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  مستخمص البحث
 : يأتي ما الى الحالي البحث يهدؼ

 . المتكسطة المرحمة طالبات لدل الذات ضبط قياس .1
 . المتكسطة المرحمة طالبات لدل االجتماعية المسؤكلية قياس .2
 المرحمة طالبات لدل االجتماعية كالمسؤكلية الذات ضبط بيف العالقة تعرؼ .3

 .المتكسطة
 9969، كقد بمغ عددهف )المرحمة المتكسطة ة مف طالبات تككف مجتمع الدراسك     

 العممي البحث أهداؼ كلتحقيؽ( طالبة، 100( طالبة كتككنت عينة البحث مف )
 : هما أداتيف، استخدـ

 .الباحثة إعداد مف المسؤكلية االجتماعية مقياس (1
 دبع مناسب مقياس بأنه االتفاؽ تـ حيث( 1998) لمصطفى الذات ضبط مقياس (2

 . السايككمترية الخصائص كاستخراج الخبراء مكافقة
 :هما الصدؽ، مف نكعاف لممقياسيف تحقؽ حيث

 .االختصاص ذكم مف الخبراء عمى بعرضهما كذلؾ الظاهرم الصدؽ (1
 بالدرجة الفقرة درجة ارتباطالقكة التمييزية كمعامؿ  حساب ضكء في البناء صدؽ (2

 إليه تنتمي الذم بالمجاؿ الفقرة درجة باطارت حساب ككذلؾ مقياس، لكؿ الكمية
 . بالنسبة لمقياس المسؤكلية االجتماعية 



 لمقياس االرتباط معامؿ بمغ حيث ، متنكعة بأساليب لهما الثبات حساب تـ كما    
 بطريقة التجزئة( 0,86) اعادة االختبار ك بطريقة( 0,80)االجتماعية  المسؤكلية
-test  االختبار إعادة بأسمكب( 0,84) الثبات غبم الذات ضبط كلمقياس النصفية
retest . 

 فقرات كمجمكع فقرة( 67) االجتماعية النهائي مقياس المسؤكلية فقرات مجمكع كبمغ
 .فقرة( 25) الذات ضبط مقياس
 كبعد التطبيقية البحث عينة أفراد عمى المقياسيف كال بتطبيؽ الباحثة قامت ثـ 
 بيرسكف ارتباط كمعامؿ التائي االختبار باستخداـ ئيان إحصا كمعالجتها البيانات جمع

  : إلى النتائج أشارت. البحث نتائج إلى لمكصكؿ االرتباط لمعامؿ التائية كالقيمة
 قيمة حيث اف ضعيفةكانت  الحالي البحث عينة لدل ضبط الذات مستكل .1

 الفرضي بالمتكسط مقارنة( 40,358) البحث عينة ألفراد الحسابي المتكسط
 القيمة مف اكبر كانت المحسكبة التائية القيمة كاف، ( 50) قيمته لبالغا

 (.0,05) داللة مستكل عند الجدكلية
 قيمة كانت إذ ضعيفة الحالي البحث عينة لدل االجتماعية المسؤكلية مستكل .2

 الفرضي بالمتكسط مقارنة( 131,1) البحث عينة ألفراد المتحقؽ المتكسط
كانت متكسطاتهف الحسابية اقؿ مف المتكسط  اذ( . 134) قيمته البالغ

النظرم كاف القيمة التائية المحسكبة كانت اكبر مف القيمة الجدكلية عند 
 (0,05)مستكل داللة 

 الطالبات لدل الذات ضبطك االجتماعية  المسؤكلية بيف ارتباطية عالقةهناؾ  .3
صيات كخرج البحث بجممة مف التك  (.0.05) مستكل عند إحصائيان  دالة كهي

  كالمقترحات   
 لفصل االولا

 مشكمة البحث
رغػػػػـ التطػػػػكر العممػػػػي كالتكنكلػػػػكجي الػػػػذم يشػػػػهد  العػػػػالـ فػػػػي مجػػػػاؿ الحاسػػػػكب       

كاالنترنػػت كالفضػػاء كمحػػاكالت االنسػػاف الفعميػػة لمسػػيطرة عمػػى بيئتػػه كاسػػت الؿ مكاردهػػا 
الحضػارم اال انػه  ، كبالرغـ مف اهمية هذ  االبعػاد الماديػة فػي التقػدـكثركاتها لخدمته 



هػػػك الػػػذم  فاإلنسػػػافيبقػػػى البعػػػد االنسػػػاني المحػػػكر االساسػػػي فػػػي الكجػػػكد االنسػػػاني ، 
يصػػنع التقػػدـ كهػػػك اسػػاس الحضػػػارة ، كهػػك الػػذم اخػػػذ عمػػى عاتقػػػه مسػػؤكلية سػػػيطرته 
عمػػى نفسػػه كفػػرض ارادتػػه عميهػػا كالػػتحكـ فػػي سػػمككياته الػػى جانػػب محاكالتػػه لمسػػيطرة 

مككه تحسػػيف سػػ ألجػػؿسػػاف منػػذ القػػدـ السػػيطرة عمػػى نفسػػه عمػػى بيئتػػه ، كقػػد سػػعى االن
كالػػػتحكـ فػػػي رغباتػػػه كصػػػكالا الػػػى تحقيػػػؽ التكافػػػؽ النفسػػػي كاالجتمػػػاعي الػػػذم يصػػػنؼ 

 ضمف مفهـك ضبط الذات . 
اف مرحمػة المراهقػة (   Ecceles & Others , 2002)كيبػيف أكسػمس كاخػركف     

د مػف المسػتكيات نظػراا لمت يػرات تتصؼ بعدد كبير مف الت يرات التي تحدث في العديػ
التػػػػي تصػػػػاحب انتقػػػػاؿ الفػػػػرد الػػػػى مرحمػػػػة البمػػػػكغ كت يػػػػر االدكار االجتماعيػػػػة كالتطػػػػكر 
المعرفي كاالنتقاؿ مف مرحمة دراسية الى اخػرل ، كفػي الكاقػع اف طبيعػة هػذ  الت يػرات 

)  .كسرعة حدكثها تجعؿ مرحمة المراهقة مثالية لمتركيز عمى دراسة التطػكر االنسػاني 
 (  404:  2004ابك جادك ، 

ف عمميػػػة      كُيعػػػد تحمػػػؿ المسػػػؤكلية دعامػػػة مػػػف دعامػػػات االسػػػتقالؿ لػػػدل الفػػػرد ، كا 
تعممهػػا مسػػتمرة ، كاف المسػػؤكلية االجتماعيػػة تبػػدأ مػػف الػػذات كطالمػػا أف المراهػػؽ تعمػػـ 
كيؼ يعتمد عمى نفسِه كمسؤكؿ عف ذاتػِه فهػك يعػيش فػي أسػرة كيقػـك بػدكر فيهػا كبأنػه 

فػػرد در عمػػى القيػػاـ بمسػػؤكلية بعػػض االعمػػاؿ التػػي تخصػػُه كػػذلؾ فػػي المدرسػػة فهػػك قػػا
مدرسػػػة كفػػػي الجماعػػػة التػػػي المسػػػؤكؿ فػػػي أسػػػرة كمسػػػؤكؿ فػػػي  ألنػػػه اجتماعيػػػامسػػػؤكؿ 

كطالمػا أصػب   اجتماعيػةينتمي إليها فهي تبدأ مسؤكلية فردية ثـ تتطػكر الػى مسػؤكلية 
 : 2005، عػػف جماعتػػِه )عبػػد المقصػػكدمسػػؤكالن عػػف ذاتػػِه فونػػُه سػػكؼ يصػػب  مسػػؤكالن 

5)   
ضػػػركرة كمػػػف خػػػالؿ اطػػػالع الباحثػػػة عمػػػى الدراسػػػات كاالدبيػػػات السػػػابقة كجػػػدت       

دراسػػػة درجػػػة ضػػػبط المراهػػػؽ لسػػػمككه كانفعاالتػػػه ككػػػب  جمػػػاح تصػػػرفاته السػػػمبية كهػػػؿ 
يمكنػػه ذلػػؾ مػػف تحقيػػؽ اعمػػى مسػػتكيات تحمػػؿ المسػػؤكلية كتعزيػػز الػػذات كالفػػكز بقبػػكؿ 

هػػػؿ  االجابػػػة عػػػف التسػػػاؤؿ االتػػػي ، إليجػػػاديف لػػػه ، فيػػػأتي دكر البحػػػث الحػػػالي االخػػػر 
هناؾ عالقة بيف ضبط الذات كالمسؤكلية االجتماعية لدل طالبػات المرحمػة المتكسػطة 

 ؟



 اهمية البحث 
تعػػد مرحمػػة المراهقػػة مػػف مراحػػؿ النمػػك التػػي تقػػع بػػيف الطفكلػػة كالرشػػد كتتخممهػػا        

الجسػػمية كالعقميػػة كاالنفعاليػػة كاالجتماعيػػة كالخمقيػػة ( ، فالمراهقػػة ) الت يػػرات المتميػػزة 
هػػػي المػػػيالد النفسػػػي كالحقيقػػػي لمفػػػرد كػػػذات متفػػػردة كمػػػف اعراضػػػها االنفعاليػػػة كسػػػرعة 

جهد يذكر كعػدـ القػدرة القابمية لمتهيج كنكبات ال ضب كسرعة القابمية لمتعب مف دكف 
(   Stanly Hallكصػفها سػتانمي هػكؿ )االنتبػا  كنكبػات القمػؽ كهػي كمػا عمػى تركيػز 
 (   21-18 : 1982كتكتر كشدة . ) االشكؿ ، عكاصؼ 

كأف مجتمعنػا فػػي الكقػػت الحاضػػر أصػػب  أكثػػر مػػف أم كقػػت مضػػى محتاجػػان إلػػى      
كػػؿ فػػرد كمحتاجػػان إلػػى أف يكػػكف هػػذا الفػػرد صػػحيحان جسػػميان كعقميػػان كاجتماعيػػان كنفسػػيان، 

كضػػبط الػػذات مػػف ايجابيػػة تتمثػػؿ  االجتماعيػػة مسػػؤكليةال خاصػػيتيكنظػػران لمػػا تتسػػـ بػػه 
بالقػػػػدرة عمػػػػى مكاجهػػػػة المشػػػػكالت كاتخػػػػاذ القػػػػرارات المناسػػػػبة كالتفاعػػػػؿ كالتعػػػػاكف مػػػػع 
االخػػػريف لػػػذا يمكػػػف القػػػكؿ أف الشػػػعكر بالمسػػػؤكلية سػػػمة ينب ػػػي لطالبػػػة المتكسػػػطة أف 

مككها تتصؼ بها كتككف مػف السػمات الرئيسػية فػي شخصػيتها كتسػيطر عمػى معظػـ سػ
 في عدد كبير مف مرافؽ الحياة المختمفة.     

