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بعض املتغرياث النفسيت وعالقتها باالستخذام األمثل يف ترشيذ
ا
املياه احملالة لذي رباث البيىث يف حمافظت غزة
Some Psychological Variables among Housewives and their Relationship
to the Optimal Use of the Rationalization of Desalinated
Water in Gaza Governorate

إعداد الباحثة:

مساح توف ق إصب ح سو كه
إشػ ػ ػ ػراؼ:

كتو  :ا ع ى أ و كويك
أستاذ علم النفس املشارك
جامعة ألازهر –غسة
قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في عمـ النفس
مف كمية التربية – جامعة األزىر – غزة
2018 – 1439ـ

أنا المهقع أدناه مقجم الخسالة التي تحمل العنهان :

بعض املتغريات النفشية وعالقتها باالستخدام األمثل يف
ترشيد املياه احمللّاة لدى ربات البيىت يف حمافظة غزة
Some Psychological Variables among Housewives and
their Relationship to the Optimal Use of the
Rationalization of Desalinated
Water in Gaza Governorate
أقخ بأن ما اشتملت عليو ىحه الخسالة إنما ىي نتاج جيجي الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليو حيثما ورد ،وإن ىحه الخسالة ككل ،أو أي جدء منيا لم يقجم من قبل لنيل درجة أو لقب
علمي أو بحث لجى أية مؤسدة تعليمية أو بحثية أخخى.

وأنييييييي أمسئيييييييق نوئيييييييييموة نولةنمنةييييييي ن ة ئةييييييي

ة ييييييي

ة خةوف ذوك.
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[األنبياء]30:

ب

إىداء

إل ػػى ال ػػذم ال أدرم أن ػػو رجػ ػؿ انطبق ػػت عمي ػػو أكص ػػاؼ الم ك ػػة ..أـ مػ ػ ؾ انطبق ػػت عمي ػػو

أكصاؼ الرجاؿ؟ مف كممو اهلل بالكقار ,كأحمؿ اسمو بكؿ افتخار ,إلى أبي رحمة اهلل عميو.

إلى الصابرة التي مؿ الصػبر منيػا كلػـ تمػؿ ..إلػى منبػح الحنػاف ,إلػى مػف ىػي الحيػاة ,إليػؾ
ينحني الحرؼ حبان كامتنانان ,إلػى التػي حممػت ىمػكـ الػدنيا عمػى كتفييػا كمػا ازلػت ,إلػى التػي عممتنػي

الصمكد ,كعممتني أف طريؽ النجاح ىػك الصػبر كالتكا ػح ,إلػى التػي أفتخػر بيػا دكمػان ,ككانػت رمػ انز
لمتحدم :أمي الحبيبة.

إلى إخكتي كأخكاتي ,إلى نبض الحياة ,إلى مػف زرعػكا بػدربي معنػى الشػمكخ كالكبريػاء ,إلػى

مف كانكا سندم أفاض اهلل عميكـ بالخيرات.

إلى صديقاتي ممف جمعتنا بيـ ذكريات ال تنسى كأخص بالذكر صديقتي صفاء خشاف.

ت

وتقدير
شكر
ٌ
ٌ
الحمد هلل رب العالميف ,كالص ة كالس ـ عمى أشرؼ المرسميف ,كبعد, , ,
الحم ػػد هلل حم ػ نػدا يػ ػكافي نعم ػػو كيك ػػاف عط ػػاءه ,كأحم ػػده كم ػػا ينبو ػػي لجػ ػ ؿ كجي ػػو كعظ ػػيـ
سػمطانو ,كأصػمي كأسػمـ عمػى النبػي األمػي ,الػػذم عمػـ المتعممػيف ,كبعػث األمػؿ فػي قمػكب البا سػػيف,
كقاد البشرية إلى بر األماف.

فإني أحمػده سػبحانو كتعػالى حمػدان عػدد خمقػة ,كر ػا نفسػو ,كزنػة عرشػو ,كمػداد كمماتػو ,إذ

كفقني كيسر لي السبؿ إلتماـ ىذه الدراسة.

إلى مف ىدل بػالجكاب الصػحيح حيػرة سػا مية ,فػظظير بسػماحتو تكا ػح العممػاء ككػاف قػبس
ال ياء في عتمة البحث ,كلعمي ال أعدك الحؽ إذ أقكؿ إنو لي كػاف نعػـ الناصػح األمػيف ,نعػـ األخ

الكقػػكر الحمػػيـ ,أفػػاض عمػػى بعممػػو كشػػممني بف ػػمو كسػػماحتو ,منحنػػى الثقػػة ,كغػػرس فػػي نفسػػي قػػكة
العزيمة ,كلـ يدخر جيدا ,كلـ يبخؿ عمى بشي مف كقتو الثميف ,كلك كنت أعرؼ غير الشػكر منزلػة

أكفى مف الشكر عند اهلل في الثمف أسديتيا لو مف قمبي معطرة ,فشك ار لػو عمػى مػا أكفػى مػف حسػف,
أبقػػاه اهلل ذخػ ار لطمبػػة العمػػـ ,كجعػػؿ ذلػػؾ فػػي ميػزاف حسػػناتو كأر ػػاه بمػػا قسػػـ ,األسػػتاذ الػػدكتكر باسػػـ
عمػػى أبػػك ككيػػؾ الػػذم تف ػػؿ باإلش ػراؼ عمػػى ىػػذه الد ارسػػة ,ككػػؿ الشػػكر كالتقػػدير أقػػدميا ل سػػاتذة

الكبػػار الػػذيف تف ػػمكا بمراجعػػة د ارسػػتي كتف ػػمكا عمػػى بقبػػكؿ مناقشػػة رسػػالة الماجسػػتير الخاصػػة بػػي
الػػدكتكر ....... .مناقشػػا داخميػػا ,كالػػدكتكر ........ .مناقشػػا خارجي ػان ,كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر ل سػػتاذة/

سحر الحكراني التي ساعدتني في العمميات اإلحصا ية.

كميما تقدمنا كفتحت أمامنا الطرؽ ,ككصمنا إلى كؿ ما نحمـ بو ,عمينا أف نتذكر مف كانكا
سببان بنجاحنا ,مف ساندنا كامسؾ بيدنا ل ستمرار ,مف كجكدىـ يحفزنا كأخص الدكتكر عدناف عايش
حفظو اهلل.
كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى الصديقات العزيزات رماح حسكنة ك رشا الدىيني كنعيمة أبك
عكر.
كال يفكتني أف أقدـ جزيؿ شكرم كتقديرم ألساتذة كمية التربية في جامعة األزىر بوزة,
كأخص بالذكر أساتذة قسـ عمـ النفس الذيف غمركني بحبيـ طكاؿ سنكات الدراسة ,فميـ مني كؿ

الشكر كالتقدير.

الباحثة

سماح توفيق السواركو
ث

ممخص الدراسة
المحالة لدى
"بعض المتغيرات النفسية وعالقتيا باالستخدام األمثل في ترشيد المياه
ا
ربات البيوت في محافظة غزة"

ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى المسػػؤكلية االجتماعيػػة ,مك ػػح ال ػػبط (داخمػػي ,خػػارجي
االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المح ػ ة لػػدل ربػػات البيػػكت بمحافظػػة غ ػزة ,كالكشػػؼ عػػف الع قػػة بػػيف المسػػؤكلية
االجتماعيػػة كاالسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المحػ ة ,تبعػان لممتويػرات التصػػنيفية التاليػػة( :مسػػتكل التعمػػيـ ,كمسػػتكل

الػػدخؿ ,متويػػر عمػػؿ الم ػرأة  ,كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػني الكصػػفي التحميمػػي ,كاسػػتخدمت

الباحثة ث ث أدكات األكؿ منيا ىك مقياس المسؤكلية االجتماعية مف إعداد الباحثة ,كترشيد الميػاه المحػ ة

المنزليػػة مػػف إعػػداد الباحثػػة ,كمقي ػاس مك ػػح ال ػػبط (داخمػػي ,خػػارجي مػػف إعػػداد جكليػػاف ركتػػر ,ترجمػػو
عػ ػ ء الػ ػػديف الكفػ ػػافي1982ـ ,كطبقػ ػػت أدكات الد ارس ػػة عمػ ػػى عينػ ػػة بموػ ػػت ( 400م ػػف ربػ ػػات البيػػػكت ,تػػػـ
اختيارىف بطريقة عشكا ية ,كاستخدمت الباحثة مجمكعة مف األساليب اإلحصا ية المناسبة.
كخمصت الدراسة إلى مجمكعػة مػف النتػا

حيػث تبػيف أف المسػؤكلية االجتماعيػة كػاف مرتفعػان ,إذ بمػ

الػػكزف النسػػبي لمدرجػػة الكميػػة ( , %86, 58ككػػاف مك ػػح ال ػػبط خػػارجي بػػكزف نسػػبي (, %52, 64
االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المح ػ ة بػػكزف نسػػبي ( % 63, 50فػػكؽ المتكسػػط ,كمػػا أظيػػرت النتػػا

كجػػكد

ع ق ػػة طردي ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػا ية ب ػػيف المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة كأبعادى ػػا ,كب ػػيف االس ػػتخداـ األمث ػػؿ لممي ػػاه

المح ة ,ككجكد ع قة عكسية ذات داللة إحصػا ية بػيف مك ػح ال ػبط (داخمػي ,خػارجي كبػيف االسػتخداـ
األمثؿ لممياه المح ة ,كأظيرت نتػا

الد ارسػة عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية فػي مسػتكل المسػؤكلية

االجتماعيػػة لػػدل ربػػات البيػػكت بمحافظػػة غ ػزة تبعػػا لممتوي ػرات التصػػنيفية التاليػػة( :مسػػتكل التعمػػيـ ,مسػػتكل

الػػدخؿ ,متويػػر عمػػؿ الم ػرأة  ,ككػػذلؾ عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية فػػي مسػػتكل مك ػػح ال ػػبط
(داخمػػي ,خػػارجي تبعػان لممتويػرات التصػػنيفية التاليػػة( :مسػػتكل التعمػػيـ ,مسػػتكل الػػدخؿ ,متويػػر عمػػؿ المػرأة ,
ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية فػػي مسػػتكل االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المح ػ ة تبعػػا لممتوي ػرات التصػػنيفية

التاليػػة (مسػػتكل التعمػػيـ ,مسػػتكل الػػدخؿ  ,كمػػا أظيػػرت الد ارسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية فػػي
مستكل االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة تبعا لمتوير العمؿ .
كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات ,أىميا:
-1

ػػركرة تفعيػػؿ كسػػا ؿ األعػ ـ المقػػركءة كالمسػػمكعة كالمر يػػة فػػي مجػػاؿ رفػػح مسػػتكل االسػػتخداـ األمثػػؿ
لممياه المح ة.

-2

ركرة إقامة االحتفاالت باألياـ البي ية المختمفة خاصة بيكـ المياه العالمي.

 -3القياـ بحم ت تكعكية متعددة لترشيد المياه المح ة بيف أفراد المجتمح عمى مدار العاـ.

ج

Abstract
This study aimed to identify the variables of social responsibility, the control
(internal and external), and the level of optimum utilization of desalinated water by the
housewives in Gaza Governorate. based on the following taxonomic variables: (level of
education, level of income, variable of women’s jobs). To achieve the objectives of the
study the descriptive analytical method was applied. The tools of the study were set by
the researcher and included the measurement of social responsibility and the
conservation of the desalinated water in houses. Another tool was the measurement of
control (internal and external) prepared by Julian Router (transl. by Allaodeen AlKafafi
1982). The tools were applied to a sample of 400 female housewives selected in random
way. The researcher used a set of suitable statistical methods.

The study found that the social responsibility was high, with a relative weight of
(86.58%) total score, and the external control level was at a relative weight of (52.64%),
and the optimum utilization of the desalinated water was at a relative weight of
(63.50%), above average. The results also showed a statistically significant direct
correlation between the social responsibility and its dimensions and the optimal
utilization of the desalinated water, and a statistically significant inverse relationship
between the place of control (internal and external) and the optimal utilization of the
desalinated water.

The study results showed that there were no statistically significant differences in
the level of social responsibility of housewives in Gaza Governorate based on the
taxonomic variables of (level of education, income, women's jobs), there were no
statistically significant differences in the place of control based on the mentioned
taxonomic variables, and there were statistically significant differences in the level of
optimal utilization of desalinated water based on the variables of education and income.
The study also showed that there were no statistically significant differences at the level
of optimal utilization of the desalinated water based on the variable of jobs.
The study concluded with several recommendations as follows:
1- The necessity of activating the written, audio, and seen media means in the field
of optimizing the optimum utilization of desalinated water.
2- The necessity of holding celebrations of different environment days, especially
World Water Day.
3- Conducting several awareness campaigns throughout the year to rationalize the
use of the desalinated water among the members of the community.
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الفصل األول
مدخل إلى الدراسة
أوالً-المقدمة:
المػػاء نعمػػة حباىػػا اهلل كأسػػبويا عمػػى البشػػر ,كالحفػػاظ عمييػػا أمػػر فػػي غايػػة األىميػػة حي ػث إف
الديف اإلس مي أكؿ الديانات التي قد دعت لممحافظة عمى الماء ,فقد ذكر الماء في( 63مك ػعان مػف

ار ُُووا
القراف الكريـ ,كنيى عف اإلسراؼ في استخدامو ,حيث قػاؿ تعػالى فػي محكػـ آياتػوَ [:و ُك ُلووا َو ْ َ
ُْس ُفوا ۚ إِ َّىه ََل ُُيِب ادُْ ِ ِ
َو ََل ت ْ ِ
ي][األعراؼ.]31:
ْسف َ
ُ
ُّ ْ
أف العالـ يعاني مف أزمػة مي و
ػاه تتفػاقـ كتكبػر كػؿ يػكـ ,بسػبب الزيػادة اليا مػة فػي أعػداد السػكاف,
كبسبب التقدـ الصناعي ,كما ينػت عنػو مػف تم و
ػكث كمػف أ ػرار بمصػادر البي ػة الطبيعيػة كمنيػا الميػاه,

كبمػػا أف الميػػاه ىػػي العمػػكد الفقػػرم لمحيػػاة عمػػى األرض ,كال يمكػػف االسػػتوناء عنيػػا كجػػب عمػػى الجميػػح

ترشػػيد ك ػػبط معػػدؿ اسػػتي كيا ,كترشػػيد االسػػتي ؾ يبػػدأ مػػف البيػػت كخاصػػة ربػػات البيػػكت ,كترشػػيد
استي ؾ المياه يعني االستخداـ األمثؿ لممياه ,الذم يؤدم إلى تحقيؽ الفا دة مف استخداميا بظقؿ و
كمية,
كبظقؿ تكاليؼ مالية ممكنة ,كما أف تطبيؽ ترشيد االستي ؾ لمماء يتطمب أكالن تكعية المستيمؾ ب ركرة
المحافظة عمى المياه مف خ ؿ بياف أف الماء أساس الحياة عمى األرض ,كنقطة االنط ؽ فػي إحػداث

التنميػػة كالتطػػكر فػػي جميػػح مجػػاالت المجتمػػح ,كمػػا أف ترشػػيد اسػػتي ؾ الميػػاه ال يعنػػي االمتنػػاع عػػف
استخداـ المياه ,كلكنو يعني عمى كجو الدقة تقميؿ استخداميا بظقػؿ كميػة ممكنػة كبظقػؿ تكمفػة اقتصػادية,
كىذا الترتيب يتطمب تعدي ن في سمكؾ الفرد ,كتوي انر في أنماطو كعاداتو.

يعد ترشيد استي ؾ المياه مف المكا ػيح الحيكيػة التػي تشػوؿ الػرأم العػاـ العربػي كالعػالمي ,كال
ينبو ػػي تجاىمي ػػا كى ػػي مس ػػؤكلية الجمي ػػح بمختم ػػؼ القطاع ػػات كالمس ػػتكيات ك ػػركرة ممارس ػػة األس ػػاليب

الح رية في التعامؿ مح المياه(العبيدم. 340 :2011,

مػػف خ ػ ؿ اط ػ ع الباحثػػة عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات مثػػؿ د ارسػػة (ما ػػي , 2015 ,كد ارسػػة

(عقباكل , 2007 ,كدراسة (أبػك لػبف 2005 ,فقػد الحظػت أنيػا أكػدت بػظف التكعيػة شػيء أساسػي فػي
االستخداـ األمثؿ لممياه المحػ ة ,كطػرؽ المحافظػة عمييػا ,كالتكعيػة مكجيػة لربػات البيػكت ذات الع قػة

المباشرة في ذلؾ ,ككذلؾ إلى طمبة المدارس أي ان.
كالشؾ أف زرع ثقافة الترشيد كالتكفير كالحفاظ عمى مصادر المياه باعتبارىا ثركة كطنيػة كأمانػة
بػػيف أيػػدينا ل جيػػاؿ المقبمػػة مس ػؤكلية كطنيػػة ,كلمجميػػح دكر كمس ػؤكلية تجػػاه الميػػاه ,فم ػكال المس ػؤكلية مػػا

اسػػتقامت حيػػاه اإلنسػػاف ,كمػػا اسػػتقرت المجتمعػػات ,كظيػػرت بصػػكرة مسػػؤكلة تعػػرؼ ماليػػا ,كمػػا عمييػػا,
2

كبمجػػرد اإلحسػػاس بالمسػػؤكلية ينشػػظ فػػرد جػػاد يقػػكـ حياتػػو التقػػكيـ الصػػحيح كيرسػػـ ليػػا منياجػػا ال تحيػػد

عنو- ,كيسيـ -بشكؿ كا ح في نماء مجتمعة كرفعة أمنو (الشيرم. 119 :2002,

فالمسػػؤكلية تف ػػرض التعػػاكف كااللتػ ػزاـ كالت ػػامف كاالحت ػراـ كالح ػػب كالديمقراطيػػة ,ف ػػي المعامم ػػة

كالمشاركة الجادة التي ىي صمة الرحـ بيف األفراد في المجتمح الكاحد (برقاكم1429 ,ق .

