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املاغريات ه فت هذه ال راسة إىل الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية ودالقاها ببعض البحث: ملخص

ال يموغرافية والبيئية، ل ى دينة من موظفات كلية اآلداب بجامعة امللك سعود، حيث تألفت دينة ال راسة 

( موظفات، ولاحقيق أه اف ال راسة قامت الباحثة باساخ ام اسابانة املاسؤولية االجاامدية. وق  205من )

. وق  أظهرت tset-tت املعيارية، واخابار اساخ مت الساخالص الناائج املاوسطات احلاسابية، واالنحرافا

ناائج ال راسة أنَّ ماساوى املاسؤولية االجاامدية جاء ب رجة ماوسطة دىل األداة ككل، حيث نال حمور 

املاسؤولية ال ينية واألخالقية الرتتيب األول، ويف الرتتيب األخري حمور املاسؤولية اجلامدية. وأظهرت الناائج 

لة إحاائية  يف درجة محمل املاسؤولية االجاامدية تععىى إىل ماغري العمر، وماغري أيًضا وجود فروق  ات دال

ى الوظيفي أو احلالة  املاساوى الاعليمي للموظفة،  ومل تعظهر الناائج وجود فروق دالة إحاائًيا للماسمَّ

ل راسة ببعض االجاامدية أو وجود األوالد، أو سنوات اخل مة يف الكلية دىل املقياس الكيل. وق  خرجت ا

 .الاوصيات يف ضوء الناائج واملناقشة
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Abstract: This study aims at identifying the social responsibility and its relation to some 
demographic and environmental variables in a sample of the female employees in the College of Arts 
at King Saud University. The sample of the study consists of (205) female employees and to achieve 
the objectives of the study, the researcher used the social responsibility questionnaire. The arithmetic 
means Standard deviation and T-test have been used to extract the results. The study results revealed 
that the social responsibility level is average on the tool as a whole, where the religious and moral 
responsibility part is the first and the last is the collective responsibility. The results revealed that 
there are statistical evident differences in the degree of bearing social responsibility attributed to the 
age and educational level variables of the employee. The results revealed that there are no statistical 
evident differences for the job title, marital status, having children or the years of experiences in the 
college on the total scale. The study introduced some recommendations based on the results and 
discussions.  
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 املقدمـــة

أهم القضايا من قضية املاسؤولية االجاامدية     تع

من  اجانبً  تنميا ّنَّ إحيث  ،اجل يرة بالبحث واالهاامم

حيااج إليه الفرد الذي جوانب الوجود االجاامدي 

 ،للحامية والوقاية والعالج من بعض ظواهر الالمباالة

والكثري من  ،وافاقاد اهلوية ود م محمل املاسؤولية

  اهر الاسلبية الاي تعوق دملية الانمية.املظ

محمل املاسؤولية من أهم الافات االجاامدية  ع   ويع 

نبه  ؛الاي ال يمكن تنمياها إال دن طريق املامرسة لذا يع

املجامع بام دليه من واجبات، وأن يكون العمل أفراد 

مبنيًّا دىل أساس األخذ والعطاء بني من يعيشون يف 

ؤولون ماسؤولية اجاامدية نحو املجامع، فاألفراد ماس

 .أنفاسهم ونحو املجامع والوطن

ولية االجاامدية واح ًة من ددائم ؤاملاس تع    كام

القيمة احلقيقية  إنَّ  كاماحلياة املجامعية الرضورية، 

ولية جتاه نفاسه ؤقاس باحمله املاسللفرد يف جمامعه تع 

وجتاه اآلخرين، ولذلك ال ب  من بث الودي بأمهياها 

الربامج الكفيلة برتسيخها ل ى األفراد ووضع 

 واملؤساسات.

ولية االجاامدية تعني الاىام الفرد بالقواد  ؤاملاس إنَّ 

االجاامدية وتوقعات ال ور، ويمثل إحاساس الفرد 

 يف مفهوم ا أصياًل لياه يف الرداية االجاامدية ركنً ؤوبماس

ولية االجاامدية، وق  ددا إليها اإلسالم فيام رواه ؤاملاس

يقول: سمعت رسول اهلل )صىل اهلل  إ  ،اهلل بن دمردب 

ل دن ؤوكلكم راٍع وكلكم ماس "دليه وسلم( يقول: 

ل دن ردياه، والرجل راٍع ؤوردياه؛ اإلمام راٍع و ماس

ل دن ردياه، واملرأة راديٌة يف بيت ؤويف أهله و ماس

ولة دن ردياها، واخلادم راٍع يف مال ؤزوجها وماس

 ."ل دن ردياهؤوسي ه وماس

وإ ا كان املجامع بكل مؤساساته وقطاداته وأفراده  

أكثر  لية، فإنَّ ؤومطالب باحمل نايبهم من املاس

أهم القطادات  أنَّ     تع باملاسؤولية،الكاابات املهامة 

الاي ياوقع منها الكثري يف االلاىام باملاسؤولية 

جهىة أواجلامعة من  ،قطاع الاعليم ،االجاامدية

رص يف الاعليم فقط، بل إن ف ورها ال ينح ،الاعليم

ماسؤولياها متا  إىل مواجهة احلاجات االجاامدية، وهو 

يف حقيقاه الاىام أخالقي وادرتاف بفضل املجامع 

 ي وصلت إليه.ذال اق مدليها يف ال

ل اإلحاساس باملاسؤولية االجاامدية األساَس يع   شكِّ

االجاامدي املاني لعمليات اإلصالح والبناء والانمية يف 

امعات اإلناسانية؛ الرتباطه بام يق مه األفراد املج

ملجامعهم من مبادرات شخاية وأدامل تطودية، 

 وهذاجاامدية، الؤساسات ااملختفف العبء دن كواهل 

ال ياحقق يف الواقع االجاامدي دون ارتفاع ماساوى 

ألفراد، وتربهن جتارب لالشعور باملاسؤولية االجاامدية 

ا يااف منها بارتفاع م املجامعات املحلية دىل أنَّ 

غالبًا ما  ،ماساويات الشعور باملاسؤولية االجاامدية

افر والاضامن والاق م ظتنارش فيها أيًضا مظاهر الا



 ...  املاسؤولية االجاامدية ودالقاها ببعض املاغريات ال يموجرافية:  أسامء بنت حمم  البنيان                                                 152

االجاامدية ، إن ضعف االهاامم باملاسؤولية روالاطو

ي شكل أزمة يف البناء والاطوير االجاامدي، وق  يؤدَّ يع 

 .عليميعمل الرتبوي والاالإىل شلل أو فشل كامل يف 

 

 مشكلة الدراسة:

املاسؤولية االجاامدية  تشري دراسات ماع دة إىل أنَّ   

ه ويرى اخلرباء أنَّ  هي ولي ة ماطلبات الانمية املاسا امة،

 ألوضاع اوفقً  هامن هنا تكمن أمهية تطوير براجم

جمامعاتنا العربية واإلسالمية واحاياجاهتا لاحقيق 

كل  نَّ إ  إالانمية، بمعنى وضع تطبيقات خاصة، 

؛ جمامع خيالف يف تطبيقاته ملفهوم املاسؤولية االجاامدية

محااج دملية نرش ثقافة املاسؤولية االجاامدية إىل   لذا

غرسها يف كل موظفة يف اجلامعة، ولن تقانع املوظفة 

بأمهية ممارسة برامج املاسؤولية االجاامدية للمنظمة 

هذه إال إ ا كان هلا نايب كاف من  ،فيها اوماسامهاه

واساشعرت أمهياها يف حياهتا املهنية ومن  ،املاسؤولية

ول ى أصحاب املالحة  ،أمهياها يف املجامع والبيئة ثمَّ 

 ككل.

املوارد البرشية هي طرف من  ودىل ادابار أنَّ 

أصحاب املالحة الذين تاأثر هبم املنظمةوتؤثر 

ول ؤدىل املنظمة االلاىام باسلوك ماس دليهم، فإنَّ 

املاسؤولية ال تاوقف دن  ح ود جتاههم، وهذه 

الانظيامت اإلدارية والارشيعات القانونية، بل تاع ى 

ومن هذا إىل أمور أخالقية كثرية ماع دة األبعاد، 

الاعرف دىل املاسؤولية  املنطلق تاسعى ال راسة اىل

بأبعادها األربعة )األخالقية، ال ينية،  االجاامدية

 .آلدابل ى موظفات كلية ا األرسية، الوطنية(،

 

 الدراسات السابقة:

دور "( بعنوان 2013دراسة نبيل الاميمي ) *

املامرسة العامة للخ مة االجاامدية يف تنمية الشعور 

دراسة  "فراد املجامعأباملاسؤولية االجاامدية دن  

زهر ألمطبقة دىل الطالب واملوظفني بكليات جامعة ا

ف ه فت ال راسة اىل الاعر ،بافهنا حمافظة ال قهلية

دىل املاسؤولية االجاامدية دن  أفراد املجامع جتاه 

والاعرف دىل دور  ،رسة واملجامع والوطنألا

االحااساب االجاامدي يف تنمية الشعور باملاسؤولية دن  

الاعرف دىل الااور املقرتح  ومن ثمَّ  ،فراد املجامعأ

يف تنمية  ،للمامرسة العامة يف اخل مة االجاامدية

 فراد املجامع.أالجاامدية دن  الشعور باملاسؤولية ا

حمور الوالء واالناامء  وأظهرت ناائج ال راسة أنَّ 

وق   ،من أهم أبعاد املاسؤولية االجاامدية ابعع ً     يع

  املبحوثني حبهم كَّ أحيث  ،ولألحال دىل الرتتيب ا

ويف  ،واناامءهم لألرسة واملجامع الذي يعيشون فيه

ويف الرتتيب  ،جاامديةالرتتيب الثاين حمور العالقات اال

  كَّ أ إ  ،الثالث حمور املحافظة دىل املمالكات العامة

% من املبحوثني م ى حمافظاهم دىل املمالكات 49

ويف الرتتيب الرابع  ،العامة من الاخريب واالدا اء
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و املجامع أرسة ألحمور املشاركة االجاامدية سواًء مع ا

 و املشاركة لاالح الوطن.أو داخل الكلية أ

 (2012) دراسة ليث حاسني وريم اجلميل *

املاسؤولية االجاامدية جتاه العاملني  "بعنوان 

دراسة لعينة من  "وانعكاسها دىل اخالقيات العمل

ه فت ، منااسبي بعض ماساشفيات م ينة املوصل

 ،نوفني ،طباءأىل تشخيص آراء املبحوثني )إال راسة 

ية حول االهاامم بأبعاد معينة للماسؤول ،ن(وداريإ

خالقيات العمل مقارنة باألبعاد أاالجاامدية و

 خرى.ألا

دينة البحث  أغلب أنظهرت ناائج ال راسة أو

جتاه  ،بعاد املاسؤولية االجاامديةأمهية أمافقون دىل 

 وًصاوخا ،العاملني يف املاساشفيات ورضورة توفريها

ي أتق يم اخل مات الاحية ومنع ترسب العاملني ب

هلم وحثهم دىل املىي  من  وبث روح املعنوية ،شكل

 ،صابات العملإالعمل واالهاامم باحلوافى وتعويض 

 فضل للعاملني.ألومراداة الاسلوك ا

( 2013دراسة فايى شل ان وسميه صايمه )  *

دضاء هيئة أبعنوان )املاسؤولية االجاامدية ل ى 

بل تفعيلهاإلالا ريس يف اجلامعة ا  (،سالمية بغىة وسع

اعرف دىل واقع املاسؤولية ىل الإوه فت ال راسة 

 ،دضاء هيئة الا ريس يف اجلامعةأاالجاامدية ل ى 

بل تفعيل املاسؤولية االجاامدية ل هيم.  والاعرف دىل سع

املاسؤولية االجاامدية ل ى  ظهرت الناائج أنَّ أو 

كام أظهرت  ،دضاء هيئة الا ريس بلغت درجة كبريةأ

دضاء هيئة أحاائية ل ى إوجود فروق  ات داللة 

 الا ريس تععىى ملاغري الكلية.

( بعنوان واقع املاسؤولية 2001دراسة احلارثي ) *

بل  الشخاية االجاامدية ل ى الشباب الاسعودي وسع

تنمياها. قام الباحث باباكار مقياس املاسؤولية 

باطبيقه دىل فئات خمالفة من املجامع و االجاامدية

، ن(ون وموظفون وداسكريوومعلم ،الاسعودي )أطباء

 ،( فرد من الذكور600ت دينة ال راسة )وكان

 وتوصلت ملجمودة من الناائج منها:

حاائية لاالح فئة إتوج  فروق  ات داللة  -

ولاالح فئة  ،املعلمني يف جمال املاسؤولية الشخاية

ولاالح  ،العاسكريني يف جمال املاسؤولية الوطنية

العاسكريني واالخاااصيني االجاامديني يف جمال 

 بيئة والنظام.املاسؤولية نحو ال

توج  دالقة موجبة بني ماغري العمر واملاساوى  -

وبني جمال املاسؤولية  ،الاعليمي ألفراد العينة

العالقة دكاسية بني املاغريات  يف حني ،الشخاية

 خالقية والوطنية.ألالاسابقة وجمال املاسؤولية ا

الافكري  "( بعنوان 2011)دارسة اللحياين  *

االجاامدية يف ضوء   األخالقي ودالقاه باملاسؤولية

ت األكاديمية ل ى دينة من طالبات أم ابعض املاغري

هب ف الكشف دن  ،"القرى بم ينة مكة املكرمة 

دــــالقة الافكري األخـــــالقي باملاسؤولية 
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ت األكاديمية ااالجاامدية يف ضوء بعض املاـــــغري

، احلالة ال رايسوالاخاص، املاساوى  ،)العمر

 (.اساوى االقاااديامل االجاامدية،

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة ما و

 ييل: 

وجود دالقة إجيابية دالة بني درجات الافكري  -1   

 ، كذلك بنيوال رجة الكلية للماسؤولية االجاامدية

للماسؤولية  اإلدراكيالافكري األخالقي واجلانب 

 (، يف حني مل تظهر ناائج)اإلحاساس باملاسؤولية

وجود دالقة بني الافكري األخالقي واجلانب ال ارسة 

 الاسلوكي للماسؤولية )الاسلوك املاسؤول(. 

