 3.4.6

والتوي هوي  ى،موفوي األر ، وهوذه المسوؤولية العظح  بحمل الرسوالة واألمانوة وكلّ  ،اإلنسانتعالى م اهلل كرّ 

أن يتحموول شوورف  اإلنسووانعنوودما تتوووافر، يكووون علووى  اً شووروط تحموول فووي جوانبهووا اإلنسووانموون صووحة 

 وشوووورف  بحملهووووا موووون دون المخلوقوووووات ،-عووووز وجووووول - أن خلقوووو  اهلل المسووووؤولية التووووي أنيطووووت بووووو  منووووذ

 .(6113، الخراشي)

تعموول علووى تحقيووق أن هنوواك شووروطًا  (6112؛ ناصوور، 6114 ،التووك ؛6111، عبووداهلل)يتحووق كوول موون 

 :االجتماعيةالمسؤولية 

يوو  وهووو يختووار الحعوول لكووي تترتووب عل ،أ  ضوورورة شووعور الحوورد بالحريووة: المســؤولية تتطلــب الحريــة -7

 .المسؤولية، إذ ال مجال للمسؤولية في عالم تسوده الجبرية والقهر

مووووة القوووووى العقليووووة الختيووووار الحعوووول ءأ  ضوووورورة مال: المســــؤولية تتطلــــب ســــالمة القــــوى العقليــــة -6

لوووون مسوووؤولية أفعوووالهم؛ النعووودام ال يتحمفالوووذين يعوووانون مووون األمووورا  العقليوووة والعصوووبية  ،المسوووؤول

 .ختياراالرادة عند اإل

لهيووووة اإلفووووي االعتبووووار القووووانوني، والسوووولطة  اإلداريووووةوتعنووووي السوووولطة : لمســــؤولية تتطلــــب المراقبــــةا -4

 .والضمير في االعتبار األخالقي

وتعنوي أن يكووون لإلنسوان هويووة شخصوية محووددة عنوود  :المسـؤولية تتطلــب ثبــات الهويــة الشخصــية -3

  إن كوووان فاقووودًا للهويوووة وتحملووو  مسوووؤولية ذلوووك الحعووول، فوووال يحاسوووب علوووى أعمالووو ،اسوووتخدام فعووول موووا

 .الشخصية

أ  معرفوة القواعود التوي يجوب السوير عليهوا فوي السولوك بشوكل عوام  :لية تقـوم علـى المعرفـةو المسؤ  -2

 .بزيادة المعرفة االجتماعيةحيه تزداد المسؤولية 
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 االجتماعية مسؤوليةال وتطور نمو 2.4.6

بور تكوينوًا ذاتيوًا جوزءًا مون شخصوية الحورد، إال تعت إذمون فوراغ،  ألوم ينشو االجتماعية مسؤوليةإن الشعور ال

ر الحورد، فتعلمهوا عمليوة مكتسوبة داخول امنوذ نعوموة أظحو االجتماعيوةأنها تنمو تدريجيًا عن طريق التنشوئة 

االجتماعي الوذ  يعويش فيو  الحورد، وهوي عمليوة تطبيوع اجتمواعي تبودأ مون السونوات األولوى لعمور  اإلطار

الوووتعلم المباشووورة وغيووور المباشووورة التووووي يتعووور  لهوووا الحووورد فوووي أسوووورت  الحووورد، وذلوووك مووون خوووالل عمليووووات 

ممووووا يسوووواعد الحوووورد علووووى تطوووووير محهوووووم  ؛والمسووووجد اإلعووووالموالمؤسسووووات التعليميووووة المختلحووووة ووسووووائل 

 .(7912 ،عثمان) مسؤولية لدي  تجاه نحس  ومجتمع ال

لوودوره فووي  دراكوو وا  بووات المجتمووع الحوورد لمتطل إدراكبووأدنى صووورها علووى شووكل  االجتماعيووةمسووؤولية ال تبوودأ

لوذلك يظهور المسووتوى  ،عموارس الحورد مسوؤوليت  داخول المجتمودراك وحوده ال يكحوي ألن يانجازهوا، وهوذا اإل

ألنو  يظهور بصوورت  الواقعيوة، أموا  ؛وهو أكثر نضجًا وأهميوة، االجتماعيةمسؤولية اآلخر وهو الشعور بال

فووي كونهووا تثموول حالووة اسووتعداد نحسووي وعقلووي لتقبوول  اعيووةاالجتم مسووؤوليةالمسووتوى اآلخوور فهووو ممارسووة ال

مسوووؤولية عووواداتهم السوووليمة، وبوووذلك فوووإن تنميوووة التبنوووي و  ،والتوحووود موووع قووويمهم ،وتقبووول أفكوووارهم ،الجماعوووة

 .(6112 ،الجبور )وليست منحصلة عنها تنمية الشخصية  متكاملة مع تصبح االجتماعية

تنموو وتصوبح  االجتماعيوة مسوؤوليةأن ال (6119، وبيقليو)كموا ورد فوي دراسوة  (Peters, 1973)يورى 

، تتجمووع لتكووون شووكاًل مسووؤوليةمبووادئ تكووون أساسووًا للسوولوك المسووؤول، موون خووالل ثوواله مراحوول لتطووور ال

 :وهذه المراحل هي ،منطقيًا عاقاًل للسلوك األخالقي المسؤول

 :مرحلة الطفولة المبكرة( 7

ات العاموووة والمبوووادئ ولقواعووود المنطوووق، فيكتسوووب الطحووول يكتسوووب الطحووول فوووي مراحووول النموووو األولوووى األدو 

بالتدرج القواعد والنظم التي سوف يقبلها على أنهوا جوزء مون سولوك ، والتوي تصوبح بودورها أساسوًا للسولوك 

 .للمسؤول
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 :مرحلة الطفولة الوسطى( 6

، حيوووه يتضوووح مسوووتوى التبصووور بالتقاليووود والتمسوووك بمراعاتهوووا إذ، مسوووؤوليةأهوووم مراحووول ظهوووور ال تعتبووور

يضبط الطحل سلوك  عن طريق توقع اإلطراء أو اللوم االجتماعي، ويهوتم بصودى سولوك  لودى اآلخورين، 

 .يالّذاتوتقييمهم لهذا السلوك، وفي هذا المستوى يتميز الطحل باالستقالل 

 :مرحلة الرشد إلىمن مرحلة المراهقة ( 4

أن  إذ، مسووؤوليةبال اإلحسوواسقووة مووع تطووور واالسووتقاللية التووي تعتبوور متواف مسووؤوليةوهووي مرحلووة تطووور ال

االسووتجابات فووي هووذه المرحلووة يكووون هوودفها تقبوول الوونظم والقواعوود عوون طيووب خوواطر، حيووه تتصووف هووذه 

 .المرحلة بالمثل والمبادئ األخالقية المقبولة

 

 واع المسؤوليةأن 2.4.6

ولكوون درجووة المسووؤولية ، االجتماعيووةال يوجوود مجتمووع يخلووو أفووراده موون اإلحسوواس بالمسووؤولية الشخصووية و 

ي، الحووارث) ا بضوومير نحسووي واجتموواعي يقووظ وواع  تتحوواوت فووي مسووتويات بمقوودار التووزام المجتمعووات وأفرادهوو

6117). 

أو تصوورف وتحديووود مووودى موافقتووو  لمتطلبوووات بعينهوووا،  ،مسووواءلة عووون مهوووام، أو سووولوك هوووي المسووؤولية إن  

قانونية، أما عنودما تكوون المسواءلة  مسؤوليةا ، نقول عنهالّذاتخارج  هذه المساءلة مصدركون يدما وعن

الداخليوة هوذه عون سولوك الوّذات تكون مساءلة  ذاتية، وعندما مسؤولية، فإننا نقول عنها الّذاتداخلية من 

لية ؤو ن هووووذه مسووووإمعووووايير أخالقيووووة، نقووووول وموووودى موافقتوووو  لتحضوووويالت الحيوووواة، أ  ل أو تصوووورف أو أداء

حوق فهوم الوّذات معيوار اسوتيحاء  إلوى، واحتكامهوا الوّذاتفي مواجهوة ات الذّ أخالقية، وعندما تكون مساءلة 

، عثموان) لية اجتماعيوةؤو لمشواركة لهوا، عندئوذ تكوون هوذه مسوالجماعة التي تنتمي إليهوا واالهتموام بهوا، وا

7912). 
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 :أقسام هي ةأنه يمكن تقسيم المسؤولية إلى ثالثإلى ( 6114) التك أشار

ويوراد بهوا التوزام الحورد بموا فرضو  عليو   علوم األخوالق، تبحوه عوادة فوي": قيةالخلُ  "المسؤولية الفردية -7

 .الشرع أو ألزم  ب  القانون من جهة، وبما يصدر عن  من قول أو فعل

ــةالمســؤولية  -6 ويووراد بهووا االلتووزام المتبووادل بووين األفووراد،  ،تبحووه عووادة فووي علووم االجتموواع: االجتماعي

 .قيام بالواجبوبين الحرد والمجتمع بأداء الحق وال

المكلف شرعًا يوم اآلخورة باإلجابوة عون كول سوؤال  اإلنسانوهي قيام : المسؤولية الشرعية اآلخروية -4

ووووهُم إِ وووم }اآليوووة يوجووو  إليووو ، بشوووأن مووودى التزاماتووو  الشووورعية فوووي الووودنيا، وهوووو موووا تشوووير إليووو   وَقِفُ

هوي تقوديم كشوف حسواب يوضوح  وهذه المسؤولية في الواقوع، (63 اآلية سورة الصافات،) {مَسؤُولُونَ

  .االجتماعيةوعهده بالمسؤولية  ،ديةالمكلف عن عهده بالمسؤولية الحر  اإلنسانمدى خروج 

 :هي ،إلى ثالث مستويات للمسؤولية( 7112) عثمان أشارو 

 .وعن عمل  ذات مسؤولية الحرد المسلم عن ي وه: يةالّذاتالمسؤولية الفردية أو  -7

 .ونشاطاتها ،وقراراتها ،ؤولية الجماعة برمتها عن أعضائهاهي مس: المسؤولية الجماعية -6

عون الجماعوة، وهوي تعبيور عون درجوة الحهوم الوّذات هي مسوؤولية الحورد أموام : االجتماعيةالمسؤولية  -4

والمشوواركة للجماعووة، وتنمووو توودريجيًا عوون طريووق التربيووة والتطبيووع االجتموواعي فووي داخوول  ،واالهتمووام

 .الحرد

 :التي تتمثل في أن أنواع المسؤولية( 7113) ةإصليب ذكرو 

توجووب علووى الحاعوول تعوووي  أو إصووال  الضوورر الووذ  سووبب  لغيووره،  التووي هووي: المســؤولية المدنيــة -7

سووواء بقصووود أو بووودون قصوود، وتشووومل مسوووؤولية الحووورد عوون فعووول غيوووره موون األفوووراد الخاضوووعين تحوووت 

 .إشراف 
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 .أو جريمة ةجنح الشخص الذ  ارتكب مخالحة أوتقع على : المسؤولية الجنائية -6

 .عن االلتزام بالقانون األخالقي وعن كون الحاعل ذا إرادة حرة تنشأ: المسؤولية األخالقية -4

 :هي ،أربعة أنواع للمسؤولية إلى (6111) الغزالي أشار

والبعوود عمووا  ،مسووؤولية الحوورد أمووام القووانون، والتووي تعنووي مراعوواة القووانون وهووي :المســؤولية القانونيــة -7

 .يمنع 

رار بها بموا فوي وعدم اإلض ،والمحافظة عليها ،تعني مراعاة حقوق اآلخرين: االجتماعيةلية المسؤو  -6

 .وغيرهم ،واألرحام ،واألقارب ،وحقوق الوالدين ،ن الطريق، وحقوق الجارعذلك إزالة األذى 

والبعوووود عوووون  ،أداء الواجبوووواتو ونواهيوووو ،  ،حوووودود اهلل وأواموووورهب االلتووووزام تعنووووي :المســــؤولية الشــــرعية -4

 .لمحرمات وهي مسؤولية واجبةا

 .قلها طالقة الوج تعني مراعاة مكارم األخالق مع الناس وأ :المسؤولية األخالقية -3

 :، هيالمسؤولية خمسة أقسام( 7116) حجازي وجعل

 .وهو اعتبار الشخص مسؤواًل عن ذات : المسؤولية الشخصية -7

كوول شووخص فووي  مسووؤولية ، أو إمووا أن تكووون مسووؤولية رب األسوورة عوون أسوورت :المســؤولية األســرية -6

 .األسرة عن اآلخرين فيها، ولكنها تكون في حدوده التكليحية مع طاقت  وقدرات 

هي عدم إخوالء الجماعوة باعتبارهوا وحودة متكاملوة ذات شخصوية معنويوة مون : الجماعية مسؤوليةال -4

 .والمخالحات التي تقع في نطاقها ،عن الجرائم مسؤوليةال

قامة األحكام وقمع الدولة عن تنحيذ الشرا مسؤولية هي: الحاكمية مسؤوليةال -3  .الحسادئع وا 

خطووووورة  إلووووىوالتنبيوووو   ،عوووون بيووووان معووووالم الطريووووق مسووووؤوليةوهووووي  :القيــــادات التوجيهيــــة مســــؤولية -2

 .وما عندهم من قدرات ،االنحراف مع مواجهة تيارات الحساد بكل ما لديها من طاقة
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 :، وهيإلى عدة أقسام اعيةاالجتمالمسؤولية ( 7112) م الحارثيسَّ وق

  :أمثلتهاومن : الفرد نحو نفسه مسؤولية -7

 .والحد األدنى الكافي والضرور  للحياة ،وغيرها من الدوافع الحطرية ،األكل والشرب والنوم (أ

ويتحمول ، ويحوافظ عليهوا ،أ  أن يصون الحرد نحس  وسومعت  واسوم  وهويتو  وجوارحو  ؛صيانة النحس (ب

 .نحوها مسؤوليةال

 .وبقية األقارب األطحالو  الزوجةو  خوةألاو  األبو  تشمل األم: الفرد نحو أسرته مسؤولية -6

 .القبيلة الحي المدينة الزمالء واألصدقاءو الجيران  :الفرد نحو مسؤولية -4

 .االهتمام بالكائنات الحيةو ، "عمارة األر " الكونو العالم و الفرد نحو الوطن  مسؤولية -3

وذلوك  مسوؤوليةعون غيوره فوي تحديود أنوواع ال ختلوفتالسابقة أن لكول كاتوب معوايير  ماتمن التقسي يتضح

 هوويبأنهووا  االجتماعيوة مسووؤوليةاعتبورت الالّدراسووة وفووي نطوواق هوذه ،  واختصاصو حسوب مجووال كول موونهم

 مسووووووؤولية، أو مركووووووز دائوووووورة منظومووووووة المحوووووواهيم ذات العالقووووووة بالمسووووووؤوليةالشووووووامل لل الشووووووبكيالمحهوووووووم 

 مسوؤوليةبورغم االخوتالف بوين ال موثالً بحيه تعتبر أنواع المسؤوليات األخرى تحريعات من ، ف، االجتماعية

الشخصووية تعتبوور  مسووؤوليةأن ال إذالشخصووية إال أن هنوواك تووداخاًل قويووًا بينهمووا،  مسووؤوليةوال ،االجتماعيووة

إذا لووم يسووتطع  ،ال يمكنوو  تحموول نتووائج تصوورفات  تجوواه اآلخوورين إلنسووانفا ،االجتماعيووة مسووؤوليةأساسووًا لل

 مسوووؤوليةتعتبووور أساسوووًا لل االجتماعيوووة مسوووؤوليةالقيوووام بمسوووؤوليات  تجووواه نحسووو ، ومووون جهوووة أخووورى فوووإن ال

هووي عبووارة عوون نتيجووة للتربيوووة  مسووؤوليةأن ال إلووىأن هنوواك العديوود موون الدراسووات أشووارت  إذالشخصووية، 

 .االجتماعيةوالتنشئة 
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 اعيةاالجتم مسؤوليةمبررات االهتمام بال 1.4.6

دورًا مهمًا في المجتمع في المرحلة الراهنة، مموا يتوجوب علينوا دراسوتها، مون  االجتماعية مسؤوليةتلعب ال

 .ومسؤول ،مجتمع واع   إلىأجل غرسها في نحوس األفراد للوصول 

 :، هي(6119، قليوبي)كما يشير إليها  وتنميتها مسؤوليةمبررات االهتمام بال

الووّذات نحووو  االجتماعيووةوالتزاموواتهم  ،دى األفووراد بسوولوكهم االجتموواعيلوو مسووؤوليةبال اإلحسوواسيرتقووي  -7

 .العامة توالممتلكا ،واآلخرين

 .الرقي بالمجتمع نحو التحضر والنظام -6

 .ل  بعد ديني من خالل التزام الحرد بواجبات  الدينية مسؤوليةالشعور بال -4

 :ما يلي تماعيةاالج مسؤوليةأن من أهم مبررات االهتمام بال( 7991، عو ) ضيفوي

هوووي تنميوووة للجانوووب الخلقوووي  ،االجتماعيوووة مسوووؤوليةتنميوووة ال ن  ، وا  مسوووؤولية ذات طبيعوووة أخالقيوووةال ن  إ -7

 .شخصية الحردل

 .حاجة اجتماعية وليست حاجة فردية مسؤوليةتنمية الن  إ -6

 .التؤهل علميًا وتعليمياً  إلىتؤد   مسؤوليةتنمية ال ن  إ -4

 .ومتحماًل للغمو  ،جيل مستقل القرار، معتمدًا على ذات  ىإلتؤد   مسؤوليةتنمية ال ن  إ -3

 

 االجتماعية مسؤوليةال أهمية 1.4.6

أو الجماعوووة فقوووط، بووول ضووورورية  علوووى الحوووردال تقتصووور  االجتماعيوووة مسوووؤوليةالتؤكووود الباحثوووة أن أهميوووة 

يشوكل عنصورًا يًا، فهوو يودرك أنو  المسؤول اجتماعالحرد  إلىبحاجة ماسة  ، الذ  هوالمجتمع لصال  كل

بمصوولحت  الخاصووة فووي حووال تعارضووت مووع فعووااًل فووي مجتمعوو ، فهووو يسووهم فووي حوول مشووكالت ، ويضووحي 

 .من نوا   عدة االجتماعيةوفيما يلي توضيح ألهمية المسؤولية  ،المصلحة العامة
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 :االجتماعيةأهمية دراسة المسؤولية  7.1.4.6

 :وتتمثل فيما يلي رةأهمية كبي االجتماعية مسؤوليةدراسة محهوم الل ن  إ

 أن النظورة أصوبحت إذلوم تعود سوائدة حاليوًا،  اً بيولوجيو اً النظرة لإلنسوان كونو  كائنو إنّ : فهم الشخصية (7

 .نسانيت  ال يمكن أن تتحقق إال في الوسط االجتماعيإوأن  ،باعتباره كائنًا اجتماعياً 

تحوووالت سووريعة وكبيوورة  لووىفووي الوقووت الحاضوور إ تتعوور  المجتمعووات العربيووة :االجتماعيــة هميــةاأل (6

وجووووودت الكثيووووور مووووون تلوووووك  ومجمووووول ثقافتهوووووا، حيوووووه ،وقيمهوووووا ،االجتماعيوووووةونظمهوووووا  ،فوووووي عالقاتهوووووا

جديودة، وهوذه التحووالت توؤثر بوال شوك علوى  وأيوديولوجيات ،ومؤسسوات ،المجتمعوات نحسوها أموام نظوم

 :االجتماعيةوبذلك فإن دراسة المسؤولية  ،سلوك الناس ومشاعرهم واتجاهاتهم

وبوين تغيور شخصوية الحورد  ،التغيرات السريعة التي تجور  فوي المجتمعواتفي دراسة التوازن بين  تحيد-أ 

 .وأن  مسؤول عنها ،في المجتمع، بحيه يحس الحرد أن هذه التغيرات والتحوالت من  ول 

لونظم م فوي اوالتقود ،التنميوة تحقيوق التوي تحوده مون أجول السوريعة تجعل الحرد متقوباًل وواعيوًا للتغيورات-ب 

ألن  ؛من الجهول بإدارتهوا أو تشوغيلها يهاشد خطرًا علوالنقص فيها أ مسؤوليةالجهل بال، فوالمؤسسات

أمووووا الجهوووول الثوووواني يعطوووول بالقوووودر الووووذ  يمكوووون إصووووالح  أو  ،الجهوووول األول يوووودمر قبوووول أن يعطوووول

 .تعويض 

المجتمووع، ألن علووى الحورد أو الجماعووة بول هووي مهموة إلصووال   تقتصورال  االجتماعيووةالمسوؤولية  نّ إ-ج 

المجتموووع يكوووون بحاجوووة إلوووى الحووورد المسوووؤول اجتماعيوووًا، حيوووه أنهوووا تجعووول الحووورد عنصووورًا فّعوووااًل فيووو ، 

 .تجعل  مدركًا للنتائج المترتبة على سلوك و 

ومؤسساتها والمشوتغلين بهوا بطريقوة مباشورة وغيور ائمين على شؤون التربية تحيد الق: األهمية التربوية (4

عنوود  مسووؤوليةال إحوودى وسووائل تنميووةالتربيووة فالميووذ، عنوود الت مسووؤوليةسوواس بالمباشوورة فووي تنميووة اإلح

 .أعضاء المجتمع الصغار الذين سيتحملون أعباء التحوالت والتغييرات المقبلة
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موون بعوو  مظوواهر انعوودام أو تراجووع الشووعور بالمسووؤولية لوودى األفووراد هووو  نّ إ: األهميــة االقتصــادية (3

أو عوودم المحافظوووة علووى المقتنيووات العاموووة بالدرجووة التووي يوووتم  ،ةتحطوويم الملكيووات العاموووة أو الخاصوو

المزيوود موون األعبوواء التووي  االجتماعيووةالححوواظ فيهووا علووى المقتنيووات الخاصووة، ممووا يكلووف المؤسسووات 

فيمووا لووو توووافر الشووعور الجموواعي ألبنوواء المجتمووع  ،يمكوون االسووتحادة منهووا فووي مجوواالت محيوودة أخوورى

 .االجتماعيةبالمسؤولية 

ثوووم موووا يحيوووق  ،ييعتبووور وعوووي أبنووواء المجتموووع بكووول موووا يحووويط بمجوووتمعهم الووووطن :ميـــة السياســـيةاأله (2

وموا تحواك ضودهم مون موؤامرات، وتنوامي الشوعور لودى الجميوع  ،ر مون أخطواءيوكببالمجتمع العربوي ال

موا نّ إبأن لكل منهم دوره ومسؤوليت  في دفوع األخطوار أو علوى األقول الحود مون آثارهوا، فوإن ذلوك كلو  

بوول ال نبووالا إذا قلنووا أنهووا الركيووزة األساسووية التووي علووى الحكومووات  ،قوووة سياسووية ال يسووتهان بهووايعوود 

 .االستناد عليها في مواجهاتها

جهوول أو عودم وعووي أفووراد  هوواالعربيوة من وبخاصووةتشوكو الكثيوور موون الودول الناميووة : األهميــة التنمويــة (2

ا يشووكل عقبوووة كبيوورة أموووام تنحيووذ تلوووك المجتمووع بمووا تووودأب الدولووة علوووى تنحيووذه مووون خطووط تنمويووة، ممووو

المشوواريع وبالتووالي فشوولها، لووذلك فووال بوود موون توعيووة أفووراد هووذه المجتمعووات بضوورورة فهمهووم ألدوارهووم 

 .(7912، عثمان) تجاه هذه المشاريع التي غايتها خدمة الصالح العاماومسؤوليتاهم 

 

 المسؤول اجتماعياً  اإلنسانأهمية إعداد  6.1.4.6

للشخصوووية السووووية، وشوووعور الحووورد المهموووة فوووي شوووتى صوووورها مووون الصوووحات  مسوووؤوليةد بالإن شوووعور الحووور 

سوووواء كانوووت نحوووو األسووورة ونحوووو غيوووره مووون النووواس المكلوووف برعوووايتهم والعنايوووة بهوووم، أو نحوووو  مسوووؤوليةبال

وغيورهم مون النواس الوذ  يخوتلط بهوم، أو  ،وجيرانو  ،وأصودقائ  ،المؤسسة التي يعمل بهوا، أو نحوو زمالئو 
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الخيوور علوووى  يعووم ،ارتقوواء وتقوودم المجتموووع إلووىبأسوورها، سووويؤد   يةاإلنسووانلمجتمووع عامووة، أو نحوووو نحووو ا

 .(6116 ،نجاتي) جميع أفراده

شخصووية قووادرة  إلووىوتكموون أهميووة تلووك العمليووة فووي أنهووا تقوووم بتحويوول الحوورد موون مخلوووق ضووعيف عوواجز 

تسوواعد الحوورد علووى االنتقووال و ا، علووى التحاعوول مووع المحوويط االجتموواعي الووذ  يحتويهووا منضووبًطا بضوووابطه

 إلوىفوي المراحول األولوى مون عموره، الّذات من االتكالية المطلقة واالعتماد على اآلخرين، والتمركز حول 

واالعتموووواد علووووى الوووونحس، وذلووووك عبوووور المراحوووول االرتقائيووووة موووون عمووووره، وتقوووووم  ،واإليجابيووووة ،االسووووتقاللية

مراحووول العمريوووة للحووورد، لكووول مرحلوووة مووون ال جتماعيوووةاالبووودور مهوووم فوووي التنشوووئة  االجتماعيوووةالمؤسسوووات 

 ،وقوويم ،مؤسسووات تقوووم بتزويوود الحوورد بجووزء موون محوواهيم مووا هووي إال والجامعووة ،والقرنوواء والمدرسووة ،فاألسوورة

 .(6177، جابر) ومعتقدات المجتمع وتقاليد ،وعادات

تعمول علوى صويانة نظوم  إذت، ألفراد والمجتمعاافي استقرار حياة  اً مهمدورًا  االجتماعية مسؤوليةال تؤد 

ونحوو  ،نحوو نحسو مسوؤوليت  و  ،وحدوده من االعتداء عندما يقوم كل فورد بواجبو  ،المجتمع، وححظ قوانين 

الحرد المسوووؤول بالنسوووبة فووومجتمعووو ، ويعمووول موووا عليووو  فوووي سوووبيل النهوووو  بأمانتووو  الملقووواة علوووى عاتقووو ، 

وقاموت بوأداء مت جميوع خاليواه ن سوليمًا إال إذا سول  للمجتمع كالخلية بالنسبة للبدن، فكما أن البدن ال يكوو 

م جميوووع أفوووراده وقووواموا بوووأداء جميوووع ، فكوووذلك المجتموووع ال يكوووون سوووليمًا إال إذا سووول  وظوووائف المنوطوووة بهووواال

 .(6111 ،نجاتي) مسؤولياتهم وواجباتهم

 

 الشخص المسؤول اجتماعياً  صفات 4.1.4.6

، بأنو  ذلوك الحورد الوذ  لديو  االسوتعداد والرغبوة فوي ماعيوةاالجت مسوؤوليةالحرد الذ  لدي  شعور بالتصف ي

تقبوول نتووائج سوولوك ، ولديوو  االسووتعداد لالعتموواد علووى نحسوو ، وأن يكووون جووديرًا بالثقووة واالعتموواد عليوو  موون 
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اآلخووورين، والشوووعور بوووااللتزام لجماعتووو ، ولووويس بالضووورورة أن يكوووون الحووورد المسوووؤول اجتماعيوووًا قائووودًا فوووي 

 جماعت  

ويمكون االعتمواد عليو   ،نأعلى من المتوسط، ولكن لدي  الشعور بااللتزام نحو جماعت  واآلخوريأو ذكائ  

 .(7911،موسى)  والثقة ب 

 

 :وهي، (7111،أحمد)إليها  أشارت كما ،سواء كان ذكرًا أم أنثىالمسؤول فرد ال صفات

 .ويعتمد علي  دائمًا، ويوفي بوعده ،ب  الموثوقالشخص  الحرد المسؤول هو -7

لحوورد المسووؤول اجتماعيووًا هووو شووخص أمووين ال يحوواول الغووش، وال يأخووذ شوويئًا علووى حسوواب اآلخوورين، ا -6

 .خطأ يكون مسؤواًل عن ، وال يلقي اللوم على اآلخرين يرتكبوعندما 

خالص للجماعة التي ينتمي إليهالخير لرخرينالحرد المسؤول يحكر في ا -4  .، وعنده والء وا 

عوون نتووائج هووذه مسووؤوليت  بصووورة صووحيحة ودقيقووة توودل علووى  إليوو  الموكلووةيسووتطيع إنهوواء األعمووال  -3

 .األعمال

، كمـا أشــار لشـخص غيــر المسـؤوللمؤشـرات  يمكــن اعتبارهـاعـدد مــن الصـفات التـي هنـاك بالمقابـل 

 :وهي( 6111، قليوبي)إليها 

 .والتحيز في أحكام  الريبة في اآلخرين وعدم الثقة بالنحس، وصعوبة منح  الثقة من اآلخرين -7

 .ومتناقضة التسرع والرعونة واتخاذ قرارات سريعة وانحعالية -6

 .بالتزامات عدم االلتزام في تنحيذ وعوده والمماطلة مع اختالق األعذار للتملص من الوفاء  -4

 .الكبرياء وسوء الخلق والتلون في التعامل حسب مصالح  الشخصية -3

 .االستخحاف بحقوق اآلخرين والتمسك بحقوق  الشخصية -2
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بأنوووو  سوووولوك متميووووز  ،لوووودى الحوووورد يمكووون وصووووح  االجتماعيووووة مسوووؤوليةسوووولوك المووووا سووووبق أن م نسوووتخلص

لشخص ملتزم تجاه مجتمع  موثوق ب  ويعتمد علي ، فاهموًا للجماعوة التوي ينتموي إليهوا، وسوندًا لهوا، وهوو 

نحووو  لألفووراد االجتماعيووة مسووؤوليةأن الشووعور بال إذ، واألمانووة والوفوواء بالعهوود ،سوولوك يتصووف باالسووتقامة

كلموا زاد الشوعور بوالوالء وبوذلك فإّنو  بالوالء واالنتماء إلوى المجتموع، مجتمعهم يتوقف على مدى شعورهم 

 .نحو المجتمع االجتماعية مسؤوليةللمجتمع كلما زاد الشعور بال

 

 االجتماعية مسؤوليةاألخالقي لل" عدم السواء"االعتالل  1.4.6

مكانيووة وجووود حالووة موون عوودم السووواء فووي أخالقيووة إ علووى( 7992 ،عثمووان ؛6111 ،قاسووم)كوول موون  يتحوق

 :مظاهرها لدى الحرد والجماعة هذه الحالة لهاو  ،االجتماعية مسؤوليةال

 عند الفرد االجتماعية مسؤوليةمظاهر االعتالل األخالقي لل 7.1.4.6

رادتوو  علووى غيور الوجوو  الووذ  ينبغووي أن يكوون عليوو  موون  :هــاونالتّ  .7 الدقووة هوو فتووور فووي همووة العمول وا 

 .واإلتقان والتمام وهو دليل على وهن البنيان النحسي األخالقي في الشخصية برمتها

كموووا يصوويب سوووائر األجهوووزة  ،اإلنسووانبوورود يعتووور  الجهوواز التووووقعي التحسووبي عنووود  يهووو :الالمبــاالة .6

 .النحسية بما يشب  التجمد

ولكنوو  غائووب عنهووا،  ،هاهووي أن يكووون الحوورد فووي الجماعووة حاضوورًا فيهووا معوودودًا موون أعضووائ :العزلــة .4

وهووي تعبوور عوون ، وضووعف الرجوواء فووي حاضوورها ومسووتقبلها ،وهووي تعبيوور عوون ضووعف الثقووة بالجماعووة

 .غتراب عن معاييرها وقيمهااالللجماعة و  عدم االنتماءموقف 

 عند الجماعة االجتماعية مسؤوليةمظاهر االعتالل األخالقي لل 6.1.4.6

وفوووي  ،الظوووواهر، وفووي تقووودير قيموووة األشووخاص واألشوووياءهووو التوووردد فوووي تحسووير األحوووداه و  :التشـــكك .7

 .وتزعزع الثقة ،ووهن اإللزام ،وهو دليل على فوضى االختيار ،تصور المسار والمصير
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ويتجلووى فيمووا يقووع بووين األفووراد موون توودابر أو تحوورق وتنووازع أو مووا يغلووب موون توومزر مصووطنع  :التفكــك .6

وضوووعف المشووواركة القائموووة علوووى الحهوووم وتووورابط متكلوووف، وهوووذا التحكوووك مظهووور بوووالا الوضوووو  لووووهن 

 .واإللزام والمشدودة بالثقة ،واالهتمام المستندة إلى االختيار

والتخلووي عوون المسووؤولية تجوواه الحيوواة  ،واالنحوودار ،وهووو موقووف يغلووب عليوو  التراجووع :الســلب الغائــب .4

 .يغيب مع  اإلحساس بالواجبو واإلحباط،  ،والضياع ،ويالزم  إحساس بال معنى ،وبارئها

عووالن عوون عوودم قوودرة الحوورد والجماعووة علووى احتمووال  هووا،وهووو التخلووي عن :المســؤوليةالفــرار مــن  .3 وا 

هدارهاالّذاتوهو إعالن عن حالة وجود سالبة، والتنازل عن  ،أعبائها  .ية المتميزة المتحردة وا 

وهوو اضوطراب نحسوي يعبور عون اغتوراب  ؛االجتماعيوة مسوؤوليةأخطر مظواهر نقوص ال من يعد االغتراب

الالمعياريووة   العووالم، وموون أهووم أعراضووو  ،المجتمووع، وهووو غربووة عوون الوونحسو  ،الواقووعو  عوون هويتهوواالووّذات 

، "العجووووز، والالجوووودوى" ، والالقوووووة"الضووووياع" ، والالهوووودف"الالمعقووووول، والالمبوووواالة" ، والالمعنووووى"المغووووايرة"

، واحتقوار الجماعوة، وكراهيوة الوّذات، واحتقوار والرف  والسوخط، والعنوف الالانتماء، واالنسحاب،" والعزلة

 .(6114 ،زهران" )الّذاتعدم تطابق مكونات محهوم  "، وكراهية الجماعة، والتحككالّذات

ن قّلوو -الووّذاتيتضووح أن موون خووالل إلقوواء نظوورة شوواملة علووى األدبيووات المتعلقووة بمحهوووم كوول موون إدارة  ت وا 