كالمسػػؤكلية االجتماعيػػة ىػػي جػػزء مػػف المسػػؤكلية بصػػفة عامػػة ,فػػالفرد مس ػ كؿ عػػف نفسػػو كعػػف
الجماعػػة ,كالجماعػػة مس ػؤكلة عػػف نفسػػيا كأىػػدافيا ,كعػػف أع ػػا يا كػػظفراد فػػي جميػػح األمػػكر كاألح ػكاؿ,
كالمسؤكلية االجتماعية

ركرية لممصمحة العامة ,كفي

ك يا تتحقؽ الكحدة كتتماسؾ الجماعة ,كينعـ

المجتمح بالس ـ ,كما يرتبط مفيكـ المسؤكلية كيتداخؿ مح عدد مف المفػاىيـ منيػا :الحقػكؽ كالكاجبػات,
كاليكيػػػة كالمكاطنػ ػػة ,كاألخ ػ ػ ؽ كالقػػػيـ ,كاإلدراؾ االجتمػ ػػاعي ,كال ػػمير الفػ ػػردم كاالجتمػ ػػاعي .كيمكػ ػػف
االفتراض أف المسؤكلية مرتبطة بالنمك األخ قػي كالثقػة بػالنفس كالػكعي االجتمػاعي كاإلحسػاس باليكيػة

االجتماعية ,كبالتعميـ كالكعي كبادراؾ ىدؼ اإلنساف مف الحياة (الحارثي. 99 :1995 ,
كتمعػػب المسػػؤكلية االجتماعيػػة دك انر ميم ػان فػػي اسػػتقرار الحيػػاة ل ف ػراد كالمجتمعػػات ,حيػػث تعمػػؿ

عمي صيانة نظـ المجتمح ,كتحفظ قكانينو كحدكده مػف االعتػداء ,كيقػكـ كػؿ فػرد بكاجبػو كمسػؤكلية نحػك

نفسػػو كنحػػك مجتمعػػو ,كيعمػػؿ مػػا عميػػو فػػي سػػبيؿ النيػػكض بظمانتػػو الممقػػاة عم ػى عاتقػػو .حيػػث إف الفػػرد
بالنسػػبة لممجتمػػح كالخميػػة لمبػػدف ,فكمػػا أف البػػدف ال يكػػكف سػػميمان إال إذا سػػممت جميػػح خ يػػاه ,كقامػػت

بظداء كظا فيا المنكطة بيا ,فكذلؾ المجتمح ال يككف سميمان إال إذا سػمـ جميػح أفػراده كقػامكا بػظداء جميػح

مسؤكلياتيـ ككاجباتيـ (نجاتي. 291 :2002 ,

كت ػرتبط المسػػؤكلية االجتماعيػػة بفمسػػفة المجتمػػح ,فالمسػػؤكلية االجتماعيػػة المسػػتمدة مػػف تعػػاليـ

الػديف اإلسػ مي كالتػػي ليػا الصػػبوة اإلنسػانية كتتسػػـ بالشػمكلية ,فيػي تشػػمؿ مسػؤكلية الفػػرد نحػك نفسػػو,

كأس ػرتو ,كنح ػك الجي ػراف ,كنحػػك الػػكطف ,كنجػػك العػػالـ كالكػػكف ,ككػػذلؾ الرفػػؽ بػػالحيكاف كالكا نػػات الحيػػة
(الحارثي. 99-98 :1995 ,
كىػػذا ىػػك النظػػاـ الكػػكني الػػذم يػػنظـ بػػو الع قػػات اإلنسػػانية ,كيتحػػدد فػػي

ػػك و األدكار ,كبػػو

كانت بداية خمؽ الككف كمجرياتو كال بط متوير ميـ في تفسير السمكؾ اإلنساني في المكاقؼ الحياتية

الميمػػة ككامكانيػػة التنبػػؤ بػػو ,كبػػدكافح الفػػرد كسػػمككو فػػي مكاقػػؼ الحيػػاة المختمفػػة ,كمػػا أنػػو أحػػد الجكانػػب

الميمة في التكقعات اإلنسانية كفي تحديد مصػادرىا .كمركػز ال ػبط ىػك اعتقػاد الفػرد بظنػو مسػؤكؿ ,أك
غير مسؤكؿ عف األحداث التي تكاجيو مف خ ؿ ما تقدـ لو مف تػدعيـ لسػمككو كتكقعػو لنتػا

سػمككو,

كبػػذلؾ ينقسػػـ مفيػػكـ مك ػػح ال ػػبط إلػػى ف تػػيف :ف ػػة ال ػػبط الػػداخمي ,كف ػػة ال ػػبط الخػػارجي ,فػػاألفراد

ذكك ال بط الداخمي يتصفكف بارتفاع قكة الذات كالشػعكر بالمسػؤكلية كالمثػابرة كالفعاليػة كالمقػدرة العقميػة
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في حؿ المشك ت ,كالقدرة عمى استخداـ الحقا ؽ كالمعمكمات كاستخداميا بفاعميػة ,كالمقػدرة العقميػة فػي

حؿ المشك ت ,كالقدرة عمى استخداـ الحقا ؽ كالمعمكمات كاستخداميا بفاعمية ,في حيف أف ذكم مركػز
ال بط الخارجي يتميزكف بانخفاض قكة الذات كعدـ الشػعكر بالطمظنينػة أك األمػاف( .الػدليمي:1988 ,

. 48 –45

كيعػػد مك ػػح ال ػػبط مػػف المفػػاىيـ الحديثػػة التػػي ظيػػرت حػػديثا ,كالػػذم يمعػػب دك انر بػػار انز فػػي

شخصية الفرد ,كتعزيػز سػمككو نحػك المثيػرات المكجػكدة فػي البي ػة ,كقػد سػعت الد ارسػات النفسػية عمكمػا

إلػػى فيػػـ السػػمكؾ كلعػػؿ أكؿ مػػف أبػػرز مفيػػكـ اإلنسػػاف ك ػػبطو كالتنبػػؤ بػػو ,كىػػك ركتػػر ( Rotterالػذم
حػػدد مك ػػح ال ػػبط فػػي نظريػػة الػػتعمـ االجتمػػاعي ( Social Learning theoryحيػػث قػػدـ ىػػذا
المفيػػكـ فػػي نسػػؽ نظػػرم متكامػػؿ مسػػتند إلػػى مدرسػػتيف كبيػرتيف مػػف مػػدارس عمػػـ الػػنفس ىمػػا :المدرسػػة

السمككية كالمعرفية (يعقكب ككابراىيـ258:2002 ,

كأعطى ركتر تفسي انر لمسمكؾ اإلنسػاني فػي ككنػو يحػدث فػي بي ػة ممي ػة بالمعػاني ,كيكتسػب مػف

التفاعػػؿ مػػح النػػاس اآلخ ػريف ,فبي ػػة اإلنسػػاف ليػػا معػػاف كتكتسػػب معنػػى نتيجػػة لمتجربػػة السػػابقة ,إذ إنيػػا
تؤكػد عمػى أشػكاؿ السػمكؾ األساسػية التػي يجػرم تعمميػا فػػي المكاقػؼ االجتماعيػة المختمفػة( .البػدراف,
. 15 :2001

كتػػرل الباحثػػة أف المجتمػػح الفمسػػطيني بصػػفة عامػػة ,كقطػػاع غػزة عمػػى كجػػو الخصػػكص يعػػاني
مف

وكط متكاصمة ناجمة عف الحصار كتداعيات االنقساـ ,مما أثر عمػى جكانػب الحيػاة االقتصػادية

كاالجتماعية مثؿ تكرار انقطاع التيار الكيربػا ي ,كنػدرة الميػاه ,مشػيريف إلػى مشػكمة الميػاه المتكقعػة فػي
قطػػاع غػزة عػػاـ 2020ـ ,لػػذلؾ كانػػت ىػػذه الد ارسػػة التػػي تتنػػاكؿ االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المحػ ة لػػدل
ربات البيكت في محافظات غزة.

كتسػػمط الباحثػػة ال ػػكء فػػي د ارسػػتيا الحاليػػة عم ػى االسػػتخداـ األمثػػؿ فػػي ترشػػيد الميػػاه المح ػ ة
كاستخداـ متويريف نفسييف ,كىما المسؤكلية االجتماعية ,كمك ح ال بط ,كقد تناكلػت ىػذه الد ارسػة ف ػة

ميم ػة مػػف المجتمػػح كى ػف ربػػات البيػػكت ,كتعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة حديثػػة كىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة فػػي مجتمعنػػا
الفمسطيني إلى دراسة مثؿ ىذا المك كع.
ثانياً -مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:
الماء يؤثر بشكؿ أساسي كمباشر عمى
صحة اإلنساف ,كبدكف الماء ال نستطيح العيش ,كما أنو عنصػر ميػـ لحيػاة الحيػكاف كالنبػات,

كالماء يتعرض -في كقتنا الحا ر -لعدد مف األخطار كالتمكث ,كاالسػتن ازؼ ,ممػا يحػتـ عمينػا
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ػركرة

االىتمػػاـ بػػو ,كترشػػيد اسػػتي كو ,كالعمػػؿ عمػػى تنميت ػو ,كالحفػػاظ عمػػى مصػػادره ,كم ػكارده ,فالمػػاء نعمػػة
عظيمة أنعـ اهلل بيا عمينا ,فيي قكاـ الحياة كسبب استم ارريتيا.

كالىتماـ الباحثػة بق ػايا المجتمػح الفمسػطيني ,كاالىتمػاـ بمشػاكمو ,كرغبػة منيػا فػي المسػاىمة-

كلك بقدر بسيط -في التقميؿ مف سكء االستخداـ األمثؿ لمميػاه المحػ ة ,كمػف أجػؿ تنميػة مجتمػح مثقػؼ

بي يا كدينيا ,كحيث إف زرع ثقافة الترشيد كالمحافظة عمى المياه ,تعتبر أمانة بيف أيدينا ,كىػي مسػؤكلية
ذاتية كدينية كجماعية ككطنية  ,كمف خ ؿ عمؿ الباحثة سابقا في إحدل المؤسسػات فػي محافظػة غػزة
الحظػػت العديػػد مػػف التص ػرفات كالسػػمككيات السػػمبية فػػي التعامػػؿ مػػح الميػػاه ,مثػػؿ عػػدـ الترشػػيد أثنػػاء

اسػػتخداـ الميػػاه ,كتػػرؾ صػػنبكر الميػػاه كعػػدـ إغ قػػو ,فكػػاف ذلػػؾ مػػف األسػػباب التػػي دفعػػت الباحثػػة إلػػى
تناكؿ ىذا المك كع الذم ييتـ بدراسة بعض المتويرات النفسػية كع قتيػا باالسػتخداـ األمثػؿ فػي ترشػيد

المياه المح ة لدل ربات البيكت بمحافظة غزة.
ثالثاً -أسئمة الدراسة:

 -1ما درجة المسؤكلية االجتماعية لدم ربات البيكت في محافظة غزة ؟

 -2ما درجة مك ح ال بط (داخمي-خارجي لدم ربات البيكت في محافظة غزة ؟
 -3ما درجة االستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المح ة لدم ربات البيكت في محافظة غزة ؟
 -4ما الع قة بيف كؿ مف المسؤكلية االجتماعية كمك ح ال بط (داخمي كخارجي
األمثؿ لممياه المح ة لدل ربات البيكت في محافظة غزة ؟

باالستخداـ

 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في المسؤكلية االجتماعية كمك ح ال بط( داخمي ,خارجي

كاالستخداـ األمثؿ لترشيد المياه المح ة لدل أفراد العينة تعزل لمتوير مستكل التعميـ( :ثانكم

فظقؿ -بكالكريكس -دراسات عميا  ,كمستكل الدخؿ (أقؿ 1000شيكؿ -مف 1000إلى 2000
شيكؿ -أكثر مف  2000شيكؿ  ,كمتوير عمؿ المرأة (تعمؿ – ال تعمؿ ؟

ابعا -أىداف الدراسة:
رً
تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 -1التعرؼ إلى مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل ربات البيكت بمحافظة غزة.
 -2معرفة مستكل مك ح ال بط ( داخميي ,خارجي لدل ربات البيكت بمحافظة غزة.

 -3التعرؼ عف مستكل االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة لدل ربات البيكت بمحافظة غزة.

 -4الكشؼ عف ع قة المسؤكلية االجتماعية كمك ح ال بط (داخمي – خارجي باالستخداـ األمثؿ
لممياه المح ة لدل ربات البيكت في محافظة غزة.
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 -5تحديد الفركؽ في المسؤكلية االجتماعية لدل أفراد العينة تبعا لممتويرات التصنيفية التالية:
(مستكل التعميـ – مستكل الدخؿ – متوير عمؿ المرأة (تعمؿ -ال تعمؿ .

 -6بياف الفركؽ في مك ح ال بط لدل أفراد العينة تبعا لممتويرات التصنيفية التالية( :مستكل التعميـ
– مستكل الدخؿ -متوير عمؿ المرأة (تعمؿ -ال تعمؿ .

 -7تحديد الفركؽ في تقديرات أفراد العينة عمي مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة تعزل
لممتويرات التصنيفية التالية( :مستكل التعميـ – مستكل الدخؿ -متوير عمؿ المرأة (تعمؿ -ال

تعمؿ .

خامسا -أىمية الدراسة:
ً
تبرز أىمية الدراسة الحالية في شقييا النظرم كالتطبيقي بما يمكف بمكرتو عمى النحك التالي- :
 األىمية النظرية: -1تعد مف الدراسات الحديثة لتناكليا لمك كع ميـ في محافظة غزة ,كىك االستخداـ األمثؿ لترشيد
المياه المح ة.

 -2تزيد مف المعرفة العممية حكؿ خصا ص ربات عينة الدراسة الحالية كىف ربات البيكت.
 -3تظتي أىمية الدراسة الحالية في ككنيا تتناكؿ مك كعا لـ ينؿ نصيبو مف الدراسة بالقدر الكافي
رغـ أىمية في حياة الفرد كالمجتمح.

 -4تكمف أىمية الدراسة الحالية في أنيا األكلى مف نكعيا في قطاع غزة -عمى حد عمـ الباحثة -
كالتي تتناكؿ االستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المح ة لدل ربات البيكت.

 -5أىمية الف ة التي تتناكليا الدراسة كىف ربات البيكت.
 -6تزكيد المكتبة بإطار نظرم عف الدراسة الحالية.
 -األىمية التطبيقية:

 -1قد تفيد نتا

الدراسة الحالية القا ميف كالميتميف في مجاؿ التربية البي ية كالمؤسسات الميتمة في

صياغة البرام اإلرشادية كالتكعكية التي تسيـ في الحفاظ عمى المياه المح ة.

 -2التظكيد عمى أىمية االستخداـ األمثؿ لممياه باعتبارىا
لممحافظة عمى اإلنساف كحماية مكارد البي ة.

ركرة ممحة كاتجاىان عالميان كقكميان كمحميان

 -3تزكد الدراسة الحالية المكتبة الفمسطينية بإطار نظرم كجانب تطبيقي حكؿ متويرم المسؤكلية
االجتماعية ,كمك ح ال بط ,كاالستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المح ة ,كذلؾ يفتح آفاقا جديدة
لدراسات مستقبمية تفيد الباحثيف كتمفت انتباىيـ إلى ف ة ربات البيكت ,كدراسة متويرات أخرل ليا

تظثير في ترشيد االستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المح ة.
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قد يستفيد من ىذه الدراسة :ربات البيكت ,كسمطة المياه الفمسطينية ,كالمشاريح القا مة عمى
ترشيد المياه ,كالباحثيف في ىذا المجاؿ كالعاممكف في كسا ؿ اإلع ـ حيث تقدـ تصك انر كا حان لمتعامؿ

مح ق ية االستخداـ األمثؿ لترشيد المياه المح ة.
سادسا -مصطمحات الدراسة.
ً
المسؤولية االجتماعية:

تعرفيا الباحثة إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا تظدية الفرد العمؿ المطمكب منو في الكقت المحدد ,بحيث
يتحمؿ نتا

تصرفاتو كأفعالو تجاه نفسو (ذاتو كاآلخريف (األسرة ,الجيراف ,األصدقاء كالمحافظة عمى

حقكقيـ ,كالتزامو بظكامر اهلل كنكاىيو في حديثو كعممو ,كأثناء تعاممو مح اآلخريف مف حكلو كمح البي ة

المحيطة بو ,كتقاس المسؤكلية االجتماعية في ىذه الدراسة بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا أفراد
العينة عمى مقياس المسؤكلية االجتماعية الذم أعدتو الباحثة.
موضع الضبط:

تعرف الباحثة موضع الضبط إجرائياً بظنو :قدرة ربة البيت في التحكـ بالطريقة التي تدرؾ بيا العكامؿ

التي تؤدم إلى نجاحيا أك فشميا في التحكـ كالسيطرة عمي المكاقؼ التي تجرم حكليا معتمدة في ذلؾ
عمى خصا صيا الشخصية (الداخمية كالقدرة كالقابمية ,أك ظركؼ خارجية كالحظ أك الصدفة كالقدر.
يقاس مك ح ال بط في ىذه الدراسة بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المفحكص عمى مقياس

مك ح ال بط المستخدـ في ىذه الدراسة ,كىك مف إعداد جكلياف ركتر.
المحالة:
االستخدام األمثل لترشيد لممياه
ا
تعرفو الباحثة إجرائيا في ىذه الدراسة :بظنو االستفادة مف المياه المح ة قدر اإلمكاف داخؿ البيكت,
كالمياه المح ة ىي المياه التي تـ إزالة ممكحتيا ككازالة الشكا ب ال از دة ,كفؽ معايير

معينة.

ربة البيت:
تعررررررف الباحثرررررة إجرائيررررراً ربرررررة البيرررررت :بظني ػ ػا الم ػ ػرأة التػ ػػي تختػ ػػار أف تمػ ػػتيف العنايػ ػػة ببيتيػ ػػا ,كتيػ ػػتـ
بشػػؤكف أسػرتيا كتػػدير أمػػكر حيػػاتيـ كفػػؽ مػػا تػراه مناسػػبا .كتقػػكـ بمختمػػؼ ميػػاـ العنايػػة داخػػؿ بيتيػػا مػػف

تربية األطفاؿ إلى التنظيؼ إلى الطيي كالترتيب كيجػدر اإلشػارة إلػى أف ربػات البيػكت فػي ىػذه الد ارسػة

كػػف مػػف السػػيدات المتزكجػػات كالمطمقػػات كاأل ارمػػؿ ,ككػف عمػػى مسػػتكل مختمػػؼ مػػف المسػتكل التعميمػػي
كالمستكل االقتصادم.
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سابعا -حدود الدراسة.
ً
 -1الحد الموضوعي :يتمثؿ الحد المك كعي في ىذه الدراسة بالمك كع الذم تتناكلو كباألدكات
كالمني

المستخدـ كعينتيا كمتويراتيا ,كىي المسؤكلية االجتماعية كمك ح ال بط كع قتيما

باالستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المح ة لدل ربات البيكت في محافظة غزة.

 -2الحد الزماني :طبقت الدراسة خ ؿ العاـ (2018-2016ـ .
 -3الحد المكاني :اقتصرت الدراسة الحالية عمى محافظة غزة.

 -4الحد البشري :طبقت الدراسة عمى ربات البيكت بمحافظة غزة..
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
 المبحث األول :المسؤولية االجتماعية.
 المبحث الثاني :موضع الضبط.

المحالة.
 المبحث الثالث :االستخدام األمثل في ترشيد المياه
ا
 تعقيب عام عمى اإلطار النظري.

