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 :الممخص
( التعرف عمى قياس تحمل المسؤولية االجتماعية 1: )ييدف البحث الحالي

واالعتقاد القائم بعدالة العالم لدى التدريسيين في جامعة تكريت واالنبار 
( التعرف عمى داللة الفروق االحصائية لمفيوم تحمل 2والموصل . )

المسؤولية االجتماعية واالعتقاد القائم بعدالة العالم   لدى التدريسيين في 
( ايجاد العالقة 3االناث(. ) –ة تبعا لمتغير النوع )الذكور الجامع

االرتباطية بين تحمل المسؤولية االجتماعية واالعتقاد القائم بعدالة العالم 
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Abstract: 

The current research aims for: 1. Identifying the 

measurement of taking on social responsibility among 

the instructors of Tikrit, Al-Anbar and Al-Mosal 

universities. 2. Identifying the measurement of the 

existing belief in the justice of the world among the 

instructors of Tikrit, Al-Anbar and Al-Mosal 

universities. 3. Identifying the differences of a statistical 

significant of the concept of taking on social 

responsibility among the instructors of a university 

according to the kind of variable (males- females). 4. 

Identifying the differences of a statistical significant of 

the concept of existing belief in the justice of the world 

among the instructors of Tikrit, Al-Anbar and Al-Mosal 

universities. 5. Finding out the associative relation 

between taking on social responsibility and the existing 

belief in the justice of the world among the instructors of 

a university. For achieving the objectives of the current 

research, the researchers have built a scale for taking on 

social responsibility depending on Glaser's theory (1965) 

and his definition to the concept of taking on social 

responsibility. The researchers' scale in its final forma 

consists of (25) valid items for measuring the concept of 

taking on social responsibility. Additionally, the 

researchers have checked the psychometric properties of 

the scale, where the validity of the research has been 

extracted by two means which are: face validity and 

construct validity. Also, they have extracted the 

reliability of the research by using other two means 

which are: re-test where the reliability coefficient is 

(0,80) and Cronbach's alpha where the reliability 

coefficient is (0,82). Besides, the researchers have built a 

scale for the existing belief in the justice of the world 

depending on the theory of (Lerner & Melvin) and their 

definition to this concept. The researchers have checked 

the psychometric properties of this scale where the 

validity has been extracted by two means which are:  
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 اهمية البحث والحاجة اليها:
تعد عممية التدريس الجامعي من العمميات الميمة والضرورية لممساىمة في بناء 
وتطوير النيضة الشاممة  لممجتمع ,وبما اّن  الجامعة مؤسسة عممية تربوية ذات مستوى رفيع 

اعداد المالكات المؤىمة لتبوء مراكز قيادية في مختمف المجاالت  تتركز مياميا االساسية في
 (.35ص ’1973الموجودة في المجتمع ) دراز, 

وتعد عممية تربية االنسان عمى تحمل المسؤولية االجتماعية ,تجاه ما يصدر عنو من 
تحمل  اقوال او افعال, مسالة في غاية االىمية لتنظيم الحياة داخل المجتمع االنساني, فاذا

االفراد مسؤولياتيم ونتائج اعماليم استقرت حياتيم , فالشخص الذي يشعر بالمسؤولية شخص 
 ( .4, ص  2008ايجابي عممي, والشعور بالمسؤولية اولو عمل, وىدفو عمل ) شريت,

ويعد االحساس بتحمل المسؤولية االجتماعية, سواء كان عمى المستوى الشخصي او 
ز الصحة النفسية, فيو شعور مركب من الثقة بالنفس وتقبل االجتماعي ,احد اىم ركائ

االخرين وبيذا فان الفرد الذي يشعر باىمية تحمل المسؤولية الممقاة عميو يتصف بدرجة 
واضحة من االعتماد عمى النفس والتحمل والصبر, والمثابرة والحرص عمى موقعو كفرد منتج 

 (.4,ص 1991من بين افراد مجتمعو, )الكبيسي, 
( في القطر االردني عن ضعف بعض 1987وىذا ما اشارت اليو دراسة )الخوالدة, 

جوانب المسؤولية االجتماعية في ميدان الجامعة , ودعت الى مراجعة البرامج التعميمية لتكون 
 (.33-22, ص 1987اكثر فاعمية في تنمية المسؤولية االجتماعية )الخوالدة ,

اعية , لو اُثر واضُح في تحقيق النجاح والشعور اّن مفيوم تحمل المسؤولية االجتم
بالسعادة لدى االفراد الذين يتبنون سموكيات مسؤولة, تقودىم الى النجاح والتقدم )الزيود, 

 (.114,ص 1998
ويتصف الشخص ذو المسؤولية االجتماعية ببعض خصائص الشخصية التي تميزه 

يمنح فرصا لمناس ) الدليمي, عن غيره وىي قدرتو عمى ان يبذل جيدا ويعطي وقتا و 
 (.28 -26,ص1989

ويؤكد )ودوورك( عمى ان افضل انواع التربية  ىي التي يعد الفرد فييا افضل اعداٍد 
, 1962لتمقي واجبات الحياة بكل انواعيا وتحمل مسؤوليات تمك الواجبات )عبد المجيد, 

 (.8-7ص



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)4993 ) 
 

عية , وابراز عالقاتيا بمختمف وبتأكيدنا الىمية دراسة مفيوم تحمل المسؤولية االجتما
 (.12-11,ص 1973نواحي الحياة الفردية واالجتماعية ) عثمان,

اّن طبيعة العالقة االيجابية بين تحمل المسؤولية االجتماعية وبعض القيم وضحت لنا 
مدى اىمية ىذه القيم في نشوء ىذا المفيوم , وكاَن ىذا مؤشرا عمى بيان مدى تغمغل ىذه 

 (.7, ص 1975عماق النفس البشرية )بكر , العناصر في ا
ولقد حظيت مفيوم تحمل المسؤولية االجتماعية باىتماٍم كبيٍر وبرزت من خالل 
الدراسات السابقة التي تناولت بحثيا مع متغيرات ديمغرافية متعددة كالمستوى التعميمي, 

 (.42-21,ص2008الجنس, والتخصص الدراسي )الزىيري, 
تبرز الدعوة الى تنمية تحمل المسؤولية االجتماعية لدى االفراد الن ومن ىذا المنطمق 

تربية االنسان عمى تحمل المسؤولية تجاه ما يصدر عنـو من اقـوال وسمـوك ىي مسـالة عمـى 
 (. 179, ص1990قـدر كبـير مـن االىـمية )طـاحون, 

ى دراسة تحمل كما تبرز اىمية دراسة تحمل المسؤولية من ومن ىنا تبرز اىمية ومغز 
المسؤولية االجتماعية, بالنسبة الى مجتمع متغير )اجتماعيا, واقتصاديا, وسياسيا, وتربويا( 
تغيرا سريعا , ويتحتم عمينا كاباء وكمربين , اّن نعَمل عمى تنمية مفيوم تحمل المسؤولية لدى 

, الّن الجيل االفراد في مثل ىذه االوضاع, وحتى يعمم جميع االفراد مسؤولياتيم عن ذلك 
بالمسؤولية خُطر كبُير عمى المجتمع ونظمو االجتماعية والتربوية ) الداىري, 

 (.12-14,ص2001
بمعنى ان ’( اّن تحمل المسؤولية االجتماعية تعني النضج 2002ويعد )رمو ,  

, 1997)الجبوري , ’ يكوَن االنسان مسؤوال عن تصرفاتو تجاه اسرتو وزمالئو والمجتمع
 (.17ص

ويقود االيمان بعدالة العالم الى ردود فعل مبنية عمى االعتقاد بعدالة العالم مثل 
السعي باتجاه السموك العادل وبالعكس واستيعاب الظمم واالضطياد 

((dalbert&dsnat,2015,487-493 
( ,الى ان االفراد الذين يؤمنون باالعتقاد القائم 1999وقد اشار )ىارفرد وكوري, 

,فان ايمانيم ىذا قد يساعد عمى التخفيض من شعورىم بالكرب واالضطياد  بعدالة العالم
 (.3,ص2018والظمم )الييتي ,
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( ,ان الناس عموما بحاجة الى االعتقاد القائم lerner,1977ويعتقد العالم ليرنر ) 
بعدالة العالم بان عالميم ىو عالم عادل بالضرورة ,حيث يحصل فيو كل شخص عمى ما 

   p:2-50ظام محدد من المعتقدات حول العالم الذي نعيش فيو )يستحقو وىو ن
(lerner,1977, . 

وقد اظيرت بعض الدراسات  ان االعتقاد القائم بعدالة العالم مرتبط بمستوى عال من 
الرقابة الداخمية ومرتبط بالمواقف االكثر ثقة , وقد اشارت ىيالند ودون 

(hyland&dunn,1987الى ان االفراد الذي ) ن لدييم درجات عالية عمى مقياس االعتقاد
القائم بعدالة العالم ىو االكثر احتماال لردة الفعل عمى المواقف الغير عادلة والتي تبين مدى 

 (. 9-7,ص2001الحاجة الى االيمان بعدالة العالم  ) نظمي ,
وبيذا عمى المؤسسة في الجامعة تحمل مسؤوليتيا في اعداد تدريسيين قادرين عمى 
التعامل مع المجتمع حاضرا ومستقبال, ويؤكد كالسر عمى ضرورة االندماج بين المدرسين 
والطمبة ,وان يجعموا التعمم مناسبا لتالميذىم ويزودونيم بخبرات النجاح ,مما يؤدي الى النضج 
واالستقالل النفسي ,وجعل االفراد يتحممون مسؤوليتيم داخل حيز المؤسسة الجامعية )الزعبي, 

2003 ,198-196) 
وبناًء عمى ما تقدم تبرز اىمية الدراسة  الحالية عمى حد عمم الباحث كونو المحاولة 
االولى من نوعيا عمى مستوى العراق والوطن العربي وىي تعد الدراسة الوصفية االرتباطية 
 التي تربط ىذه المتغيرات الثالثة مع بعضيا البعض وفقا لممقاييس التي بناىا الباحثان وان

اغمب الدراسات التي اجريت كانت بالمنيج التجريبي ,او اخذ متغير واحد وربطو بمتغيرات 
بعيدة عن الدراسة الحالية , باالضافة الى كونيا عمى فئة التدريسيين والتدريسيات في الجامعة 
حيث تعرضت ىذه الفئة الى الكثير من المعاناة والقسوة والعنف النفسي والجسدي وسوء 

وبيذا تنبثق  متغيرات  من قبل المجتمع مما غرس في انفسيم الياس واالحباط, المعاممة
الدراسة الحالية  من مفاىيم التضامن المجتمعي بحيث تستطيع المؤسسات العامة والخاصة 

وتكمن اىمية الدراسة الحالية بندرة الدراسات  تقديم الحمول لكثير من المشكالت المجتمعية  ,
ة بين الشخصية االيجابية وتحمل المسؤولية االجتماعية واالعتقاد القائم التي تناولت العالق

بعدالة العالم  لدى التدريسيين في الجامعات  , محميا وعربيا , بحسب عمم واطالع الباحث 
 المتواضع ,لذا تكمن  اىمية الدراسة الحالية )النظرية والتطبيقية (. 
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 االهمية النظرية : 
الذي لو القدرة عمى تحمل المسؤولية االجتماعية  , ويمعب دورا ان التدريسي الجامعي  -

كبيرا في نجاح المؤسسة التعميمية و يتمكن من ادارة نفسو وعالقتو باآلخرين ويعمل 
 باصرار وتحدي عمى تطوير مجتمعو نحو االفضل.  

مساعدة المؤسسات التربوية والتعميمية من خالل اجراء البحوث واكتشاف افضل  -
والوسائل التي من الممكن ان تساعد عمى تعديل سموكيات بعض المنتسبين في السبل 

المؤسسة وتنمية الشعور بتحمل المسؤولية بما يتالءم مع السموك المقبول من قبل 
 االفراد والمجتمع.