أظهرت الناائج تأثر الافكري األخالقي -2

ال رايس، فق  تبنيَّ واملاسؤولية االجاامدية باملاساوى 

د العينة لاالح املاساوى افروق دالة بني أفر وجود

 األدىل. ال رايس

األخالقي  أظهرت الناائج تأثر الافكري-3

فق  تبني وجود فروق  ،واملاسؤولية االجاامدية بالعمر

 د العينة لاالح الفئة العمرية األكرب. ابني أفر دالة

ت االجاامدية اتبني د م وجود أثر للماغري-4 

 تاواملاغري ،احلالة االجاامدية( ،)املاساوى االقااادي

دىل الافكري  ،(ال رايساألكاديمية )الاخاص 

 .اسؤولية االجاامديةاألخالقي وامل

( بعنوان العوامل 2011دراسة املؤمني ) *

ال يموجرافية والبيئية املؤثرة يف املاسؤولية االجاامدية 

ل ى الطلبة اجلامعيني، وتألفت دينة ال راسة من 

( طالب وطالبة يف اجلامعة األردنية، وأظهرت 420)

ناائج ال راسة أنَّ ماساوى املاسؤولية االجاامدية جاء 

جة ماوسطة دىل أداة املاسؤولية االجاامدية، كام ب ر

أظهرت الناائج وجود فروق  ات داللة إحاائية يف 

محمل املاسؤولية تععىى إىل ماغري الاخاص، وماغري 

ج منها  القطاع الرتبوي الذي تابع له امل رسة الاي خترَّ

الطلبة يف املرحلة الثانوية، وإىل ماغري ممارسة العمل 

ممارسة الوال ين للعمل الاطودي، الاطودي وماغري 

وماغري مكان إقامة األرسة، ومل تظهر فروق دالة 

 إحاائًيا، تععىى ملاغري اجلنس دىل املقياس الكيل.

 & Nicholsonقام نيكوالس وديموس ) *

Demoss, 2009 ب راسة ه فت إىل تقييم املقررات ،)

ال راسية املاعلقة باجلوانب األخالقية واملاسؤولية 

اامدية، يف برامج األدامل اجلامعية يف جامعة االج

Deland ) بفلوري ا، وأظهرت الناائج أنَّ هناك )

مشكلة واضحة، وهي خلو برامج األدامل يف درجة 

البكالوريس من املاسارات )املقررات( املاعلقة 

باجلوانب األخالقية واملاسؤولية االجاامدية، كذلك 

ملاجاساري يف %( من برامج ا84أظهرت الناائج أنَّ )

بحاجة إىل إدخال مقررات  MBAإدارة األدامل 

خاصة، باجلوانب األخالقية للماسؤولية االجاامدية 

 يف اخلطط ال راسية. 
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 الدراسات السابقة: التعقيب عىل

اتفقت ال راسة احلالية مع ال راسات الاسابقة يف 

تناول املاسؤولية االجاامدية وأمهياها ألفراد املجامع، 

دن واقعها ودور بعض األفراد يف محملها  ويف البحث

 والقيام بواجباهتا جتاه املجامع.

وختالف ال راسة احلالية دن ال راسات الاسابقة يف 

دراسة املاسؤولية االجاامدية، ل ى املوظفات يف 

اجلامعة وربطها ببعض املاغريات كالاعليم واألرسة، 

ة والقيام بواجبات املاسؤولية االجاامدية داخل اجلامع

واسافادت منها يف مح ي  وصياغة  ويف حميط العمل.

مشكلة ال راسة، وأه افها وتاساؤالهتا وكاابة حماور 

 ودنارص البحث وتفاسري الناائج.

 

 :ة الدراسةأمهي

ظهور الع ي  من األح اث العاملية واملحلية  -1

العوملة  :مثل ،رت دىل املجامعات البرشيةالاي أثَّ 

تب دليها تغريات اقااادية واألزمة االقااادية، وتر

وأصبح  ،واجاامدية أثرت دىل مفهوم األمن القومي

وحقوق اإلناسان ومحمل املاسؤولية  محقيق الع الة

ي الذ ،االجاامدية من أهم ماادر محقيق األمن القومي

 تاسعى ال ول املاق مة والنامية إليه.

 ،ددم الانمية األخالقية واملاسؤولية االجاامدية -2

يم واملبادئ حاى يمكن بناء املجامع املاساقر وتعىيى الق

 والوطن املاامسك.

 تع   املاسؤولية املابادلة بني أفراد املجامع  إنَّ  -3

 وتىي  ،ي ددائم املجامعمب أ وقاد ة صلبة تقوِّ 

، وهذا ما يؤك ه ال ين ّنيارإلمتاسكه ومحميه من ا

 .اإلسالمي

فراد قضية تنمية املاسؤولية االجاامدية أل    تع -4

املجامع من أهم املوضودات لاعىيى الِقيَم واملبادئ 

 واألخالق.

مفاهيم يعشكل حافى للموظفات للاعرف دىل  -5

 نم ى ممارساهاملاسؤولية االجاامدية والودي هبا، و

 للماسؤولية االجاامدية .

من املنظامت  ان تفي  هذه ال راسة كثريً أيعمكن  -6

 موظفيها توجه يف وضع تعليامت وقوانني  ،املجامعية

 نحو املاسؤولية االجاامدية.

 

 أهداف الدراسة:

املاسؤولية االجاامدية ل ى  ماساوىالاعرف دىل  -1

ه اف الفردية ألموظفات كلية اآلداب من خالل ا

 :اآلتية

دن  األرسية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (ا 

 املوظفات.

ن  داجلامدية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (ب

 املوظفات.

دن  الوطنية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (ج

 املوظفات.
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ال ينية الاعرف دىل املاسؤولية االجاامدية  (د

  دن  املوظفات.واألخالقية 

الاعرف دىل وجود الفروق  ات ال اللة  -2

( بني ماوسطات 0.05اإلحاائية دن  ماساوى )

امدية، إجابات املوظفات دن حماور املاسؤولية االجا

تبًعا ملاغريات ) العمر، احلالة االجاامدية، املاساوى 

ى الوظيفي، وسنوات  الاعليمي، وجود األطفال، املاسمَّ

 اخل مة يف العمل(.

 

 تساؤالت الدراسة:

املاسؤولية  ماساوىما الااساؤل الرئيس األول:    

االجاامدية دن  املوظفات ؟ ويافرع من هذا الاسؤال 

 د ة أسئلة فردية:

الذاتية االجاامدية املاسؤولية  ماساوىا مأ(  

 والشخاية ل ى املوظفات؟

اجلامدية دن   االجاامديةاملاسؤولية  ماساوىما ب(  

 املوظفات ؟

الوطنية ل ى  االجاامديةاملاسؤولية  ماساوىما ج(  

 املوظفات ؟

ال ينية  االجاامديةاملاسؤولية  ماساوىما د(  

 خالقية ل ى املوظفات ؟ألوا

هل توج  فروق  ات س الثاين: الااساؤل الرئي

( بني ماوسطات 0.05داللة إحاائية دن  ماساوى )

إجابات املوظفات دن حماور املاسؤولية االجاامدية، 

تبًعا ملاغريات ) العمر، احلالة االجاامدية، املاساوى 

ى الوظيفي، وسنوات  الاعليمي، وجود األطفال، املاسمَّ

 اخل مة يف العمل(؟

 

هة لل  دراسةالنظرية املوجَّ

 :Syastems Theoryنظرية األنساق 

تعع   من النظريات الاي تاناسب مع موضوع ال راسة 

ل ما له سامت وخاائص  احلالية، فالناسق دبارة دن كع

مااميىة، وهو جىء من أناساق أكرب، وحياوي دىل جممودة 

 (.78: 2000من األناساق الفردية )رجب، 

طة وكل  ناسق من تلك األناساق له وظيفة مرتب

بالوظائف األساسية للناسق االجاامدي، وهو ما يععرف 

بالااسان  الوظيفي، فالناسق هو شبكة من العالقات بني 

الناس وبني اجلامدات، وهو هيام باحلفاظ دىل الاوازن، 

الذي ياساد  دىل الاكيف مع الاغريات الاي مح ث 

خارج الناسق، بحيث حيقق أقل ق ر ممكن من الاأثري 

البناء الانظيمي، واناظام العالقات  دىل الاغريات يف

 (.31: 2011بع  الاغيري) املاسريي وآخرون، 

: 1989وللناسق ثالثة رشوط: ) اجلوهري وزاي ، 

69:) 

الرشط البنائي: الناسق ووح اته جيب أن يعشبع  -1

بعض املاطلبات الانظيمية، وتعكون جممودة من 

طة األجىاء أو العنارص الثاباة ناسبًيا، ويعاساخ م كنق

 انطالق للاحليل الناسقي.
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الرشط الوظيفي: وهو أنَّ الناسق جيب أن يعشبع  -2

 حاجات الناسق األساسية حاى ياسامر وجوده.

رشط ال يناميات ال اخلية للناسق، فهو بطبيعاه  -3

ياضمن تنويعات وتغريات تظهر من خالل بعض 

 املبادئ والقواد .

فاألناساق تاساد  دىل فهم املنظمة واملجامع من 

دهتا   )املاسريي  Hardina2002خالل د ة ادابارات ح َّ

 (:129: 2011وآخرون، 

الاغري احلادث يف مظهر أو جانب واح  من  -1

الناسق، يناج دنه تغريات يف األجىاء األخرى من 

 املنظمة أو املجامع.

العمل يف الوح ات الفردية يف املجامع يؤثر  -2

 درب الناسق األكرب.

اعرف ومح ي  كيفية أداء ق رة الناسق دىل ال -3

املجامع لوظائفه ب رجة جي ة، وق رته دىل مقارنة 

 فعالياه باملجامعات األخرى.

دفع املجامع للاحول، نحو: الثبات  -4

واالساقرار، إ  ياساطيع كل فرٍد أن يشارك يف حياة 

 املجامع؛ ليابح قوة دافعة.

وبع  هذا العرض إلطار النظرية يمكن توظيفها    

اسة احلالية، بوصف أنَّ املوظفة ناسق أصغر يف يف ال ر

أناساق كربى، كاألرسة والكلية واجلامعة، وأخرًيا 

املجامع األكرب؛ لذلك فإنَّ املاسؤولية االجاامدية الاي 

ملها وترتكها تعاسهم باورة  تاحملها وتقوم هبا أو هتع

مبارشة، يف الق رة دىل أداء دورها والقيام بوظيفاها مع 

ى، وهذا حي   من املشكالت األناساق الكرب

واالحاياجات الاي تواجهها يف دملها، وتؤثر دىل أداء 

أدوارها داخل اجلامعة أو خارجها، كام أنَّ النظرية 

ه بأن متكني املوظفة يف اساعادة توازّنا والاكامل  توجَّ

نها من املاسامهة يف احلفاظ دىل توازن  واالساقرار، يمكِّ

  ي تاكامل معها. وأداء األناساق األخرى الا

 

 مفاهيم الدراسة:

 :Social Responsibility املاسؤولية االجاامدية

( املاسؤولية 1995درف دافي  دونوك )   

ا دامل اجاامديً ألا رضورة الاىام منشتت اّنَّ أاالجاامدية ب

رفع ماساوى الرفاهية ل ،جتاه املجامع الاي تعمل به

 (.76: 2016 ،بو النرصأ ) للمجامع بفئاته املخالفة

املاسؤولية االجاامدية يف جوهرها هي احلاول    

دىل ماساوى داِل من الاوازن بني ماالح خمالف 

 ،نواملاساثمر ،العامل ،دنارص املجامع )املوظفون

 (.18: 2007 ،)الارييف (،املاساهلكون...

دامل العاملي للانمية املاسا امة ألجملس ا هافودرَّ 

ا ،(2004) امر من قبل رشكات االلاىام املاس " بأّنَّ

واملاسامهة يف محقيق الانمية  ،اخالقيً أدامل بالارصف ألا

االقااادية والعمل دىل محاسني نودية الظروف 

املعيشية للقوى العاملة ودائالهتم واملجامع املحيل 

 (.77: 2016 ،بو النرصأ ) "واملجامع ككل
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( هي 2012) ISOتعريف املنظمة ال ولية للمعايري  

نشطاها الاي تؤثر دىل أظامت دن قراراهتا وماسؤولية املن

من خالل الاىامها بالشفافية والاسلوك  ،املجامع والبيئة

 خالقي الذي جيب أن:ألا

 يااسق مع الانمية املاسا امة ورفاهية املجامع. - 

 صحاب املالحة.أتوقعات  وصفهيضع يف  -

ويافق مع  ،القوانني املاعلقة وصفهيضع يف  -

 للاسلوك.املعايري العاملية 

 يكون ماكامل مع املنظمة نفاسها. -

باساعراض املفاهيم الاسابقة ترى الباحثة أنَّ  

املاسؤولية االجاامدية، هي: سلوك تقوم به املوظفات 

من أجل املاسامهة يف نمو وتطور العمل داخل الكلية 

 واجلامعة، ومن ثمَّ تطور املجامع.