المبحث األول
المسؤولية االجتماعية
مقدمة:
لقد خمؽ اهلل البشر كجعميـ درجات ,ككؿ إنساف تتفاكت مسؤكلياتو عف اآلخر ,ككؿ مسؤكلية

ىي أمانو ييسظؿ عنيا صاحبيا ,كقد تكفؿ اإلنساف في حمؿ المسؤكلية التي عجزت الجباؿ عف حمميا
ليرعاىا حؽ رعايتيا دكف تفرقة بيف مس كلية كأخرل ,قاؿ تعالى[:إِىَّا عر ْضنَا ْاْلَما َى َة ع َذ السَمو ِ
ات
َّ َ َ
َ
َ
ََ

ِ
ال َف َيُي َأ ْن َ ِ
ض َو ِْ
َح َل َها ْ ِ
َو ْاْلَ ْر ِ
وما َج ُه ً
وَل]
ان إِ َّى ُه ك َ
اْلى َْس ُ
اْل َب ِ َ ْ َ
ُيم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن من َْها َو َ َ
ْ
َان َظ ُل ً
[األحزاب.]72 :
كبف ؿ اهلل كرحمتو باإلنساف ,كلتخفيؼ أعباء ىذه المسؤكلية ,فتح اهلل تعالى لإلنساف أبكاب

جبر التقصير في ىذه المسؤكلية مف خ ؿ باب التكبة كالعفك (الوزالي. 484 :2004 ,

ككما أف اإلنساف كا ف اجتماعي بطبعة ال يستطيح العيش منعزال عف بقية أفراد المجتمح ,فيذا

يفرض عميو أف يككف ممتزما كمنسجما مح فمسفة مجتمعة كقيمو كمعتقداتو إيمانا كتطبيقا ,كجزء مف

ىذا االلتزاـ ىك قيامو ببعض المسؤكليات ابتداء مف مسؤكلية تجاه نفسو كمرك ار بمسؤكلية عف األسرة,
كالحي ,كالمدينة كالمجتمح ,كالكطف ,كانتياء بمسؤكلية تجاه اإلنسانية (الشافعي. 18 :2004 ,
حيث إف الفرد بالنسبة لممجتمح كالخمية بالنسبة لمبدف ,فكما ال يككف سميما إال إذا سممت
جميح خ ياه كقامت بظداء كظا فيا ,فكذلؾ المجتمح ال يككف سميما إال إذا سمـ جميح أفراده كقامكا

بظداء جميح مسؤكلياتيـ ككاجباتيـ (نجاتي. 291 :2002 ,

إف إحساس أفراد المجتمح بمسؤكلياتيـ نحك أنفسيـ كنحك مجتمعيـ ركف أساسي كميـ في
الحياة ,كبدكنو تصبح الحياة فك ى كتشيح شريعة الواب ,حيث يظكؿ القكم ال عيؼ ,كينعدـ التعاكف,
كتومب األنانية كالفردية.
نتا

ككاف المسؤكلية بمعناىا العاـ ,تعني إقرار الفرد بما يصدر عنو مف أفعاؿ كباستعداده لتحمؿ
ىذه األفعاؿ ,فيي القدرة عمى أف يمزـ الفرد نفسو أكال ,كالقدرة عمى أف يفي بعد ذلؾ بالتزاماتو

بكاسطة جيكده الخاصة كبإرادتو الحرة ,كتقكـ المسؤكلية عمى الحرية ,كال يكمؼ بيا مجنكف ,كتسقط
عف صاحب اإلرادة المسمكبة (رزؽ. 93 :2002 ,
فالشعكر بالمسؤكلية كتحمؿ تبعاتيا يقرب اإلنساف أكثر مف تحقيؽ التكيؼ النفسي كتحقيؽ

التكافؽ النفسي االجتماعي ,كتخطي العقبات كالصعاب التي تعترض اإلنساف بطرؽ تكميفيو مباشرة,
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كيشير ج سر ( Classer :1986إلى أنو كمما كاف األفراد أكثر مسؤكلية كانكا أكثر صحة نفسية,
كالسمكؾ المسؤكؿ ىك الذم ينت عنو الصحة النفسية ,كالتعاسة كالمعاناة الشخصية ىي نتيجة لعدـ

المسؤكلية كليس سببا ليا(بشرل. 36:2011 ,
كترل الباحثة أف تحمؿ المسؤكلية مف الصفات اإليجابية التي يجب أف يتحمى بيا أفراد

المجتمح ,ليصبح مجتمح يسكده التعاكف كالمحبة كالرقي ,أما إذا كاف أفراده غير قادريف عمى تحمؿ
المسؤكلية يصبح مجتمح اتكالي يمقي مسؤكليتو عمى غيره.
تعريف المسؤولية االجتماعية:
تعريف المسؤولية االجتماعية في المغة:
المسؤكلية االجتماعية بمعناىا الموكم تعني يالمسؤكؿ ,كىك المطمكب الكفاء بو ,كمسؤكلكف تعني

محاسبكفي( .إبراىيـ. 25:1986 ,

كيشير مجمح الموة العربية مف خ ؿ المعجـ الكسيط إلى أف المسؤكلية (بكجو عاـ حاؿ أك
صفة مف سظؿ عف أمر تقح عمية تبعية ,يقاؿ أنا برمء مف مسؤكلية ىذا العمؿ ,كتطمؽ (أخ نقيا عمى
التزاـ الشخص بما يصدر عنو قكالن أك فع ن ,كتطمؽ (قانكنان عمى االلتزاـ بإص ح الخطظ الكاقح عمى

اآلخريف طبقان لمقانكف (مجمح الموة العربية. 427 :2008 ,

كجاء في المنجد أف المسؤكلية :ما يككف بو اإلنساف مسؤكال كمطالبا عف أمكر كأفعاؿ

أتاىا(معمكؼ. 75:1984 ,

تعريف المسؤولية االجتماعية اصطالحاً:
في تعريف (بيصار )266 :1973 ،إلى أن المسؤكلية االجتماعية ىي التزاـ المرء بقكانيف
اء أكانت كظيفية أـ أدبية لمعقكبات التي حددىا المجتمح
المجتمح الذم يعيش فيو كتقاليده كنظمو ,سك ن
لمخارجيف نظمو.
كالمس كلية االجتماعية تعني يالتزاـ الفرد بقكانيف المجتمح الذم يعيش فيو كبتقاليده كنظمو

سكاء كانت ك عية أك أدبية ,كتقبمو لما ينت عف مخالفتو ليا مف عقكبات شرعيا المجتمح لمخارجيف
عمى نظمو أك تقاليد أك آدابوي( .مكسى. 357:1987 ,

كيعرفيػػا (الزينػػاتي. 24:2014 ,يكعػػي الفػػرد الم ػرتبط بظسػػاس معرفػػي ب ػػركرة سػػمككو تطكعي ػان

نحك الجماعة ,كلو تظثير في تحديد مجرل األحداث التالية.
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كيعرفي ػ ػػا (عم ػ ػػي  10-9:2001بظني ػ ػػا يمجم ػ ػػكع اس ػ ػػتجابات الف ػ ػػرد عم ػ ػػى مقي ػ ػػاس المسػ ػ ػؤكلية

االجتماعية ,تمؾ االستجابات النابعة مف التزاـ أخ قي أماـ الذات نحك الجماعة ,يعبػر عنػو مػف خػ ؿ
اىتم ػػاـ الف ػػرد بجماعت ػػو مس ػػايرة كتعاطف ػػا كتكح ػػدا كتعقػػ  ,كم ػػف خػ ػ ؿ فيم ػػو لت ػػاريق كحا ػػر كمس ػػتقبؿ

الجماعػػة كلمموػػزل ألفعالػػو ,كمػػا يتبػػدل ىػػذا االلت ػزاـ فػػي اشػػتراؾ الفػػرد مػػح اآلخ ػريف فػػي عمػػؿ مػػا يميمػػو
االىتماـ كما يتطمبو الفيـ مف أعماؿ تساعد الجماعة في إشباع حاجاتيا كحؿ مشك تيا كالكصكؿ إلػى

أىدافياي.
كيت ػػمف مفيػػكـ المس ػؤكلية الحقػػكؽ كالكاجبػػات كمػػا فػػي معجػػـ العمػػكـ االجتماعيػػة (اليكنسػػكك
(عبد المقصكد. 12:2002 ,
كما كتعني المسػ كلية االجتماعيػة بظنيػا يمسػؤكلية الفػرد الذاتيػة أمػاـ نفسػو كأمػاـ الجماعػة كأمػاـ

اهلل ,كىي الشعكر بالكاجب االجتماعي كالقدرة عمى تحممو كالقياـ بوي (زىراف. 286 :2003 ,

كما تعرؼ المس كلية االجتماعية بظنياي مفيكـ يعبر عف مدل اىتماـ الفرد ككادراكو لدكره
االجتماعي اتجاه نفسو كتجاه المحيط الذم يعيش فيو ,كتحممو لما يترتب عمى ىذا الدكر مف تبعات,
كالذم يدفعو لمشاركة اآلخريف فيما يقكمكف بو مف عمؿ كالمساىمة في حؿ مشك تيـي(المكمني كىيا

جنة. 210 :2011 ,

مما سبق ترى الباحثة بأن المسؤولية االجتماعية ىي تظدية الفرد العمؿ المطمكب منو في الكقت
المحدد ,بحيث يتحمؿ نتا

تصرفاتو كأفعالو تجاه نفسو (ذاتو كاآلخريف (األسرة ,الجيراف ,األصدقاء

كالمحافظة عمى حقكقيـ ,كالتزامو بظكامر اهلل كنكاىيو في حديثو كعممو ,كأثناء تعاممو مح اآلخريف مف

حكلو كمح البي ة المحيطة بو ,كتقاس المسؤكلية االجتماعية في ىذه الدراسة بالدرجة الكمية التي
يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقياس المسؤكلية االجتماعية الذم أعدتو الباحثة.
نشأة مفيوم المسؤولية االجتماعية:

في الدراسات النفسية االجتماعية في البي ة األجنبية يشير جاككبي  Jacoby1973إلى أف

السنكات المنصرمة مف النصؼ الثاني مف القرف العشريف فترة بدأ تاريق المسؤكلية االجتماعية في
المجتمعات الصناعية نتيجة اشتداد مكجة االنتقادات المكجية إلى المشركعات الصناعية ,كتزايدىا
خ ؿ تمؾ الفترة ,مما جعؿ لممسؤكلية االجتماعية اىتمامان عمميان كعمميان ممحكظان مف جانب الباحثيف في
مجاالت عمـ النفس كاالجتماع كاإلدارة كاالتصاؿ ,كمف

مف االنتقادات المكجية إلى تمؾ المشركعات

أنيا تكتب تعبير الفرد عف ذاتو بما تقكـ عميو مف تنظيـ ىرمي ,كتسمبو فرديتو عممياتيا اإلدارية ,كال

تيتـ إال بالجكانب المادية عمى حساب الجكانب النفسية ,كالقيـ اإلنسانية كالحرية الفردية كالصحة

النفسية( .التيو1993.ـ .
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كي ػػذكر داف ػػيس Davis1975أف االص ػػط حات الكثيػ ػرة الت ػػي أطمق ػػت عم ػػى مفي ػػكـ المسػ ػؤكلية

االجتماعيػة تك ػح موػػزل ىػذه النظػرة .فقػػد أطمػؽ عميػػة اصػط ح Social concernبمعنػى االىتمػػاـ
االجتمػػاعي ,كاصػػط ح Social conscienceبمعنػػى ال ػػمير االجتمػػاعي ,كاصػػط ح Social
 Involvementبمعنػػى االنػػدماج االجتمػػاعي ,كاصػػط ح  Social Responseبمعنػػى االسػػتجابة

االجتماعي ػ ػ ػػة ,كى ػ ػ ػػك أكث ػ ػ ػػر االص ػ ػ ػػط حات ش ػ ػ ػػيكعا كاس ػ ػ ػػتعماالن ف ػ ػ ػػي الد ارس ػ ػ ػػات النفس ػ ػ ػػية االجتماعي ػ ػ ػػة

(السندم1990 ,ـ .

أنواع المسؤولية االجتماعية:
ميز (الوزالي 519 -518 :2000 ,بيف أنكاع المسؤكلية كما يمي:
 -1المسؤولية القانونية :كالتي تعني مراعاة القانكف كالبعد عما يجرمو.

 -2المسؤولية االجتماعية :كتعني مراعاة حقكؽ اآلخريف كالمحافظة عمييا ,كعدـ اإل رار بيا ,بما
في ذلؾ إزالة الشككة مف الطريؽ ,كحقكؽ الجار كحقكؽ الكالديف كاألقارب كاألرحاـ.

 -3المسؤولية األخالقية :كتعني مراعاة مكارـ األخ ؽ مح الناس ,كأقميا ط قة الكجو كالكممة
الطيبة.

 -4المسؤولية الشرعية :كتعني حدكد اهلل ,أكامره كنكاىيو ,كأداء الكاجبات كالبعد عف المحرمات,
كىي مسؤكلية كاجبة.
كالمسؤكلية الشرعية ميزاف السمكؾ اإلنساني ,فحيف يككف الدافح داخمي ,كىك ما نسميو

اإلخ ص كمراقبة اهلل كتقكاه ,كيككف تحمؿ المسؤكلية في أرقى صكرىا ,كقد حرص اإلس ـ عمى أف

يككف أبناءه عمى ىذه الصكرة الراقية.

أش ػػار (الش ػػافعي 1982 ,إل ػػى أف العمم ػػاء م ػػف أى ػػؿ الق ػػانكف كاالجتم ػػاع كاألخػ ػ ؽ يقسػ ػػمكف

المسؤكلية إلى األنكاع اآلتية:
 -1المسؤولية الدينية:

كىي تشمؿ جميح التكاليؼ التي التزـ بيا اإلنساف مف قبؿ اهلل تعالى  ,سكاء كانت أكامر

يترتب عمييا القياـ بيا كرعايتيا ,أـ النكاىي ,يترتب عمي اكتسابيا كاقترافيا العقاب.
 -2المسؤولية االجتماعية:

كىي تشمؿ النظـ كالتقاليد التي يمتزـ بيا اإلنساف مف قبؿ المجتمح الذم يعيش فيو ,كتقبمو لما
ينت مف محمده عمى سمكؾ محمكد ,أك مذمة عمى سمكؾ مذمكـ.
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 -3المسؤولية األخالقية أو األدبية:
كىي تشمؿ جميح األخ ؽ كاآلداب التي تنشظ مف داخؿ النفس ,كما يمتزـ بو المرء نفسو عف

سمكؾ نحك نفسو خاصة ,كنحك المجتمح الذم يعيش فيو عامة ,كقبكلو لما يترتب عمى ذلؾ مف ر ا,
كاطم ناف نفسي عند القياـ بعمؿ حسف ,كمف

يؽ كسخط كلكـ نفسي عند القياـ بعمؿ سيء.

 -4المسؤولية القانونية:
كىي تشمؿ جميح المستكيات المستمدة مف الدساتير كالقكانيف التي يتخذىا المجتمح نظامان لو

(عبد المقصكد. 12 :2002 ,

كيرل (اصميبة )370 -369 :1944 ,إلى أف المسؤكلية تقسـ إلى ث ثة أنكاع:
اء
 -1المسؤولية المدنية :كىي التي تكجد عمى الفاعؿ الذم سبب لويره ر انر أف يعك و عنو ,سك ن
أكاف بقصد أـ بدكف قصد ,كمف لكاحؽ ىذه المسؤكلية أف يككف المريء مس كالن عف فعؿ غيره مف
األفراد المك كعيف تحت إشرافو.

 -2المسؤولية الجنائية :كىي التي تقح عمى شخص ارتكب مخالفة أك جنحو ,أك جريمة.

 -3المسؤولية األخالقية :ىي المسؤكلية الناش ة عف التزامو بالقانكف األخ قي ,كعف ككف الفاعؿ ذك
إرادة حرة.
أما (عثماف  283 :1986فقد قسـ المسؤكلية إلى التالي:
 -1المسؤولية الفردية أو الذاتية :كىي مس كلية الفرد المسمـ عف نفسو كعف عممو.

 -2المسؤولية الجماعية :كىي مسؤكلية الجماعة كاممة عف أع ا يا كق ارراتيا كعف نشاطاتيا.
 -3المسؤولية االجتماعية :كىي مس كلية الفرد عف الجماعة.

كتمعب المسؤكلية االجتماعية دك انر ميمان في استقرار الحياة ل فراد كالمجتمعات ,حيث تعمؿ

عمى صيانة نظـ المجتمح ,كتحفظ قكانينو كحدكده مف االعتداء ,كيقكـ كؿ فرد بكاجبو كمسؤكليتو نحك

حيث إف الفرد
نفسو كنحك مجتمعة ,كيعمؿ ما عميو في سبيؿ النيكض بظمانتو الممقاة عمى عاتقة,
ي
بالنسبة لممجتمح كالخمية بالنسبة لمبدف ,فكما أف البدف ال يككف سميمان إال إذا سممت جميح خ ياه,
كقامت بظداء كظا فيا المنكطة بيا ,فكذلؾ المجتمح كالخمية بالنسبة لمبدف ,فكما أف البدف ال يككف

سميما إال إذا سمـ جميح أفراده كقامكا بظداء جميح مسؤكلياتيـ ككاجباتيـ (نجاتي. 291 :2002 ,

كما كتيعد المسؤكلية االجتماعية تعبي انر عف المسؤكلية األخ قية في صكرتيا اإلج ار ية,
فالمسؤكلية االجتماعية ىي المسؤكلية الفردية عف الجماعة ,مسؤكلية الفرد أماـ ذاتو عف الجماعة التي

ينتمي إلييا ,أم أنيا مسؤكلية ذاتية كمسؤكلية خمقية ,كمسؤكلية فييا مف األخ ؽ المراقبة الداخمية
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كالمحاسبة الذاتية ,كما أف فييا مف األخ ؽ ما في الكاجب الممزـ داخميا ,إال أنو إلزاـ داخمي ,كخاص

بظفعاؿ ذات طبيعة اجتماعية (رزؽ. 93 :2002 ,

كأشار (يالجف 237 :1973 ,في تعريفة لممسؤكلية بظنيا تحمؿ الشخص نتيجة التزاماتو,

كق ارراتو ,كاختياراتو العممية مف الناحية اإليجابية كالناحية السمبية أماـ اهلل في الدرجة األكلى  ,كأماـ
ميره في الدرجة الثانية ,كأماـ المجتمح في الدرجة الثالثةي.
كأشارت نتا

بعض الدراسات أف السمكؾ اإليجابي يزداد في

كء قدرة الفرد عمى تحمؿ

المسؤكلية الذاتية أك الفردية بجانب زيادة قدرتو عمى تحمؿ المس كلية نحك الجماعة كالمجتمح ,كىك ما
يطمؽ عمييا المسؤكلية االجتماعية ,كأف الشخص السكم يككف شعكره أعمى بالمسؤكلية االجتماعية,

كتصرفاتو تككف نابعة مف اىتمامو الحقيقي كالكاقعي باالحتياجات كمتطمبات اآلخريف

(طاحكف.(66 :1990 ,

مما سبؽ يتضح لمباحثة اتفاؽ العديد مف الباحثيف عمى أف ىناؾ أنكاعان مف المسؤكلية

االجتماعية ,كىي المسؤكلية الفردية أك الذاتية ,كالمسؤكلية األخ قية كاألدبية ,كالمسؤكلية الدينية,

كالمسؤكلية االجتماعية ,كالمسؤكلية الجماعية ,كالمسؤكلية القانكنية.
عناصر المسؤولية االجتماعية:

تتككف المسؤكلية االجتماعية مف ث ثة عناصر يكمؿ كؿ منيما اآلخر ,كيدعمو كيقكيو ,كال

يوني كاحد دكف اآلخر ,ىذه العناصر ىي( :االىتماـ ,الفيـ ,كالمشاركة .

أ -االىتمام :كىك يت مف االرتباط العاطفي بالجماعة ,كحرص الفرد عمى س متيا كتماسكيا
كاستمرارىا كتحقيؽ أىدافيا .كاالىتماـ لو مستكيات أربعة ىي:
 االنفعال مع الجماعة :بصكرة آلية ,حيث يساير الفرد حالتيا االنفعالية بصكرة ال إرادية ,دكفاختيار أك قصد أك إدراؾ ذاتي.
 االنفعال بالجماعة :كيككف بصكرة إرادية ,حيث يدرؾ الفرد ذاتو أثناء انفعالو بالجماعة. -التوحد مع الجماعة :كىك شعكر الفرد بالكحدة المصيرية معيا ,فخيرىا خيره ك ررىا

ره.

(زىراف. 285 :1987 ,

 تعقل الجماعة :كتعني استبطاف الجماعة داخؿ الفرد فكريان عمى درجات متفاكتة مف الك كح ,أمتنطبح الجماعة في فكر الفرد كتصكر العقؿ ,بما فييا مف قكة أ
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عؼ (عثماف. 8 :1973 ,

وتالحظ الباحثة :التدرج في اىتماـ الفرد أم ارتباطو العاطفي بالجماعة عبر مستكيات
االىتماـ األربعة ,فالفرد بالمستكل األكؿ مساير انفعاليان ,يككف بصكرة ال إرادية دكف إدراؾ ذاتي,

بالمستكل الثاني يزداد اإلدراؾ الذاتي لمفرد كيككف بصكرة إرادية ,ثـ يصؿ إلى مستكل التكحد مح

الجماعة ليصبح كيانان كاحدان ,كالمستكل الرابح تعقؿ الجماعة يقكـ الفرد باستبطاف الجماعة كجعميا

محؿ تظمؿ كتفكر.

كيذكر (حميدة 26 :1996 ,بعض المككنات األساسية كالفرعية لقيمة االىتماـ ,كالتي تتمثؿ
في اىتماـ الفرد بنقد اآلراء التي تخالؼ أراء الجماعة ,كاىتماـ الفرد بالتعرؼ إلى المشاكؿ االجتماعية

لمجماعة ,كاىتماـ الفرد بالتعرؼ إلى المشاكؿ االقتصادية كالسياسية لمجماعة ,ككذلؾ اىتماـ الفرد
بالمحافظة عمى ممتمكات ,كنظـ كتقدـ الجماعة.