اىمية دراسة مفيوم تحمل المسؤولية االجتماعية والبحث عن افضل الطرائق وانجحيا  -
يين لما لو من اسيام في تنمية مفيوم الضمير والرقيب الذي لتنميتيما لدى التدريس

ان  يسيم في العممية التربوية بصورة عامة والتفاعل االجتماعي بصورة خاصة.
التدريسي  الجامعي الذي لو القدرة عمى االعتقاد القائم بعدالة العالم ,يمعب دورا كبيرا 

وعالقتو باألخرين ويعمل  في نجاح المؤسسة التعميمية و يتمكن من ادارة نفسو
 باصرار وتحدي عمى تطوير مجتمعو نحو االفضل .  

مساعدة المؤسسات التربوية والتعميمية من خالل اجراء البحوث واكتشاف افضل  -
السبل والوسائل التي من الممكن ان تساعد عمى تنمية الشعور بنمو االعتقاد القائم 

 المقبول من قبل االفراد والمجتمع. لدييم بعدالة العالم بما يتالءم مع السموك
انَّ الدراسة الحالية قد تناول شـريحة  قيادية وميمة اذ تمثمت بأساتذة المرحمة  -

الجامعية, بكونيا االساس الذي يُّبنى عميو شخصية الفرد ودوره في المراحــل الدراسية 
 االخرى.

ت البحث الحالي لدى يتمكن الباحثان من التوصل الى دراسة سابقة تناولت متغيرا لم -
 التدريسيين في الجامعة عمى حد عمم الباحثان المتواضع.

 االهمية التطبيقية :
انَّ الدراســة الحالية تعدُّ وسيمة تنبؤية لمعرفة تحمل المسؤولية االجتماعية مما سـيوفر   -

 اداة لقياس ىذه المفاىيم الضرورية في تطوير المجتمع. 
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االجتماعية لمتدريسيين الجامعيين  لمكشف عن درجة  اىمية مقياس تحمل المسؤولية -
 تحمميم لممسؤولية االجتماعية في المستقبل القريب.

تكمن االىمية التطبيقية لمبحث الحالي في بناء ) تحمل المسؤولية االجتماعية ( لدى  -
التدريسيين في الجامعة, و يمكن االفادة منيما في دراسات وبحوث اخرى تفيد الوزارة 

ة الدراسات العميا بشكل خاص وفئات المجتمع بشكل عام ,وافادة مؤسسات وطمب
الدولة والعمل عمى ابراز تنمية حس الشعور بتحمل المسؤولية االجتماعية لدى 

 التدريسيين في حيز الجامعية. 
تكمن االىمية التطبيقية لمبحث الحالي في بناء مقياس ) االعتقاد القائم بعدالة العالم (   -

تدريسيين في الجامعة, و يمكن االفادة منو في دراسات وبحوث اخرى تفيد لدى ال
الوزارة وطمبة الدراسات العميا بشكل خاص وفئات المجتمع بشكل عام ,وافادة منو 

 ضمن مؤسسات الدولة او في حيز الجامعية. 
 ييدف البحث الحالي التعرف عمى:   اهداف البحث :

االجتماعية لدى التدريسيين في جامعة تكريت التعرف عمى قياس تحمل المسؤولية  1
 واالنبار والموصل .

التعرف عمى قياس االعتقاد القائم بعدالة العالم لدى التدريسيين في جامعة تكريت واالنبار  2
 والموصل .

التعرف عمى داللة الفروق االحصائية لمفيوم تحمل المسؤولية االجتماعية  لدى  3
 االناث(. –تغير النوع )الذكور التدريسيين في الجامعة تبعا لم

التعرف عمى داللة الفروق االحصائية لمفيوم االعتقاد القائم بعدالة العالم  لدى التدريسيين  4
 االناث(. –في الجامعة تبعا لمتغير النوع )الذكور 

ايجاد العالقة االرتباطية بين تحمل المسؤولية االجتماعية واالعتقاد القائم بعدالة العالم  5
 لتدريسيين في الجامعةلدى ا

بتدريسي الكميات االنسانية والعممية /  -حدود الدراسة :  تتحدد الدراسة الحالية
والمتمثمة بـ )جامعة تكريت( و)جامعة االنبار( و)جامعة الموصل ( لمعام الدراسي -العراق

 الدراسة الصباحية ولكال الجنسين .  -( 2021 -2020)
 تحديد المصطمحات:
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: عرفيا كال Take on Social responsibilityؤولية االجتماعية: تحمل المس -
 من:
(:القدرة عمى تحقيق حاجات الفرد بطريقة التحرم االخرين من 1965يعرفيا )كالسر, -1

قدرتيم عمى تحقيق حاجاتيم وحقوقيم , اي الشخص الذي لديو شعور كامن بقدرتو 
دافو بنظرة مسؤولة )العزة , عمى تحديد ما يريده من الحياة لكي يشبع حاجاتو واى

 (.164, ص1999
(: " االلتزام باداء ميام وواجبات معينة في التنظيم االجتماعي 1986يّعرفيا)محمد,  -2

 (.414, ص 1986تسيم في تحقيق اىداف ذلك التنظيم" )محمد, 
(: مدى التزام الفرد باألنظمة والقوانين والتقاليد االجتماعية في 2001يّعرفو )عبداهلل, -3

 ,ص(.2011حمل المسؤولية )عبداهلل ,ت
( , تحمل 1965التعريف النظري : فقد اعتمد الباحثان عمى تعريف )كالسر, -4

 المسؤولية االجتماعية تعريفا نظريا .
التعريف االجرائي " تحمل المسؤولية االجتماعية:" ىي الدرجة التي يحصل عمييا  -5

اس تحمل المسؤولية االجتماعية التدريسيون في الجامعة عند اجابتيم عمى  فقرات مقي
 المعد ليذا الغرض 

 عرفو كال من .belief in a  just world  ثانيا :ـ  االعتقاد القائم بعدالة العالم :
(: اعتقاد الفرد بان مصيره مرتبط بشكل وثيق بما يستحق 1975)روبن وبيبمور ,  -1

(rubin,pepalay,1975,p:65) .) 
2- lerner,miher,1978 ) ) لالفراد حاجة لالعتقاد بانيم يعيشون في عالم يحصل

()نظمي  lerner,miher,1978,p:1030فيو الناس عموما عمى ما يستحقونو )
 (. 33,ص2001,

 lerner,miher,1978 التعريف النظري : فقد اعتمد الباحثان عمى تعريف 3-
 (,لالعتقاد القائم بعدالة العالم تعريفا نظريا.  (

جرائي لالعتقاد القائم بعدالة العالم :  ىي الدرجة الكمية التي يحصل التعريف اال 4-
عمييا  المستجيب )التدريسي( عمى فقرات مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم والذي اعده 

 الباحثان ليذا الغرض .
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رابعا: التدريسي الجامعي : *كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث 
شارة العممية والفنية او العمل في ديوان وزارة التعميم العالي والبحث العممي او العممي واالست

 :ح(.2008مؤسساتيا)وزارة التعميم العالي والبحث العممي , 
 الفــــصل الثاني
 ودراسات سابقة االطار النظري

تباينت العديد من االطر النظرية والنظريات العممية النفسية في تفسيرىا تحمل 
لية االجتماعية تبعا لتباين فمسفة المنظر وفي تفسيره لمسموك االنساني, وسيحاول المسؤو 

الباحثان تقصي بعض تمك التفسيرات ومحاولة ايجاد اتجاه نظري عممي, ومن خالل طرحيا 
 االدبيات والنظريات.

 مفهوم تحمل المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر العمماء  :   -
مع االخرين ىو من اولى الميام التي تواجو الفرد من اجل  ويعتقد اِدلر اّن االنسجام

تكيفو االجتماعي , كما ان الشخص الذي ال يمتمك شعورا باالىتمام االجتماعي سوف يصبح 
شخصا منبوذا وغير مقبول اجتماعيا , وذلك لكونو شخصا خارجا عن معايير وقيم وقواعد 

,  1983لية االجتماعية , )شمتز , المجتمع وىذا مظُير خطيُر من مظاىر نقص المسؤو 
 ( .87-80ص

كما فسر اِدلر المسؤولية االجتماعية عمى اساس ان ىناك اربعة اساليب يتبناىا الناس 
في حياتيم وىذه االساليب ىي : اسموب السيطرة واالخذ والتجني واالسموب الصحيح او السميم 

 (.52, ص 1995)التكريتي ,  , لذلك فاّنو يستطيع اداء مسؤولياتو االجتماعية نحوىم
ويالحظ في افكار )ماسمو( اّن االفراد المحققين لذواتيم عادًة ما يشعرون ان لدييم 

-135, ص 1983رسالة يقومون بيا لتحمل مسؤولياتيم االجتماعية واداء مياميم )شمتز , 
285. ) 

( ,صاحب نظرية التاثير االجتماعي ان التفاعل Strongويعتقد )سترونك ,
جتماعي يعتمد عمى امكانية الفرد في اّن يكون مصدر قوة وجذب لالخرين اال

 (.24,ص2009)السييمي,
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( الى ان تحمل المسؤولية االجتماعية احد مستويات 1984ويشير كل من زىران )
و ىي مسؤولية -المسؤولية التي ليا ثالثة مستويات مترابطة متكاممة ىي : المسؤولية الفردية 

 (.85,ص2012, وعن عممو )مير,الفرد عن نفسو 
وينظر فروم في ىذه الحياة عمى اساس اّن االنسان يعيش عن طريق تقديم االحترام 
لالخرين, والعمل عمى الموازنة المناسبة بين االمان والمسؤولية وىنا يتمكن الفرد من حب ذاتو 

 (.113,ص1983وحب االخرين )شمتز, 
عية التي ىي جانب ميُم من جوانب تحمل وتفيدنا دراسة تحمل المسؤولية االجتما

المسؤولية بالنسبة الى الفرد, في زيادة فيمنا وتوسيع نظرتنا الى الشخصية ,فمم تعد النظرة في 
الوقت الحاضر في مجال دراسة الشخصية ىي النظرة القائمة عمى اساس بيموجي فقط ولم 

 (.32-30, ص 2009تعد النظرة الغالبة )العنبكي, 
)روجرز( اّن االنسان بطبيعتو كائن عقالني واجتماعي وايجابي وواقعي فيما يرى 

وجدير بالثقة ويميل الى التفاعل مع البيئة ويطمح الى تكوين عالقات متبادلة مع االخرين 
 (.230,ص 1981)القاضي واخرون, 

واكد )روجرز( اىمية العالقة بين الفرد والمجتمع اذ اّن الفرد بامكانو العيش حياة 
-261,ص 1983يدة ويتحمل المسؤولية في حياتو, ويوفر االمن لو ولمجتمعو )شمتز, سع

282.) 
وينظر ادلر الى الفرد عمى انو مخموق اجتماعي متأثر بالقوى االجتماعية اكثر من 
القوى البايولوجية, ويمكنو ان يعيش حياتو بامان واستقرار ويحقق اىدافو اذا ارتبط بعالقات 

 (.214-198,ص 1988رين )صالح, اجتماعية مع االخ
واذا ما اعتمد الفرد في مواقف الحياة عمى االسموب السميم والصحيح القائم عمى 
التحكم بالذات والتعاون مع االخرين فاّن الفرد يستطيع اداء مسؤولياتو نحوىم )التكريتي, 

 (.52ص ’1995
عمل او عدمو ىو واكدت نظرية )ايريك فروم (: حيث يرى )فروم( اّن النجاح في ال

نتيجة موازنة بين الحاجات االنسانية والمسؤولية  االجتماعية لدى االفراد, وىكذا ربط فروم 
 (.31,ص2009بين المسؤولية والحب المثمر )العنبكي ,
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واكد )روجرز( اىمية العالقة بين الفرد والمجتمع اذ اّن الفرد بامكانو العيش حياة 
تو, ويوفر االمن لو ولمجتمعو وينبغي الثقة بكل فرد وبقدراتو سعيدة ويتحمل المسؤولية في حيا

وبدوافعو وشعوره بالمسؤولية الممقاة عمى عاتقو لكي يفيم نفسو ومجتمعو )شمتز, 
 (.265,ص1983

(,فقد فسر   ,1984Glasser-,1965وقد اعتمد الباحثان عمى )نظرية كالسر  -
ل  الواقع الذي  يشمل الشخص والظروف كالسر مفيوم تحمل المسؤولية االجتماعية ,من خال

التي تحيط بو بعالقة تفاعمية, واّن الذين يعانون من مشكالت نفسية يعانون من عمة واحدة 
وىي )العجز عن اشباع حاجاتيم بطريقة واقعية وانّيم يسمكون سموكا غير واقعي وغير 

ي اشباع الحاجات صحيح وغير مسؤول في محاوالتيم إلشباع حاجاتيم, اّن ىذا العجز ف
ينعكس في انواع مختمفة من التصرفات تنشا من عدم االندماج مع االخرين , وان الحاجات 

 االنسانية االساسية التي ركز فييا) كالسر(,وىي:
(: الحاجة لالنتماء تحتل مكانة ميمة  (Love & Belongingالحب واالنتماء  -1

مة العالقات مع االخرين سواء في العمل او في حياتنا فنبذل الكثير من الجيد والوقت إلقا
 االسرة, وىذا يعطي افكارا حول الشعور باالنتماء والحب.