كقػػد بينػػت دراسػػات عديػػدة اهميػػة ضػػبط الػػذات فػػي الكثيػػر مػػف المجػػاالت النفسػػية      
كالتربكية كاالجتماعية كاالخالقية كالعالجية ، كلقد كجد اف اعمى درجات ضػبط الػذات 

في حؿ المشػكالت كاتخػاذ لدل االفراد يككف رديفاا العمى الدرجات مف الدقة كالتحميؿ 
القػػرارات ، كبعكسػػه فػػأف الػػدرجات المتدنيػػة تػػدؿ عمػػى عػػدـ الدقػػة كالتسػػرع فػػي معالجػػة 

 ( Merrell ,1989 : 267-271االمكر . ) 
( اف المػراهقيف   Lynam & Others ,1993كقػد اظهػرت دراسػة الينػاـ كاخػركف )

 دراسي .الجانحيف اظهركا بشكؿ داؿ ضبط ذات اقؿ كذكاء كاطىء كفشؿ 
                                (Lynam & Others , 1993 : 187-196   ) 

 مشكالتهـ عمى الت مب في ينجحكف الذيف أف Maslow (1959 )يرل ماسمك ك      
 ذلػؾ فػي ينجحػكف ال الػذيف أما ، اختيارهـ مسؤكلية تكلى مهارة لديهـ حياتهـ كقرارات

 جكانب ثالثة كجكد إلى ماسمك كيشير . الكاقع خبرات كيشكهكف أفكارهـ يضيقكف فهـ
 كاآلخػريف كالبيئػة أنفسػهـ األفػراد كيقصػد االختيػار أصػحاب فيهػا البشػر يكػكف رئيسػة



 كجكديػة صػراعات منهػا كػؿ فػي النػاس كيكاجػه بينها فيما تتداخؿ ثالثة مجاالت كهي
مكانيػة قػدرة مػف لػديهـ مػا بحكـ متعددة  شػكؿ عاتالصػرا هػذ  كتتخػذ. االختيػار فػي كا 

 مجػاالت أهػـ تتمحػكر بحيػث ، كجػكد  متطمبػات كبػيف اإلنساف بيف كجكدية صراعات
 كالحرية كليةالمسؤ  بيف الصراع في عندئذ االختيار

 . (Bledsoe,J.,1979 : 81-84 )                                           
 لذا نجد أهمية البحث الحالي تبرز مف خالؿ:  

الػػذات  ضػػبطك  االجتماعيػػة العالقػة القائمػػة بػػيف المسػؤكليةالكشػؼ عػػف طبيعػػة   .1
 .طالبات المرحمة المتكسطة لدل 

 فهػذ  ، تمػعلمجا داخػؿ الطػالب فئػة طبيعػة مػف أهميتػه المكضػكع هػذا يسػتمد .2
 لمعنايػة كتحتػاج ، تمػعلمجا كيػاف فػي كمػؤثرة هامػة بشػرية طاقػة تعتبػر الفئػة

 . تمعلمجا كمستقبؿ مستقبمها لتأميف عميها كالمحافظة
 االجتماعيػة كالمػدارس المؤسسػات الدراسػة هػذ  تفيػد أف الباحثػة تتكقػع .1

 غػرس المسػؤكلية االجتماعيػة عمميػة فػي بػدكرها لتقػـك كالمسػاجد كالجامعػات
 كالمقػررات كالبػرامج النػدكات خػالؿ مػف لمطمبػة كحػثهـ عمػى ضػبط الػذات ،

 كاألنشطة. الدراسية
  Aims of Researchأهداف البحث 

 : ما يأتيالبحث الحالي التعرؼ عمى يهدؼ 
 .ضبط الذات لدل طالبات المرحمة المتكسطة  قياس.  1
 . لمسؤكلية االجتماعية لدل طالبات المرحمة المتكسطةا قياس.  2
العالقػػػة بػػػيف ضػػػبط الػػػذات كالمسػػػؤكلية االجتماعيػػػة لػػػدل طالبػػػات المرحمػػػة  تعػػػرؼ.  3

 .المتكسطة
 Limits Of The Researchحدود البحث 

 -يقتصر البحث الحالي عمى :
 طالبات المرحمة المتكسطة – 1
 محافظة ديالى قضاء بعقكبة / في – 2
   2013 – 2012لمعاـ الدراسي  – 3



 Definition Of The Termsتحديد المصطمحات 
 اكالا : ضبط الذات 

( : بأنػػػه كيفيػػػة ادارة المنبهػػػات كاسػػػمكب  Skinner , 1953. عرفػػػه سػػػكنر )  1
 (.  Skinner , 1953 : 78ها بكاسطة التحكـ بالذات كتعزيزها ) معالجت

( : بأنػػػه عمميػػػة السػػػيطرة عمػػى االسػػػتجابات السػػػمككية كالمعرفيػػػة  1998مصػػطفى ).2
ايجػابي لمػذات ) مصػطفى ،  كاالنفعالية في مكاقػؼ مختمفػة كمتباينػة يػنجـ عنهػا تعزيػز

1998  :34   ) 
( المػذككر سػابقاا  1998ؼ ) مصػطفى ، لضػبط الػذات بتعريػكيتحدد تعريػؼ الباحثػة 

 ليككف تعريفاا نظرياا يعتمد عميه في هذ  الدراسة .
 اما التعريؼ االجرائي لضبط الذات فهك : 

الدرجػػة الكميػػة التػػي يحصػػؿ عميهػػا المسػػتجيب ) الطالبػػة ( عمػػى فقػػرات مقيػػاس ضػػبط 
 هذا البحث . في المتبنىالذات 
 المسؤكلية االجتماعية ثانياا : 

بنتػػػائج سػػػمككه مػػػع امكانيتػػػه  لإلقػػػراررفهػػػا هاريسػػػكف كجػػػؼ بأنهػػػا: ااسػػػتعداد المػػػرء ع.1
الكثػػكؽ بػػه كاالعتمػػاد عميػػه كاظهػػار مشػػاعر االلتػػزاـ نحػػك الجماعػػة كاالسػػتقامة كابػػداء 

 ( .Harrison & Gough , 1952 : 74التحسس نحك حاجات اآلخريفا )
لػة عمػى اهتمامػه بالجماعػة التػي عرفها عثمػاف بأنهػا : امجمػكع اسػتجابات الفػرد الدا.1

 ( .12:  1973ينتمي اليها ، كفهمه لمشكالتها ، كمشاركته في حمهاا )عثماف ، 
 االتػػي التعريػػؼ باسػػتنتاج الباحثػػة قامػػت -: الباحثػػة تضػػعه الػػذم النظػػرم التعريػػؼ    
 (بيرلز)  لمعالـ البحث هذا في المتبناة الجشتالت لنظريةا كفقا
 كعميػه منػه جػزء هػي كسػمككية فكريػة عمميػات مػف بػه يقـك ما ؿك باف الفرد شعكر هي
 طمكحاتػه كلػه نفسػه مػعا صػادقا يكػكف كافا ناجحا يككف لكي ذلؾ مسؤكلية يتحمؿ اف

 ( 224 : 1998،  الزيكد. )  االخريف كتكقعات طمكحات يعيش اف ال كتكقعاته
حصػػػػؿ عميهػػػػا تالتػػػي  كتعػػػّرؼ الباحثػػػػة المسػػػؤكلية االجتماعيػػػػة اجرائيػػػػان : بأّنهػػػا الدرجػػػػة

لفقػرات االختبػار التػي تصػؼ المفهػـك  استجابتهفمف خالؿ  الطالباتمف  المستجيبات
 .الستة بمجاالته 



 الفصل الثاني
 المفاهيم النظرية ودراسات سابقة

 اوال": ضبط الذات 
يعػػد ضػػبط الػػذات ركنػػاا اساسػػياا مػػف اركػػاف الشخصػػية اذ اف كظيفتػػه االساسػػية        

امػػؿ الشخصػػية كاتسػػاقها ، حتػػى يصػػب  الفػػرد متكافقػػاا مػػع بيئتػػه التػػي هػػي السػػعي لتك
يتفاعؿ معهػا كليكػكف لػه هكيتػه المتميػزة ، كقػد عكػؼ عممػاء االنسػاف كمنػذ القػدـ عمػى 

النسػانية التقميديػة كالمتقدمػة ، كقػد دراسة الضبط النفسي كاالجتماعي في المجتمعػات ا
يرة عمى مبدأ الضػبط الػذاتي لمػنفس كمػا الحظكا اف الضبط في االكلى يعتمد بدرجة كب

يبػػرر ذلػػؾ عمػػؽ ت م ػػؿ القػػيـ كالمعػػايير االجتماعيػػة فػػي شخصػػية االفػػراد فضػػالا عػػف 
االنسػػجاـ الكبيػػر بػػيف هػػذ  القػػيـ كاالعػػراؼ كالتقاليػػد مػػف جهػػة كالكاقػػع االجتمػػاعي مػػف 
جهة اخػرل ، كهػذ  الصػكرة تختمػؼ عػف الضػبط فػي المجتمعػات المتقدمػة كخصكصػاا 