ب -الفيم :كمسؤكلية الفيـ تت مف فيـ الفرد لمجماعة ,كلمموزل االجتماعي لسمككو ,كينقسـ الفيـ إلى
قسميف:
 فيم الفرد لمجماعة :ما ييا كحا رىا ,كمعاييرىا ,كاألدكار المختمفة فييا ,كعاداتيا كاتجاىاتيا,كقيمتيا ,كمدل تماسكيا ,كتعامميا ,كتصكر مستقبميا.
 فيم الفرد لألىمية االجتماعية لسموكو :بمعنى فيـ موزل كآثار سمككو الشخصي كاالجتماعيعمى الجماعة( .زىراف287 :1987 ,

ت -المشاركة :كيقصد بيا مشاركة الفرد مح اآلخريف في عمؿ ما يمميو االىتماـ كما يتطمبو الفيـ,
مف أعماؿ تساعد الجماعة في تحقيؽ أىدافيا ,حيف يككف مؤى ن اجتماعيان لذلؾ .أم تقكـ عمى

االىتماـ كالفيـ ,كىي أي ان تتـ مف خ ؿ ما تقت يو رعاية الجماعة كىدايتيا ككاتقاف أمكرىا.
كالمشاركة تظير قدرة الفرد كتبرز مكانتو ,كالمشاركة ليا ث ثة جكانب ىي:

 التقبل :أم تقبؿ الفرد الدكر أك األدكار االجتماعية التي يقكـ بيا ,كالم ءمة لو في إطار فيـكامؿ ,بحيث يؤدم ىذه األدكار في

كء المعايير المحددة ليا.

 التنفيذ :أم المشاركة المنفذة الفعالة اإليجابية ,كالعمؿ مح الجماعة مساي انر كمنج انز في اىتماـ,كحرص ما تجمح عمية مف سمكؾ ,في حدكد إمكانات الفرد كقدراتو.

 التقيررررررررررريم :أم المشػ ػ ػ ػ ػ ػاركة التقييمي ػ ػ ػ ػ ػػة الناق ػ ػ ػ ػ ػػدة المص ػ ػ ػ ػ ػػححة كالمكجي ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي الكق ػ ػ ػ ػ ػػت نفسػ ػ ػ ػ ػ ػو(زىراف. 288 :2000 ,
المكونات األساسية والفرعية لقيمة المسؤولية االجتماعية:
حدد حميدة 29 :1996( ,قا مة مفصمة بالمككنات األساسية كالفرعية لقيمة المسؤكلية

االجتماعية كىي كالتالي:
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أوالً -الفيم:
 -1فيـ الفرد لممعمكمات التي تيـ الجماعة.
 -2احتراـ نظـ الجماعة.
 -3احترـ الفرد آلراء الجماعة.
 -4األمانة في العمؿ.
 -5الصدؽ في األقكاؿ كاألفعاؿ.
ثانياً -االىتمام:
 -1اىتماـ الفرد بنقد اآلراء التي تخالؼ آراء الجماعة.
 -2اىتماـ الفرد بالتعرؼ إلى المشاكؿ االجتماعية لمجماعة.
 -3اىتماـ الفرد بالتعرؼ إلى المشاكؿ االقتصادية لمجماعة.
 -4اىتماـ الفرد بالتعرؼ إلى المشاكؿ السياسية لمجماعة.
 -5اىتماـ الفرد بقراءة كؿ ما يكتب عمى الجماعة.
ثالثاً -المشاركة:
 -1المساىمة في عمؿ الجماعة.
 -2العطاء لصالح الجماعة.
 -3العمؿ عمى تحقيؽ رفاىية الجماعة.
 -4العمؿ عمى إشباع حاجات الجماعة.
 -5العمؿ عمى حؿ مشك ت الجماعة.
رابعاً -التعاون:
 -1التعاكف مح الزم ء في األعماؿ التي تفيد الجماعة.
 -2التنازؿ عف بعض حقكؽ الفرد في سبيؿ سعادة أفراد الجماعة.
 -3التعاكف مح اآلخريف مف أجؿ المساىمة في حؿ مشاكؿ الجماعة.
 -4التعاكف مح باقي أفراد الجماعة مف أجؿ بمكغ أىدافيا.
 -5تف يؿ العمؿ في جماعة عمى العمؿ منفردان.
07

خامساً -االلتزام:
 -1التزاـ الفرد بالنظاـ التي ت عو الجماعة.
 -2التزاـ الفرد بإتماـ العمؿ الذم تكمفة بو الجماعة.
 -3التزاـ الفرد بالمكاعيد التي يحددىا مح اآلخريف.
 -4التزاـ الفرد بقبكؿ حساب الجماعة لمفرد في حالة إىمالو في العمؿ.
 -5التزاـ الفرد بتظدية عممو بدكف رقيب عميو.
وترى الباحثة :أف ىناؾ المزيد مف المككنات الفرعية لقيمة المسؤكلية االجتماعية ,كنظ انر

لكثرتيا فإف الباحثة اكتفت بعرض ما سبؽ فقط مف المككنات الفرعية ,كأف حميدة أ اؼ عنصرم

التعاكف كااللتزاـ عمى العناصر التي حددىا عثماف سابقان كىي الفيـ ,كاالىتماـ ,كالمشاركة ,كرغـ أف

عناصر حميدة كانت طكيمة إال أنيا تحدد بالتفصيؿ أغمب مظاىر المس كلية االجتماعية.
صفات الشخص المسئول اجتماعياً:

استطاع جؼ  Jeffكآخركف تحديد الفرد الذم لديو شعكر بالمسؤكلية االجتماعية ,بظنو ذلؾ
الفرد الذم لديو االستعداد كالرغبة في أف يتقبؿ نتا

سمككو ,كلديو االستعداد في االعتماد كالثقة بو,

كأف يككف جدي انر بالثقة كاالعتماد عمية مف قبؿ اآلخريف ,كالشعكر بااللتزاـ لجماعتو .كليس بال ركرة
أف يككف الفرد المسؤكؿ اجتماعيان قا دان في جماعتو ,أك ذكا و أعمى مف المتكسط ,كلكف لديو الشعكر
بااللتزاـ نحك جماعتو كاآلخركف ,كيمكف االعتماد عميو كالثقة بو (مكسى. 357 :1987 ,

كتشير (أحمد 251 :1990 ,إلى مجمكعة مف المحكات التي تكشؼ عف م مح كخصا ص
السمكؾ المس كؿ لدل كؿ مف الذككر كاإلناث ,كىي كاآلتي:
كيكفي بكعده.
 -1أف يككف الشخص مكثكقان بو كيعتمد عميو دا مان ,ي
 -2الفرد المسؤكؿ اجتماعيػان ىػك الشػخص األمػيف الػذم ال يحػاكؿ الوػش  ,كال يظخػذ شػي ان عمػى حسػاب
اآلخريف ,كعندما يفعؿ خط ان يككف مس كالن عنو ,كال يمقي المكـ عمى اآلخريف.

 -3الفرد المسػؤكؿ يفكػر فػي الخيػر ليخػريف بوػض النظػر عمػا يجنيػو ,كعنػده كالء ككاخػ ص لمجماعػة
التي ينتمي إلييا.
 -4يستطيح إنياء األعماؿ التي تككؿ إليو بصكرة صحيحة كدقيقو تدؿ عمى مسؤكليتو عػف نتػا
األعماؿ.
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ىػذه

كيمكف كصؼ سمكؾ المسؤكلية االجتماعية بظنيا سمكؾ لشخص مكثكؽ بو ,كيعتمد عميو,

فاىما لمجماعة التي ينتمي إلييا ,كسندان ليا ,كىك سمكؾ يتصؼ باالستقامة كاألمانة ,ككانفاذ العيد.
كيرل البعض أف الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية ل فراد نحك مجتمعيـ يتكقؼ عمى مدل شعكرىـ
بالكالء كاالنتماء إلى المجتمح ,ككمما زاد الشعكر بالكالء لممجتمح كمما زاد الشعكر بالمسؤكلية

االجتماعية نحك المجتمح .كيرل آخركف أف الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية يدؿ عمى مدل استعداد
الفرد لمقياـ بما يككؿ إليو مف مسؤكليات في المكاقؼ المختمفة.

وترى الباحثة :أف الشخص المسؤكؿ اجتماعيا يتميز بمكاصفات أىميا :اإلخ ص ,كاألمانة,
كاالعتماد عمى النفس ,كالثقة ,كالقياـ بالكاجبات المطمكبة ,كااللتزاـ ,كأف الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية
ل فراد نحك مجتمعيـ الفمسطيني يتكقؼ عمى مدل شعكرىـ باالنتماء كاإلخ ص إلى المجتمح ككمما
زاد االنتماء زاد الشعكر بالمس كلية نحكه.

المظاىر السموكية لممسؤولية االجتماعية:
كيرل (زىراف أف المسؤكلية االجتماعية مجمكعة مف المظاىر السمككية تتجمى في اآلتي:
 -1المسؤكلية عف الكالديف كاألبناء كذكم القربى ,كاليتامى ,كالمساكيف ,كغيرىـ.
 -2المسؤكلية المينية ,كاإلخ ص في العمؿ ,ككانجازه ,ككاتقانو ,كالتفاني فيو ,كبذؿ أقصى جيد.
 -3مسؤكلية الزكاة حيث يؤدل الفرد حؽ الجماعة.
 -4المسؤكلية األخ قية متمثمة في األمانة كالعفة ,كاإليثار ,كالتعاكف ,كاألمػر بػالمعركؼ ,كالنيػي عػف
المنكر.
 -5االىتماـ بالمشك ت مجتمعة كالمساعدة في حميا ,كتنمية المجتمح كتطكيره.
 -6مس ػؤكلية الخدمػػة العامػػة ,كاالشػػتراؾ فػػي الجمعيػػات الخيريػػة ,لػػدعميا فػػي رعايػػة المحتػػاجيف ليػػا,
كلنطمؽ عمييا مسؤكلية الخدمة االجتماعية.

 -7مسؤكلية الحفاظ عمى سمعة الجماعة كممتمكاتيـ كالدفاع عنيا.
 -8تحمؿ الفرد مسؤكلية آ ار و كسمككو (زىراف290:2000 ,
االعتدال األخالقي لممسؤولية االجتماعية:
يظتي االعتداؿ األخ قي لممسؤكلية االجتماعية مف عدد مف المصادر ,يظتي ىذا االعتداؿ مف

اء أكانت الكظيفة ,أـ الداللة عمييما ,ككما يظتي مف التناسب في مككنات البنية,
سكاء البنية ,كسك ن
كعناصرىا ,كالتآزر بيف كظا فيا أفعاليا.
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كقد ذكر (عثماف ىناؾ مف العمميات النفسية الفردية كاالجتماعية ما قد يحدد اعتداؿ أخ قية

المسؤكلية االجتماعية كىي:

 -1اإلدراك :ىك النافذة الكبرل التي منيا تطؿ الذات عمى العالـ مف حكليا ,كالعالـ في داخميا.
كعندما ننظر في اإلدراؾ مف حيث ىك عممية نفسية كاجتماعية داخمة في أخ قيات المسؤكلية

االجتماعية ,بيا يتحدد نصيب ىذه األخ قية مف االعتداؿ أك االعت ؿ ,عندما ننظر في اإلدراؾ مف

حيث ىك أف تعي الذات ذاتيا كما جماعتيا كثقافتيا كقيميا ,كأف تعي األحداث ,كاألشياء كالدالالت
كاإلشارات كاإليحاءات التي تتحرؾ مف حكلنا أك تتحرؾ في سياقيا ,ىذا الكعي ىك أساس الفيـ

كالتفسير كاإلدراؾ ,كما أنو أساس الترجيح كاالختيار كالتقدير (عثماف. 67 :2010 ,

 -2التعاطف :ىك حيكية اإلدراؾ إ اردتو كح اررتو ,كىك المميز الفريد لإلدراؾ عنػد اإلنسػاف ,إنػو التجريػد
العػػاطفي لػػإلدراؾ ,إنػػو اإلث ػراء الكجػػداني لمفيػػـ ,ىػػك الكاسػػطة الكاصػػمة بػػيف الػػذات كاآلخػػر ,الػػذات
كالحدث ,لذا كمما زاد نصيب الذات مف التعاطؼ زاد نصيبيا مف االرتقاء النفسي الركحي.

البد أف
كفي أخ قية المسؤكلية االجتماعية ال يقؼ األمر عند حدكد الفيـ المدرؾ الكاعي بؿ ى
يتجاكزه ,كأف يكممو التعاطؼ مح الجماعة ,مح كجكدىا المعنكم كثقافتيا كحا رىا ,فالتعاطؼ ذك
نسب كثيؽ بالفيـ كاالختيار ,كااللتزاـ كالكاجب كالثقة كالرجاء ,كمف ىذه النسب يككف انتماؤه إلى

أخ قية المس كلية االجتماعية.
 -3التفسير :ىك عممية نفسية اجتماعية يصبح فييا غير المنتظـ منتظمان ,كغير المبني مبنيان ,كغير

المتشكؿ متشك ن ,أك يتحكؿ بيا ما ليس لو معنى إلى ما لو معنى ,إذف ىك صناعة المعنى أيان
كاف انتسابو إلى ذات كاف أـ إلى جماعة ,كيعيد تشكيؿ الركابط كالع قات بينيما ,فكمما زاد

المعنى ك كحان ,ازدادت القدرة الذاتية عمى استج يا كالوكص في أعماقيا ,عند ذ تككف
المفا مة بينيما ,كيككف االختياري قا مان عمى ىداية المعنى كتكجيو الفيـ ,فالمعنى أساس الفيـ,
كالفيـ المستتر البصير ىك شرط االختيار الحر (عثماف. 64-62 :1996 ,

 -4التقييم :ىك عممية إعطاء القيمة كتمايزىا ,كالتعامؿ القيمي مح المعاني ىك :أف تك ح المعاني
في مراتب مترقية حسب تف يؿ الذات ,أك تف يؿ الجماعة ليا ,فيككف أماـ الذات نسؽ مف

المعاني المقيمة لتختار مف بينيما ما تختار ,كتدم ما تدم  ,كتموي ما تموي ,كمف ذلؾ فإف

عممية التقييـ ىي عممية ياختياري كىذا مكانيا في أخ قية المسؤكلية االجتماعية.
 -5تصور مشروع الفعل :أم تصكر الفعؿ كالعمؿ ,أك تصكر التنفيذ كىك ذىني م مكنو المعاني
المقيمة ,المرتبة كفؽ مستكيات متدرجة ,كىك تصكر تنشيط في اتجاه المفا مة كالترجيح بيف ىذه

المعاني بيف ىذه المعاني المقيمة ,أم تصكر مشركع الفعؿ تابح لعممية االختيار الخمفية.
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 -6إرادة الفعل :كىي التي تحمؿ تصكر مشركع الفعؿ مف عالـ الكاقح ,ليجد سبيمو عمى المي د ,ككالى

التحقؽ العياني كىي إرادة مستيدية بالفيـ ,كمستنيرة باالختيار الفاىـ لطبيعة الفعؿ الذم تريده,

كما تككف متكجية بإلزاـ الكاجب مستمسكة بالرجاء ,كاإلدارة عماد األخ قية ,بؿ عماد الشخصية
كميا (قاسـ. 33:2008 ,
 -7تصرررور نترررائل الفعرررل :م ػػا أف تكتم ػػؿ إرادة الفع ػػؿ ,حت ػػى تش ػػرع عممي ػػة نفس ػػية ف ػػي تص ػػكر النت ػػا
المحتمؿ ترتيبيا ,إذف ىي عممية تحسب ,تكقح ,عممية استباؽ ل حداث المحتممػة ,كمرتباتيػا كىػذا

العمػػؿ التصػػكرم التحسػػبي متخمػػؿ لعناصػػر المسػؤكلية االجتماعيػػة ,الفيػػـ كاالىتمػػاـ كالمشػػاركة ,إذ
أف فػ ػػي ك ػ ػػؿ منيػ ػػا ش ػ ػػك ن م ػ ػػف أشػ ػػكاؿ تص ػ ػػكر الفعػ ػػؿ كاالختي ػ ػػار ,كم ػ ػػا أف ىػ ػػذه العممي ػ ػػة تكقعي ػ ػػة

مت ػػمنة ف ػػي البني ػػة األخ قي ػػة لممسػ ػؤكلية االجتماعي ػػة ,كعنص ػػرىا كى ػػي االختي ػػار كاإللػ ػزاـ كالثق ػػة

(عثماف. 63 :1996 ,
 -8تنفيررذ الفعررل :كتكشػػؾ أف تكػػكف ىػػذه العمميػػة ىػػي أخطػػر العمميػػات النفسػػية المت ػػمنة فػػي أخ قيػػة
المس ػؤكلية االجتماعيػػة ,إنيػػا عمميػػة الخػػركج مػػف غػػار التقيػػيـ كالتػػرجيح كاالختيػػار ,كتصػػكر الفعػػؿ
ككارادتو كتكقح نتا جو كعكاقبيا أما التنفيذ فيك الخركج مف كيؼ التفرد إلى غػاب الكثػرة ,إلػى حػرث
أرض الكاقح ,التي كانت تصك ار بالفظس ,الذم كاف فكرة لورس البذرة ,التي كانت رجاء التنفيػذ ىػذا

الخػػركج أمػػر بػػال المشػػقة يتطمػػب حتػػى يكػػكف خركجػان منتصػ انر ,كمػػا أكثػػر يكػػكف خركجنػػا مػػف عػػالـ

التصػػكر إلػػى عػػالـ التحقػػؽ خركجػان ناقصػان فػػي كفاءتػػو كفعاليتػػو ,عمػػى الػػرغـ مػػف كػػؿ مػػا تحقػػؽ فػػي
العمميػػات النفسػػية السػػابقة مػػف س ػ مة ,ألف شػػجاعة خركجنػػا لػػـ تكػػف مت ػكافرة بالقػػدر كال بػػالقكة كال
بالحماسة ,كباالندفاع الذم يقت يو فكز الخركج كف ح التحقؽ ,لػذا كػاف تنفيػذ الفعػؿ بشػجاعة ىػك

المحػ ػ ػ ػػؾ الحقيقػ ػ ػ ػػي العممػ ػ ػ ػػي لمػ ػ ػ ػػدل التماسػ ػ ػ ػػؾ األخ قػ ػ ػ ػػي ,كالقػ ػ ػ ػػكة األخ قيػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػ ػؤكلية

االجتماعي ػػة إذف ى ػػذا مح ػػؾ السػ ػ مة ف ػػي بني ػػة أخ قي ػػة المسػ ػؤكلية االجتماعي ػػة ككظيفتي ػػا كأدا ي ػػا

(عثماف. 93 :2010 ,
 -9مواجيررة أعقرراب الفعررل وتوابعررو :العمػػؿ البشػػرم غيػػر منقطػػح ,كغيػػر منتػػو ,كغيػػر عقػػيـ ,إنػػو فعػػؿ
زمني ,ألف اإلنساف ال يعمؿ إال في إطار زمني ,في سياؽ زمني ,كحؽ فعػؿ اإلنسػاف ىػك يإتقانػوي
ىػػك الصػػدؽ فػػي إصػػداره ,كاألمانػػة فػػي أدا ػػو .أمػػا المس ػؤكلية تجػػاه العمػػؿ فيػػي مس ػؤكلية متابعػػة
امتدادات الفعؿ ,كآثػاره ,كج ار ػره ,كال تنتيػي ع قػة الفاعػؿ بفعمػو بمجػرد صػدكره ,بػؿ إف المسػؤكلية
اتجاىو تزداد منذ أف ينفذ أكثر منيا قبؿ أف ينفذ الفعؿ في يإرادتػوي ,كفػي تصػكر ينتا جػوي إنمػا ىػك

في نطاؽ المسؤكلية الداخمية ,أما بمجرد أف يخرج الفعػؿ إلػى حيػز الكجػكد الخػارجي الػكاقعي ,فػإف

المسػؤكلية اتجاىػػو تصػػبح أقػػكل كأثقػػؿ ,عند ػػذ ال يعػػكد الفعػػؿ مسػػظلة قػرار داخمػػي ,بػػؿ قػػد بػػدأ يتخػػذ
سػػبيمو فػػي بحػػار المجتمػػح ,كمكاجيػػة أعقػػاب الفعػػؿ كتكابعػػو تحتػػاج إلػػى شػػجاعة الػػذات ,كشػػجاعة
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التجػ ػػرد ,كالصػ ػػدؽ فػ ػػي المكاجيػ ػػة كاالسػ ػػتعداد لممراجعػػػة كالتعػ ػػديؿ ,كىنػ ػػا تتمثػ ػػؿ صػ ػػحة المس ػ ػؤكلية
االجتماعية كتتجمى س مة أخ قيتو ,ألف اإلنساف مسؤكؿ عف فعمو ,بظف يتابعو ,كيتتبعو ,كيراقبو,
كيقيـ نتا جو كتكابعو ,كأنو في شجاعة المكاجية ىذه تتمثػؿ صػحة المسػ كلية االجتماعيػة ,كتتجمػى

س مة أخ قيتو ,بؿ أنيا تماـ اعتداليا (عثماف. 94 :2010 ,

االعتالل األخالقي لممسؤولية االجتماعية:

ييعد االعت ؿ األخ قي مف أىـ المسببات التي تجعؿ الفػرد غيػر مسػؤكؿ اجتماعيػان ,كألف الفػرد
بد لنا مف تعريؼ االعت ؿ األخ قي لممسؤكلية
ال يمكف أف يتعامؿ مح المجتمح ,كىك معتؿ أخ قيان ف ى
االجتماعيػػة ,كيعػػرؼ االعػػت ؿ األخ قػػي لممس ػؤكلية االجتماعيػػة عمػػى أنػػو حالػػة مػػف عػػدـ الس ػكاء فػػي

أخ قيػ ػػة المس ػ ػؤكلية االجتماعيػ ػػة كحالػ ػػة مػ ػػف العطػ ػػب كالخمػ ػػؿ ,كليػ ػػا مظاىرىػ ػػا لػ ػػدل الفػ ػػرد كالجماعػ ػػة

(قاسـ. 35 :2008 ,

مظاىر االعتالل األخالقي لممسؤولية االجتماعية عند الفرد:
 -1التياون :كىك فتكر في ىمة العمؿ ككارادتو عمى غير الكجو الذم ينبوي أف يككف عميو مف الدقة
كالتماـ كاإلتقاف ,كىك دليؿ عمى البنياف النفسي األخ قي في الشخصية برمتيا.