: ان القوة او السمطة ىي : " االدراك الذي يجعمنا نضع اىدافا ,Powerالقوة  -2
 مؤثرة لمعالم" . تقدير الذات, اليوية الذاتية, والثقة بالنفس يعكس الشعور بالقوة.

: ىي التي يتحدث عنيا شوقا وىي ال تعني  فقط عدم التقيد Freedomالحرية  -3
لكن ىي اكثر اىمية, اذ اّنيا بذل جيد وقوة لالختيار, قدرة الشخص عمى االختيار فيما بين 

ويرى ,بدائل السموك, عوضا عن بذل الجيد إلدراك خمق الشعور لحرية االرادة,
واالنسان ال يفعل اال ما يمميو عميو عقمو ) توجيو ان قيمة الفرد بما يفعمو ,  Glasserكالسر

ذاتي( فاذا كانت حياة االفراد غير مرضية , فيمكنيم ان يعيدوا قرارىم عن العمل بشكل 
مختمف, وبما ان قيمتنا بما نفعمو فينبغي عمى كل شخص منا اّن يخمق معنى ليويتو ويجب 

مميزة المنفردة لكل شخص فاّنو يقوم بذلك ان نتذكر دائما ان كالسر عندما يؤكد عمى اليوية ال
في ضوء ما اسماه ادلر " االىتمام االجتماعي" واليوية التي ينادي بيا كالسر ليست مغايرة 
لبقية الجنس البشري, فاالفراد الكاممون يعرفون انفسيم بيويتيم الناجمة ويتحممون مسؤولية ما 
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ون عمى تطوير خطط المسؤولية لتحقق ىذه ىم عميو وما يفعمونو وما يريدونو وىم ايضا قادر 
 (.34-32,ص2009االىداف ولتمبية حاجاتيم )العنبكي,

 تحمل المسؤولية االجتماعية : -مبررات االعتماد عمى نظرية كالسر 
لم يجد الباحثان اي نظرية تناولت متغير تحمل المسؤولية االجتماعية, بحسب  -1

وىي انسب  لمسؤولية االجتماعية ,تحمل ااطالعو بشكل دقيق ,لذلك اتبع نظرية 
نظرية يمكن االعتماد عمييا في تحديد مفيوم مفيوم تحمل المسؤولية االجتماعية 
, وفي تفسير النتائج التي سيتوصل الييا الباحث , وذلك لعدة اسباب ,  من 

تعد نظرية  -اىميا :ان النظرية تتميز بالوضوح والشمول في تفسير ىذا المفيوم  
 يتم تناوليا سابقا. شاممة لم 

 اوال :  نبذة تاريخية عن مفهوم االعتقاد القائم بعدالة العالم .
وقد حدد العديد من عمماء النفس ومن مدارس مختمفة ,االثار المترتبة عمى رغبة الفرد 
بالعدالة او شعوره بيا ,فقد عد فرويد العدالة مطمبا حضاريا ال تغدو حياة الفرد بدونو ممكنة 

لعدالة بوصفيا واحدة من قيم الكينونة التي يسعى االفراد الى تحقيقيا بعد اشباعيم ,وصنف ا
لحاجاتيم االساسية والتي يؤدي الفشل في تحقيقيا بعدم االمن والغضب وعدم الثقة باآلخرين 

(furnham,2000mp:4 , 15,ص2001( )نظمي.) 
وارد حسب استحقاقات وقام )ادمز(, بتوسيع مفيوم االنصاف ألنو يؤثر في توزيع الم

االفراد في المجتمع ,وذلك ألنو يدخل العالقات االجتماعية ويؤدي دورا ميما في الصداقات 
والعالقات ,وعمى ىذا االساس فالعدالة في ىذا المنظور ىي االنصاف وان جميع اشكال 

حاصل  العدالة يمكن ان تتطابق مع معادلة االنصاف التي تقول " تتحقق العدالة عندما يكون
طرح مدخالت الفرد من مخرجاتو مقسوما عمى مدخالتو متطابقة مع النسبة ذاتيا الناتجة من 

 (.lerner,1975,p:2-3مدخالت ومخرجات ذوي الصمة ) 
ويعد االعتقاد القائم بعدالة العالم  حاجة تكمن جذورىا في الدوافع القوية التي يتم 

فراد الذين يواجيون ظمما ما سيكونون مدفوعين اكتسابيا من عممية التنشئة االجتماعية ,فاال
 (.lerner,1975,p:5-7الستعادة العدالة )

(, التي اعتمد عمييا الباحثان ,  1998نظرية االعتقاد القائم بعدالة العالم )لينر ,
(, اواسط القرن العشرين 1998lerner ,rحيث نشا ىذا المفيوم عمى يد العالم االمريكي ) 
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اىتماما لوظيفتي "الدافعية ","االتساق المعرفي",الكامنتين في ديناميات ىذا االعتقاد, وقد اولى 
ويمكن تمخيص مضمون ىذه النظرية "ان الناس ومن اجل حماية انفسيم وامنيم النفسي 
وقدرتيم عمى التخطيط لممستقبل يحتاجون لالعتقاد بانيم يعيشون في عالم عادل بالضرورة 

 :lerner&montada,1998,pتطيعون فيو الحصول عمى ما يستحقونو )بعيدا عن الظمم, يس
1.) 

وبدا بصياغة نظريتو وفقا لكيفية تطور فكرة االستحقاق في اذىان الناس بقولو انيم 
يكونون توقعاتيم وينخرط نشاطات واسعة ويقومون مخرجاتيم الشخصية ومخرجات 

وم االعتقاد القائم بعدالة العالم نظام (, نظريتو بان عد مفي lerner,1998االخرين,وقد طور)
اعتقادات ثنائي االنموذج "االول شعوري وحدسي ويرتكز غالبا عمى التداعيات االنفعالية "," 
والثاني" يتضمن معالجة عقالنية عميقة وشعورية لممعمومات المتوافرة 

(lerner,1998,p:258.) 
فعيل العدالة واحدة من اكثر ومن النظريات النفسية التي تقترح تفسيرات إلعادة ت

(,,وتعد ىذه 1998-1965التفسيرات ىي نظرية عدالة العالم التي قدميا لينر من عام ) 
النظرية اطارا نظريا تكامميا لمفاىيم نفسية سابقة ليا وىي تشكيل الخارطة االساسية التي 

مفيوم تكاممي وظفت  ابتكرىا )لينر(, من خالل مفيومو من االعتقاد القائم بعدالة العالم ,ىو
فيو منظورات نفسية متباينة, وتتمخص ىذه النظرية )بان الناس من اجل حماية امنيم النفسي 
وقدرتيم عمى التخطيط لممستقبل ,يحتاجون الى االعتقاد بانيم يعيشون في عالم عادل 

لناس بالضرورة فيو الحصول عمى ما يستحقونو (,وان االعتقاد بالعدالة ىو احد اسس شعور ا
باألمن النفسي ,فالناس يريدون ان يعتقدوا بانيم يعيشون في عالم عادل ليمارسوا حياتيم 
اليومية بشعور من الثقة واالمل وااليمان بالمستقبل ,لذلك يمجؤون الى تفسير االحداث )عزو 
اسبابيا كي تتطابق مع اعتقادىم ىذا , فاما ان يقروا بالظمم في موقف معين ,فيعممون عمى 

ستعادة العدالة التي انتيكت ,اما ان يقروا بعجزىم وبمحدودية قدراتيم بالرغم من اعتقادىم ا
بالظمم ,واما ان ينتظروا تحقق العدالة مستقبال, وقد حدد لينر نوعينمن االساليب التي يوظفيا 

 .( lerner,1980,p:21-22الناس لكي يوائمو ابين حاجاتيم لالعتقاد القائم بعدالة العالم ) 
 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته :
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يتضمن ىذا الفصل تحديد المنيج المستعمل في الدراسة واالجراءات ومواصفاتيا 
وطريقة اختيارىا, وتحديد االدوات واجراءات القياس فضال عن اعتماد الوسائل االحصائية 

 ,وعمى النحو االتي:المناسبة التي استعممت في تحميل ومعالجة و بيانات الدراسة الحالية 
 approach of the researchمنيجية البحث :

من اجل تحقيق اىداف الدراسة  اعتمد الباحثُان منيج البحث الوصفي , وىو يعدر 
 ( . 149: 1990من اكثر مناىج البحث العممي استعماال واكثرىا انتشارا )داود , 
دراسات االرتباطية التي تيدف اذ يأخذ المنيج الوصفي انماطا واشكاال متعددة منيا ال

 ( .188: 2003الى معرفة حجم العالقات لمتغيرات الدراسة ) فان دالين , 
اجراءات البحث :اّن االعتماد عمى االجراءات المنيجية المتمثمة في تحديد مجتمع 
الدراسة واختيار عينتيما وخطوات بناء المقياس فضال عن استعراض الوسائل االحصائية 

 ة في معالجة بيانات الدراسة وعمى النحو التالي :المستخدم
 population  of the researchاوال: مجتمع البحث : 

ويقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكمية ذات العناصر التي يسعى الباحث الى ان 
يعمم عمييا نتائج الدراسة ذات العالقة بالمشكمة المدروسة )عودة والممكاوي 

 (.192,ص1992,
مجتمع الدراسة جميع مفردات الظاىرة التي يقوم الباحث بدراستيا ,سواء كانت  ويعد

,ص  2010افراًدا او اشخاصا او االشياء المراد دراستيا من المجتمع   )المنيزل والعتوم , 
101 .) 

ويتحدد مجتمع الدراسة  الحالية بتدريسيي جامعة تكريت ,وجامعة االنبار وجامعة 
(,ومن الكميات )كمية 2021/ 2020احية االولية ولمعام الدراسي )الموصل لمدراسة الصب
كمية التربية  -كمية التربية االساسية   -وكمية التربية لمعموم الصرفة  -التربية لمعموم االنسانية 

وكمية الطب(, لكال الجنسين  -وكمية اليندسة  -وكمية التربية البدنية وعموم الرياضة  -لمبنات
واالنساني ( لمدراسة الصباحية, والبالغ عددىم  -اث( في التخصصين )العممي االن -) الذكور

( تدريسي وتدريسية , حيث تم اختيار تمك الجامعات ,بطريقة طبقية عشوائية  والتي 28424)
تعد من الجامعات العريقة  في الجانب العممي وفيين كفاءات تدريسية راقية , وتضم تدريسيين  
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لبالد حيث تعد ممثمة لمجامعات االخرى , موزعين بحسب التخصص من مختمف محافظات ا
 (  يوضح ذلك :1والجنس والجدول)
 مجتمع الدراسة موزع حسب التخصص والكمية والجنس( 8)الجدول 

 الكمية التخصص الجامعة
 الجنس

 المجموع
 اناث ذكور

 تكريت

 انساني

 253 53 200 كمية التربية لمعموم االنسانية

 171 77 94 التربية لمبنات كمية

 37 7 30 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 عممي

 117 48 69 كمية التربية العموم الصرفة

 45 12 33 كمية اليندسة نفط

 180 42 114 كمية الطب

 االنبار

 انساني

 155 8 147 كمية التربية لمعموم االنسانية

 133 58 75 كمية التربية لمبنات

 25 - 25 كمية التربية االساسية

 28 3 25 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

 عممي
 70 21 49 كمية اليندسة

 92 16 76 كمية التربية لمعموم الصرفة

 243 86 157 كمية التربية لمعموم االنسانية انساني الموصل

 
 195 80 115 كمية التربية االساسية 

 277 124 153 التربية لمعموم الصرفةكمية  عممي

 2021 659 1362  المجموع

( يتضح االتي : تم الحصول عمى البيانات المؤشرة في 1ومن بيانات الجدول رقم )
اعاله من وحدة التخطيط والمتابعة في رئاسة الجامعات المذكورة , و بمغ مجموع عدد 