ن تعووددت مراجعهووا -االجتماعيووة ومحهوووم المسووؤولية -مراجعهووا نوو  يمكوون تشووكيل قاعوودة أدبيووة لوودى أ -وا 

فوي محاولوة للتعورف الّدراسوة الباحثة، لتكون األساس الذ  تنطلق من  في صياغة الحرضيات، وبنواء أداة 

، وليوووتم تعزيوووز ذلوووك ال بووود مووون االجتماعيوووةوالمسوووؤولية الوووّذات علوووى إمكانيوووة وجوووود عالقوووة موووا بوووين إدارة 

ا، مووأو كليهالّدراسووة بقة ذات العالقووة بإحوودى متغيوورات الرجوووع إلووى مجموعووة موون الدراسووات العلميووة السووا

 .بالرغم من ندرة الدراسات التي جمعت بين المحهومين
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 الدراسات السابقة: المبحث الثالث 3.6

 الدراسات العربية 7.3.6
 

 الّذاتعربية إلدارة الدراسات ال 7.7.3.6

لتكوين فكرة واضحة عن أهم النتائج  ،لى العديد من الدراسات السابقةتمكنت الباحثة من االطالع ع

 .فادة منها في دراستهابهدف اإلتوصلت إليها التي 

أثـر إدارة الـّذات علـى عمليـة اتخـاذ القـرارات لـدى العـاملين " :بعنووان( 6173)أحمـد  في دراسة أجرتها

علووى الووّذات إلووى معرفووة أثوور إدارة الّدراسووة هوودفت  ".فــي غــزة اإلســالميةفــي اإلدارة العليــا فــي الجامعــة 

اتبعوت الباحثوة  إذفوي غوزة،  اإلسوالميةعملية اتخاذ القرارات لودى العواملين فوي اإلدارة العليوا فوي الجامعوة 

موظحووووووًا وموظحووووووة موووووون اإلداريووووووين ( 711)موووووون الّدراسووووووة الموووووونهج الوصووووووحي التحليلووووووي، وتكووووووون مجتمووووووع 

للدراسوة لقيواس متغيورات الدراسوة،  واألكاديميين في الجامعة اإلسالمية، واستخدمت الباحثة االسوتبانة أداة

أن هنواك إدارة للوذات بدرجوة كبيورة لودى العواملين : إلوى مجموعوة مون النتوائج أهمهوا في دراستهاوتوصلت 

السووعي إلووى تحقيووق األهووداف، والقوودرة علووى )فووي اإلدارة العليووا فووي الجامعووة، ووجووود عالقووة طرديووة بووين 

دارة الوقت والتحد ، والمثابرة فو ي مواجهوة المواقوف الصوعبة، والمرونوة وتحمول المسوؤوليات، التخطيط، وا 

المناسوووبة لووودى العووواملين فوووي الجامعوووة  اإلداريوووةوبوووين القووودرة علوووى اتخووواذ القووورارات  ،(والدافعيوووة، واالنجووواز

لوودى العوواملين موون خووالل ربووط األهووداف بحوودود الووّذات ضوورورة تعزيووز إدارة الّدراسووة أوصووت و ، اإلسووالمية

 .تحقيقها إمكانيةالعاملين بناء على  زمنية معينة، وتقييم
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أثر إدارة الّذات على فرص التشغيل دراسة تطبيقيـة علـى خريجـي " :بعنوان( 6177) شعيبدراسة أما 

هودفت إلوى معرفووة الودور الووذ  ". وكالـة الغــوث الدوليــة –األقسـام الفنيــة فـي كليــة مجتمــع تـدريب غــزة 

الموونهج الوصووحي  الباحووه حيووه اسووتخدم ،سووبة للخووريجينفووي تحقيووق فوورص عموول منا "إدارة الووّذات" تؤديوو 

تكووووون مجتمووووع الّدراسووووة موووون جميووووع و  ،، كمووووا اسووووتخدم الباحووووه االسووووتبانة كووووأداة لجمووووع البيانوووواتالتحليلووووي

عينووة الّدراسووة  وتكونووت ،خووريج( 7141)الخووريجين فووي كليووة مجتمووع توودريب غووزة المقوودر عووددهم بحوووالي 

وجووود تحواوت فووي مسوتويات إدارة الووّذات لوودى ، الدراسوة تووائج، وكووان مون أهووم نخووريج وخريجوة( 311) مون

 مسووتويات علووى امووتالك الخريجووون الووذين حصوولوا علووى فرصووة عموول خريجووي كليووة مجتمووع توودريب غووزة،

ووجووود عالقووة ، فووي إدارة الووّذات موون زمالئهووم الووذين لووم يتمكنوووا موون الحصووول علووى عموول مناسووب أعلووى

أوصوت الّدراسوة ضوورورة و ، دة فرصووة العمول التوي يحصول عليهواموجبوة بوين مسوتوى إدارة الوّذات وبوين جوو 

 للطلبوة تطووير أهوداف التودريب الميودانيو  ،تطوير المنهاج ليشتمل على موواد تتنواول مهوارات إدارة الوّذات

 .لتشمل التدرب على أدارة الّذات

الـّذات واألداء العالقة بـين مسـتوى إتقـان مهـارات إدارة " :بعنوان( 6177)الزاكي، الشامي دراسة وفي 

تحديود  الّدراسوة إلوى هودفت ".جامعـة األزهـر فـي المعلمـة فـي كليـة االقتصـاد المنزلـي التدريسي للطالبـة

للطالبة المعلمة واألداء التدريسي لهوا، وبنواء برنوامج لتنميوة مهوارات إدارة الّذات العالقة بين مهارات إدارة 

اسووتخدمت الباحثتووان الموونهج ( اتخوواذ القوورارو ، االتصووالو إدارة الوقووت، ) للطالبووة المعلمووة فووي مهووارةالووّذات 

طالبوووة معلموووة فوووي كليوووة االقتصووواد المنزلوووي فوووي جامعوووة األزهووور فوووي ( 31) وبلوووا حجوووم العينوووة ،الوصوووحي

 الووووّذات،، وتوووم اسوووتخدام اسوووتبانة مهوووارات إدارة (6177-6171) الحصووول الدراسوووي األول للعوووام الدراسوووي

وجووود فووروق الّدراسووة ريسووي كووأدوات للدراسووة، وكووان موون أهووم نتووائج وبطاقووة المالحظووة لقيوواس األداء التد

والتطبيوق البعود  للبرنوامج فوي  /بين متوسطات درجات الطالبات في التطبيق القبلي إحصائيةذات داللة 

لصوالح الوّذات ، والمجمووع الكلوي لمهوارات إدارة (، اتخاذ القراراالتصالإدارة الوقت، )الّذات مهارات إدارة 
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، ووجووووود عالقووووة ارتباطيووووة موجبووووة وذات داللووووة .(117) ق البعوووود  عنوووود مسووووتوى داللووووة أقوووول موووونالتطبيووو

، الووووّذاتبووووين كوووول موووون األداء التوووودريس ومهووووارات إدارة .( 17) عنوووود مسووووتوى داللووووة أقوووول موووون إحصووووائية

لوووودى الووووّذات بضوووورورة االهتمووووام بتنميووووة مهووووارات إدارة الّدراسووووة أوصووووت و ، الووووّذاتوالمجموووووع الكلووووي إلدارة 

 .طالبات المعلمات لتحسين أدائهن في تدريس االقتصاد المنزليال

ممارسة إدارة الّذات وعالقتهـا باإلبـداع اإلداري لـدى مـديرات " :بعنوان دراسة( 6171) الهذلي وتناولت

الّدراسووة  هوودفت حيووه ".ومســاعدات مــدارس المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة المكرمــة مــن وجهــة نظــرهن

ولتحقيوق أهوداف ة، الثانويومرحلة لدى مديرات ومساعدات مدارس الالّذات ة إدارة درجة ممارسمعرفة  إلى

موووديرات  مووون (7126)مووون الّدراسوووة وتكوووون مجتموووع اتبعوووت الباحثوووة المووونهج الوصوووحي التحليلوووي، الّدراسوووة 

( 432)حيوه بلوا حجوم العينووة  ،مكوة المكرموةبالثانويووة  ، والمسواعدات، والمعلموات فوي المودارسالمودارس

مون أهوم النتوائج التوي ، و أداة لهوذه الدراسوة ةتوم اسوتخدم االسوتبانو  ،موديرات والمسواعدات، والمعلمواتمن ال

توصوولت لهووا الدراسووة، بووأن ممارسووة مووديرات ومسوواعدات موودارس المرحلووة الثانويووة بمدينووة مكووة المكرموووة 

 اً وثيقوو اً ارتباطووأن هنوواك الّدراسووة ، وأظهوورت (3.76) كانووت بدرجوو  عاليووة، وبمتوسووط حسووابيالووّذات إدارة 

 بضوورورةالّدراسووة أوصووت و ، ودرجووات اإلبووداع اإلدار  لوودى المووديرات ،الووّذات بووين درجووات ممارسووة إدارة

لوووودى  واإلبووووداع اإلدار  لوووودى اإلدارة المدرسووووية، وتعزيووووز نقوووواط القوووووةالووووّذات علووووى ممارسووووة إدارة  التأكيوووود

عقوود دورات  موون خووالل الووّذات وتعزيزهوواعلووى إدارة  وتوووفير جميووع اإلمكانيووات للمحافظووة العووامالت فيهووا،

 .يةتدريب
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أثـر برنـامت تـدريبي فـي تنميـة مهـارات الـذكاء " :بعنوان( 6111) أبو حمدان وفي دراسة أخرى أجراها

هودفت الّدراسوة إلوى الكشوف  ".الناجح وٕادارة الّذات للتعلم في مواقف حياتيـة لـدى طلبـة الصـف العاشـر

دارة الووووّذات، حيووووه تووووم اسووووتخدام المنهجيووووة شووووب   عوووون أثوووور برنووووامج توووودريبي فووووي تنميووووة مهووووارات الووووذكاء وا 

التجريبيووة فووي الدراسووة، واختيوورت الموودارس موون مديريووة التربيووة والتعلوويم فووي مدينووة عمووان، بصووورة قصوودية 

كثووور مووون شوووعبة مووون الصوووف العاشووور، وتوووم اختيوووار مجمووووعتين باعتمووواد الطريقوووة أشوووريطة احتوائهوووا علوووى 

طالبوووًا، والمجموعوووة الثانيوووة هوووي ( 41) األولوووى هوووي المجموعوووة الضوووابطة جموعوووةالعشووووائية البسووويطة، الم

توودريبيًا،  اً برنامجووشووملت تووم اسووتخدام ثوواله أدوات فووي الّدراسووة ، حيووه طالبوواً ( 37) المجموعووة التجريبيووة

 هوانتوائج كوان أهمتوصولت الّدراسوة إلوى و ومقيواس إدارة الوّذات للوتعلم  ،مهوارات الوذكاء النواجح ًا مناختبار و 

 ،والتخطويط ،تحديود الهودف)علوى مهوارات  () وجود فروق ذات دالة إحصائيًا علوى مسوتوى

 (تقوووويم الوووّذاتو  ،والمثوووابرة، ومراقبوووة الوووّذات والتغذيوووة الراجعوووة صوووبر،الو  ،والوووتعلم والتحكيووور ،ومعرفوووة الوووّذات

رة الوّذات للوتعلم فوي المنهوواج أوصوت الّدراسوة بضوورورة تضومين أنشوطة إداو ، ولصوالح المجموعوة التجريبيوة

 .المقرر

 عالقـة إدارة الـّذات بالقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات الحياتيـة" :بعنووان دراسوة( 6111)أبـو حيمـد وتناولت 

دراسة على عينة مـن السـيدات السـعوديات العـامالت وغيـر العـامالت فـي مدينـة  لدى المرأة السعودية

القورارات الحياتيوة  اتخواذوالقدرة علوى الّذات لعالقة بين إدارة الكشف عن ا الّدراسة إلى هدفتحيه ". جدة

تكونووت عينووة البحووه األساسووية موون ، يتبووع هووذا البحووه الموونهج الوصووحي التحليلووي، لوودى الموورأة السووعودية

قاموت الباحثوة بإعوداد أداة البحوه و ة، يقمون فوي مدينوة جودعاملة وغيور عاملوة، ربة أسرة سعودية ( 611)

ومقيووواس للقووودرة علوووى اتخووواذ القووورارات الحياتيوووة،  الوووّذات،انوووات العاموووة، ومقيووواس إلدارة وهوووي اسوووتمارة البي

عالقووة ارتباطيوو  موجبووة دالووة إحصووائيا عنوود وكانووت أهووم نتووائج البحووه التووي تووم التوصوول لهووا هووي وجووود 

بوات قورارات الحياتيوة لودى ر والقودرة علوى اتخواذ الالّذات رة ادإبين مستوى الوعي ب( 1.117)مستوى داللة 
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سور أُ لودى ربوات  ،وى الووعي بوإدارة الوّذاتفوي مسوت إحصوائيةفوروق ذات داللوة  ، ووجوودسر عينوة البحوهأُ 

الّدراسوة أوصوت و ، الخوتالف المسوتويات التعليميوة لصوالح المسوتويات التعليميوة األعلوى عينة البحوه تبعواً 

توعيوة األم بأهميوة دورهوا و  ،ياتيوةميوة القودرة علوى اتخواذ القورارات الحتنو  ،الوّذاتنشر الووعي بوإدارة  بأهمية

واتخووواذ القووورارات  ،وتووووعيتهم بأهميوووة إدارة الوقوووت ،لووودى أبنائهووواالوووّذات فوووي غووورس القووويم المرتبطوووة بوووإدارة 

 .الحياتية

 

 االجتماعية مسؤوليةالدراسات العربية لل 6.7.3.6

وثقافــة التســامح  االجتماعيــةالعالقــة بــين المســؤولية " :بعنوووان( 6172) الشــمري أجراهووادراسووة وفووي 

 مسووؤوليةالعالقووة بووين المعرفووة  الّدراسووة إلووى هوودفت ".لــدى طــالب جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة

طالبوًا ( 916) تموع الّدراسوة مونتكوون مجو  ،استخدم الباحه المنهج الوصحي، وثقافة التسامح االجتماعية

طالبووًا، ( 31)عينووة الّدراسووة  تكونووتو ( 6172-6173) موون طووالب جامعووة الملووك نووايف للعووام الدراسووي

ومقيوواس ثقافووة التسووامح موون إعووداد  ،(7992) للحووارثي االجتماعيووة مسووؤوليةاسووتخدم الباحووه مقيوواس الو 

وثقافوة التسوامح،  االجتماعيوة مسوؤوليةأن هنواك عالقوة طرديوة بوين ال الّدراسوة إلوىوأشارت نتائج ، الباحه

والحالوووووة  ،خصووووية تبعوووووًا لمتغيوووور الحئووووة العمريووووةالش مسووووؤوليةفووووي ال إحصوووووائيةاللووووة دووجووووود فووووروق ذات 

 ،ضووورورة العموول علوووى تبوووادل العالقووات والخبووورات مووع الجامعوووات العربيوووةبالّدراسووة أوصوووت و ، االجتماعيووة

 .االجتماعية مسؤوليةوالحه على ال ،والعالمية التي تقدم خبرات متطورة في مجال نشر ثقافة التسامح

 االجتماعيـةدور أخالقيـات المهنـة فـي تعزيـز المسـؤولية " :وانبعنوكانوت  (6173) الزيناتي دراسةأما 

معرفووة  الّدراسووة إلووى هوودفت .(مجمــع الشــفاء الطبــي نموذجــاً )."فــي المستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية

المووونهج الوصووووحي الّدراسوووة اسوووتخدمت  ، حيوووهاالجتماعيووووةمسوووؤولية دور أخالقيوووات المهنوووة فوووي تعزيوووز ال

اسووتبانة علووى ( 711) توزيووعو  كووأداة للدراسووة تووم إعووداد اسووتبانة ،الّدراسووةه التحليلووي، ولتحقيووق أهووداف هووذ
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عنووود  إحصوووائيةهوووو وجوووود عالقوووة ارتباطيووو  موجبوووة ذات داللوووة الّدراسوووة عينوووة الدراسوووة، وكوووان أهوووم نتوووائج 

فوي  االجتماعيوة مسوؤوليةوتعزيوز ال ،ممارسوة أخالقيوات المهنوة بأبعادهوا بوين ) α≤0.05) الداللةمستوى 

 المستشووحيات فووي متخصصووة وحوودة بضوورورة إنشوواءالّدراسووة أوصووت و شووحاء الطبووي بقطوواع غووزة، مجمووع ال

نشواءاالجتماعيوة مسوؤوليةبال تخوتص المحلي بالمجتمع الصحية المؤسسات لربط  ومسواندة دعوم لجوان ، وا 

 عمولة ر ضورو و  ،المحلوي المجتموع أفوراد توعيوة دورهوا يكوون ،الصوحي للقطاع المحلي المجتمع من مكونة

 .االجتماعية مسؤوليةال تكامل على للعمل تطوعية صحية مأيا

فعاليـة برنـامت تـدريبي قـائم علـى مهـارات الـتعلم التعـاوني " :بعنوان (6173) يبخليفة، الدّ دراسة أما 

واالنفعاليـــة لـــدى تالميـــذ  االجتماعيـــةوتخفيـــف صـــعوبات الـــتعلم  االجتماعيـــةفـــي تنميـــة المســـؤولية 

الكشوف عون فعاليوة برنوامج تودريبي قوائم علوى مهوارات  الّدراسوة إلوى هودفت ".المرحلة االبتدائيـة بالطـائف

 إذ، عاليووةواالنح االجتماعيووةوتخحيووف صووعوبات الووتعلم  ،االجتماعيووة مسووؤوليةالووتعلم التعوواوني فووي تنميووة ال

طالبوًا مون ( 72) طالبًا من طلبة الصف الخوامس االبتودائي، وبلوا حجوم العينوة( 92)الّدراسة  بلا مجتمع

اسووتخدم الباحثووان الموونهج و واالنحعاليووة،  ،االجتماعيووةلبووة المرحلووة االبتدائيووة موون ذو  صووعوبات الووتعلم ط

هووو الّدراسووة وقامووا بتحضووير عوودة مقوواييس كووأدوات للدراسووة، وموون أهووم نتووائج  ،شووب  التجريبووي فووي الدراسووة

 ،لتجريبيووووةبووووين متوسووووطي رتووووب درجووووات أفووووراد طلبووووة المجموووووعتين ا إحصووووائيةوجووووود فووووروق ذات داللووووة 

ضورورة عقود دورات بالّدراسوة أوصوت و والدرجة الكليوة،  االجتماعية المسؤوليةوالضابطة في أبعاد مقياس 

وتخحيوف  ،االجتماعيوة مسوؤوليةتدريبية لمعلمي التربية الخاصة لتدريبهم على كيحية إعداد بورامج لتنميوة ال

 .لة االبتدائيةواالنحعالية لدى طلبة المرح ،االجتماعيةحدة صعوبات التعلم 
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دور أقســام اإلدارة التربويــة بالجامعــات الســعودية فــي تحقيــق " :بعنوووان( 6173) الثبيتــي وفووي دراسووة

دور أقسوام اإلدارة التربويوة بالجامعوات السوعودية فوي معرفوة  الّدراسوة إلوىهدفت  ".االجتماعيةالمسؤولية 

، وتووم تطبيووق االسووتبانة (المسووحي) وصووحياسووتخدم الباحووه الموونهج ال وقوود االجتماعيووة مسووؤوليةتحقيووق ال

% 16عضوووًا موون أعضوواء هيئووة التوودريس فووي أقسووام اإلدارة التربويووة تمثوول ( 16) علووى عينووة بلووا عووددها

الّدراسووة موون أعضوواء هيئووة التوودريس، وأظهوورت النتووائج أن أفووراد ( 11) البووالا حجموو الّدراسووة موون مجتمووع 

 االجتماعيووة مسووؤوليةالجامعووات السووعودية تحقوق الفوي ويووة علوى أن أقسووام اإلدارة الترب باإلجموواعموافقوون 

مقوداره  ، والبحوه العلموي بمتوسوط حسوابي(3.47)مقوداره  من خوالل البورامج األكاديميوة بمتوسوط حسوابي

، مووووع التأكيوووود علووووى حوووول الصووووعوبات (3.34)مقووووداره  ، والعمليووووات واألنشووووطة بمتوسووووط حسووووابي(3.61)

الّدراسوة أوصوت و ، االجتماعيوة مسوؤوليةالتربوية في سوبيل تحقيقهوا لل والمشكالت التي تواج  أقسام اإلدارة

مون خوالل البورامج األكاديميوة والبحووه  االجتماعيوة مسوؤوليةالعمل على تحقيوق أقسوام اإلدارة التربويوة للب

العلميووة والعمليووات واألنشووطة، والعموول علووى حوول الصووعوبات والمشووكالت التووي تواجههووا فووي سووبيل تحقيووق 

 .االجتماعية مسؤوليةال

ـــيم المســـؤولية " :بعنووووان( 6174) الحـــارثيدراسوووة أموووا  فاعليـــة اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة فـــي تعل

الكشوف عون فاعليوة  الّدراسوة إلوى هودفت ".لـدى أطفـال مـا قبـل المدرسـة فـي مدينـة الطـائف االجتماعية

، فووي الطووائف ل المدرسووةل مووا قبوولوودى أطحووا االجتماعيووة مسووؤوليةاسووتخدام الوسووائط المتعووددة فووي تعلوويم ال

 روضواتال أطحوال جميوع مونالّدراسوة  مجتموع وقود اسوتخدمت الباحثوة المونهج شوب  التجريبوي، وتكوون

لودى األطحوال  االجتماعيوة مسوؤوليةروضوة، وقود اسوتخدم الباحوه مقيواس ال( 21) البالا عددهاو  الطائفب

 العائلوة بوحودة خاصوة ةتعليميو برمجيوات تصوميم ، وتوم(6114)ف فوي مرحلوة موا قبول الروضوة لشوري

المتعوددة فوي  الوسوائط السوتخدام يجوابيإ أثور يوجودأهم النتائج أن   من وكانالمتعددة،  الوسائط باستخدام

 اسوتخدام الكليوة لودى أطحوال موا قبول المدرسوة االبتدائيوة فوي الطوائف، وأن االجتماعيوة مسوؤوليةتعلويم ال
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قبول  موا أطحوال لدى االجتماعية مسؤوليةال تعليم في الحاعلية من مرتحعة بدرجة يتصف المتعددة الوسائط

ضوورورة اسووتخدام الوسووائط المتعووددة فووي بالّدراسووة أوصووت و المدرسووة فووي المدرسووة االبتدائيووة فووي الطووائف، 

 .ما قبل المدرسة ألطحال المشاركةو الحهم، و االهتمام  ، وهيةبأبعادها الثالث االجتماعية مسؤوليةتعليم ال

فعاليـــة برنـــامت لتنميـــة الثقـــة بـــالنفس كمـــدخل لتحســـين " :بعنووووان دراسووة (6174) شـــراب كمووا أجووورى

موون الثقووة  درجووة كوولمعرفووة  الّدراسووة إلووىهوودفت  ".لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة االجتماعيــةالمســؤولية 

تدريبي لتنمية الثقة بوالنحس كمودخل لتحسوين  والتحقق من فاعلية برنامج ،االجتماعية مسؤوليةوال ،بالنحس

تكونوووت عينوووة و لووودى طوووالب المرحلوووة الثانويوووة، وتوووم اسوووتخدام المووونهج التجريبوووي،  االجتماعيوووة وليةمسوووؤ ال

مجموووعتين  إلووىتووم تقسوويمهم نسووانية إول الثووانو  علوووم موون طووالب الصووف األ طالبوواً ( 64) موونالّدراسووة 

سووتمارة وا ،االجتماعيووة مسووؤوليةوقوود قووام الباحووه بتطبيووق مقياسووين للثقووة بووالنحس وال ضووابطة وتجريبيووة،

، وقوود االجتماعيووة مسووؤوليةوبرنووامج تنميووة الثقووة بووالنحس كموودخل لتحسووين ال ،المسووتوى االجتموواعي الثقووافي

والمجموعووة الضووابطة فووي  ،بووين المجموعووة التجريبيووة حصووائياً إجمووااًل وجووود فووروق دالووة إظهوورت النتووائج أ

بضووورورة اعتمووواد الّدراسوووة  أوصوووتو  ،لتجريبيوووةلصوووالح المجموعوووة  االجتماعيوووة المسوووؤوليةالثقوووة بوووالنحس و 

ضوومن البوورامج التدريبيووة التووي يقوودمها المرشوود الطالبووي فووي الّدراسووة البرنووامج التوودريبي المسووتخدم فووي هووذه 

 .لدى طلبة المرحلة الثانوية االجتماعية المسؤوليةوتحسين  ،المدرسة من أجل تنمية الثقة بالنحس

 االجتماعيـةالطالبـي وعالقتـه بالمسـؤولية  شـاداإلر االتجـاه نحـو " :بعنووان( 6174)صـبار وفي دراسة 

تنوواول العالقووة بووين  إلووىالّدراسووة  تهوودف". وبعــض المتغيــرات الديمغرافيــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة

 االجتماعيووة مسووؤوليةوال( الخوودمات اإلرشووادية، والمرشوود الطالبووي) االتجوواه نحووو اإلرشوواد الطالبووي ببعديوو 

وقوووود اسوووتخدم الباحووووه المووونهج الوصووووحي  ى طوووالب المرحلووووة الثانويوووة،وبعووو  المتغيوووورات الديمغرافيوووة لوووود

والثواني لقيواس  ،أحدهما لقياس االتجاه نحوو اإلرشواد الطالبوي ،وقد قام الباحه بإعداد مقياسين التحليلي،

 (611) لووودى طووالب المرحلوووة الثانويووة، وتووم تطبيوووق المقياسووين علوووى عينووة بلغوووت االجتماعيووة مسووؤوليةال
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والثانيوووة فووي مدينوووة،  ،، واحوودة فوووي قريووةلصووحين األول والثالوووه الثووانو  فوووي مدرسووتينموون طوووالب ا طالووب

وجهووات وت االجتماعيووة مسووؤوليةهنوواك عالقووة إيجابيووة بووين ال أنّ  :نتووائج أهمهووا الّدراسووة إلووى عوودةتوصوولت 

وتوجهوووات  االجتماعيوووة مسووؤوليةرشوووادية الطالبيووة، وعووودم وجوووود فووروق بوووين الالطووالب نحوووو الخوودمات اإل

الّدراسوة بضورورة تعزيوز أوصوت و ، متغيور موقوع المدرسوةرشادية الطالبيوة تبعوًا لالب نحو الخدمات اإلالط

 .لدى الطالب االجتماعية مسؤوليةرشادية في المدارس لتعزيز البرامج الخدمات اإل

لــدى  االجتماعيــةفاعليــة برنــامت تــدريبي فــي تنميــة المســؤولية " :بعنوووان( 6174) محمــددراسووة أمووا 

لودى  االجتماعيوة مسوؤوليةمعرفوة فاعليوة برنوامج تودريبي فوي تنميوة ال هدفت الّدراسة إلى ".الروضة أطفال

مون منطقوة  ،من أطحوال الصوف التمهيود  فوي روضوة لؤلوؤة طوارقالّدراسة أطحال الروضة، تكون مجتمع 

 اسووووتخدمت الباحثووووةو ، (6174-6176) لعووووام الدراسوووويل طالبوووواً ( 17) طووووارق فووووي عمووووان البووووالا عووووددهم

هوووو الّدراسوووة أهوووم نتوووائج  موون كوووانو  ،الموونهج التجريبوووي ذ  التصوووميم التجريبوووي بالقياسووين القبلوووي والبعووود 

 مسوووووؤوليةبوووووين متوسوووووطات درجوووووات أفوووووراد العينوووووة علوووووى مقيووووواس ال إحصوووووائيةوجوووووود فوووووروق ذات داللوووووة 

ة الوووعي التربووو  فووي تنميوو اإلعووالمالتأكيوود علووى دور  أوصووت هوووو  ،التوودريبيتعووزى للبرنووامج  ،االجتماعيووة

 مسووؤوليةوتعزيووز ال تقووديم بوورامج تسوواهم فووي تنميووة قوودرات األطحووال أهميووةالتربووو  لوودى األسوور والمووربين، و 

 .لديهم االجتماعية

لــدى الطــالب  االجتماعيــةالســمات القياديــة والمســؤولية " :بعنووواندراسووة  (6176) كــو  أبــووتنوواول 

السومات القياديوة معرفوة  إلوىالّدراسوة هدفت  ".المشاركين وغير المشاركين في جماعات النشاط الطالبي

ومعرفوة العالقوة موا بوين األنشوطة الطالبيوة والسومات  ،الدراسوةودرجتها لدى عينة  االجتماعية مسؤوليةوال

فوي غوزة، وقود اسوتخدم  اإلسوالميةالدراسوة، مون طلبوة الجامعوة  لودى عينوة االجتماعيوة مسوؤوليةالقيادية وال

موووزعين علووى موودارس  طالووب( 131) موونالّدراسووة يلووي، وقوود تكونووت عينووة الباحووه الموونهج الوصووحي التحل

النتوائج التوي توصولت لهوا الدراسوة، هوو وجوود  أهوممون الحكومة والوكالة في جميع محافظات غزة، وكوان 
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فوي  إحصوائيةد فوروق ذات داللوة و وجو، و االجتماعيوة مسوؤوليةالو السومات القياديوة بين  عالقة طردية قوية

ت، تبعوًا لمتغيور مكوان السوكن لجميوع المجواال لدى المشاركين فوي النشواط الطالبوي تماعيةاالج المسؤولية

لين فوووي التربيوووة ؤو مزيووود مووون االهتموووام للتربيوووة القياديوووة مووون قبووول المسووو ضووورورة إعطووواءأوصوووت الّدراسوووة بو 

 يةالدراسووعلوى غوورس القوويم وتنميتهوا لوودى الوونشء منوذ الصووغر موون خوالل المووواد  وضوورورة العموول ،والتعلويم

 ،االجتماعيووة مسووؤوليةضوورورة اهتمووام وسووائل اإلعووالم بالتربيووة القياديووة والو  ،المختلحووة واألنشووطة الطالبيووة

 .وندوات تهدف لتدريب النشء على القيادة الحاعلة ،تدريبية برامجخالل تخصيص من 

 القــيم بمنظومــة وعالقتهــا االجتماعيــة المســؤولية" :بعنوووان( 6176) لزبــونل أخورى دراسووةوفوي 

الكشوف عون طبيعوة العالقوة بوين  الّدراسوة إلوىهودفت  ".التطبيقيـة البلقـاء جامعـة طلبـة لـدى الممارسـة

الملتحقوووين فوووي  ،ومنظوموووة القووويم الممارسوووة لووودى طلبوووة جامعوووة البلقووواء التطبيقيوووة ،االجتماعيوووة مسوووؤوليةال

تكونووت و  ،ر اسووتبانتينتووم تطووويالّدراسووة الكليووات الجامعيووة الواقعووة فووي الشوومال األردنووي، ولتحقيووق أهووداف 

أن  هوووالّدراسووة نتووائج  كووان موون أهووم، و (6177-6171) طالًبووا وطالبووة للعووام( 421) موونالّدراسووة عينووة 

ومنظومووة القوويم الممارسووة  االجتماعيووة مسووؤولية، بووين الإحصووائيةهنوواك عالقووة ارتبوواط موجبووة ذات داللووة 

إحصووائية تعووزى ود فووروق ذات داللووة عوودم وجووو  شووتملت عليهووا أداة الدراسووة،فووي جميووع المجوواالت التووي ا

 مسووؤوليةبووين درجووات التووزام طووالب جامعووة البلقوواء التطبيقيووة للو  ،والمسووتوى الدراسووي ألثوور متغيوور الجوونس

الّدراسوة  أوصوتو تعوزى ألثور متغيور الكليوة والتخصوص،  إحصوائية، ووجوود فوروق ذات داللوة االجتماعية

فوووي كافوووة المراحووول  االجتماعيوووة مسوووؤوليةاالهتموووام بال إلوووىى المنووواهج التعليميوووة فوووي األردن، القوووائمين علووو

 .لدى الطلبة االجتماعية مسؤوليةوضرورة تحعيل دور الجامعة في تنمية ال ،التعليمية
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فعاليــة برنــامت إرشــادي ومســتند إلــى نظريــة االختيــار فــي " :بعنوووان( 6176)صــوالحة كمووا أن دراسووة 

حيوه ". لسلوكية لدى طلبـة المرحلـة األساسـية العليـاوخفض المشكالت ا االجتماعيةزيادة المسؤولية 

 مسوؤوليةنظريوة االختيوار فوي زيوادة ال إلوىفعاليوة برنوامج إرشواد  ومسوتند  إلىالتعرف  هدفت الّدراسة إلى

المسووحية موون جميووع طلبووة الصووحوف الّدراسووة وخحوو  المشووكالت السوولوكية، وقوود تألحووت عينووة  االجتماعيووة

تكونوووت عينوووة و طالبوووًا، ( 319) ابعوووة لمديريوووة إربووود األولوووى، والبوووالا عوووددهمفوووي مدرسوووة حووووارة الثانويوووة الت

طالبووووًا موووون الحاصووووولين علووووى أعلووووى الووووودرجات علووووى مقيوووواس المشوووووكالت ( 41) التجريبيووووة مووووونالّدراسووووة 

المسووحية وجووود الّدراسووة ، وقوود أظهوورت نتووائج بطة وتجريبيووةمجموووعتين ضووا إلووىتووم توووزيعهم و السوولوكية، 

، إضووافة االجتماعيووة مسووؤوليةبووين المشووكالت السوولوكية وال إحصووائيةة ذات داللووة عالقووة ارتباطيووة عكسووي

بوووين المتوسوووطين الحسوووابيين السوووتجابات أفوووراد ( )إحصوووائية وجوووود فوووروق ذات داللوووة  إلوووى

أوصووووت و تعووووزى ألثوووور البرنووووامج اإلرشوووواد ،  مسوووؤوليةالمجمووووعتين التجريبيووووة والضووووابطة علووووى مقيوووواس ال

 .االجتماعيةمسؤولية ورة تعزيز برامج ودورات تدريبية على البضر الّدراسة 

أثر برنامت إرشـادي يسـتند إلـى نظريـة العـالا العقالنـي العـاطفي " :بعنوان( 6176)عتوم وفي دراسة 