 -2الالمباالة :كىي بركد يعترم الجياز التكقعي التحسبي عند اإلنساف كما يصيب سا ر األجيزة
النفسية بما يشبو التجمد.
 -3العزلة :كيقصد بيا العزلة النفسية ,كىي أف يككف الفرد في الجماعة حا انر فييا معدكدان مف
أع ا يا ,كلكنو غا ب عنيا ,أنو في عزلة مف صنعو كاختياره ,كىي مكقؼ أال انتماء إلى
الجماعة كاغتراب عف معاييرىا كقيمتيا( .الحجار . 68 :2003 ,

مظاىر اعتالل المسؤولية االجتماعية عند الجماعة:
 -1التشكك :كىك تكجس كتردد م تفسير األحداث كالظكاىر ,كفي تقدير قيمة األشخاص كاألشياء,
كفي تصكر المسار كالمصير ,كىك دليؿ عمى فك ى االختيار ,ككىف اإللزاـ ,كتزعزع الثقة.
 -2التفكك :كيتجمى ىذا التفكيؾ االجتماعي فيما يقح بيف األفراد مف تدابر أك تفرؽ كتنازع أك ما
يومب مف تآزر مصطنح ,كترابط متكمؼ ,كىذا التفكؾ مظير بال الك كح لكىف ك عؼ

المشاركة القا مة عمى الفيـ كاالىتماـ ,المستندة إلى االختيار كاإللزاـ كالمشدكدة بالثقة.

 -3السمب الغائب :كىك مكقؼ يومب عميو التراجح كاالنحدار كالتخمي عف المسؤكلية تجاه الحياة
كبار يا ,كي زمو إحساس ب

ككالزامو (الشاعر. 37 :2011 ,

معنى كال باع كاإلحباط ,كما يويب معيا اإلحساس بالكاجب
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 -4الفرار من المسؤولية :كىك التخمي عف المسؤكلية ,ككاع ف عف عدـ قدرة الجماعة كالفرد عمى
احتماؿ أعبا يا ,كىك في الكقت ذاتو ىك عدـ إط ؽ الحرية بما تقت يو مف مسؤكلية ,كىك فرار
فردا
مف الحرية ,كيتخذ أشكاالن عدة فقد يككف تخميان عف المسؤكلية االجتماعية باتجاه سمطة أعمى ,ن
كانت أـ مؤسسة اجتماعية ,كقد يككف الفريار بإحالتيا إلى اآلخر القريب أك إحالتيا إلى المجيكؿ.

لذلؾ فإف الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية ىك شعكر ذاتي ,بظف يتحمؿ الفرد مسؤكلية سمككو

الخاص ,كيقتنح بما يفعؿ ,كيتحمس لدكره في الحياة االجتماعية دكف تقاعس أك تردد ,كالمسؤكلية تعبر
عف الن

النفسي لمفرد الذم يتحمؿ المسؤكلية (الشايب. 45 :2002 ,

وترى الباحثة :أف المسؤكلية االجتماعية ىي شعكر ذاتي ,ككمما كاف األفر ياد أكثر مسؤكليةن
كانكا أكثر صحة نفسية ,كأف العزلة كاالنطكاء كاحتقار الذات يككف اعت ؿ في المسؤكلية االجتماعية,
البد مف تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل أفراد
كيككف لدل األفراد ا طراب نفسي بالشخصية ,لذلؾ ى
المجتمح لتحقؽ الصحة النفسية لدييـ.
بعض النظريات المفسرة لممسؤولية االجتماعية:
 -1نظرية أدلر (:)Adler
يرل أدلر أف الفرد ال يمكف أف يعيش حياتو بظماف مح اآلخريف إال إذا كاف متحدان معيـ مف

أجؿ خدمة الكؿ كليس باستطاعتو أف يمارس ذلؾ ,كىك خارج إطار الجماعة ,كىذا يتطمب أف يشعر

كؿ فرد مف أفراد المجتمح أنو جزهء ميـ مف ىذا المجتمح كمف خ ؿ ىذا الشعكر المتبادؿ تتحقؽ
مس كليتو تجاه مجتمعو ,كمسؤكلية المجتمح في رعاية أبنا و (. Adler, 1929: P.31
 -2نظرية فروم (:)Fromm
يرل فركـ أف اليدـ كاإلبداع مكجكد في الطبيعة البشرية لكف الذم يسبب بركز ىذه السمة,
أكتمؾ ىك المجتمح الذم يحيط بالفرد مف خ ؿ نمط التنش ة االجتماعية ( Fromm, 1947:

P.116

 -3نظرية سوليفان (:)Sullivan
يرل سكليفاف أف اإل نساف مخمكؽ كاع كأف أساس فكره المرء عف نفسو مبينة عمى أساس
ع قتو بآخريف فيك يؤثر فييـ كمتظثر بيـ ,كأف العزلة عنيـ سببيا عدـ الشعكر باألماف ,كالذم يعد

إحدل مؤشرات نقص المس كلية االجتماعية (. Sullivan, 1953: P.21
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 -4نظرية روجرز (:)Rogers
تناكلت نظرية ركجرز الع قة بيف الفرد كالمجتمح ,كذلؾ عف طريؽ ثقتيا بالفرد كبدكافعو,

كقدراتو كشعكره بالمسؤكلية لفيـ نفسو كالمجتمح الذم يحيط بو ,كأف غاية النمك النفسي كالتطكر
االجتماعي إنتاج فرد متكامؿ الكظا ؼ النفسية (. Rogers, 1954: P.122-124
 -5نظرية سترونك (:)Strong
ربػط سػتركنؾ بػيف تنميػة المسػؤكلية االجتماعيػة كبػػيف امػت ؾ الفػرد لميػارات محػددة ف ػ ن عػػف

قدرتو في التظثير عمى اآلخريف ,كخبراتو الكاسعة كقكة الشخصية (. Strong, 1968: P.215

 -6كقػد فسػرت نظريػة الػتعمـ االجتماعيػة لبانػدك ار سػمكؾ عمػى أسػاس مشػاىده النمػكذج كمراقبػة األفعػاؿ
عنو ثـ تقميده عمى شرط أف يككف النمكذج عمى قدر مف القبكؿ كالجاذبية (الخياؿ. 29 :1994 ,

 -7كيػػرل (حسػػف 42:1997 ,أف النمػػكذج يتمتػػح بصػػفات ,كيرغػػب ليػػا الفػػرد يكػػكف داخػػؿ األس ػرة أك
داخؿ المجتمح مف الجيرة المحمية أك المعمميف في المدرسة أك ممف يشػاىدىـ الطفػؿ أك مػف خػ ؿ

المشاىدة أك الم حظة بنمكذج الفرد خصا ص شخصيتو كمعايير كقيـ النمكذج ,كيعجب بيػا بنػا نء
عمى الصفات التي يتمتح بيا ىذا النمكذج أكثر مف غيره مف الناس اآلخريف.
المسؤولية االجتماعية من منظور نظرية الدور:
يرل بعػض العممػاء أف نظريػة الػدكر تنطمػؽ مػف فكػرة أف لكػؿ فػرد فػي المجتمػح مكقعػا أك مكانػة معينػة,

كىذا المكقح يتطمب أف يقكـ شاغمو بجممة مف األنشطة ليا صفة االنتظاـ كالتكرار .

كيعرؼ الدكر بظنػو ي نمػكذج يػذكر حػكؿ بعػض الحقػكؽ كالكاجبػات ,كيػرتبط بك ػح محػدد لممكانػة داخػؿ
جماعػػة أك مكقػػؼ اجتمػػاعي معػػيف ,كيتحػػدد دكر الشػػخص فػػي ال مكقػػؼ عػػف طريػػؽ مجمكعػػة تكقعػػات
يعتنقيا اآلخركف كما يعتنقيا الشخص نفسوي (الخميس1409 ,ق . 72:

فػػي حػػيف يعػػرؼ زكاليػػدكر يمفيػػكـ سكسػػيكلكجي يشػػير إلػػى نمػػط مػػف الفعػػؿ متكقػػح مػػف كػػؿ أع ػػاء

الجماعة الذيف يشومكف مرك از معينا بصرؼ النظر عف أشخاصيـ ي(زكي1406,ق . 7:

كيرل عمماء النفس أف الدكر يعني ي كيفية تصرؼ الشخص فع في مركز معيف بصػرؼ النظػر عمػا
ينبوي فعموي (الساعاتي. 117 :1982 ,
كي ػػرل الن ػػكحي أف نظري ػػة ال ػػدكر تنص ػػب عم ػػى د ارس ػػة مك ػػكعات متع ػػددة مث ػػؿ أدكار األفػ ػراد كاألسػ ػرة
كالجماعػ ػ ػػات الصػ ػ ػػويرة ,كالتكافػ ػ ػػؽ االجتمػ ػ ػػاعي كالتنش ػ ػ ػ ة االجتماعيػ ػ ػػة كمشػ ػ ػػاكميما كمتطمبػ ػ ػػات األدكار
كمسؤكلياتيا كفقا لممعايير الثقافية كمدل التزاـ الفرد بيا أك عجزة عنيا (النكحي. 3 :1983 ,
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مفاىيم نظرية الدور:
ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ التي تعتمد عمييا نظرية الدكر سكؼ نعر يا عمى النحك التالي كما

أكجزىا جاف عمى النحك التالي:
 -1متطمبات الدور

كىي المقكمات ال زمة ألداء دكر معيف ,كىي تنشظ مف المعايير الثقافية ,التي تكجو الفرد عند اختياره
كسعيو لمقياـ بظدكار معينة.
 -2توقعات الدور
كىي التصكرات أك األفكار التي تككف لدل اآلخريف لتحديد مدل مناسبة أنماط سمككية يقكـ بيا شاغؿ

مكانة معينة في صفات كأفعاؿ.
 -3غموض الدور

يعني عدـ االعتراؼ بمكقح كمكانة ىذه األدكار عمى خريطة الع قات االجتماعية كعدـ تحديد مدل
قبكليا أك رف يا مف جانب المجتمح  ,مثؿ دكر الزكجة األب.
 -4صراع األدوار
يشوؿ الفرد العديد مف األدكار ,كأحيانا يتعرض لما يسمى بصراع األدكار (المرأة العاممة كرعاية

األطفاؿ  ,كرعاية زكجيا كبيتيا .
 -5قوة ووضوح الدور

كمما تحدد تعريؼ الدكر زادت قكتو كتظكد ك كحو ,ككمما صعب أدل ذلؾ إلى االبتعاد عف متطمباتو
أك الخركج عمى مقت ياتو .

 -6تكامل األدوار أو تعارضيا
يتـ التكامؿ بيف األدكار إذا أدل كؿ شريؾ دكره بشكؿ تمقا ي سيؿ دكف صعاب بالطريقة المتكقعة
منو ,كيحدث التعارض في األدكار ألسباب عديدة كعدـ استق ارر البناء أك النسؽ أك عدـ ك كح

تعريفات األدكار داخمو أك فشؿ المشتركيف في األدكار في إحداث التناسؽ بينيـ.
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 -7استعادة التوازن
حيف يككف ثمة غمكض أك ت ارب أك تناقض في تكزيح األدكار يحدث عدـ تكازف في النسؽ
االجتماعي ,تعقبو في العادة محاكالت مف األطراؼ المشتركة الستعادة ىذا التكازف قد يقكـ بيا أحد

الشركاء في الدكر المناسب مستخدما كسا ؿ مختمفة مثؿ الجبر كاإلرغاـ أك التممؽ كالم طفة أك

بالتقكيـ أك باإلقناع أك بالتظجيؿ.
 -8الجزاءات

ىي سمكؾ يقكـ بو فرد ما أك مجتمح بيدؼ إحداث تويير في سمكؾ فرد أخر ككاجباره عمى أف يوير

سمككو في اتجاه أكثر تكاؤما مح المجتمح.
التقويم:

غالبا ما يتعرض سمكؾ األفراد في الحياة الكاقعية إلى التقكيـ مف قبؿ اآلخريف ,فالمعمـ يقكـ أداه تمميذة

كيعطيو درجات مرتفعة أك منخف ة حسب ذلؾ األداء ,كاألـ قد تظير الر ا أك عدمو عمى تصرفات
طفميا ,كالناس قد يمدحكف أك يقدحكف في سمكؾ شخص ما كىكذا( .جاف1419 ,ق. 29 -28 :
بعد اط ع الباحثة عمى النظريات المفسرة لممسؤكلية االجتماعية سكاء التي أكردتيا في دراستيا أك تمؾ
التي لـ تكردىا فانو ال يمكف أف تعتمد عمى نظرية كاحدة لتفسير المسؤكلية االجتماعية  ,كيجب األخذ

بالعديد مف اآلراء كالتفسيرات لفيـ المسؤكلية االجتماعية ,كالف المسؤكلية االجتماعية أساسا تتظثر

بالعديد مف العكامؿ.
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المبحث الثاني
موضع الضبط
المقدمة:
مك ح ال بط  Locus of controlأحد المفاىيـ الحديثة نسبيان ,كالتي حظيت باىتماـ

الباحثيف كالدارسيف في مجاؿ عمـ النفس لذلؾ تعددت الترجمات العربية لممصطمح األجنبي مثؿ :مركز

التحكـ (عبد الفتاح , 1987 ,كجية التحكـ (عبد الرحيـ , 1986 ,مصدر ال بط (تكفيؽ كسميماف,
 , 1995كجية ال بط (أبك بيو , 1985 ,مك ح ال بط (مكسى كأبك ناىية , 1987 ,مكقح ال بط

(المنيزؿ كعبد ال ت. 1995 ,
لقػػد كانػػت نشػػظة نظريػػة كجيػػة ال ػػبط كالػػتحكـ اإلنسػػاني عمػػى يػػد العػػالـ كينػػر  Weinerبعػػد

الحػػرب العالميػػة الثانيػػة عمػػى الجنػػكد األم ػريكييف لتػػدريبيـ عمػػى اسػػتخداـ العقػػكؿ اإللكتركنيػػة المعقػػدة,
كالحػػظ كينػػر أف ىنػػاؾ شػػبيان بػػيف ال ػػبط اإلنسػػاني كال ػػبط اآللػػي ,فاإلنسػاف يمتمػػؾ آلػػة يسػػتخدميا فػػي

الػػتحكـ كال ػػبط الػػذاتي لسػػمككو ,كيقصػػد باآللػػة يالجيػػاز العصػػبيي فيػػك يمثػػؿ جيػػاز ال ػػبط كالػػتحكـ
الذاتي ,كيتمتح ىذا الجياز بالمركنة كالقدرة عمى تويير أنماط ال بط الذاتي لسمكؾ الفػرد ,كيعمػؿ عمػى
تنظػ ػػيـ االسػ ػػتجابة عػ ػػف طريػ ػػؽ الف ػ ػػركؽ بػ ػػيف النشػ ػػاط الصػ ػػادر عن ػ ػػو ,كبػ ػػيف اليػ ػػدؼ الم ػ ػراد الكص ػ ػػكؿ

إليو(منصكر. 41 :2007 ,

كيشػػير جكليػػاف ركتػػر Rotterعػػف مفيػػكـ مركػػز ال ػػبط إلػػى اعتقػػاد الفػػرد حػػكؿ الع قػػة بػػيف

سمككو كنتا

ذلؾ السمكؾ ,عندما يعتقد الفرد أف ىنالؾ ع قةن سببيةن بػيف سػمككو كالنػكات  ,كيعػزك ذلػؾ

م ػ ػ ػػث ن إل ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػػذا الن ػ ػ ػػكع كي ػ ػ ػػدعى :كجي ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػبط ال ػ ػ ػػداخمي ,كعم ػ ػ ػػى الجان ػ ػ ػػب اآلخ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػػي كجي ػ ػ ػػة
ال ػ ػػبط الخارجيػ ػػة يعػ ػػزك نتػ ػػا

(الركيتح. 207 :2001,

السػ ػػمكؾ إلػ ػػى عكامػ ػػؿ خارجيػ ػػة مثػ ػػؿ(:اآلخ ػ ػريف أك الحػ ػػظ أك الصػ ػػدفة

كيشير ربيح ( 2008إلى أف معنى مركز ال بط( :داخمي – خارجي أك محكر ال بط إلى

مركز لممس كليف في السمكؾ أك مجمكعة االعتقادات التي يتخذىا الفرد عف ع قة بيف السمكؾ كما
يتبح ىذا السمكؾ مف ثكاب أك عقاب كمعنى كجية ال بط ,كذلؾ فإف كؿ شخص يتخذ لنفسو تصك انر

يتعمؽ بمكقؼ مف الحياة (ربيح. 59 :2008 ,
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مفيوم الضبط:
تعريف مركز الضبط( :داخمي – خارجي)
التعريف المغوي :يىك لزكـ الشيء كحبسو كقاؿ الميث :ال بط لزكـ ال يفارقو في كؿ شيء ,ك بط
الشيء حفظو الحزـي.
التعريف االصطالحي :كجد عمماء النفس صعكبة في تحديد معنى أك مفيكـ كا ح محدد لمصطمح
كجية ال بط ,كعمى الرغـ مف ذلؾ فاف األساس الذم بنيت عمية دراسة كجية ال بط يرجح أساسو
إلى التعريؼ الذم ك عو جكلياف ركتري 1966كىك يعد التعريؼ األكثر شيكعان كشمكالن حتى اآلف,
كبنيت عميو جميح التعريفات( .عمى. 7 :2002,

التعريف السيكولوجي :تعريؼ مركز ال بط كالتحكـ في نظر (سركر 2004 ,بناء شخصي يشير
إلى إدراؾ الفرد كقدرتو عمى التحكـ في األحداث كما تحدد داخميان في سمككو مقابؿ الق اء ,كالقدر
كالحظ أك الظركؼ الخارجية( .سركر20 :2004 ,

تعريف الضبط:
كيقص ػػد بال ػػبطي الطريق ػػة الت ػػي ي ػػدرؾ بي ػػا الف ػػرد أح ػػداث التعزي ػػز الت ػػي تح ػػدث ل ػػو ف ػػي حيات ػػوي

(بركات. 102 :2000,

كما يعرفو (أبك ناىية 194 :1984 ,يبظنو اعتقاد الفرد بظنو يستطيح أف يحدد لدرجة كبيرة ما

الذم سيحدث في حياتو أك بي تو المحمية ,كأنيا تتقرر دا مان بظفعالو الخاصة كقدراتو ,كأنو يستطيح
تجنب األحداث السي ة التي تكاجيو فييا ,كأنو قادر عمى حماية مصالحو الشخصية ,كحصكلو عمى ما

يريد كيرجح ذلؾ إلى عممو كجيدهي.