ا: شعور املوظفة  ويمكن تعريفها إجرائًيا بأّنَّ

 بااللاىام نحو اآليت: 

 .جمامعها ووطنها -3مجاداها   -2نفاسها -1

 

 مفهوم املسؤولية االجتامعية وأبعادها األربعة: 

 Self or مفهوم )املاسؤولية الذاتية والشخايةأ(  

Personal Responsibility): 

هي ق رة الفرد دىل محمل أدباء ما يعاسن  إليه من أدامل 

قق  اته واحرتام وحرصه، دىل اتقان هذه األدام ل حاى حيع

اآلخرين له، وتاضمن ماسؤولية الفرد يف دالقاه بربه 

 (.60 -59: 2016ودالقاه بنفاسه ) أبو النرص، 

 وظفةدراك املإا: شعور وجرائيً إويمكن تعريفها 

 .ا ونحو نفاسهارسهتأ :نحو اووديه الذاهت

  Collective  مفهوم )املاسؤولية اجلامديةب(   

Responsibility). 

وتعني ماسؤولية دضو اجلامدة باقي أدضاء اجلامدة 

 (.62: 2016النرص،  ) أبوودن اجلامدة ككل 

 ارسهتأجتاه  وظفةا: الاىام املجرائيً إويمكن تعريفها 

 داخل الكلية وخارجها.  اومرؤوسيه اص قائهأو

 .(National  Responsibility) مفهوم املاسؤولية الوطنيةج(   

د دن الوطن الذي يعيش فيه، وتعني ماسؤولية الفر

واتباع قوانينه وتعليامته ود م املاساس بأمنه ومق راته، 

 (.62: 2016والوالء واالناامء له ) أبو النرص، 

 احاساسهإو وظفةا: اناامء املجرائيً إويمكن تعريفها 

    .اومكاناه انحو وطنه ،اخلعلقي والاسلوكي اوالاىامه

 Ethical ) القيةخألمفهوم املاسؤولية ال ينية واد(  

Responsibility). 

هي سمة من سامت اخلعلق والوفاء بالودود 

 وااللاىام بالواجبات والقابلية للمحاسبة.

ا: صحوة الضمري وشعور ويمكن تعريفها إجرائيً 

نحو تعاليم ال ين  اوسلوكه ،اخلاصة ابقيمه وظفةامل

 . اخالقية دمومً ألسالمي واملبادئ اإلا

 

 الجتامعية:أمهية املسؤولية ا

ا مهاًم يف حياة األفراد القيم واملبادئ دورً  تؤدِّي

ة دجممو دنثل القيم املعاق ات متع  إ ، واملجامعات
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اد رؤثر يف ممارسات األفتالاي  ،الافات املثالية

متثل املبادئ قواد   يف حنيات، عواملؤساسات واملجام

 . (.(Tandon, 2012:11وقوانني توجه الاسلوك اإلناساين

ساس ألحاساس باملاسؤولية االجاامدية اإلل ايعشكو

صالح والبناء والانمية إللعمليات ا ،االجاامدي املاني

د اد إا مطلب مهم يف دملية ّنَّ أكام  ،يف املجامعات

فراد لاحمل واجباهتم جتاه اجلامدة الاي ينامون ألا

 .ليهاإ

يف  مهاًم  اي دورً املاسؤولية االجاامدية تؤدِّ  أيًضا

حيث تعمل دىل  ،ة لألفراد واملجامعاتاساقرار احليا

صيانة نظم املجامع ومحفظ قوانينه وح وده من 

ويقوم كل فرد بواجبه وماسؤولياه جتاه نفاسه  ،االدا اء

مانة ألويعمل ما جيب دليه دمله ألداء ا ،وجمامعه

 امللقاة دىل داتقه.  

 

 عنارص املسؤولية االجتامعية:

 ،(31 -29: 2010 ،)دثامن :من يقاسمها كاًل 

، و)اللحياين، (220 -210: 2000 ،)زهرانو

 :إىل ( 54 -53: 2011

 Interestingاالهاامم  -1

ليها إهو االرتباط العاطفي باجلامدة الاي ينامي 

واحلرص دىل اسامرار تق مها واخلوف من  ،الفرد

و أىل تفككها إي و ظرف يؤدِّ أبأي دامل  اإلصابة

 وهي:  ،ضعافهاأ

 .االنفعال باجلامدة (.باالنفعال مع اجلامدة ( أ

 .تعقل اجلامدة (د   الاوح  مع اجلامدة.  ( ب

  Understandingالفهم -2

الفهم هو فهم الفرد للجامدة وفهم الفرد للمغىى 

 ىل:إوينقاسم  ،االجاامدي ألفعاله

فهم الفرد لألمهية ب. فهم الفرد للجامدة.أ. 

 دىل اجلامدة. هاالجاامدية لاسلوكه وآثار

 Participationاملشاركة  -3

هي اشرتاك الفرد مع اآلخرين يف دمل يمليه 

دىل  اجلامدة،دامل تاساد  أوياطلبه الفهم من  ،االهاامم

 ،وهلا ثالث جوانب ،شباع حاجاهتا وحل مشكالهتاإ

 هي:

 الاقييم. (ج الانفيذ. (ب الاقبل. (أ

 :إىليمكن تقاسيمها  ،أبعاد املسؤولية االجتامعية

 Individual Socialالفردية املاسؤولية االجاامدية -1

Responsibility 

شعور الفرد من تلقاء نفاسه بالاىامه بفعل ما  وهي

ويطلق دىل  ،حيقق املالحة واخلري نحو اآلخرين

الشخص الذي ل يه الشعور باملاسؤولية االجاامدية 

 ،واملاربع ،الفردية ماطلحات د ي ة منها) املاطوع

 ....(واملانح  ،والكفيل ،وفادل اخلري

 Instituional Socialاملاسؤولية االجاامدية املؤساسية -2

Responsibility 
قا  هبا شعور املنظمة )املؤساسة/ الرشكة/ ويع 

بفعلام حيقق  ،من تلقاء نفاسها بالاىامها ،املنشأة/...(

لماساد ة لو جىء منه أاملالحة واخلري نحو املجامع 
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 شباع احلاجات وحل املشكالت بام ياساد  ال ولةإيف 

 . (83-82: 2016 ،النرص أبويف هذه املهمة )

 

 املظاهر السلوكية للمسؤولية االجتامعية: 

جممودة  ،(232: 2000 ،د ال كاور )زهرانح َّ 

 منها:  ،من مظاهر املاسؤولية االجاامدية

بناء و وي القربى ألاملاسؤولية دن الوال ين واأ(

 واملاساكني وغريهم.

 ،العمل خالص يفإلاملاسؤولية املهنية واب(

 . قىص جهأنجازه واتقانه والافاين فيه وبذل إو

يثار إلوا األمانة ، هي:خالقيةألاملاسؤولية ا ( ج

 مر باملعروف والنهي دن املنكر.ألوالاعاون وا

 االهاامم بمشكالت جمامعه واملاساد ة يف حلها. ( د

ماسؤولية اخل مة العامة واالشرتاك يف هـ( 

 ااجني.اجلمعيات اخلريية ل دمها يف رداية املح

ماسؤولية احلفاظ دىل سمعة اجلامدة  ( و

 وممالكاهتا وال فاع دنها.

 

دور اجلامعة يف تعزيز املسؤولية االجتامعية لدى 

 موظفيها:

كرب اجلامعات يف اململكة أجامعة امللك سعود من 

ا مهها وق  اناهجت اجلامعة ّنجً أو ،العربية الاسعودية

اجلودة  ىلإا هبا ككل جامعة يف اململكة للوصول خاًص 

من  ،سرتاتيجيةإله افها اأيف أدائها وخمرجاهتا ومحقيق 

تنطلق من ال ين اإلسالمي  خالل تبني قيمها الاي

احلنيف وثقافة املجامع لضامن محقيق أه اف إجيابية 

ملجامع ألفراد اتق م خ ماهتا  ،وبناء بيئة دلمية وبحثية

بالشكل الفادل والاحيح، وبإلقاء نظرة محليلية 

تلك القيم، ودالقاها باملبادئ الاي صاغاها  ملضمون

( اخلاصة باملاسؤولية 26000مواصفة اآليىو )

قيم جامعة امللك سعود ما هي  االجاامدية، نالحظ أنَّ 

، إ  نادت انعكاس للمبادئ الاي أساساها املواصفة إال

تلك القيم إىل محقيق جممودة من املعايري األخالقية 

 ت دليها الاي أكَّ  ،ميةوالاسلوكية والقانونية والعل

 يف  لك (، وق  متثل26000مواصفة اآليىو ) مبادئ

جلميع مناسويب  والقيم املوجهةكثري من اخلطوات 

 ،دضاء هيئة الا ريس واملوظفني والطلبةأاجلامعة من 

وياضح  تعىيىها للماسؤولية االجاامدية من خالل 

 جممودة من العنارص:

 سرتاتيجية للجامعة:إلاخلطة ا -1

سرتاتيجية للجامعة حاى دام إلاضمن اخلطة ات

م جممودة من القيم الاي تععىز املاسؤولية 2030

سالمية الاي يلاىم إلوهي نابعة من القيم ا ،االجاامدية

( للماسؤولية االجاامدية، ISO 26000ونظام )هبا املجامع 

 : منها

 ى.اجلودة والامي (أ

ار وتعىيى األدو القيادة والعمل بروح الفريق (ب 

القيادية الفردية واملؤساسية، الاي ت فع دجلة الانمية 

 مع االهاامم باالحرتافية واملاسؤولية واإلب اع.
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ىم اجلامعة بمبادئ الع الة لات ،الع الة والنىاهة (ج

ويلاىم  ،وع الثقايفنافؤ الفرص والاكاالجاامدية وت

مجيع أدضاء جمامع اجلامعة بأدىل درجات األمانة 

 خالقيات املهنية. ام واألواالحرت

 راسًخا اتلاىم اجلامعة الاىامً  ،الشفافية واملاساءلة (د

بعرض فكرها وأفكارها دىل املجامع، ويلاىم مجيع 

األنشطة مجيع  القيم يفجمامع اجلامعة باحرتام  أدضاء

 .وال راسيةالعلمية 

تلاىم اجلامعة ب دم الاعلم املاسامر داخل جمامع كام 

النمو الفكري املاسامر  وتعىيى ،اجلامعة وخارجه

 ت اخلطة دىل الاىام وأكَّ  ،ورفاهية املجامع املاسا امة

خالص والاعاون والاعاطف إلاجلامعة بقيم االناامء وا

  دليها الاي تؤكِّ  نفاسها وهي القيم ،واالحرتام

 املاسؤولية االجاامدية.

 ددم األداء املاميى -2 

 دملت اجلامعة من خالل شؤون املوظفني دىل

فىة للموظفنيااله ودىل بناء نمو ج ،اامم باوفري بيئة حمع

م ال دم املادي ويق ِّ  ،داري يع دم رؤية اجلامعةإ

كام  ،جامعيةاملقضايا الالاي خت م  للمرشوداتديب ألوا

تعق  دامدة تطوير املهارات دورات ت ريبية وتأهيلية 

بام ياناسب مع  ،للموظفني اجل د والق امى يف اجلامعة

رشادية إدلة أوتعا ر نام ج و ،ؤهالهتمق راهتم وم

تاساد  املوظفني باجلامعة دىل معرفة حقوقهم 

نفاسهم وجامعاهم وجمامعهم أجتاه  ،وواجباهتم

والقيام املهني  أدائهمللنجاح يف  ،دهم بناائحوتىوِّ 

 .بماسؤولياهتم

 تقييم الكادر الوظيفي: -3

م دامدة شؤون املوظفني باجلامعة وتعرشف دىل نظِّ تع 

 لية تقييم املوظفني ضمن:دم

اجلوانب  :ويشمل ،الاقييم من الرئيس املبارش

 املجامعية يف شخاية املوظف.

دىل وحيع د االلاىام ألالاقييم من الرئيس ا

 بأخالقيات اجلامعة وقوانينها وجهوده للاطوير.

، كام  كرها )البكري، أهداف املسؤولية االجتامعية

2010 :18:) 

واملاكامل ألفراد املجامع  محقيق النمو الشامل-1

 يف النواحي املخالفة.

 بناء املجامع محت ماسؤولية اجلميع.-2

تعليم األفراد أمهية دورهم االجاامدي يف -3

 املجامع، وماساد هتم دىل الاكيف مع املجامع.

إتاحة الفرصة للا ريب دىل معارضة احلياة -4

 فياساد  بعض األفراد بعًضا.

اكار واملخاطرة اكاشاف الق رة دىل االب-5

 والافكري الواقعي واإليامن بالاسالم العاملي.