والحكـم الخلقـي لـدى األحـداث  االجتماعيـةفي تنمية المسؤولية  االجتماعيةوبرنامت لتطوير المهارات 

نظريووة العووالج  إلووىأثوور برنووامج إرشوواد  يسووتند  إلووىالتعوورف  الّدراسووة إلووى هوودفت. "الجــانحين فــي األردن

ي والحكوم الخلقو االجتماعيوة مسوؤوليةفي تنمية ال االجتماعيةالعقالني العاطحي وبرنامج لتطوير المهارات 

 موون جميووع األحووداهالّدراسووة ، وقوود تووم اسووتخدام الموونهج شووب  التجريبووي فووي الدراسووة، وتكووون مجتمووع لوودى

بوون زيوود لتربيووة األحووداه فووي الرصوويحة، االموجووودين فووي مركووز  تربيووة وتأهيوول األحووداه فووي إربوود وأسووامة 

ومجموعوووة ضوووابطة،  ،ن تجوووريبيتينمجمووووعتي إلوووىتوووم تقسووويمهم  ،حووودثاً ( 42) مووونالّدراسوووة وتكونوووت عينوووة 

كوان  االجتماعيوةت وتطووير المهوارا ،أن برنامجي العالج العقالني االنحعواليالّدراسة أهم نتائج  وكان من

والحكووم الخلقووي لوودى األحووداه الجووانحين  ،االجتماعيووة مسووؤوليةفووي تنميووة ال إحصووائيةلهمووا أثوورًا ذا داللووة 
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الذين خضعوا للبرنامجين التدريبيين مقارنة مع المجموعة الضابطة، وبوذلك توم التوصوية بضورورة تطبيوق 

 .المراكز المختلحة لدى األحداه في االجتماعية مسؤوليةالبرامج التي تنمي ال

 االجتماعيـةدور الجامعـات فـي تعزيـز مفـاهيم المسـؤولية " :بعنووان( 6177) جـابر، مهـديدراسوة أما 

 إلووىفووي إطارهوا الميووداني الّدراسووة  هودفت .(دراســة ميدانيــة مقارنــة بــين جــامعتي حلــوان). "لــدى طلبتهــا

الموونهج الوصووحي فووي  واسووتخدم، يووةاالجتماع مسووؤوليةطبيعووة دور الجامعووات فووي تعزيووز محوواهيم المعرفووة 

 طالبواً  (332) على عينة طبقيوة عشووائية بلغوتالّدراسة أجريت و واالستبانة كأداة لجمع البيانات، الّدراسة 

ناثوواً ) طالبووًا موون جامعووة حلوووان( 239)األزهوور و ةموون جامعوو أن هنوواك الّدراسووة أظهوورت نتووائج و ، (ذكووورًا وا 

 االجتماعيووة مسووؤوليةالشووباب الحلسووطيني والمصوور  بمحهوووم ال طبيعووة الوووعي لوودى فوويحوود مووا  إلووى اً تشووابه

عينوة ) الحلسوطينيللووعي بالقضوايا المجتمعيوة لودى الشوباب الجوامعي  اً أن هناك موياًل واضوحو ، المجتمعية

 بوووالتعليم ةقووودم الباحثوووان رؤيوووة مقترحوووة منوطووو إذبشوووكل أكثووور مووون الشوووباب الجوووامعي المصووور   ،(الدراسوووة

موون خوالل تأسوويس العالقووة بوين مكونووات المجتمووع  ،فووي هوذا المجووال ةالمناطوو ليةمسوؤو ال ةالجوامعي ألهميوو

والدولة على أسس مدنيوة ووطنيوة تتجواوز كول األطور والعنواوين الضويقة، بحيوه يكوون الجوامع العوام لكول 

والمواطنوووة المنبثقوووة مووون الووونص القوووانوني  ،االجتماعيوووة مسوووؤوليةهوووو ال ،المكونوووات والتعبيووورات واألطيووواف

أن يكوون  ، وأوصوت الّدراسوة بضورورةالمراعي ألسس تكوين الدولة الصوالحة لكول زموان ومكوان ،والمدني

 .المناخ الجامعي إيجابيًا يسمح بدرجة من التحاعل االجتماعي

ــة جالســر " :بعنوووان( 6177) فهمــيدراسووة وفووي  ــي نظري ــائم عل ــامت إرشــادي ق ــة برن تنميــة  فــيفعالي

معرفة أثور البرنوامج  الّدراسة إلىهدفت  ".وأثره علي تقدير الّذاتلدي المراهقات  االجتماعيةالمسؤولية 

، االجتماعيوووة مسوووؤوليةعوووانين مووون ضوووعف الي يلووودى المراهقوووات الالتوووالوووّذات فوووى تحسوووين مسوووتوى تقووودير 

اإلعداديوة  يطالبة مون طلبوة المرحلوة اإلعداديوة بمدرسوة رفعوت الهجرسو( 61) منالّدراسة تكونت عينة و 

، إحوداهما تجريبيوة واألخورى ضوابطة، وقود اسوتخدمت الباحثوة عودة أدوات للدراسوة مجمووعتين إلىمقسمة 
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المطووور لألسوورة المصوورية، واختبووار القووودرات  يالثقووواف - االقتصوواد -منهووا اسووتمارة المسووتوى االجتموواعي

قوووائم علوووى نظريوووة   وبرنوووامج إرشووواد ،الوووّذاتومقيووواس لتقووودير  ،االجتماعيوووة مسوووؤوليةومقيووواس ال ،العقليوووة

وجوووود فوووروق ذات داللوووة وكوووان مووون أهوووم نتوووائج الدراسوووة، ، االجتماعيوووة مسوووؤوليةج بوووالواقع لتنميوووة الالعوووال

 بووين متوسووطي درجووات المجموووعتين التجريبيووة والضووابطة علووى مقياسووي( 1.17) عنوود مسووتوى إحصووائية

لتجريبيوة، بعد تطبيق برنامج العالج بوالواقع لحسواب المجموعوة ا ،(الّذات، وتقدير االجتماعية المسؤولية)

بووين متوسووطي رتووب درجووات أعضوواء المجموعووة التجريبيووة علووى  إحصووائيةوعوودم وجووود فووروق ذات داللووة 

 .بعد تطبيق برنامج العالج بالواقع( الّذات، وتقدير االجتماعية المسؤولية) مقياسي

ـــين العالقـــة" :بعنوووواندراسوووة ( 6177)الدوســـري وتناولوووت   الشخصـــية والمســـؤولية الفكـــري الجمـــود ب

ــةاال ــدى جتماعي ــة ل ــدريس هيئــة عضــوات مــن عين  المتغيــرات بعــض فــي ضــوء القــرى أم بجامعــة الت

 االجتماعيوة الشخصوية مسوؤوليةوال الحكور  معرفة درجة كول مون الجموود الّدراسة إلىهدفت  ".الديمغرافية

 وبعووديها الشخصووي واالجتموواعي، وقوود اسووتخدمت الباحثووة الموونهج الوصووحي االرتبوواطي والمقووارن، وبلغووت

ت الباحثوة مقيواس للجموود عضوة من هيئوة التودريس فوي جامعوة أم القورى، اسوتخدم( 616)الّدراسة عينة 

الّدراسوة إلوى عودة نتوائج كوان أهمهوا أنو  ال كأدوات للدراسة، توصولت  االجتماعية مسؤوليةخر للالحكر  وآ

وبعوديها الشخصوي  يوةاالجتماع مسوؤوليةعلى مستوى الجمود الحكور  وال إحصائيةفروق ذات داللة  توجد

، كمووا أنوو  (، والجوونساالجتماعيووةوالحالوة  ،التخصووص)متغيوور  إلووىتعوزى الّدراسووة واالجتمواعي لوودى عينووة 

لووودى عينوووة  االجتماعيوووة مسوووؤوليةعلوووى مسوووتوى الجموووود الحكووور  وال إحصوووائيةال توجووود فوووروق ذات داللوووة 

والدرجووووة الكليووووة  االجتماعيووووة وليةمسووووؤ متغيوووور الدرجووووة العلميووووة، أمووووا بالنسووووبة لبعوووود ال إلووووىتعووووزى الّدراسووووة 

بوووين فئوووة البكوووالوريوس  إحصوووائيةقووود تبوووين وجوووود فوووروق ذات داللوووة ، فاالجتماعيوووةالشخصوووية  مسوووؤوليةلل

علوووى  ،أوصوووت الباحثوووة بضووورورة إقاموووة نووودوات فكريوووة وثقافيوووة دوريوووةو والووودكتوراه لصوووالح فئوووة الووودكتوراه، 

 .ات هيئة التدريسلعضو  االجتماعية مسؤوليةمستوى االنحتا  الحكر  وال
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فــي ضــوء  االجتماعيــةالتفكيــر األخالقــي وعالقتــه بالمســؤولية " :بعنوووان( 6177) اللحيــانيدراسووة أموا 

هوودفت  ".بعــض المتغيــرات األكاديميــة لــدى عينــة مــن طالبــات جامعــة أم القــرى بمدينــة مكــة المكرمــة

مون  طالبوة( 667) مونعينوة  ونوت، تكاالجتماعيوة مسوؤوليةبحه عالقة التحكير األخالقي بال الّدراسة إلى

توم تطبيوق كول الّدراسوة لتحقيوق أهوداف ، و جامعة أم القرى في ضووء بعو  المتغيورات األكاديميوة طالبات

 (تحووت الطبووع) الغامود  والمقوونن موون ،(1984Gibbs ,)لمون المقيوواس الموضووعي للتحكيوور األخالقووي 

الوصووحي  تطبيووق الموونهجحيووه تووم  .(تحووت الطبووع) يللمزروعوو االجتماعيووةالشخصووية  مسووؤوليةومقيوواس ال

وجووود مسووتوى عووال موون كووان موون أهمهووا، هووو نتووائج  إلووىالّدراسووة وتوصوولت االرتبوواطي والسووببي،  بشووقي 

وجوووود عالقوووة إيجابيوووة دالوووة بوووين درجوووات التحكيووور األخالقوووي و  ،لووودى أفوووراد العينوووة االجتماعيوووة مسوووؤوليةال

فووي  ،مسووؤوليةتحكيوور األخالقووي والجانووب اإلدراكووي للوكووذلك بووين ال االجتماعيووةو  مسووؤوليةالكليووة لل والدرجووة

 أوصوتو ، مسوؤوليةوجوود عالقوة بوين التحكيور األخالقوي والجانوب السولوكي للالّدراسة حين لم تظهر نتائج 

، األخورى التعليميوة والمؤسسوات المودارس فوي بهوا االلتوزام وضورورة األخالق بأهمية الوعي تنميةبالّدراسة 

 .الصغر منذ األبناء نحوس في الدينية القيم سغر و 

 االجتماعيـة مسـؤوليةالتوافـق المهنـي وال" :بعنووان( 6171)فحجان، قليـوبي وفي دراسة أخرى أجراها 

التوافوووق المهنوووي معرفووة  الّدراسوووة إلوووى هوودفت ".وعالقتهمــا بمرونـــة األنـــا لـــدى معلمـــي التربيـــة الخاصـــة

المونهج الوصوحي التحليلوي االرتبواطي، علوى  ، اسوتخدم الباحوه، وعالقتهما بمرونوةاالجتماعية مسؤوليةوال

معلمووًا ( 611) عينووة موون معلمووي التربيووة الخاصووة فووي مؤسسووات التربيووة الخاصووة العاملووة فووي غووزة بلغووت

 وتوم ،ومقيواس مرونوة األنوا ،االجتماعيوة مسوؤوليةومقيواس ال ،ومعلمة، أعد الباحه مقياس التوافق المهني

أن الوووزن النسووبي لوودى هووا، هووو يلإم النتووائج التووي تووم التوصوول أهوو اسووتخدامها كووأدوات للدراسووة، وكووان موون

أن هنواك مسوتوى عوال موون  إلووىوهوذا يشوير %( 13.2)مقوداره  بلووا االجتماعيوة مسوؤوليةالعينوة لمقيواس ال

تعوزى  االجتماعيوة مسوؤوليةفوي مسوتوى ال إحصوائية، وعدم وجود فوروق ذات داللوة االجتماعية مسؤوليةال
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الوودخل الشووهر  و فئووة المعلووم، و سوونوات الخبوورة، و المؤهوول العلمووي، و ، االجتماعيووة الحالووةو الجوونس، ) لمتغيوور

رشوادية والتوجيهيوة رورة االهتموام بزيوادة البورامج اإلبضوالّدراسوة أوصوت و ، (التي يعمول معهوا اإلعاقةنوع و 

 .في مؤسسات التربية الخاصة( ومرونة األنا ،االجتماعية مسؤوليةالو التوافق المهني، ) المتخصصة

 لـدى والتحصيل الدراسي االجتماعية والمسؤولية االجتماعي الذكاء" :بعنوان( 6171) المنابري دراسة

نووع العالقوة معرفوة  الّدراسوة إلوى هودفت ".المكرمة بمكة القرى بجامعة أم التربية كلية طالبات من عينة

 التربيووة كليووة طالبووات موون عينووة لوودى والتحصوويل الدراسووي االجتماعيووة والمسووؤولية االجتموواعي بووين الووذكاء

طالبووة ( 269) المكرمووة، اسووتخدمت الباحثووة الموونهج الوصووحي، وبلووا حجووم العينووة بمكووة القوورى بجامعووة أم

واسوووتخدم  ،موون طالبووات اإلعووداد التربوووو  فووي جامعووة أم القووورى، أعوود الباحووه مقيووواس الووذكاء االجتموواعي

وجووود  ، هوووأهمهوواموون نتووائج  راسووة إلووىالدّ ، وتوصوولت االجتماعيووة مسووؤوليةلل( هووو7362) مقيوواس الحووارثي

وجووود عالقووة ارتباطيووة ، و االجتماعيووةمسووؤولية عالقووة ارتباطيووة دالووة إحصووائيًا بووين الووذكاء االجتموواعي وال

ة تضوووومين ر بضوووورو الّدراسووووة أوصووووت و والتحصوووويل الدراسووووي،  االجتماعيووووة مسووووؤوليةدالووووة إحصووووائيًا بووووين ال

لووب مهووارات التحاعوول االجتموواعي، وتطبيووق األنشووطة اجتماعيووة تكسووب الطا المنوواهج الدراسووية موضوووعات  

 .والذكاء االجتماعي االجتماعية مسؤوليةوالتدريبات التي تساعد على اكتساب مهارات ال

وعالقتها بكل مـن وجهـة الضـبط وفاعليـة  االجتماعيةالمسؤولية " :بعنوان( 6111)قليوبي أما دراسة 

الكشوف عوون  الّدراسوة إلوى هودفت". العزيـز فـي جـدةالـّذات لـدى عينـة مـن طلبـة جامعـة الملـك بــن عبـد 

، والعالقوة بوين وجهووة الوّذاتوكول موون وجهوة الضوبط وفاعليوة  ،االجتماعيوة مسوؤوليةطبيعوة العالقوة بوين ال

، (االرتبوووواطي والسووووببي المقووووارن) ، اسووووتخدم الباحووووه الموووونهج التحليلووووي الوصووووحيالووووّذاتالضووووبط وفاعليووووة 

اسوتخدم الباحوه  ،واآلداب يةاإلنسوانبًا من كليوات الهندسوة والعلووم طال( 412) منالّدراسة وتكونت عينة 

عووداد الباحووه ومقيوواس فاعليووة ، ومقيوواس الضووبط موون إ(7992)للحووارثي  االجتماعيووة مسووؤوليةمقيوواس ال

وجووود عالقووة ارتباطيووة موجبووة بووين جميووع أبعوواد  ،موون أهووم نتووائج الدراسووةكووان ، و (6117) للعوودلالووّذات 
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 إحصوائيةلودى أفوراد عينوة الدراسوة، ووجوود فوروق ذات داللوة الوّذات وبوين فاعليوة  ،ةاالجتماعيو مسوؤوليةال

الّدراسووة أوصووت و ، االجتماعيووة مسووؤوليةفووي الالووّذات يووة لبووين متوسووطات درجووات مرتحعووي ومنخحضووي فاع

لووودى طوووالب الجامعوووة، ودعوووم األنشوووطة  االجتماعيوووة مسوووؤوليةبضووورورة تصوووميم بووورامج إرشوووادية لتنميوووة ال

 .لديهم االجتماعية مسؤوليةالتي تعزز ال والمناهج

وبعـــض  االجتماعيـــةالتفكيـــر األخالقــي وعالقتـــه بالمســـؤولية " :بعنووووان( 6111) مشــرفدراسوووة وفووي 

ـــة اإلســـالمية بغـــزة ـــدى طلبـــة الجامع الكشوووف عووون مسوووتوى التحكيووور  الّدراسوووة إلوووى هووودفت ".المتغيـــرات ل

اسوووتخدمت الباحثوووة مقيووواس  ،امعوووة اإلسوووالميةلووودى طلبوووة الج االجتماعيوووة مسوووؤوليةاألخالقوووي ومسوووتوى ال

مسووووووؤولية ، وأعووووودت اسوووووتبانة لل(6117) التحكيووووور األخالقوووووي للراشووووودين مووووون إعوووووداد فوقيوووووة عبووووود الحتوووووا 

بلوووا  عينوووة عشووووائية طبقيوووةواختيوووار الّدراسوووة وتوووم اعتمووواد المووونهج الوصوووحي االرتبووواطي فوووي  ،االجتماعيوووة

وجووود  إلووى جنتووائالوأشووارت ( 6119-6111) اسوويللعووام الدر  وطالبووة بكووالوريوس طالووب( 211)حجمهووا 

دى طلبووة الجامعووة لوو االجتماعيووة مسووؤوليةعالقووة ارتباطيوو  موجبووة دالووة بووين مسووتوى التحكيوور األخالقووي وال

سوورة ذات بووين األ االجتماعيووةمسووؤولية فووي مسووتوى ال إحصووائيةووجووود فووروق ذات داللووة ، اإلسوالمية بغووزة

األسورة ذات المسوتوى لصوالح  ،لمسوتوى االقتصواد  المونخح ات االمستوى االقتصاد  العالي واألسورة ذ

توعيووة أوليووواء األمووور حووول دورهووم فووي عمليووة النموووو بضوورورة الّدراسووة أوصووت و االقتصوواد  الموونخح ، 

عطوووواء المزيوووود موووون االهتمووووام للتربيووووة األخالقيووووة موووون قبوووول المسوووو ،األخالقووووي ألبنووووائهم ولين فووووي التربيووووة ؤ وا 

 .التعليمو 

لـدى طـالب  االجتماعيـةفعالية برنـامت إرشـادي لتنميـة المسـؤولية " :بعنوان( 6111) قاسمدراسة أما 

 إذ ،االجتماعيوة مسوؤوليةمعرفوة فعاليوة برنوامج اإلرشواد  لتنميوة ال إلوىالّدراسوة  هودفت ".المرحلة الثانوية

 ،تماعيووةاالج مسووؤوليةوقووام بتصووميم مقيوواس ال ،الموونهج شووب  التجريبوويالّدراسووة اسووتخدم الباحووه فووي هووذه 

( 6111 -6111) لعوام الدراسويلطالوب مون طوالب الصوف العاشور ( 311) منالّدراسة وتكون مجتمع 
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من مدرسة الشهيد هايل عبد الحميد الثانوية في بيوت حوانون فوي محافظوة شومال قطواع غوزة، وبلوا حجوم 

فوروق ذات داللوة  وجوود ، هوونتوائج الدراسوة كوان مون أهومو  مبواالة،بالالطالبًا ممن يتصوحون ( 21) العينة

ومتوسوووووط درجووووات الطوووووالب فوووووي  ،بوووووين متوسوووووط درجووووات الطوووووالب فوووووي المجموعووووة التجريبيوووووة إحصووووائية

التركيز علووى بووالّدراسووة أوصووت و المجموعووة الضووابطة فووي القيوواس البعوود  لصووالح المجموعووة التجريبيووة، 

لثانويووة، وضوورورة كغيرهووا موون الجوانووب المعرفيووة واالنحعاليووة عنوود طووالب المرحلووة ا االجتماعيووةالجوانووب 

 .أبنائنا لدى االجتماعية مسؤوليةال لتنمية برامج إعداد

أثر العالا الواقعي الجمعي في الشعور بالوحـدة والمسـؤولية " :بعنووان( 6111)طشطو  فحي دراسة 

ثور العوالج الوواقعي الّدراسوة إلوى فحوص أ هودفت". لدى عينة من األطفال المعرضـين للخطـر االجتماعية

بلووا و ، اسووتخدم الباحووه الموونهج التجريبووي االجتماعيووةمسووؤولية لشووعور بالوحوودة النحسووية والالجمعووي فووي ا

تجريبيووة، : مجموووعتين متسوواويتين، األولووى إلووىطحوواًل موون الووذكور، وتووم تقسوويمهم ( 21) عوودد أفووراد العينووة

 ةضووووابطة، وقوووود تووووم تطبيووووق مقيوووواس اليرموووووك للشووووعور بالوحوووودة النحسووووية إعووووداد حووووداد وسوووووالم :والثانيووووة

، وتوووم تطبيووووق برنوووامج العووووالج (6114)موووون إعوووداد الزعبووووي  االجتماعيوووةمسووووؤولية ، ومقيووواس ال(7991)

وجوود أثور لبرنوامج العوالج الجمعوي  ،الواقعي الجمعي على المجموعة التجريبية، وكان أهم نتائج الدراسوة

األطحووووال لوووودى  االجتماعيووووة مسووووؤوليةوزيووووادة مسووووتوى ال ،فووووي خحوووو  مسووووتوى الشووووعور بالوحوووودة  النحسووووية

بضوووورورة تعزيووووز الشووووعور الّدراسووووة أوصووووت و المعرضووووين للخطوووور الووووذين تلقوووووا التوووودريب علووووى البرنووووامج، 

 .من خالل الدورات التدريبية االجتماعية مسؤوليةبال

 وعالقتـه( االنـدفاع/ التـروي) األسـلوب المعرفـي" :بعنووان (6111) العمـري أخورى أجراهوا دراسوةوفوي 

 الّدراسوة إلوىهودفت  ".التربية للبنات بمحافظة جدة ينة من طالبات كليةلدى ع االجتماعيةبالمسؤولية 

 ،اسوتخدم المونهج الوصوحيو ، االجتماعيوة مسوؤوليةبال( االنودفاع/ التورو ) األسولوب المعرفويمعرفة عالقة 

اسووتخدمت الباحثووة ، جوودةمدينووة كليووة التربيووة ب فوويطالبووة ( 311) مكونووة موونتووم اختيووار عينووة عشوووائية و 
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عوودم وجووود فووروق  نتووائج الدراسووة، أهووم وكووان المعرفووي،ومقيوواس لألسوولوب  االجتماعيووة مسووؤوليةمقيوواس لل

 نتيجوة الخوتالف الحالوة االجتماعيوة مسوؤوليةفي متوسوطات درجوات الطالبوات فوي ال إحصائيةذات داللة 

فوووي ضووووء زمووون  ،لوووة إحصوووائية بوووين األسووولوب المعرفووويعووودم وجوووود عالقوووة ذات دالو  لهووون، االجتماعيوووة

لوودى عينووة موون طالبووات كليووة التربيووة للبنووات بمحافظووة  االجتماعيووة مسووؤوليةوال تجابة وعوودد األخطوواءاالسوو

بوجوووب الحووه موون قبوول القووائمين علووى اإلرشوواد التربووو  فووي وزارة التربيووة والتعلوويم الّدراسووة أوصووت و  جوودة،

 ،ليووات التربيوووةلوودى الطالبووات، وخاصووة طالبووات ك االجتماعيووة مسووؤوليةالعووالي علووى تنميووة اإلحسوواس بال

 .سليماً  تربوياً  اً والتي تهتم بإعداد المعلمات إعداد

ـــدى طـــالب كليـــة التربيـــة  االجتماعيـــةالحريـــة والمســـؤولية " :بعنووووان( 6111) الرويشـــددراسوووة أموووا  ل

، االجتماعيووووةمسوووؤولية بحوووه العالقووووة بوووين الحريوووة وال الّدراسوووة إلوووى هووودفت ".األساســـية بدولـــة الكويــــت

 عينووة قوامهوواعلووى أجريووت كووأداة للدراسووة التووي  نهج الوصووحي، وقووام بإعووداد اسووتبانةواسووتخدم الباحووه الموو

طالووب وطالبوووة مووون الشوووباب الكوووويتي الوووذ  يوودرس فوووي المرحلوووة النهائيوووة بكليوووة التربيوووة األساسوووية ( 611)

العامووة للتعلوويم التطبيقووي والتوودريب بدولووة الكويووت، تووم اختيووار العينووة بالطريقووة العشوووائية البسوويطة،  بالهيئووة

 أن الّدراسووة إلووىأشوارت و يجووابي نحوو الحريووة، إن حوووالي ثلثوي العينووة لووديهم توجو  أ الّدراسووة إلوىوخلصوت 

، وتوصوووولت تماعيووووةاالج مسووووؤوليةيجابيووووًا بشووووأن الإالعينووووة عكسووووت اسووووتجاباتهم توجهووووًا  موووون %( 17.2)

، والحوووروق االجتماعيوووة مسوووؤوليةأن هنووواك فروقوووًا جوهريوووة بوووين الجنسوووين فوووي التوجووو  نحوووو ال الّدراسوووة إلوووى

بووووين أفووووراد العينوووة حسووووب التخصووووص أو  مسوووؤوليةفووووي التوجووو  نحووووو ال وال توجووود فووووروق، لصوووالح اإلنوووواه

 المسوؤوليةوقيموة  ،لحريوةعون وجوود ارتبواط طورد  موجوب بوين قيموة االّدراسوة كشحت و الحصول الدراسية، 

 مسووؤوليةحتووى يتجووذر اإلحسوواس بالوترسوويخها أهميووة نشوور ثقافووة الحريووة بالّدراسووة أوصووت و ، االجتماعيووة

 .في شخصية الشباب الكويتي االجتماعية
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 الدراسات األجنبية 6.3.6

 الّذاتالدراسات األجنبية إلدارة  7.6.3.6

 إلوىالّدراسوة  هودفت ".الـدور الوسـيط إلدارة الـّذات" :بعنووان( Ans, Soens, 2008 ) أجراها دراسةفي 

أظهوورت  إذ ،والنجووا  علووى الصووعيد المهنوويالووّذات العالقووة بووين االسووتعداد لوودى األفووراد وبووين إدارة  معرفووة

 عووامالً  ذلووك يعتبوورو ، اتجاهوواتهم المهنيووة بسوورعة وسووهولة لوودى األفووراد لتغييووراسووتعدادًا  هنوواكأن الّدراسووة 

( 619)المكونووة موونالّدراسووة عينووة  علووىكووأداة للدراسووة وزعووت االسووتبانات و ، جووا  المهنوويللن ورئيسوواً  مهمواً 

مهووم هووو عاموول  ،المهنيووة االسووتعداد للتغييوور فووي االتجاهوواتعلووى فرضووية أن أكوودت نتووائج الّدراسووة و دًا، فوور 

 .تطور للواقعأن هذه العالقة المباشرة تبنى في بيئة من الحهم العميق والم ،كماللنجا  في الحياة المهنية

حـل المشـاكل وبرمجيـة مخططـة منظمـة و الـّذات،  إدارة" :بعنووان (,.Miller et al 2007)ة دراسوأما 

 ،وحووول المشوووكالت ،الوووّذاتالتووودريب علوووى مهوووارات إدارة  الّدراسوووة إلوووىهووودفت هوووذه . "لةطفـــال والمعلمـــين

حيووه تووم تقووديم ب ،الووّذاتتقووويم و  ،األداءوالتحكيوور االيجووابي فووي  ،ركووزت علووى الووتعلمو والتنظوويم  ،والتخطوويط

ألعووواب الكترونيووووة مبرمجووووة لتعزيووووز المهوووارات المووووذكورة، وتكونووووت العينووووة مووون طلبووووة الصووووحوف االبتدائيووووة 

وقد توم تودريبهم عليهوا ليقومووا باسوتعمالها بشوكل مسوتقل علوى الكمبيووتر فوي الصوف  ،والمرحلة المتوسطة

أن الّدراسووة هووذه  نتووائج أظهوورت، وقوود بيئووة الحياتيووةحيووه يمكوون تطبيقهووا فووي البيئووة المدرسووية وال ،والبيووت

ووضوع المتعلموين  ،ومون قبول الخبوراء اإلشورافبشكل مستمر مون خوالل الّذات عملية التدريب على إدارة 

بشوووكل الوووّذات فوووي ظوووروف مشووووقة مووون خوووالل األلعووواب يوووؤثر بشوووكل إيجوووابي علوووى تطووووير مهوووارات إدارة 

 .ة عل خصائص تلك المهاراتوذلك حسب تركيز البرمج ،أفضل من األخرى

ــين المســؤولية الشخصــية " :بعنوووان (Agbugal, 2005)دراسووة فقووي  ــّذات وب ــدير ال ــين تق ــة ب العالق

المصوووارعين  إدراكالّدراسوووة إلوووى اختبوووار العالقوووة بوووين هوووذه  هووودفت ".عين الشـــبابر للمصـــا االجتماعيـــةو 

( 611) تكونووت عينووة الّدراسووة موونو ، االجتماعيووةمسووؤوليتهم الشخصووية و  وبووينتقووديريهم لووذاتهم ل بالشووبا
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 القسوومموون نوووع ليكوورت،  السووتبانةتووم اسووتخدام االّدراسووة مسووتجيب موون المصووارعين الووذكور، بالنسووبة ألداة 

للمسووووتجيبين  االجتماعيووووة مسووووؤوليةالثوووواني يشوووومل تقيوووويم الو  ،األول يحتوووووى علووووى المعلومووووات الديمغرافيووووة

وصحية للمشاركين للحصوول علوى ملخوص عون تقوديريهم ال اإلحصاءاتوتقديرهم لذاتهم، وقد تم استخدام 

أن المصووارعين الشووباب  ، هوووالدراسوةنتووائج أهووم كووان مون  ،االجتماعيووة مسوؤوليةلوذاتهم وعوون سوولوكاتهم لل

، االجتماعيووةمسووؤولية الشخصووية و ومسووتويات عاليووة موون الالووّذات مسووتويات عاليووة موون تقوودير  اقوود سووجلو 

، االجتماعيووةو  ةدير المصووارعين لووذاتهم وبووين مسووؤوليتهم الشخصوويعالقووة ارتبوواط إيجابيووة بووين تقووووجووود 

عون طريوق دراسوة المصوارعين الشوباب، مون الوّذات توسيع األثر اإليجابي لتوأثير تقودير بالّدراسة أوصت و 

 .خالل جهود بحثية مستقبلية لمجاالت رياضية أخرى وعدد أكبر من المشاركين بالدراسة

ــّذات" :بعنوووان( Mezo, 2005)أمووا دراسووة  ــتحكم بالــّذات وٕادارة ال ــاس ال ــاس عــام لمهــارات : مقي مقي

الوّذات تطووير وتحعيول مقيواس عوام لمهوارات الوتحكم فوي  الّدراسة إلوى هدفت". التحكم بالّذات وٕادارة الّذات

دارة  ومقيواس إلدارة الوّذات مقيواس للوتحكم فوي  فقود توم بنواءمن خالل اتباع عدة خطووات مبدئيوة، الّذات وا 

األدوات لكول مكوون مون مكونوات المقواييس تحوت  ، وبنيوتوتم التأكد من صحة محتوى كل منهما ،الّذات

، وقود تووم االسووتعانة بخمسووة موون الخبووراء فووي إعووداد الووّذاتوتعزيووز  الووّذات،وتقيوويم الووّذات مسوميات الووتحكم ب

لمقتوور ، تطبيووق سلسووة موون تحلوويالت العاموول االستكشووافي علووى عناصوور النموووذج او النموووذج فووي النهايووة، 

عنصورًا ناتجوًا عون النمووذج المقتور ، موزعوة علوى ( 72) هوو الحصوول علوىالّدراسة وكان من أهم نتائج 

جديوودة لتقويم مقيوواس  إجووراء أبحواهفوي النهايووة بضورورة الّدراسووة أوصوت و ، وتقييمهوا وتعزيزهووا، الوّذاتإدارة 

دارة الّذات التحكم في  الل مقيواس النتوائج المحتملوة لتودخل مون خوالل العينوات السوريرية، ومون خوالوّذات وا 

 .االستشارة والتحضيرات السريرية

اسـتخدام إدارة الـّذات لتحسـين أداء مهـارات " :بعنووان (Copeland 2000) وفي دراسة أخرى أجراها

إلووى معرفووة الّدراسووة هوودفت  ".الّدراســة لــدى طلبــة الثانويــة المتخلفــين عقليــًا فــي صــفوف التعلــيم العــام
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ي علوى أداء المهوارات الدراسوية لطلبوة الوّذاتتيجيات طرق وضع األهداف، والقيواس، والتقوويم تأثيرات إسترا

ثانويووة موودارس التعلوويم العووام المصووابون بووالتخلف العقلووي موون الوودرجتين المتوسووطة والعاليووة فووي الواليووات 

رتحواع فوي أداء علوى أوراق عمول خاصوة باالوّذات اسوتخدام الطلبوة لطورق إدارة  المتحدة األمريكية، وتوزامن

خطووات التقوويم فوي  ؤهومالطلبة األربعوة حوين يتميوز أدا المهارات الدراسية، وظهر ذلك في أداء ثالثة من

نتووائج ي بالدقووة واالسووتقاللية فووي غيوواب أ  عمليووة تصووحيح ألدائهووم موون قبوول موودربهم، وقوود أظهوورت الووّذات

هنووووواك تحسوووون فوووووي أداء المهوووووارات  أن بووووودليل عملووووي تطبيقوووووي وقوووووةالموث االجتماعيووووةاألرقووووام والقياسوووووات 

إدراكووًا موون قبوول الطلبووة لتحسوون أدائهووم ووصووولهم ألهوودافهم المختووارة بعوود اسووتخدامهم وأن هنوواك  دراسووية،ال

بضرورة القيام بإجراء العديود مون األبحواه والدراسوات المسوتقبلية والمتعلقوة الّدراسة أوصت و هذه الطريقة، 

 .بموضوع الدراسة

الّدراسوة  هودفت". بداية مع معلمي التعليم الخاصإدارة الّذات " :بعنووان (Hippler, 2000)دراسة أما 

 إدارة اسووتخدام فووي بمسوواعدتهم تقوووم والتووي الجوودد المعلمووين دعووم جماعووات إحوودى عموول أداء تقوووويم إلووى