كيعرفو كيمي  Kellyبظنو يالعممية التي يستخدميا األفراد ليفسركا بيا األحداث ,كذلؾ كنتا
ناش ة عف جزء معيف ثابت نسبيان مف البي ة ,فالفرد يسظؿ لماذا حصؿ ىذا؟ كالى أم مصدر يعزل؟ي.

(منصكر. 51 :2007,

وحسب تعريف روتر فان الناس ينقسمون إلى فئتين:
 -1فئة الضبط الداخمي ( :)Internal Controlكىـ األفراد الذيف يعتقدكف أنيـ مسؤكلكف عما
يحدث ليـ.

 -2فئة الضبط الخارجي ( :)External Controlكىـ األفراد الذيف يعتقدكف أنيـ تحت قكل
خارجية ال يستطيعكف التظثير فييا (إبراىيـ. 46 :1986 ,
ويعرؼ دركيش( 102 :2001مركز ال بط كالتالي:
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 تعريف مركز الضبط (الداخمي):
كيقصػد بػػوي إدراؾ الفػرد لمتػػدعيـ عمػى أنػػو يتبػح بعػػض السػمككيات الصػػادرة منػو ,كأنػػو يعتمػد عمػى

سمككو أك مكاصفاتو الثابتة نسبياني.

 تعريف مركز الضبط (الخارجي):
يقصد بو إدراؾ الفرد لمتدعيـ عمى أنو يتبح بعػض السػمككيات الصػادرة منػو ,كلكنػو ال يعتمػد كميػان

عمى سػمككو ,بػؿ يعتمػد عمػى الحػظ أك الصػدفة أك القػدر أك كظنػو تحػت تحكػـ آخػريف أقكيػاء أك كظنػو ال
يمكف التنبؤ بو بسبب التعقيد الشديد لمقكل المحيطة بالفرد.

الخصائص النفسية المرتبطة بمفيوم الضبط.
مؤشرات فئتي مركز الضبط( :الداخمي – الخارجي):
مف خ ؿ التعاريؼ الكاردة لف تي مركز ال بط يتبيف أف لكؿ ف ة عدة مؤشرات متمثمة في:
اء أكػاف سػػمبيان أـ
أ -مؤشررات فئررة الضربط الررداخمي :فػالفرد الػػذم يعتقػد أف الحصػػكؿ عمػى التعزيػز سػك ن
إيجابي ػ ػان ي ػ ػرتبط بػ ػػالقكل الداخميػ ػػة أم بػ ػػذكاتيـ ف ػ ػإف المؤش ػ ػرات ىػ ػػذه القػ ػػكل تتمثػ ػػؿ فػ ػػي (الػ ػػذكاء أك
الميػ ػ ػػارة أك الجيػ ػ ػػد أك سػ ػ ػػمات الشخصػ ػ ػػية المميزة المحتمم ػ ػ ػة مػ ػ ػػف كجيػ ػ ػػة نظػ ػ ػػر يركتػ ػ ػػرRotterي

(كفافي. 5 :1982,

أي أن العوامل الداخمية تظير من خالل المؤشرات التالية:
 -1الذكاء أو القدرات العقمية :يككف اعتقاد الفرد بظف لو القدرات العقمية التي تؤىمو لمتحكـ في
األحداث الناجحة أك الفاشمة.

 -2الميارة (الكفاءة) :فالفرد يعتقد أف بإمكانو السيطرة عمى البي ة ك بط أحداثيا بف ؿ مياراتو
ككفاءتو التي اكتسبيا مف الخبرات السابقة.

 -3الجيد :حيث يككف اعتقاد الفرد بظف كؿ ما يجرم لو مف أحداث يرتبط ارتباطان كميان بالجيد الذم
يبذلو.

 -4السمات الشخصية المميزة :يككف اعتقاد الفرد أنو يممؾ مجمكعة مف السمات التي تمكنو مف
التحكـ في األحداث ميما كانت طبيعتيا.
كمؤشرات ف ة ال بط الداخمي تجعؿ الفرد يحتفظ باعتقاد مؤداه أف مصادر النجاح أك الفشؿ

تحركيما قكل ذاتية داخمية ,كمف ثـ يقبؿ عمى مكاجية المكاقؼ الحياتية ,كيككف ذلؾ دافعان قكيان نحك

اإلنجاز في مجاالت حياتو ,كألنو يدرؾ أنو بإمكانو الييمنة كالسيطرة عمى األحداث كباستطاعتو تويير
مجرياتيا بيده.
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ب -مؤشرات فئة الضبط الخارجي :لقد أشاري كانتكر كزيركؿ ي CantroAndzirkelإلى أننا ندرؾ
حيث إف
أنفسنا ككا ف عاقؿ قادر عمى التظثير في خبراتنا ,كك ح القدرات التي تعدؿ حياتنا,
ي
التدعيـ الخارجي ميـ في نظاـ ركتر ,كلكف نشاط ىذا التدعيـ تعمؽ بقابميتنا اإلدراكية فالفرد الذم
يدرؾ أف ما ينالو مف عقاب أك ثكاب مرتبط بالقكل الخارجية فإف مؤشرات في ىذه القكل المحتممة

تتمثؿ حسب يركترRotterي. 1966( :

 -1الحظ أو الصدفة :حيث يعتقد الفرد أنو ال يمكف التنبؤ باألحداث ألف كؿ مف األمكر مرىكنة
بالحظ أك الصدفة.

 -2قوة اآلخرين :فالفرد يعتقد أف اآلخريف مثؿ(:اآلباء ,الكالديف ,المعمـ ,المدير كغيرىـ يممككف
السيطرة عمى األحداث كال حكؿ كال قكة في التظثير عمييـ.

 -3القدر :فالفرد يعتقد أنو ال جدكل مف محاكلة تويير األحداث ,ألنيا مقدرة سمفان.
كىذه المؤثرات السابقة الخاصة بف ة ال بط الخارجي تجعؿ الفرد يعتقد أف مصادر النجاح
كالفشؿ تكمف خارج ذاتو ,كىك بذلؾ يخ ح في تسيير شؤكنو لقكل خارجية لككنو ال يؤمف بظنو يممؾ

القكة لتويير األشياء , Rotter, 1966:P.1( .كبذلؾ نرل أف مكقح ال بط الخارجي يعبر عف
العكامؿ الخارجية المكجكدة في البي ة المحيطة كال دخؿ لإلنساف بيا ,فيك يعتقد بظنيا المس كلة عف

نتا

سمككو ,أما مكقح ال بط الداخمي فيك يعبر عف العكامؿ الكامنة في اإلنساف ,كيعتقد بظنيا

مسؤكلة عما يحققو مف نجاح أك فشؿ (العكيدم. 2002:2 ,

خصائص األفراد في فئتي مركز الضبط( :الداخمي -الخارجي):
كشفت العديد مف البحكث كالدراسات بعض الخصا ص كاالتجاىات التي تميز األفراد ذكل

كجية ال بط الداخمي ,كالتي يمكف استخ صيا مف مجاالت السمكؾ كالنشاط اإلنساني كمف ىذه
الدراسات ما يمي:
دراسة ديكيت ككلؾDoucette &Wolkحيث يرياف أف ذكم كجية ال بط الداخمي أكثر
حساسية لمثيرات البي ة ,كلدييـ قدرة عالية عمى استخداـ الخبرة لتحسيف إدراكيـ ل داء ,كما أنيـ أسرع

ابتكا انر ,كأك ح الشر بيني أف أصحاب ال بط الداخمي يتميزكف بالتكافؽ كاالتزاف االنفعالي  ,كلدييـ
مستكل منخفض مف العدكانية ,بعكس ذكم ال بط الخارجي(منصكر. 75 :2007,

أما دراسة جمجاف Cilliganفقد أك حت بظف ىناؾ دال ؿ أشارت إلى أف األفراد ذكل التحكـ

الداخمي أكثر احتراسان كأقؿ خك ان في السمكؾ غير م مكف ,كانط قان مف ىذه النتيجة فقد ات ح بظف
ذكم ال بط الداخمي يحتاجكف إلى كقت أطكؿ في اتخاذ الق ار ارت كمما زادت صعكبة ىذه

الق اررات(الحريبي. 61 :2004,
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وقد ذكر (يعقوب )2002 ،خصائص ذوي مركز الضبط الداخمي:
كىـ األفراد الذيف يعتقدكف أف بمقدرتيـ السيطرة عمى سمككيـ كعمى المتويرات التي تكاجييـ,

كيتبح ذلؾ إيمانيـ بإمكانية التنبؤ بنتا

سمككيـ ,كيتميزكف أي ان باآلتي:

 -1كثرة حذرىـ كانتباىيـ لمنكاحي المختمفة التي تزكدىـ بمعمكمات مفيدة لسمككيـ المستقبمي.
 -2أخذىـ خطكات تتميز بالفاعمية كالتمكف لتحسيف حاؿ بي تيـ.

 -3ي عكف قيمة كبيرة لتعزيزات ميارتيـ ,كيككنكف أكثر اىتمامان بقدراتيـ كبفشميـ أي ان.
 -4يقاكمكف المحاكالت المورية لمتظثير عمييـ( .يعقكب. 80 :2002,

كمثػػؿ ىػؤالء األف ػراد يعتقػػدكف بػػظنيـ مسػ كلكف عمػػا يحػػدث كيشػػعركف أف سػػمككيـ نتػػاج إلرادتيػػـ
كأفعاليـ ,كأف ما يحػدث ليػـ نػات عػف مسػببات داخميػة مثػؿ( :القػدرة ,اإلدارة ,الميػارة كىػـ ينظػركف لػو
باعتباره نتيجة نشاطو الخاص لذلؾ فيػـ يسػتطيعكف أف يحػددكا سػمككيـ بظنفسػيـ ,كيسػعكف إلػى تحسػيف

ظركفيـ البي ية ,كيتخذكف مكاقؼ إيجابية ,كيتحكـ مركز السيطرة الداخمي في سمكؾ األفراد كيػؤثر فػييـ
فاألشػ ػػخاص الػ ػػذيف ينظػ ػػركف إلػ ػػى أنفسػ ػػيـ عمػ ػػى أنيػ ػػـ مرغػ ػػكب فػ ػػييـ يتص ػ ػرفكف عمػ ػػى ىػ ػػذا األسػ ػػاس

(الزغبي. 70 :2011,

أما بالنسبة لخصائص فئة مركز الضبط الخارجي:
فقدكشفت الدراسات التي أجريت عمى األفراد ذكم كجية ال بط الخارجي عف الخصا ص

التي يتسمكف بيا كمف ىذه الدراسات ما يمي:

دراسة ىنتراس كشارؼ  Hoentrasحيث يرل أف األفراد ذكم ال بط الخارجية أكثر مسايرة
كأقؿ ثقة بالنفس ,مترددكف كحذركف في أفكارىـ ,كال يممككف القدرة عمى تكجيو الذات أك

بط النفس,

كأكثر قمقان كتسمطان كسيطرةن ,كأكثر حيطة كأنانية ,كال يكترثكف كثي انر بحاجات كاىتمامات اآلخريف.

كأظيرت دراسة سككت سيفرانس Scott &Severanceأف األفراد ذكم ال بط الخارجي أكثر

عر ة لإلصابة بالكسكاس المر ية ,كالكآبة كاالنطكاء كالشيزكفرينيا ,كلدييـ شعكر بالتشاؤـ نحك

المستقبؿ (منصكر. 65 :2007,

كيرل عمى بدرام كمحمد الشناكم أف شخصية ذكم ال بط الخارجي تعكزىا القدرة عمى

مكاجية اآلخريف ,كالتعبير عف مشاعرىـ بصراحة ,كىذا يعمؿ عمى زيادة النزعات العصابية كالقمؽ,
كيؤدم بيا الشعكر بالنقص ,كخيبة األمؿ كعدـ الشعكر باألمف(الحريبي. 60 :2004,
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وقد ذكر (يعقوب )2002 ،خصائص ذوى مركز الضبط الخارجي:
كىـ األفراد الذيف يعتقدكف بسيطرة الحظ كالصدفة كاآلخريف األقكياء ,كالظركؼ عمى متويرات

حياتيـ ,كيتبح ذلؾ عدـ قدراتيـ عمى التنبؤ بنتا

سمككيـ ,كيتميزكف أي ا باآلتي:

 -1يمتمككف سمبية عامة كقمة في المشاركة كاإلنتاج.

 -2يرجعكف الحكادث اإليجابية أك السمبية إلى ما كراء ال بط الشخصي.
 -3يفتقركف إلى اإلحساس بكجكد قدرة داخمية.

 -4تنخفض لدييـ درجة اإلحساس بكجكد بالمس كلية الشخصية عف نتا

أفعاليـ الخاصة (يعقكب,

 80 :2002لذلؾ فيـ يعزكف األخطاء إلى العمؿ الشاؽ لمواية ,ألنو ليس بإمكانيـ أف يفعمكا

شي ان لذلؾ يميمكف إلى اختيار التحديات األسيؿ كيستسممكف سريعان ,كيصبح لدييـ إحساس
بالعجز ,كعدـ القدرة عمى تبادؿ العكاطؼ مح اآلخريف ,مما يجعميـ أكثر شعك ار بال عؼ كالعجز

كأكثر يظسان ,كأقؿ ثقةن بالنفس ,كال يشعركف بتحمؿ المسؤكلية (شياب. 20 :2010 ,

كلقػ ػػد تكصػ ػػؿي ركتػ ػػري Rotterإلػ ػػى أف األف ػ ػراد ذكم الػ ػػتحكـ الػ ػػداخمي أكثػ ػػر مسػ ػػؤكلية كجديػ ػػة,

كيسػ ػ ػ ػػتطيعكف أف يبػ ػ ػ ػػذلكا مزيػ ػ ػ ػػدان مػ ػ ػ ػػف الجيػ ػ ػ ػػد حتػ ػ ػ ػػى ييحسػ ػ ػ ػػنكا أداءىػ ػ ػ ػػـ ,كيمكػ ػ ػ ػػف أف يعتمػ ػ ػ ػػد عمػ ػ ػ ػػييـ

(مبارؾ. 38 :2000,

كما كتحدث مكسى ( 2001عف خصا ص ف ة ال بط الخارجي ,كقاؿ بظنو ىي الف ة التي

ترل أف التدعيـ الذم يتبح السمكؾ خارج عف نطاؽ تحكميا أك سيطرتيا كغير متسؽ مح سمككيا,
كلذلؾ ترل أف ىذا التدعيـ ناش عف عكامؿ خارج ذكاتيا(:كالحظ كالقدر كالصدفة أك األشخاص ذكم

التظثير أك النفكذ األقكل أك عكامؿ يصعب التنبؤ بيا( .مكسى. 31 :2001,

وقد أشارت بدران ( )2001إلى أن ىناك خصائص لذوي الضبط الخارجي منيا:
أ -يمتمككف سمبية عامة كقمة في المشاركة كاإلنتاج.

ب -يرجعكف الحكادث اإليجابية كالسمبية إلى ما كراء ال بط الشخصي.
ت -يفتقركف إلى األساس بكجكد قدرة داخمية.

ث -تنخفض لدييـ درجة اإلحساس بالمس كلية عف نتا

أفعاليـ الخاصة(البدراف. 26:2001 ,

كىك ػػذا ,فػ ػإف أفػ ػراد ف ػػة ال ػػبط ال ػػداخمي يتس ػػمكف بالفعالي ػػة عمكمػ ػان مقارنػ ػةن ب ػػظفراد ف ػػة ال ػػبط

الخ ػ ػ ػػارجي ,كلك ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذا ال ينف ػ ػ ػػي أف لك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الف ت ػ ػ ػػيف م ازي ػ ػ ػػا كمس ػ ػ ػػاكئ ,حي ػ ػ ػػث إف ذكم ال ػ ػ ػػبط
ال ػػداخمي ى ػػـ أق ػػؿ تعاطفػ ػان كمػ ػي ن ف ػػي تق ػػديـ الع ػػكف كالمس ػػاعدة كبخاص ػ وػة ف ػػي األم ػػكر المالي ػػة ليخػ ػريف

(عبد هلل. 119 :2000,
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لذلؾ يرل مكسى ( 2001بظف األفراد الذيف يتميزكف بمركز

بط داخمي يركف أنفسيـ في

حالة السيطرة عمى فعاليتيـ ,كعمى األحداث كأنيـ مسؤكلكف عف مستقبميـ كمسيطركف عمى قدرتيـ
كىـ أكثر جدارةن ككفاءةن لمكاجية المكاقؼ كمتطمبات الحياة ,كأكثر مركنة تحت ظركؼ ال وط الشديد
في حيف األفراد ذكل مركز ال بط الخارجي يشعركف أنيـ في حالة تعاطؼ كتراحـ مح ظركؼ البي ة
كىـ كيخ عكف لم وكط الخارجية(مكسي. 7 :2001,

وترى الباحثة :أف ف ة األفراد الذيف ينتمكف لف ة ال بط الداخمي يتمتعكف بصفات إيجابية:
(التكافؽ النفسي ,كاالتزاف االنفعالي ,كاحتراميـ لذكاتيـ ,كالبحث عف حؿ المشك ت  ,ككانيـ أقؿ

عر ة لإلصابة باألم ارض النفسية مثؿ الكآبة كاالنطكاء ,أما عف مساكئ ال بط الداخمي فإنو يجعؿ

الفرد أقؿ مي ن في تقديـ العكف كالمساعدة ليخريف كخاصة بما يتعمؽ باألمكر المالية ,أما أصحاب ف ة
ال بط الخارجي فمف مزاياىـ أف الحصكؿ عمى التعزيز يحدث شرط أف تككف محظكظان ,كيككف في

الكقت المناسب كالمكاف المناسب ,أما المساكئ فيي أف ىذه الف ة أكثر عر ة ككاصابة باألم ارض
النفسية ,كأنيـ أكثر قمقنا ,كلدييـ شعكر بالشتا ـ نحك المستقبؿ.
العوامل المؤثرة في مركز الضبط والتحكم( :الداخمي – الخارجي):
أوالً-األسرة:
تعد األسرة ىي النكاة كالمصدر الر يس لمفرد ,فمنيا يشبح رغباتو كحاجاتو ,كفييا يتكسب

خبراتو كعاداتو ,كأىـ القيـ كالمعتقدات ,كبالتالي يتككف لدل الفرد مصدر ال بط.

فنجد مف أساليب المعاممة الكالدية القا مة عمى السيطرة كالقسكة كانت مرتبطة ارتباطان مكجبان

مح ال بط الخارجي ,كالمعاممة التي تتسـ بالقبكؿ ارتبطت ارتباطان إيجابيان مح القبكؿ الداخمي.