بيرة اذ تزداد الحاجة لمضبط االجتماعي المعتمد عمى المراقبة كالمؤسسات القانكنيػة الك
 (   248 : 1983. ) النكرم ، 

كاف العكامؿ التي تؤثر في ضػبط الػذات كثيػرة كمتشػبعة فهػك يتػأثر بالبيئػة كيتػأثر      
مػف كالحػب كاالـ كالمعمػـ كاالقػراف ككػذلؾ يتػأثر بالحاجػات كاال كػاألبالمقػربيف  باألفراد

كاحتػػػراـ الػػػذات كتحقيػػػؽ الػػػذات كيتػػػأثر بالمعتقػػػدات كالقػػػيـ كاالتجاهػػػات كاالخالقيػػػات ، 
عنػد الفػرد كخاصػة فػي المراحػؿ كهذ  عرضة لمت يير كعميػه يمكػف ت ييػر ضػبط الػذات 

 العمرية المبكرة مف خالؿ التدخالت العممية كالمكضكعية .
                                                    (James ,1950 : 93  ) 

 كلقد درج الباحثكف عمى تصنيؼ الضبط الى نكعيف :
الضبط الداخمي : كهك مف الضكابط التمقائية التي نمت نمكاا تمقائياافكانػت فػي  (1

بػػػدايتها قكاعػػػد مرنػػػة ثػػػـ تبمػػػكرت كتصػػػمبت تػػػدريجياا فأصػػػبحت قكاعػػػد راسػػػخة 
 .كجزءاا اليتجزأ مف شخصية الفرد 

ي : كيتكػػكف بسػػبب التشػػريعات القانكنيػػة التػػي تضػػعها السػػمطة الضػػبط الخػػارج (2
 المت يرة كحاجة المصمحة العامة. الرسمية استجابة لمستمزمات الظركؼ 

 (53- 52 : 1997) الجابرم ،                                           



 النظريات التي فسرت ضبط الذاتثانيا" : 
 نظرية التحميؿ النفسي :  (1
ؤسػػػػػس هػػػػػذ  المدرسػػػػػة الطبيػػػػػب النمسػػػػػاكم فركيػػػػػد الػػػػػذم كشػػػػػؼ عػػػػػف الجانػػػػػب م     

الالشػػعكرم مػػف الػػنفس كالتػػي اصػػبحت نظريػػة كنظامػػاا سػػيككلكجياا كػػاف لػػه ابمػػغ االثػػر 
في عمـ النفس كسائر العمـك كالفنكف االنسانية االخرل ، اكدت هػذ  النظريػة عمػى اثػر 

دكف اغفالهػػا  لإلنسػػافكم كالشػػاذ الشػػعكرية فػػي تفسػػير السػػمكؾ السػػلالعكامػػؿ كالػػدكافع ا
دراسػػة الحيػػاة النفسػػية الشػػعكرية ككػػذلؾ تأكيػػدها عمػػى االثػػر الخطيػػر لمرحمػػة الطفكلػػة 

 (   48 : 1984المبكرة . ) راج  ، 
حيث يستمر نمك الجانب االخالقي مػف شخصػية الفػرد مػركراا بالسػنة الخامسػة        

بالمعيػػػار االخالقػػػي لمفػػػرد كبالػػػذات مػػػف العمػػػر عنػػػدها تنشػػػأ االنػػػا االعمػػػى التػػػي تػػػرتبط 
فركيػػػد فػػػأف االنػػػا االعمػػػى تكتسػػػب مػػػف البيئػػػة المحيطػػػة المثاليػػػة ، كبحسػػػب مػػػا يػػػذكر  

بالطفػػؿ كأكلهمػػا الكالػػداف كهػػذا الجانػػب مػػف االنسػػاف هػػك الػػذم يقػػؼ حػػائالا دكف تمبيػػة 
،  النزعات كال رائز كالحاجات الفطرية كيشكؿ الػكازع الػداخمي اك الضػمير ) ابػك هػالؿ

1993  :406   ) 
كاف الػػكازع الػػداخمي يتضػػمف القػػيـ كالتقاليػػد كالضػػكابط كالمعػػايير االجتماعيػػة التػػي     

يظهػػر الفػػرد التزمػػاا عاليػػاا بهػػا ليسػػمك كيكػػكف نمكذجػػاا لالخػػريف كهػػي اكلػػى محػػاكالت 
   ( 124 : 1998التدريب لمسيطرة عمى الذات ) صال  كطارؽ ، 

ركيػػد لمتحميػػؿ النفسػػي مػػف دائرتهػػا الضػػيقة المعتمػػدة كقػػد اخػػرج اريكسػػكف نظريػػة ف     
الى دائرة اكسع ادخؿ فيها قكل النفس اجتماعية مؤكػداا تػأثير  البيكلكجيةعمى الحتمية 

 (   445 : 2004العكامؿ االجتماعية في عممية النمك كالتطكر )ابك جادك ، 
 نظرية التعمـ االجتماعي :  (2
الػػػتعمـ االجتمػػػاعي ( لحسػػػف الحػػػظ اف معظػػػـ  يقػػػكؿ بانػػػدكرا فػػػي كتابػػػه ) نظريػػػة      

سػػػمكؾ االنسػػػاف سػػػمكؾ مػػػتعمـ كيػػػتـ تعممػػػه مػػػف خػػػالؿ القػػػدكة اثنػػػاء مالحظاتنػػػا ، فمػػػف 
)خميػؿ ، . مالحظة سمكؾ االخريف يككف احدنا فكرة عػف كيفيػة انجػاز السػمكؾ الجديػد 

2006  : 1   ) 



مػػف خػػالؿ العمميػػات  كقػػد اعتقػػد بانػػدكرا اف المثيػػرات الخارجيػػة تػػؤثر فػػي السػػمكؾ     
المعرفيػػػة التػػػي تحػػػدد أم المثيػػػرات نػػػدركها كنتصػػػرؼ ازاءهػػػا ، فهػػػي تسػػػم  بأسػػػتخداـ 
الرمػػػكز كامكانيػػػة تخمػػػيف التصػػػرفات التػػػي تمثػػػؿ انعكاسػػػاا لمػػػا فػػػي البيئػػػة مػػػف مثيػػػرات 

الحاضرة مف خالؿ عممية التفاعػؿ المتبػادؿ المسػتمر لتجعمنا قادريف عمى ت يير البيئة 
 (  366 : 1991فة كالتأثيرات البيئية .) انجمز ، لمسمكؾ كالمعر 

( عمػى اهميػة ضػبط   Bandura & Walters , 1963كاكػد بانػدكرا ككلتػرز )     
الذات كالسيطرة عمى االستجابات الخاطئة خالؿ عممية التعمـ االجتماعي ، ككجػدا اف 

خير عناصػػػر ضػػػبط الػػػذات هػػػي مقاكمػػػة االنحػػػراؼ كتنظػػػيـ اسػػػمكب مكافػػػأة الػػػذات كتػػػأ
 التعزيز االني مقابؿ الحصكؿ عمى تعزيز مؤجؿ ذم قيمة اعمى .

                          (Bandura & Walters ,1963 : 220 ) 
 ثالثا" : المسؤولية االجتماعية 

( مصػػػػػػػطم  يػػػػػػػرادؼ Social Responsibilityالمسػػػػػػػؤكلية اإلجتماعيػػػػػػػة )     
( ، Social Concernإلجتمػاعي )مصطمحات في الم ة االنكميزية كهػي:  اإلهتمػاـ ا

 Social(،كالمشػػاركة اإلجتماعيػػة )Social Conscienceالضػػمير اإلجتمػػاعي )
Involvement،53: 1980( )البادم.) 

كيتبمػػكر مفهكمنػػا لممسػػؤكلية االجتماعيػػة فػػي شػػعكر الفػػرد بػػأف كػػؿ مػػا يقػػـك بػػه مػػف      
نه هك الػذم يمػر بخبػ رات ، كعميػه أف يتحمػؿ عمميات فكرية كسمككية هي جزء منه، كا 

مسػػػؤكلية ذلػػػؾ، كلكػػػي يكػػػكف ناجحػػػان عميػػػه أف يكػػػكف صػػػادقان مػػػع نفسػػػه، كلػػػه طمكحاتػػػه 
كتكقعاتػػػه الخاصػػػة بػػػه ال أف يعػػػيش طمكحػػػات كتكقعػػػات اآلخػػػريف، كيتجنػػػب التالعػػػب 
باآلخريف كالذم يتـ عف طريؽ لػكمهـ عمػا يشػعر بػه، كيقػـك بػه، فػال أحػد يجبرنػا عمػى 

أك نقػػػـك بػػػوجراء معػػػيف أم أننػػػا ال نبقػػػي أنفسػػػنا عػػػاجزيف، كال  أف نشػػػعر بطريقػػػة معينػػػة
نتكقػع دائمػان مسػػاندة اآلخػريف لنػػا فػي األكقػات التػػي يمكننػا أف نسػػاعد فيهػا أنفسػػنا. ألف 
الفػػرد مسػػؤكؿ عػػف سػػمككه كخبراتػػه، كالمسػػؤكلية تعنػػي أف الفػػرد عميػػه أف يحػػدد جػػكهر 

اآلخػػريف عمػػى أفكػػار  كمشػػاعر   كجػػكد ، كأف يممػػؾ اسػػقاطاته بػػدؿ أف يكجػػه المػػـك إلػػى
كانفعاالتػػػه كسػػػمككه، فتقبػػػؿ المسػػػػؤكلية هػػػي إحػػػدل سػػػػمات الشخصػػػية السػػػكية كيمكػػػػف 
النظػػػػػػػػر إلػػػػػػػػى المسػػػػػػػػؤكلية مػػػػػػػػف زاكيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل باعتبارهػػػػػػػػا القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى االسػػػػػػػػتجابة 



(Responsibility فعنػػدما يتصػػرؼ الفػػرد أك يقػػرر أك يختػػار فػػاف لديػػه القػػدرة عمػػى )
 (.         179-177: 2009االستجابة)الخكاجا، 

 كهناؾ شركط كخصائص تعمؿ عمى تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية منها:
تتطمػػػب المسػػػؤكلية الحريػػػة: أم ضػػػركرة شػػػعكر الفػػػرد بالحريػػػة كهػػػك يختػػػار   - 1

تترتػػب عميػه المسػػؤكلية اذ المجػػاؿ لممسػػؤكلية فػي عػػالـ تسػػكدُ  الجبريػػة الفعػؿ لكػػي 
 كالقهر.