 موون سوتة بتودريب المدرسووين مون أربعوة فقوام ،األمريكيووة المتحودة الواليوات فويالّدراسووة  هوذه أجريوت ،الوّذات

 البسوويطةالوّذات  إدارة طورق غورس أجول مون الخاصوة، الرتبوة مودارس فوي والثانيوة األولوى السونوات معلموي

ويعوور  هووذا البحووه نتووائج المعلمووين أثنوواء أدائهووم لعملهووم فووي التووي تهوودف إلووى تحسووين البيئووة الصووحية، 

التوي  ،عليميوةوقود تعورف المعلموون علوى مشوواكل تخوص العديود مون السولوكيات الت، تعرفهم على مشواكلهم

الوووّذاتي أو القيووواس توووم اختيوووار و ، تحضوووير الووودروسو التواصووول موووع اآلبووواء،  لانتبوووواه مثوووو إلوووىتحتووواج مووونهم 

الجماعووة عووون طريووق وبمسوواعدة أو كليهمووا فووي محاولووة لحوول تلووك المشوواكل،  اسووتخدام اللوحووات البصوورية

ثالثوة و  ،المرحلوة مون الدراسوة تلوك أحود المعلموين لوم يشووارك فويأن ، وكوان مون نتوائج الّدراسوة إدارة الّذات

بالتذبوذب، واحود  وتميوز أداء معلومهوم، ؤ تحسون أدا قود من المعلمين الخمسة الذين ساعدتهم هوذه الجماعوة

 .للمعلمين المبتدئين المجموعةجميع المعلمين المشاركين باستخدام مثل هذه  ونصح
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 االجتماعية مسؤوليةالدراسات األجنبية لل 6.6.3.6

تطبيـــق نمـــوذا المســـؤولية الشخصـــية  :بعنووووان (Escarti et al., 2010) جراهوووافوووي دراسوووة أ

 هودفت ".لتنمية الكفاءة الّذاتية خـالل حصـص التربيـة البدنيـة ألطفـال المرحلـة األساسـية االجتماعيةو 

يوووة خوووالل حصوووص الّذاتلتنميوووة الكحووواءة  االجتماعيوووةالشخصوووية و  مسوووؤوليةتطبيوووق نمووووذج ال الّدراسوووة إلوووى

خووالل العووام الدراسووي، موون أجوول تقيوويم أهميتوو  كوسوويلة لتوودريس  لبدنيووة ألطحووال المرحلووة األساسوويةاالتربيووة 

 طالبواً ( 36) للطوالب، حيوه بلوا حجوم العينوةالوّذات وقيواس تأثيرهوا علوى فعاليوة  ،االجتماعيوة مسوؤوليةال

التووودخل توووم اسوووتخدام مجموعوووة و  سووونة،( 76-77)   أعموووارهم بووويناو تتووور  الوووذينو  مووون الطوووالب المشووواركين

المقيوواس متعوودد األبعوواد  واسووتخدمف التربيووة البدنيووة المتجوواورة، ومجموعووة المقارنووة بشووكل سووليم فووي صووحو 

أظهوورت ، حيووه وبعووده يووة المدركووة، والووذ  تووم تطبيقوو  علووى كوول موون المشوواركين قبوول البرنووامجالّذاتللكحوواءة 

وقود شوجع  ،لوى تنظويم الصوحوفالنتائج أن النموذج المستخدم كان أداة تدريس فعالة ساعدت المعلمين ع

ي للمشواركين الوّذاتزيادة كبيرة فوي فعاليوة التنظويم  وأن هناك قبل الطالب، من مسؤوليةعلى تعلم سلوك ال

بضورورة توظيوف المزيود مون مووازين التقيويم مون أجول قيواس تنميوة الّدراسوة أوصت و  ،في مجموعة التدخل

ذج، وبووذل المزيوود موون الجهووود لتوسوويع إطووار هووذا الشوباب موون خووالل المشوواركة فووي تطبيووق مثوول هووذا النمووو 

 .النوع من البحوه

ـــل الخـــوف : األشـــياء الســـيئة يمكـــن أن تحـــدث" :بعنووووان (Sieder, 2008) دراسوووةأموووا  ـــف يعرق كي

إجوووراء مقارنوووة  إلوووىالّدراسوووة  هووودفت ".لـــدي الطلبـــة المـــراهقين ذوي االمتيـــازات االجتماعيـــةالمســـؤولية 

قضوايا  األكبور سونًا فوي المودارس الثانويوة المشواركين فوي دورة دراسوية عونالتحوالت في مواقف المراهقين 

، االجتماعيووةن قضووايا العدالووة العديوود موو، وفووي تلووك الوودورة تعلووم المووراهقين المشوواركين االجتماعيووةالعدالووة 

 أن النتووائج كشووحت يوول البيانوواتوالمجاعووة فووي العووالم، والهجوورة غيوور الشوورعية، وبتحل ،والحقوور ،التشوورد :مثوول

خوالل الحصول الدراسوي انخحو  دعمهوم للتعلويم واإلنصواف  االجتماعيوةن في العدالوة و ن المشاركو المراهق



76 

 

أعمووال  لحت المقووابالت التووي أجريووت مووع المووراهقين وتحليوووكشوو ،بووين البلوودان الغنيووة والمجتمعووات الحقيوورة

هم فوي يووم مون أن التحوالت فوي المواقوف توأثرت مون الخووف مون احتموال أن يصوبحوا هوم أنحسو ،الطالب

 .األيام بال مأوى أو فقراء

ــاس مــدركات الطــالب للمســؤولية الشخصــية " :بعنوووان (Wright et al., 2008) دراسووةوفووي  قي

ـــة البدنيـــة االجتماعيـــةو  ـــدوافع الّذاتيـــة للتربي اختبوووار مووودى صووودق  الّدراسوووة إلوووى هووودفت ".وعالقتهـــا بال

الشخصوووية  مسوووؤولية، وعالقوووة الشووعور بالثباتهوواو  االجتماعيوووةالشخصوووية و  مسووؤوليةبال ةخاصوووال االسووتبانة

وبلووا عوودد  ،الّدراسووةيووة فووي التربيووة البدنيووة، وتووم اسووتخدام الموونهج الوصووحي فووي الّذاتبالوودوافع  االجتماعيووة

ببنوووواء الّدراسووووة طالبووووًا موووون طووووالب الموووودارس المتوسووووطة، وقووووام البوووواحثون فووووي هووووذه ( 624)أفووووراد العينووووة 

تمتوع أداة  هوانتائج كان من أهومو ، االجتماعيةخصية الش مسؤوليةعن ال لمعرفة تصورات العينة االستبانة

بدرجة جيدة من الصودق والثبوات، مموا جعول االسوتبانة أداة موثوقوة لتقيويم تصوورات الطوالب عون الّدراسة 

كشووف التحليوول االرتبوواطي موون أن المشوواركين موون مسووتويات أعلووى و ، االجتماعيووةالشخصووية و  مسووؤوليةال

 .ي في التربية البدنيةالّذاتيتمتعون بدرجة أعلى من الدوافع  الجتماعيةا مسؤوليةمن ال

استكشاف مدى مالئمة برنامت المسؤولية الشخصـية " :بعنووان( Wright et al, 2004) دراسةوفي 

استكشواف عالقووة  الّدراسوة إلووى هوودفت ".دراســة حالـة جماعيــة"فــي تكييــف النشـاط البــدني  االجتماعيـةو 

المتبنوى فووي النشوواط البوودني، وتووم اسووتخدام دراسووة  االجتماعيووةالشخصووية و  مسووؤوليةج الاالرتبواط فووي نموووذ

واشوتملت مصوادر  ،الودماغيخمسة أطحال ذكور مصابين بالشلل  ينبلا عدد المشاركو  ،الجماعيةالحالة 

جوراء مقوابالت موع أطبواء المشوواركين الميودانيالمعلوموات علوى مالحظوات الرصود   ،والسووجالت الطبيوة، وا 

أن هنوواك زيووادة لإلحسووواس بالقوودرة والمشوواعر اإليجابيووة عووون الّدراسووة واآلبوواء، وبينووت نتوووائج  ،لمعووالجينوا

 مسوووؤوليةتخصووويص برنوووامج البضووورورة الّدراسوووة وأوصوووت  ،االيجابيوووة االجتماعيوووةوالتحووواعالت  ،البرنوووامج

 .لألطحال المعوقين، وخاصة عندما يقترن بعالج وثيق الصلة ب  االجتماعيةالشخصية و 
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رحـالت وزارات الخدمـة قصـيرة المـدى علـى تطـوير تـأثيرات : "بعنووان(Hopkins, 2000) دراسة وفي 

رحوالت وزارات الخدموة معرفوة توأثيرات  هودفت الّدراسوة إلوى". الكليـات لـدى طلبـة االجتماعيةالمسؤولية 

 عوووووةجام الّدراسووووة موووون طووووالبوقوووود كانووووت عينووووة ، االجتماعيووووةالمسووووؤولية قصوووويرة الموووودى علووووى تطوووووير 

(Quaker)   وهووم  ،طالبوواً  (21)و طالبووة (73) موونالّدراسووة وقوود تكونووت عينووة للحنووون الليبراليووة، الصووغيرة

مختلحووة لوووزارة الخدمووة قصوويرة الموودى كمجموعووة وزارة الخدمووة، بينموووا  الووذين اشووتركوا فووي خمووس رحووالت

تنحيوذات  ةل ثالثوفي فصل علم النحس كمجموعة ضوابطة، خوال طالبًا،( 74)طالبة و( 64) خدمة الطلبة

أوضوحت النتوائج أن الطوالب الوذين اشوتركوا فوي رحوالت وزارة  ، وقودالعلميوة االجتماعية مسؤوليةلقائمة ال

، وعووة الضووابطةجمماليووة الرحلووة موون طووالب نها فووي االجتماعيووة مسووؤوليةإحساسووًا بال أكثوور كووانوا ،الخدمووة

 .لدى الطالب جتماعيةاالالمسؤولية التي تعزز وأوصت الّدراسة  القيام باألنشطة 

تعريفات المشاركة السياسية النسائية بين النسـاء " :بعنووان (Cole, Stewar, 1996) أما في دراسة

 ".والموقـف السياسـي االجتماعيـةذوات البشرة البيضـاء وذوات البشـرة السـوداء مـن حيـث المسـؤولية 

السياسوية لألفوراد فوي منتصوف العمور المشواركة  إلوىالوروابط التوي توؤد   إلوىالتعورف  الّدراسوة إلوى هودفت

( 23) عينووة مكونووة موون علووىالّدراسووة والموقووف السياسووي، وتووم تطبيووق  االجتماعيووة مسووؤوليةموون حيووه ال

 ركة السياسوووية فوووي الدراسوووة، واعتمووودالمشوووا االسوووتبانة واسوووتخدمتامووورأة بيضووواء، ( 711)امووورأة سووووداء، و

أعلوى فوي  رصويداً  نلنتوائج أن النسواء السوود سوجلرت اأظهوو الباحثان على المنهج االرتباطي فوي البحوه، 

 مسووؤوليةدلووت النتووائج علووى أن الو دون قيووود، الووّذات المشوواركة السياسووية واإلبووداع والقوووة فووي التعبيوور عوون 

 -أيضوواً  –تبووين و ر فووي المشوواركة السياسووية، كانووت أكثوور فعاليووة مووع مجموعووة منتصووف العموو االجتماعيووة

طبقووا لعواموول  ،صووية والموقووف السياسووي يختلحووان موون شووخص آلخوورموون خووالل التحليوول العوواملي أن الشخ

 .االجتماعية مسؤولية، والالّذاتالهوية السياسية، والقوة في التعبير عن : وهي ،ثالثة
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والسـلوك العـاطفي  االجتماعيـةالمسـؤولية " :بعنووان( Zalusky, 1988) أخورى أجراهوا دراسوةوفوي 

والسولوك العواطحي  االجتماعيوة مسوؤوليةفحوص ال راسوة إلوىالدّ  هودفت". لدى متطوعين في سـن المراهقـة

جتماعيووًا، عينووة موون المووراهقين المسووؤولين االّدراسووة وقوود اختووارت  ،لوودى متطوووعين خووالل مرحلووة المراهقووة

مووون االسوووتبانات  ع اإلعوووداد ، توووم اسوووتخدام عوووددمتطوعوووًا فوووي الصوووف الرابووو( 32) وقووود بلوووا حجوووم العينوووة

والمشووووواركة  االجتماعيوووووة مسوووووؤوليةوال ،يالووووّذاتة لكووووول مووووون االسوووووتقالل اسووووتبان وطبقوووووتكووووأدوات للدراسوووووة، 

أن مواقووف  :عودة نتوائج منهوا الّدراسوة إلوىتوصولت و العاطحيوة، وتضومين األسورة فوي المصولحة المشوتركة، 

أن اإلنوواه و بالسوولوك العوواطحي لوودى المووراهقين علووى نحووو إيجووابي، كانووت مرتبطووة  االجتماعيووة مسووؤوليةال

 .تماعية سلوكًا عاطحيًا أكثر من الذكورأظهرن مسؤولية اج

 

 الّدراسة منها وموقع السابقة الدراسات التعليق على 4.3.6

حرصوت الباحثووة علووى أصووالة الّدراسوة التووي تقوووم بهووا بوودافع مون الشووعور بالمسووؤولية، وألهميووة موضوووعها 

 إذدامة وبنوواء الوووطن، كعاموول مهووم فووي تحقيووق التنميووة البشوورية الخطوووة األولووى نحووو تحقيووق التنميووة المسووت

قدمت الباحثة في هذا الحصل عددًا من الدراسوات السوابقة المحليوة والعربيوة واألجنبيوة والمتعلقوة بموضووع 

فوي المكتبوات المحليوة والعربيوة، والعالميوة،  فوي البحوهالّدراسة الحالية، وكوان ذلوك حصويلة معانواة شوديدة 

كووان كبيوورًا، وبالمقابوول كووان  االجتماعيووةهوووم المسووؤولية الحظووت الباحثووة أن عوودد الدراسووات المتعلقووة بمحو 

عدد الدراسات المتعلقة بمحهووم إدارة الوّذات أقول بكثيور؛ وبوذلك اقتصورت فقوط علوى دراسوتين محليتوين فوي 

، وأربوووع دراسوووات عربيوووة، وخموووس (6177شوووعيب، )ودراسوووة ( 6173أحمووود، )قطووواع غوووزة، وهموووا دراسوووة 

ال بوأس بهوا بوالرغم مون  ،ن الدراسات األجنبية المتعلقة بوإدارة الوّذاتدراسات أجنبية، وكان من المالحظ أ

أن غالبيتهووووا تناولووووت موضوووووع إدارة الووووّذات كوسوووويلة للوقايووووة أو الووووتخلص موووون بعوووو  األموووورا  النحسووووية 

االحتحوواظ بالدراسووات التووي تتنوواول إدارة الووّذات موون ناحيووة  مووعوالبدنيووة المستعصووية، وبووذلك تووم اسووتثناؤها أ
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، هوو توجو  فكور  يه أن استطالع األدبيات المتعلقة بإدارة الّذات يؤكد أن موضوع إدارة الوّذاتإدارية، ح

دار  حووووديه قوووود نمووووا أ  موووون الدراسووووات السووووابقة  خووووالل العشوووور سوووونوات األخيوووورة، وبووووذلك لووووم تتعوووور  وا 

ألولوى فوي الحاليوة االّدراسوة لتكوون  -حسب اطالع الباحثة -االجتماعية مسؤوليةوالالّذات لموضوع إدارة 

 .موضوعها

 وأهودافها ،الدراسوة مشوكلة بتحديود يتعلوق فيموا ،دراستها في كبيرة للباحثة مساعدةالسابقة  الدراسات قدمت

الدراسووة، وقوود قامووت الباحثووة بمناقشووة تلووك الدراسووات موون  أداة بنوواءو  ،النظوور  اإلطووار ومجموول ،وأهميتهووا

 :خالل ثاله محاور

المجووال األكوواديمي  االجتماعيووةمسووؤولية الدراسووات المتعلقووة بال تناولووت غالبيووة: مجــال وحجــم العينــة (7

فوووي حجوووم  ًا واضوووحاً ، ووجووودت الباحثوووة تباينوووعنووود اختيوووار عينوووة الدراسوووة للطوووالب والهيئوووة التدريسوووية

خليحوة )طالبوًا فوي دراسوة ( 72) بلوا أصوغر حجوم عينوة إذالعينات المستخدمة في الدراسوات السوابقة، 

، بينمووا كووان أكبوور حجووم عينووة طبقيووة عشوووائية فووي دراسووة (6174 ،دمحموو)ودراسووة ( 6173 ،الوديبو 

 .طالبًا وطالبة( 131)  بلغت إذ( 6177 ،جابر ومهد )

اسوتخدمت غالبيوة الدراسوات المتعلقوة بوإدارة الوّذات مقياسوًا واحودًا مون إعوداد الباحوه، : أدوات الدراسة (6

اييس في الّدراسة الواحودة، كانوت مون عدة مق تاستخدمف االجتماعيةوفيما يتعلق بدراسات المسؤولية 

 :إعداد الباحه نحس  أو من إعداد باحثين آخرين حيه تم استخدام

، وتووم اسووتخدام (6119قليوووبي،)ودراسووة ( 6172الشوومر ، )فووي دراسووة ( 7992الحووارثي، )مقيوواس 

( 6114الزعبوووي، )، وتووم اسوووتخدام مقيوواس (6174 الحوووارثي،)فوووي دراسووة ( 6114شووريف، )مقيوواس 

المقيوووووواس وتووووووم اسووووووتخدام ، (6111طشووووووطوش، )فووووووي دراسووووووة ( 7991حووووووداد وسوووووووالمة، )س ومقيووووووا

ومقيواس  (، تحوت الطبوعالغامود ) ، والمقونن مون( 1984Gibbs ,)لالموضوعي للتحكير األخالقوي 

 (.6177اللحياني،)في دراسة ( ي، تحت الطبعلمزروعا) االجتماعيةالمسؤولية الشخصية 
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جميوووع الدراسوووات التوووي تناولوووت محهووووم إدارة الوووّذات أو المسوووؤولية أكووودت نتوووائج : النتـــائت والتوصـــيات (4

كعاموول مسووتقل أن هنوواك عالقووة إيجابيووة بينهووا وبووين المتغيوورات التابعووة لوو ، إضووافة إلووى  االجتماعيووة

بضوورورة اتبوواع  هوواجميعوجوود تووأثير إيجووابي علووى المتغيوورات التابعووة فوي الدراسووة، وأوصووت الدراسووات 

 االجتماعيوووةبووورامج التدريبيووة التوووي تعوووزز محوواهيم إدارة الوووّذات أو المسوووؤولية ، واألنشوووطة والاإلجووراءات

 .على كافة المستويات

 :يأتيويمكن اإلشارة إلى بع  أوج  التشاب  واالختالف بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة، كما 

 :الحالية والدراسات السابقةالّدراسة أوجه التشابه بين ( أ

 .سابقةفي غالبية الدراسات ال كما هو ،في الّدراسة الحالية كمتغير مستقللّذات ااستخدام إدارة  -7

 .وهذا ما تم استخدام  في معظم الدراسات السابقة ،استخدام المنهج الوصحي التحليلي -6

 مسووووؤوليةليتعلووووق با :والثوووواني ،الووووّذاتإدارة يتعلووووق بوووو :الّدراسووووة الحاليووووة؛ األولاسووووتخدام مقياسووووين فووووي  -4

 .االجتماعية
 

 :الحالية والدراسات السابقةالّدراسة أوجه االختالف بين ( ب

 .االجتماعية مسؤوليةالالّذات في تنمية الحالية على أهمية إدارة الّدراسة تركيز  .7

( محافظووة الخليووول) أهووم مووا يميووز الّدراسوووة الحاليووة هووو تطبيقهوووا علووى عينووة موون المجتموووع الحلسووطيني .6

إطووالع الباحثووة، والتووي تتنوواول موضوووع أثوور إدارة الووّذات فووي لتكووون األولووى فلسووطينيًا وعربيووًا حسووب 

لوودى العوواملين فووي المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووة فووي محافظووة  االجتماعيووةتنميووة المسووؤولية 

 .على أ  دراسة سابقة تناولت هذا الموضوع تقفأن الباحثة لم  إذالخليل، 

وميووة فووي محافظووة الخليوول، واسووتخدمت شوومل مجتمووع العينووة جميووع المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحك .4

 .العينة الطبقية العشوائية
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 الفصل الثالث
 اإلطار المنهجي للدراسة

 

 مقدمة  7.4

وكوذلك مجتموع  ،التوي اختارتهوا الباحثوة إلجوراء دراسوتها واألدوات ،يستعر  هذا الحصول منهجيوة الدراسوة

والطريقووة التووي اتبعتهووا الباحثووة للتأكوود  ،وخصائصووها وعينتهوواالووذ  أجوورت عليوو  الباحثووة الدراسووة، الّدراسووة 

 .عالجة اإلحصائية لبيانات الدراسةوطريقة الم ،من صدق أداة الدراسة، وكيحية التحقق من ثبات األداة

 

 منهت الدراسة 6.4

الحاليووووة الموووونهج الوصووووحي، وذلووووك لمالئمتوووو  الّدراسووووة وأهوووودافها اسووووتخدمت الّدراسووووة طبيعووووة  إلووووىاسووووتنادًا 

كموا هوي فوي الواقوع  ،فوي الوقوت الحاضورالّدراسوة الدراسة، من حيه رصد وتحليل واقع مشكلة  ألغرا 

لمثول هوذه  -فوي رأ  الباحثوة -والتنبوؤ بهوا، وهوو المونهج المناسوب واألفضول مون خوالل وصوحها وتحسويرها

 .الدراسات
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 مجتمع الدراسة 4.4

فوي محافظوة الخليول  كوميوة وغيور الحكوميوةالمؤسسات الحمن جميع العاملين في الّدراسة يتكون مجتمع 

 الجهوووووواز المركووووووز  لإلحصوووووواء الحلسووووووطيني،) 6172/ 6172مؤسسووووووة للعووووووام ( 7121) البووووووالا عووووووددها

2015.) 

 
 عينة الدراسة 3.4

الختيوووار  حصوووائيةبحيوووه تكوووون ممثلوووة لمجتمعهوووا باالعتمووواد علوووى األسوووس اإلالّدراسوووة توووم اختيوووار عينوووة 

، (غيوور حكوميووةحكوميووة، ) المؤسسووة وائية، طبقيووة موون حيووه متغيوور نوووعالعينووات بالطريقووة الطبقيووة العشوو

بنسوبة خطوأ الّدراسوة وقود توم حسواب حجوم عينوة تلك المؤسسات،  مؤسسة من( 323) من وتكونت العينة

، وذلوووك omwww.surveysystem.cمووون مجتمعهوووا باسوووتخدام موقوووع حسووواب العينوووات  (%3) مقوودارها

فووي عينوووة  المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووة، وقووود اختيوورت (6.2) فووي ملحووق رقوومكمووا هووو واضووح 

 االجتماعيووةللعلوووم  حصووائيةعشوووائيًا باسووتخدام طريقووة االختيووار العشوووائي فووي برنووامج الوورزم اإلالّدراسووة 

(SPSS) ،غير نوع المؤسسةوالعينة وفقًا لمتالّدراسة توزيع مجتمع ( 7.4) ويوضح الجدول رقم . 

 

 والعينة وفقًا لمتغير نوع المؤسسةالّدراسة توزيع مجتمع (: 7.4)جدول رقم 
 

 العينة المطلوبة مجتمع الدراسة نوع المؤسسة الرقم
 419 7622 حكومية  .7
 732 296 غير حكومية  .6

 323 7121 المجموع

 

 
 
 

http://www.surveysystem.com/
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 .للعينة الديمغرافية الخصائص (6.4) رقم الجدول يوضح
 

 خصائص العينة الديمغرافية(: 6.4)رقم جدول 
 

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
  الجنس

 -
 

 49.1 223 ذكر
 50.9 231 أنثى

  الفئة العمرية
 
- 

41- 63 13.9 
41-33 275 60.6 

32+ 116 25.6 
  االجتماعيةالحالة 

 
 -
 

 14.3 65 اء/أعزب
 83.5 379 ة/متزوا
 2.2 10 لكغير ذ

  المؤهل العلمي
 
 -
 

 14.3 65 دبلوم فما دون
 70.3 319 بكالوريوس

 15.4 70 ماجستير فأعلى
  نوع المؤسسة

 -
 

 68.1 145 حكومية
 31.9 309 غير حكومية

  المسمى الوظيفي
 
 
3 

 3.5 16 مدير عام
 9.1 14 مدير

 5.5 25 نائب مدير
 22.8 103 رئيس قسم

 59.0 266 موظف
  سنوات الخبرة

 
- 

 

-5 85 18.7 
5-10 102 22.5 
+10 267 58.8 
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 الدراسة لعينة الديمغرافية خصائصال 2.4

 العمريوووة، والحئوووة الجووونس، :لمتغيووورات وفقووواً  الديمغرافيوووة العينوووة خصوووائص (6.4) رقوووم الجووودول يوضوووح

 العمليووة الخبوورة وسوونوات الوووظيحي، والمسوومى المؤسسووة، ونوووع العلمووي، والمؤهوول ،االجتماعيووة والحالووة

 :يلي كما وذلك

 :الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 7.2.4

 %21.9 مقابوول ذكووور العينووة أفووراد موون %39.7 أن (6.4) رقووم الجوودول فووي الووواردة المعطيووات تشووير

 .اإلناه من منهم

 :العمرية الفئة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 6.2.4

 41 عون أعموارهم تقول ممون العينوة أفوراد مون %74.9 أن (6.4) رقوم الجدول في الواردة النتائج بينت

 32 عووون يزيووودون ممووون %62.2و سووونة، (33 -41) العمريوووة الحئوووة ضووومن هوووم ممووون %21.2و سووونة

 .سنة

 :االجتماعية الحالة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 4.2.4

 المتوووزوجين غيوور موون العينووة أفووراد موون %73.4 أن (6.4) رقووم الجوودول فووي الووواردة المعطيووات تشووير

 .ذلك غير منهم %6.6و ة،/متزوج منهم %14.2و

 :العلمي المؤهل لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.2.4

 درجووة حملووة موون العينووة أفووراد موون %73.4 أن (6.4) رقووم الجوودول فووي الووواردة المعطيووات موون يتضووح

 الماجسووتير درجووة حملووة موون موونهم %72.3و وريوس،البكووال درجووة حملووة موون موونهم %11.4و الوودبلوم

 .فأعلى
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 :المؤسسة نوع لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 2.2.4

 المؤسسوات فوي يعملوون العينوة أفوراد مون %21.7 أن (6.4) رقوم الجودول فوي الوواردة المعطيات تشير

 .الحكومية غير المؤسسات في منهم %47.9 مقابل الحكومية،

 :الوظيفي المسمى لمتغير وفقاً  العينة ادأفر  توزيع 2.2.4

 مودير مركوز يشوغلون العينوة أفوراد مون %4.2 أن (6.4) رقوم الجدول في الواردة المعطيات من يتضح

 رئوويس بمركووز موونهم %66.1و موودير، نائووب بمركووز موونهم %2.2و موودير، بمركووز موونهم %9.7و عووام

 .موظف منهم %29.1و قسم

 :العملية الخبرة سنوات لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.2.4

 الخبورة سونوات تقول ممون العينوة أفوراد مون %71.1 أن (6.4) رقوم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 سووووونوات، (71-2)بوووووين لوووووديهم الخبووووورة سووووونوات تتوووووراو  مووووون مووووونهم %66.2و سووووونوات، 2 عووووون لوووووديهم

 .سنوات 71 عن الخبرة سنوات تزيد من منهم %21.2و

 
 جمع البياناتأسلوب وأداة  2.4

األدبيوات  إلوىالحالية أسلوب المسح بالعينة، واالسوتبانة أداًة لجموع البيانوات، فبوالرجوع الّدراسة استخدمت 

المؤسسووووات لوووودى العوووواملين فووووي  االجتماعيووووةفووووي تنميووووة المسووووؤولية الووووّذات السووووابقة، ولححووووص أثوووور إدارة 

، وتووم تعووديلها بنوواًء علووى طلووب تبانةفووي محافظووة الخليوول، طووورت الباحثووة اسوو الحكوميووة وغيوور الحكوميووة

 (.6.4) ،(7.4)الملحق .توجيهات عشرة من المحكمين بتخصصات مختلحة

: القسووم األول معلومووات عامووة عوون المبحوووثين موون حيووه ضوومة، موون ثالثووة أقسووام رئيسوو االسووتبانة تكونووت

  الوووظيحي لمسوومىوا المؤسسووة، ونوووع العلمووي، والمؤهوول ،االجتماعيووة والحالووة العمريووة، والحئووة الجوونس،

فقوورة، ( 62)الووذ  تكووون موون الووّذات حووين ضووم القسووم الثوواني مقيوواس إدارة  فووي العمليووة، الخبوورة وسوونوات
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 اإلجابووةفقورة، علموًا بوأن طريقوة ( 62)الووذ  تكوون مون  االجتماعيوةوضوم القسوم الثالوه مقيواس المسوؤولية 

، وذلوك كموا (Likert Scale)رت تركزت في االختيار من سلم خماسي، علوى نموط ليكوالّدراسة عن أداة 

، الوّذاتالحاليوة متغيورًا مسوتقاًل هوو إدارة الّدراسوة أبودًا، وبوذلك تحوو  و نوادرًا، و أحيانوًا، و غالبوًا، و دائموًا : يأتي

: تشووومل المتغيووورات المسوووتقلة الثانويوووة اآلتيوووةو ، االجتماعيوووةمتغيووورًا تابعوووًا هوووو المسوووؤولية الّدراسوووة تحوووو  و 

 الوووظيحي، والمسوومى المؤسسووة، ونوووع العلمووي، والمؤهوول ،االجتماعيووة والحالووة ،العمريووة والحئووة الجوونس،

 (4.4)الملحق . العملية الخبرة وسنوات

 

 صدق أداة الدراسة 7.2.4

الووووذين أبوووودوا عووووددًا موووون  ،بعرضووووها علووووى مجموعووووة موووون المحكمووووينالّدراسووووة توووم التحقووووق موووون صوووودق أداة 

  ،عنوود إخووراج األداة بشووكلها النهووائي، هووذا موون ناحيووة التووي تووم أخووذها بعووين االعتبووار ،المالحظووات حولهووا

لحقووورات ( Factor Analysis)وموون ناحيوووة أخووورى، تووم التحقوووق مووون الصووودق بحسوواب التحليووول العووواملي 

 (.3.4-4.4)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  ،األداة
 

 الّذاتارة لفقرات مقياس إد( Factor Analysis) نتائت التحليل العاملي: أ -(4.4)قم جدول ر 
 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.62 أحدد أهدافي بدقة ضمن رؤية مستقبلية  .7
 0.62 أرى أن تقسيم العمل على الوقت المخصص ل  يسهل تحقيق األهداف  .6
 0.70 أبذل قصارى جهد  في سبيل تحقيق أهدافي  .4
 0.66 أعمل على تقييم أهدافي كل فترة زمنية معينة  .3
 0.72 أضع خطة ألهدافي  .2
 0.60 أضع خطة أسبوعية لألعمال والواجبات التي أقوم بها  .2
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 الّذاتلفقرات مقياس إدارة ( Factor Analysis) نتائت التحليل العاملي: ب -(4.4)قم جدول ر 
 

 درجة التشبع الحقرات الرقم
 0.60 أفصل أولويات العمل عن أولوياتي الشخصية  .1
 0.66 لي في الوقت المحددأحرص على إنجاز األعمال الموكلة إ  .1
 0.63 أرى أن النجا  في أ  عمل يتوقف على تنظيم الوقت  .1

 0.61 لد  القدرة على تشخيص المشكلة التي تواجهني والبحه عن حل مالئم لها  .71
 0.66 أقوم بجمع المعلومات الالزمة واستشارة أصحاب الخبرة عند صناعة القرار  .77
 0.65 المتاحة اإلمكانياتحسب أسعى إلى اختيار القرار المناسب   .76
 0.74 مسؤولية القرارات التي أتخذها أتحمل  .74
 0.78 أستطيع ضبط انحعاالتي عند مواجهة أية مشاكل  .73
 0.65 لد  القدرة على بناء عالقات اجتماعية  .72
 0.60 أسعى إلى التميز في العمل  .72
 0.64 لد  القدرة على تعديل خططي لمواجهة المواقف الطارئة  .71
 0.64 القدرة على رؤية األشياء وتقدير األمور من زوايا مختلحة لد   .71
 0.62 لد  القدرة على التعامل مع الناس مهما اختلحت شخصياتهم وتوجهاتهم  .71
 0.61 أرى أن اإلصغاء يسهم في فهم الرسالة المستقبلة والمرسلة بين الناس  .61
 0.69 وسائل االلكترونيةفعالية من ال أكثرأعتقد أن االتصال المباشر وجهًا لوج    .67
 0.49 لد  القدرة على حل مشاكل اآلخرين بطريقة ترضي جميع األطراف  .66
 0.61 أتابع تنحيذ األعمال والخطط لضمان تحقيق األهداف  .64
 0.60 أحرص على تطوير قدراتي ومهاراتي   .63
 0.74 أتقبل النقد البناء من اآلخرين  .62

 

دال الّدراسة أن التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة ( 4.4)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
لدى العاملين في الّذات إحصائيًا، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معًا في قياس إدارة 

في محافظة الخليل، في ضوء اإلطار النظر  الذ  بني المقياس  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 .على أساس 
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لفقرات مقياس المسؤولية ( Factor Analysis) تحليل العاملينتائت ال(: 3.4) ول رقمجد
 االجتماعية

 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.67 أبذل قصارى جهد  إلنجاز العمل المكلف ب   .7
 0.60 أشعر بالضيق إذا تأخرت عن العمل  .6
 0.62 أشعر باالرتيا  عندما أشترك مع زمالئي في انحاز عمل ما  .4
 0.65 أنحذ المهام الموكلة إلي بعناية  .3
 0.60 أرى أن الموظف الذ  يتمار  يضر بالمجتمع  .2
 0.70 يعود التزامي بالعمل إلى الرقابة المستمرة من مسؤولي المباشر  .2
 0.75 أسعى إلى تحقيق أهدافي بغ  النظر عن الوسيلة  .1
 0.60 أحرص على تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين  .1
 0.65 رص على المشاركة في األعمال التطوعية المجتمعيةأح  .1