 

)آل  للمسؤولية االجتامعية جمموعة من األصول 

 (:16 -15: 2004، سعود

املاسؤولية االجاامدية  ات طبيعة خلقية  إنَّ   -1 

 .اجاامدية دينية
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تنمية املاسؤولية تنمية للجانب األخالقي  إنَّ  -2 

  .االجاامدي للشخاية

املاسؤولة دن تنمية املاسؤولية األوىل املؤساسة  -3 

 ا؛وتعليميً  اا مؤهلة دلميً ألّنَّ  ؛االجاامدية هي امل رسة

 لبناء شخايات أبناء املجامع. 

ن ووسائل ااسهم األرسة ومجادات األقرتع   -4 

ومؤساسات املجامع يف تنمية املاسؤولية  ،اإلدالم

 املجامع.  راداالجاامدية ل ى أف

راد ين املسؤولية االجتامعية لدى األفومن مظاهر تد

 :  (53: 2009)اهلذيل، 

دىل اداالل دميق يف  ي لوهو   :الاهاون -1

 الفرد.  أخالقية املاسؤولية االجاامدية دن 

وتوزع القلب وهي قرينة الاهاون   :الالمباالة -2 

لك وح ة الشخاية.   وهتع

 أكثر من العىلةوتعني العىلة النفاسية   :العىلة -3 

 .  ها دىلة نفاسية من اخايارّنَّ أأي املادية 

ر من املاسؤولية  يعني اإلدالن دن د م االفر -4

 .ق رة اجلامدة والفرد دىل احاامل أدبائها

 الدراسة:ومنهج نوع 

 ،املنهج املاساخ م هو املنهج الوصفي )املاسحي(   

(Survey Descriptive Method؛ ملالءماه ملوضوع) ال راسة 

ه بأنَّ  ،(179م، ص 2012فه العاساف )عرِّ ويع وأه افها، 

اساجواب مجيع  اهنوع من البحوث يام بواسط "

وصف الظاهرة ل ،مفردات جمامع البحث أو دينة كبرية

امل روسة من حيث طبيعاها ودرجة وجودها فقط، 

 ."دون دراسة العالقة أو اسانااج األسباب

 جمتمع وعينة الدراسة:

ع موظفات كلية ياكون جمامع ال راسة من مجي

العام ال رايس  يفاآلداب، خالل فرتة إجراء ال راسة 

، واساغرقت دملية مجع البيانات هـ1437/1438

( 205حالت الباحثة دىل ) إ ، ( أشهر تقريًبا5)

اساخ مت ، واسابانة صاحلة للاحليل اإلحاائي

 ميع مفردات املجامع. جلأسلوب احلرص الشامل 

 أداة الدراسة:

قامت ، حيث احثة االسابانةاساخ مت الب

بع  مراجعة لإلطار النظري وال راسات  هابااميم

الاسابقة وتوصيات املؤمترات، والن وات املحلية 

 مها: ،نت من جىأينوالعربية، وتكوَّ 

املاغريات  وهي :: املعلومات األساسيةأواًل 

املاساقلة، وتاضمن البيانات الشخاية والوظيفية، 

العمر، احلالة االجاامدية،  )املاساوى الاعليمي، مثل:

 ى الوظيفي، اإلدارة، سنوات اخل مة(.املاسمَّ 

تشمل االسابانة د ة فقرات  حماور االستبانة:ثانًيا: 

 :آليتكاوهي  ،مانفة محت أربعة حماور

املاسؤولية الذاتية )الشخاية(، املحور األول: 

 ( دبارة.25احاوى هذا املحور دىل )
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خالقية، ألال ينية وا املاسؤوليةاملحور الثاين: 

 ( دبارة.23احاوى هذا املحور دىل )

املاسؤولية اجلامدية، احاوى هذا املحور الثالث: 

 ( دبارة.23املحور دىل )

املاسؤولية الوطنية، احاوى هذا املحور الرابع: 

 ( دبارة.24املحور دىل )

 

 ثبات أداة الدراسة:

 

  .اة الدراسةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أد .(1جدول رقم )

 االستبانةحماور 
عدد 

 العبارات

ثبات 

 املحور

 0.782 25 املاسؤولية الذاتية )الشخاية(

 0.722 23 خالقيةألاملاسؤولية ال ينية وا

 0.732 23 املاسؤولية اجلامدية

 0.772 24 املاسؤولية الوطنية

 0.884 95 الثبات العام

 

معامالت الثبات  ( أنَّ 1) رقم ياضح من اجل ول

 وأنَّ  ،(0.78 – 0.72ملحاور ال راسة تراوحت بني )

(، وهذا 0.88حيث بلغ ) ،معامل الثبات العام دال

االسابانة تاماع ب رجة دالية من الثبات  ي ل دىل أنَّ 

 يمكن االداامد دليها يف الاطبيق املي اين.

 

 :خصائص عينة الدراسة
 

املستوى ملتغري  وفًقا توزيع مفردات الدراسة .(2اجلدول رقم )

 .التعليمي

 النسبة التكرار املستوى التعليمي

 1.0 2 ابا ائي

 2.0 4 ماوسط

 25.5 42 ثانوي

 66.8 137 جامعي

 9.8 20 دراسات دليا

 %100 205 املجموع

 

الناسبة األكرب من  ( أنَّ 2)رقم ياضح من اجل ول 

 ،%(66.8يمثلن ما ناسباه ) ،(137مفردات ال راسة )

( 42) جامعي، يف حني أنَّ  ماساواهن الاعليمي

%(، مقابل 20.5ماساواهن الاعليمي ثانوي بناسبة )

%( ماساواهن الاعليمي 9.8( يمثلن ناسبة )20)

( ماساواهن الاعليمي ماوسط 4دراسات دليا، و)

( ماساواهن الاعليمي ابا ائي بناسبة 2%(، و)2بناسبة )

(1.)% 
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 . العمرملتغري وفًقا توزيع مفردات الدراسة .(3اجلدول رقم )

 النسبة التكرار العمر

 6.3 13 25قل من أ

 62.4 128 35قلأىل إ 25من 

 26.8 55 45قلأىل إ 35من 

 4.4 9 55قل أىل إ 45من

 %100 205 املجموع

 

الناسبة األكرب من  ( أنَّ 3) رقم ياضح من اجل ول

%( أدامرهن 62.4يمثلن ) ،(128مفردات ال راسة )

( أدامرهن من 55) حنييف سنة،  35إىل أقل  25من 

( 13%(، مقابل )26.8سنة بناسبة ) 45إىل أقل  35

( 9سنة، و) 25%( أدامرهن أقل من 6.3ناسبة )ب

 %(.4.4سنة بناسبة ) 55إىل أقل  45أدامرهن من 

 

توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري احلالة  . (4جدول رقم )

 .االجتامعية

 ويةالنسبة املئ التكرارات احلالة االجتامعية

 34.1 70 غري ماىوجة

 55.6 114 ماىوجة

 7.8 16 مطلقة

   . (4جدول رقم )تابع 

 النسبة املئوية التكرارات احلالة االجتامعية

 2.4 5 رملةأ

 %100 205 اإلمجايل

 

( من مفردات 114) ( أنَّ 4) رقم ياضح من ج ول

من إمجايل مفردات  ،%(55.6ال راسة يمثلن )

ناسباه ما ( يمثلن 70)  حنييفال راسة ماىوجات، 

( يمثلن ما 16)  ماىوجات، كام أنَّ ري%( غ34.1)

( يمثلن ما 5) %( مطلقات، يف حني أنَّ 7.8ناسباه )

 %( أرامل.2.4ناسباه )

 

توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري وجود  .(5جدول رقم )

 .األطفال

 النسبة املئوية التكرارات هل لديك أطفال

 54.6 112 نعم

 45.4 93 ال

 %100 205 اإلمجايل

( من مفردات 112) ( أنَّ 5ياضح من ج ول )

ل هين أطفال  ،%(54.6ال راسة يمثلن ما ناسباه )

( يمثلن ما ناسباه 93) وهن الفئة األكثر، يف حني أنَّ 

 %( ليس ل هين أطفال.54.4)
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ى  . (6جدول رقم )  توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري املسمَّ

 .الوظيفي

 النسبة املئوية التكرارات سمى الوظيفيامل

 3.9 8 خاائية اجاامديةإ

 4.9 10 ال دم الفني

 4.9 10 باحثة اجاامدية

 3.0 6 خ مات الطالب

 5.9 12 سكرترية

 5.9 12 كاتبة

 1.5 3 مراسلة

 6.3 13 مراقب طلبة

 54.1 111 داريإماساد  

 3.4 7 ماسجل معلومات

 6.3 13 مشغلة خ مات

 %100 205 يلاإلمجا

 

( من مفردات 111) ( أنَّ 6) رقم ياضح من ج ول

ى الوظيفي %( املاسمَّ 54.1ال راسة يمثلن ما ناسباه )

( يمثلن ما ناسباه 13نج  ) يف حنيهلن ماساد  إداري، 

( يمثلن ما ناسباه 12) %( مراقب طلبة، كام أنَّ 6.3)

دت بقية املوظفات دىل ، وتوزَّ (كاتبة)%( 5.9)

 ابقية.اسميات املاملع 

( توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري اإلدارة التي 7جدول رقم )

 تتبع هلا املوظفة

 النسبة املئوية التكرارات اإلدارة

 3.9 8 لكرتونيةإلالاعامالت ا

 8.8 18 كاديميةألالشؤون ا

 2.4 5 اجلودة والاطوير

 4.0 8 نشطة ألا

 5.0 10 اخل مات

 5.9 12 شؤون املوظفات

 2.0 4 علوماتقاسم امل

 2.9 6 دالمإلقاسم ا

 2.0 4 نجليىيإلقاسم ا

 1.5 3 قاسم الااريخ

 0.5 1 قاسم اجلغرافيا

قاسم ال راسات 

 االجاامدية
6 2.9 

 2.4 5 قاسم العريب

 55.1 113 كلية اآلداب

 1.0 2 وكالة ال راسات العليا

 %100 205 اإلمجايل
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 ( من مفردات113) ( أنَّ 7) رقم ياضح من ج ول

يابعن لكلية  ،%(55.1ال راسة يمثلن ما ناسباه )

%( يابعن للشؤون 8.8( يمثلن )18) يف حنياآلداب، 

%( يابعن 5.9( يمثلن )12) األكاديمية، كام أنَّ 

دت بقية املوظفات دىل لشؤون املوظفات، وتوزَّ 

 اإلدارات املابقية.
 

توزيع مفردات الدراسة وفًقا ملتغري سنوات  .(8جدول رقم )

 .دمة يف العملاخل

 النسبة املئوية التكرارات سنوات اخلدمة يف العمل

 8.8 18 3قل منأ

 69.8 143 6 من قلإىل أ 3 من

 11.2 23 9 قلأىل إ 6 من

 10.2 21 فأكثر 9

 %100 205 اإلمجايل

 

( من مفردات 143) ( أنَّ 8) رقم ياضح من ج ول

إىل  3سنوات خربهتن من  ،%(69.8ال راسة يمثلن )

( 23) سنوات وهن الفئة األكثر، يف حني أنَّ  6ل من أق

 9إىل أقل من  6ربهتن من خ%( سنوات 11.2يمثلن )

 9%( خربهتن 10.2( يمثلن )21) يف حنيسنوات، 

%( 8.8( يمثلن )18) نَّ أسنوات فأكثر، ونج  

 سنوات. 3خربهتن أقل من 

 

 حتليل النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة

ألول: ما مستوى املسؤولية التساؤل الرئيس ا

  االجتامعية عند املوظفات؟

 

 .فردات عىل حماور واقع املسؤولية االجتامعية عند املوظفاتاملاملتوسطات احلسابية واالنحرافات إلجابات  .(9اجلدول رقم )

الرتتيب يف 

 االستبانة
 املحاور

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الرتتيب يف 

 النتائج

 3 0.193 1.67 ؤولية الذاتية )الشخاية(املاس 1

 1 0.247 1.85 خالقيةألاملاسؤولية ال ينية وا 2

 4 0.218 1.57 املاسؤولية اجلامدية 3

 2 0.249 1.68 املاسؤولية الوطنية 4

  0.182 1.69 واقع املاسؤولية االجاامدية دن  املوظفات 
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أهم حماور املاسؤولية  ( أنَّ 9) رقم اجل ول ضحوي

 ينية املاسؤولية ال هياامدية دن  املوظفات، االج

(، 3من  1.85باملرتبة األويل بماوسط ) واألخالقية

 1.68تليها املاسؤولية الوطنية باملرتبة الثانية بماوسط )

(، ثم املاسؤولية الذاتية )الشخاية( باملرتبة الثالثة 3من 

(، وجاءت املاسؤولية 3من  1.67بماوسط بلغ )

 (.3من  1.57الرابعة بماوسط )باملرتبة  اجلامدية

لألسئلة الفردية  الافايليةوفيام ييل الناائج    

 ماساوىدىل )ما  والذي نصَّ  ،للاسؤال الرئيس األول

 املاسؤولية االجاامدية دن  املوظفات(؟

)أ( ما مستوى املسؤولية الذاتية والشخصية لدى  

 املوظفات؟

 

 

 .مرتبة تنازليًا حسب متوسطات درجة املوافقةاملسؤولية الذاتية والشخصية  عبارات حمور إجابات مفردات الدراسة عىل . (10) رقم جدول

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 ة.اسطحيالظهر دليل دىل املهاامم بالا 22
 37 47 121 ك