القػػكل العقميػػة: أم ضػػركرة مالءمػػة القػػكل العقميػػة تتطمػػب المسػػؤكلية سػػالمة  - 2
الختيار الفعؿ المسؤكؿ، فالمجانيف اليتحممكف مسػؤكلية أفعػالهـ النعػداـ االرادة 

 عند االختيار.
تتطمػػػب المسػػػؤكلية مراقبػػػة: كتعنػػػي السػػػمطة االداريػػػة فػػػي االعتبػػػار القػػػانكني  - 3

   ة كالضمير في االعتبار االخالقي.كالسمطة اآللهي
ب المسػػؤكلية ثبػػات الهكيػػة الشخصػػية: كتعنػػي أف يكػػكف لالنسػػاف هكيػػة تتطمػػ - 4

شخصية محددة عند استخداـ فعؿ ما كتحممُه مسؤكلية ذلؾ الفعػؿ، فاليحاسػب 
 عمى أعماله إف كاف فاقدان لمهكية الشخصية.

تقػػـك المسػػؤكلية عمػػى المعرفػػة: أم معرفػػة القكاعػػد التػػي ينب ػػي السػػير عميهػػا  - 5
                  إذ تزداد المسؤكلية االجتماعية بتزايد المعرفة. في السمكؾ بكجه عاـ

 (201: 2006)ناصر،                                                     
 ثػػػػػػة عناصػػػػػػر هػػػػػػي: االهتمػػػػػػاـ، كالفهػػػػػػـك تتكػػػػػػكف المسػػػػػػؤكلية االجتماعيػػػػػػة مػػػػػػف ثال

 كالمشاركة.
 أ ( االهتماـ: 

عػة التػي ينتمػي إليهػا الفػرد صػ يرة اـ كبيػرة، يقصد به االرتباط العاطفي بالجما 
ذلؾ االرتباط الذم يخالفػه الحػرص عمػى اسػتمرار تقػدمها كتماسػكها كبمػكغ أهػدافها، 
كالخػػػكؼ مػػػف أف تصػػػاب بػػػام أذل أك ظػػػرؼ يػػػؤدم إلػػػى أضػػػعافها أك تفككهػػػا. ثػػػـ 
ينفعػػػؿ بهػػػا أم يتعػػػاطؼ معهػػػا بصػػػكرة إراديػػػة حيػػػث يػػػدرؾ الفػػػرد ذاتػػػه أثنػػػاء انفعالػػػه 

ماعػة، كهػػذا هػػك المسػػتكل الثػػاني لالهتمػػاـ، كفػػي المسػػتكل الثالػػث يصػػؿ اهتمػػاـ بالج
الفػرد بالجماعػػة إلػى التكحػػد معهػا كذلػػؾ حينمػا يحػػس أنػه هػػك كالجماعػة شػػيء كاحػػد 



يفرح لفرحها كيحزف لحزنهػا، أمػا المسػتكل الرابػع لالهتمػاـ فأنػه ال يتحقػؽ إال عنػدما 
ـز التزامػػان متزنػػان كهػػذا يمثػػؿ قمػػة االهتمػػاـ تػػتمكف الجماعػػة مػػف داخػػؿ الفػػرد فكريػػان كيمػػ

 بالجماعة كالتمسؾ بها.
 
 
 

 ب ( الفهـ: 
أم فهػـ الفػرد لمجماعػػة كالم ػزل االجتمػاعي لسػػمككه، كلمفهػـ شػقاف: األكؿ فهػػـ  

الفػػرد لمجماعػػة فػػي كضػػعها الحػػالي إلػػى جانػػب عاداتهػػا كتقاليػػدها كنظمهػػا. كالشػػؽ 
االجتمػاعي ألفعالػه كاثػار  عمػى الجماعػة أم  اآلخر لمفهـ هك أف يفهـ الفرد الم زل

 أف ال يفهـ كيقدر القيمة االجتماعية ألم تصرؼ يصدر عنه.
 ج ( المشاركة:

أم مشػػاركة الفػػرد مػػع اآلخػػريف فػػي عمػػؿ يمميػػه االهتمػػاـ كمػػا يتطمبػػه الفهػػـ فػػي  
المجػػاؿ تسػػاعد الجماعػػة فػػي اشػػباع حاجاتهػػا كحػػؿ مشػػكالتها لمكصػػكؿ إلػػى أهػػدافها 

 رفاهيتها كالمحافظة عمى استمرارها.كتحقيؽ 
كتتخػػذ المشػػاركة ثػػالث صػػكر، الصػػكرة األكلػػى تتمثػػؿ فػػي تقبػػؿ الفػػرد لػػ دكار  

االجتماعيػػػة التػػػي يؤديهػػػا. كالصػػػكرة الثانيػػػة تتمثػػػؿ فػػػي انجػػػاز الفػػػرد لمػػػا اتفقػػػت عميػػػه 
الجماعة، كالصكرة الثالثة تككف مشاركة منفذ  كمكجهػة كناقػدة كليسػت مسػايرة فقػط ) 

 (.230  :1988راف، زه
 رابعا" : النظريات التي فسرت المسؤولية االجتماعية 

 Behavioral Theoriesالنظريات السمككية  (1
السػػػمككي أهميػػػة الخبػػػرات البيئيػػػة فػػػي فهػػػـ الشخصػػػية االنسػػػانية  االتجػػػا يؤكػػػد        

 ( .546 :2008كبذلؾ فهك يركز عمى السمكؾ المالحظ لمفرد .) الريماكم كاخركف،
كيرل أصحاب هذا االتجا  أف المسؤكلية االجتماعية سمكؾ شأنه شػأف الظػكاهر       

 كالثػػػػكاب كالعقػػػػاب ك النفسػػػػية االخػػػػرل يخضػػػػع لقػػػػكانيف الػػػػتعمـ مثػػػػؿ  )التقميػػػػد كالتعزيػػػػز



االنطفػاء كالتعمػػيـ كالتمييػػز( لػػذلؾ ركػػزت معظػـ الدراسػػات كالبحػػكث التػػي ُأجريػػت عمػػى 
 ( .Grief ,1981 : 223جه ) كفؽ هذا االتجا  عمى السمكؾ كنكات

( صػػاحب نظريػػة الػػتعمـ الشػػرطي التقميػػدم التػػي ينظػػر Pavlovإذ أكػػد بػػافمكؼ )     
لمنبهػػات عديػػدة مكجػػكدة فػػي البيئػػة، كطبقػػان  اسػػتجابةهػػك إال  فيهػػا الػػى أف السػػمكؾ مػػا

كُأخػػػػرل غيػػػػر  اجتماعيػػػػالمبػػػػدأ االقتػػػػراف الشػػػػرطي يػػػػتعمـ الفػػػػرد سػػػػمككيات مرغػػػػكب بهػػػػا 
 (.Fontana ,1981 : 59)  .مرغكب 

 
( صػػػػاحب نظريػػػػة الػػػػتعمـ الشػػػػرطي االجرائػػػػي فيؤكػػػػد أف Skinnerأمػػػػا سػػػػكنر )     

متعممػػة لمنبهػػات عديػػدة مكجػػكدة فػػي البيئػػة فضػػالن عػػف  اسػػتجابةهػػك إال  السػػمكؾ مػػا
تأكيػػػػػػػػػػػػد  أهميػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػأثير االحػػػػػػػػػػػػداث البيئيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي تطػػػػػػػػػػػػكير السػػػػػػػػػػػػمكؾ كتعديمػػػػػػػػػػػػه 

عزيز كالثكاب كالعقاب يمكػف أف نطػكر ( فمف خالؿ التعمـ كالت33،ص1988)عباس،
 (.Dortzbach ,1975 : 34) اجتماعياسمككيات مرغكب فيها 

لػػػذلؾ فػػػأف السػػػمككييف عمكمػػػان يؤمنػػػكف بػػػأف الشخصػػػية متعممػػػة كأنهػػػا تت يػػػر بت يػػػر     
( ، كأف الشػػػػػػػػعكر 547: 2008الخبػػػػػػػػرات كالمكاقػػػػػػػػؼ البيئيػػػػػػػػة ) الريمػػػػػػػػاكم كاخػػػػػػػػركف،

خػػػالؿ اكتسػػػاب الفػػػرد عػػػادات مناسػػػبة تسػػػاعدُ  عمػػػى بالمسػػػؤكلية االجتماعيػػػة يػػػتـ مػػػف 
التعامػػػؿ مػػػع االخػػػريف كالتكافػػػؽ مػػػع البيئػػػة كاداء أدكار  كمسػػػؤكلياته بالشػػػكؿ المطمػػػكب 

(Alberto,1986 : 84. ) 
 (Rogersنظرية الذات لركجرز)  (2

أكػػػدت هػػػذ  النظريػػػة كجػػػكد عالقػػػة بػػػيف الفػػػرد كالمجتمػػػع اذ أف الفػػػرد بومكانػػػه أف       
سػػػعيدة كامنػػػه لػػػُه كلمجتمعػػػه فينب ػػػي أف نثػػػؽ بكػػػؿ فػػػرد كبقدراتػػػه كبدكافعػػػه يحيػػػا حيػػػاة 