 0.65 أحب أن أكون إنسانًا مهتمًا بما يجر  في المجتمع  .71
 0.63 أعتقد أن كل فرد يستطيع مشاركة اآلخرين في حل مشاكلهم  .77
 0.66 نجا  الجماعة يتطلب تعاون أعضائها  .76
 0.61 أعتقد أن  من مسؤوليتي المحافظة على ممتلكات المؤسسة  .74
 0.70 المحافظة على األماكن العامة مسؤولية الحكومة وحدها  .73
 0.61 أبادر لتقديم المساعدة لمن يحتاجها  .72
 0.62 أحرص على الحضور والمغادرة في الوقت الرسمي للدوام  .72
 0.60 يؤلمني عدم التزام بع  الزمالء بمتطلبات وأنظمة العمل  .71
 0.63 ات العامةيؤلمني اعتداءات اآلخرين على الممتلك  .71
 0.75 أؤمن أن تنمية الوطن مسؤولية كل مواطن في   .71
 0.68 أعتقد أن نجا  مشاريع بلد  لها تأثير على مستقبلي ومستقبل الوطن  .61
 0.73 أرى أن  من واجب كل فرد المساهمة في حل مشاكل الوطن  .67
 0.66 أحب أن يتحده الجميع عن انجازاتنا الوطنية  .66
 0.70 وقوع كارثة في أ  مكان في الوطن يحزنني أن أسمع عن  .64
 0.67 أشعر بالضيق تجاه سلبية بع  المواطنين تجاه الوطن  .63
 0.61 أشارك أبناء مجتمعي في المناسبات الوطنية  .62

 
دال الّدراسوووة أن التحليووول العووواملي ألغلبيوووة فقووورات أداة ( 3.4)تشوووير المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

لوودى  االجتماعيووةمقبولووة موون التشووبع، وأنهووا تشووترك معووًا فووي قيوواس المسووؤولية  إحصووائيًا، وتتمتووع بدرجووة
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فوي محافظوة الخليول، فوي ضووء اإلطوار النظور  الوذ   المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةالعاملين في 

 .بني المقياس على أساس 

 
 ثبات أداة الدراسة 6.2.4

حسووواب معادلوووة الثبوووات يقوووة االتسووواق الوووداخلي ببأبعادهوووا المختلحوووة بطر الّدراسوووة توووم حسووواب الثبوووات ألداة 

 (.2.4)، وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول رقم (Cronbach Alpha) كرونباخ ألحا
 

الّدراسة ألداة ( Cronbach Alpha)نتائت معادلة الثبات كرونباخ ألفا (: 2.4)جدول رقم 

 بأبعادها المختلفة  
 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
 1.92 62 الّذاتإدارة   .7
 1.96 62 االجتماعيةالمسؤولية   .6

 1.12 21 الدرجة الكلية
 

بأبعادهووا المختلحووة تتمتووع بدرجووة عاليووة الّدراسووة أن أداة ( 2.4)تشووير المعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم 

 . جدًا من الثبات

 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات 1.4

الحاسوووب  إلووىقامووت الباحثووة بمراجعتهووا تمهيوودًا إلدخالهووا للحاسوووب، وأدخلووت اسووة الّدر بعوود جمووع بيانووات 

درجووات،  2أعطيووت اإلجابوة دائمووًا  إذرقميووة،  إلوىبإعطائهوا أرقامووًا معينووة، أ  بتحويول اإلجابووات اللحظيووة 

ة بووووججوووة واحوودة، وذلوووك فوووي الحقووورات المنووادرًا درجتوووين، وأبووودًا در و درجوووات،  4أحيانوووًا و درجوووات،  3غالبووًا و 

ومسووتوى المسووؤولية الووّذات وعكسووت فووي الحقوورات السووالبة، بحيووه كلمووا ازدادت الدرجووة ازداد مسووتوى إدارة 
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فووووي محافظووووة الخليوووول والعكووووس  المؤسسووووات الحكوميووووة وغيوووور الحكوميووووةلوووودى العوووواملين فووووي  االجتماعيووووة

 . صحيح

  ويوة، والمتوسوطات الحسووابيةالالزموة للبيانوات باسووتخراج األعوداد، والنسوب المئ حصوائيةتموت المعالجوة اإل

، عون طريوق االختبوارات α≤1.12عنود المسوتوى الّدراسوة واالنحرافوات المعياريوة، وقود فحصوت فرضويات 

 :اآلتية حصائيةاإل

 .(t.tes ( اختبار ت -7

 .(One way analysis of variance)اختبار تحليل التباين األحاد   -6

 (.(Standardized regressionومعامل االنحدار المعيار   -4

 (.Factor analysis) التحليل العاملي -3

 (.Cronbach Alpha) معامل الثبات كرونباخ ألحا -2

ولحهوووم  ،(SPSS) االجتماعيوووةللعلووووم  حصوووائيةتوووم ذلوووك باسوووتخدام الحاسووووب باسوووتخدام برنوووامج الووورزم اإل

 (.2.4)في الجدول رقم  كما هو واضحيمكن االستعانة بمحتا  المتوسطات الحسابية الّدراسة نتائج 

 

 . مفتاح المتوسطات الحسابية(: 2.4)جدول رقم 
 

 االجتماعيةوالمسؤولية الّذات مستوى إدارة  المتوسط الحسابي
 منخفضة 7-6.44

 متوسطة 6.43-4.21
 عالية 4.21-2
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 الفصـل الرابـع

 نتائـت الدراسـة
 

 مقدمة 7.3

فووي تنميووة المسووؤولية الووّذات دراسووة، حووول أثوور إدارة يتضوومن هووذا الحصوول عرضووًا كوواماًل ومحصوواًل لنتووائج ال

فوووي محافظوووة الخليووول، وذلوووك مووون  المؤسسوووات الحكوميوووة وغيوور الحكوميوووةلووودى العووواملين فوووي  االجتماعيووة

 . المناسبة حصائيةفرضياتها باستخدام التقنيات اإل ختباروأهدافها واالّدراسة خالل اإلجابة عن أسئلة 

 

 نتائت أسئلة الدراسة 6.3

 :السؤال األول .7.6.3

 لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل؟  الّذات ما مستوى إدارة 

، والمتوسووطات الحسووابية، واالنحرافووات المعياريووة، والنسووب األعوودادلإلجابووة عوون هووذا السووؤال اسووتخرجت 

فووووي محافظووووة  ميووووة وغيوووور الحكوميووووةالمؤسسووووات الحكو لوووودى العوووواملين فووووي الووووّذات المئويووووة لمسووووتوى إدارة 

 (.7.3)الخليل، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئويـة لمسـتوى (: 7.3) جدول رقم

 .في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في الّذات إدارة 

 )%(الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ددالع المتغير
 83.8 1.21 3.71 323 الّذاتمستوى إدارة 

 

لوووودى العووووواملين فوووووي الوووووّذات أن مسوووووتوى إدارة ( 7.3)يتضووووح مووووون المعطيوووووات الووووواردة فوووووي الجووووودول رقووووم 

سوابي لهووذه بلوا المتوسووط الح إذالمؤسسوات الحكوميوة وغيوور الحكوميوة فووي محافظوة الخليوول كانوت عاليووة، 

 %.14.1، وبلا الوزن النسبي لها (3.79) الدرجة

 

 :السؤال الثاني .6.6.3

 لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل؟  الّذات ما مؤشرات إدارة 

ب ، والمتوسووطات الحسووابية، واالنحرافووات المعياريووة، والنسوواألعوودادلإلجابووة عوون هووذا السووؤال اسووتخرجت 

فوووي محافظوووة  المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووةلووودى العووواملين فوووي الوووّذات المئويوووة لمؤشووورات إدارة 

 (. 6.3)الخليل مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسـب المئويـة لمؤشـرات إدارة : أ -(6.3)جدول رقم 
ــّذات  فــي محافظــة الخليــل مرتبــة حســب  المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــةالعــاملين فــي  لــدىال
 األهمية
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الّذاتمؤشرات إدارة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 يالوزن النسب
)% ( 

 89.2 0.85 4.46 الوقت تنظيم على يتوقف عمل أ  في النجا  أن أرى 7
 89.0 0.88 4.45 أتخذها يالت القرارات مسؤولية أتحمل 6
 تحقيق يسهل ل  المخصص الوقت على العمل تقسيم أن أرى 4

 88.4 0.85 4.42 األهداف
 88.4 0.83 4.42 العمل في التميز إلى أسعى 3
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات : ب -(6.3)جدول رقم 
في محافظة الخليل مرتبة حسب  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةي لدى العاملين فالّذات إدارة 

 األهمية
 

رقم 
المتوسط  الّذاتمؤشرات إدارة  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 يالوزن النسب
)% ( 

 88.2 0.84 4.41 أهدافي تحقيق سبيل في جهد  قصارى أبذل 2
 87.2 0.92 4.36 الناس بين والمرسلة المستقبلة الرسالة فهم في يسهم اإلصغاء أن أرى 2
 87.0 0.85 4.35 المحدد الوقت في إلي الموكلة األعمال إنجاز على أحرص 1
 86.8 0.82 4.34 اجتماعية عالقات بناء على القدرة لد  1
 86.4 0.84 4.32 ومهاراتي قدراتي تطوير على أحرص 1

71 
 الوسوائل مون ةفعاليو أكثور لوجو  وجهواً  المباشور االتصوال أن أعتقود

 86.0 0.96 4.30 االلكترونية

77 
 حول عون والبحوه توواجهني التوي المشوكلة تشوخيص علوى القودرة لود 
 84.6 0.74 4.23 لها مالئم

76 
 شخصوياتهم اختلحوت مهموا النواس موع التعامول علوى القودرة لود 

 84.4 0.86 4.22 وتوجهاتهم

 84.2 0.82 4.21 مستقبلية رؤية ضمن بدقة أهدافي أحدد 74
 84.0 0.80 4.20 المتاحة اإلمكانيات حسب المناسب القرار اختيار إلى أسعى 73
 83.4 0.96 4.17 الشخصية أولوياتي عن العمل أولويات أفصل 72
 82.8 0.84 4.14 الطارئة المواقف لمواجهة خططي تعديل على القدرة لد  72

71 
 صوناعة عنود ةالخبر  أصحاب واستشارة الالزمة المعلومات بجمع أقوم
 82.6 0.83 4.13 القرار

 82.6 0.85 4.13 األهداف تحقيق لضمان والخطط األعمال تنحيذ أتابع 71
 82.4 0.94 4.12 ألهدافي خطة أضع 71
 81.8 0.82 4.09 مختلحة زوايا من األمور وتقدير األشياء رؤية على القدرة لد  61
 81.8 0.91 4.09 اآلخرين من البناء النقد أتقبل 67
 78.6 0.89 3.93 معينة زمنية فترة كل أهدافي تقييم على أعمل 66
 78.2 0.85 3.91 األطراف جميع ترضي بطريقة اآلخرين مشاكل حل على القدرة لد  64
 76.8 0.93 3.84 مشاكل أية مواجهة عند انحعاالتي ضبط أستطيع 63
 75.2 1.00 3.76 بها أقوم التي والواجبات لألعمال أسبوعية خطة أضع 62

 

غيور الحكوميوة ن فوي المؤسسوات الحكوميوة و لدى العوامليالّذات مؤشرات إدارة ( 6.3)يوضح الجدول رقم 

 عمول أ  فوي النجوا  تأكيود العواملين أن " حسوب األهميوة، جواء فوي مقودمتهافوي محافظوة الخليول مرتبوة 
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 علوى العمول تقسويم أن أرى"فوو، "ذهاأتخو التوي القورارات مسؤولية أتحمل" هاتال ،"الوقت تنظيم على يتوقف

 جهود  قصوارى أبوذل"فو، "العمل في التميز إلى أسعى" ، ثم"األهداف تحقيق يسهل ل  المخصص الوقت

علوى  "بهوا أقووم التوي والواجبوات لألعموال أسوبوعية خطوة أضوع" وحصولت فقورة ،"أهودافي تحقيق سبيل في

 .حسابي ووزن نسبي أقل متوسط 

 

 :السؤال الثالث .4.6.3

لـــدى العــاملين فــي المؤسســـات الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة فـــي  االجتماعيــةمــا مســتوى المســـؤولية 

 محافظة الخليل؟  

، والمتوسووطات الحسووابية، واالنحرافووات المعياريووة، والنسووب األعوودادلإلجابووة عوون هووذا السووؤال اسووتخرجت 

فوووي  ميوووة وغيووور الحكوميوووةالمؤسسوووات الحكو لووودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووةالمئويوووة لمسوووتوى المسوووؤولية 

 (. 4.3)وذلك كما هو واضح في الجدول رقم   محافظة الخليل

 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئويـة لمسـتوى (: 4.3) جدول رقم

 .في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في  االجتماعيةالمسؤولية 

 )%(الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد متغيرال
 83.4 1.21 3.71 323 االجتماعيةمستوى المسؤولية 

 

لدى العواملين فوي  االجتماعيةأن مستوى المسؤولية ( 4.3)يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم 

بلوا المتوسووط الحسوابي لهووذه  إذعاليووة، فووي محافظوة الخليوول كانوت  الحكوميوة وغيوور الحكوميوةالمؤسسوات 

 %(.14.3) والوزن النسبي لها، (3.71)الدرجة 
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 :السؤال الرابع .3.6.3

ــة فــي  االجتماعيــةمــا مؤشــرات المســؤولية  ــر الحكومي ــة وغي ــدى العــاملين فــي المؤسســات الحكومي ل

 محافظة الخليل؟  

ية، واالنحرافووات المعياريووة، والنسووب ، والمتوسووطات الحسوواباألعوودادلإلجابووة عوون هووذا السووؤال اسووتخرجت 

فوووي  المؤسسووات الحكوميوووة وغيوور الحكوميوووةلوودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووةالمئويووة لمؤشووورات المسووؤولية 

 (. 3.3)في الجدول رقم  يظهرمحافظة الخليل مرتبة حسب األهمية، وذلك كما 

 

لنسب المئوية لمؤشرات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وا :أ -(3.3)جدول رقم 
في محافظة الخليل  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في  االجتماعيةالمسؤولية 

 مرتبة حسب األهمية
 

رقم 
 الفقرة

 االجتماعيةمؤشرات المسؤولية 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي 

 91.8 0.87 4.59 الوطن في مكان أ  في كارثة وقوع عن أسمع أن يحزنني 7
 91.2 0.87 4.56 العامة الممتلكات على اآلخرين اعتداءات يؤلمني 6
 90.8 0.88 4.54 في  مواطن كل مسؤولية الوطن تنمية أن أؤمن 4
 90.0 1.01 4.50 المؤسسة ممتلكات على المحافظة مسؤوليتي من أن  أعتقد 3
 89.8 0.82 4.49  ب المكلف العمل إلنجاز جهد  قصارى أبذل 2
 89.6 0.91 4.48 أعضائها تعاون يتطلب الجماعة نجا  2
 89.4 0.93 4.47 الوطن ومستقبل مستقبلي على تأثير لها بلد  مشاريع نجا  أن أعتقد 1
 88.4 0.88 4.42 للدوام الرسمي الوقت في والمغادرة الحضور على أحرص 1
 88.2 0.95 4.41 الوطن جاهت المواطنين بع  سلبية تجاه بالضيق أشعر 1

 87.0 0.86 4.35 بعناية إلي الموكلة المهام أنحذ 71
 86.6 0.90 4.33 الوطن مشاكل حل في المساهمة فرد كل واجب من أن  أرى 77
 86.2 0.87 4.31 ما عمل إنجاز في زمالئي مع أشترك عندما باالرتيا  أشعر 76
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واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات  المتوسطات الحسابية، :ب -(3.3)جدول رقم 
في محافظة الخليل  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في  االجتماعيةالمسؤولية 

 مرتبة حسب األهمية
 

رقم 
 الفقرة

 االجتماعيةمؤشرات المسؤولية 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 %النسبي 

 86.0 0.97 4.30 العمل عن تأخرت إذا بالضيق أشعر 74
 84.8 1.10 4.24 بالمجتمع يضر يتمار  الذ  الموظف أن أرى 73
 84.6 0.97 4.23 وأنظمت  بمتطلبات الزمالء بع  التزام عدم يؤلمني 72
 83.0 1.05 4.15 الوطنية نجازاتناإ عن الجميع يتحده أن أحب 72
 81.8 0.96 4.09 يحتاجها لمن المساعدة لتقديم أبادر 71
 81.2 0.94 4.06 المجتمع في يجر  بما مهتماً  إنساناً  أكون أن أحب 71
 81.0 1.06 4.05 اآلخرين مع اجتماعية عالقات تكوين على أحرص 71
 76.2 0.98 3.81 مشاكلهم حل في اآلخرين مشاركة يستطيع فرد كل أن أعتقد 61
 72.8 1.08 3.64 الوطنية المناسبات في مجتمعي أبناء أشارك 67
 72.0 1.08 3.60 المجتمعية التطوعية األعمال في المشاركة على أحرص 66
 53.4 1.50 2.67 الوسيلة عن النظر بغ  أهدافي تحقيق إلى أسعى 64
 50.8 1.47 2.54 المباشر مسؤولي من المستمرة الرقابة إلى بالعمل التزامي يعود 63
 43.2 1.58 2.16 وحدها الحكومة سؤوليةم العامة األماكن على المحافظة 62

 
المؤسسوات الحكوميوة وغيور لدى العاملين في  االجتماعيةمؤشرات المسؤولية ( 3.3)يوضح الجدول رقم 

سوماع يحوزنهم  تأكيود العواملين أنو " في محافظة الخليل مرتبة حسب األهمية، جاء في مقودمتها الحكومية

 ، ثوم"ةالعامو الممتلكوات علوى اآلخورين اعتوداءات يوؤلمني" ، تواله"الووطن فوي مكوان أ  فوي كارثوة وقووع

 ممتلكوات علوى المحافظوة مسوؤوليتي مون أنو  أعتقود"و، "فيو  مواطن كل مسؤولية الوطن تنمية أن أؤمن"

 األمواكن علوى المحافظوة" صولت فقورةوح "بو  المكلوف العمول إلنجواز جهد  قصارى أبذل" ثم، "المؤسسة

 .على أقل متوسط حسابي ووزن نسبي" وحدها الحكومة مسؤولية العامة
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 نتائت فرضيات الدراسة 4.3
 

 :األولى الرئيسةالفرضية  .7.4.3

لودى العوواملين فووي الووّذات فوي مسووتوى إدارة  α≤0.05عنوود المسووتوى  إحصوائيةال توجود فووروق ذات داللووة 

 العمريوووة، ةوالحئووو الجووونس، :المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووة فوووي محافظوووة الخليووول وفقوووًا لمتغيووورات

 .العملية الخبرة وسنوات الوظيحي، والمسمى المؤسسة، ونوع العلمي، والمؤهل ،االجتماعية والحالة

 

 :الفرضيات الفرعية التاليةالرئيسة ويتفرع عن الفرضية 

 :الفرضية الفرعية األولى .7.7.4.3

لووودى العووواملين فوووي ات الوووذّ فوووي مسوووتوى إدارة  α≤0.05ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود المسوووتوى 

 .المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس

لووودى الوووّذات للحوووروق فوووي مسوووتوى إدارة ( t.test)للتحقوووق مووون صوووحة هوووذه الحرضوووية توووم اسوووتخدام اختبوووار ت 

ذلوك كموا هوو في محافظوة الخليول تعوزى لمتغيور الجونس، و  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةالعاملين في 

 (.2.3)واضح في الجدول رقم 

ــم  ــار ت  :(2.3)جــدول رق ــّذات للفــروق فــي مســتوى إدارة ( t.test)نتــائت اختب لــدى العــاملين فــي ال

 في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

  0.43 4.29 223 ذكر
452 

 
3.409 

 
 0.72 4.10 231 أنثى 0.001
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عنوووود المسووووتوى  إحصووووائيةوجووووود فووووروق ذات داللووووة ( 2.3)تشووووير المعطيووووات الووووواردة فووووي الجوووودول رقووووم 

α≤0.05  ة فوي محافظو المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلودى العواملين فوي الوّذات في مسوتوى إدارة

عنودهم أعلوى، الوّذات الخليل تعزى لمتغير الجونس، لصوالح أفوراد العينوة الوذكور، الوذين كوان مسوتوى إدارة 

 .وبذلك تكون الحرضية قد رفضت ،هوذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعال

 

 :الفرضية الفرعية الثانية .6.7.4.3

لوودى العوواملين فووي الووّذات فووي مسووتوى إدارة  α≤0.05ى ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية عنوود المسووتو 

 .المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعزى لمتغير نوع المؤسسة

لوودى الووّذات للحووروق فووي مسووتوى إدارة ( t.test)للتحقووق موون صووحة هووذه الحرضووية تووم اسووتخدام اختبووار ت 

محافظوة الخليول تعوزى لمتغيور نووع المؤسسوة، وذلوك في  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةالعاملين في 

 (.2.3)كما هو واضح في الجدول رقم 

ــم  ــار ت :(2.3)جــدول رق ــائت اختب ــّذات توى إدارة للفــروق فــي مســ( t.test) نت ــدى العــاملين فــيال  ل

 في محافظة الخليل تعزى لمتغير نوع المؤسسة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
 

 العدد نوع المؤسسة
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.80 3.98 145 غير حكومية
452 

 
-4.488 

 
 0.45 4.30 309 حكومية 0.000

 
عنوود المسووتوى  إحصووائيةوجووود فووروق ذات داللووة  إلووى( 2.3)تشووير المعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم 

α≤0.05 فوي محافظوة  المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلودى العواملين فوي الوّذات ارة في مسوتوى إد

الخليل تعزى لمتغير نوع المؤسسوة، لصوالح العواملين فوي المؤسسوات الحكوميوة، الوذين كوان مسوتوى إدارة 
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وبوذلك تكوون الحرضوية  عندهم أعلى، كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجودول أعواله،الّذات 

 .قد رفضت

 

 :الفرضية الفرعية الثالثة .4.7.4.3

لووودى العووواملين فوووي الوووّذات فوووي مسوووتوى إدارة  α≤0.05ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود المسوووتوى 

 .االجتماعيةالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعزى لمتغير الحالة 

 one way analysis of) األحواد لتبواين للتحقوق مون صوحة هوذه الحرضوية توم اسوتخدام اختبوار تحليول ا

variance)  فووي  المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي الووّذات للحووروق فووي مسووتوى إدارة

 (.1.3)، كما هو واضح في الجدول رقم االجتماعيةمحافظة الخليل تعزى لمتغير الحالة 

( one way analysis of variance) ئت اختبـار تحليـل التبـاين األحـادينتـا :(1.3) جـدول رقـم

فـي محافظـة  المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـةلدى العاملين في الّذات للفروق في مستوى إدارة 

 االجتماعيةالخليل تعزى لمتغير الحالة 
 

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

  1.171 1.167 6 عاتبين المجمو 
1.161 

 
 1.429 722.411 327 داخل المجموعات 1.916

-----  722.461 324 المجموع
 

عنود المسوتوى  إحصوائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى( 1.3)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

α≤0.05  فوي محافظوة  الحكوميوة المؤسسوات الحكوميوة وغيورلودى العواملين فوي الوّذات في مسوتوى إدارة

 .، وبذلك تكون الحرضية قد قبلتاالجتماعيةالخليل تعزى لمتغير الحالة 
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لدى العاملين الّذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة  :(1.3) جدول رقم
 اعيةاالجتمفي محافظة الخليل تعزى لمتغير الحالة  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةفي 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد االجتماعيةالحالة 
 1.27 3.71 22 أعزب
 1.21 3.61 419 متزوا

 1.33 3.66 71 غير ذلك
 

النظوووور عوووون الحالووووة  بغوووو لوووودى المبحوووووثين الووووّذات ارتحوووواع درجووووة إدارة  إلووووىويشووووير المتوسووووط الحسووووابي 

 .االجتماعية

 

 :عةالفرضية الفرعية الراب .3.7.4.3

لووودى العووواملين فوووي الوووّذات فوووي مسوووتوى إدارة  α≤0.05ال توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية عنووود المسوووتوى 

 .المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 one way analysis of)للتحقوق مون صوحة هوذه الحرضوية توم اسوتخدام اختبوار تحليوول التبواين األحواد 

variance ) لوودى العوواملين فووي المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووة فوووي الووّذات للحووروق فووي مسووتوى إدارة

 (.9.3)محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 (One way analysis of variance) نتـائت اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي :(1.3) جـدول رقـم

لدى العاملين في المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة الّذات في مستوى إدارة للفروق 

 الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 

درجات  مصدر التباين
متوسط  مجموع المربعات الحرية

 المربعات
قيمة ف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

  1.263 7.131 6 بين المجموعات
7.369 

 
 1.422 722.617 327 جموعاتداخل الم 1.637

-----  722.461 324 المجموع
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عند المستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى( 9.3)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
α≤0.05  في محافظة  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في الّذات في مستوى إدارة

 .الحرضية قد قبلت ؤهل العلمي، وبذلك تكونالخليل تعزى لمتغير الم
 

لدى العاملين الّذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة  :(71.3) جدول رقم
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةفي 

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي
 1.31 3.62 22 دبلوم فما دون

 1.26 3.72 479 بكالوريوس
 1.21 3.61 11 ماجستير فأعلى

 
 :الفرضية الفرعية الخامسة .2.7.4.3

لودى العوواملين فووي الووّذات فوي مسووتوى إدارة  α≤0.05ال توجود فووروق ذات داللووة إحصوائية عنوود المسووتوى 

 .تعزى لمتغير المسمى الوظيحي ،الخليلالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة 

 one way analysis of)للتحقق من صحة هذه الحرضية تم استخدام اختبار تحليل التبواين األحواد  

variance ) فوي  المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلدى العاملين فوي الّذات للحروق في مستوى إدارة

 (.77.3)كما هو واضح في الجدول رقم تعزى لمتغير المسمى الوظيحي،  ،محافظة الخليل
 

( one way analysis of variance)نتـائت اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي :(77.3) جـدول رقـم
لدى العاملين في المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي محافظـة الّذات للفروق في مستوى إدارة 

 الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

متوسط  مجموع المربعات الحرية درجات مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  1.113 4.742 3 بين المجموعات
6.733 

 
 1.422 724.712 332 داخل المجموعات 1.112

-----  722.637 321 المجموع
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عنووود  ئيةإحصووواعووودم وجوووود فوووروق ذات داللوووة  إلوووى( 77.3)تشوووير المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

فوي  المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلودى العواملين فوي الوّذات في مستوى إدارة  α≤0.05المستوى 

 .يحي، وبذلك تكون الحرضية قد قبلتمحافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظ
 

ن لدى العامليالّذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة  :(76.3)جدول رقم 
 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيفي المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةفي 

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المسمى الوظيفي
 1.34 3.34 72 مدير عام

 1.22 3.47 37 مدير
 1.12 3.71 62 نائب مدير
 1.32 3.61 714 رئيس قسم

 1.23 3.74 622 موظف

 
 :الفرضية الفرعية السادسة .2.7.4.3

الوووّذات بوووين متغيوور العمووور ومسووتوى إدارة  α≤0.05ال توجوود عالقووة ذات داللوووة إحصووائية عنووود المسووتوى 

 .لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل
 

 :بعةالفرضية الفرعية السا .1.7.4.3

بووين متغيوور سوونوات الخبوورة ومسووتوى إدارة  α≤0.05وى ال توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية عنوود المسووت

 .لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليلالّذات 

 standardized)للتحقوق مون صوحة هوذه الحرضويتين السوابقتين توم اسوتخدام معامول االنحودار المعيوار  

regression )لووودى العووواملين فووووي الوووّذات ومسوووتوى إدارة  ،للعالقوووة بوووين متغيووور  العمووور وسووونوات الخبوووورة

  .(74.3)في محافظة الخليل، كما هو واضح في الجدول رقم  المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
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للعالقة بين ( standardized regression)نتائج معامل االنحدار المعياري  :(74.3)جدول رقم 

دى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير لالّذات متغيري العمر وسنوات الخبرة ومستوى إدارة 

 الحكومية في محافظة الخليل
 

 المتغيرات العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية
 العمر 323 -1.176 1.119
 سنوات الخبرة 323 -1.173 1.124

 

عنووود  إحصوووائيةعووودم وجوووود عالقوووة ذات داللوووة  إلوووى( 74.3)تشوووير المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

لووووودى العووووواملين فوووووي الوووووّذات ومسوووووتوى إدارة  ،بوووووين متغيووووور  العمووووور وسووووونوات الخبووووورة α≤0.05توى المسووووو

 .في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 

 :الثانية الرئيسةالفرضية  .6.4.3

لووودى  االجتماعيوووةفووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05ال توجوود فوووروق ذات داللووة إحصوووائية عنوود المسوووتوى 

 والحئووة الجوونس، :ي المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووة فووي محافظووة الخليوول وفقووًا لمتغيووراتالعوواملين فوو

 الخبوورة وسوونوات الوووظيحي، والمسوومى المؤسسووة، ونوووع العلمووي، والمؤهوول ،االجتماعيووة والحالووة العمريووة،

 .العملية

 

 :الفرضية الفرعية األولى .7.6.4.3

لووودى  االجتماعيوووةفووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05 ال توجوود فوووروق ذات داللووة إحصوووائية عنوود المسوووتوى

 .تعزى لمتغير الجنس ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

للحووووروق فووووي مسووووتوى المسووووؤولية ( t.test)للتحقووووق موووون صووووحة هووووذه الحرضووووية تووووم اسووووتخدام اختبووووار ت 

فووي محافظووة الخليوول تعووزى لمتغيوور  حكوميووةالمؤسسووات الحكوميووة وغيوور اللوودى العوواملين فووي  االجتماعيووة

 (.73.3)الجنس، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 
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لدى  االجتماعيةللفروق في مستوى المسؤولية ( t.test)نتائت اختبار ت  :(73.3)جدول رقم 
 تعزى لمتغير الجنس ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

  0.42 4.27 223 ذكر
452 

 
3.730 

 
 0.73 4.06 231 أنثى 0.000

 

عنوود المسووتوى  إحصووائيةوجووود فووروق ذات داللووة  إلووى( 73.3)تشووير المعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم 

α≤0.05 فوي  المؤسسات الحكومية وغيور الحكوميوةلدى العاملين في  االجتماعيةة في مستوى المسؤولي

محافظوووة الخليوووول تعوووزى لمتغيوووور الجوووونس، لصوووالح أفووووراد العينوووة الووووذكور، الووووذين كوووان مسووووتوى المسووووؤولية 

وبووذلك تكووون ، الهعنوودهم أعلووى، كمووا هووو واضووح موون المتوسووطات الحسووابية فووي الجوودول أعوو االجتماعيووة

 .حرضية قد رفضتال

 

 :الفرضية الفرعية الثانية .6.6.4.3

لووودى  االجتماعيوووةفووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05ال توجوود فوووروق ذات داللووة إحصوووائية عنوود المسوووتوى 

 .تعزى لمتغير نوع المؤسسة ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

للحووووروق فووووي مسووووتوى المسووووؤولية  (t.test)للتحقووووق موووون صووووحة هووووذه الحرضووووية تووووم اسووووتخدام اختبووووار ت 

فووي محافظووة الخليوول تعووزى لمتغيوور  المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي  االجتماعيووة

 (.72.3)نوع المؤسسة، كما هو واضح في الجدول رقم 
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لدى  االجتماعيةللفروق في مستوى المسؤولية ( t.test)نتائت اختبار ت  :(72.3)جدول رقم 
 تعزى لمتغير نوع المؤسسة ،في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةفي العاملين 

 

 العدد نوع المؤسسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجات الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  0.79 3.92 145 غير حكومية
452 

 
-5.147 

 
 0.44 4.28 309 حكومية 0.000

 

عنوود المسووتوى  إحصووائيةوجووود فووروق ذات داللووة  إلووى( 72.3)لمعطيووات الووواردة فووي الجوودول رقووم تشووير ا

α≤0.05  فوي  المؤسسات الحكومية وغيور الحكوميوةلدى العاملين في  االجتماعيةفي مستوى المسؤولية

محافظووة الخليووول تعوووزى لمتغيوور نووووع المؤسسوووة، لصووالح العووواملين فوووي المؤسسووات الحكوميوووة، الوووذين كوووان 

عنووودهم أعلوووى، كموووا هوووو واضوووح مووون المتوسوووطات الحسوووابية فوووي الجووودول  االجتماعيوووةسوووتوى المسوووؤولية م

 .وبذلك تكون الحرضية قد رفضت ،أعاله

 

  :ةالفرضية الفرعية الثالث .4.6.4.3

لووودى  االجتماعيوووةفووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05ال توجوود فوووروق ذات داللووة إحصوووائية عنوود المسوووتوى 

تعوووووزى لمتغيووووور الحالوووووة  ،ت الحكوميوووووة وغيووووور الحكوميوووووة فوووووي محافظوووووة الخليووووولالعووووواملين فوووووي المؤسسوووووا

 .االجتماعية

 one way analysis of)للتحقق من صحة هذه الحرضية تم استخدام اختبار تحليل التبواين األحواد  

variance ) المؤسسووات الحكوميووة وغيوور لوودى العوواملين فووي  االجتماعيووةللحووروق فووي مسووتوى المسووؤولية

، كموووا هووووو واضووووح فوووي الجوووودول رقووووم االجتماعيووووةفووووي محافظوووة الخليوووول تعووووزى لمتغيووور الحالووووة  الحكوميوووة

(72.3.) 
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( one way analysis of variance)نتائت اختبار تحليل التباين األحادي  :(72.3)جدول رقم 
لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  االجتماعيةللفروق في مستوى المسؤولية 

 .االجتماعيةتعزى لمتغير الحالة  ،افظة الخليلفي مح
 

 متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

  1.161 1.122 6 بين المجموعات
1.113 

 
 1.417 721.632 327 داخل المجموعات 1.969

-----  721.411 324 المجموع

 
عنووود  إحصوووائيةعووودم وجوووود فوووروق ذات داللوووة  إلوووى( 72.3)ات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم تشوووير المعطيووو

المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور لووودى العووواملين فووي  االجتماعيوووةفوووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05المسووتوى 

 .، وبذلك تكون الحرضية قد قبلتاالجتماعيةتعزى لمتغير الحالة  ،في محافظة الخليل الحكومية

 
 االجتماعيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المسؤولية  :(71.3)جدول رقم 

في محافظة الخليل تعزى لمتغير الحالة  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في 
 االجتماعية

 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد االجتماعيةالحالة 
 1.22 3.73 22 أعزب
 1.26 3.71 419 متزوا

 1.61 3.71 71 غير ذلك
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 :ةالفرضية الفرعية الرابع .3.6.4.3

لووودى  االجتماعيوووةفووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05ال توجوود فوووروق ذات داللووة إحصوووائية عنوود المسوووتوى 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 one way analysis of)ن صحة هذه الحرضية تم اسوتخدام اختبوار تحليول التبواين األحواد  للتحقق م

variance ) المؤسسووات الحكوميووة وغيوور لوودى العوواملين فووي  االجتماعيووةللحووروق فووي مسووتوى المسووؤولية

 .(71.3)رقم  ما هو واضح في الجدولفي محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ك الحكومية
 

( one way analysis of variance)نتـائت اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي  :(71.3)ل رقـم جـدو
لـدى العـاملين فـي المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة  االجتماعيـةللفروق في مستوى المسـؤولية 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،في محافظة الخليل
 

 
عنووود  إحصوووائيةعووودم وجوووود فوووروق ذات داللوووة  إلوووى( 71.3)تشوووير المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور لووودى العووواملين فووي  االجتماعيوووةسوووتوى المسووؤولية فوووي م α≤0.05المسووتوى 

 .لمي، وبذلك تكون الحرضية قد قبلتتعزى لمتغير المؤهل الع ،في محافظة الخليل الحكومية

 

 

 

 

 

 

 مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
 متوسط

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  1.726 1.412 6 بين المجموعات
1.377 

 
 1.411 722.992 327 داخل المجموعات 1.224

-----  721.411 324 المجموع
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 االجتماعيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المسؤولية  :(71.3)جدول رقم 
تعزى لمتغير المؤهل  ،في محافظة الخليل لمؤسسات الحكومية وغير الحكوميةالدى العاملين في 

 العلمي
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي
 1.37 3.61 22 دبلوم فما دون
 1.26 3.72 479 بكالوريوس

 1.22 3.67 11 ماجستير فأعلى
 

 :ةالفرضية الفرعية الخامس .2.6.4.3

لووودى  االجتماعيوووةفووي مسوووتوى المسووؤولية  α≤0.05روق ذات داللووة إحصوووائية عنوود المسوووتوى ال توجوود فووو

 .تعزى لمتغير المسمى الوظيحي ،العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل

 one way analysis of)تم استخدام اختبار تحليل التباين األحواد   ،للتحقق من صحة هذه الحرضية

variance ) المؤسسووات الحكوميووة وغيوور لوودى العوواملين فووي  االجتماعيووةللحووروق فووي مسووتوى المسووؤولية

مووووا هوووو واضووووح فوووي الجوووودول رقووووم تعوووزى لمتغيوووور المسوووومى الووووظيحي، ك ،فووووي محافظوووة الخليوووول الحكوميوووة

(61.3). 
 