فقد أظيرت دراسة بارلين  Barlingأنو يكجد ارتباطان مكجب بيف معاممة األميات التي تتسـ

بالحماية ال از دة ,كبيف ال بط الخارجي لدل األبناء .أما ديفز  Davisفيرل أنعدـ قدرة الفرد عمى
التنبؤ بسمكؾ الكالديف يجعؿ الفرصة مييظة لظيكر االتجاه الخارجي لم بط ,كمف ىنا فإنو يشير إلى

أىمية الثبات في سمكؾ الكالديف في المكاقؼ المختمفة(منصكر. 64 :2007,
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ثانياً -العامل االجتماعي واالقتصادي:
كمػػف المحػػددات لمركػػز ال ػػبط لػػدل األف ػراد العامػػؿ االقتصػػادم ,فيك ػػح يسػػمارتي أف األف ػراد

الذيف يعيشكف في أسرة فقيرة يميمكف إلػى الػتحكـ الخػارجي بدرجػة أكبػر مػف األطفػاؿ الػذيف يعيشػكف فػي
أسػ ػرة متكس ػػطة أك غني ػػة ,كين ػػت ذل ػػؾ مػ ػف اعتق ػػادىـ ب ػػظف الق ػػدر كالح ػػظ كالجي ػػات المس ػػؤكلة ف ػػي الدكل ػػة
كاألغنياء عكامؿ ذات قكم في المجتمح (المبارؾ. 42 :2000 ,

إف المكانة االجتماعية كاالقتصادية تساعد عمػى تنميػة أك إعاقػة مػدل شػعكر الفػرد فػي إمكانيػة
التحكـ في أحداث الحياة كالسيطرة عمييا ,فظبناء الطبقة االجتماعية كاالقتصادية المنخف ة يميمكف إلى

ال ػػبط الخػػارجي ,نظ ػ انر لكجػػكد فيػػـ غيػػر كا ػػح لمصػػادر التعزيػػز فػػي ظػػؿ غيػػاب الشػػعكر باسػػتق ؿ
كتش ػػجيح الق ػػدرات ,كف ػػي ح ػػيف أف أبن ػػاء الطبق ػػة االجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية المرتفع ػػة يميم ػػكف إل ػػى كجي ػػة
ال بط الداخمي لتكفر عكامؿ اإلحساس بالكفاءة كالقػدرة عمػى توييػر مجػرم األحػداث لمػا ينشػؤكف عميػة

مف استق ؿ كتشجيح الفركؽ الفردية(المحمدم. 23 :2004 ,
ثالثاً -عامل السن (عمر اإل نسان):

كمف العكامؿ الشخصية التي ليػا تػظثير فػي عمميػة تحديػد مركػز ال ػبط عامػؿ السػف حيػث يعػد

العمػػر مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي تيس ػيـ فػػي تحديػػد كجيػػة ال ػػبط ,فقػػد أجمعػػت الد ارسػػات عمػػى أف كجيػػة
ال بط الداخمي تزداد مح زيادة العمر ,كلكف لـ تظيػر بدقػة األعمػار التػي تثبػت عنػدىا كجيػة ال ػبط,
مػػا عػػدا د ارسػػة ليفشػػتز  Lifshetsفقػػد بينػػت أف العمػػر يػرتبط بع قػػة مكجبػػة مػػح ال ػػبط الػػداخمي لمفػػرد,
كلػػكحظ أنػػو يػػزداد بزيػػادة العمػػر لػػدل األطفػػاؿ حتػى سػػف الرابعػػة عشػرة ,ثػػـ يثبػػت خػ ؿ مرحمػػة المراىقػػة

(منصكر. 66 :2007,
كلقػد تكصػػؿ يركتػػرROTERي كآخػركف إلػػى أف الػػتحكـ الػداخمي يػػزداد مػػح تقػدـ عمػػر األطفػػاؿ,
حي ػ ػػث زاد ال ػ ػػتحكـ ال ػ ػػداخمي ل ػ ػػدل األطف ػ ػػاؿ بالص ػ ػػؼ الس ػ ػػادس عنػ ػ ػو ل ػ ػػدل أطف ػ ػػاؿ الص ػ ػػؼ الخ ػ ػػامس
كالرابح(المبارؾ. 41 :2000 ,

رابعاً -نمو مفيوم الذات:
كمػػا أف عامػػؿ نمػػك الػػذات أثػرة فػػي تحديػػد مركػػز ال ػػبط  ,فنمػػك ىػػذا العامػػؿ يجعػػؿ الفػػرد يكػػكف
صػكرة إيجابيػة عػف ذاتػو ,كبالتػالي يكػػكف لديػة اعتقػاد أنػو المسػ كؿ عػػف األحػداث التػي تحػدث لػو بوػػض
النظ ػػر ع ػػف طبيع ػػة ى ػػذه األح ػػداث ,كى ػػذا م ػػا يس ػػمى بف ػػة ال ػػبط ال ػػداخمي ,ى ػػذا م ػػا أك ػػحو ك ػػؿ م ػػف
يكيرنيسكيرككنار ككرانؾ  KERNIS- BROKN"KRAK-في قكليـي األفراد ذكك تقػدير الػذات العػالي
يميم ػ ػػكف إل ػ ػػى تك ػ ػػكيف ص ػ ػػكرة إيجابي ػ ػػة ل ػ ػػذاتيـ ,كينس ػ ػػبكف مس ػ ػػؤكلية النجػ ػ ػاح ألنفس ػ ػػيـ عك ػ ػػس التق ػ ػػدير

المنخفضي(خطار. 83 :2001,
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خامساً -ثقافة المجتمع:
تعد ثقافة كقيـ المجتمعات أحد العكامؿ التي ليا دكر في تحدم مركز ال بط لدل األفراد

فيؤكد ي زكZOEي ( 1981ي أف المجتمعات التي تركز عمى قيـ معينة كاألصالة في الشخصية تدفح
أفرادىا إلى أف يككنكا ذكم مصدر داخمي ال بط كما أف كجية ال بط الداخمي تزداد ,كتتدعـ لدل

األفراد الذيف ينش كف في مجتمعات تعكدىـ عمى االستق ؿ كتشجح فييـ القدرات الفردية( .سميماف,
 , 1997كىذا ما أك حتو دراسة يمحمد مقصكدةي ( 1981ي لككنتركرمبيفي ( 1981) CUNTER

 KROMBENإ افةن إلى دراسة يماىمرMahlerي ( 1980التي أجرىا عمى ط ب المدارس اليابانية
كاألمريكية كاأللمانية ,حيث طبؽ عمييـ مقياس يدكنكف DUNCANSي لمركز ال بط ,كباستخداـ

تحميؿ التبايف كجد فركقان دالة إحصا يان في مركز ال بط ,حيث تبيف أف الط ب األمريكييف أكثر

اعتقادان ف ة ال بط الداخمي  ,كأقؿ اعتقادان في ال بط الخارجي مف نظا رىـ الط ب األلماف
كاليابانييف ,كما تكصؿ يكيك CHIUي ( 1987في دراستو إلى أف المراىقيف األمريكاف يميمكف إلى

ال بط الداخمي بدرجة أعمى مف أقرانيـ الصينييف(عثماف. 95 :1997,
سادساً-المستوى الدراسي:
أشارت دراسة شكقي إلى أف أساتذة الجامعات أكثر تحكمان داخميان مف معممي المرحمة الثانكية.

كاتفقت دراسة الحربي ( 2006مح النتا

السابقة ,حيث أظيرت الدراسة أف ط ب الدراسات العميا:

(ماجستير– دكتكراه أكثر مي ن لمراكز التحكـ الداخمي ,كىذا يشير إلى أنو كمما ارتفح المؤىؿ الدراسي

يزداد الميؿ إلى التحكـ الداخمي .كأشارت دراسة بكس كتايمر إلى كجكد ع قة بيف مراكز التحكـ

حيث إف الط ب ذكم المستكل الدراسي المرتفح كانكا يتمتعكف
الداخمي -الخارجي كالمستكل الدراسي ,ن
بدرجة عالية مف التحكـ الداخمي(الشافعي. 103 :2009,
ترى الباحثة :أف العكامؿ الداخمية لم بط ,مثؿ الذكاء ,الكفاءة ,كالسمات الشخصية لمفرد ىي
ذاتية ,كأف مصادر النجاح كالفشؿ تحركيا قكل داخمية ,بينما العكامؿ الخارجية الحظ أك الصدفة أك
القدر ,تككف خارج ذاتو ,كأنيا ىي المسؤكلة عما يحققو مف نجاح أك فشؿ.
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النظريات المفسرة لمركز الضبط( :داخمي – خارجي):
أوالً-نظرية التعمم االجتماعي:
يعد ركتر صاحب الف ؿ في إبراز مفيكـ كجية ال بط ,مف خ ؿ نظرية التعمـ االجتماعي,

كتمثؿ ىذه النظرية محاكلة جادة لربط اتجاىيف ر يسييف في بحكث الشخصية ,ىما النظرية المعرفية
كالنظرية التعميمية.
كيشير أبك ناىية إلى أف نظرية التعمـ االجتماعي تيتـ بالبحث في السمكؾ المعقد ل فراد في

المكاقؼ االجتماعية المختمفة ,فيي ال تعمد عمى تقديـ تفسير دقيؽ ل ساليب التي مف خ ليا يتـ
اكتساب أنماط معينة مف السمكؾ اإلنساني ,ككانما ىي نظرية كمية تيدؼ إلى التنبؤ بالسمكؾ الذم
يمكف حدكثو في مكقؼ ما ,فيي تؤكد عمى أداء اإلنساف في المكاقؼ االجتماعية؛ األمر الذم أدل بيا
إلى أف تككف بعيدة عف دراسة سمكؾ الحيكاف أك الدارسات العممية التي تنطمؽ مف خ ليا إلى تكجيات
في خاصة بيا في تفسير سمككو ,كمسمماتو الشخصية ال يمكف عر يا عمى محؾ مباشر لبياف

صحتيا أك خط يا ,لكف متى تبيف أف الدراسات تؤيد الفركض المشتقة مف ىذه المسممات األكلية كاف
ذلؾ بمثابة دليؿ عمى أىميتيا كفا دتيا العممية (الحارثي. 40 :2000 ,
 -1إف كحدة البحث في دراسة الشخصية ىي التفاعؿ بيف الفرد كبي ة ذات معنى ,حيث تتطمب دراسة
السمكؾ االىتماـ بالمحددات الشخصية كالبي ة معان ,إذا أف السمات كالحاجات كالعادات ال تكفي

كحدىا ,مما جعؿ دراسة األبعاد المكقفية أم انر ال غنى عنو ,فاألفراد يستجيبكف لمبي ة بصكرة ذاتية,
كذلؾ عمى أساس الخبرات كأنكاع السمكؾ التي تعممكىا عبر تاريخيـ ,فالخصا ص المك كعية

بد مف االىتماـ بتفسير الفرد ليا ,كمف الم حظ في الكقت
لممثيرات ليست كافية كحدىا ,بؿ ال ى
نفسو أف أبناء الح ارة الكاحدة يشترككف في كثير مف األفكار عمى صكرة خبرات بينيـ ,كلذا فاف
االعتماد بشكؿ كمي عمى المحددات الذاتية يجعؿ الصكرة منقكصة (قمجة. 50 :2015 ,
 -2كتركز النظرية عمى السمكؾ االجتماعي المتعمـ ,كمف ىنا ترل أف المحددات البيكلكجية غير

المتعممة ليست ذات أىمية إذا ما قكرنت بما ليا مف أىمية بالوة في إطار نظريات اإلدراؾ

كاإلحساس ,فمجاؿ السمكؾ اإلنساني ,ىك الذم يحدد المفاىيـ ذات األىمية الكبرل لمدراسة في
ىذا المجاؿ(بدر. 17 :2006 ,

 -3كتكجد كحدة في الشخصية ,حيث تكجد ع قة كطيدة متبادلة بيف خبرات الشخص كتفاع تو مح
البي ة ,فالشخصية بكؿ مظاىرىا ىي مك ح البحث؛ حيث تمتحـ الخبرات الجديدة بالشخصية
بكاسطة التراكـ المعرفي ,كبالرغـ مف أف عممية التويير تظؿ مكنة عف طريؽ تف يؿ الخبرات

36

الجديدة المناسبة إال أف القكؿ باتجاه الشخصية نحك النمك المطرد أمر صحيح (زقكت:2016 ,

. 25

ترتكز النظرية عمى دكر المحددات العامة كالنكعية لمسمكؾ ,كترفض مبػدأ الف ػات ,حيػث يتميػز

الشػيء عػػف نق ػيو ,فقػػد كػاف عممػػاء نفػس الشخصػػية يعتقػدكف أف المحػػددات الر يسػة لمسػػمكؾ اإلنسػػاني
تكمف في سمات عامة ,ككاسعة ىي المس كلة عف ثبات السمكؾ عبر المكاقؼ المختمفة ,كيبدك مف غير

المجػػدم تػػرجيح كفػػة أم مػػف االسػػتعدادات أك المحػػددات المكقفيػػة النكعيػػة عػػف األخػػرل ,فمكقػػؼ نظريػػة

ال ػ ػ ػػتعمـ االجتم ػ ػ ػػاعي ,ى ػ ػ ػػك دارس ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػظثير النس ػ ػ ػػبي لك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الع ػ ػ ػػامميف ف ػ ػ ػػي المكاق ػ ػ ػػؼ المختمف ػ ػ ػػة
(الحارثي. 43 :2000 ,
 -4كيكصؼ السمكؾ اإلنساني بظنو سمكؾ ىادؼ ,فقد يككف مف أجؿ ىدؼ ينا ؿ الشخص
لتحقيقو ,أك مف أجؿ استبعاد

رر يسعى لتجنبو ,كىذا يشير إلى مبدأ الدافعية في السمكؾ,

فيمكف تحديد الدكافح اإليجابية كالسمبية عف طريؽ م حظة السمكؾ المباشر؛ فالحدث أك المثير

يتحدد كمعزز إيجابي إذا كاف السمكؾ اإلنساني مكجيان نحك تحقيؽ ىدؼ معيف ,كعندما يحاكؿ

األف ارد تجنب شيء ما يككف اليدؼ سمبيان (زقكت. 25 :2015 ,

 -5كيػػرل ركت ػػر Rotterأف سػػمكؾ الف ػػرد ال تحػػدده فق ػػط طبيعػػة األى ػػداؼ أك أىميتيػػا أك المع ػػززات,
بػ ػػؿ يتحػ ػػدد أي ػ ػان عػ ػػف طريػ ػػؽ التييػ ػػؤ الػ ػػذىني ,أك التكقػ ػػح بػ ػػظف ىػ ػػذه األحػ ػػداث سػ ػػكؼ تحػ ػػدث

(الخثمي. 31 :2008 ,

المفاىيم األساسية لنظرية التعمم االجتماعي:
تيدؼ نظرية التعمـ االجتماعي إلى الكشؼ عف اتجاه األفراد لنكع معيف مف السمكؾ ,مف بيف
عدد كبير مف بدا ؿ السمكؾ الممكنة في مكقؼ ما ,كقدـ ركتر أربعة مككنات أك تراكيب أساسية

كنظريتو كىي كالتالي:

أ -إمكانية وقع السموك :كىك إمكانية حدكث سمكؾ ما في مكقؼ ما مف أجؿ الحصكؿ عمى تعزيز
كاحد أك عدة تعزيزات ,كىك مفيكـ نسبي ,إذ إف الفرد يقدر إمكانية حدكث أم سمكؾ باالرتباط مح
بدا ؿ أخرل (الحريبي. 47 :2004 ,
ب -قيمة التعزيز :يرل ركتر أف قيمة التعزيز ىي درجة تف يؿ الفرد ,كرغبتو في حصكؿ تعزيز ما,
إذا كانت فرص حصكؿ أشكاؿ التعزيز األخرل بديمة متساكية (أبك ناىيو. 185 :1991 ,
ت -التوقع :عرفو ركتر بظنو ياالحتمالية التي ي عيا إنساف ما ,بظف التدعيـ يحدث ككظيفة لسمكؾ
المحدد الذم سيقكـ بو في مكقؼ أك مكاقؼ معينة ,كيككف التكقيح مستق ن بشكؿ منظـ عف قيمة
أك أىمية التعزيزي (قمجة. 52 :2015 ,
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ػاء عم ػػى خب ارت ػػو,
ث -الموقرررف السررريكولوجي :كى ػػي البي ػػة الداخمي ػػة أك الخارجي ػػة الت ػػي تحف ػػز الف ػػرد بن ػ ن
كتج ػػارب لي ػػتعمـ كي ػػؼ يس ػػتخمص أعم ػػى مس ػػتكل م ػػف اإلش ػػباع ف ػػي أنس ػػب مجمكع ػػة م ػػف الظ ػػركؼ
(المحمدم26 :2004 ,

ثانياً -نظرية دوافع الكفاءة أو الجدارة:
يعرؼ كايت ي"White R. W., 1959كفقنا لما يذكره (مدكر 37 :2005 ,أف دكافح الكفاءة
كالجدارة بالم حقات المستمرة كالصعبة ل حداث في البي ة مف بعض األفراد ,كالتي تجعميـ يشعركف

بالر ا عف الذات أكثر مف أكل ؾ الذيف يميمكف لممارسة حياتيـ بظكبر قدر مف البساطة.

كيرل كايت أف اإلنساف يكلد كلديو دكافح أكلية لمسيطرة عمى البي ة كأطمؽ عميو اسـ دافح

الكفاءة ,كيتدلى ىذا مف خ ؿ أنماط متعددة مف السمكؾ مثؿ ع مات الفرح كاالبتياج ,لدل األطفاؿ
عند تحريكيـ أللعابيـ ,ككاحداث أصكات ,كىك شعكر التظثير عمى البي ة .أم أف الطفؿ يدرؾ أف نشاطو
يمكف أف يجعؿ البي ة تستجيب لو بطريقة يقح زماميا في يده ىك.
إف دافح الكفاءة التي يقكـ بيا الفرد لمحاكلة عرفتيا ,كالسيطرة عمييا ىي كميا بالدرجة األكلى
نشاطات معرفية تكيفيو اليدؼ منيا ىك تحقيؽ الكفاءة.
ويرى وايتأن الفرد في مسعاه لتحقيق الكفاءة والسيطرة عمى البيئة يمر بمرحمتين:
أ -دافعية التأثير :أم تحرؾ الفرد لمبحث ,كالممارسة التي تيدؼ إلى إنتاج تظثير البي ة ,كيستشيد
عمى ىذا مف خ ؿ نشاط الطفؿ الذم يق ي معظـ ساعات اليكـ في المعب ,كىذا تعبير عف
الرغبة لمتحكـ في البي ة ,ككمما كبر الطفؿ زادت محاكلتو لمتظثير عمى البي ة ,مما ينمي عنده خبرة

أك معرفة مف خ ؿ التفاعؿ المستمر ,فالمجتمح يطالبو بظداء الكاجبات بمفردة ,كعمية إنجازىا,
بد أف يككف جدي انر كذا كفاءة.
كتحقؽ أىدافو في الحياة لذلؾ يجد الفرد نفسو أنو ال ى

ب -دافع الكفاءة :أف الطفؿ الذم يشعر أنو ذك كفاءة في تفاعمو مح البي ػة مػف خػ ؿ المعػب ,كالتمميػذ
الذم يحرز التفكؽ في تحصيمو الدراسي ,كيشعره ذلؾ بالسركر ,كالميندس الػذم ييسػيـ فػي إ ػافة
الجديد في ميداف عممة ,كيسعره ذلؾ بالسركر ,كالميندس الذم ييسيـ في إ افة الجديد فػي ميػداف
عممػػو كيش ػػعره ذل ػػؾ ب ػػالتفكؽ كالنج ػػاح ,كىػ ػؤالء جميع ػػا يق ػػكدىـ داف ػػح الكف ػػاءة ,كيس ػػتخدمكف ق ػػدراتيـ
لمكصػػكؿ إلػػى النفػػكؽ كالنجػػاح ,كيحصػػمكف عمػػى التعزيػزات المناسػػبة مثػػؿ الر ػػا عػػف الػػذات ,كىنػػا
تت ػػح الع قػػة بػػيف السػػعي ,كم حقتػػو األحػػداث فػػي البي ػػة باسػػتمرار فػػي محػػاكالت لمسػػيطرة عمييػػا

لتحقيػؽ الػذات كالشػػعكر بالر ػا ,كلقػػد أثبتػت العديػػد مػف الد ارسػػات منيػا ركتػػر ,1966كالك.1970
كجكد ع قة بيف ال بط الداخمي كالتمكف كالسيطرة عمى البي ة كالعمؿ بسرعة لتحسيف الظركؼ.
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ثالثاً -نظرية العزو لوينر:1974
يذكر(معمرية 35 :2009 ,أف كينر  1974( Weinerيفترض أف الناس يعزكف نجاحيـ

كفشميـ إلى أسباب داخمية أك خارجية ,متظث انر في صياغة نظريتو بكجية نظر كؿ مف ىيدر كركتر.

كلقد أشارت أبحاثو إلى أف معتقدات الفرد حكؿ النجاح كالفشؿ تيعد عام ن ميمان في فيـ
السمككيات المرتبطة بالتحصيؿ ,كقد افترض نمكذج العزك لتفسير التحصيؿ ,ك مف النمكذج مركز

ال بط :النات السمككي( :القدرة  +الجيد  +صعكبة الميمة  +الحظ .