( تدريسي وتدريسية 2021)التدريسيين المشمولين بالعينة في جامعة تكريت/االنبار/الموصل 
 اناث . (659( ذكور و)1362بواقع )
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  the sample of the researchثانيا: عينه الدراسة : 
يقصد بعينة الدراسة : ىي جزء من المجتمع الذي تجري عمية الدراسة التي يختارىا 
الباحث الجراء دراستو عميو وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثياًل صحيحا ويتم 

 (.135,ص1977واثناسيوس ,االختيار بسبب صعوبات عممية واقتصادية )البياتي 
وفي ضوء ىذه االعتبارات قد اختيرت عينة الدراسة  بالطريقة العشوائية من المجتمع 
االصمي ,اذ تم اختيار عينة الدراسة  من مجموع الكميات االنسانية والعممية  من جامعة 

 ( 400تكريت وجامعة االنبار وجامعة الموصل ,كما موضح في اعاله ,وقد بمغ عددىا )
تدريسي وتدريسية من مجتمع الدراسة االصمي ,وتعد ىذه العينة ممثمة لمجتمع الدراسة  وبواقع 

( تدريسي وتدريسية  لمتخصص االنساني  1240( تدريسية, و ) 200( تدريسي , و ) 200)
 ( تدريسي وتدريسية  لمتخصص العممي .781, و )

  Tools of the researchثالثا : ادوات البحث : 
الدراسة, وىي الطريقة او الوسيمة التي من خالليا يتم جمع المعمومات والبيانات  اداة

 ( . 202,ص 2008الضرورية لالجابة عن اسئمة البحث ) عبد المؤمن , 
ولتحقيق اىداف الدراسة  الحالية كان البد من توافر اداة لقياس تحمل المسؤولية 

ى معرفة قياس وتّحمل المسؤولية االجتماعية االجتماعية, وبما ان الدراسة الحالية تيدف ال
لدى التدريسيين في الجامعة , لذا تطمب االمر توافر ىذه االداة التي  تتوافر فييا الخصائص 

 السيكومترية لتحقيق اىداف الدراسة الحالية وىي :
 مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية : -

واالجنبية وبحثيما في الدراسات  بعد اطالع الباحثان عمى عدد من الدراسات العربية
ذات العالقة بموضوع بحثيما لم يتمكن من الحصول مقياس عربي مناسب لقياس تحمل 
المسؤولية االجتماعية ,وذلك لحداثة ىذا المتغير وندرة الدراسات االجنبية والعربية والمحمية 

الباحثان لم يجد اداة  التي تناولتو , ال تتالءم مع اىداف ومتغيرات البحث الحالي ,وبما ان
مناسبة لتحقيق اىداف دراستو والختالف اىداف الدراسة الحالية عن اىداف الدراسات السابقة 
التي تناولت ىذا كمتغير, وبعد استشارة عدد من المتخصصين في العموم التربوية والنفسية 

تالءم مع طبيعة لبيان آرائيم حول امكانية بناء مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية الذي ي
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البيئة العراقية في المرحمة الراىنة, ولقياس اداة تحمل المسؤولية االجتماعية ,تطمب توافر اداة 
 تقيس ىذا المتغير, لذلك فقد اعتمد الباحثان االجراءات االتية في بناء المقياس . 

 وصف خطوات بناء مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية.
ية لبناء المقياس :وقد حدد الباحث منطمقاتو النظرية عمى تحديد المنطمقات النظر  -ا

يعد تحديد بعض االعتبارات االساسية والمنطمقات النظرية لبناء المقياس قبل النحو االتي: 
البدء بأعداده خطوة ميمة البد منيا ,ألنيا تشكل القاعدة التي يستند الييا ذلك المقياس 

(cronbuch,1970,p;530.) 
 لمنطمقات بما يأتي: وتتمخص تمك ا

تحديد المفيوم النظري )تحمل المسؤولية االجتماعية(:وقد اعتمد الباحث  عمى نظرية  - أ
( وقد عرف مفيوم )تحمل المسؤولية االجتماعية( باّنو  1984-1965وتعريف ) كالسر,

القدرة عمى تحقيق حاجات الفرد بطريقة التحرم االخرين من قدرتو عمى تحقيق حاجاتيم )
وحقوحقيم ,ولدييم شعور كامن عمى تحديد مايريدونو من الحياة , لكي يشبعوا حاجاتيم 

 واىدافيم بطريقة مسؤولة وبناءة (.
اعتماد النظرية الكالسيكية في القياس النفسي : الّنيا تعتمد عمى فرضية  -ج 

درجات االفراد في اساسية في بناء المقاييس النفسية التربوية وتحميل فقراتيا, مفادىا ان توزيع 
السمة او الخاصية التي يقيسيا االختبار يتخذ شكل التوزيع االعتدالي الذي يتاثر بطبيعة 

 ( . ,p Brown ,1986 :118خصائص عينة االفراد, وخصائص عينة فقرات االختبار )
وتنطمق ايضا النظرية الكالسيكية في القياس النفسي من كون توزيع  درجات االفراد 

 (.71-70, ص1977التي يقيسيا االختبار ) الدليمي,  في السمة
( : والذي يعبر فيو عن شكل self-reportاالعتماد عمى اسموب التقرير الذاتي ) -د

العبارات التقريرية لمفقرات اذ تتضمن كل فقرة من المقياس موقف مَر بخبرة الفرد في حياتو 
 (. 145,ص 1987اليومية , )الكبيسي ,

المقياس : لقد قام الباحث بمراجعة مجموعة من الدراسات  صياغة فقرات -ه
والمقاييس السابقة بقية االفادة منيا او من االفكار الموجودة في فقراتيا بما يتناسب مع مجتمع 

 (.24, ص 2010الدراسة الحالية )مجيد,
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اعداد بدائل االجابة : في ضوء ما تقدم تم صياغة فقرات المقياس المكون من  -و
تنطبق عمي بدرجة  (فقرة لممقياس بصيغتو االولية , واعتمد خمسة بدائل االجابة ىي ( 29)

تنطبق عمية بدرجة  –تنطبق عمي بدرجة متوسطة  –تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدا –كبيرة جدا
( لمفقرات 182838485تنطبق عمي بدرجة قميمة  ( ,وقد وضعت درجات لمبدائل ) –قميمة 

 ( لمفقرات السمبية.5,4,3,2,1االيجابية , و)
اعداد تعميمات المقياس: تعد تعميمات المقياس بمثابة الدليل الذي يسترشد بو  -ز

المستجيب اثناء اجابتو عمى فقرات المقياس , لذا قام الباحث بأعداد تعميمات المقياس التي 
تضمنت كيفية االجابة عن فقراتو ,وحث المستجيب عمى الدقة في االجابة  او يستجيب 

 (.70,ص1981لالتجاه المرغوب فيو اجتماعيا )الزوبعي واخرون ,
صالحية فقرات المقياس : بعد ان تمت صياغة فقرات مقياس تحمل المسؤولية     

االجتماعية و تحديد مفيوم المقياس, قام الباحث بعرض المقياس بصيغتو االولية والمكون من 
في العموم التربوية والنفسية , والبالغ ( فقرة عمى مجموعة من المحكمين والمختصين 29) 

( استاذا جامعيا ,وذلك إلبداء آرائيم ومالحظاتيم عمى 1(  خبيرا )ممحق , 22عددىم ) 
 المقياس فيما يتعمق بمدى صالحية الفقرات من اجل تحقيق اىداف البحث. 

-chiوبعد جمع اراء المحكمين ومن خالل استخدام مربع كاي لعينة واحدة )
sguare) : تم التوصل الى االتي 

 تعديل بعض الفقرات  لجعميا اوضح عمى الفيم من قبل المحكمين.  -1
استبقاء جميع الفقرات التي حصمت عمى اعمى قيمة احصائية من قيمة مربع كاي   -2

(3884.) 
( ,التي حصمت عمى اقل من قيمة مربع كاي الجدولية 4تم استبعاد وحذف الفقرات )  -3

/ا ( يوضح ذلك , 3( فقرة ممحق )25س بشكميا النيائي ), واصبحت فقرات المقيا
%( فما فوق واصبح المقياس 80وكانت نسبة اتفاق المحكمين عمى فقرات المقياس )

 (.      2بصيغتو النيائية) الجدول 
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 ( نتائج اراء المحكمين عمى فقرات مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية0الجدول )

 رةرقم الفق
عدد 

 الفقرات

قيمة  غير الموافقون الموافقون
مربع 
كاي 

المحسو 
 بة 

 2كا
 النسبة العدد النسبة العدد الجدولية 

1-2-3-5-6-7-
8-9-10-12-

15-16-17-18-
19-20-21-22-
23-24-25-26- 
27-28-29                                                

25 20 90890% 2 90’9% 16818 3884 

4-11-13-14 4 2 9890 20 90890% - - 
 (3884( تساوي )1(  درجة حرية )0805قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى داللة )

كما التزم الباحثان  بالتعديالت المغوية الطفيفة التي اقترحيا بعض السادة المحكمين 
 االحصائي.مع عرض المقياس عمى خبير لغوي ,لتكون بعد ذلك الفقرات جاىزة لمتحميل 

 عينه وضوح التعميمات والفقرات : 
لغرض التحقق من وضوح الفقرات و تعميمات المقياس وفقراتو وبدائمو والكشف       

عن الفقرات التي تتصف بالغموض والصعوبات التي تواجو المستجيب لتالفييا ,والوقت الذي 
بصورتو االولية , وحساب  تستغرقو االجابة عمى المقياس, والكشف عن الفقرات غير الواضحة

الوقت المستغرق لإلجابة , ومعرفة الصعوبات التي يمكن ان تحدث في اثناء تطبيق المقياس 
,ومالحظة ردود افعاليم نحو الصياغة المغوية وطبيعة الميمات المطموبة منيم, طبق الباحث  

شوائيا من غير ( تدريسيا وتدريسية, اختيروا ع50المقياس عمى عينة عشوائية مكونة من )
االناث , وقد تبين من خالل ىذا  –عينة التحميل االحصائية موزعين وفق متغيري الذكور 
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االجراء ان فقرات المقياس وتعميماتو كانت واضحة ومفيومة لكل افراد العينة وقد تراوح الوقت 
ريف ( دقيقة ,وقد بدا الباحث بتع15( دقيقة بمتوسط مقداره )16-14المستغرق لالجابة )

االساتذة بان اليدف من تطبيق المقياس ىو البحث العممي واوضحت ليم كيفية االجابة عنو, 
وبعد االنتياء من تطبيق المقياس, قام الباحث بتسجيل الزمن المستغرق لالجابة في بداية 
ونياية التطبيق , فضال عن تسجيل المالحظات واالجابة عن استفسارات االساتذة كافة, 

جابة( كانت واضحة الة ىذه التجربة ان فقرات المقياس )تعميماتو, فقراتو , طريقة اوتبين نتيج
ومفيومة لدى جميع افراد العينة , وقد كان الزمن الذي استغرق في االجابة عن المقياس  

 ( دقيقة . 15)
 (تصحيح المقياس:  استخدم الباحث خمسة بدءائل لتقدير االستجابة عمى فقرات المقياس  -

تنطبق عمي بدرجة  –تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدا –عمي بدرجة كبيرة جدا تنطبق
تنطبق عمي بدرجة قميمة ( ,وقد وضعت درجات  –تنطبق عمية بدرجة قميمة  –متوسطة 
 ( لمفقرات السمبية.5,4,3,2,1( لمفقرات االيجابية , و)182838485لمبدائل )

 (:discrimination powerا ــ القوة التمييزية لمفقرات ) 
وقد تم ايجاد القوة التمييزية لمفقرات باسموب المجموعتين المتطرفتين اذ تم استخراج 
الدرجة الكمية لكل فرد وتم ترتيب الدرجات تنازليا من اعمى درجة الى ادنى درجة وتم اعتماد 

%( من استمارات المجموعة الدنيا 27%( من استمارات المجموعة العميا ونسبة )27نسبة )
واليدف من ذلك تحديد المجموعتين  المتطرفتين المتين  تتصفان بأكبر حجم واقصى تباين 

(  لممجموعة 108( استمارة بواقع )216وعميو فقد بمغت المجموعتان المتطرفتان ) ,ممكنٍ 
 Two)(  لممجموعة الدنيا, وبعد استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين108العميا و)

Independent Samples t.test)  الختبار داللة الفروق بين اوساط المجموعتين العميا ,
( 1896والدنيا , وعدت قيمة االختبار التائي المحسوبة االكبر من القيمة التائية الجدولية )

( تدريسيا , وكانت 400داللة عمى القوة التمييزية لمفقرات عمما ان عينة بناء الفقرات بمغت 
المحسوبة لفقرات مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية  اكبر من القيمة جميع القيم التائية 

( , يدل ذلك عمى اّن جميع 214( ودرجة حرية )0805التائية الجدولية عند مستوى داللة )
فقرات مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية تتمتع بقدرة عمى التمييز بين االساتذة ممن يمتمكون 
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(  4ين يمتمكون مستوى منخفض من الخاصية والجدول )  مستوى عال من الخاصية والذ
 يبين ذلك.