( one way analysis of variance)نتائت اختبار تحليل التباين األحادي  :(61.3)جدول رقم 
لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية  االجتماعيةللفروق في مستوى المسؤولية 

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،في محافظة الخليل
 

متوسط  مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
 المربعات

قيمة ف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

  1.413 7.673 3 بين المجموعات
1.172 

 
 1.416 722.111 332 داخل المجموعات 1.272

-----  721.166 321 المجموع
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عند  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى( 61.3)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
المؤسسات الحكومية وغير لدى العاملين في  االجتماعيةفي مستوى المسؤولية  α≤0.05المستوى 
 .يحي، وبذلك تكون الحرضية قد قبلتتعزى لمتغير المسمى الوظ ،فظة الخليلفي محا الحكومية

 
 االجتماعيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المسؤولية  :(67.3)جدول رقم 

تعزى لمتغير المسمى  ،في محافظة الخليل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في 
 الوظيفي

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوظيفيالمسمى 

 1.34 3.44 72 مدير عام
 1.22 3.63 37 مدير

 1.19 3.71 62 نائب مدير
 1.34 3.67 714 رئيس قسم

 1.24 3.73 622 موظف

 
 :الفرضية الفرعية السادسة .2.6.4.3

لعمووور ومسوووتوى المسوووؤولية بوووين متغيووور ا α≤0.05ال توجووود عالقوووة ذات داللوووة إحصوووائية عنووود المسوووتوى 

 .لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل االجتماعية

 

 :الفرضية الفرعية السابعة .1.6.4.3

بووووين متغيوووور سوووونوات الخبوووورة ومسووووتوى  α≤0.05ال توجوووود عالقووووة ذات داللووووة إحصووووائية عنوووود المسووووتوى 

 .سسات الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليللدى العاملين في المؤ  االجتماعيةالمسؤولية 

 standardized)اسوتخدام معامول االنحودار المعيوار توم  ،للتحقوق مون صوحة هوذه الحرضويتين السوابقتين

regression ) لودى العواملين  االجتماعيوةللعالقة بين متغير  العمر وسونوات الخبورة ومسوتوى المسوؤولية
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واضووووح فووووي الجوووودول رقووووم هووووو فووووي محافظووووة الخليوووول، كمووووا  ميووووةالمؤسسووووات الحكوميووووة وغيوووور الحكو فووووي 

(66.3.)  
 

للعالقة بين ( standardized regression)نتائت معامل االنحدار المعياري  :(66.3)جدول رقم
لدى العاملين في المؤسسات  االجتماعيةمتغيري العمر وسنوات الخبرة ومستوى المسؤولية 

 لخليلالحكومية وغير الحكومية في محافظة ا
 

 المتغيرات العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية
 العمر 323 1.113 1.692
 سنوات الخبرة 323 -1.194 1.639

 

عنووود  إحصوووائيةعووودم وجوووود عالقوووة ذات داللوووة  إلوووى( 66.3)تشوووير المعطيوووات الوووواردة فوووي الجووودول رقوووم 

لودى العواملين فوي  االجتماعيوةبين متغير  العمر وسنوات الخبرة ومستوى المسوؤولية  α≤0.05المستوى 

 .وبذلك تكون الحرضيتين قد قبلتا في محافظة الخليل، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 

 :الثالثةالرئيسة الفرضية  .4.4.3

 االجتماعيووة والمسووؤوليةالووّذات بووين إدارة  α≤0.05ال توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية عنوود المسووتوى 

 .الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليللدى العاملين في المؤسسات 

 standardized)اسوووتخدام معامووول االنحووودار المعيوووار للتحقوووق مووون صوووحة هوووذه الحرضوووية السوووابقة توووم 

regression ) المؤسسووات الحكوميووة لوودى العوواملين فووي  االجتماعيووةوالمسووؤولية الووّذات للعالقووة بووين إدارة

 (.64.3)اضح في الجدول رقم في محافظة الخليل، كما هو و  وغير الحكومية
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للعالقـة بـين ( standardized regression)نتائت معامل االنحـدار المعيـاري  :(64.3)جدول رقم 
ــّذات إدارة  ــةوالمســؤولية ال ــدى العــاملين فــي  االجتماعي ــةل ــر الحكومي ــة وغي فــي  المؤسســات الحكومي

 محافظة الخليل
 

 راتالمتغي العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية
 االجتماعيةالمسؤولية *الّذاتإدارة  323 1.172 1.111

 

عنوود  إحصووائيةوجووود عالقووة طرديووة ذات داللووة إلووى ( 64.3)دة فووي الجوودول رقووم تشووير المعطيووات الوووار 

المؤسسوووات الحكوميوووة لووودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووةوالمسوووؤولية الوووّذات بوووين إدارة  α≤0.05المسوووتوى 

ازداد مسوووتوى المسوووؤولية الوووّذات لخليووول، بحيوووه كلموووا ازداد مسوووتوى إدارة فوووي محافظوووة ا وغيووور الحكوميوووة

فوووي محافظوووة الخليووول، والعكوووس  المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووةلووودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووة

 .حيح، وبذلك تكون الحرضية قد رفضتص
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          الفصل الخامس

 وصياتالتملخص النتائت واالستنتاجات و 

 

 مقدمة 7.2

 اوفرضوووياتهالّدراسووة موووع األخووذ بعووين االعتبوووار أسووئلة  اواسووتنتاجاتهالّدراسووة يعووالج الحصوول الحووالي نتوووائج 

ومقارنتهووا بالدراسووات السوابقة إن وجوودت، وبلوورة بعوو  التوصوويات الّدراسوة وأهودافها إضووافة لتحليول نتووائج 

 .لنتائج الدراسة استناداً 

 

 ومناقشتهاالّدراسة ملخص نتائت  6.2

 :ملخص النتائت المتعلقة بأسئلة الدراسة 7.6.2

 :الّذاتملخص نتائت السؤال األول المتعلق بمستوى إدارة : أوالً 

فووي  المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي الووّذات أن مسووتوى إدارة  أظهوورت النتووائج (أ

أن  إلووىوتشووير الباحثووة ، (6171، ليالهووذ) ، وهووذه النتيجووة تتحووق مووع دراسووةاً محافظووة الخليوول كووان عاليوو

فوي محافظوة الخليول  المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةفوي لدى العاملين الّذات الدرجة العالية إلدارة 
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تعوووزو ، و (7991، زهوووران)التوووي أشوووار إليهوووا  تعكوووس حالوووة مووون التوافوووق الشخصوووي واالجتمووواعي والمهنوووي

 :إلىدى العاملين لالّذات الباحثة الدرجة العالية من إدارة 

للعائلووووة الحلسووووطينية، والتووووي عملووووت علووووى تكوووووين األفكووووار والمشوووواعر  االجتماعيووووةالتنشووووئة األسوووورية و  .7

ضوومن الظوروف التووي يعيشوها الشووعب الوّذات وتحقيووق الوّذات واالتجاهوات حوول أهميووة االعتمواد علووى 

 اً ذاتيو اً تخلوق لديو  دافعو ،تكتمول مون خوالل تحاعول الحورد فوي البيئوة التوي يعويش فيهواالتوي الحلسطيني، و 

دارتهووواو  ،الوووّذاتلالعتمووواد علوووى  قويووواً  واسوووتعداد  اإلمكانيووواتضووومن  األهووودافبالشوووكل الوووذ  يحقوووق  ا 

 .المتاحة

 فكوورةً  لووديهم والوطنيووة التووي ُفرضووت علووى أبنوواء فلسووطين لمواجهووة العوودو، عووززت االجتماعيووةاألدوار  .6

قيق أهدافهم الشخصية والوطنيوة والمجتمعيوة، بقدرتهم على تحو  ،بأنحسهم وثقتهم ،إيجابية عن ذواتهم

المسووووؤولة والقويووووة والقووووادرة علووووى العطوووواء و ولووووذلك اكتسووووب غالبيووووة أبنوووواء الوووووطن الشخصووووية الواثقووووة 

 .واإلنتاج

الوووّذات  إدارة طبيعووة العموول اإلدار  فووي المؤسسوووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووة، التوووي تعووزز مهووارات .4

التووي أشووار لهووا كوول موون الووّذات د فووي تطبيووق مبووادئ إدارة وتسوواع( 6177، شووعيب)التووي أشووار إليهووا 

 .وغيرهم( 6171،الهذلي ؛6111، رضا)

 
 :في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدى العاملينالّذات مؤشرات إدارة نتائت  (ب

فووي المتوسووط الحسووابي والوووزن  لمناقشووة أعلووى خمووس فقوورات، وأقوول فقوورة( 6.3) بوالرجوع إلووى الجوودول رقووم

 :يأتيكانت النتائج كما  يالنسب

أهميوة  تشوير الباحثوة إلوى، "الوقوت تنظويم علوى يتوقوف عمول أ  فوي النجوا  أن أرى" لحقورة األولوىا -7

لووودى العووواملين فوووي المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووة فوووي الوووّذات كمؤشووور إلدارة  ،إدارة الوقوووت
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الحوورص علووى  إلووى( 6174 ،أبووو شوويخة)يوودعو  إذ، دبيوواتذا مووا أكوودت عليوو  األوهوو  محافظووة الخليوول

ومون ال يسووتطيع إدارة الوّذات أن إدارة الوقوت هووي إدارة  مؤكوداً كموورد مهوم موون مووارد اإلدارة،  ،الوقوت

لوذلك فوإن  ؛ذات  ال يستطيع إدارة وقت  ووقت اآلخرين، من أجل تحقيق الحاعلية في عمل المؤسسوات

، الووّذاتكمهووارة أساسووية إلدارة  ألهوودافاالعواملين فووي المؤسسووات يوودركون أهميووة إدارة الوقووت لتحقيووق 

و وتؤكوود الباحثووة أن ديننووا العظوويم يعرفنووا علووى أهميووة الوقووت وكيحيووة اسووتغالل  االسووتغالل األمثوول، فهوو

ََْن َلوْم َيْلَبُوووا ِإَ َعواَعةن ِموْن النََّهواِر َيَتَعواَرُفوَن        }: لىاتع قالمادة الحياة ومعنى الوجود،  َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َكو

 . (32 سورة يونس، اآلية) {يْنَهُمْبَ

عمليوة  الثقوة بوالنحس فوي أهميوة النتوائج تعكوس " أتخوذها التوي القورارات مسوؤولية أتحمول" لحقورة الثانيوةا -6

وتحمل مسؤولية اتخاذه لودى العواملين فوي المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوة فوي  ،صناعة القرار

مون المهوارات التوي يتمتوع بهوا األفوراد القوادرون علوى  محافظة الخليل، حيه أن عملية اتخاذ القورارات

( 6177، شوعيب) كموا ورد فوي رسوالةالوّذات إدارة ، وفوي تعريوف ، وقدراتهمبهاولديهم ثقة  إدارة ذاتهم

والسويطرة  ،األهودافووضوع  ،جهود الحرد للتحكم في أفعال  وتتضومن تحديود المشوكالت هايبين في  أن

وتشووير  األهوداف،سوتخدام الثوواب والعقوواب لضوبط التقودم نحووو تحقيوق وا ،وعوامول البيئووة ،علوى الوقوت

تعكووس قوودرة الحوورد علووى تحموول المسووؤولية النابعووة موون  اتخوواذ القوورارأن قوودرة الحوورد علووى  إلووىالباحثووة 

وسولبًا  اار إيجابوًا بتعزيزهوالتوي تجعلو  قوادرًا علوى تقبول نتيجوة القور  ،وثقتو  بنحسو  وقدراتو  ،يةالّذاترقابت  

وعودم االنحعووال  ،التوووازنتحقيوق و  ،الوّذات، وبوذلك يعكوس القوودرة علوى ضووبط اوتصووويبه نتائجو  بتحمول

أو المبالغووة فووي ردود األفعووال التووي قوود تدفعوو  التخوواذ قوورارات غيوور مناسووبة، تجعلوو  بعيوودًا عوون تحقيووق 

، وتوووذكر الباحثووووة بعووو  صووووحات غيووور الئووووق فوووي مكووووان عملووو  أو مجتمعوووو  أهدافووو ، وتظهوووره بشووووكل  

 ،الووّذات تقبوول منهوواالّدراسووة ، والتووي تعووزز نتيجووة (6174شووراب، )نحسوو  فووي دراسووة بواثووق الشووخص ال
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 الحاضوور فووي الحيوواة مشووكالت مواجهووة علووى بالقوودرة إلحسوواستوورامهم، وااحو  اآلخوورين بتقبوول والشووعور

 عنوود بوواألمن الشووعورو  الحلووول، وتنحيووذ القوورارات، واتخوواذ ،األمووور فووي البووت علووى والقوودرة والمسووتقبل،

اإليجابيوة،  والمشواركة ران،األقو موع بواألمن الشوعور، و بهوم والثقوة معهوم والتعامول ،الكبوار جهوةموا

 .الجديدة والعالقات راتبالخب الترحيبو 

 تعكوس"  األهوداف تحقيوق يسوهل لو  المخصوص الوقوت علوى العمول تقسويم أن أرى" لحقورة الثالثوةا -4

 وأشوووار، األهووودافطوووار زمنوووي لتحقيوووق وجدولوووة األنشوووطة فوووي إ ،أهميوووة عمليوووة تقسووويم العمووول النتيجوووة

الطورق  أنهواعلوى الوّذات إدارة إلوى تعريوف ( 6171الهوذلي، )كما ورد فوي دراسوة  (6117، المهير )

واسوتغالل مهاراتو  واسوتثمار طاقاتو  فوي تحقيوق  ،والوسائل التوي تعوين المورء علوى االسوتحادة مون وقتو 

يجوواد التوووازن فووي حياتوو  مووا بووين الواجبووات ،أهدافوو  ، وهووذه الطوورق أكوود عليهووا األهوودافو  ،والرغبووات ،وا 

والتكيووف اليووومي لهووا، ومووا تؤكووده  ،وجوودولتها ،األهوودافو  ،موون خووالل تحديوود األدوار (7999 ،كوووفي)

ومتطلبووووات الوظيحووووة  ،ن مووووا بووووين الحيووواة الخاصووووةو الباحثوووة أن طبيعووووة الحيوووواة التووووي يعيشوووها المبحوثوووو

تقسووويم  فوووي الخبووورة الكافيوووةو  الحوووافز لوووديهم د كونوووتالوطنيوووة، قوووالواجبوووات و  ،االجتماعيوووةوااللتزاموووات 

 .نز اوجدولتها بطريقة تسهم في تحقيق أهدافهم لخلق حالة من التو  ،األعمال

فالسوعي نحوو  ،الوّذاتمؤشورًا مهموًا إلدارة  تعكوس النتوائج "العمول فوي التميوز إلوى أسوعى" لحقورة الرابعوةا -3

( 7991، جووابر)كمووا أشووار  لتحقيووق ذاتوو موون خاللهووا حتياجووات الحوورد الووذ  يسووعى موون ا والتميووز هوو

مووون ناحيوووة ، (Maslow, 1970) لتوووي وضوووعها العوووالم األمريكووويضووومن الحاجوووات العليوووا للوووذات وا

يخضووع  وموون ناحيووة أخوورى ،الووّذات، ووسوويلة لتحقيووق متطلبووات الوظيحووةفووي العموول موون التميووز  أصووبح

أن مؤسسوووواتنا  إلووووىشووووير الباحثووووة ، وتالتووووي تسووووتدعي التميوووز فيوووو  والتقيوووويم ،والمتابعووووة ،للرقابووووةالعمووول 

وتمنحووووو  تقوووووديرًا لووووذلك، وهوووووذه المعوووووايير متعلقوووووة  ،الوطنيووووة تتبوووووع معوووووايير خاصوووووة للموظووووف المتميوووووز

 :والتميوووز فوووي األداء الووووظيحي مووون حيوووه ،والموووؤهالت الخاصوووة بوووالموظف ،والقووودرات ،بالمواصوووحات
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والتميووز فووي  يووة،الّذات لمهوواراتوتحموول المسووؤولية، تطوووير ا ،والجووودة فووي العموول، والمشوواركة اإلنتاجيووة

، وتؤكووود الباحثوووة فوووي الختوووام أن اإلبداعيوووةالمبوووادرة واألعموووال  إلوووىإضوووافة  ،اموووتالك مهوووارات جديووودة

استدامة مؤسساتنا الحلسوطينية ال تتحقوق فقوط بالمهوارات األساسوية للعمول، بول ال بود مون اموتالك تلوك 

 .التميز االمهارات التي تحقق له

تؤكوود اسوتجابة المبحوووثين أن " أهودافي تحقيووق سوبيل فووي جهود  قصوارى لأبووذ" لحقورة الخامسوةا -2

يوة والمهنيوة الّذات األهودافلتحقيوق  الصوحيح هي السبيل ،يةالّذاتاالستغالل األمثل للقدرات والمهارات 

 ،فووووي الجامعووووات اتعلموهوووو منبثووووق عوووون مبووووادئ اإلدارة التووووي وهووووذا ،والوطنيووووة للعوووواملين االجتماعيووووةو 

 الزبيوود لوودى الووّذات وهووذه النتيجووة تعووزز محهوووم إدارة ، ثنوواء تأديووة واجبووات الوظيحووةأ اوحصوودوا ثمارهوو

لتحقيوق أهودافنا مون خوالل فهوم وجهوة نظورك عون  ،هو تعظيم استخدام مهاراتناالّذات إدارة ( 6111)

 .بوضو  وتحقيقها األهدافوتحديد صحات الشخص التي تساعد على تحديد  ،نحسك

حصولت علوى  ،"بهوا أقووم التوي والواجبوات لألعموال أسوبوعية خطوة أضوع" نو الخامسوة والعشور  الحقورة -2

الغالبيووة موون أبنوواء  العوواملين يمثلووون أن إلووىوتعووزو الباحثووة ذلووك أقوول متوسووط حسووابي ووزن نسووبي، 

بسووبب  ؛لوويس لووديهم الثقافووة التووي توودعم التخطوويط بشووكل يووومي أو أسووبوعي الووذين الشووعب الحلسووطيني

التسووووارع فوووي األحووووداه علووووى السوووواحة  أواملووووة علووووى أنشوووطة العموووول سووويطرة الكعلووووى القوووودرتهم عووودم 

وبطيئووة التغييوور  بتقلباتهووا ، التووي جعلووت الحيوواة اليوميووة روتينيووةاالجتماعيووةواالقتصووادية و  ،السياسووية

 .نحو حياة ووضع معيشي أفضل مما هو علي 

ووزن نسووبي هوووي والتوووي حققووت أعلووى متوسوووط حسووابي  ،قووورات الخمووس األولووىأن الح إلووىوتشووير الباحثووة 

مهارات وأنشطة ومبوادئ إداريوة، اكتسوبها العواملون  - أيضاً  –لدى العاملين، وهي الّذات مؤشرات إلدارة 

ووضوووع  ،إدارة الوقوووت، واتخوواذ القووورارات والتخطوويط :نظريووًا فوووي الكليووات والجامعوووات، وموون هوووذه المهووارات

ة السووولوكية مووون خوووالل ممارسوووة العمووول واالتصوووال وغيرهوووا، والتوووي توووم تطبيقهوووا بالصوووورة العمليووو ،األهوووداف
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 ،يوووة لووودى العووواملين مووون خوووالل ممارسوووة تلوووك األنشوووطةالّذاتاإلدار  أثنووواء الوظيحوووة، مموووا عوووزز المهوووارات 

ولووو تووم ذلووك بشووكل روتينووي لضوومان إدارة الوقووت كمووورد مهووم واسووتغالل  بوودون هوودر موون أجوول  ،وجوودولتها

 .في الوقت المخطط ل  اعيةاالجتموالمهنية و  ،يةالّذاتتحقيق أهداف العاملين 

 

 :االجتماعيةملخص النتائت السؤال الثالث المتعلق بمستوى المسؤولية : ثانياً 

المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور لووودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووةأن مسوووتوى المسوووؤولية أظهووورت النتوووائج  -7

زو ، وتعووو(6119مشووورف، )تحوووق موووع دراسوووة ، وبوووذلك تي محافظوووة الخليووول كانوووت عاليوووةفووو الحكوميوووة

تشوير إلوى تموتعهم بدرجوة عاليوة مون  ،لودى العواملين االجتماعيوةالباحثة أن النسوبة العاليوة للمسوؤولية 

 ، فُووور  علووويهم شوووعور قوووو أنهوووم كأبنووواء لهوووذا الووووطن إذ، االجتماعيوووةالووووعي والشوووعور بمسوووؤوليتهم 

ببًا فوي تماسوك ، وقامت بينهم عالقات وروابط كانت سواالجتماعيةو  بالمسؤولية تجاه القضايا الوطنية

موون خوالل المشواركة فووي األنشوطة الجماعيوة، والوطنيووة،  ،الشوعب الحلسوطيني خووالل السونوات السوابقة

والدينيوة، والتطوعيوة بحكووم الظوروف التوي ال زال يعوواني منهوا فوي مواجهووة العودو، وهوذا مووا أشوار إليوو  

المسووووووؤولية  والووووووذ  يشووووووترك مووووووع ،المووووووال االجتموووووواعيبمحهوووووووم رأس ( 6172حوالوووووو  والشوووووووربجي، )

في أساسيات  المتمثلة في المشاركة، والتطوع، والتعاون، وااللتوزام بمبوادئ وقويم المجتموع،  االجتماعية

الجتمووواعي للشوووعب الحلسوووطيني كوووان الوقوووود أن رأس الموووال ا، وتووورى الباحثوووة وتقاليووودهواحتوورام عاداتووو  

أدرك تخلووي العووالم ألنوو   -الووذ  عووزز صووموده خووالل السوونوات الماضووية قووي مواجهووة كوول الصووعاب

مون خوالل تحمول كول موواطن  -بأسره عن الحلسطينيين وتركهم وحدهم فوي مواجهوة العودو الصوهيوني

روا مون خوالل عب و، و  االجتماعيوةفلسطيني على اختالف مكان وجوده، أو عمل ، أو مركزه لمسوؤوليت  

ها، وتؤكوود الباحثووة ومضووامين االجتماعيووةالشووهداء، والجرحووى، واألسوورى عوون أرقووى معوواني المسووؤولية 

ألن الجهول بهوا يعود  ؛االجتماعية، الذين يحهمون مسؤوليتهم اجتماعياً أهمية إعداد األفراد المسؤولين 
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خطرًا على الوطن وسببًا في ضياع  ودماره، وبتحمل المسؤولية يتقدم المجتمع ويرتقوي، ويعوم الخيور 

متحوق  ".ّلُكـم  راٍع، ومسـُؤول  عـن  َرعيَّتـهِ كُ " أوصى نبي األمة في حديث  النبو  الشريفو جميع أفراده، 

 علي 

 

 :لدى العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية االجتماعيةنتائت مؤشرات المسؤولية  -6

فووي المتوسووط الحسووابي والوووزن  لمناقشووة أعلووى خمووس فقوورات، وأقوول فقوورة( 3.3) بوالرجوع إلووى الجوودول رقووم

 :يأتيكانت النتائج كما  النسبي

 حيوه تتحوق ،"الووطن فوي مكوان أ  فوي كارثوة سوماع وقووعيحوزنهم  تأكيود العواملين أنو " األولوى رةالحقو -7

، وتدل هذه الحقرة على أهمية المسؤولية الوطنية للعواملين كمؤشور مهوم (6173الزيناتي، )مع دراسة 

ر ، وتعوووزو الباحثوووة ذلوووك إلوووى ارتحووواع الحوووس الووووطني، ودرجوووة الووووالء، وشوووعو االجتماعيوووةللمسوووؤولية 

االنتموواء لووألر  والوووطن لوودى العوواملين ولوودى جميووع أفووراد الشووعب الحلسووطيني فووي الوووطن والشووتات، 

ألبنوووواء  فوووي المؤسسووووات يشوووكلون نموذجووواً  ، فالعووواملينذا نوووابع موووون حوووب األر  والووووطن عنوووودهموهووو

 يةاإلنسووان الكووارهن يوودركون أن همهوم ومصوابهم واحود مون الوذيوهوم  المتضوامن، الشوعب الحلسوطيني

وووى لوووديهم التوووي دفع بالمسوووؤولية الجماعيوووة لوووشوووعور ال يرتكبهوووا العووودو فوووي حقهوووم، وهوووذا الوضوووع قووود نم 

 االجتماعيوة، وفي ذلك تأكيد لألهميوة السياسوية للمسوؤولية الحد من أثرها محاولة أو ،األخطار عنهم

بووأن المواطنوة هوي التووي ( 6172حوالو  والشووربجي، ) يشويرو كووذلك ، (7912عثموان، )التوي طرحهوا 

للموووواطنين تجووواه الووووطن، فهوووي التوووزام الموووواطن بممارسوووة سووولوكيات  االجتماعيوووةرضوووت المسوووؤولية ف

وتبنووي قووويم تسوووتمد مووون المجتموووع الوووذ  يعووويش فيوو ، فالمواطنوووة تتضووومن قووودرًا مووون الحقووووق والواجبوووات 

تتضمن قودرًا مون الحقووق والواجبوات موع التركيوز  االجتماعيةللمواطن بشكل متكاف ، لكن المسؤولية 

 .كثر على واجبات المواطنأ
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علوى المسوؤولية تودل هوذه الحقورة ف ،"ةالعامو الممتلكوات علوى اآلخورين اعتوداءات يوؤلمني" لحقورة الثانيوةا -6

، وتعووزو الباحثووة ذلووك إلووى أن االجتماعيووةالدينيووة واألخالقيووة لوودى العوواملين كمؤشوور مهووم للمسووؤولية 

قود توأثر بهوا العواملون  ،فوي السونوات األخيورةالصحوة الدينية التي سادت المجتموع الحلسوطيني المسولم 

والدينيووة لووديهم،  األخالقيووةكغيوورهم موون أبنوواء فلسووطين، والتووي عملووت علووى تعزيووز مسووتوى المسووؤولية 

أكثور  اإلسوالميبشوكل عوام فوإن الشوعب الحلسوطيني هوو شوعب متودين، ويوزداد تمسوك  بتعواليم الودين و 

فوووي وححظهوووا  اإلسوووالميةة حمايوووة المقدسوووات بحكوووم حملووو  مسوووؤولي ،مووون غيوووره مووون الشوووعوب المسووولمة

القدس والخليل وباقي مدن الوطن، إضوافة إلوى صوراع  موع العودو الصوهيوني زاد مون قربو  إلوى اهلل، 

والقوادر علوى  ،والمحوافظ علوى األمانوة ،وأخالقو  ة المجتموع المتمسوك بدينو وبذلك يسمو ليعكس صور 

 .وتحديدًا في محافظة الخليل ومؤسساتها ،في فلسطين بشكل عام المناطة ب المسؤولية  تحمل

تودل الحقورة علوى المسوؤولية الوطنيوة  ،"فيو  موواطن كول مسوؤولية الووطن تنميوة أن أؤمون" الثالثوة الحقورة -4

إدراك العوواملين لمسوؤوليتهم فوي تحقيووق التنميوة للووطن، وينطلووق  أهميوة وتشوير الباحثووة إلوى للعواملين،

وكموووواطنين فوووي تحقيوووق التنميوووة فوووي فلسوووطين ورفوووع  ،همهوووذا مووون شوووعورهم بأهميوووة دورهوووم مووون موووواقع

مسووتوى معيشووتهم، فحكوورة التنميووة لووديهم مرادفووة لحكوورة التحريوور وبنوواء الدولووة، فهووم موودركون أن التنميووة 

بأنهووا هوودف ووسوويلة التنميووة موون خووالل قيووام كوول  ،موون قاعوودة جموواهير المجتمووع الواعيووةالحقيقووة تووأتي 

الوطن باختالف مواقع عملهم وأماكن تواجدهم في ، وهذا يعوزز موا مواطن بمسؤوليات  وواجبات  تجاه 

، مووون خوووالل فهوووم أفوووراد االجتماعيوووةعووون األهميوووة التنمويوووة للمسوووؤولية ( 7912عثموووان، )أشوووار إليووو  

( 6113 ،الخراشوي) تعريووفو المجتمعوات ألدوارهووم ومسووؤولياتهم التوي غايتهووا خدمووة الصوالح العووام، 

تغيوورات كميووة ونوعيووة ترشوويًدا ألسوولوب تعاموول  إراديووة واعيووة إلحووداهعمليووة  يعووزز ذلووك، فهوويلتنميووة ل

ورفاهيتوو ، حيووه أن التنميووة موون  اإلنسووانمووع بيئتوو  ممووا يترتووب عليهووا تحسووين نوعيووة حيوواة  اإلنسووان
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تمووع وزيووادة مشوواركتهم فووي لمجهووي تحقيووق التوافووق االجتموواعي ألفووراد ا ،المنظووور االجتموواعي النحسووي

 .وتقدم مجتمعهم ،معيشتهمجهود االرتقاء بمستويات 

علوى  وتودل نتيجوة الحقورة ."المؤسسوة ممتلكوات علوى المحافظوة مسوؤوليتي مون أن أعتقد " الرابعةرة الحق -3

، وتعوزو الباحثوة لودى لعواملين االجتماعيوةخالقيوة كمؤشور للمسوؤولية األجماعيوة و المسؤولية ال ت أهمي

أن جميوووع و ا أبنووواء الشوووعب الحلسوووطيني، هوووذا عليهووو والدينيوووة التوووي ينشوووأ االجتماعيوووةذلوووك إلوووى التنشوووئة 

الحلسووطينيين يوودركون أهميووة وجووود مؤسسووات وطنيووة خاصووة بهووم فووي وجووود عوودو يسووعى إلووى مسووح 

والمووارد المتاحوة  اإلمكانيواتالهوية، واالنتماء لألر  والوطن، وتدمير المؤسسات، إضوافة إلوى قلوة 

 .آخر لديهم محافظة عليها لعدم وجود بديلللشعب الحلسطيني، كل هذا يعزز لديهم دافعًا قويًا لل

الزينواتي، )موع نتيجوة  تتحوق إذ، "بو  المكلوف العمول إلنجواز جهود  قصوارى أبوذل" الخامسوة الحقورة -2

، وهوووذا يعكوووس شووووعور العووواملين بالمسووووؤولية تجووواه العمووول المكلحووووين بووو ، نووووابع مووون شووووعورهم (6173

فوي نحوس الوقوت موضوع مسواءلة  عمول، وهومية إلنجاز المطلوب منهم ضومن إطوار الالّذاتبالمسؤولية 

، لوووذلك فوووالموظف ملتوووزم ببوووذل طاقاتووو ، وقدراتووو ، ضووومن معوووايير محوووددة واجبوووات العمووولعووون إتموووام 

وتشووير  ،وتقووديرهم ومهاراتوو  بالشووكل األمثوول الووذ  يدفعوو  للتميووز فووي العموول، وكسووب احتوورام الرؤسوواء

وهوي تمثول بعودًا  ،المرتبوة الخامسوةاءت فوي الباحثة أن  بالرغم من أن هذه الحقرة درجتها عالية فقد جو

فووووي قطوووواع  العوووواملينذلووووك إلووووى أن تعووووزو الباحثووووة فووووإن يووووة للعوووواملين، وبشووووكل عووووام الّذاتلمسووووؤولية ل

المؤسسووووات الحكوميوووووة وغيووووور الحكوميووووة، يقووووودمون المسوووووؤولية الوطنيووووة، والدينيوووووة واألخالقيوووووة علوووووى 