كبشعكر  بالمسؤكلية االجتماعية لفهـ نفسه كفهػـ المجتمػع مػف حكلػِه، كمػا أف لكػؿ فػرد 
جتماعيػان ، فالتكامػؿ النفسػي  دكافع فطرية لتنمية قدراته كقابمياته بشكؿ متكامػؿ نفسػيان كا 

يحقػػػؽ أفػػػراد المجتمػػػع كافػػػة ذكاتهػػػـ كيؤكػػػدكا قػػػدراتهـ. كاالجتمػػػاعي الينػػػتج إال بعػػػد أف 
( بػػػػػيف تحقيػػػػػؽ الفػػػػػرد ذاتػػػػػه كبػػػػػيف تحمػػػػػؿ المسػػػػػؤكلية Rogersكبػػػػػذلؾ ربػػػػػط ركجػػػػػرز)

 االجتماعيػػػة حتػػػى يػػػتمكف مػػػف العمػػػؿ الجػػػاد كلتأكيػػػد شخصػػػيته كهكيتػػػُه فػػػي المجتمػػػع )
 (281-261: 1983 شمتز،



يحكمػػه االدراؾ التػػاـ  ( أف االنسػػاف مخمػػكؽ كاعػػي كعاقػػؿRogersكيػػرل ركجػػرز)    
لذاتػػه كلممحػػيط الػػذم يعػػيش فيػػه كينب ػػي أف نثػػؽ بػػالفرد كبدكافعػػِه كشػػعكر  بالمسػػؤكلية 

فيػه ألف غايػة النمػك  اندماجػهلفهـ نفسُه كالمجتمع الذم يحيط به مما يؤدم الى ُحسػف 
النفسي كالتطكر االجتماعي هػك أف تتكامػؿ كظػائؼ الفػرد النفسػية إذ أف النمػك النفسػي 

 Rogeres,1959ميـ لحياة الفرد يمكف أف ُينػتج فػردان متكامػؿ الكظػائؼ النفسػية )الس
: 122-124) 

( أف االنسػاف يتفاعػؿ مػع البيئػة كبشػكؿ خػاص مػع Rogeresكما يعتقد ركجرز)     
النػػاس المهمػػيف فػػي حياتػػه كهػػـ الكالػػداف كاالخػػكة كاالقػػارب كيبػػدأ بتطػػكير مفهػػـك الػػذات 

ى تقييمػػػػػات اآلخػػػػػريف، فػػػػػنحف نػػػػػتعمـ مػػػػػف خػػػػػالؿ التنشػػػػػئة القائمػػػػػة الػػػػػى حػػػػػدو كبيػػػػػر عمػػػػػ
االجتماعيػػػة أف بعضػػػان مػػػف سػػػمككياتنا مناسػػػبة كُأخػػػرل غيػػػر مناسػػػبة كحػػػيف تكػػػكف هػػػذ  

 (50 : 1981، القكاعد المعيارية منسجمة فوننا نتجه نحك تحقيؽ الذات )الشماع
 Theory Aljstalt  الجشتالت نظرية (3

 الم ػػػػػات جميػػػػػع فػػػػػي مػػػػػرادؼ لهػػػػػا كلػػػػػيس انيألمػػػػػ أصػػػػػؿ ذات كممػػػػػة الجشػػػػػطالت      
 يعتبػػػػر ك ، كالصػػػػكرة الشػػػػكؿ تعنػػػػي كمػػػػا ، الكػػػػؿ بمعنػػػػى فهمػػػػت أنهػػػػا غيػػػػر األخػػػػرل،
 بداياتػػه ككانػػت 1893 بػػرليف فػػي كلػػد ، كمطكرهػػا النظريػػة هػػذ  مؤسػػس بيرلػػز فريػػدريؾ

 ، الزيػػػكد) .  النفسػػػي التحميػػػؿ نظريػػػة عمػػػى ت ييػػػرات بػػػأجراء كقػػػاـ النفسػػػي التحميػػػؿ فػػػي
1998  :217 -221 ) 
 كشػػعكر  افكػػار  عػػف الفػػرد بمسػػؤكلية يتعمػػؽ فيمػػا الكجكديػػة بالنظريػػة بيرلػػز تػػأثر       
 هنػا بػػ المشػترؾ باالهتمػاـ معهػا كاتفؽ الركحي الجانب عمى يركز لـ انه اال ، كسمككه
 الػػػكعي كهػػػك المركػػػز نحػػػك باسػػػتقطابها المشػػػكالت حػػػؿ كطريقػػػة بػػػالنمك كاهػػػتـ ، كاالف

 معهػػا اشػترؾ كمػا ، الػذات تجميػع بهػدؼ البيئػة كمػع نفسػه مػع الفػرد اثػؿكتم كاالنػدماج
 ممػػا اكثػػر قػػدرات كلديػػه المسػػؤكلية يتحمػػؿ كػػائف كانػػه الفػػرد مسػػؤكلية عػػف تصػػكرها فػػي

 ( . 220:  1989 ، الطيب)  . يعتقد
  التي تناولت ضبط الذات والمسؤولية االجتماعية الدراسات خامسا": 

   1998. دراسة مصطفى  1
 لتمايز النفسي كعالقته بضبط الذات كاالحساس بالهكية لدل المراهقيفا



هدفت الدراسة الػى التعػرؼ عمػى مسػتكيات كداللػة الفػركؽ كالعالقػة بػيف التمػايز       
النفسػػي كضػػبط الػػذات كاالحسػػاس بالهكيػػة لػػدل المػػراهقيف مػػف كػػال الجنسػػيف ، ككػػذلؾ 

لهكيػة كالجػنس كاالختصػاص ( فػي مدل اسهاـ المت يرات ) ضبط الذات كاالحساس با
التمػػػايز النفسػػػي لػػػدل افػػػراد العينػػػة ، كاجريػػػت الدراسػػػة فػػػي ب ػػػداد ) الكػػػرخ كالرصػػػافة ( 

( طالػػب كطالبػػة مػػف الصػػؼ السػػادس اعػػدادم كمػػف الفػػرعيف  500عمػػى عينػػة مػػف ) 
 العممي كاالدبي .

لقيػػاس كتضػمنت اجػراءات الدراسػة تطبيػؽ اختبػػار االشػكاؿ المتضػمنة لػػ) كتكػف (     
التمػػايز النفسػػي كبنػػاء مقيػػاس لضػػبط الػػذات اعتمػػاداا عمػػى االطػػار النظػػرم كالمقػػاييس 

( لالحسػاس بالهكيػة  Ochse & Plug ,1986السػابقة ككػذلؾ تػـ تطبيػؽ مقيػاس ) 
الشخصػػػية بعػػػد ترجمتػػػه ، كاعتمػػػدت الكسػػػائؿ االحصػػػائية االتيػػػة فػػػي معالجػػػة بيانػػػات 

ايف لمت يػريف ، اختبػار شػفي ، معامػؿ  االرتبػاط البحث ، االختبار التائي ، تحميؿ التبػ
 ، االرتباط المتعدد ، االنحدار المتعدد كاظهرت النتائج االتية :

سػجمت العينػة ككػػؿ مسػتكل اعمػػى مػف المتكسػط عمػػى المقيػاس ) ضػػبط  .1
الػػػذات كاالحسػػػاس بالهكيػػػة ( اسػػػتناداا الػػػى مػػػديات المقيػػػاس كبالمكازنػػػة مػػػع 

 كسطيهما الفرضي .
فػػػػركؽ دالػػػػة احصػػػػائياا لصػػػػال  الػػػػذككر مكازنػػػػة باالنػػػػاث عمػػػػى كجػػػػدت  .2

 المقاييس الثالثة ) التمايز النفسي كضبط الذات كاالحساس بالهكية ( 
ظهرت ارتباطػات دالػة بيػت التمػايز النفسػي كاالحسػاس بالهكيػة كضػبط  .3

 الذات لكؿ حاالت العينة .
لمعينػػة ككػػؿ  ظهػػر اسػػهاـ داؿ فػػي التبػػايف الحاصػػؿ فػػي التمػػايز النفسػػي .4

لممت يرات االتية كبحسب قػكة الدرجػة الفائيػة ) االحسػاس بالهكيػة ، كضػبط 
 ، ز.ح.ط ( 1998الذات ، كاالختصاص ، الجنس ( . ) مصطفى ، 

   2006دراسة الجنابي .   2
) الثقػػػػة المفرطػػػػة فػػػػي االحكػػػػاـ االحتماليػػػػة كعالقتهػػػػا بضػػػػبط الػػػػذات لػػػػدل 

 االطباء (



جامعػػػػة ب ػػػػداد ، كهػػػػدفت الػػػػى قيػػػػاس الثقػػػػة  –ة االداب اجريػػػػت الدراسػػػػة فػػػػي كميػػػػ     
المفرطػػة فػػي االحكػػاـ االحتماليػػة كقيػػاس ضػػبط الػػذات لػػدل االطبػػاء ، ككػػذلؾ التعػػرؼ 
عمى العالقة بيف الثقة المفرطة في االحكاـ االحتمالية كضبط الذات عمى كفؽ مت يػر 

قيػػػػاس الثقػػػػة الجػػػػنس ، كلتحقيػػػػؽ هػػػػذ  االهػػػػداؼ قػػػػاـ الباحػػػػث ببنػػػػاء مقػػػػاييس احػػػػدهما ل
المفرطػػة كاالخػػر لقيػػاس ضػػبط الػػذات ، كقػػد طبػػؽ المقياسػػاف عمػػى عينػػة مػػف االطبػػاء 