 ( القوة التمييزية لفقرات مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية.4جدول )
 

 الفقرات
 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

ت 
 الفقرات

 المجموعة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

1 
  08783 48675 العميا

88946 
14 

  18023 48287 العميا
 08969 28222 الدنيا 08783 38722 الدنيا 158217

2 
  08766 48694 العميا

118074 
15 

  18118 48037 العميا
 08849 28314 الدنيا 08667 38611 الدنيا 128741

3 
 

  08547 48713 العميا
128223 

16 
  18323 48074 العميا

 08840 28277 الدنيا 08836 38537 الدنيا 118905

4 
  08417 48888 العميا

158560 
17 

  08950 48444 العميا
 08883 38620 الدنيا 08814 38518 الدنيا 68601

5 
  08646 48777 العميا

118090 
18 

  08729 48694 العميا
 08800 38703 الدنيا 08860 38629 الدنيا 98509

6 
  18591 38805 العميا

78538 
19 

  08767 48509 العميا
 08799 38657 الدنيا 08970 28453 الدنيا 78991

7 
  08900 48537 العميا

7, 704 
20 

 08896 48592 العميا
78585 

 08860 38685 الدنيا 08918 38583 الدنيا

8 
  08537 48805 العميا

11,059 
21 

  08678 48685 العميا
 0,834 38703 الدنيا 08915 38675 الدنيا 98482

9 
  08698 48750 العميا

118090 
22 

  08690 48500 العميا
 08771 38675 الدنيا 08736 38666 الدنيا 88273

10 
  08508 48851 العميا

148411 
23 

  08565 48750 العميا
 08697 38713 الدنيا 08776 38564 الدنيا 118997

  08977 48185 العميا 24  08764 48703 العميا 11
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 58066 08900 38537 الدنيا 108298 08833 38583 الدنيا

12 
  08754 48527 العميا

88043 
25 

  18370 48009 العميا
 18118 38398 الدنيا 08881 38629 الدنيا 3,590

13 
  18101 48101 العميا

 08857 28222 الدنيا 148198

 (.214( ودرجة حرية )0805( عند مستوى )1896القيمة التائية الجدولية )
 ـ ب ـ عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس )صدق الفقرات (:

يشير يعد ىذا االسموب من اكثر االساليب استعماال في تحميل فقرات المقاييس, اذ 
الى مدى تجانس فقرات المقياس في قياس الظاىرة السموكية , و اّن ّكل فقرة من فقرات 
المقياس تسير في المسار نفسو الذي يسير فيو المقياس , و ان ارتبـاط درجـة الفقرة بالدرجة 

خذ الكمية لممقياس يعني اّن الفقرة تقيس المفيوم الذي تقيسو الدرجة الكمية ,والمقياس الذي تا
 (.Allen & Yen, 1979, p : 124فقراتو عمى وفق ىذا المؤشر يمتمك صدقا بنائيا ) 

( بين درجة الفقرة والدرجة Pearsonرتباط بيرسون )Hوقام الباحث بحساب معامل 
الكمية لممقياس , وعند مقارنة قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين درجة الفقرة والدرجة الكمية 

( , 0805( عند مستوى داللة )08098الحرجة لمعامالت االرتباط البالغة )لممقياس بالقيمة 
( تبين جميع الفقرات ذات عالقة دالة احصائيا بالدرجة الكمية لممقياس 398ودرجة حرية )

وىي دالة ,اي اّن فقرات المقياس تتسق فيما بينيا في قياس تحمل المسؤولية االجتماعية, 
 (.5الجدول )وكانت النتائج كما مبينة في 

 ( قيم معامل ارتباط درجو الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس تحمل المسؤولية االجتماعية5جدول )
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 08449 8 08527 15 08518 22 08437 
2 08575 9 08564 16 08524 23 08533 
3 08587 10 08580 17 08370 24 08307 
4 08645 11 08483 18 08576 25 08264 
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5 08521 12 08406 19 08426 
6 08367 13 08521 20 08421 
7 08402 14 08535 21 08496 

( 398( وبدرجة حرية )0805القيمة الحرجة الجدولية لمعامل االرتباط عندمستوى )
 (.08096)تساوي 

 الخصائص السيكومترية لمقياس تحمل المسؤولية االجتماعية: 
لقد اتجيت جيود الميتمين بالقياس النفسي الى زيادة دقة المقاييس النفسية, بتحديد  

الخصائص القياسية )السيكومترية( لممقاييس وفقراتيا, التي يمكن ان تكوَن مؤشرات عمى 
 اء عممية القياس باقل ما يمكن من اخطاء.دقتيا في قياس ما وضعت لقياسو واجر 

 ( :  Validity of the Scaleصدق المقياس ) -اوال
يعد صدق االداة من الخصائص المية التي يجب مراعاتيا في بناء المقاييس النفسية  

 , وقد استعمل الباحث اكثر من طريقة لتحقيق الصدق وىما : 
 ( : Face validityالصدق الظاىري ) - أ

ى اّنو يقيس القدرة او الخاصية او الموضوع الذي اعد لقياسو ) عمر واخرون يشير ال
 ( . 196,ص 2010, 

ويتحقق ىذا النوع من الصدق بعرض فقرات المقياس قبل تطبيقو عمى مجموعة من 
المحكمين المتخصصين الذين يتصفون بالخبرة العممية التي تساعدىم عمى الحكم عمى مدى 

 ( .  Ebel , 1972 ,554صالحية فقرات المقياس لمسمة المراد قياسيا ) 
المسؤولية االجتماعية عندما عرض وقد تحقق ىذا النوع من الصدق في مقياس تحمل 

الباحث فقرات المقياس عمى مجموعة من المحكمين المختصين في العموم التربوية والنفسية 
( محكما لألخذ بارائيم ومقترحاتيم حول الفقرات ,وقد اتفقوا عمى صالحية 22والبالغ عددىم )

التعديالت وقد تم حذف  فقرات المقياس لقياس  تحمل المسؤولية االجتماعية , واجريت بعض
( فقرة بشكميا النيائي بما 25( فقرات من المقياس بصيغتو االولية واصبح عدد الفقرات )4)

 يتالءم مع البيئة التي يطبق عمييا المقياس ممحق ) ا(. 
 ( . Construction  Validityصدق البناء :) -أ 
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ير ىذا النوع من يسمى صدق البناء او صدق المفيوم او صدق التكوين الفرضي , ويش
الصدق الى اي مدى يقيس المقياس النفسي لمتكوين الفرضي او المفيوم النفسي من خالل 
التحقق التجريبي , مدى تطابق درجاتو مع المفيوم او االفتراض الذي اعتمد عمييا الباحث 

 ( . 266,ص 2012في بناء المقياس ) الكبيسي , 
 الدالئل والمؤشرات االتية  : وقد تم  التحقق من صدق البناء من خالل 

 استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس بوساطة اسموب المجموعتين المتطرفتين . -
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس , وعميو عندما َحَسب الباحث القوة التمييزية  -

قابمية  تحمل لمفقرات عدت جميعيا مميزة ,اي ليا القدرة عمى قياس الفروق الفردية في 
المسؤولية االجتماعية ,واّن جميع معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس 

 كانت دالة احصائيا .
   : Scale Reliabilityثبات المقياس -ثانيا 

ويعنى ثبات المقياس عدم تناقض المقياس مع نفسو عند اعادة تطبيقو مرة ثانية. 
 (. 495, ص1979)السيد, 

 تم حساب ثبات مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية   بطريقتين وىي : وقد 
 (:  Test , Retest methodاــ  طريقة االختبار و اعادة االختبار ) 

ويقصد بيا طريقة تستعمل لمحصول عمى معامل ثبات وذلك عن طريق تطبيق 
تقرار المقياس عبر المقياس مرتين عمى العينة نفسيا بفاصل زمني مناسب ليتم التاكد من اس

 (.   Anastasia,1976,p:110الزمن )
اذ يتم حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيق االول و التطبيق الثاني فيكون 

 ( .  527,ص 1991معامل ارتباط )فيركسن, 
( تدريسيا وتدريسية من كمية ) 50وقد طبق الباحث المقياس عمى عينة مكونة من )

( يوما قام الباحث بالتطبيق  15انية (تم اختيارىم عشوائيا , وبعد مرور)التربية لمعموم االنس
الثاني , وبعد االنتياء من التطبيقين حمل االجابات , واحتسبت الدرجات, وقد استعمل الباحث 

( 0882معامل ارتباط )بيرسون ( بين درجات التطبيقين االول والثاني , فكان معامل االرتباط)
(  اّن معامل الثبات اذا كان  1985لثبات جيدة , اذ اشار ) عبدالرحمن , وتعد قيمة معامل ا



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)5014 ) 
 

,  1985( فاّن ذلك يعد مؤشرا جيدا عمى ثبات المقياس )عبدالرحمن, 70,0اعمى من  )
 (.85ص

كرونباخ لالتساق الداخمي )  -طريقة االتساق الداخمي باستعمال معامل الفا -ب
 (: Alfa Cronbachـ

التي تمتاز بتناسقيا و امكانية الوثوق بنتائجيا عمى حساب االرتباط تعد ىذه الطريقة 
تبين درجات جميع فقرات المقياس, عمى اعتبار اّن الفقرة عبارة عن مقياس بذاتو , ويؤشر 
معامل الثبات اتساق اداء الفرد, اي التجانس بين فقرات المقياس, وتمكننا ىذه الطريقة من 

ن اّن يصل اليو معامل الثبات , ولمتحقق من ثبات المقياس معرفة الحد االعمى الذي يمك
( تدريسي وتدريسية, اذ 400طبقت معادلة الفاكرونباخ عمى درجات افراد العينة التي بمغت)

( وىو معامل ثبات مناسب يمكن الركون اليو الغراض 0884بمغ معامل الثبات بيذه الطريقة )
 البحث العممي.