 الحلسووطينيون علووى تقووديمها فووي تقوووديمتوواد يووة، وفووي ذلووك نوووع موون التضووحية التووي اعالّذاتمسووؤوليتهم 

 .يةالّذاتالمصلحة الوطنية العامة على مصالحهم 

وبوالرغم مون  ،"وحودها الحكوموة مسوؤولية العاموة األمواكن علوى المحافظوة" نلحقورة الخامسوة والعشورو ا -2

شووووعور العوووواملين  أهميووووةنهووووا تعكوووس أ غيوووور ،أنهوووا حصوووولت علووووى أقووول متوسووووط حسووووابي ووزن نسوووبي
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مون  ،تجاه األمواكن العاموة فوي الووطن االجتماعيةكمؤشر للمسؤولية  الوطنية والجماعية،بالمسؤولية 

خوووالل المحافظوووة عليهوووا وعووودم تووودميرها أو إهووودارها، علوووى اعتبوووار أنهوووا ملوووك للجميوووع ويحوووق للجميوووع 

االنتحوواع بهووا، وهووذه المسووؤولية مشووتركة بووين الشووعب والحكومووة، وال تقتصوور علووى الحكومووة وحوودها، 

 مونالمسوتمر  للنهوب ؛ بسوبب تعرضو يدركون مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق باألر  والوطنفالجميع 

مموووا أدى إلوووى محدوديوووة المووووارد واإلمكانيوووات، األمووور الوووذ   قبووول العووودو وعلوووى مووودى سووونوات عديووودة

 .استلزم الشعور بمسؤولية حماية الممتلكات العامة والححاظ عليها

 

 :الدراسةملخص النتائت المتعلقة بفرضيات  6.6.2

 :الّذاتإلدارة الّدراسة ملخص النتائت المتعلقة بفرضيات : أوالً 

الوّذات فوي مسوتوى إدارة  α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةوجود فروق ذات داللة  إلى نتائجالتشير  -7

فوي محافظوة الخليول تعوزى لمتغيور الجوونس،  المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميووةلودى العواملين فوي 

الحرضوية قود  وبوذلك تكوون ،عنودهم أعلوىالوّذات نوة الوذكور، الوذين كوان مسوتوى إدارة لصالح أفراد العي

ارات فووي اتخوواذ القوور وعمليووة صووناعة و  ،أن عمليووة قيووادة المؤسسووات إلووىوتعووزو الباحثووة ذلووك  رفضووت،

والمراكوز  طبيعوة العمول اإلدار  ، وبوذلك فوإنما تكون صادرة عون الوذكور غالباً مؤسساتنا الحلسطينية 

علوووى إدارة ذاتهوووم أكثووور مووون  مووون قووودرة العووواملين الوووذكور تعوووزز يوووة التوووي يشوووغلها غالبوووًا الوووذكورالقياد

 ، إضووافة إلووى الثقافووة السووائدة،للووذكور مقابوول اإلنوواه االجتماعيووة، إضووافة إلووى طبيعووة التنشووئة اإلنوواه

 .هوالتي تعزز من ثقتهم بأنحسهم وتقديرهم لذاتهم، وقدرتهم على إدارتها بشكل أعلى من اإلنا

الوّذات فوي مسوتوى إدارة  α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةوجود فروق ذات داللة  إلى نتائجتشير ال -6

تعوووزى لمتغيووور نووووع  ،فوووي محافظووة الخليووول المؤسسوووات الحكوميووة وغيووور الحكوميوووةلوودى العووواملين فوووي 

 ،عنودهم أعلوىالوّذات وى إدارة المؤسسة، لصالح العاملين فوي المؤسسوات الحكوميوة، الوذين كوان مسوت
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أن العوواملين فووي المؤسسووات  إلووى وبوذلك تكووون الحرضووية قوود رفضوت، وتعووزو الباحثووة السووبب فووي ذلوك

التووي يتمثووول فيهووا بشوووكل عملووي مهوووارات إدارة و  ،العمليووة اإلداريوووة بوظوووائف يووة مكلحوووون بالقيووامالحكوم

دارة الوقوتاألهودافتحديد  التي تشمل، الّذات وغيرهوا  ،، والتخطويط وصوناعة القورارات، واالتصوال، وا 

، أمووووا بالنسوووووبة للعوووواملين فوووووي فوووووي إطووووار الخطوووووط الوطنيووووة والتووووي عووووادة تخضوووووع للرقابووووة والمسوووواءلة

مقيووووودون بوووووالخطط الجووووواهزة، فهووووم ، التوووووي تنتشوووور فيهوووووا المركزيوووووة عوووووادةً  حكوميوووووةالغيووووور سووووات المؤس

مووة أنظأو  ،إن كانووت المؤسسووة دوليووة اسووات التووي تحووددها الوودول المانحووةوالسي ،األهوودافوالقورارات، و 

 .القائمين على إدارتها من أبناء الوطن إن كانت محليةوقوانين 

فوي مسووتوى إدارة  α≤0.05عنود المسووتوى  إحصووائيةعوودم وجوود فووروق ذات داللوة  إلوى نتووائجتشوير ال -4

تعووزى لمتغيوور  ،فووي محافظووة الخليوول المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي الووّذات 

 ،الهووووذلي)مووووع دراسووووة يجووووة هووووذه النتتتحووووق و كووووون الحرضووووية قوووود قبلووووت، ، وبووووذلك تاالجتماعيووووةالحالووووة 

أن العوواملين فووي المؤسسووات يوودركون أن لهووم احتياجوووات  إلووىوتعووزو الباحثووة تلووك النتيجووة ، (6171

بحاجوة وأهداف ذاتية واجتماعية ومهنية قد تختلوف فوي األولويوة فوي إشوباعها وتحقيقهوا لكنهوا قائموة و 

 .والظروف في كل األحوال تحقيقهالالّذات العتماد على إلى ا

فوي مسووتوى إدارة  α≤0.05عنود المسووتوى  إحصووائيةعوودم وجوود فووروق ذات داللوة  إلوىلنتووائج اتشوير  -3

تعووزى لمتغيوور  ،فووي محافظووة الخليوول المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي الووّذات 

 ،(6177،الهووذلي)حووق مووع دراسووة المؤهوول العلمووي وبووذلك تكووون الحرضووية قوود قبلووت، وهووذه النتيجووة تت

أن إلووووى ذلووووك تعووووزو الباحثووووة و ، (6111، أبووووو حيموووود)مووووع مووووا توصوووولت إليوووو  دراسووووة تختلووووف  لكنهووووا

واسووووتغالل  ،العوووواملين الحتياجوووواتهم المختلحووووة إشووووباعموووون خووووالل الووووّذات االسووووتعداد الحطوووور  لتحقيووووق 

دارة، القوودرات توافووق الشخصووي والمهنووي والسووعي نحووو تحقيووق حالووة موون ال ،األهوودافلتحقيووق الووّذات  وا 

هووذا النظوور عون الدرجووة العلميووة التوي يحملونهووا،  بغو  لألفووراداحتياجوات أساسووية هووي  ،واالجتمواعي
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هوووي  لووودى العووواملينالوووّذات المهوووارات اإلداريوووة التوووي تعوووزز إدارة مووون ناحيوووة، ومووون ناحيوووة أخووورى فوووإن 

 تطويرهوا بالممارسوة التوي يوتم، و ميوةيعلتال حلوةلمر ا النظر عن بغ يتم تلقيها  لإلدارة أساسيةمهارات 

 .أثناء العمل

فوي مسووتوى إدارة  α≤0.05عنود المسووتوى  إحصووائيةعوودم وجوود فووروق ذات داللوة  إلوى النتووائجتشوير  -2

فووي محافظووة الخليوول تعووزى لمتغيوور  المؤسسووات الحكوميووة وغيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي الووّذات 

لعموول اإلدار  طبيعووة ا إلووىزو الباحثووة ذلووك المسوومى الوووظيحي وبووذلك تكووون الحرضووية قوود قبلووت، وتعوو

النظور عون  بغو لوديهم الوّذات إلدارة ساسية األمهارات اليقتضي تعزيز الذ  ن و الذ  يمارس  العامل

 ،أبووو حيموود)تتحووق مووع دراسووة  المسووتوى اإلدار  موون خووالل ممارسووة العمليووات اإلداريووة، وهووذه النتيجووة

 (.6171 ،الهذلي)تختلف مع دراسة و  (6111

بوووين متغيووور   α≤0.05عنووود المسوووتوى  إحصوووائيةعووودم وجوووود عالقوووة ذات داللوووة  إلوووى لنتوووائجاير تشووو -2

المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور لووودى العووواملين فوووي الوووّذات مسوووتوى إدارة بوووين و  ،العمووور وسووونوات الخبووورة

 دراسوووة موووع تتحوووق النتيجوووة هوووذهو قووود قبلتوووا،  انفظوووة الخليووول، وبوووذلك تكوووون الحرضووويتفوووي محا الحكوميوووة

 ،والوظيحيوة ،يوةالّذات األهوداف تحقيق متطلبات أن إلى النتيجة تلك الباحثة وتعزو ،(6171 ،الهذلي)

 تعلموهووا فووي الجامعووات، مرتبطووة بشخصووياتهم، وأخوورى أساسووية ومهووارات قوودرات تسووتلزم االجتماعيووةو 

ة غالبوًا موا تكوون مهوارات إداريو -فوي العمول اإلدار  الخبورةالتودريب و  مون اكتسواب  توم اآلخور والبع 

 مؤسسوات فوي روتوين تصوبح قود اإلدار  العمل بحكم ألنها ؛الخبرة سنوات عن النظر بغض -أساسية

شملت المبحووثين ممون تزيود أعموارهم الّدراسة ، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى، فإن عينة الوطن

حيووواة  عووون عشووورين سووونة وتقووول عووون سوووتين سووونة، وبوووذلك تكوووون هوووذه الحئوووة العمريوووة مهموووة جووودًا فوووي

، وغالبوًا يحقوق فيهوا األفوراد ذواتهوم فوي الحيواة، اإلنسوانمون حيواة  الرشود ألنها تشكل مرحلوة ؛املينالع

 .يستغلونها طوال سنوات عملهمالّذات ويتمتعون بمهارات إلدارة 
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 :االجتماعيةللمسؤولية الّدراسة مخلص النتائت المتعلقة بفرضيات : ثانياً 

مسوتوى المسوؤولية  فوي α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائية ذات داللوةوجوود فوروق  إلوى نتائجالتشير  -7

تعوووزى  ،فوووي محافظوووة الخليووول المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووةلووودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووة

 هم أعلوى،عنود االجتماعيوةلمتغير الجنس، لصالح أفراد العينة الذكور، الذين كان مستوى المسوؤولية 

؛ الزبووون، 6171فحجوان،)دراسوة  لوف هوذه النتيجووة موعتختوبوذلك  وبوذلك تكوون الحرضوية قود رفضووت،

أن الوذكور  إلوىبالرغم مون أنو  معظوم األدبيوات تشوير و ، (6119،ومشرف ؛6111،الرويشد؛ 6176

 التووي تؤهوول االجتماعيووةإلووى التنشووئة  نتيجووة الحرضووية تعووزو الباحثووةفووإن موون اإلنوواه، أعلووى مسووؤولية 

إضووافة إلووى  ،اإلنوواهبدرجووة أكبوور منهووا عنوود  قوورارلمسووؤولية والسوويطرة فووي صووناعة اللحموول ا لووذكورا

والوذ  عوزز مون  ،والوطني الذ  منح  المجتموع الحلسوطيني للوذكور مقابول اإلنواه ،الدور االجتماعي

وشووووغل المناصووووب  ،واتخوووواذ القوووورارات ،تووووولي عمليووووة القيووووادةمكوووونهم موووون و بأنحسووووهم، وثقووووتهم  ،قوووودراتهم

ور المورأة إال أن مشواركتها فوي نوواحي الحيواة العاموة السياسة، فالبرغم من التطور الذ  حده على د

المختلحووووة مووووا زالووووت محوووودودة نسووووبيًا، وهووووذا مووووا يمتوووواز بوووو  مجتمووووع الخليوووول بصووووحة خاصووووة والمجتمووووع 

 .الحلسطيني بصحة عامة كباقي المجتمعات العربية

ة فوي مسوتوى المسووؤولي α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةوجوود فوروق ذات داللووة  إلوى النتوائجتشوير  -6

تعوووزى  ،فوووي محافظوووة الخليووول المؤسسوووات الحكوميوووة وغيووور الحكوميوووةلووودى العووواملين فوووي  االجتماعيوووة

لمتغيوور نووووع المؤسسوووة، لصوووالح العووواملين فوووي المؤسسوووات الحكوميوووة، الوووذين كوووان مسوووتوى المسوووؤولية 

أبوووو )وبوووذلك تكوووون الحرضوووية قووود رفضوووت، وهوووذه النتيجوووة تتحوووق موووع دراسوووة م أعلوووى عنوووده االجتماعيوووة

أن العووووواملين الحلسوووووطينيين وتحديووووودًا فوووووي المؤسسوووووات  إلوووووى ذلوووووكثوووووة وتعوووووزو الباح ،(6176 ،كووووووش

ودينيوووة فهوووو عموووول  ،واجتماعيوووة ،الحكوميوووة، يعتبووورون العمووول الووووظيحي مسوووؤولية لهووووا أبعوووادًا وطنيوووة
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النظور عوون  وبغوو نضوالي ووطنوي، ودعووم لصومود الشوعب الحلسووطيني علوى أرضوو  وفوي مؤسسوات ، 

ن فووي قطاعوووات عمووول أخووورى إال أن العمووول فوووي المؤسسوووات و يهوووا الموظحووومزايووا التوووي قووود يحصووول علال

موون التضووحية والمسووؤولية بسووبب الحووس العووالي  درجووة عاليووة فيوو  الراهنووة، الحكوميووة ضوومن الظووروف

والرقابوة مون الووزارات التوي  كومي للمساءلةالعمل الح وخضوعمن االنتماء والوالء للوطن من ناحية، 

فهوم  غيور الحكوميوةما بالنسبة للعاملين في المؤسسوات أ، ناحية أخرى من تنتمي لها تلك المؤسسات

تلوووك المؤسسووووات  أو أنظموووة وسياسووووة المشووورفين علووووى إدارةن بووودعم وأجنوووودة الووودول الداعمووووة و بطووومرت

 . لتحقيق أهدافهم

فوووي مسووووتوى  α≤0.05عنووود المسوووتوى  إحصوووائيةعووودم وجوووود فووووروق ذات داللوووة  لنتوووائج إلوووىاتشوووير  -4

 ،فوي محافظوة الخليول المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلدى العاملين فوي  عيةاالجتماالمسؤولية 

 نتيجوووة ، وبووذلك تكووون الحرضوووية قوود قبلووت، وتتحووق هووذه النتيجووة مووعاالجتماعيووةتعووزى لمتغيوور الحالووة 

ثوووة ، وتعوووزو الباح(6177،الدوسووور ؛ 6171 ،وقليووووبي ؛ فحجوووان6111 العمووور ،)كووول مووون  دراسوووة

فوووي مجتمعنوووا  التوووي ينتموووي إليهوووا المتوووزوج واألعوووزب االجتماعيوووةالبيئوووات  تشووواب  إلوووى نتيجوووة الحرضوووية

والتضوحية هوي نحسوها لودى العوائالت  ،واالنتمواء ،تقاليد، وقيم الووالءالعادات و اللذلك فإن  ،الحلسطيني

الحلسوطينية، فوالحرص علووى المصولحة العاموة صووحة مشوتركة للحلسوطينيين بحكووم ظوروفهم مون ناحيووة، 

أمور إلزاموي للمسولمين فوي جميوع سولوكياتهم  االجتماعيوةبالمسؤولية  اإلحساسفإن ومن ناحية أخرى 

 .وأماكن تواجدهم ومواقف حياتهم

فوووي مسووووتوى  α≤0.05عنووود المسوووتوى  إحصوووائيةعووودم وجوووود فووووروق ذات داللوووة  إلوووى النتوووائجتشوووير  -3

 ،ة الخليولفوي محافظو المؤسسوات الحكوميوة وغيور الحكوميوةلدى العاملين فوي  االجتماعيةالمسؤولية 

 فحجوان)تتحق موع دراسوة  تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك تكون الحرضية قد قبلت، وهذه النتيجة

  أنووو إلوووى نتيجوووةال تلوووك ثوووة، وتعوووزو الباح(6177،الدوسووور )تلوووف موووع دراسوووة تخو  ،(6171، وقليووووبي
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اتسووووع نطوووواق  ألفوووورادل ت المعرفووووة والدرجووووة العلميووووةإلووووى أنوووو  كلمووووا زادبووووالرغم موووون إشووووارة األدبيووووات 

للعووواملين  والدينيوووة ،االجتماعيووةو  ،والثوابووت الوطنيوووة ،القووويم ، إال أنهووا تووورى أناالجتماعيوووةمسووؤوليتهم 

 األسوووريةيوووتم غرسوووها فوووي أبنووواء الشوووعب الحلسوووطيني مووون خوووالل التنشوووئة  حلسوووطينيين واحووودة، والتووويال

عوات واحودة لتطل، فاسوطينيةلجامعوات الحلة فوي المودارس وايوالتي تعززها المناهج الدراس ،االجتماعيةو 

 .كذلكالتحديات و 

فوووي مسووووتوى  α≤0.05عنووود المسوووتوى  إحصوووائيةعووودم وجوووود فووووروق ذات داللوووة  إلوووى نتوووائجالتشوووير  -2

فوي محافظوة الخليوول  المؤسسوات الحكوميوة وغيوور الحكوميوةلودى العوواملين فوي  االجتماعيوةالمسوؤولية 

ولوم تجود الباحثوة أ  مون الدراسوات ت، تعزى لمتغير المسمى الوظيحي، وبوذلك تكوون الحرضوية قود قبلو

ن بصورف النظور عون يالحلسوطينيوتورى أن  -فوي حودود اطوالع الباحثوة -تؤيد أو ترف  هوذه النتيجوة

تحملهووووم وحوووودهم والوطنيووووة بسووووبب  االجتماعيووووةموووواقعهم ومراكووووزهم علووووى قوووودر كبيوووور موووون المسوووؤولية 

هوذا مون ناحيوة، ومون ناحيوة عاموة وحماية األر ، والممتلكات ال ،لعدو الصهيونيا ةمواجهمسؤولية 

أخرى بحكم الوظيحة التي هوي مصودر العويش لهوم، هوم موضوع للمسواءلة عون واجبواتهم ومسوؤولياتهم 

 .الوظيحية، فهم مطالبون بتحقيقها كونهم ينتمون لهذا الوطن

بوووين متغيووور   α≤0.05عنووود المسوووتوى  إحصوووائيةعووودم وجوووود عالقوووة ذات داللوووة  إلوووى ر النتوووائجتشوووي -2

المؤسسوات الحكوميوة لودى العواملين فوي  االجتماعيوةمسوتوى المسوؤولية بوين و  ،نوات الخبورةالعمر وسو

دراسوة  موع هوذه النتيجوة تتحقو  وبذلك تكون الحرضيتان قد قبلتا، في محافظة الخليل، وغير الحكومية

فوي عودم وجوود فوروق ذات ( 6173 ،الزينواتي؛ 6177 ،الدوسور ؛ 6111 العمور ،)كول مون دراسوة 

مووع الّدراسووة ، وتختلووف نتيجووة تبعووًا لمتغيوور العموور االجتماعيووةصووائية فووي مسووتوى المسووؤولية داللووة إح

 ازديووواد اإلنسوووانطبيعوووة    مووونأنووو  بوووالرغم أنووو إلوووىوتعوووزو الباحثوووة ذلوووك  ،(6173، الزينووواتي)دراسوووة 

أكثور مون مرحلتوي الطحولوة والشويخوخة، إال أن الشوعور  اإلنسوانمن حياة  مسؤوليت  في مرحلة الرشد
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لوودى  بشووكل خوواص، تبقووى فووي مسووتوى واحوودالوطنيووة المسووؤولية و  بشووكل عووام االجتماعيووةلمسووؤولية با

الذين يتحملون مسؤولية مواجهة العدو الصهيوني منوذ مراحول العمور  ،جميع أفراد الشعب الحلسطيني

الوذ  يواجو   األولى وحتى مرحلة متقدمة من العمر، فجميع العالم يشهد على أن الصوف الحلسوطيني

 .أعمارهمو  جنسهم النظر عن بغ والشيخ،  يشمل الطحل والشاب ،لعدوا

الوّذات بوين إدارة  α≤0.05عنود المسوتوى  إحصوائيةوجود عالقة طردية ذات داللة إلى  النتائجتشير  -1

فوي محافظوة الخليول،  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في  االجتماعيةوالمسؤولية 

لووووودى العووووواملين فوووووي  االجتماعيوووووةازداد مسوووووتوى المسوووووؤولية الوووووّذات وى إدارة بحيوووووه كلموووووا ازداد مسوووووت

فوي محافظوة الخليول، والعكوس صوحيح، وبوذلك تكوون الحرضوية  المؤسسات الحكومية وغير الحكوميوة

عالقوووة  دقووود رفضوووت، وهوووذه النتيجوووة تتحوووق موووع نتوووائج العديووود مووون الدراسوووات التوووي أكووودت علوووى وجوووو 

، وكوووذلك توووابع أو مسوووتقل موووع متغيووورات أخووورى كمتغيووور االجتماعيوووةموجبوووة بوووين المسوووؤولية  ارتباطيوووة

 ؛ الزبوون،6176؛ أبوو كووش، 6171 ،المنوابر  ؛6119،مشورف)دراسة : ، مثلالّذاتبالنسبة إلدارة 

  .(6171 ؛ الهذلي،6173 ؛ أحمد،6173 ،الزيناتي ؛6174 ؛ صبار،6176

موووا هوووي إال انعكووواس لحالوووة  االجتماعيوووةؤولية والمسوووالوووّذات بوووين إدارة  رى الباحثوووة أن العالقوووة الموجبوووةوتووو

النظووور عوووون مكوووان وجووووده وموقعووو  الوووووظيحي  بغضضضضالسووووو  إلوووى تحقيقهوووا  اإلنسوووانالتوافوووق التوووي يسوووعى 

كأحووود العناصووور المهموووة فوووي البيئوووة والمجتموووع والقوووادر علوووى إشوووباع حاجاتوووو   اإلنسوووانواالجتمووواعي، إن 

مكانياتوو  نحووو تحقيووق أهد افوو ، موون أجوول خلووق حالووة موون التوووازن بووين الواجبووات وتوجيوو  مشوواعره وأفكوواره وا 

لمتطلبووات  إدراكوو هووو الووذ  يوجوو   اإلنسووانبووأن هووذا ( 6112 الجبووور ،)والرغبووات واألهووداف، كمووا يووذكر 

، بحيوه يتقبول االجتماعيوةمجتمع  ودوره في تحقيقها، ليتكوون لديو  مسوتوى أهوم وهوو الشوعور بالمسوؤولية 

، التوي يعتبرهوا االجتماعيوةع ، ويتوحد معها من خالل ممارسة المسؤولية األفكار والقيم السائدة في مجتم

، فووي أنوو  لوون (6172حوالوو  والشوووربجي، )وتعزيووزًا لوجوووده، ويؤكوود ذلووك كوول موون  ،تنميووًة لشخصووية الحوورد
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، وهوذا موا خلصوت لو  الباحثوة االجتماعيوةيتحقق إشباع الحاجوات الحرديوة إال مون خوالل إشوباع الحاجوات 

يوووة وهوووي البعووود األساسوووي الّذاتبوووإدارة ذاتووو ، يكوووون قووود تحمووول مسوووؤوليت   العامووول قيوووام الحوووردفوووي أنووو  عنووود 

بأبعادهوووا المختلحوووة الجماعيوووة  االجتماعيوووةوبوووذلك يوووتمكن مووون تحمووول المسوووؤولية  ،االجتماعيوووةللمسوووؤولية 

اتووووي التووووزام ذ االجتماعيووووةإلووووى أن المسووووؤولية ( 7912عثمووووان، )أشووووار و والدينيووووة واألخالقيووووة والوطنيووووة، 

أكووود علووووى أن و   يخوووتص بأفعووووال ذات طبيعوووة اجتماعيوووة أو يغلووووب عليهوووا التوووأثير االجتموووواعي ،وأخالقوووي

 .عنهاوالتي ال تنحصل عن األبعاد األخرى  ،المسؤولية تمثل البعد االجتماعي للذات

 

 استنتاجات الدراسة 4.2

 مجموعوة مون االسوتنتاجات إلوىسوة الّدراومناقشوتها وتحليول بياناتهوا، خلصوت الّدراسوة نتائج إلى باالستناد 

 :اآلتية

واالجتماعي، والوذ  يتجسود  ،والمهني ،يالّذاتمن التوافق  بدرجة عالية العاملين النتائج تمتع عكست -7

 .االجتماعيةوالمسؤولية الّذات من إدارة  بدرجة عالية

 موووواطن  عامووول كال إعوووداد أهميتهوووا فوووي االجتماعيوووةوالمسوووؤولية الوووّذات النتوووائج العاليوووة إلدارة  عكسوووت -6

التنميوووة تحقيووق و  ،بنوواء الوووطن ومؤسسووات  فووي اً مسوواهماجتماعيووًا، و مسووؤول و  ،ناضووج نحسووياً و صووالح 

 .حاضرًا ومستقبالً 

، وأهميتهووووا فووووي تماسووووك وصوووومود الشووووعب االجتماعيووووةالنتووووائج إدراك العوووواملين لمسووووؤوليتهم  عكسووووت -4

نكار الحلسطيني، فهناك شعور كبير في االنتماء للوطن والشعور بالمسؤ   .الّذاتولية وا 

فووي المؤسسووات كووان لوو  دور فووي  اإلدار  العمولطبيعووة أن الوظيحووة اإلداريووة و الّدراسووة نتووائج  عكسوت -3

لدى العاملين فيها، من خالل الممارسوة العمليوة لمبوادئ اإلدارة، وعمليوات الرقابوة الّذات تعزيز إدارة  

 .والمتابعة والتقييم
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دلوووياًل  االجتماعيوووةوالمسوووؤولية الوووّذات ر علوووى اإلنوواه فوووي إدارة عكسووت النتوووائج المتعلقوووة بتقووودم الوووذكو  -2

فوووي أداء عملهوووم وتحقيوووق أهووودافهم وتحملهوووم للمسوووؤولية  العووواملين الوووذكور علوووى اإلنووواه، علوووى تميوووز

 ، وهووذا يعتبوور مؤشوورًا الحتحوواظ العوواملين الووذكور للمراكووز القياديووة والسوويطرة علووى صووناعةاالجتماعيووة

 .والمجتمع الحياة الشخصية والعملفي مجال  اتالقرار  واتخاذ

عكست النتائج المتعلقة بتقدم العاملين في المؤسسوات الحكوميوة علوى العواملين فوي المؤسسوات غيور  -2

علوووووى األثووووور السووووولبي إلدارة وسياسوووووة  دلووووويالً  ،االجتماعيوووووةوالمسوووووؤولية الوووووّذات الحكوميوووووة فوووووي إدارة 

لتنميوووة، وذلوووك مووون خوووالل الحووود مووون بوووالرغم مووون مسووواهمتها فوووي تحقيوووق ا المؤسسوووات غيووور الحكوميوووة

 .االجتماعيةوالقيام بمسؤوليتهم  ،استقاللية العاملين وتقليص دورهم في صناعة واتخاذ القرارات

 

 توصيات الدراسة 3.2

 :توصي الباحثة بما يأتيالّدراسة استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها 

 :الّذاتالتوصيات المتعلقة بإدارة ( أ

لووودى العوواملين فوووي المؤسسوووات وتحديوودًا المؤسسوووات غيوور الحكوميوووة، مووون الووّذات إدارة تعزيووز مبوووادئ  -7

 . خبراء في مجال التنمية البشريةدورات تدريبية على أيد  خالل 

عنوود تحديودًا بالشووكل الوذ  يحقوق المصولحة الوطنيوة،  ومتابعتهوا اعتمواد الخطوط والسياسوات والقورارات -6

حكوميوووووة، لووووودعم قووووودرة العووووواملين فيهوووووا علوووووى ال موووووات غيوووووريوووووات ومووووونح التوووووراخيص للمنظعقووووود االتحاق

 .وتحقيق المصالح الوطنيةالّذات االستقاللية وبناء 

فوووي المؤسسوووات الوووّذات إدارة مهوووارات االهتمووام بإقاموووة النووودوات والمحاضووورات والووودورات الخاصووة فوووي  -4

 .المختلحة التي تعمل بها السيدات
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 :ةاالجتماعيالتوصيات المتعلقة بالمسؤولية ( ب

 االجتماعيوةالتوي مون شوأنها تعزيوز المسوؤولية  ةوافز الماديوة والمعنويوتقوديم الحوب قيام إدارة المؤسسات -7

عودم حكومية، للتخلص من مظواهر نقوص المسوؤولية أثنواء العمول مثول غير التحديدًا في المؤسسات 

 .واستغالل المناصب االلتزام بساعات الدوام

 .االجتماعيةسطيني يكون من أبعاده المسؤولية مال االجتماعي الحلال رأسبناء مؤشر  -6

 

 :توصيات بشكل عام( ا

اهتمام المسؤولين فوي الووزارات المختلحوة وتحديودًا وزارة التربيوة والتعلويم بإدخوال محواهيم ومهوارات إدارة  -7

والمنواهج التوي تودرس فوي الجامعوات،  ،فوي المنواهج المدرسوية االجتماعيوةالمسوؤولية  ومحواهيم ،الّذات

 جوولأوموون خوالل وسووائل اإلعووالم المختلحوة، موون  ،والوطنيوة ،االجتماعيووةذكير بهووا فوي المناسووبات والتو

 .والتخطيط للمستقبل ،على تحمل مسؤولية ذات  ووطن  قادر   جيل   خلقالمساهمة في 

 االجتماعيوةوالمسوؤولية الوّذات يكون من بنوده تقييمًا لمظاهر إدارة  ،تطوير نظام للمكافمت والترقيات -6

 .عاملين في مؤسساتنا، لتعزيزهما لدى العاملين وجني ثمارهمالل

والمسووؤولية الووّذات  إدارةدراسووات تتنوواول موضوووع أبحوواه و بضوورورة إجووراء  الدارسووينتوصووي الباحثووة  -4

 .وهاماً بإدخال متغيرات جديدة وعينات أشمل وأوسع، كون هذا الموضوع حديثًا  االجتماعية

لمورأة كونهوا نصوف المجتموع فوي المراكوز القياديوة ومراكوز صوناعة توعية المسؤولين لتعزيوز مشواركة ا -3

دارة  ،تكووون أكثوور قوودرة علووى االسووتقاللية القوورار، كووي بشووكل  االجتماعيووةتحموول المسووؤولية و الووّذات وا 

 .كامل إلى جانب الرجل
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

ــة .(6111) ، سووعد الوودينإبووراهيم ــر الحكومي ــيفــي  دور المنظمــات غي : عمووان. تطــوير المجتمــع األهل

 .مطابع الدستور

المجموعووة العربيووة  :القوواهرة. المفهــوم والقواعــد والمهــارات: إدارة الوقــت .(6172) أبووو النصوور، موودحت

 .للتدريب والنشر

 . دار المسيرة :عمان. االجتماعيةسيكولوجية التنشئة  .(7991) أبو جادو، صالح

تدريبي فـي تنميـة مهـارات الـذكاء النـاجح وٕادارة الـّذات للـتعلم  أثر برنامت .(6111) أبو حمدان، علوي

الجامعوة : عموان ،رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة .في مواقـف حياتيـة لـدى طلبـة الصـف العاشـر

 .األردنية

ـــدى المـــرأة  .(6111) أبوووو حيمووود، ريموووا ـــة ل ـــرارات الحياتي ـــى اتخـــاذ الق ـــدرة عل ـــّذات بالق ـــة إدارة ال عالق

عينوووة مووون السووويدات السوووعوديات العوووامالت وغيووور العوووامالت فوووي مدينوووة دراسوووة علوووى ، الســـعودية

 .جامعة الملك سعود: الريا  ،رسالة ماجستير غير منشورة .جدة

 .دار المعرفة: اإلسكندرية. سيكولوجية الّذات والتوافق(. 7991) إبراهيمأبو زيد، 

الطـالب المشـاركين وغيـر لـدى  االجتماعيـةالسمات القيادية والمسؤولية  .(6176) أبو كوش، يوسوف

الجامعووووة : غوووزة، رسوووالة ماجسوووتير غيوووور منشوووورة. المشـــاركين فـــي جماعــــات النشـــاط الطالبــــي

 .اإلسالمية

بالمسووووؤولية  اسووووتخدام المقابلووووة المهنيووووة فووووي خدمووووة الحوووورد فووووي دراسووووة الشووووعور .(7999) أحموووود، فاطمووووة

، جامعووة حلوووان، آلدابمجلــة كليــة ا. دراسووة وصووحية: لوودى طووالب المرحلووة الثانويووة االجتماعيووة

 .611 -649، 2 عددال
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أثر إدارة الّذات علـى عمليـة اتخـاذ القـرارات لـدى العـاملين فـي اإلدارة العليـا فـي  .(6173) أحمد، هبة

 . الجامعة اإلسالمية: غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة .الجامعة اإلسالمية في غزة

 .، الطبعة الثانيةكة العالمية للكتابالشر  :غزة .المعجم الفلسفي .(7993) اصليبة، جميل

 .حياء التراه العربيإدار : القاهرة. المعجم الوسيط .(7916) إبراهيمأنيس، 

دار البيووان العربووي، : القوواهرة. صــحيح البخــاري. (6112) إسووماعيلاهلل محموود بوون  أبووو عبوود البخووار ،

 .7الطبعة األولى، الجزء

لـــدى طلبـــة جامعـــة  االجتماعيـــةقتهـــا بالمســـؤولية الشخصـــية الناضـــجة وعال .(6114) التوووك، زينوووب

 . جامعة الموصل: الموصل، رسالة ماجستير غير منشورة .الموصل

دور أقسووووووام اإلدارة التربويووووووة بالجامعووووووات السووووووعودية فووووووي تحقيووووووق المسووووووؤولية  .(6173) الثبيتووووووي، خالوووووود

 .21 -27 ،7 عددال، 71 مجلدال، مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية. االجتماعية