(  9( طبيػػػب كطبيبػػػة ، تػػػـ اختيػػػارهـ بالطريقػػػة الطبقيػػػة العشػػػكائية مػػػف ) 250بم ػػػت ) 
مستشػػفيات حككميػػة فػػي محافظػػة ب ػػداد مػػكزعيف عمػػى اسػػاس االختيػػار التناسػػبي عمػػى 

عمكمػػػات كمعالجتهػػػا احصػػػائياا بأسػػػتخداـ معادلػػػة كفػػػؽ مت يػػػر الجػػػنس ، كبعػػػد جمػػػع الم
االختيػػػار التناسػػػبي ، كعامػػػؿ كػػػارفر، كمعادلػػػة االختبػػػار التػػػائي لعينػػػة كاحػػػدة كلعينتػػػيف 
مسػػتقمتيف ككػػذلؾ معػػامالت ارتبػػاط بيرسػػكف كسػػبيرماف ، تكصػػمت الدراسػػة الػػى النتػػائج 

 االتية :
لثقػة الفرديػة اف االطباء مفرطي الثقة باحكامهـ االحتمالية عمى صعيد ا .1

كالثقػػػػػة الشػػػػػاممة ، كاف الطبيبػػػػػات اكثػػػػػر افراطػػػػػاا بالثقػػػػػة فػػػػػي احكػػػػػامهف 
 (  0,05االحتمالية مف االطباء عند مستكل داللة ) 

يتمتػػػع االطبػػػػاء بضػػػبط ذات عػػػػاؿ كداؿ احصػػػائياا عنػػػػد مسػػػتكل داللػػػػة  .2
( كاف الفػػركؽ فػػي ضػػبط الػػذات بػػيف االطبػػاء كالطبيبػػات ليسػػت  0,05)

 .ذات داللة احصائية 
اف معامالت االرتباط بيف الثقة المفرطة في االحكاـ االحتمالية كضػبط  .3

)  الػػػذات ليسػػػت ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مقارنتهػػػا بػػػالقيـ الجدكليػػػة .
 ، د،ق (  2006الجنابي ، 

 (2004دراسة الداغستاني كالعطار) .  3
 ) االلتزاـ الُخمقي كعالقتة بالمسؤكلية االجتماعية لدل مكظفي الدكلة(

هػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف االلتػػزاـ الُخمقػػي كالمسػػؤكلية      
( 30( مكظفػان بكاقػع )60االجتماعية لدل مكظفي الدكلػة، كتككنػت عينػة الدراسػة مػف )

( مكظفػػػػة ، كتػػػػـ معالجػػػػة البيانػػػػات إحصػػػػائيان باسػػػػتعماؿ معامػػػػؿ إرتبػػػػاط 30مكظفػػػػان ك)
اؾ عالقة طردية بيف مت يرم الدراسػة اذ بم ػت قيمػة بيرسكف، ك أظهرت النتائج أف هن



( أم يػػؤدم االلتػػزاـ الُخمقػػي الػػى زيػػادة المسػػؤكلية االجتماعيػػة 0,78معامػػؿ االرتبػػاط )
لدل المكظػؼ العراقػي، إذ أف االلتػزاـ الُخمقػي يحػدد التكجهػات السػمككية لالفػراد بحيػث 

زاـ الُخمقػي الػذم هػـ عميػه يجعمهـ يفضمكف اداء أساليب حياتية تتسؽ مع مسػتكل االلتػ
 (.22-19: 2004)الداغستاني كالعطار،

 
 
 
 (2006دراسة الطائي ).  4 

 ) األمف االجتماعي كعالقتة بالمسؤكلية اإلجتماعية لدل مكظفي الدكلة(
هػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتكل االمػػػف االجتمػػػاعي كالمسػػػؤكلية االجتماعيػػػة     

الجنس كالحالػة االحتماعيػة كسػنكات الخدمػة( ، كتككنػت كالعالقة بينهما كفقان لمت ير ) 
( مكظؼ كمكظفة كلتحقيؽ أهداؼ البحث قامت الباحثة ببنػاء 400عينة الدراسة مف )

مقياسيف االكؿ لالمف االجتماعي كاآلخر لممسؤكلية االجتماعية، كتػـ معالجػة البيانػات 
كمعادلػػة فيشػػر كمعادلػػة إحصػػائيان باسػػتعماؿ االختبػػار التػػائي كمعامػػؿ إرتبػػاط بيرسػػكف 

سبيرماف براكف كمعادلة الفاكرنبػاخ لالتسػاؽ الػداخمي كمعادلػة الخطػأ المعيػارم كتحميػؿ 
 التبايف االحادم.

كأظهػػػػرت نتػػػػائج الدراسػػػػة أف مػػػػكظفي الدكلػػػػة لػػػػديهـ مسػػػػتكل كاطػػػػىء مػػػػف االمػػػػف     
هػػرت االجتمػػاعي إالأف لػػديهـ مسػػتكل عاليػػان فػػي تحمػػؿ المسػػؤكلية االجتماعيػػة، كمػػا أظ

فركقان ذات داللة إحصائية في مستكل الشعكر باالمف االجتماعي كفقػان لمت يػر الجػنس 
كلـ تظهر فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الشػعكر بالمسػؤكلية االجتماعيػة كفقػان 
لمت يػػرات) الجػػنس كالحالػػة االجتماعيػػة كسػػنكات الخدمػػة( كػػذلؾ كجػػكد عالقػػة إرتباطيػػة 

ي كالمسػػؤكلية االجتماعيػػة كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي العالقػػة عكسػػية بػػيف األمػػف االجتمػػاع
االرتباطيػػػة بػػػيف االمػػػػف االجتمػػػاعي كالمسػػػؤكلية االجتماعيػػػػة كفػػػؽ مت يػػػرات  )الجػػػػنس 

 (65-10:  2006)الطائي،. كالحالة االجتماعية كسنكات الخدمة( 
 الفصل الثالث

 اجراءات البحث



 : منهجية البحث -: اوالا 
لضػػػػػبط الػػػػػذات كالمسػػػػػؤكلية الحػػػػػالي كصػػػػػؼ كمػػػػػي يتطمػػػػػب تحقيػػػػػؽ اهػػػػػداؼ البحػػػػػث 

كل ػػػرض التعػػػػرؼ عمػػػى العالقػػػػة بيػػػػنهـ  المتكسػػػػطةعنػػػػد طالبػػػات المرحمػػػػة  االجتماعيػػػة
يتطمػػػػب هػػػػذا اتبػػػػاع المػػػػنهج الكصػػػػفي ككصػػػػؼ الحقػػػػائؽ كتكضػػػػيحها بداللػػػػة الحقػػػػائؽ 
المتػػكفرة ،كالبحػػث الكصػػفي اكثػػر مػػف مجػػرد بيانػػات اذ اف عمػػؿ الباحػػث الحقيقػػي يبػػدأ 

 هذ  البيانات بعناية كتفسيرها كاكتشاؼ المعاني كالعالقة الخاصة بها.بمتابعة 
 

 :   مجتمع البحث -:ثانيا"
فػي قضػاء بعقكبػة يتألؼ مجتمع البحث الحالي مف طالبات المرحمة المتكسطة  

( مدرسػػة  35( كالبػػالغ عػػددها )  2013 -2012/ محافظػة ديػػالى  لمعػػاـ الدراسػػي ) 
ديريػػػػة تربيػػػػة محافظػػػػة ديػػػػالى ، كقػػػػد بمػػػػغ عػػػػدد الطالبػػػػات متكسػػػػطة كثانكيػػػػة التابعػػػػة لم

 . ( يكض  ذلؾ1( كالجدكؿ )9969)
 (1الجدول )

 محافظة ديالىقضاء بعقكبة / المجتمع االصمي كمجتمػػػػػػػع البػػػػحث بحسب الصؼ في 

 عدد المدارس
 اعداد الطالبات

 المجمكع الكمي
 الثالث الثاني االكؿ

35 3678 3162 3129 9969 
   : عينة البحث -اا:لثثا

مػػػف الخطػػػكات المهمػػػة فػػػي إجػػػراء معظػػػـ البحػػػكث النفسػػػية اختيػػػار أفػػػراد العينػػػة  
( Lefrancois,2000,P.14التػػي يجػػػب أف تكػػكف ممثمػػػة لممجتمػػع بشػػػكؿ صػػػحي ، )

( طالبة مػف طالبػات المرحمػة 100أجريت هذ  الدراسة عمى عينة تطبيقية بمغ قكامها )
/ محافظػػػػة ديػػػػالى كتػػػػـ اختيارهػػػػا بالطريقػػػػة العشػػػػكائية  المتكسػػػػطة فػػػػي قضػػػػاء بعقكبػػػػة

 ( يكض  ذلؾ:2التطبيقية، كالجدكؿ )
 (2جدكؿ ) 

 يبيف حجـ العينة التطبيقية مكزعة حسب الصؼ
 المجموعالصففففففففففففففففف الصففففففففففففففففف الصففففففففففففففففف  المدارسعدد 



 الثالث الثاني األول
 52 7 11 8 ثانكية الفراقد

ثانكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المطكرة

8 9 8 52 

 52 6 15 7 زدهارمتكسطة اال
 52 7 11 7 ثانكية العدنانية

 111 28 42 30 المجموع
 : اداتا البحث -: رابعا

بالمسؤكلية كعالقته ضبط الذات البحث الحالي يرمي الى معرفة العالقة بيف  بما انه
مت يرات  لذا تكجب تكفر اداتيف لقياس ، المتكسطةلدل طالبات المرحمة االجتماعية 

 البحث ،
 مصطفىكتبني مقياس ) ،المسؤكلية االجتماعية امت الباحثة ببناء مقياس ق حيث

.كسكؼ يتـ عرض لكؿ مقياس مف المقايييس التي تـ  ضبط الذات( لقياس 1998
 االستعانة بها.