2.41 0.778 1 
% 59.0 22.9 18.0 

12 
باملثل )أنا ومن بع ي  أؤمن

 .الطوفان(

 26 76 103 ك
2.38 0.700 2 

% 50.2 37.1 12.7 

 .سبق يل الاربع بال م 15
 49 38 118 ك

2.34 0.840 3 
% 57.6 18.5 23.9 

9 
ساعني بىمياليت حلل مشكاليت أ

 الشخاية

 26 96 83 ك
2.28 0.676 4 

% 40.5 46.8 12.7 

 .صعوبة يف املحافظة دىل املوادي  أج  20
 38 101 66 ك

2.14 0.701 5 
% 32.2 49.3 18.5 
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  (.  10جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

4 
 رأيت إ احرص دىل د م الا خل أ

 .أ ى لآلخرين يف تاسبب يزميلا

 43 101 61 ك
2.09 0.709 6 

% 29.8 49.3 21.0 

18 
الكلية  تاهاامم املوظفات بمشكال

 .ضياع للوقت

 54 78 73 ك
2.09 0.784 7 

% 35.6 38.0 26.3 

11 
غري بأين  ال هيمني ما تقوله زمياليت

 ة.اجاامدي

 72 88 45 ك
1.87 0.746 8 

% 22.0 42.9 35.1 

2 
أي مشكلة تواجهني ب ون  أحل

 .االساعانة بالىميالت

 72 110 23 ك
1.76 0.639 9 

% 11.2 53.7 35.1 

 .رصفه وامتاع بهأتوفر يل مال  إ ا 10
 79 104 22 ك

1.72 0.646 10 
% 10.7 50.7 38.5 

1 
الوقت للاثقيف  خاص بعضأ

 .الذايت

 89 108 8 ك
1.60 0.564 11 

% 3.9 52.7 43.4 

14 
خاص بعض الوقت لىيارة موقعي أ

  .يف الاواصل

 101 93 11 ك
1.56 0.596 12 

% 5.4 45.4 49.3 

13 
ترك أ ا سمعت الن اء وإقوم للاالة أ

  .أي دمل

 105 93 7 ك
1.52 0.565 13 

% 3.4 45.4 51.2 

24 
ن تشاورنا الكلية يف حل أأفضل 

 .مشاكلها

 119 73 13 ك
1.48 0.615 14 

% 6.3 35.6 58.0 
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  (.  10جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

3 
يف حل مشكالت اآلخرين املاسامهة 

 .واجب ديني

 120 75 10 ك
1.46 0.590 15 

% 4.9 36.6 58.5 

 0.193 1.67 املاوسط العام

 

مفردات ال راسة موافقات  الناائج أداله أنَّ  توضح

درجة ماوسطة من املاسؤولية الذاتية  هينل  دىل أنَّ 

وهو يقع  ،(3.00من  1.67والشخاية بماوسط )

وهي تشري إىل  ،(2.33إىل  1.67انية )من يف الفئة الث

 دىل أداة ال راسة. ،ما( خيار )أوافق إىل ح   

اباين يف موافقة مفردات ال راسة دىل الياضح  كام

حيث  هيندرجة املاسؤولية الذاتية والشخاية ل 

إىل  1.20تراوحت ماوسطات موافقاهن ما بني ) 

 وهي ماوسطات ترتاوح بني الفئاني األويل ،( 2.41

 ،دىل الاوايل ،تشريان إىل )أوافق / ال أوافق ( ووالثالثة 

مما يوضح الافاوت يف موافقة مفردات ال راسة دىل 

ن حيث ياضح أّنَّ  ،درجة املاسؤولية الذاتية والشخاية

تامثل يف  ،بثالث ماسؤوليات القيام دىل غري موافقات

ا حاسب ترتيبها تنازليً  جرىوالاي  اآلتية،العبارات 

 :كاآليتدليها اهن فقد م موا

اهاامم الفرد  "( وهي22جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من حيث  "بمظهره دليل دىل سطحياه

 (.3من  2.41بماوسط ) اهن دليهاد م موافق

باملثل )أنا  أؤمن "( وهي12جاءت العبارة ) -2

باملرتبة الثانية من حيث د م  "ومن بع ي الطوفان(

 (.3من  2.38دليها بماوسط ) اهنموافق

سبق يل الاربع  "( وهي15جاءت العبارة ) -3

دليها  اهنباملرتبة الثالثة من حيث د م موافق "بال م

 (.3من  2.34بماوسط )

مفردات ال راسة  ياضح من الناائج أنَّ  يف حني  

يقمن باسبع ماسؤوليات ب رجة  نموافقات دىل أّنَّ 

 جرىوالاي  اآلتيةتامثل يف العبارات  ،ماوسطة أبرزها

دليها إىل ح  ما  اهنا حاسب موافقتيبها تنازليً تر

 :كاآليت

ساعني بىمياليت أ "( وهي9جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من حيث  "حلل مشكاليت الشخاية

 (.3من  2.28ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنموافق
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صعوبة يف  أج  "( وهي20جاءت العبارة ) -2

من حيث  باملرتبة الثانية "املحافظة دىل املوادي 

 (.3من  2.14ما بماوسط ) دليها إىل ح ِّ  اهنموافق

احرص دىل د م  "( وهي4جاءت العبارة ) -3

الىميالت تاسبب أ ى  أح  رأيت إ االا خل 

دليها إىل  اهنباملرتبة الثالثة من حيث موافق "لآلخرين

 (.3من  2.09ما بماوسط ) ح   

اهاامم املوظفات  "( وهي18جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة من  "لكلية ضياع للوقتا تبمشكال

من  2.09دليها إىل ح  ما بماوسط ) اهنحيث موافق

3.) 

ال هيمني ما تقوله  "( وهي11جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة من  "زمياليت دني بأين غري اجاامدي

من  1.87دليها إىل ح  ما بماوسط ) اهنحيث موافق

3.) 

فردات ال راسة م يف حني ياضح من الناائج أنَّ 

يقمن بخماسة درش ماسؤولية أبرزها  نموافقات دىل أّن

ا ترتيبها تنازليً  جرىوالاي  اآلتيةتامثل يف العبارات 

 :كاآليتدليها  اهنحاسب موافق

خاص بعض أ "( وهي1جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من  "الوقت للمطالعة وللاثقيف الذايت

 (.3 من 1.60دليها بماوسط ) اهنحيث موافق

خاص بعض أ "( وهي14جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "الوقت لىيارة موقعي يف الاواصل االجاامدي

من  1.56دليها بماوسط ) اهنالثانية من حيث موافق

3.) 

 إ اقوم للاالة أ "( وهي13جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة  "ترك أي دمل بي يأسمعت الن اء و

 (.3من  1.52دليها بماوسط ) اهنمن حيث موافق

ن أأفضل  "( وهي24جاءت العبارة ) -4

باملرتبة  "تشاورنا إدارة الكلية يف حل بعض مشاكلها

 1.48دليها بماوسط ) اهنالرابعة من حيث موافق

 (.3من 

املاسامهة يف حل  "( وهي3جاءت العبارة ) -5

باملرتبة  "مشكالت اآلخرين واجب ديني واجاامدي

 1.46دليها بماوسط ) اهناخلاماسة من حيث موافق

  .(3من 
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 خالقية لدى املوظفات؟أل)ب( ما مستوى املسؤولية الدينية وا 

 

مرتبة تنازليًا حسب متوسطات خالقية ألاملسؤولية الدينية وا إجابات مفردات الدراسة عىل عبارات حمور .(11جدول رقم )

 .درجة املوافقة

رقم 

 العبارة
 العبارة

 ةدرجة املوافق التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 نفيس يف مشكالت اآلخرين أقحم 26
 8 28 169 ك

2.79 0.498 1 
% 82.4 13.7 3.9 

40 
صنبور ماء مفاوح فاين  الحظت إ ا

 اتركه 

 22 27 156 ك
2.65 0.66 2 

% 76.1 13.2 10.7 

 .اقاطع اآلخرين دن ما ياح ثون 33
 16 62 127 ك

2.54 0.637 3 
% 62.0 30.2 7.8 

45 
املحافظة دىل النظام ماسؤولية إدارة 

  .الكلية

 35 63 107 ك
2.35 0.756 4 

% 52.2 30.7 17.1 

47 
يف  أقعنادرًا ما احاسب نفيس دن ما 

 .خطاء فهذا ال يالح اخلطأألا

 38 69 98 ك
2.29 0.762 5 

% 47.8 33.7 18.5 

41 
حث دن الفوز البناسان إلمن حق ا

  .دىل اآلخرين

 43 68 94 ك
2.25 0.781 6 

% 45.9 33.2 21.0 

34 
صعوبة يف اساعارة أدوات  أج 

 .زمياليت

 42 89 74 ك
2.16 0.738 7 

% 36.1 43.4 20.5 
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  (. 11جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 1 0.498 2.79 8 28 169 ك نفيس يف مشكالت اآلخرين أقحم 26

46 
سلوب حم د لانظيم حيايت أليس ل ي 

  .مور هللألترك اأو

 46 87 72 ك
2.13 0.750 8 

% 35.1 42.4 22.4 

43 
خطائه دليل دىل أقبول الفرد لناائج 

 .محمله املاسؤولية

 53 99 53 ك
2.00 0.721 9 

% 25.9 48.3 25.9 

 .شعاري )الغاية تربر الوسيلة( 31
 62 91 52 ك

1.95 0.746 10 
% 25.4 44.4 30.2 

30 
ه ايف بغض النظر أأدمل دىل محقيق 

 .دن الوسيلة

 71 78 56 ك
1.93 0.786 11 

% 27.3 38.0 34.6 

48 
تكثر النىادات واخلالفات بني 

  .املوظفات

 57 113 35 ك
1.89 0.663 12 

% 17.1 55.1 27.8 

37 
دمل أشاه  نفايات يف اجلامعة أحينام 

 .زالاهاأدىل 

 74 98 33 ك
1.80 0.696 13 

% 16.0 47.8 36.1 

 .العمل يفزمياليت دن  تقاريهن  أنبه 39
 90 95 30 ك

1.76 0.692 14 
% 14.6 46.3 39.0 

32 
حرص دىل تذكري زمياليت بالاالة أ

 .يف وقاها

 99 92 14 ك
1.59 0.617 15 

% 6.8 44.9 48.3 
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  (. 11جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 1 0.498 2.79 8 28 169 ك نفيس يف مشكالت اآلخرين أقحم 26

 .د م املباالة سبب الفشل 44
 130 53 22 ك

1.47 0.683 16 
% 10.7 25.9 63.4 

 .حياة أي شخص إلنقا تربع بال م أ 27
 133 58 14 ك

1.42 0.618 17 
% 6.8 28.3 64.9 

 .كاسب مودة رؤسائيلنافق أال  28
 139 48 18 ك

1.41 0.648 18 
% 8.8 23.4 67.8 

38 
حافظ دىل مقانيات الكلية من أ

 .رضارألا

 142 58 5 ك
1.33 0.521 19 

% 2.4 28.3 69.3 

 0.247 1.85 املاوسط العام

 

مفردات ال راسة  أنَّ  يابنيمن خالل الناائج أداله 

درجة ماوسطة من املاسؤولية  هينقات دىل أن ل مواف

 ،(3.00من  1.85خالقية بماوسط )ألال ينية وا

ما( دىل  وهي الفئة الاي تشري إىل خيار )أوافق إىل ح   

 أداة ال راسة.

هناك تباين يف موافقة مفردات  أنَّ  كام ياضح

 إ  واألخالقية،ال راسة دىل درجة املاسؤولية ال ينية 

إىل  1.18ت موافقاهن ما بني ) تراوحت ماوسطا

وهي ترتاوح ما بني الفئاني األويل والثالثة  ،( 2.79

مما  ،دىل الاوايل ،تشريان إىل )أوافق / ال أوافق (و

يوضح الافاوت يف موافقة مفردات ال راسة دىل درجة 

مفردات  نَّ كذلك فإ ،خالقيةألاملاسؤولية ال ينية وا

قمن بأربع ي نال راسة غري موافقات دىل أّنَّ 

 جرىوالاي  اآلتية،ماسؤوليات تامثل يف العبارات 

 :كاآليتدليها  اهنا حاسب د م موافقترتيبها تنازليً 
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نفيس يف  أقحم" ( وهي26جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل من حيث د م  "مشكالت اآلخرين

 (.3من  2.79دليها بماوسط ) اهنموافق

الحظت أي  إ ا" ( وهي40جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "تركه لغريي لقفلهأ ينِّ إبور ماء مفاوح فصن

دليها بماوسط  اهنالثانية من حيث د م موافق

 (.3من  2.65)

قاطع اآلخرين أ" ( وهي33جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث د م  "دن ما ياح ثون

 (.3من  2.54دليها بماوسط ) اهنموافق

املحافظة دىل  "( وهي45جاءت العبارة ) -4

باملرتبة  "نظام يف الكلية ماسؤولية إدارة الكلية وح هاال

دليها بماوسط  اهنالرابعة من حيث د م موافق

 (.3من  2.35)

مفردات ال راسة  بينام ياضح من الناائج أنَّ 

ب رجة  ،يقمن بعرش ماسؤوليات نموافقات دىل أّنَّ 

 جرىالاي  اآلتية،ماوسطة أبرزها تامثل يف العبارات 

دىل ما  دليها إىل ح    اهنا حاسب موافقترتيبها تنازليً 

 :النحو اآليت

حاسب أما  انادرً " ( وهي47جاءت العبارة ) -1

 "خطاء فهذا ال يالح اخلطأألقع يف اأنفيس دن ما 

ما  دليها إىل ح    اهنباملرتبة األوىل من حيث موافق

 (.3من  2.29بماوسط )