رسووالة  .بمدينــة مكــة المكرمــة الّذاتيــة لــدى مــديرات المــدارس الثانويــة اإلدارة .(6112) الثقحوي، ابتسووام

 . جامعة أم القرى: مكة، ماجستير غير منشورة

 .دار النهضة العربية :القاهرة .نظريات الشخصية .(7991) الحميد جابر، عبد

 .لــدى الشــباب الجــامعي االجتماعيــةلمســؤولية الثقــة بــالنفس وعالقتهــا با .(6112) الجبوور ، شووروق

 . جامعة أم درمان اإلسالمية: أم درمان، رسالة ماجستير غير منشورة

رام . المؤسســات العاملـــة فــي األراضـــي الفلســـطينية. (6172) الحلسووطيني إلحصووواءالمركووز  لجهوواز ال

 .اهلل

الشـباب السـعودي بالمنطقـة  لدى عينة من االجتماعيةالمسؤولية الشخصية  .(7992) الحارثي، زايد

، 61 عووددال، مركووز البحوووه التربويووة، جامعووة قطوور، قطوور. الغربيــة وعالقتهــا بــبعض المتغيــرات

 .26-64 ،2 جزءال
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ـــع المســـ(. 6117) الحوووارثي، زايووود ـــدى الشـــباب الســـعودي وســـبل  االجتماعيـــةولية الشخصـــية ؤ واق ل

، 7المجلود . ة، الريوا للعلووم األمنيوأكاديميوة نوايف العربيوة . سات والبحـوثرامركز الد. تنميتها

 .722 -764 ،2 عددال

لـدى  االجتماعيـةفاعلية استخدام الوسـائط المتعـددة فـي تعلـيم المسـؤولية  .(6174) الحارثي، فاطمة

ــة الطــائف ــل المدرســة فــي مدين جامعووة أم : مكووة ،رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة .أطفــال مــا قب

  .القرى

 .السعودية الدار :جدة. اإلسالم في ةالمسؤولي .(7916) حجاز ، محمد

مجلوة دراسوات . لدى طالب شعبة التـاريخ بكليـة التربيـة االجتماعيةالمسؤولية  .(7992) حميدة، إمام

 .32-9، 3 عددالفي التعليم الجامعي، 

 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. مقياس االتجاه نحو العمل في الصحراء .(7919) حوطر، صال 

رسووالة ماجسووتير  .االجتماعيــةاألنشــطة الطالبيــة فــي تنميــة المســؤولية  دور .(6113) وليوودالخراشوي، 

 . جامعة الملك سعود: الريا ، غير منشورة

لـدى عينـة  االجتماعيـةالعالقة بين الجمود الفكري والمسـؤولية الشخصـية  .(6177) الدوسر ، أماني

رسوالة  .لمتغيـرات الديمغرافيـةمن عضوات هيئـة التـدريس بجامعـة أم القـرى فـي ضـوء بعـض ا

  .جامعة أم القرى: مكة، ماجستير غير منشورة

فعاليــة برنــامت تــدريبي قــائم علــى مهــارات الــتعلم التعــاوني فــي  .(6173) خليحووة، وليوودو  الووديب، محموود

واالنفعاليــة لــدى تالميــذ  االجتماعيــةوتخفيــف صــعوبات الــتعلم  االجتماعيــةتنميــة المســؤولية 

-764، 6 عوددال، 4 مجلودالالمجلة الدوليوة التربويوة المتخصصوة،  .ئية بالطائفالمرحلة االبتدا

716. 
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، دار التوزيووع والنشوور اإلسووالمية: القوواهرة. إدارة الــّذات دليــل الشــباب إلــى النجــاح .(6111) رضوا، أكوورم

 .الطبعة الثالثة

 .شر والتوزيعهال للن: الجيزة. ي ثالث نظريات في فهمهاإلنسانالسلوك  .(6117) روبرت، نا 

لوووودى طووووالب كليووووة التربيووووة األساسووووية بدولووووة  االجتماعيووووةالحريووووة والمسووووؤولية  .(6111) الرويشوووود، فهوووود

 .31، 7 عددال ،، جامعة القاهرةمجلة العلوم التربوية. الكويت

ـــة بـــين مســـتوى إتقـــان مهـــارات إدارة الـــّذات واألداء  .(6177) الشوووامي، إينووواسو  الزاكوووي، منوووى العالق

 المووؤتمر السوونو . المعلمــة فــي كليــة االقتصــاد المنزلــي فــي جامعــة األزهــر طالبــةالتدريســي لل

، تطووووير برنوووامج التعلووويم العوووالي النووووعي فوووي مصووور والووووطن (الووودولي الثالوووه-العربوووي السوووادس)

 .كلية التربية النوعية: المنصورة. العربي في ضوء متطلبات عصر المعرفة

وعالقتهووا بمنظوموووة القوويم الممارسوووة لوودى طلبوووة جامعوووة  عيوووةاالجتماالمسووؤولية  .(6176) الزبووون، أحمووود

 .422 -436 ،4 عددال، 2 مجلدال ،المجلة األردنية للعلوم. البلقاء التطبيقية

دار كنوووووز المعرفووووة للنشوووور : عمووووان. إدارة الــــّذات نحــــو تطــــوير الشخصــــية .(6111) الزبيوووود ، أحموووود

 .والتوزيع

 .الطبعة الثالثة، عالم الكتب: مصر .علم النفس االجتماعي .(7913) زهران، حامد

 .الكتب عالم :القاهرة. النفسي والعالا النفسية الصحة .(7991) زهران، حامد

 .الطبعة السادسة، دار عالم الكتب: القاهرة. علم النفس االجتماعي .(6114) زهران، حامد

فـي المستشـفيات  اعيـةاالجتمدور أخالقيـات المهنـة فـي تعزيـز المسـؤولية  .(6173) الزيناتي، أسامة

ــة الفلســطينية : غووزة، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة. مجمــع الشــفاء الطبــي نموذجــاً : الحكومي

 . جامعة األقصى
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رسوووالة ماجسوووتير غيووور  .وعالقتهـــا بتنظـــيم الوقـــت االجتماعيـــةالمســـؤولية  .(6114) الشوووايب، ممتووواز

  .جامعة دمشق: دمشق، منشورة

لـدى  االجتماعيـةنمية الثقـة بـالنفس كمـدخل لتحسـين المسـؤولية برنامت لت .(6174) اهلل شراب، عبد

 .جامعة عين شمس: القاهرة، غير منشورة دكتوراهرسالة  .طالب المرحلة الثانوية

ــّذات علــى فــرص التشــغيل ،(6177) شووعيب، خيوور  دراســة تطبيقيــة علــى خريجــي كليــة : أثــر إدارة ال

  .الجامعة اإلسالمية: غزة ،غير منشورة ماجستيررسالة  .(تدريب غزة)مجتمع 

وثقافـــة التســـامح لــدى طـــالب جامعـــة نـــايف  االجتماعيــةبـــين المســـؤولية  .(6172) ، هوواد الشوومر 

 .773-716 ،2 عددال، 3 مجلدالالمجلة الدولية التربوية المتخصصة، . العربية للعلوم األمنية

وبعـــض  االجتماعيـــةية الطالبـــي وعالقتـــه بالمســـؤول اإلرشـــاداالتجـــاه نحـــو  .(6174) صووبار، منتهوووى

ــة الثانويــةالمتغيــرات الديم ــدى طــالب المرحل ــة ل : بعقوبووة، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة .غرافي

 .جامعة ديالي

فعالية برنـامت إرشـادي ومسـتند إلـى نظريـة االختيـار فـي زيـادة المسـؤولية  .(6176) صوالحة، عالء

رسوالة ماجسوتير  .ساسـية العليـاوخفض المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة األ االجتماعية

 .الجامعة األردنية: عمان ،غير منشورة

جامعوة : القواهرة ،غيور منشوورة دكتووراهرسوالة  .االجتماعيـةتنمية المسـؤولية  .(7991) طاحون، حسوين

 .عين شمس

 االجتماعيـةأثر العالا الواقعي الجمعي فـي الشـعور بالوحـدة والمسـؤولية  .(6111) طشطوش، راموي

الجامعووة : عمووان ،غيوور منشووورة ماجسووتيررسووالة  .مــن األطفــال المعرضــين للخطــر لــدى عينــة

 .األردنية

 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. مفهوم الّذات بين النظرية والتطبيق .(6113) الظاهر، قحطان
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 .ن.م.د .إدارة الّذات في حياتك الشخصية(. 6114)عبد العالي، عادل 

دار الكتوووب للنشووور : دمشوووق. نظرياتهـــا وقياســـها إســـتراتيجيتهاصـــية الشخ .(6111) اهلل، محمووود عبووود

 .والتوزيع

ــامت  .(6176) عتوووم، أحموود ــي العــاطفي وبرن ــة العــالا العقالن ــى نظري ــامت إرشــادي يســتند إل ــر برن أث

والحكـم الخلقـي لـدى األحـداث  االجتماعيـةفي تنميـة المسـؤولية  االجتماعيةلتطوير المهارات 

 .الجامعة األردنية: عمان ،غير منشورة ماجستيرسالة ر . الجانحين في األردن

، مكتبوة األنجلوو المصورية: القواهرة. والشخصية المسلمة االجتماعيةالمسؤولية  .(7912) عثمان، سيد

 .الطبعة الثانية

 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. االجتماعيةالتحليل األخالقي للمسؤولية  .(7992) عثمان، سيد

األمن والحيـاة، أكاديميـة نـايف العربيـة  مجلة. العمل والمسؤولية في اإلسوالم .(7991) عليان، شوكت

 .27-21، 713 عددال، للعلوم األمنية

لــدى  االجتماعيــةوعالقتـه بالمســؤولية ( االنــدفاع/التــروي)األسـلوب المعرفــي  .(6111) العمور ، منووى

: طيبووة ،غيوور منشووورة ماجسووتيررسووالة  .عينــة مــن طالبــات كليــة التربيــة للبنــات بمحافظــة جــدة

 .جامعة طيبة

وعالقتهـا بكـل مــن األسـاليب المعرفيـة ووجهــة  االجتماعيــةالمسـؤولية  .(7991) عوو ، عبود التوواب

 . جامعة عين شمس: القاهرة ،غير منشورة ماجستيررسالة  .الضبط

ـــات األعمـــال االجتماعيـــةالمســـؤولية  .(6112) العوووامر ، صوووالحو  الغوووالبي، طووواهر ألعمـــال ا: وأخالقي

 .وائل دار: عمان. والمجتمع

، 6 مجلوودال، كليــة أصــول الــدينمجلــة . المسووؤولية والجووزاء فووي الكتوواب والسوونة .(6111) الغزالوي، أحموود

 .311، 71 عددال
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وعالقتهمـا بمرونـة  االجتماعيـةالتوافـق المهنـي والمسـؤولية  .(6171) قليووبي، خالودو  فحجان، سامي

 .الجامعة اإلسالمية: غزة ،غير منشورة ماجستيررسالة  .اصةاألنا لدى معلمي التربية الخ

تنميـــة المســـؤولية  فـــيفعاليـــة برنـــامت إرشـــادي قـــائم علـــى نظريـــة جالســـر  .(6177) فهموووي، إيموووان

ــــة ــــدير الــــّذات االجتماعي ــــره علــــى تق ــــدى المراهقــــات وأث  ،دكتوووووراه غيوووور منشووووورةأطروحووووة  .ل

 . جامعة الزقازيق: اإلسماعيلية

لــدى طــالب المرحلــة  االجتماعيــةفعاليــة برنــامت إرشــادي لتنميــة المســؤولية  .(6111) قاسووم، جميوول

 . الجامعة اإلسالمية: غزة، رسالة ماجستير غير منشورة .الثانوية

-7112)ور المرأة فـي صـنع القـرار فـي المؤسسـات الحكوميـة الفلسـطينية د .(6176) القطوب، روال

 .الوطنية امعة النجا ج: نابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة (.6171

وعالقتهـا بكـل مـن وجهـة الضـبط وفاعليـة الـّذات لـدى  االجتماعيةالمسؤولية  .(6119) قليوبي، خالد

جامعوة : مكوة ،رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة .عينة من طـالب جامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة

 . أم القرى

 .مكتبة جرير: الريا . حسنالمتولي  ترجم  السيد. إدارة األولويات .(7999) ، ستيحنكوفي

ـــي وعالقتـــه بالمســـؤولية  .(6177) اللحيووواني، أزهوووار ـــةالتفكيـــر األخالق فـــي ضـــوء بعـــض  االجتماعي

رسووالة  .المتغيــرات األكاديميــة لــدى عينــة مــن طالبــات جامعــة أم القــرى بمدينــة مكــة المكرمــة

 .جامعة أم القرى: مكة، ماجستير غير منشورة

 .اإلسكندريةالدار الجامعية : مصر. ّذاتإدارة ال .(6112) ماهر، أحمد

 .لوودى أطحووال الروضووة االجتماعيووةفاعليووة برنووامج توودريبي فووي تنميووة المسووؤولية  .(6174) محموود، عايوودة

 .43-7 ،7 عددال، جامعة جرش، مجلة العلوم التربوية
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لـدى  وبعـض المتغيـرات االجتماعيـةالتفكير األخالقـي وعالقتـه بالمسـؤولية  .(6119) مشرف، ميسون

 . الجامعة اإلسالمية: غزة، رسالة ماجستير غير منشورة .طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة

الذكاء االجتماعي والمسؤولية االجتماعيـة والتحصـيل الدراسـي لـدى عينـة  .(6171) المنابر ، فاطمة

: مكوة، رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة .من طالبات كلية التربية بجامعة أم القرى بمكـة المكرمـة

  .جامعة أم القرى

ــدى  االجتماعيــةالجامعــات فــي تعزيــز مفــاهيم المســؤولية  .(6177) جووابر، محمووودو  مهوود ، ناصوور ل

 .جامعة األزهر: غزة. طلبتها، دراسة ميدانية مقارنة بين جامعتي حلوان، وجامعة األزهر

 .ر والتوزيعمؤسسة مختار للنش: القاهرة. سيكولوجية الفروق بين الجنسين .(7911) موسى، رشاد

 .والتوزيع رنشلدار وائل ل :عمان. التربية األخالقية .(6112) إبراهيمناصر، 

 .دار الشروق: بيروت. الحديث النبوي وعلم النفس .(6116) نجاتي، محمد

إدارة الـــّذات وعالقتهــا باإلبـــداع اإلداري لــدى مـــديرات ومســاعدات ومعلمـــات  .(6171) الهووذلي، رجوووه

رسوووالة ماجسوووتير غيووور  .ويـــة بمدينـــة مكـــة المكرمـــة مـــن وجهـــة نظـــرهنمـــدارس المرحلـــة الثان

 .جامعة أم القرى: مكة ،منشورة

http://9sakl.blogspot.com/2013/05/blog-(. 6174) يةاإلنسوووووووووووووانهووووووووووووورم ماسووووووووووووولو لالحتياجوووووووووووووات 

post_4024.html  
 .دار وائل: عمان .األخالقيات في اإلدارة .(6176) محمدياغي، 

 

 

 

 

http://9sakl.blogspot.com/2013/05/blog-post_4024.html
http://9sakl.blogspot.com/2013/05/blog-post_4024.html
http://9sakl.blogspot.com/2013/05/blog-post_4024.html
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 (االستبانة)الّدراسة رسالة طلب تحكيم أداة (: 7.4) ملحق
 

 بســــــــــم اهلل الرحمــــــن الرحيــــــــم
 جـــامعــة القـــدس

 عمادة الدراسات العليا
 بشريةالموارد المؤسسات وتنمية البناء برنامت الماجستير في 

 

 .المحترم........................... ....حضرة الدكتور
 

  ،،،تحية طيبة وبعد
في لدى العاملين  االجتماعيةفي تنمية المسؤولية الّذات أثر إدارة " تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول

، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على "الخليلفي محافظة  الحكومية وغير الحكوميةمؤسسات ال
لما الّدراسة ، أرجو التكرم بتحكيم استبانة ناء المؤسسات وتنمية الموارد البشريةدرجة الماجستير في ب

 .عهدناه فيكم من خبرة ومعرفة علمية في البحوه العلمية
 ام والتقدير والشكر على المساعدةوتفضلوا بقبول فائق االحتر 

 

 بسام بنات: إشراف الدكتور        
 عايدة وراسنة: إعداد الباحثة        
          Aidasafi21@gmail.com 

Mobile: (0595187879) 
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 (االستبانة)الّدراسة نة تحكيم أداة أسماء أعضاء لج(: 6.4)ملحق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرقم
أسم الدكتور المشارك 

 التحكيمفي 
 الجامعة التخصص

 جامعة الخليل إدارة األعمال الدكتور أسامة شهوان 7
 ةالواليات المتحدة األمريكي-يتشغنمعة جام علم اجتماع الدكتور حسن يحيى 6
 الخليل -جامعة القد س المحتوحة قياس وتقويم الدكتور خالد كتلو 4
 جامعة الخليل إدارة األعمال الدكتور سمير أبو زنيد 3
 استراليا، جامعة ماكوار  علم اجتماع الدكتور صبحي البدوي 2
 جامعة القدس إدارة أعمال الدكتور علي صالح 2
 جامعة القدس علم نحس الدكتور عمر الريماوي 1

 جامعة القدس علم اجتماع الدكتور فدوى اللبدي 1
 الخليل -جامعة القدس المحتوحة إدارة األعمال الدكتور فضل عيدة 1
 جامعة الخليل إدارة األعمال الدكتور محمد الجعبري 71
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 (أداة الدراسة) االستبانة :(4.4)ملحق 
 

 مــــــــن الرحيــــــم اهلل الرحمــــــــــبس
 جـــامعــة القـــدس

 عمــادة الدراســات العليــا
 بشريةة الموارد المؤسسات وتنميفي بناء ال برنامت الماجستير

 
 عاملةأختي ال /العامل أخي 
 ،،،وبعدطيبة تحية 

المؤسسات  لدى العاملين في االجتماعيةسؤولية في تنمية المالّذات أثر إدارة " بإجراء دراسة حولتقوم الباحثة 
، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في بناء "الخليلفي محافظة الحكومية وغير الحكومية

 التعاون كرجو منألذا المؤسسات وتنمية الموارد البشرية، وقد وقع عليك االختيار عشوائيًا لتكون ضمن عينة الدراسة، 
الّدراسة علمًا بأن بيانات ، في وقت ال يتجاوز العشر دقائق في تعبئتها بما يتوافق مع وجهة نظركة هذه االستبانة بتعبئ

ين شاكر وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك، ، وسيتم الححاظ على سريتها هي ألغرا  البحه العلمي فقط،
 .لك حسن تعاونك

 .دير والشكر على المساعدةوتفضلوا بقبول فائق االحترام والتق
 
 

 عايدة وراسنة: الباحثة     بسام بنات. د: الدكتور المشرف
 

 .التي تنطبق عليكأمام اإلجابة (  X) الرجاء وضع عالمة  :البيانات الشخصية للمستجيب: الجزء األول
 أنثى)     (  ذكر)     (  الجنس
 سنة)                    (  العمر

 فأعلى  ماجستير)    (  بكالوريوس)   (  دبلوم فأقل)     ( المؤهل العلمي
 حكوميةغير )      (  حكومية)      ( نوع المؤسسة

 موظف)     (  رئيس قسم )   (  نائب مدير)   (  مدير)     (  مدير عام)     (  المسمى الوظيفي
 سنة)               (  سنوات الخبرة

 غير ذلك)     (  متزوا)     (  أعزب( )      االجتماعيةالحالة 
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 . في محافظة الخليلالحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في المؤسسات الّذات إدارة : لجزء الثانيا
 .ترينها مناسبة/التي تراها اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةيرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، 

 
 
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم
 2 3 4 6 7 أحدد أهدافي بدقة ضمن رؤية مستقبلية 1
 2 3 4 6 7 أرى أن تقسيم العمل على الوقت المخصص ل  يسهل تحقيق األهداف 2
 2 3 4 6 7 أبذل قصارى جهد  في سبيل تحقيق أهدافي 3
 2 3 4 6 7 أعمل على تقييم أهدافي كل فترة زمنية معينة 4
 2 3 4 6 7 ضع خطة ألهدافيأ 5
 2 3 4 6 7 أضع خطة أسبوعية لألعمال والواجبات التي أقوم بها 6
 2 3 4 6 7 أفصل أولويات العمل عن أولوياتي الشخصية 7
 2 3 4 6 7 أحرص على إنجاز األعمال الموكلة إلي في الوقت المحدد 8
 2 3 4 6 7 أرى أن النجا  في أ  عمل يتوقف على تنظيم الوقت 9
 2 3 4 6 7 لد  القدرة على تشخيص المشكلة التي تواجهني والبحه عن حل مالئم لها 10
 2 3 4 6 7 أقوم بجمع المعلومات الالزمة واستشارة أصحاب الخبرة عند صناعة القرار 11
 2 3 4 6 7 المتاحة اإلمكانياتأسعى إلى اختيار القرار المناسب حسب  12
 2 3 4 6 7 رات التي أتخذهامسؤولية القرا أتحمل 13
 2 3 4 6 7 أستطيع ضبط انحعاالتي عند مواجهة أية مشاكل 14
 2 3 4 6 7 لد  القدرة على بناء عالقات اجتماعية 15
 2 3 4 6 7 أسعى إلى التميز في العمل 16
 2 3 4 6 7 لد  القدرة على تعديل خططي لمواجهة المواقف الطارئة 17
 2 3 4 6 7 ية األشياء وتقدير األمور من زوايا مختلحةلد  القدرة على رؤ  18
 2 3 4 6 7 لد  القدرة على التعامل مع الناس مهما اختلحت شخصياتهم وتوجهاتهم 19
 2 3 4 6 7 أرى أن اإلصغاء يسهم في فهم الرسالة المستقبلة والمرسلة بين الناس 20
 2 3 4 6 7 ة من الوسائل االلكترونيةفعالي أكثرأعتقد أن االتصال المباشر وجهًا لوج   21
 2 3 4 6 7 لد  القدرة على حل مشاكل اآلخرين بطريقة ترضي جميع األطراف 22
 2 3 4 6 7 أتابع تنحيذ األعمال والخطط لضمان تحقيق األهداف 23
 2 3 4 6 7 أحرص على تطوير قدراتي ومهاراتي  24
 2 3 4 6 7 أتقبل النقد البناء من اآلخرين 25
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 .في محافظة الخليل الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في المؤسسات  االجتماعيةالمسؤولية : الجزء الثالث
 .ترينها مناسبة/التي تراها اإلجابةعنها بوضع دائرة حول رمز  واإلجابةيرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، 

 
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم

 2 3 4 6 7 أبذل قصارى جهد  إلنجاز العمل المكلف ب  1
 2 3 4 6 7 أشعر بالضيق إذا تأخرت عن العمل 2
 2 3 4 6 7 از عمل ماجنرتيا  عندما أشترك مع زمالئي في إأشعر باال 3
 2 3 4 6 7 أنحذ المهام الموكلة إلي بعناية 4
 2 3 4 6 7 أرى أن الموظف الذ  يتمار  يضر بالمجتمع 5
 2 3 4 6 7 يعود التزامي بالعمل إلى الرقابة المستمرة من مسؤولي المباشر 6
 2 3 4 6 7 أسعى إلى تحقيق أهدافي بغ  النظر عن الوسيلة 7
 2 3 4 6 7 أحرص على تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين 8
 2 3 4 6 7 أحرص على المشاركة في األعمال التطوعية المجتمعية 9
 2 3 4 6 7 ن أكون إنسانًا مهتمًا بما يجر  في المجتمعأحب أ 10
 2 3 4 6 7 أعتقد أن كل فرد يستطيع مشاركة اآلخرين في حل مشاكلهم 11
 2 3 4 6 7 نجا  الجماعة يتطلب تعاون أعضائها 76
 2 3 4 6 7 أعتقد أن  من مسؤوليتي المحافظة على ممتلكات المؤسسة 74
 2 3 4 6 7 لعامة مسؤولية الحكومة وحدهاالمحافظة على األماكن ا 73
 2 3 4 6 7 أبادر لتقديم المساعدة لمن يحتاجها 72
 2 3 4 6 7 أحرص على الحضور والمغادرة في الوقت الرسمي للدوام 72
 2 3 4 6 7 يؤلمني عدم التزام بع  الزمالء بمتطلبات وأنظمة العمل 71
 2 3 4 6 7 العامة يؤلمني اعتداءات اآلخرين على الممتلكات 71
 2 3 4 6 7 أؤمن أن تنمية الوطن مسؤولية كل مواطن في  71
 2 3 4 6 7 أعتقد أن نجا  مشاريع بلد  لها تأثير على مستقبلي ومستقبل الوطن 61
 2 3 4 6 7 أرى أن  من واجب كل فرد المساهمة في حل مشاكل الوطن 67
 2 3 4 6 7 ةنجازاتنا الوطنيإأحب أن يتحده الجميع عن  66
 2 3 4 6 7 يحزنني أن أسمع عن وقوع كارثة في أ  مكان في الوطن 64
 2 3 4 6 7 أشعر بالضيق تجاه سلبية بع  المواطنين تجاه الوطن 63
 2 3 4 6 7 أشارك أبناء مجتمعي في المناسبات الوطنية 62

 شكرا جزياًل لحسن تعاونكم
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 كتاب تسهيل مهام للطالب(: 3.4) ملحق
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 عينة الدراسةحساب حجم  (2.4)ملحق 
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 737 (االستبانة)الّدراسة رسالة طلب تحكيم أداة  7.4
 736 (االستبانة)الّدراسة نة تحكيم أداة أسماء أعضاء لج 6.4
 734 (أداة الدراسة) االستبانة 3.3
 732 كتاب تسهيل مهام للطالب 3.4
 731 عينة الدراسةحساب حجم  2.4
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 فهرس األشكال
 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 67 يةاإلنسانلالحتياجات  (Maslow, 1970) هرم 7.6
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 49 ماعيةاالجتالمكونات األساسية والحرعية لقيمة المسؤولية  7.6
 16 والعينة وفقًا لمتغير نوع المؤسسةالّدراسة توزيع مجتمع  7.4
 14 خصائص العينة الديمغرافية 6.4
 12 الّذاتنتائج التحليل العاملي لحقرات مقياس إدارة  4.4
 11 االجتماعية نتائج التحليل العاملي لحقرات مقياس المسؤولية 3.4
 19 بأبعادها المختلحةالّدراسة ألحا ألداة  نتائج معادلة الثبات كرونباخ 2.4
 91 محتا  المتوسطات الحسابية 2.4

الوّذات لمسوتوى إدارة  األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسوب المئويوة  7.3
 في محافظة الخليل الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في المؤسسات 

96 

لووودى الوووّذات إدارة  لمؤشووورات ابية، واالنحرافوووات المعياريوووة، والنسوووب المئويوووةالمتوسوووطات الحسووو 6.3
 مرتبة حسب األهمية في محافظة الخليل الحكومية وغير الحكوميةالعاملين في المؤسسات 

96 

لمسووتوى المسووؤولية  األعووداد، والمتوسووطات الحسووابية، واالنحرافووات المعياريووة، والنسووب المئويووة 4.3
 93 في محافظة الخليل الحكومية وغير الحكوميةالعاملين في المؤسسات لدى  االجتماعية

3.3 
 االجتماعيوةالمسوؤولية  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات

الخليوول مرتبووة حسوووب  فووي محافظووة الحكوميووة وغيووور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي المؤسسووات 
 األهمية

92 

2.3 
فوووي المؤسسوووات  لووودى العووواملينالوووّذات للحوووروق فوووي مسوووتوى إدارة ( t.test)بوووار ت نتوووائج اخت

 91 في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس الحكومية وغير الحكومية

لوووودى العوووواملين فووووي المؤسسووووات الووووّذات للحووووروق فووووي مسووووتوى إدارة ( t.test)نتووووائج اختبووووار ت 2.3
 لمتغير نوع المؤسسة في محافظة الخليل تعزى الحكومية وغير الحكومية

91 

لوووودى العووواملين فووووي الوووّذات نتوووائج اختبوووار تحليوووول التبووواين األحوووواد  للحوووروق فوووي مسووووتوى إدارة  1.3
 االجتماعيةتعزى لمتغير الحالة  في محافظة الخليل الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات 

99 

لودى العواملين فوي المؤسسوات الّذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة  1.3
 االجتماعيةفي محافظة الخليل تعزى لمتغير الحالة  الحكومية وغير الحكومية

711 

لوووودى العووواملين فووووي الوووّذات نتوووائج اختبوووار تحليوووول التبووواين األحوووواد  للحوووروق فوووي مسووووتوى إدارة  9.3
 711 ميفي محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العل الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات 

71.3 
لودى العواملين فوي المؤسسوات الّذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة 

 717 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي الحكومية وغير الحكومية

77.3 
لوووودى العووواملين فووووي الوووّذات نتوووائج اختبوووار تحليوووول التبووواين األحوووواد  للحوووروق فوووي مسووووتوى إدارة 

 717 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيحي الحكومية وغير الحكوميةلمؤسسات ا



151 

 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم

76.3 
لودى العواملين فوي المؤسسوات الّذات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة 

 716 الوظيحي في محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الحكومية وغير الحكومية

نتووائج معاموول االنحوودار المعيووار  للعالقووة بووين متغيوور  العموور وسوونوات الخبوورة ومسووتوى إدارة   74.3
 في محافظة الخليل الحكومية وغير الحكوميةلدى العاملين في المؤسسات الّذات 

714 

ن فووووي لوووودى العوووواملي االجتماعيووووةللحووووروق فووووي مسووووتوى المسووووؤولية  (t.test) نتووووائج اختبووووار ت 73.3
 في محافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات 

713 

لوووودى العوووواملين فووووي  االجتماعيووووةللحووووروق فووووي مسووووتوى المسووووؤولية ( t.test) نتووووائج اختبووووار ت 72.3
 في محافظة الخليل تعزى لمتغير نوع المؤسسة الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات 

712 

لودى العواملين  االجتماعيوةحليول التبواين األحواد  للحوروق فوي مسوتوى المسوؤولية نتائج اختبوار ت 72.3
 712 االجتماعيةلمتغير الحالة  في محافظة الخليل تعزى الحكومية وغير الحكوميةفي المؤسسات 

71.3 
لودى العواملين فوي  االجتماعيوةالمتوسطات الحسابية واالنحرافوات المعياريوة لمسوتوى المسوؤولية 

 712 االجتماعيةفي محافظة الخليل تعزى لمتغير الحالة  الحكومية وغير الحكومية المؤسسات

71.3 
لودى العواملين  االجتماعيوةنتائج اختبوار تحليول التبواين األحواد  للحوروق فوي مسوتوى المسوؤولية 

 711 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي الحكومية وغير الحكوميةفي المؤسسات 

79.3 
لودى العواملين فوي  االجتماعيوةمتوسطات الحسابية واالنحرافوات المعياريوة لمسوتوى المسوؤولية ال

 711 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات 

لودى العواملين  االجتماعيوةنتائج اختبوار تحليول التبواين األحواد  للحوروق فوي مسوتوى المسوؤولية  61.3
 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيحي الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات في 

711 

لودى العواملين فوي  االجتماعيوةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المسؤولية   67.3
 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المسمى الوظيحي الحكومية وغير الحكوميةالمؤسسات 

719 

66.3 
نتووووائج معاموووول االنحوووودار المعيووووار   للعالقووووة بووووين متغيوووور  العموووور وسوووونوات الخبوووورة ومسووووتوى 

فووي محافظووة  الحكوميووة وغيوور الحكوميووةلوودى العوواملين فووي المؤسسووات  االجتماعيووةالمسووؤولية 
 الخليل

771 

64.3 
العواملين لودى  االجتماعيوةوالمسوؤولية الوّذات للعالقة بوين إدارة  ر نتائج معامل االنحدار المعيا

 777 في محافظة الخليل الحكومية وغير الحكوميةفي المؤسسات 
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع الرقم
  اإلهداء 

 أ اإلقرار
 ب عرفانشكر و 

 ج مصطلحات الدراسة
 هو باللغة العربيةالّدراسة ملخص 
 ز باللغة االنجليزيةالّدراسة ملخص 

 و خلفيتهاالّدراسة وع موض: الفصل األول
 7 مقدمةال 7.7
 2 مشكلة الدراسة 6.7
 2 الدراسةمبررات  4.7
 1 الدراسة أهمية 3.7
 1 أهداف الدراسة 2.7
 9 أسئلة الدراسة 2.7
 71 الدراسة فرضيات 1.7
 76 الّدراسة حدود  1.7
 74 محددات الدراسة 9.7
 74 هيكلية الدراسة 71.7

 والدراسات السابقةر النظري اإلطا: الفصل الثاني
 73 الّذاتإدارة  :المبحث األول 6.6
 73 مقدمة 7.6.6
 72 الّذات محهوم  6.6.6
 79 الّذاتاحتياجات  4.4.6
 64 الّذاتتعريف إدارة  3.6.6
 63 الّذاتمكونات إدارة  2.6.6
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 62 الّذاتمهارات إدارة  2.6.6
 61 الّذاتمبادئ إدارة  1.6.6
 47 الّذاتمات إدارة مقو  1.6.6
 46 الّذاتفوائد تطبيق إدارة  9.6.6
 46 الّذاتمعيقات تطبيق مبادئ إدارة  71.6.6

 43 االجتماعيةالمسؤولية : المبحث الثاني 4.6
 43 مقدمة 7.4.6
 43 االجتماعيةتعريف المسؤولية  6.4.6
 41 االجتماعيةعناصر المسؤولية  4.4.6
 37 جتماعيةاالشروط المسؤولية  3.4.6
 36 االجتماعيةنمو وتطور المسؤولية  2.4.6
 34 أنواع المسؤولية  2.4.6
 31 االجتماعيةمبررات االهتمام بالمسؤولية  1.4.6
 31 االجتماعيةأهمية المسؤولية  1.4.6
 26 االجتماعيةاألخالقي للمسؤولية " عدم السواء" االعتالل 9.4.6
 23 السابقةالدراسات : المبحث الثالث 3.6
 23 الدراسات العربية 7.3.6
 16 الدراسات األجنبية 6.3.6
 11 منهاالّدراسة  وموقع السابقة الدراسات على التعليق 4.3.6

 وٕاجراءاتهاالّدراسة منهجية : الفصل الثالث
 17 مقدمة 7.4
 17 منهج الدراسة 6.4
 16 مجتمع الدراسة 4.4
 16 عينة الدراسة 3.4
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