 ضبط الذات -1
بعػػػد اطػػػالع الباحثػػػة عمػػػى االدبيػػػات كالدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكع       

،  1998قيػػػػاس ضػػػػبط الػػػػذات الػػػػذم اعػػػػد  مصػػػػطفى ضػػػػبط الػػػػذات تبنػػػػت الباحثػػػػة م
( فقرة كقد اعتمد الباحث طريقة ليكػرت فػي تصػميـ المقيػاس كذلػؾ  25كالمتككف مف )

بكضػػع بػػدائؿ خماسػػية متدرجػػة ) دائمػػاا ، غالبػػاا ، احيانػػاا ، نػػادراا ، ابػػداا ( امػػاـ كػػؿ 
 ك عالقػةلمفقػرات  كاعتمػد كػذلؾ اسػمكب العينتػيف المتطػرفتيف اليجػاد القػكة التميزيػةفقرة 
 الكمية لممقياس . بالدرجة الفقرة
كبعػػد استشػػارة الباحثػػة لعػػدد مػػف الخبػػراء مػػف ذكم االختصػػاص فػػي التربيػػة كعمػػـ     

النفس اكصكا بجعؿ البدائؿ ثالثيػة بػدالا مػف خمسػة لمفقػرات كهػي ) دائمػاا ، احيانػاا ، 
 .   تالءـ عينة البحث كهف طالبات المرحمة المتكسطة ألنهاال ( 

 الخصائص السايكومترية لمقياس ضبط الذات
 Validityالصدق  .1



الصدؽ هك قدرة االختبػار اك المقيػاس عمػى قيػاس ماكضػع الجمػه اك السػمة المػراد 
بصػػػكرته  تػػػـ عػػػرض المقيػػػاس حيػػػث( ،  677، ص  1977قياسػػػها ) ال ريػػػب ، 

( فقػػػرة عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف الخبػػػراء المتخصصػػػيف فػػػي  25االكليػػػة كالمؤلػػػؼ مػػػف )
( خبيػراا البػداء مالحظػاتهـ كارائهػـ عمػى  16تربية كعمػـ الػنفس كالبػالغ عػددهـ ) ال

فقرات المقياس كمدل صالحيتها لقياس مستكل ضبط الذات لدل طالبات المرحمة 
( ، كبعػػػػػػػػد االطػػػػػػػالع عمػػػػػػػػى اراء الخبػػػػػػػراء المتخصصػػػػػػػػيف  1المتكسػػػػػػػطة ممحػػػػػػػؽ )

يعػػػػػاا بنسػػػػػبة كمالحظػػػػػاتهـ كفػػػػػي ضػػػػػكء تكصػػػػػياتهـ تػػػػػـ قبػػػػػكؿ فقػػػػػرات المقيػػػػػاس جم
(100 ) %. 
  Reliability. الثبات  2

يعنػػي الثبػػات ، الحصػػكؿ عمػػى نفػػس النتػػائج اك مقاربػػة لهػػا عنػػد اعػػادة تطبيػػؽ  
المقيػػاس بشػػرط تػػكفر نفػػس الظػػركؼ كنفػػس اإلجػػراءات التػػي ركعيػػت فػػي التطبيػػؽ 

 1981األكؿ . كاالختبار الثابت هك االختبػار المكثػكؽ فيػه كيعتمػد عميػه )احمػد ، 
 ( .219: ص
 -كقد استخراجت الباحثة ثبات هذا المقياس بحسب الطريقة ادنا  : 
 Test.retest methodطريقة إعادة االختبار  
أف إستخراج معامؿ الثبات بهذ  الطريقة هك باعػادة تطبيػؽ أداة القيػاس مػرتيف     

كفػػػي كقتػػػيف أك زمنػػػيف مختمفػػػيف كعمػػػى المجمكعػػػة نفسػػػها مػػػف االفػػػراد )فيركسػػػكف، 
بهػػذ  الطريقػػة بتطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة مػػف  الثبػػات كاسػػتخرج( 517 : 1990

كبعػػػد مػػػركر اسػػػبكعيف مػػػف التطبيػػػؽ االكؿ  طالبػػػة( 50افػػػراد البحػػػث بمػػػغ عػػػددهـ )
ُطبػػؽ المقيػػاس مػػرة ثانيػػة ، كتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف درجػػات االفػػراد 

( كهػػػػي قيمػػػػة 0,85فػػػػي التطبيػػػػؽ االكؿ كدرجػػػػاتهـ فػػػػي التطبيػػػػؽ الثػػػػاني كقػػػػد بمػػػػغ )
 مقبكلة 

 المسؤولية االجتماعية  استبانة - 5
الذم اعدته لهذا  المسؤكلية االجتماعية استبانة لقياسقامت الباحثة ببناء      

كهك اداة مالئمة لمجتمع البحث الحالي،حيث تـ تطبيقه عمى طالبات ، ال رض
 .لمتكسطةالمرحمة ا



 مف المقياس كتألؼة عمى ستة مجاالت ( فقرة مكزع 67)  كيتككف هذا المقياس مف
 كؿ أماـ بدائؿ ثالثة الباحثة كضعت كما سمبية فقرة(  32)  ك إيجابية فقرة( 35)

 لهذ  كأعطيت( أبدان  عمي تنطبؽ ال ،اقميال عمي تنطبؽ دائمان، عمي تنطبؽ)  هي فقرة
 فقراتلم(  3 ، 2 ، 1) كالدرجات المكجبة لمفقرات(  1 ، 2 ، 3) الدرجات البدائؿ
 المتطرفتيف العينتيف اسمكب) -:هما بطريقتيف التميزية القكة ، كقد تـ استخراج السالبة

 ( الكمية بالدرجة الفقرة عالقة، 
 -:المقياس لفقرات السايككمترية الخصائص

 :   Validityالصدق  
يتكفر في المقياس الحالي نكعاف مف الصدؽ ، النكع األكؿ هػك الصػدؽ الظػاهرم      

م تػػـ اسػػتخراجه ، كالنػػكع الثػػاني مػػف الصػػدؽ يعتمػػد عمػػى االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ كالػػذ
فقػػػػػرة كالدرجػػػػػة الكميػػػػػة لممقيػػػػػاس كهػػػػػك احػػػػػد مؤشػػػػػرات صػػػػػدؽ البنػػػػػاء اذ اف المعػػػػػامالت 

اخمي لممقيػاس )أبػك حطػب ، المستحصمة مف هذ  االرتباطػات تبػيف درجػة االتسػاؽ الػد
1976  :112. ) 
 Reliabilityالثبات       
يقصػػد بالثبػػات درجػػة االتسػػاؽ فػػي قيػػاس السػػمة مكضػػكع القيػػاس مػػف مػػرة أُلخػػرل      

( كمػػػا يعنػػػي 102 : 2009فيمػػػا لػػػك أعػػػدنا تطبيػػػؽ االداة عػػػددان مػػػف المػػػرات )الشػػػايب،
الثبػػات اف المقيػػاس يعطػػي النتػػائج بشػػكؿ متقػػارب لػػك ُأعيػػد تطبيقػػة عمػػى أفػػراد العينػػة 

ثبػػػػات المقيػػػػاس الحػػػػالي اسػػػػتعممت كل ػػػػرض اسػػػػتخراج ،  أنفسػػػػهـ بعػػػػد مػػػػدة مػػػػف الػػػػزمف
   -:كهما الباحثة طريقتيف اليجاد 

 Test.retest methodطريقة إعادة االختبار  -1
كالسػػتخراج معامػػؿ الثبػػات بهػػذ  الطريقػػة قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ مقيػػاس بحثهػػا     

( طالبػػػػة تػػػػـ اختيػػػػارهـ عشػػػػكائياا مػػػػف عينػػػػة التحميػػػػؿ  60عمػػػػى عينػػػػة مؤلفػػػػة مػػػػف )
( يكمػػػػاا كهػػػػي مػػػػدة مناسػػػػبة العػػػػادة  15المػػػػدة بػػػػيف التطبيػػػػؽ ) االحصػػػػائي ككانػػػػت

( ، كتػـ اسػتخراج معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف  527، ص 1991التطبيؽ )فيركسكف ، 
( كهػػذا  0,80بػػيف درجػػات افػػراد العينػػة فػػي التطبيػػؽ كقػػد بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط  ) 

لثبػات كيشػير معامػؿ ا يدؿ عمى اف معامؿ الثبات لممقيػاس هػك معامػؿ ثبػات جيػد 



بطريقػػة إعػػادة االختبػػار الػػى اسػػتقرار االفػػراد كعػػدـ تذبػػذب االسػػتجابات مػػف تطبيػػؽ 
 الخر كمف ثـ فهك يشير الى دقة المقياس.