 

 

ناسان إلمن حق ا "( وهي41جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "الفوز دىل اآلخرين بأية طريقة ن يبحث دن أ

ما بماوسط  دليها إىل ح    اهنالثانية من حيث موافق

 (.3من  2.25)

صعوبة يف  أج " ( وهي34جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث  "اساعارة أدوات زمياليت

 (.3من  2.16ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنموافق

يس ل ي أي ل" ( وهي46جاءت العبارة ) -4

مور هلل سبحانه ألترك اأسلوب حم د لانظيم حيايت وأ

ما  إىل ح    اهنباملرتبة الرابعة من حيث موافق "وتعاىل

 .(3من  2.13بماوسط )

الكذب دىل " ( وهي43جاءت العبارة ) -5

ياساد  دىل  أنويمكن  ،رسة ال يعني د م احرتامهاألا

 ح    إىلاهن باملرتبة اخلاماسة من حيث موافق "وح هتا

 (.3من  2.00ما بماوسط )

مفردات ال راسة  يف حني ياضح من الناائج أنَّ 

يقمن بااسع ماسؤوليات أبرزها  نموافقات دىل أّنَّ 

دىل ا ترتيبها تنازليً  جرىو اآلتيةتامثل يف العبارات 

 :النحو اآليت

حرص دىل أ" ( وهي32جاءت العبارة ) -1

وىل من باملرتبة األ "تذكري زمياليت بالاالة يف وقاها

 (.3من  1.59دليها بماوسط ) اهنحيث موافق
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د م املباالة " ( وهي44جاءت العبارة ) -2

دليها  اهنباملرتبة الثانية من حيث موافق "سبب الفشل

 (.3من  1.47بماوسط )

تربع بال م أ "( وهي27جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث  "حياة أي شخصٍ  إلنقا 

 (.3من  1.42ط )دليها بماوس اهنموافق

جل أنافق من أال  "( وهي28جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة من حيث  "كاسب مودة رؤسائي

 (.3من  1.41دليها بماوسط ) اهنموافق

حافظ أهام وأ "( وهي38جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة من  "رضارألدىل مقانيات الكلية من ا

 (.3من  1.33دليها بماوسط ) اهنحيث موافق

 

 )ج( ما مستوى املسؤولية اجلامعية عند املوظفات؟

 

 .مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات درجة املوافقةاملسؤولية اجلامعية  إجابات مفردات الدراسة عىل عبارات حمور .(12جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 .ليس ل ي أص قاء 68
 16 41 148 ك

2.64 0.622 1 
% 72.2 20.0 7.8 

71 
املحافظة دىل نظافة مكان العمل 

 .لياست من ماسؤوليايت

 27 30 148 ك
2.59 0.713 2 

% 72.2 14.6 13.2 

59 
يف  ددىأشعر بالضيق دن ما أ

  .املناسبات

 37 87 81 ك
2.21 0.729 3 

% 39.5 42.4 18.0 

63 
ا من خاف من مواجهة املخطئني خوفً أ

 .حلاقهم الرضر بأرسيتإ

 55 95 55 ك
2.00 0.734 4 

% 26.8 46.3 26.8 

65 
العمل منفردًا دىل العمل  أفضل

 .مجادة

 65 87 53 ك
1.94 0.758 5 

% 25.9 42.4 31.7 
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   .(12جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 النسبة 
ال 

 أوافق 

إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 .اختذ قرارايت بع  اساشارة اآلخرين 61
 71 106 28 ك

1.79 0.664 6 
% 13.7 51.7 34.6 

 .ادامل الاطودية دومً أليف ا أسهم 51
 77 115 13 ك

1.69 0.586 7 
% 6.3 56.1 37.6 

50 
العمل يف مجادة دىل العمل  أفضل

 .املنفرد

 96 89 20 ك
1.63 0.656 8 

% 9.8 43.4 46.8 

 .العمل اجلامدي حيميني من األخطاء 57
 100 87 18 ك

1.60 0.646 9 
% 8.8 42.4 48.8 

69 
معظم املوظفات ق وة صاحلة 

  .صهنخالإللطالبات يف 

 107 81 17 ك
1.56 0.644 10 

% 8.3 39.5 52.2 

60 
مشاركاي به ايف أسعى لاحقيق أ

 .ه اف املجامعأباحقيق 

 108 93 4 ك
1.49 0.539 11 

% 2.0 45.4 52.7 

52 
منع أي شخص يقوم بالاكاسري أ

 .العامة باألماكن

 122 70 13 ك
1.47 0.615 12 

% 6.3 34.1 59.5 

 0.218 1.57 سط العاماملاو

 

من خالل الناائج ياضح أن مفردات ال راسة 

درجة كبرية من املاسؤولية  هينموافقات دىل أن ل 

وهو يقع يف  ،(3.0من  1.57اجلامدية بماوسط )

 ،(1.66إىل  1.0الفئة األويل من فئات املقياس )من 
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 كام    وهي تشري إىل خيار )أوافق( دىل أداة ال راسة.

باين يف موافقة مفردات ال راسة دىل درجة االياضح 

حيث تراوحت ماوسطات  ،املاسؤولية اجلامدية

وهي  ،( 2.64إىل  1.09موافقاهن ما بني ) 

ومها والثالثة  ماوسطات ترتاوح بني الفئاني األوىل

مما يوضح الافاوت يف  (،تشريان إىل )أوافق / ال أوافق

 ،اجلامدية موافقة مفردات ال راسة دىل درجة املاسؤولية

 نمفردات ال راسة غري موافقات دىل أّنَّ  ياضح أنَّ  إ 

يقمن باثنني من املاسؤولية اجلامدية تامثالن يف 

دىل ا ترتيبهام تنازليً  وجرى( 71،  68العبارتني رقم )

 :النحو اآليت

ليس ل ي  "( وهي68جاءت العبارة ) -1

دليها  اهنباملرتبة األوىل من حيث د م موافق "أص قاء

 (.3من  2.64سط )بماو

املحافظة دىل  "( وهي71جاءت العبارة ) -2

باملرتبة  "نظافة مكان العمل لياست من ماسؤوليايت

دليها بماوسط  اهنالثانية من حيث د م موافق

 (.3من  2.59)

مفردات ال راسة  بينام ياضح من الناائج أنَّ    

يقمن بخمس ماسؤوليات ب رجة  نموافقات دىل أّنَّ 

ترتيبها  وجرى اآلتيةالعبارات  تامثل يف ،ماوسطة

دىل النحو ما  دليها إىل ح    اهنا حاسب موافقتنازليً 

 :اآليت

 

شعر بالضيق أ"وهي ( 59جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل  "ددى للمشاركة يف املناسباتأع دن ما 

 2.21ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنمن حيث موافق

 (.3من 

من خاف أ" ( وهي63جاءت العبارة ) -2

 "حلاقهم الرضر بأرسيتإا من مواجهة املخطئني خوفً 

ما  دليها إىل ح    اهنباملرتبة الثانية من حيث موافق

 (.3من  2.00بماوسط )

العمل  أفضل" ( وهي65جاءت العبارة ) -3

باملرتبة الثالثة من حيث  "ا دىل العمل مجادةمنفردً 

 (.3من  1.94ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنموافق

ختذ قرارايت بع  أ "( وهي61العبارة )جاءت  -4

 اهنباملرتبة الرابعة من حيث موافق "اساشارة اآلخرين

 (.3من  1.79ما بماوسط ) دليها إىل ح   

دامل أليف ا أسهم" ( وهي51جاءت العبارة ) -5

 اهنباملرتبة اخلاماسة من حيث موافق "االاطودية دومً 

 (.3من  1.69دليها إىل ح  ما بماوسط )

مفردات ال راسة موافقات دىل  ضح أنَّ يف حني يا

ماسؤولية تامثل يف العبارات  ةيقمن باست درش نأّنَّ 

 :دىل النحو اآليتا ترتيبها تنازليً  وجرى اآلتية،

العمل  أفضل" ( وهي50جاءت العبارة ) -1

باملرتبة  "يف مجادة من زمياليت دىل العمل املنفرد

 1.60دليها بماوسط ) اهناألوىل من حيث موافق

 (.3من 
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العمل اجلامدي " ( وهي57جاءت العبارة ) -2

باملرتبة الثانية من حيث  "حيميني من األخطاء

 (.3من  1.56دليها بماوسط ) اهنموافق

معظم املوظفات " ( وهي69جاءت العبارة ) -3

 "خالصهن ملجامعهنإهن ق وة صاحلة للطالبات يف 

دليها بماوسط  اهنباملرتبة الثالثة من حيث موافق

 (.3من  1.49)

ه ايف أسعى لاحقيق أ"( 60جاءت العبارة ) -4

باملرتبة  "ه اف املجامعأمن خالل مشاركاي باحقيق 

 1.47دليها بماوسط ) اهنالرابعة من حيث موافق

 .(3من 

منع أي شخص أ" ( وهي52جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة من  "ماكن العامةأليقوم بالاكاسري يف ا

 (.3من  1.40دليها بماوسط ) اهنحيث موافق

 

 ؟املسؤولية الوطنية لدى املوظفات مستوىما )د( 

 

 .مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات درجة املوافقةاملسؤولية الوطنية  إجابات مفردات الدراسة عىل عبارات حمور .(13جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

93 

رساف يف اخل مات كاملياه إلا

الفرد فوالكهرباء ال يؤثر دىل املجامع 

 .سي فع الفاتورة

 28 33 144 ك

2.57 0.722 1 
% 70.2 16.1 13.7 

74 
دوري يف املجامع ال يق م  نَّ أشعر أ

 .وال يؤخر

 34 66 105 ك
2.35 0.749 2 

% 51.2 32.2 16.6 

73 
مشاركاي يف املناسبات  نَّ أ شعرأ

 .العامة ال قيمة هلا

 32 86 87 ك
2.27 0.715 3 

% 42.4 42.0 15.6 

  .تشغيل العاملة غري النظامية رضورة 94
 41 67 97 ك

2.27 0.776 4 
% 47.3 32.7 20.0 



 179                                                          (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

   .(13جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 جة املوافقةدر التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتبة

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

85 
بالعمل دن املشاركة  األشغال أفضل

 .يف يوم تطودي

 54 104 47 ك
1.97 0.703 5 

% 22.9 50.7 26.3 

84 
شارك يف الفعاليات الاي تقيمها أ

 .اجلامعة

 54 117 34 ك
1.90 0.649 6 

% 16.6 57.1 26.3 

82 
خبار ألحرص دىل سامع نرشة اأ

 .ايوميً 

 63 102 40 ك
189 0.702 7 

% 19.5 49.8 30.7 

83 
جتنبه حاى ال أيرسق  أح رأيت  إ ا

 .يؤ يني

 77 82 46 ك
1.85 0.762 8 

% 22.4 40.4 37.6 

87 
وزارة الاجارة دن أي حمل يبيع  أبلغ

 .كثر مما هو مقررأ بأسعار

 73 97 35 ك
1.81 0.703 9 

% 17.1 47.3 36.6 

 .ثناء احلوادثأتطوع مع املاسعفني أ 81
 85 85 35 ك

1.76 0.727 10 
% 17.1 41.5 41.5 

 .حرص دىل االناامء للجان الكليةأ 78
 84 88 33 ك

1.75 0.715 11 
% 16.1 42.9 41.0 

 .حطات املحليةامل يف باألخبارثق أ 79
 81 99 25 ك

1.73 0.667 12 
% 12.2 48.3 39.5 

 .القضايا االجاامدية املحلية دنقرأ أ 88
 80 104 12 ك

1.71 0.642 13 
% 102 50.7 39.0 
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     .(13جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة املوافقة التكرار

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 ةالرتب

 أوافق ال  النسبة 
إىل  أوافق

 حد ما
 أوافق

 .دري االهاامم لألح اث باملجامعاع  86
 95 102 8 ك

1.58 0.569 14 
% 3.9 49.8 46.3 

72 
شارك يف املناسبات ال ينية أ

 .واالجاامدية والوطنية

 96 99 10 ك
1.58 0.585 15 

% 4.9 48.3 46.8 

90 
عامل بالرشوة يا ان شخًا أدلمت  إ ا

  .بلغ املاسؤولنيأ

 127 62 16 ك
1.46 0.637 16 

% 7.8 30.2 62.0 

 .لمحااجنيليف مجع الاربدات  أسهم 76
 129 66 10 ك

1.42 0.585 17 
% 4.9 32.3 62.9 

89 
ال فاع امل ين جىء من ماسؤولية 

 .واطنامل

 147 57 1 ك
1.29 0.465 18 

% 0.5 27.8 71.7 

 0.249 1.68 وسط العاماملا

 

مفردات ال راسة  من خالل الناائج ياضح أنَّ 

درجة ماوسطة من املاسؤولية  هيندىل أن ل  /موافقات

وهو ماوسط  ،(3.00من  1.68الوطنية بماوسط )

وهي  ،(2.33إىل  1.67يقع يف الفئة الثانية )من 

 دىل أداة ال راسة. ،ما( تشري إىل خيار )أوافق إىل ح   

هناك تباين يف موافقة مفردات  ياضح أنَّ  كام 

حيث تراوحت  ،ال راسة دىل درجة املاسؤولية الوطنية

 ،( 2.57إىل  1.14ماوسطات موافقاهن ما بني ) 