 س تحمل المسؤولية االجتماعية.ــ الصيغة النهائية لمقيا
( فقرة  انظر  25تحمل المسؤولية االجتماعية من ) -تكون المقياس بصيغتو النيائية 

تنطبق عمي  –( بدائل ) تنطبق عمي بدرجة كبيرة جدا5(,  وقد وضع لممقياس)3الممحق )
عمي تنطبق  –تنطبق عمية بدرجة قميمة  –تنطبق عمي بدرجة متوسطة  –بدرجة كبيرة جدا

( لمفقرات االيجابية  1, 2, 3, 4, 5بدرجة قميمة ( , وتعطى عند تصحيح الدرجات ) 
( لمفقرات السمبية ,وقد استخرجت لو الخصائص السيكومترية لممقياس والتحميل 5,4,3,2,1,)

( تحمل المسؤولية االجتماعية, 78االحصائي لمفقرات ,وقد بمغ المتوسط الفرضي لممقياس)
ن يكون المقياس بشكل  دقيق بوضعو النيائي حول شكل توزيع درجات وبيذا يستطيع ا

 االساتذة عمى المقياس. 
 المؤشرات االحصائية الوصفية لمقياس تحمل المسؤولية االجتماعية :  -

عند استخراج المؤشرات االحصائية الوصفية لدرجات استجابات عينة ىذا الدراسة , 
حمل المسؤولية االجتماعية كان اقرب الى التوزيع تبين اّن درجات افراد العينة لمقياس ت

( , وقد حصل الباحث عمى عدد من المؤشرات Normal) Distributionاالعتدالي 
 ( يوضح ذلك .2االحصائية  وكما ىو مبين في الشكل) 
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 ( توزيع درجات مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية1شكل )
 ( المؤشرات االحصائية الوصفية  لمقياس تحمل المسؤولية االجتماعية .6)جدول 

 قيمتيا الخصائص االحصائية الوصفية

 400 العدد

 97,5225 الوسط الحسابي

 978000 الوسيط

 97800 المنوال

 1186919 االنحراف المعياري

 08044 االلتواء

 08121 التفرطح

 67800 المدى
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 58800 اقل درجة

 125800 درجة اعمى

 اوال : مقياس االعتقاد القائم عمى عدالة العالم:
لقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم تطمب توافر اداة تقيس ىذا المتغير وبعد اطالع 
الباحثان عمى االدبيات السابقة لم يجد الباحثان بحدود ما توفر لديو من ادبيات سابقة اداة 

دعا الباحثان لبناء مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم, وقد  مناسبة لعينة البحث لقياس ,مما
 اعتمد الباحثان االجراءات االتية في بناء المقياس . 

( فقرة   23صياغة فقرات المقياس: وقد تم صياغة فقرات المقياس المكون من )
موافق  غير –محايد  –موافق  –موافق جدا (واعتمد الباحثان عمى خمسة بدائل لالجابة ىي 

( لمفقرات االيجابية ) 182838485غير موافق اطالقا (( وقد وضعت درجات لمبدائل ) –
 ( لمفقرات السمبية  . 5,4,3,2,1

صالحية فقرات المقياس : بعد ان تمت صياغة فقرات مقياس االعتقاد القائم بعدالة 
ية , والمكون من ) العالم  وتحديد مفيوم المقياس ,قام الباحث بعرض المقياس بصيغتو االول

( فقرة عمى مجموعة من المحكمين والمختصين في العموم التربوية والنفسية , والبالغ 23
(  خبيرا , وذلك البداء ارائيم ومالحظاتيم عمى المقياس فيما يتعمق بمدى  22عددىم ) 

 صالحية الفقرات من اجل تحقيق اىداف الدراسة من حيث, مدى مالئمة تعميمات المقياس .
 مدى صالحية فقرات المقياس وبدائل االجابة . -
 تعديل او حذف او اضافة اي فقرة كما يرونيا مناسبة . -

 chi-sguareوبعد جمع اراء المحكمين ومن خالل استخدام مربع كاي لعينة واحدة )
 ( تم التوصل الى االتي :

 تعديل بعض الفقرات  لجعميا اوضح عمى الفيم من قبل المحكمين. -
استبقاء جميع الفقرات التي حصمت عمى اعمى قيمة احصائية من قيمة مربع كاي  -

(3884.) 
تم حذف واستبعاد الفقرات التي حصمت عمى اقل من قيمة مربع كاي الجدولية ,  -

( يوضح ذلك , وكانت نسبة 1( فقرة ,ممحق )22واصبحت فقرات المقياس بشكميا النيائي )
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%( فما فوق واصبح المقياس بصيغتو النيائية) 80قياس )اتفاق المحكمين عمى فقرات الم
 (.                       3الجدول )

 
 ( نتائج اراء المحكمين عمى فقرات مقياس تحمل االعتقاد القائم بعدالة العالم7جدول )

 رقم الفقرة
عدد 

 الفقرات

قيمة  غير الموافقون الموافقون
مربع 
كاي 

 الجدولية 

 الداللة
 النسبة العدد النسبة العدد

1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-11-12- 13-14-
15-16-17-18-19-20-
21-22 

22 22 100% 0 0% 22 3884 

23 1 3 13863% 19 86816 - - 
 (3884( تساوي )1(  درجة حرية )0805قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى داللة )

التي اقترحيا بعض السادة المحكمين كما التزم الباحث  بالتعديالت المغوية الطفيفة 
 مع عرض المقياس عمى خبير لغوي ,لتكون بعد ذلك الفقرات جاىزة لمتحميل االحصائي.

 التحميل االحصائي لفقرات المقياس :   
 اــــــ القوة التمييزية لمفقرات :   

ويّعد تمييز الفقرات جانبا ميما في التحميل االحصائي لفقرات المقياس المكون من 
( تدريسيا ,الننا من خاللو نتاكد من كفاءة فقرات المقاييس النفسية و خاصة المقاييس 400)

معيارية المرجع, اذ اّنيا تؤشر قدرة فقرات المقياس عمى الكشف عن الفروق الفردية بين 
 (. (ebel,1972,p:399االفراد  

وقد تم ايجاد القوة التمييزية لمفقرات باسموب المجموعتين المتطرفتين اذ تم استخراج 
الدرجة الكمية لكل فرد وتم ترتيب الدرجات تنازليا من اعمى درجة الى ادنى درجة وتم اعتماد 

يا %( من استمارات المجموعة الدن27%( من استمارات المجموعة العميا ونسبة )27نسبة )
واليدف من ذلك,تحديد المجموعتين  المتين  تتصفان باكبر حجم واقصى تباين ممكن, وعميو 

( 108( لممجموعة العميا و)108( استمارة بواقع )216بمغت المجموعتان المتطرفتان )
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 لممجموعة الدنيا, وبعد استخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين
 Two Independent Samples t.test ختبار داللة الفروق بين اوساط المجموعتين ال

العميا والدنيا , وعدت قيمة االختبار التائي المحسوبة االكبر من القيمة التائية الجدولية 
( داللة عمى القوة التمييزية لمفقرات , وكانت  جميع القيم التائية المحسوبة لفقرات 1896)

من القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة مقياس االعتقاد القائم عمى عدالة العالم اكبر 
( , يدل ذلك عمى ان جميع فقرات مقياس االعتقاد القائم عمى 214( ودرجة حرية )0805)

عدالة العالم تتمتع بقدرة عمى التمييز  بين االساتذة ممن  يمتمكون مستوى عالي من الخاصية 
 وضح ذلك.( ي4والذين يمتمكون مستوى منخفض من الخاصية وجدول )

 ( يوضح معامالت التمييز لفقرات مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم.1جدول )

 المجموعة الفقرات
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

ت 
 الفقرات

 المجموعة
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

1 
  18233 38972 العميا

48933 
12 

  08839 48074 العميا
 08806 38796 الدنيا 18221 38148 الدنيا 28840

2 
  08783 48148 العميا

68212 
13 

  08986 28870 العميا
 08763 28157 الدنيا 08782 48203 الدنيا 58940

3 
 

  08782 48203 العميا
88085 

14 
  08698 48416 العميا

 08877 38842 الدنيا 18122 38138 الدنيا 58320

4 
  18028 38231 العميا

38728 
15 

  08846 38888 العميا
 18086 38185 الدنيا 18191 28666 الدنيا 58310

5 
  18084 28963 العميا

88555 
16 

  08962 48092 العميا
 18117 38324 الدنيا 08879 18879 الدنيا 58415

6 
  18054 28990 العميا

98123 
17 

  18163 28638 العميا
 08742 28009 الدنيا 08833 18833 الدنيا 48740

7 
  18085 38129 العميا

88385 
18 

 08958 48157 العميا
48787 

 18163 38463 الدنيا 08901 18990 الدنيا

8 
  18094 38083 العميا

88710 
19 

  18130 28555 العميا
 08881 18907 الدنيا 08823 18935 الدنيا 48700

9 
  08902 38768 العميا

58338 
20 

  08765 48046 العميا
 08913 38768 الدنيا 18237 28981 الدنيا 28422
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10 
  1,004 28398 العميا

38703 
21 

  18190 28824 العميا
 08965 28175 الدنيا 08942 1,907 الدنيا 48395

11 
  08752 38777 العميا

58131 
22 

  18253 38592 العميا
 18276 28583 الدنيا 18143 38101 الدنيا 58864

 (.214( ودرجة حرية )0805( عند مستوى )1896القيمة التائية الجدولية )
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس )صدق الفقرات (: -ب

( بين درجة الفقرة والدرجة Pearsonالباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون )قام 
الكمية لممقياس , وعند مقارنة قيم معامالت االرتباط المحسوبة بين درجة الفقرة والدرجة الكمية 

( , 0805( عند مستوى داللة )08098لممقياس بالقيمة الحرجة لمعامالت االرتباط البالغة )
( تبين جميع الفقرات ذات عالقة دالة احصائيا بالمجال وبالدرجة الكمية 398ودرجة حرية )

مقياس, وىي داللة عمى ان فقرات المقياس تتسق فيما بينيا في قياس, وقد كانت النتائج كما لم
 (.5مبينة االعتقاد القائم عمى عدالة العالم في الجدول )

( قيم معامل ارتباط االعتقاد القائم بعدالة العالم عالقة درجه الفقرة بالدرجة الكمية 9جدول )
 لمقياس

 معامل االرتباط رقم الفقرة باطمعامل االرت رقم الفقرة
1 08351 12 08255 
2 08292 13 08401 
3 08364 14 08301 
4 08236 15 08291 
5 08523 16 08361 
6 08546 17 08391 
7 08481 18 08404 
8 08461 19 08376 
9 08261 20 08190 

10 08266 21 08257 
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11 08258 22 08364 
( 398( وبدرجة حرية )0805لمعامل االرتباط عندمستوى )القيمة الحرجة الجدولية  
 (.08098تساوي )

 الخصائص السايكومترية لمقياس االعتقاد القائم عمى عدالة العالم: -
( :  قام الباحثان بحساب الصدق بطريقتين Validity of the Scaleاوال : الصدق )

 ىما 
 (:  (Face validity الصدق الظاىري -1

وقد تحقق الباحثان من الصدق الظاىري لمقياس وذلك بعرضو عمى لجنة          
المحكمين االعتقاد القائم بعدالة العالم والمختصين في مجال العموم التربوية والنفسية لتقدير 
صالحيتيا في قياس وقد اتفقوا عمى قياس صالحية فقرات االعتقاد القائم بعدالة العالم 

 بعض التعديالت لممقياس بما يتالءم مع البيئة التي يطبق عمييا المقياس. الفقرات, واجريت 
 (:  Construction  Validityــ   صدق البناء )2 

 وقد تم  التحقق من صدق البناء من خالل المؤشرات االتية :         
رقم ايجاد القوة التمييزية لفقرات المقياس بوساطة اسموب المجموعتين المتطرفتين جدول  -

(4 .) 
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس مؤشرا لصدق الفقرة ومؤشرا لتجانس الفقرات في  -

 (.5قياسيا لمظاىرة كما ىو مبين في جدول )
 :  Scale Reliabilityثانياـــ ثبات المقياس  :  

 ولحساب معامل ثبات مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم طريقتين ىما :  
 Test –Retest Methodطريقة االختبار واعادة االختبار :  -ا

تم استخراج الثبات بيذه الطريقة بعد تطبيق المقياس عمى عينة اعادة االختبار 
( يوما قام الباحث بالتطبيق الثاني ,  15( تدريسي وتدريسية وبعد مرور)50المكونة من )

سبت الدرجات, وقد استعمل الباحث )معامل وبعد االنتياء من التطبيقين حممت االجابات, واحت
( والذي 0877ارتباط بيرسون( بين درجات التطبيقين االول والثاني , فكان معامل االرتباط )

عميو يمكن االعتماد  يمثل معامل ثبات المقياس, وتشير النتيجة الى اّن معامل الثبات جيد
 (. 56,ص1996)الياشمي ,
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 كرونباخ لالتساق الداخمي : -تعمال معامل الفاطريقة االتساق الداخمي باس - ب
Alfa) Cronbach:) 

لمتحقق من ثبات المقياس طبقت معادلة الفاكرونباخ عمى درجات افراد العينة التي 
( وىو معامل  0879( تدريسي وتدريسية, اذ بمغ معامل الثبات بيذه الطريقة ) 400بمغت )

 ثبات يمكن االعتماد عميو الغراض البحث الحالي . 
 