 ( :Split – Half Reliabilityطريقة التجزئة النصفية           )   -1
نػة الستخراج معامؿ الثبات بطريقة التجزئػة النصػفية قامػت الباحثػة بأسػتخداـ العي     

ذاتها التػي تػـ اسػتخدامها فػي طريقػة اعػادة االختبػار ، حيػث تػـ تقسػيـ فقػرات المقيػاس 
( الػػػى مجمػػكعتيف زكجيػػػة كفرديػػة ، كحسػػػبت درجػػات كػػػؿ قسػػـ عمػػػى حػػػدة 66البال ػػة )

( 0,81كمف ثػـ اسػتخرج معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف النصػفيف الفرديػة كالزكجيػة فبمػغ )
( كبػذلؾ 0,86بيرماف بػراكف أصػبحت قيمتػه )قبؿ التصحي  كبعد تصحيحه بمعادلػة سػ

 يهعد ثبات المقياس عاليان .
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

 تـ عرض النتائج طبقا ألهداؼ البحث:
 لمتكسطة :لدل طالبات المرحمة ا ضبط الذاتقياس  -1
ث اف عمى عينة البح ضبط الذاتلقد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيؽ مقياس    

المشمكليف بالبحث هك المتكسطة لدل طالبات المرحمة  ضبط الذاتمتكسط درجات 
 لممقياس الفرضي المتكسط كاف بينما( 75257( بانحراؼ معيارم مقدار )44,358)
 التائي االختبار كباستخداـ،مما يدؿ عمى انخفاض ضبط الذات لدل الطالبات (54)

 المتكسطيف بيف  الفرؽ داللة الختبار (t-test one sample Case)  كاحدة لعينة
 التائية القيمة مع كبمقارنتها( 5,425) كانت المحسكبة التائية القيمة اف أظهر

، ( 4045) داللة مستكل عند إحصائيان  داؿ الفرؽ اف تبيف ،( 1,96) كالبال ة الجدكلية
 (.1ككما مكض  في الجدكؿ )

 (1جدكؿ )
لدل طالبات المرحمة ضبط الذات رجات االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط د

 المتكسطة
مستكل  القيمة التائيةالمتكسط االنحراؼ المتكسط  العينة المت ير



 الداللة الجدكلية المحسكبة الفرضي المعيارم الحسابي
المسؤكلية 
 االجتماعية 

144 853,04 73207 54 5,425 1596 4545 

 . المتكسطةبات المرحمة لدل طال المسؤكلية االجتماعيةقياس -2
عمى عينة  المسؤكلية االجتماعيةلقد اظهرت نتائج البحث بعد تطبيؽ مقياس  
 كعند( 22,09) المعيارم كاالنحراؼ( 134,1)بمغ  الحسابي المتكسط افالبحث 
 درجة اف ( يتض  134 ) كالبالغ الفرضي الكسط مع الحسابي الكسط مقارنة

 المسؤكلية اف عمى تدؿ لممقياس الفرضي لكسطا قيمة مف اقؿ الحسابي المتكسط
 (.2ككما مكض  في الجدكؿ ) ، ماا نكعا منخفضة الطالبات عند االجتماعية

 (2جدكؿ )
لدل طالبات المرحمة المسؤكلية االجتماعية االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات 

 المتكسطة

 العينة المت ير
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

تكسط الم
 الفرضي

مستكل  القيمة التائية
 الجدكلية المحسكبة الداللة

المسؤكلية 
 االجتماعية 

144 3,51, 2210, 134 40946 1596 4545 

 
لدل طالبات المرحمة ضبط الذات كالمسؤكلية االجتماعية تعرؼ العالقة بيف  -3

  .المتكسطة
ضبط الذات كالمسؤكلية  قياس العالقة بيف مت يرمفي  ثةالباح تاعتمد      

 كالقيمة(  0,79حيث بمغ معامؿ االرتباط )، عمى معامؿ ارتباط بيرسكف االجتماعية 
 عند( 1.96) البال ة الجدكلية القيمة مف أكبر كهي( 5.183) المحسكبة التائية
 . إحصائيان  دالة أنها إلى يشير مما ، (0.05) مستكل

 االستنتاجات
 منخفضي اقرانهف عف جتماعيةا مسؤكليةهف الالتي لدي الطالبات تميزت -1

 . ضبط الذات في المسؤكلية



 كضبط الذات . االجتماعية المسؤكلية بيف تنبؤية عالقة هناؾ -2
 التوصيات

 :باالتي تكصي اف لمباحثة يمكف الحالي البحث نتائج خالؿ مف
 بعػػض تضػػع اف التربيػػة كزارة فػػي كالكتػػب المنػػاهج مديريػػة عمػػى الضػػركرم مػػف •

 سػمكؾ تنمػي االجتماعيػة المػكاد فػي كخصكصا المكاد بعض في الدراسية داتالمفر 
 المتكسطة . المرحمة طمبة لدل المسؤكلية االجتماعية

 طالبػػػػاتهف تكعيػػػػة خػػػػاص بشػػػػكؿ لمطالبػػػػات المػػػػدارس المتكسػػػػطة ادارات عمػػػػى •
 .المسؤكلة شخصياتهف كبناء التحمي بضبط الذات بضركرة

 المقترحات
 :االتي الباحثة تقترح الحالي بحثال لنتائج استكماال 
 اخػرل دراسػية لمراحػؿ طالبػات لػدل مسػؤكلية االجتماعيػةال لقيػاس دراسة اجراء •

 نتػائج بػيف مقارنػات كعقػد الجامعػة في الطالبات لدل اك االعدادية المرحمة كدراسة
 . الحالية كالدراسة الدراسة تمؾ
 المرحمػػػػة فػػػػي ذككرالػػػػ الطمبػػػػة لػػػػدل ضػػػػبط الػػػػذات سػػػػمة لقيػػػػاس دراسػػػػة اجػػػػراء •

 المتكسطة . المرحمة في كاإلناث الذككر بيف مقارنة كعقد المتكسطة
 

 المصادر
 العربية بالمغة المصادر -: أوال
( : عمػػػـ الػػػنفس التطػػػكرم الطفكلػػػة  2004ابػػػك جػػػادك ، صػػػال  محمػػػد عمػػػى )  -

 االردف . –، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، عماف كالمراهقة 
 المصػرية االنجمػك مكتبػة ، 1ط ، العقمية القدرات( : 1976) فؤاد ، حطب ابك -

 .القاهرة ،
 مكتبػػػػػة ، كالتربػػػػػكم النفسػػػػػي القيػػػػػاس( : 1981) السػػػػػالـ عبػػػػػد محمػػػػػد ، احمػػػػػد -

 . القاهرة ، المصرية النهضة
( : المرجػػع فػػي مبػػادئ التربيػػة ، اشػػراؼ  1993ابػػك هػػالؿ ،احمػػد كاخػػركف )  -

 االردف . –يع ، عماف ، دار الشركؽ لمنشر كالتكز  1سعيد التؿ ، ط



، مكتبػػػػة  1( : عمػػػػـ الػػػػنفس النمػػػػك ، ط 1982االشػػػػكؿ ، عػػػػادؿ عػػػػز الػػػػديف ) -
 االنجمك المصرية ، القاهرة .

( : مػػدخؿ الػػى نظريػػات الشخصػػية ، ترجمػػة فهػػد بػػف  1991انجمػػز ، بػػاربرا )  -
 عبداهلل الدليـ ، دار الحارثي لمطباعة كالنشر ، الككيت .

 االجتماعيػػػػة، كالمسػػػػؤكلية العامػػػػة العالقػػػػات (1980.)محمػػػػد محمػػػػد ، البػػػػادم -
 .القاهرة المصرية، االنجمك مكتبة ،1ط

 بالمسػػؤكلية كعالقتهػػا الناضػػجة الشخصػػية( 2004.)بشػػير مػػزاحـ زينػػب ألتػػؾ، -
 رسػالة التربيػة، كميػة المكصػؿ، جامعػة المكصػؿ، جامعة طمبة لدل االجتماعية
 .منشكرة غير ماجستير

: دكر مؤسسػػػػػػػػات الضػػػػػػػػبط فػػػػػػػػي االمػػػػػػػػف  ( 1997الجػػػػػػػابرم ، خالػػػػػػػػد فػػػػػػػػرج )  -
( ، سمسػػمة النػػدكات الفكريػػة التػػي يقيمهػػا بيػػت 7االجتمػػاعي ، المائػػدة الحػػرة ، )

 الحكمة ، قسـ الدراسات االجتماعية ، دار الحرية لمطباعة ، ب داد .
( : الثقػػػػػػة المفرطػػػػػػة فػػػػػػي االحكػػػػػػاـ  2006الجنػػػػػػابي ، سػػػػػػالـ احمػػػػػػد غجػػػػػػر )  -

لػػػػدل االطبػػػػاء ، رسػػػالة ماجسػػػػتير ) غيػػػػر االحتماليػػػة كعالقتهػػػػا بضػػػػبط الػػػذات 
 جامعة ب داد .–منشكرة ( ، كمية االداب 

( : السمكؾ العدكاني كالتعمـ االجتماعي ، شػبكة  2006خميؿ ، جكاد الشيخ )  -
 نقؿ المعمكمات ) االنترنت ( .

 النظريػػػة بػػػيف كالتربػػػكم النفسػػػي اإلرشػػػاد( 2009.)محمػػػد الفتػػػاح عبػػػد الخكاجػػػا، -
 لمنشػر الثقافػة دار ،1ط( كالمرشديف اآلباء دليؿ ككاجبات، مسؤكليات)كالتطبيؽ
 .عماف كالتكزيع،

 الُخمقػػػػي االلتػػػػزاـ( 2004.)تقػػػػي كالعطػػػػار، أسػػػػعد عيسػػػػى، سػػػػناء الداغسػػػػتاني، -
 البحػػػكث مركػػػز مجمػػػة الدكلػػػة، مػػػكظفي لػػػدل االجتماعيػػػة بالمسػػػؤكلية كعالقتػػػه
 (.13)العدد كالنفسية التربكية

اصكؿ عمـ الػنفس ، دار المعػارؼ ، القػاهرة  ( : 1984راج  ، احمد عزت )  -
. 



 ،3ط العػػاـ، الػػنفس عمػػـ( 2008.)أحمػػد شػػادية كالتػػؿ، عػػكدة، محمػػد الريمػػاكم، -
، يكسػػػػؼ عػػػػدناف  كالتكزيػػػػع، لمنشػػػػر المسػػػػيرة دار عالكنػػػػه، فػػػػالح شػػػػفيؽ العتػػػػـك
 .عماف

 دار ،1ط النفسػػػي، كالعػػػالج اإلرشػػػاد نظريػػػات(: 1998) فهمػػػي نػػػادر الزيػػػكد، -
 .عماف كالنشر، عةلمطبا الفكر

 الكتػػب، عػػالـ النفسػػي، كاإلرشػػاد التكجيػػه(: 1988)السػػالـ  عبػػد حامػػد زهػػراف، -
 .القاهرة ،6ط
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 كعبد الرحمف القيسي ، مطبعة جامعة ب داد .
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 .عماف كالتكزيع،
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