مما  ،وهي تشريان إىل )أوافق / ال أوافق ( دىل الاوايل

يوضح الافاوت يف موافقة مفردات ال راسة دىل درجة 

مفردات  لناائج أنَّ ا تظهر كام ،املاسؤولية الوطنية

يقمن باثنني من  نال راسة غري موافقات دىل أّن

دىل ا ترتيبهام تنازليً  جرىن االاملاسؤولية الوطنية وال

 :النحو اآليت
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رساف يف إلا" ( وهي93جاءت العبارة ) -1

اساهالك اخل مات العامة كاملياه والكهرباء ال يؤثر دىل 

من  ،باملرتبة األوىل "الفرد سي فع الفاتورة نَّ أاملجامع طاملا 

 (.3من  2.57دليها بماوسط ) اهنحيث د م موافق

 نَّ أشعر أ" ( وهي74جاءت العبارة رقم ) -2

باملرتبة  "دوري حم ود يف املجامع ال يق م وال يؤخر

دليها بماوسط  اهنالثانية من حيث د م موافق

 (.3من  2.35)

مفردات ال راسة  بينام ياضح من الناائج أنَّ 

درش ماسؤولية ب رجة بأح  يقمن  نأّن موافقات دىل

والاي  اآلتية،أبرزها تامثل يف العبارات  ،ماوسطة

 ما: دليها إىل ح    اهنا حاسب موافقترتيبها تنازليً  جرى

مشاركاي يف  نَّ أ شعرأ"( 73جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل  "الع ي  من املناسبات العامة ال قيمة هلا

 .(3من  2.27ا بماوسط )م دليها إىل ح    اهنوافقمل

تشغيل العاملة غري "( 94جاءت العبارة ) -2

 اهنوافقملباملرتبة الثانية  "النظامية رضورة ال مفر منها 

 (.3من  2.27ما بماوسط ) دليها إىل ح ِّ 

االنشغال  أفضل"( 85جاءت العبارة رقم ) -3

باملرتبة الثالثة  "بالعمل دن املشاركة يف يوم تطودي

 .(3من  1.97ما بماوسط ) إىل ح   دليها  اهنوافقمل

شارك يف أ" ( وهي84جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة  "الفعاليات الاي تقيمها اجلامعة

 (.3من  1.90ما بماوسط ) دليها إىل ح    اهنوافقمل

حرص دىل أ" ( وهي82جاءت العبارة ) -5

 اهنوافقملباملرتبة اخلاماسة  "اخبار يوميً ألسامع نرشة ا

 (.3من  1.89ما بماوسط )    دليها إىل ح

مفردات ال راسة  يف حني ياضح من الناائج أنَّ  

درش ماسؤولية من  بأح يقمن  نموافقات دىل أّنَّ 

 اآلتيةأبرزها تامثل يف العبارات  ،الوطنية اتاملاسؤولي

 :دىل النحو اآليت اترتيبها تنازليً  جرىوالاي 

دري االهاامم أع " ( وهي86جاءت العبارة ) -1

باملرتبة األوىل  "الاي ت ور باملجامع لألح اث

 (.3من  1.58دليها بماوسط ) اهنوافقمل

شارك يف أ "( وهي72جاءت العبارة ) -2

باملرتبة الثانية  "املناسبات ال ينية واالجاامدية والوطنية

 (.3من  1.58دليها بماوسط ) اهنوافقمل

ا شخًا  نَّ أدلمت  إ ا "( 90جاءت العبارة ) -3

باملرتبة  "بلغ املاسؤولني دنهأوطني ياعامل بالرشوة يف 

 (.3من  1.46دليها بماوسط ) اهنوافقملالثالثة 

يف مجع  أسهم "( وهي76جاءت العبارة ) -4

باملرتبة الرابعة  "الاربدات ملاساد ة املحااجني 

 (.3من  1.42دليها بماوسط ) اهنوافقمل

ال فاع امل ين  "( وهي89جاءت العبارة ) -5

باملرتبة اخلاماسة  "جىء من ماسؤولية كل مواطن

 (.3من  1.29دليها بماوسط ) اهنوافقمل

هل توج  فروق  ات داللة "التساؤل الثاين: 

ماوسطات  ( بني0.05)إحاائية دن  ماساوى 
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املاسؤولية  واقع دن إجابات مفردات ال راسة

 ،الوطنية( ،ال ينية ،الشخاية ،االجاامدية )اجلامدية

احلالة  ،رعىى إىل )املاساوى الاعليمي، العمتع 

ى الوظيفي، املاسمَّ  طفال،ألاالجاامدية، وجود ا

 ؟اإلدارة، سنوات اخل مة يف العمل(

 

 

 أواًل: الفروق باختالف متغري املستوى التعليمي:

 

للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختالف  (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(14جدول رقم )

 ى التعليمياملستو

 درجات احلرية جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.019 4 0.076 بني املجمودات

 0.038 200 7.508 داخل املجمودات 0.733 0.504

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.100 4 0.39 ني املجموداتب

 0.060 200 12.016 داخل املجمودات 0.160 1.661

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.087 4 0.349 بني املجمودات

 0.047 200 9.355 داخل املجمودات 0.118 1.868

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.164 4 0.656 بني املجمودات

 0.060 200 11.996 داخل املجمودات *0.030 2.733

  204 12.652 املجموع



 183                                                          (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

   .(14جدول رقم )تابع 

 درجات احلرية جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)
 0.733 0.504 0.019 4 0.076 بني املجمودات

ال رجة الكلية 

 املاسؤولية لواقع

االجاامدية دن  

 املوظفات 

 0.073 4 0.291 بني املجمودات

 0.032 200 6.451 داخل املجمودات 0.065 2.253

  204 6.742 املجموع

   

 

وجود فروق (: د م 14) رقم ياضح من اجل ول

( فأقل يف 0.05 ات داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية  ماساوى دندات ال راسة جابات مفرإ

باخاالف  ،ال ينية( ،الشخاية ،االجاامدية )اجلامدية

 ماغري املاساوى الاعليمي.

وجود فروق  ات داللة إحاائية دن   كام ياضح  

جابات إفأقل يف  ،(0.05ماساوى ال اللة اإلحاائية )

املاسؤولية الوطنية(  ماساوى) دنمفردات ال راسة 

 اوى الاعليمي.باخاالف ماغري املاس

ولاح ي  صالح الفروق بني كل فئاني من فئات   

 LSD "املاساوى الاعليمي اساخ مت الباحثة اخابار 

 :اآليتوهذه الناائج يوضحها اجل ول "
 

 .للفروق بني فئات املستوى التعليمي "LSD "نتائج اختبار  . (15جدول رقم )

 دراسات عليا جامعي ثانوي سطمتو ابتدائي املتوسط ن املستوى التعليمي املحاور

 املاسؤولية

 الوطنية

     - 1.54 2 ابا ائي

    -  1.54 4 ماوسط

   -   1.59 42 ثانوي

  - **   1.71 137 جامعي

 -     1.67 20 دراسات دليا

 .( فأقل0.05* فروق دالة دن  ماساوى ).   ( فأقل0.01** فروق دالة دن  ماساوى )
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(: وجود فروق  ات 15) رقم ياضح من اجل ول

بني  ،( فأقل0.01داللة إحاائية دن  ماساوى )

ماساواهن الاعليمي  الاليتإجابات مفردات ال راسة 

 دنماساواهن الاعليمي ثانوي  والاليتجامعي، 

 جامعي. تعليمهن الاليتلاالح  ،)املاسؤولية الوطنية(

 

 

 ثانًيا: الفروق باختالف متغري العمر:

 

للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل  (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "ئج نتا .(16جدول رقم )

 . اختالف العمر

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.032 3 0.096 بني املجمودات

 0.037 201 7.488 داخل املجمودات 0.464 0.858

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.096 3 0.287 بني املجمودات

 0.060 201 12.129 داخل املجمودات 0.194 1.584

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.131 3 0.392 بني املجمودات

 0.046 201 9.313 داخل املجمودات *0.040 2.820

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.080 3 0.240 بني املجمودات

 0.062 201 12.412 داخل املجمودات 0.278 1.294

  204 12.652 املجموع

 



 185                                                          (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

   (. 16جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 ربعاتامل
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات. 

 0.070 3 0.209 بني املجمودات

 0.033 201 6.533 داخل املجمودات 0.095 2.148

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق ذات داللة (: عدم 16) رقم يتضح من اجلدول

جابات مفردات إ( فأقل يف 0.05)إحصائية عند مستوى 

الدينية،  ،املسؤولية االجتامعية )الشخصية مستوى عنالدراسة 

 باختالف متغري العمر. ،الوطنية(

داللة إحصائية عند مستوى  وجود فروق ذات يتضحام ك

 مستوىجابات مفردات الدراسة حول )إ( فأقل يف 0.05)

 باختالف متغري العمر. ،املسؤولية اجلامعية(

 

 

 للفروق بني فئات العمر "LSD "( نتائج اختبار 17جدول رقم )

 املتوسط ن العمر املحاور

أقل 

من 

25 

إىل  25من 

 35أقل من 

إىل  35من 

 45أقل من 

إىل  45من 

 55أقل من 

 اجلامدية املاسؤولية

    - 1.55 13 25أقل من 

   -  1.58 128 35إىل أقل من  25من 

  -   1.53 55 45إىل أقل من  35من 

 - ** * * 1.74 9 55إىل أقل من  45من 

 .( فأقل0.05* فروق دالة دن  ماساوى )   .( فأقل0.01** فروق دالة دن  ماساوى )

 

(: وجود فروق  ات 17ياضح من اجل ول رقم )

( فأقل بني 0.01داللة إحاائية دن  ماساوى )

إىل  45أدامرهن من  الاليتإجابات مفردات ال راسة 

إىل أقل من  35أدامرهن من  والاليتسنة،  55أقل من 



 ...  املاسؤولية االجاامدية ودالقاها ببعض املاغريات ال يموجرافية:  أسامء بنت حمم  البنيان                                                 186

لاالح مفردات  ،دية(جلام)املاسؤولية ا دنسنة  45

، سنة 55إىل أقل من  45أدامرهن من  الاليتال راسة 

وجود فروق  ات داللة إحاائية دن   كام ياضح

( فأقل بني إجابات 0.05ماساوى ال اللة اإلحاائية )

إىل أقل من  45أدامرهن من  الاليتمفردات ال راسة 

أدامرهن )أقل من  الاليتسنة، ومفردات ال راسة  55

 دن ،سنة( 35إىل أقل من  25سنة، ومن  25

 الاليتلاالح مفردات ال راسة  ،امدية()املاسؤولية اجل

 سنة. 55إىل أقل من  45أدامرهن من 

 

 

 : الفروق باختالف متغري احلالة االجتامعية:اثالثً 

 

للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختالف  (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(18جدول رقم )

 .احلالة االجتامعية

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.071 3 0.213 بني املجمودات

 0.037 201 7.371 داخل املجمودات 0.125 1.935

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.035 3 0.104 بني املجمودات

 0.061 201 12.312 داخل املجمودات 0.639 0.564

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.017 3 0.052 بني املجمودات

 0.048 201 9.652 داخل املجمودات 0.780 0.363

  204 9.704 املجموع



 187                                                          (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

 .( 18جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الوطنية املاسؤولية

 0.016 3 0.048 بني املجمودات

 0.063 201 12.604 داخل املجمودات 0.856 0.257

  204 12.652 املجموع

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات 

 0.025 3 0.074 بني املجمودات

 0.033 201 6.668 داخل املجمودات 0.525 0.747

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق (: د م 18) رقم ياضح من اجل ول

( فأقل يف 0.05وى ) ات داللة إحاائية دن  ماسا

املاسؤولية  ماساوى دنجابات مفردات ال راسة إ

باخاالف  ،ال ينية، الوطنية( ،االجاامدية )الشخاية

 ماغري احلالة االجاامدية.

 

 

 ا: الفروق باختالف متغري وجود األطفال:رابعً 

 

ت إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل للفروق يف متوسطا " Independent Sample T-testت:  "نتائج اختبار  .(19جدول رقم )

 .اختالف متغري وجود األطفال

 الداللة قيمة ت االنحراف املتوسط العدد وجود األطفال املحاور

 .(الشخاية) الذاتية املاسؤولية
 0.205 1.65 112 نعم 

1.705 0.090 
 0.175 1.69 93 ال

 واألخالقية. ال ينية املاسؤولية
 0.258 1.84 112 نعم 

1.270 0.205 
 0.231 1.88 93 ال
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  ( 19جدول رقم )تابع 

 الداللة قيمة ت االنحراف املتوسط العدد وجود األطفال املحاور

 اجلامدية. املاسؤولية
 0.224 1.56 112 نعم 

1.138 0.256 
 0.210 1.59 93 ال

 الوطنية. املاسؤولية
 0.251 1.66 112 نعم 

1.381 0.169 
 0.245 1.70 93 ال

 املاسؤولية ال رجة الكلية لواقع

 االجاامدية دن  املوظفات. 