 الة العالم : المؤشرات االحصائية الوصفية لمقياس االعتقاد القائم بعد -
عند استخراج المؤشرات االحصائية الوصفية لدرجات استجابات عينة ىذا الدراسة , 
تبين اّن درجات افراد العينة في مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم كان اقرب الى التوزيع 

(, وقد حصل الباحث عمى عدد من المؤشرات Normal) Distributionاالعتدالي 
  ( يوضح ذلك.4كما ىو مبين في الشكل) االحصائية  و 

 (2شكل )
 توزيع درجات  مقياس االعتقاد القائم عمى عدالة العالم

عدالة العالم

989388837873696459544944

F
re

q
u

e
n

cy
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Std. Dev = 7.40  

Mean = 68

N = 400.00

 
 ( المؤشرات االحصائية الوصفية  لمقياس االعتقاد القائم عمى عدالة العالم82الجدول )

 قيمتيا الخصائص االحصائية الوصفية

 400 العدد

 678945 الوسط الحسابي

 678000 الوسيط
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 66800 المنوال

 78403 االنحراف المعياري

 08262 االلتواء

 08013 التفرطح

 54800 المدى

 44800 اقل درجة

 98.00 اعمى درجة

 الوسائل االحصائية : 
في المعالجات  SPSS)اعتمد الباحثان عمى الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية )

االحصائية كميا سواء في اجراءات التحقق من الخصائص السايكومترية الدوات الدراسة ا, في 
 استخراج النتائج ,وقد استخدم الوسائل االحصائية االتي ذكرىا : 

(: استخدم في  (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون : -1
 ايجاد االتي: 

 بالدرجة الكمية لممقياس. عالقة درجة الفقرة -
 معامل الثبات بطريقة اعادة االختبار . -

( : لمعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات T-testاالختبار التائي لعينو واحدة ) -2
عينو البحث من التدريسيين لممتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس االعتقاد 

 القائم عمى عدالة العالم .  
(: لحساب القوة التمييزية لمفقرات بين T-testلعينتين مستقمتين )االختبار التائي  -3

المجموعتين المتطرفتين في حساب القوة التمييزية لمقياس االعتقاد القائم عمى عدالة 
 العالم    . 

معادلة )الفاكرونباخ( لالتساق الداخمي والتي استخدمت لالستخراج الثبات بطريقة الفا  -4
 لالتساق الداخمي  : 

 بار مربع كاي : استخدم في حساب الصدق الظاىري لممقياس .اخت -5
 الفصل الرابـــــع

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
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يتضمن ىذا الفصل عرض لنتائج الدراسة , ومناقشتيا , وتفسيرىا بحسب اىدافو عمى 
وفق االطار النظري فضال عن االستنتاجات والتوصيات والمقترحات , وفيما يمي عرض 

  ائج التي توصل الييا البحث في ضوء االىداف .لمنت
التعرف عمى قياس تحمل المسؤولية االجتماعية لدى التدريسيين في  -اليدف االول

ولتحقيق ىذا اليدف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث عمى  الجامعة ,
ف معياري قدره ( درجة وبانحرا978522مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية  والبالغ )

( درجة ولمعرفة داللة الفروق 75(, وىو اعمى من المتوسط الفرضي البالغ )118691)
االحصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي تم استعمال االختبار التائي لعينة واحدة 

( وىي ذات داللة 388527واظيرت نتائج االختبار التائي ان القيمة التائية المحسوبة )
( 0805(  عند مستوى داللة ) 1896ائية ,الّنيا اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )احص

 ( يوضح ذلك .11, والجدول )( 399, ودرجة حرية )
(نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي 88جدول )

 لمقياس تحمل المسؤولية االجتماعية

 
 المتغير

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
داللة  
 الجدولية المحسوبة 0805

تحمل 
المسؤولية 
 االجتماعية

400 978522 118691 75 38.527 1896 
دالة 

 احصائية

(وبدرجة 0805(عند مستوى داللة )1896*القيمة التائية  الجدولية تساوي )
 (.    399حرية)

وتؤشر ىذه النتيجة الى ان افراد عينو الدراسة لدييم درجة عالية في تحمل المسؤولية 
االجتماعية ,وتشير النتيجة ان تدريسيي الجامعة يتحمون بدرجة عالية من تحمل المسؤولية 

ذه النتيجة تتفق مع االطار النظري الذي اعتمده الباحث, اي نظرية )كالسر االجتماعية وى
1965-1984Glasser,  في تفسير تحمل المسؤولية االجتماعية , اذ ترى ان الواقع يشمل,)
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الشخص والظروف التي تحيط بو بعالقاتو وتفاعمو مع المحيط , واكد اّن الحاجة الى الحب 
ي حياتنا فنبذل الكثير من الجيد والوقت القامة العالقات مع واالنتماء تحتل مكانة ميمة ف

االخرين سواء في العمل او االسرة, وىذا يعطي افكارا حول الشعور باالنتماء والحب, 
وحاجات االفراد الى الحب واالنتماء في االسرة والمدرسة ميمة جدا لمشعور بالقبول من قبل 

ي الجامعة يممكون تقديرا ايجابيا لذواتيم ويتمتعون بثقة الرفاق, كما تسير ىذه النتيجة ان تدريس
عالية بالنفس,  لذا نراىم يسعون دائما الى احداث التغيير االيجابي لما يحيط بيم من طمبة 
وواقع اجتماعي,  ومجتمع بكل مكوناتو فضال عن الحرية  التي تعد الجزء االساس الذي 

نفسيم بيويتيم الناجمة ويتحممون مسؤولية ما ىم عميو يحفز الفرد , فاالفراد الكاممون يعرفون ا
وما يفعمونو وما يريدونو وىم ايضا قادرون عمى تطوير خطط المسؤولية لتحقق ىذه االىداف 
ولتمبية حاجاتيم ,ويؤكد كالسر عمى ان اليدف الرئيس في النظرية ىو االحساس بالمسؤولية, 

جة العمل المسؤول ,وفضال عن ىذا فان ويصر كالسر عمى ان اليوية البد ان تاتي نتي
التدريسيين في الجامعة يضعون اىدافا اكثر صمة بيم ,مثل تحسين العالقات الشخصية 

  المتبادلة فيما بينيم, وتكوين شخصية ذات معنى.
اليدف االول :التعرف عمى قياس االعتقاد القائم بعدالة العالم لدى التدريسيين في 

لتحقيق ىذا اليدف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث عمى الجامعة . 
( درجة وبانحراف معياري قدره 678945مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم  والبالغ )

( درجة ولمعرفة داللة الفروق 66(, وىو اعمى من المتوسط الفرضي البالغ )78403)
سط الفرضي تم استعمال االختبار التائي لعينة واحدة االحصائية بين المتوسط الحسابي والمتو 

( وىي ذات داللة احصائية 58254واظيرت نتائج االختبار التائي ان القيمة التائية المحسوبة )
( , ودرجة 0805(  عند مستوى داللة ) 1896ألنيا اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )

 .( يوضح ذلك 12,والجدول  )( 399حرية )
(  نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط 80جدول )

 الفرضي لمقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم

 المتغير
 
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
داللة    الجدولية  المحسوبة
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 0805 العينة

االعتقاد 
القائم 
بعدالة 
 العالم

400 678945 78403 66 58254 1896 
دالة 

 احصائية

(وبدرجة 0805(عند مستوى داللة )1896*القيمة التائية  الجدولية تساوي )
 (.  399حرية)

و تشير ىذه النتيجة ان تدريسيي الجامعة يتحمون بدرجة عالية من االعتقاد بعدالة 
االطار النظري الذي اعتمده الباحث, وىي نظرية )االعتقاد العالم  وىذه النتيجة تتفق مع 

(, اذ يرى ان الناس ومن ,1998Melvin j.lernerالقائم بعدالة العالم (, لممنظر االمريكي )
اجل حماية انفسيم وامنيم النفسي وقدرتيم عمى التخطيط لممستقبل يحتاجون لالعتقاد بانيم 

عن الظمم, يستطعون فيو الحصول عمى مايستحقونو يعيشون في عالم عادل بالضرورة بعيدا 
 (lerner&montada,1998,p: 1.) 

وقد عد مفيوم االعتقاد القائم بعدالة العالم  نظام اعتقادات ثنائي االنموذج "االول 
شعوري وحدسي ويرتكز غالبا عمى التداعيات االنفعالية "," والثاني " يتضمن معالجة عقالنية 

 (.lerner,1998,p:258مومات المتوافرة )عميقة وشعورية لممع
وان االعتقاد القائم بعدالة العالم يشتق  من مجاالت  مختمفة في الحياة االجتماعية 
العامة, ويمكن ان يتسع ليشمل مواقف العدالة االني منيا والمستقبمي ,كما يرى ان العدالة 

عدالة  -عدالة التكافؤ –الحاجات تتضمن عدة انواع من االستحقاق او العدالة ومنيا ) عدالة 
عدالة القانون (,حسب تفضيل الفرد لنوع العدالة التي يعتقد بيا ,وان تدريسيي  –االنصاف 

 الجامعة  يعتقدون بانيم يعيشون في عالم يحصل فيو الناس عموما عمى ما يستحقونو .
ة الهدف الثالث: التعرف عمى داللة الفروق االحصائية  في تحمل المسؤولي

 االجتماعية  لدى التدريسيين في الجامعة تبعا لمتغير النوع ) الذكور واالناث(.
لمعرفة داللة الفروق حسب متغير النوع عمى مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية , 
حيث استخدم االختبار الفائي لعينتين مستقمتين في تحميل البيانات ,وقد اظيرت نتائج 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)5026 ) 
 

( 968157( بمتوسط حسابي قدره)191ذكورالبالغ عددىم )االختبار اتائي بين عينة ال
( وبمتوسط 209( ,اما عينة االناث في البالغ عددىم )118770وبانحراف معياري قدره )

( ,حيث ظيرت نتائج القيمة التائية 118362( وبانحراف معياري قدره )948046حسابي قدره )
( مما يدل 3884جدولية  والتي مقدارىا )( اكبر من القيمة التائية ال48025المحسوبة بمقدار )

الى وجود فروق ذات داللة احصائية في مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية وفقا لمتغير 
 ( يبن ذلك 13( لمتدريسيين,والجدول )0805النوع عند مستوى داللة )

 
 

 (  يوضح داللة الفروق في تحمل المسؤولية االجتماعية حسب متغير النوع81جدول)

 قياسالم
 العينة

المتوســـط 
 الحســـابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة الفائية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المرحمة الدراسية الداللة

المحسو 
 بة

 الجدولية

 تحمل
المسؤولية 
 االجتماعية

 118770 968157 191 الذكور

48023 3884 398 

دال 
احصائيا 

عند مستوى 
داللة 

(0805) 

 118362 948046 209 االناث

مجموع 
 العينة

400   

عمى انو توجد فروق ذات دالة احصائية  في تحمل المسؤولية تشير ىذه النتيجة 
في االجتماعية  وفقا لمتغير الجنس ) ذكور , اناث ( ولصالح الذكور ويعزو الباحثان السبب 

ينحدرون من مجتمع فيو ذلك ان الذكور يمتمكون مفيوم تحمل المسؤولية االجتماعية ,النيم 
الكثير من الثقافات المختمفة والطبيعة البايولوجية التي تؤىميم لذلك في حيز الجامعة او االسرة 
المجتمع ,اذ ان ىناك اختالف كبير في البيئة التي يعيشون فييا , وىذا يعني ان الفروق ىي 

 واضحة  سوءا كانت لمذكور ام لإلناث.
داللة الفروق االحصائية في االعتقاد القائم بعدالة الهدف الرابع: التعرف عمى 

 العالم لدى التدريسيين في الجامعة تبعا لمتغير النوع ) الذكور واالناث(.
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لمعرفة داللة الفروق حسب متغير النوع عمى مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم , 
ات ,وقد اظيرت نتائج حيث استخدم االختبار الفائي لعينتين مستقمتين في تحميل البيان