 0.186 1.67 112 نعم 
1.701 0.90 

 0.174 1.72 93 ال

 ( فأقل.0.05* فروق دالة دن  ماساوى )

  

وجود فروق  ات د م (: 19) رقم اجل ول يوضح

( فأقل يف إجابات 0.01داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية االجاامدية  اساوىم دنمفردات ال راسة 

الوطنية( باخاالف  ،ال ينية ،الشخاية ،)اجلامدية

 ماغري وجود األطفال.

 

 

 ى الوظيفي:ا: الفروق باختالف متغري املسمَّ خامًس 

 

ف للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختال (  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(20جدول رقم )

 .املسمى الوظيفي

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.033 19 0.621 بني املجمودات

 0.038 185 6.963 داخل املجمودات 0.623 0.868

  204 7.584 املجموع



 189                                                          (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

 .( 20جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين ملحاورا
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 واألخالقية ال ينية املاسؤولية

 0.071 19 1.350 بني املجمودات

 0.060 185 11.065 داخل املجمودات 0.272 1.188

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.045 19 0.853 بني املجمودات

 0.048 185 8.852 داخل املجمودات 0.537 0.938

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.068 19 1.294 بني املجمودات

 0.061 185 11.358 داخل املجمودات 0.344 1.110

  204 12.652 املجموع

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات 

 0.038 19 0.722 بني املجمودات

 0.033 185 6.020 داخل املجمودات 0.290 1.167

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق  ات (: د م 20ياضح من اجل ول )

( فأقل يف اجابات 0.05داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية االجاامدية  ماساوى دنمفردات ال راسة 

ى باخاالف ماغري املاسمَّ  ،ية(ال ينية، الوطن ،)الشخاية

 الوظيفي.
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 : الفروق باختالف متغري اإلدارة:اسادًس 

 

 ( للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  . (21جدول رقم )

 .إىل اختالف اإلدارة 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

سط متو

 املربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 الذاتية املاسؤولية

 (الشخاية)

 0.050 20 0.991 بني املجمودات

1.383 0.135 
داخل 

 املجمودات
6.592 184 0.063 

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.058 20 1.157 بني املجمودات

0.946 0.530 
داخل 

 املجمودات
11.258 184 0.061 

  204 12.415 املجموع

 اجلامدية املاسؤولية

 0.043 20 0.856 بني املجمودات

0.890 0.600 
داخل 

 املجمودات
8.848 184 0.048 

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.057 20 1.133 بني املجمودات

0.905 0.581 
داخل 

 املجمودات
11.519 184 0.063 

  204 12.652 املجموع



 191                                                          (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  3ع  ،30مجملة اآلداب، 

   . (21جدول رقم )تابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية  املاسؤولية

 دن  املوظفات 

 0.033 20 0.669 بني املجمودات

1.014 0.448 
داخل 

 املجمودات
6.073 184 0.033 

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق (: د م 21)رقم ياضح من اجل ول 

( فأقل يف 0.05 ات داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية  ماساوى دنجابات مفردات ال راسة إ

باخاالف  ،ال ينية، الوطنية( ،االجاامدية )الشخاية

 ماغري اإلدارة.

 

 

 نوات اخلدمة يف العمل:: الفروق باختالف متغري ساخامًس 
 

( للفروق يف إجابات مفردات الدراسة طبًقا إىل اختالف  One Way ANOVA)  "حتليل التباين األحادي  "نتائج  .(22جدول رقم )

 سنوات اخلدمة يف العمل.

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الذاتية ةاملاسؤولي

 (الشخاية)

 0.017 3 0.051 بني املجمودات

 0.037 201 7.532 داخل املجمودات 0.714 0.455

  204 7.584 املجموع

 ال ينية املاسؤولية

 واألخالقية

 0.051 3 0.152 بني املجمودات

 0.061 201 12.263 داخل املجمودات 0.477 0.833

  204 12.415 املجموع
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   .(22ول رقم )جدتابع 

 جمموع مربعات مصدر التباين املحاور
درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 اجلامدية املاسؤولية

 0.059 3 0.176 بني املجمودات

 0.047 201 9.528 داخل املجمودات 0.296 1.241

  204 9.704 املجموع

 الوطنية املاسؤولية

 0.046 3 0.137 بني املجمودات

 0.062 201 12.515 داخل املجمودات 0.534 0.731

  204 12.652 املجموع

 ال رجة الكلية لواقع

االجاامدية دن   املاسؤولية

 املوظفات 

 0.018 3 0.055 بني املجمودات

 0.033 201 6.687 داخل املجمودات 0.650 0.548

  204 6.742 املجموع

 

وجود فروق (: د م 22) قمر ياضح من اجل ول

( فأقل يف 0.05 ات داللة إحاائية دن  ماساوى )

املاسؤولية  ماساوى دنجابات مفردات ال راسة إ

باخاالف  ،ال ينية، الوطنية( ،االجاامدية )الشخاية

 ماغري سنوات اخل مة يف العمل.

 

 مناقشة وتفسري النتائج

أوضحت ناائج ال راسة أنَّ ماساوى املاسؤولية 

ية ل ى املوظفات يف املاساوى املاوسط، وهذا االجاامد

مؤرش جي ، ي ل دىل أمهية املاسؤولية االجاامدية ل ى 

املوظفات، وق  محااج إىل إضافات حاى ترتفع ناسباها 

من خالل نرش ثقافة املاسؤولية، واجراء دورات 

ت ريبية؛ لاوضيح املفاهيم واألداء للماسؤولية 

اور املاسؤولية ا ترتيب ماساويات حممَّ أ االجاامدية،

ت فق  نال حمور املاسؤولية االجاامدية ل ى املوظفا

ال ينية واألخالقية، املرتبة األوىل يف األمهية، ويرجع 

 لك إىل أنَّ املجامع الاسعودي، ل يه متاسك كبري بال ين 

وإقامة واجباته وحقوقه، الاي تعركى دىل أمهية 

قيامه  املاسؤولية االجاامدية، وأنَّ اإلناسان سيؤجر دىل

هبذه املاسؤوليات، إ  تافق مع دراسة اللحياين 
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(، كام يؤكِّ  ما قامت دليه نظرية األناساق الاي 2011)

تع   املجامع جممودة من األناساق، كل ناسق له أمهياه 

يف هذا املجامع، والناسق ال يني واألخالقي من أهم 

األناساق يف املجامع الاسعودي؛ ألنَّه قائم دىل الاماسك 

اإلسالمي، الذي ي دو إىل إقامة الفروض بال ين 

والواجبات ال ينية، مقابل جممودة من احلقوق 

واألجور الاي حيال دليها الفرد، حيث ترى دينة 

ال راسة أمهية احلرص دىل تذكري زميالهتن بالاالة يف 

وقاها، كام اتفقت دينة ال راسة دىل أنَّ الفشل الذي 

ة، ومن ثمَّ يعيشه األفراد هو باسبب د م املباال

ا كان نوده، كذلك أظهرت  انعكاست دليه بالفشل أيًّ

دينة ال راسة اهااممهم وحمافظاهم دىل مقانيات الكلية 

من األرضار، وهذه من القيم اإلسالمية الاي تعىزها 

 (.2030اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة )

كام بيَّنت الناائج أنَّ حمور املاسؤولية الوطنية نال  

نية ل ى دينة ال راسة، إ  إنَّ دبارة ) أعدري املرتبة الثا

االهاامم لألح اث يف املجامع(، جاءت بالرتتيب 

األول من موافقاهن، يليها يف الرتتيب دبارة ) أعشارك 

يف املناسبات ال ينية واالجاامدية والوطنية(، ثم دبارة 

) أعبلغ املاسؤولني دن املرتشني(، وهذا دليل دىل م ى 

هين واحلرص دىل بقائه واسامراره أمهية الوطن ل 

باملشاركة اإلجيابية يف أح اثه أو بالابليغ دن املفاس ين 

(، 2013فيه، وهذا يافق مع ناائج دراسة الاميمي )

إضافة إىل أنَّ دينة ال راسة مجيعهن حرياات دىل 

ن  د م اإلرساف يف اساهالك اخل مات العامة، وأّنَّ

املجامع، حرياات دىل القيام بأدوارهن داخل 

 للوصول للاق م والرقي بمجامعهن.

كام بيَّنت ناائج ال راسة أنَّ حمور املاسؤولية 

االجاامدية الذاتية )الشخاية(، نالت املرتبة الثالثة، 

ص بعض الوقت للمطالعة  وحالت دبارة ) أعخاِّ

والاثقيف الذايت(، دىل الرتتيب األول يف دبارات هذا 

ال راسة دىل االهاامم  املحور، وهذا يؤكِّ  حرص دينة

باطوير الذات واحلاول دىل املعرفة والثقافة من 

ماادر خمالفة، حاى تاسامر دجلة الاق م والانمية 

(، ويف 2001الذاتية، وهذا يافق مع دراسة احلارثي )

الرتتيب األخري من حيث املوافقة دبارة )املاسامهة يف 

حل مشكالت اآلخرين واجب ديني واجاامدي(، 

يرجع إىل أنَّ املجامع الاسعودي قائم دىل  و لك ق 

األرس املما ة الاي تاعاون مع بعضها يف احلاول دىل 

ماطلبات احلياة، واالهاامم بالعطاء والاعاون كقيم 

إسالمية واجاامدية هي من ددائم املجامع الاسعودي، 

وهذا ما تؤكِّ ه نظرية األناساق بالرتابط بني األناساق 

 ومن أمهها الناسق األرسي.املخالفة يف املجامع، 

وأوضحت الناائج أنَّ حمور املاسؤولية االجاامدية 

اجلامدية حالت دىل املرتبة الرابعة، وق  حالت 

دبارة ) أعفضل العمل يف مجادة من زمياليت دىل العمل 

املنفرد(، دىل أدىل ماوسط يف املحور، ثم دبارة )العمل 

دراسة  اجلامدي حيميني من األخطاء(، وهذا يافق مع
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(، كام أنَّ  لك ق  يرجع إىل 2012ليث وآخرون )

اهاامم اجلامعة باحلثِّ دىل العمل اجلامدي واإلنجاز 

داخل الكلية والعمل، بروح الفريق الاي ارتكىت دليه 

 (.2030اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة )

كام أظهرت الناائج أنَّ هناك فروق  ات داللة 

ل املاسؤولية (، حو0.05إحاائية دن  ماساوى )

االجاامدية الوطنية باخاالف ماغري الاعليم، حيث 

ارتفع ماساوى املاسؤولية االجاامدية الوطنية ل ى 

املوظفات احلاصالت دىل الاعليم اجلامعي، وق  يععىى 

 لك إىل ما يالقينه خالل تعلمهن يف اجلامعة من 

احلاول دىل الاعليم، وزيادة الشعور باالناامء للوطن 

ن هذه الفرصة ملواصلة املاسرية الاعليمية الذي منحه

واحلاول دىل الشهادة اجلامعية، كام أظهرت الناائج 

فروق  ات داللة إحاائية دن  ماساوى ال اللة 

إىل أقل من  45( باخاالف العمر، فالعمر من 0.05)

ارتفعت ل هين درجة املاسؤولية االجاامدية الوطنية  55

يافق مع دراسة املؤمني أكثر من بقية أفراد العينة، وهذا 

(، وهذا الفرق ق  يععىى إىل العمر األكرب، 2011)

حيث إنَّ هذه الفئة ق  دشن فرتة أطول يف الوطن 

واساماعن بخرياته واساف ن من مناجاته، ووصلن إىل 

مرحلة االساقرار املعييش يف هذا العمر، ومن ثمَّ 

 ارتفعت ل هين الوطنية.

جود فروق  ات داللة وأشارت الناائج إىل د م و   

إحاائية يف ماساوى املاسؤولية االجاامدية ل ى 

املوظفات )دينة ال راسة(، وماغريات )احلالة 

ى الوظيفي،  االجاامدية، ووجود األطفال، واملاسمَّ

واخاالف اإلدارة، وسنوات اخل مة يف العمل(، مما 

يعاساد  يف رسم وترتيب أولويات العمل، وتشجيع 

ية ومحفيىها ل ى املوظفات كام يف املاسؤولية االجاامد

 (.2009دراسة نيكوالس وديموس )

 

 التوصيات

بام  ةالباحثاحلالية تعويص يف ضوء ناائج ال راسة   

 : ييل

بناء برنامج إرشادي ماكامل لانمية املاسؤولية  *

  اجلامعات. موظفياالجاامدية ل ى 

اة وم روسة لافعيل  * إقامة برامج ون وات خماَّ

 االجاامدية ودورها يف إنجاح العمل. املاسؤولية

إدطاء حوافى مادية ومعنوية للموظفات الاليت  *

يعملن دىل االهاامم بمحاور املاسؤولية االجاامدية 

 ويفعلن  لك يف أدامهلن.

إجراء دراسات مشاهبة تاناول ماغريات أخرى مل  *

املاساوى االقااادي،  :مثل ،تاناوهلا ال راسة

والا ين، واملاساوى الاعليمي واالجتاهات القيمية، 

 للوال ين، والشخاية. 

* تضمني املناهج ال راسية يف املراحل املاع دة 

ملفاهيم املاسؤولية االجاامدية وتعىيىها، ل ى األفراد 

 ودورها يف تنمية املجامع واحلاول دىل احاياجاته.
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*تفعيل دور اإلدالم يف تنمية املاسؤولية االجاامدية 

 ع ودورها يف الرقي والاق م. ل ى أفراد املجام

 

 شكر وتقدير

دعدم هذا البحث من قبل مركى بحوث ال راسات  
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