( 59.701( بمتوسط حسابي قدره)191االختبار الفائي بين عينة الذكور البالغ عددىم )
( وبمتوسط 209( ,اما عينة االناث في البالغ عددىم )58953وبانحراف معياري قدره )

( ,حيث ظيرت نتائج القيمة الفائية 5.705( وبانحراف معياري قدره )598703حسابي قدره )
( مما يدل 3884( اقل من القيمة الفائية الجدولية  والتي مقدارىا )18945حسوبة بمقدار )الم

الى عدم  وجود فروق ذات داللة احصائية في مقياس االعتقاد القائم بعدالة العالم , وفقا 
 ( يوضح ذلك14( لمتدريسيين,  والجدول )0805لمتغير النوع عند مستوى داللة )

 
        

 يوضح داللة الفروق في االعتقاد القائم بعدالة العالم حسب متغير النوع( 82جدول )

 العينة المقياس
المتوســـط 
 الحســـابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة الفائية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المحسو 
 بة

 الجدولية

االعتقاد 
القائم بعدالة 

 العالم

 58953 59870 191 الذكور

18945 
3884 

 
398 

 

دال 
احصائيا 

عند مستوى 
داللة 

(0805) 

 209 االناث
598703 58705 

 المجموع
400 

 400 مجموع العينة

عمى انو ال توجد فروق دالة احصائيا في االعتقاد القائم بعدالة تشير ىذه النتيجة 
في ذلك ان االناث العالم  وفقا لمتغير الجنس ) ذكور , اناث ( ويعزو الباحثان السبب 

والذكور ينحدرون من المجتمع نفسو ,اذ ان ىناك تشابو كبير في البيئة التي يعيشون فييا 
فضال عن اساليب التنشئة االجتماعية  والعقمية المتقاربة التي تنمي لدييم تعاطفا اتجاه 

لحياة االخرين واالحساس بيم ومشاركتيم انفعاالتيم ومحاولة لتخفيف عنيم في ظل ظروف ا
المختمفة, وان امتالك التدريسي الجامعي  لالعتقاد  يساعدىم عمى التأثير بأفكار واراء 
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االخرين ومحاولة إلقناعيم بأفكار متعددة كون قدرتيم عمى فيم االخرين ومشاعرىم ىو 
 الطريقة االساس لمتأثير بيم, وىذا يعني ان العالقة بين المتغيرين ال تتأثر بالجنس.

العالقة االرتباطية بين تحمل المسؤولية االجتماعية واالعتقاد القائم بعدالة ايجاد  5- 
العالم لدى التدريسيين في الجامعة : لتحقيق ىذا اليدف تم استعمال معامل ارتباط 
بيرسون واالختبار التائي لداللة معامالت االرتباط بين درجات افراد العينة في الشخصية 

وظيرت قيمة معامل االرتباط لدى عتقاد القائم بعدالة العالم  ,االيجابية  ودرجاتيم في اال
( وىي اصغر من 278583( درجة , وبمغت القيمة التائية المحسوبة )08895الذكور  )

( وقد ظيرت قيمة معامل 0805( عند مستوى داللة )1896القيمة الجدولية البالغة )
( وىي 118889التائية المحسوبة )( درجة , وبمغت القيمة 08637االرتباط لدى االناث )

( 15(, والجدول  )0805( عند مستوى داللة )1896اكبر من القيمة الجدولية البالغة )
 يوضح ذلك.

 
 ( معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي لداللة معامالت االرتباط83جدول )

 العدد العينة

 قيمة معامل
االرتباط بين تحمل المسؤولية 

واالعتقاد القائم بعدالة االجتماعية 
 العالم

 القيمة التائية
الداللة عند 

مستوى 
 الجدولية المحسوبة 0805

 دالة 1896 27,583 0,895 191 الذكور
 دالة 1896 118889 08637 209 االناث

 دالة 1896 248544 08766 400 لمعينة ككل
اظيرت النتائج عمى اّنو توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تحمل المسؤولية   

وىي عالقة ارتباطية  دالة طردية ,اي كمما زاد االجتماعية واالعتقاد القائم بعدالة العالم , 
تحمل المسؤولية االجتماعية زاد االعتقاد القائم بعدالة العالم عند افراد العينة  ,وتفسر ىذه 

ة من خالل ارتباط المتغيرين )تحمل المسؤولية االجتماعية  واالعتقاد القائم بعدالة النتيج
مع بعض, ويمكن القول الى ان تحمل المسؤولية االجتماعية ىو استعداد فطري في العالم( 

الشعور لذلك تعد البيئة ىي الموجو الرئيس او ىي الدافع نحو اظيار ىذه الخاصية , فضال 
بو الفرد ىي جزء من عممياتو المعرفية ,والتي تعد من اىم القيم المعرفية  عن ّكل عمل يقوم
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والثقافية واالجتماعية والدينية , الن االنسجام  واضح لمعيان بينيما وان تحمل المسؤولية 
االجتماعية ىي احد عناصر الشخصية االيجابية ,كما اّن العالقة االرتباطية مابين تحمل 

واالعتقاد القائم بعدالة العالم ىي احد الميمات النفسية التي يمتمكيا ذو  المسؤولية االجتماعية
في  ) 1984كالسر , الشخصية االيجابية ولدييم تحمل المسؤولية االجتماعية ,اذ اشار)

نظريتو )حول تحمل المسؤولية االجتماعية( بان نظريتيم تيتم بالقدرة عمى تحقيق حاجات 
 ن من قدرتيم عمى تحقيق حاجاتيم بطريقة مسؤولة وميذبة . الفرد بطريقة ال تحرم االخري

 :  االستنتاجات
في ضوء النتائج التي توصل الييا الباحث من خالل تحميل البيانات و مناقشتيا, 

 يمكن استنتاج ما يأتي.
عينة الدراسة يتمتعون بتحمل المسؤولية االجتماعية ولصالح الذكور, واظيرت النتيجة  -

 تحمل المسؤولية االجتماعية اعمى واقوى من االناث تبعا لعينة الدراسة .الذكور لدييم  
 التوصيات:    في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان باالتي :

عمى وزارة التعميم العالي والبحث العممي تعزيز مفيوم تحمل المسؤولية االجتماعية  -1
لندوات والمحاضرات لدى التدريسيين في الجامعة من خالل عقد الورش وا

 والمؤتمرات الجامعية والدولية داخل حيز الجامعة.
عمى مؤسسات المجتمع وفئاتو االجتماعية عدم االفراط في اطالق الوعود الكبيرة,  -2

والحرص عمى وضع الشخص المناسب في مكانو المناسب القادر فعال عمى تأدية 
 المجتمع . ميامو بطريقة موفقة نحو المؤسسة الجامعية  او داخل 

 : لمقترحاتا - 6
 استكماال لنتائج الدراسة  الحالية يقترح الباحثان ما ياتي :  7

اجراء دراسات ارتباطيو بين تحمل المسؤولية االجتماعية  ومتغيرات اخرى مثل   -1
 اتخاذ القرارات (. -الشخصية الكارزمية  –)الشخصية السوية الناضجة 

قائم بعدالة العالم ومتغيرات اخرى مثل ) الثقة اجراء دراسة ارتباطية بين االعتقاد ال -2
 السعادة   (.  -الرضا عن الحياة -انماط الشخصية –اليقظة الذىنية  –بالنفس 

 قائمة المصــــادر
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(, قياس مفيوم الذات واالغتراب لدى طمبة الجامعة, 1975بكر, محمد الياس  ) .1
 غير منشورة. جامعة بغداد, –رسالة دكتوراه مقدمة الى كمية التربية 

(: االحصاء الوصفي 1977البياتي, عبد الجبار توفيق, واثناسيوس, زكريا زكي, ) .2
 واالستداللي في التربية وعمم النفس, بغداد, مطبعة الثقافة العمالية.

(: اساليب الحياة لدى المراىقين االسوياء الجانحين 1995التكريتي, واثق موسى) .3
اعي, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية االداب, جامعة وعالقتيا بتوافقيم الشخصي واالجتم

 بغداد.
(: المسؤولية االجتماعية لدى ابناء الريف والمدينة, 1997الجبوري, حميد طو سالم ) .4

 رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد, كمية االداب.
جتمع (: مفيوم المسؤولية عند الشباب الجامعي في الم2009الخوالدة, محمود محمد) .5

االردني ودعوة لتحكيم المسؤولية في التربية المدرسية, المجمة المعرفية لمعموم االنسانية, 
 .126, جامعة الكويت, 26العدد

(: قمق االمتحان والمسؤولية االجتماعية لدى 2001الداىري, صالح حسن احمد) .6
نفسية(, المجمة  طالبات المرحمة الثانوية في مدارس منطقة العين التعميمية)دراسة ميدانية

 (.2(, العدد)1العراقية لمعموم التربوية والنفسية وعمم االجتماع, المجمد)
( :عمم نفس الشخصية, وزارة 1990داود, عزيز حنا ,والعبيدي ,ناظم ىاشم , ) .7

 التعميم العالي والبحث العممي, جامعة بغداد.
(: دستور االخالق في القران, تعريب عبد الصبور 1973دراز, محمد عبد اهلل) .8

 شاىين, مؤسسة الرسالة, بيروت. 
(: قياس المسؤولية االجتماعية لدى طمبة 1989الدليمي, حسن محمود ابراىيم) .9

 الجامعة في مرحمة ما بعد الحرب, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية االداب, جامعة بغداد. 
(: بناء مقياس الشخصية المنافقة لدى طمبة الجامعة, 1977ليمي, خالد جاسم)الد .10

 ابن رشد, جامعة بغداد. -رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية
 -طرائقو -نظرياتو -(: التوجيو واالرشاد النفسي )اسسو2003الزعبي, احمد محمد) .11

 لى.برامجو(, المطبعة العممية, دمشق, الطبعة االو  -مجاالتو
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(: المسوؤلية الوطنية وعالقتيا بالنسق القيمي لدى طمبة 2008الزىيري, محسن) .12
 الجامعة المستنصرية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, الجامعة المستنصرية.

, دار الفكر لمطباعة 1(: نظريات العالج النفسي ,ط1998الزيود ,نادر فيمي ) .13
 والنشر والتوزيع , عمان.

(:المسؤولية االجتماعية وعالقتيا بالنسق القيمي 2009, نوار طارق عباس )السييمي .14
 لدى طمبة المرحمة االعدادية, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية لمبنات, جامعة بغداد.

(: كيف تعدل سموك 2008شريت, اشرف محمد عبد الغني, ىدى ابراىيم بشير) .15
 كندرية, مؤسسة حورس الدولية.طفمك االجتماعي, برنامج تطبيقي, االس

(: نظريات الشخصية, ترجمة عبد الرحمن العتيبي وحمد 1983شمتز, دورات) .16
 الكربولي, مطبعة جامعة بغداد.

(:االحتراق النفسي لدى المرشديين التربويين وعالقتو 1988صالح ,ميدي صالح ) .17
 المستنصرية. ببعض المتغيرات ,اطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية التريية,الجامعة

(: تنمية المسؤولية االجتماعية)دراسة تجريبية(, رسالة 1990طاحون, حسين ) .18
 دكتوراه غير منشورة, جامعة عين شمس, القاىرة, مصر.

(: مناىج البحث في العموم االجتماعية ,االساسيات 2008عبدالمؤمن ,عمي معمر ) .19
 ( اكتوبر ,ليبيا.7الفنيات واالساليب ,منشورات جامعة )

(: المسؤولية االجتماعية)دراسة نفسية اجتماعية(, مكتبة 1973ثمان, سيد احمد )ع .20
 االنجمو المصرية, القاىرة.

(: تحمل المسؤولية وعالقتيا باتساق الذات 2009العنبكي ,احالم كاظم عبدالحسين ) .21
 .لدى المرشدين التربوين ,الجامعة المستنصرية ,كمية التربية ,رسالة ماجستير غير منشورة 

(: اساسيات البحث العممي في التربية والعموم 1992عودة ,احمد وممكاوي فتحي ) .22
 االنسانية, جامعة اليرموك ,كمية التربية , االردن , دار الفكر لمنشر والتوزيع.

( : مناىج البحث في التربية وعمم النفس , بيروت , 2003فان دالين , ديوبولد . ) .23
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