كفي محاكلتو إلي اح عمؿ ىذه المعادلة ,قرر أف النات السمككي( :فشؿ ,أك نجاح  ,لو

محددات ترتبط بإنجاز الفرد ,ىذه المحددات تتمثؿ في :تقدير الفرد إلمكانية أك مستكل قدراتو ,ككمية
الجيد المبذكؿ ,كدرجة صعكبة الميمة ,كاتجاه الحظ ,ذلؾ أنو مف المفترض أف النات السمككي يعزل

إلى المصادر السببية األربعة ,أم أف التكقعات المستقبمية لمنجاح أك الفشؿ تبنى عمى أساس مستكل

القدرة المفترض .ككالى صعكبة الميمة المدركة ,ككذلؾ تقدير الجيد الذم سيبذؿ كالحظ المتكقح ,ككاذا
حاكلنا أف نربط بيف كجية نظره ككجيتي نظر كؿ مف ىيدر كركتر في تفسير الفرد ألسببي لمنات

السمككي ,تشير إلى أف القدرة كالجيد يصفاف خصا ص األفراد ذكم ال بط الداخمي بظنيـ يعزكف
أسباب نجاحيـ أك فشميـ إلى قدرتيـ أك جيكدىـ ,كبيذا تككف أسباب السمكؾ خا عة لنكع مف

المسؤكلية الشخصية ,أما عزك النات السمككي( :نجاح أك فشؿ إلى صعكبة الميمة أك الحظ ىك مف
خصا ص األفراد ذكم ال بط الخارجي ,كبذلؾ تككف أسباب السمكؾ خارجة عف

بط المسؤكلية

الشخصية.
رابعاً-نظرية العجز المتعمم:
ييعد سميجماف (1975ـ مف ركاد نظرية التعمـ االجتماعي ,كقد كجد مف خ ؿ أبحاثة أف
بعض األفراد في حالة مكاجيتيـ ل حداث الصعبة كالخارجة عف سيطرتيـ أك بطيـ يستجيبكف

بممارسة العجز ,كيبدك سمككيـ في ىذه الحالة ال يتناسب مح األحداث الكاقعة عمييـ؛ إذ إنيـ

يستجيبكف ل حداث بسمبية متقبميف التيديدات النفسية كالعقاب ,كيشعركف كظنيـ ال يستطيعكف فعؿ

شيء ,فيظيركف فقداف األمر ,كعند محاكلة إقناعيـ بظف لدييـ ميارات عالية فوالبان ما يقابمكف ذلؾ

بالمقاكمة كاإلغراء كالتبريرات ,كتعكس إحساسيـ بالعجز ,كالعجز ىك استجابة لمكقؼ مؤلـ سبقت
مكاجيو عمى نحك لـ يكف السيطرة عميو بحيث يتكافؽ مح تعمـ اليركب كالتجنب .فالشخص العاجز

يعتقد أف استجابتو ليس لدييا أم تظثير في إنياء األحداث المؤلمة ألنو طكر تكقعات معممة باستحالة
بط األحداث البي ية ,بينما الشخص العاجز يعتقد بظف استجابتو سكؼ تككف فعالة في إنياء مثؿ ىذه

توير األحداث في البي ة ,كنمت
األحداث ,ألنيـ تعممكا مف خ ؿ خبراتيـ أف استجابتيـ يمكف أف ى
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لدييـ تكقعات معممة بظنو يمكف التحكـ في البي ة كالسيطرة عمييا ,كعندما يكتسب اإلنساف العجز

فيحدث لو:

 -1نقصاف الدافح لمسيطرة عمى نتيجة السمكؾ.
 -2االعتقاد بظف اإلنساف ال يستطيح السيطرة عمى النتيجة.
 -3الخكؼ مف عدـ القدرة كالسيطرة.
كىكذا نجد بعض األفراد ال يمكنيـ اليركب مف بعض الك عيات كالفقر ,كالحرماف كالخ كع

بسبب اعتقادىـ بعدـ القدرة ,كعدـ السيطرة عمى البي ة ,كما يميز الشخص العاجز حسب سميجماف
ث ثة عيكب كىي:
 -1الفشؿ في المبادرة باالستجابة الم مة في ح كر المثير المزع .
 -2عدـ القدرة عمى التعمـ كيؼ يسيطر عمى أحداثة بي تو.
 -3إظيػػار اسػػتجابات انفعاليػػة سػػمبية مثػػؿ القمػػؽ ,كاالكت ػػاب ,كمػػف خػ ؿ ىػػذه النظريػػة نسػػتنت أنػػو إذا
كاف فردان ما يشعر بالعجز ,كيفتقر لمسيطرة عمى األحداث البي ية ,ككما أنو يتميز بالسػمبية ,كتقبػؿ

التيديػػد كالعقػػاب ,فيػػذا مػػا ينطبػػؽ فع ػ ن عمػػى أف ػراد ال ػػبط الخػػارجي الػػذم يتميػػز بالسػػمبية ,كعػػدـ
الشعكر بالمسؤكلية الشخصية عف نتا

األفعاؿ( .مدكر. 25 :2005,

يختمؼ كا عك النظريات تبعان الخت ؼ خمفياتيـ ,كأطرىـ الثقافية كاالجتماعية ,كتبعان لذلؾ

يختمؼ ما يقدمكنو نظريات كآراء .كمما تقدـ مف ىذا الفصؿ نجد أف معظـ النظريات التي تناكلت
تفسير مركز ال بط تجسد ىذا االخت ؼ كالتبايف في االتجاىات التفسيرية.

بالنسبة لنظرية التعمـ االجتماعي لركتر فقد اعتبر أف مفيكـ كجية مركز ال بط مف المفاىيـ

األساسية التي ركزت عمييا النظرية ,كالذم يت مف باقي المفاىيـ األخرل ,كلقد حاكؿ إظيار عناصر
التحكـ الر يسة التي تكجو سمكؾ الفرد ,كتككف لديو انطباعان نفسيان يجعمو يرجح كيعزك سمككو إلى
عكامؿ داخمية أك خارجية .كبيف أف األفراد يختمفكف في كجيات ال بط  ,فيناؾ أشخاص يتمتعكف

بكجية

بط داخمية ,كآخركف يتمتعكف بكجية

بط خارجية.

كيرل كايت أف اإلنساف يكلد كلديو دكافح أكلية لمسيطرة عمى البي ة ,كأننا ال نستطيح التعامؿ

مح البي ة إال إذا عرفناىا ,كأف ىناؾ مجمكعةن مف النشاطات التي يقكـ بيا الفرد لمحاكلة معرفتيا.

كلقد أشار كينر(1974ـ في نظرية العزك إلى أف نجاح أك فشؿ الفرد يعد عام ن ميمان في

فيـ السمككيات المرتبطة بالتحصيؿ ,ككاف متظث انر في صياغة نظريتو بكجية نظر كؿ مف ىيدر كركتر.
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كبالنسبة لنظرية عجز التعمـ ,فترى الباحثة :أف األفراد الذيف يعجزكف عف السيطرة ,يتميزكف
بالسمبية ,كتقبؿ العقاب ,كأنو طكر تكقح باستحالة

ال بط الخارجي ,كعدـ الشعكر بالمس كلية الشخصية.

بط األحداث البي ية ,كينطبؽ ذلؾ عمى أفراد

اعتمدت الباحثة :نظرية التعمـ االجتماعي لػ (ركتر إطا انر نظريان يستند إليو مقياس مركز

ال بط ,كىي نظرية تيعد كاحدة مف النظريات الميمة في تفسير الشخصية كالسمكؾ اإلنساني ,حيث
عد مركز ال بط كاحدان مف أىـ التكقعات المعممة المؤثرة في السمكؾ اإلنساني كاإلنجاز.
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المبحث الثالث
المحالة
االستخدام األمثل في ترشيد المياه
ا
المقدمة:
كبيرة في الحياة البشرية إذ اليمكف ألم مجتمح مف المجتمعات البشػرية العػيش
إف لممياه أ ن
ىمية ن
ػث إف التجمعػ ػػات البش ػ ػرية األكلػ ػػى كانػ ػػت قػػػد أقيمػ ػػت عمػ ػػى ػػفاؼ األنيػ ػػار بػ ػػؿ إف جميػ ػػح
بػ ػػدكنيا حيػ ػ ي

ػببا ر يسػ نػيا فػػي قياميػػا
الح ػػارات العظيمػػة التػػي قامػػت عمػػى مػػر التػػاريق كانػػت الميػػاه ككجػػكد األنيػػار سػ ن
كح ارة كادم الرافديف عمى فاؼ نيرم دجمة كالفرات كح ارة كادم النيؿ عمى فاؼ نير النيؿ.

كرد ذكػر المػاء فػػي الق آػرف الكػريـ ,كيػرتبط المػػاء بخمػؽ اإلنسػػاف:ي﴿وهووو ا َّلو ِوذل َخ َلو َوَ ِموون ادَْو ِ
واء
َ
َ ُ َ
َووان رُ َ ِ
ِ
يرا﴾(الفرقػػاف . 4 :كمػػا ي ػرتبط المػػاء بػػإخراج الثم ػرات
َشووا َف َج َع َلوو ُه ى ََسوو ًبا َو ْ
ووه ًرا َوك َ َ ُّ
ووَ َيوو ً
َُ َ ً
كالػرزؽ﴿,و َأىز ََل ِمن السَم ِء ماء َف َي ْخرج ُِ ِه ِمن ال َّثمر ِ
ات ِر ْز ًيا َّلكُو ْ ﴾(البقػرة. 22 :ككػذلؾ إخػراج النبػات
َ َ
َ
َ ََ
َ َّ َ َ ً
ِ
ِ
ِ
واء َف َي ْخ َر ْجنَوا
األخ ر كالنخيؿ كجنات مف األعناب كالزيتكف كالرمػافَ ﴿ :و ُه َو ا َّلذل َأىز ََل م َن َّ
الس ََمء َم ً
ِ ِ
ِ
ِ
ات ك ُِّل َ ٍ َ
َتاكِ ًبا(﴾...األنعاـ. 99 :
ُِ ِه َى َب َ
َشء َفي ْخ َر ْجنَا منْ ُه َخ ً
ْ
ِضا ُّىخْ ر ُج منْ ُه َح ًّبا ُّم َ َ
كلقػ ػػد تحكلػ ػػت الميػ ػػاه فػ ػػي ظػ ػػؿ ت ازيػ ػػد معػ ػػدالت النمػ ػػك السػ ػػكاني ,كمعػ ػػدالت االسػ ػػتي ؾ كالنػ ػػدرة

الممحكظة في مصادرىا إلى محكر مػف أىػـ الصػراع الػدكلي فػي الربػح األخيػر مػف القػرف الما ػي ,كقػد
تنبظ العديد مف الباحثيف بنشكب حركب بيف الدكؿ المتشاط ة بسبب الميػاه خػ ؿ القػرف الحػالي داعمػيف

آ ار يػػـ بصػػدكر العديػػد مػػف الد ارسػػات ,كالتقػػارير الدكليػػة التػػي تحػػذر شػػحو الميػػاه كنػػدرتيا كتقػػارير البن ػؾ
الدكلي كالمجمس العاممي لممياه ف ن عف مؤسسات كالمراكز البحثية المتخصصة ,بؿ يرل الػبعض أف
قيمػػة الميػػاه العذبػػة فػػي المسػػتقبؿ سػػتفكؽ قيمػػة الػػنفط ,أف معظػػـ الػػدكؿ العربيػػة تعػػاني مػػف نػػدرة الميػػاه

سنكيا ,كقد كصؿ في عاـ 2006عدد الدكؿ العربية إلى تقػح تحػت خػط الفقػر العػالمي لمميػاه,
المتجددة ن
كالذم حددتو األمـ المتحدة بظقؿ مف ألؼ متر مكعب سنكيا لمفرد إلى ( 19دكلة( .غانـ :حساف
وتررررى الباحثرررة :أ ف ترشػػيد اس ػػتخداـ المي ػػاه المح ػ ة م ػػف المكا ػػيح الميمػػة ف ػػي ذل ػػؾ العص ػػر
الحػػديث ,كنخػػص بالػػذكر ربػػات البيػػكت ,كترشػػيد اسػػتخداـ الميػػاه المح ػ ة ىػػك اسػػتخداـ الميػػاه المح ػ ة
بشػرط المحافظػة عمييػا ,كعػدـ اإلسػراؼ كالتبػذير فػػي االسػتخداـ ,كقػاؿ النبػي -صػمى اهلل عميػو كسػػمـ:-

(كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف وال مخيمة فالمؤمف مظمكر باالقتصاد في كؿ شػيء منيػي
عف اإلسراؼ في كؿ شيء حتى الماء حتػى فػي الك ػكء كالوسػؿ يقتصػد.فقػد تسػتخدـ ربػو البيػت الميػاه

فػػي الطػػبق كالشػػرب ,لػػذلؾ البػػد التركيػػز عمػػى دكر الم ػرأة فػػي ترشػػيد االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المح ػ ة,
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فنحف بقطاع غزة نعاني مف شح المياه ,كاألجياؿ القادمة سكؼ تعاني مف قمو المياه ,كسنكاجيو مشاكؿ

بد مف نشػر تكعيػو لربػات البيػكت ,ألف تقػح المسػ كلية عمػييف  ,كىػف أكثػر
كثير بق ية المياه ,لذلؾ ال ى
استعماال لممياه.
ن
المحالة:
االستخدام األمثل لترشيد لممياه
ا
وتعرفو الباحثة :ىك ترشيد استخداـ المياه المح ة حيث يمكف االستفادة منيا بظقؿ كمية,
الز دة ,كفؽ معايير معينة.
كالمياه المح ة ىي المياه التي تـ إزالة ممكحتيا ,ككازالة الشكا ب ا
المحالة:
المياه
ا
اما ك ح معايير إ افية لجكدة مياه
أما بالنسبة لممياه التي تنتجيا أجيزة التحمية فربما كاف لز ن
اء أكاف مصدر المياه الخاـ مياه البحر أـ المياه الجكفية أـ
الشرب التي تنتجيا كحدات تحمية المياه سك ن
نظر ألف المياه المح ة التي يشربيا الناس قد تختمؼ في تركيبيا عف مياه
السطحية األسنة ,كىذا نا
الشرب التي تزكدىا مصادر المياه العذبة الطبيعية.

عموما:
جودة مياه الشرب
ً
يمة مف المكاد

عمكما يمزـ العناية بتحديد نكعية المقادير ال
عند تحديد جكدة مياه الشرب
ن
المكجكدة فييا ,إذ إف ىناؾ بعض المكاد التي يجب التشدد في إتباع معايير تكاجدىا في مياه الشرب
نظر لنشاطيا الحيكم (. U.S. EPA, 1999
حتى لك كانت بكميات متناىية في ال آلة ,نا

أىمية المياه وموقف اإلسالم منيا:
احدا
يستطيح اإلنساف أف يعيش أسابيح عديدة بدكف طعاـ ..كلكنو ال يستطيح العيش
أسبكعا ك ن
ن
بدكف ماء ,ألف فقداف الجسـ لمماء يؤدم إلى الي ؾ أسرع مف الجكع .كيعد الماء مف أشير المكاد التي
عرفيا اإلنساف ,كمف أكثر المكارد الطبيعية

ركرة لحياتو ,فبالماء يكمف سر الحياة ,كيقكؿ اهلل

تعالى﴿وجع ْلن َِامنَادَْ ِ
اء ُك َّل َم ٍء َح ٍّو َي َف َ
ُون﴾[األنبياء.]30:
َل ُي ًْ ِمن َ
َ َ َ

لذا فقد نشظت الحياة عمى األرض منذ بدء الخميفة ,كستبقى إلى يرث اهلل األرض كمف عمييا
مرتبطة بالماء ,كقد ليكحظ مف أقدـ العصكر أف الماء ىك العنصر األساسي الستقرار اإلنساف ,كازدىار

ح ارتو ,فظينما كجد الماء كجدت الح ارة ,كال عجب أف ارتبطت الح ارات القديمة ارتباطنا كثيقنا
بمكارد المياه العذبة ,كليس بوريب أف يجتمح البدك في الكاحات حكؿ عيكف الماء ,فالماء ال يمكف
االستوناء عنو الستحالة استمرار الحياة بدكنو (الفقي. 52 :1999 ,
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فالماء ىك أكثر المكاد كجكدا عمى األرض ,حيث يوطي أكثر مف ث ثة أرباع الكرة األر ية,

حيث يم المحيطات كاألنيار ,كيكجد في اليكاء عمى شكؿ بخار ,كفي باطف األرض .كبدكف الماء
التكجد حياة ,فالماء يدخؿ في تركيب كؿ كا ف حي ,فيزف ما يقرب مف ثمثي جسـ اإلنساف ,كث ثة

أرباع جسـ الطا ر ,كأربعة أخماس ثمار الفكاكو ,فيك المككف األساسي لمعظـ الكا نات الحية ,كقاؿ

تعالى ﴿واَّللَُّ َخ َل ََ ك َُّل داُ ٍة ِمن م ٍ
اء﴾[النكر.]45:
َ
َ َّ ْ َ

كىنػ ػ ػػاؾ ع قػ ػ ػػة مت زم ػ ػ ػػة كقكيػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػيف نػ ػ ػػزكؿ المػ ػ ػػاء م ػ ػ ػػف السػ ػ ػػماء كخ ػ ػ ػػركج النبػ ػ ػػات ,كق ػ ػ ػػاؿ

ِ َ ِ
َالسَم ِء َم ً َ
م ٍء﴾[األنعاـ.]99:
اء َفي ْخ َر ْجن َِاِبِنَ َبا َت ُك ِّل َ ْ
تعالىَ ﴿:و ُه َوا َّلذييى َزدَن َّ َ

كما أثبت عمـ الكيمياء الحيكية ,أف الماء الزـ لحدكث التفاع ت كالتحكالت التي تتـ داخؿ
أجساـ األحياء ,كأثبت عمـ كظا ؼ األع اء (الفسيكلكجي أف الماء

ركرم لقياـ كؿ ع ك في

جسـ اإلنساف بكظا فو عمى الكجو األمثؿ ,كبدكف الماء ال يمكف ليذا الع ك ,كغيره أف يستمر في
عممو ككجكده .كنعتمد في حياتنا عمى المياه في مجاالت شتى كأغراض متعددة ,فالمياه يشربيا

مصدر مف مصادر الوذاء ,فالبي ة الما ية عذبة أك
نا
كيعد
اإلنساف كالحيكاف كيرتكم منيا النبات ,كما ي
مالحة ,ىي بي ة الكثير مف المخمكقات كالكا نات الحية التي يعتمد عمييا اإلنساف في غذا و .كما أف
المياه عامؿ ممطؼ لدرجات الح اررة عمى اليابس ,فيي تساعد عمى خفض درجات الح اررة المرتفعة,
كرفح درجة الح اررة المنخف ة ,ىذا باإل افة إلى أف لمماء خكاص فريدة في عممية التمثيؿ ال ك ي

الدكر الفعاؿ في عممية االنتقاؿ عمى سطح
لمنبات ,كما أنو مكصؿ ردمء لمكيرباء ,كما أف لممياه
ى
األرض ,حيث يسير فييا السفف كالقكارب كغيرىا (شحاتو. 119 :1999,
أبعاد ترشيد استخدام المياه المنزلية:
كتعكد أىمية ترشيد استخداـ المياه المنزلية أم عدة أبعاد ,كما حػددىا الفقػي (1421 ,16ق ,

إلػػى األبعػػاد الخمسػػة التاليػػة( :أ البعػػد الػػديني ,كالػػذم يتمثػػؿ فػػي الػػديف اإلس ػ مي الحنيػػؼ الػػذم أمػػر
بترشػػيد اسػػتخداـ الميػػاه ,كعػػدـ اإلس ػراؼ كالمحافظػػة عمييػػا بوػػض النظػػر عػػف كفرتيػػا مػػف نػػدرتيا( ,ب

كالبعد الجورافي ,حيػث تقػح المممكػة

ػمف المنػاطؽ المداريػة الجافػة التػي تتميػز بالجفػاؼ ,كقمػة المطػر

كتذبذبػػو مػػف حيػػث الكميػػة كالفصػػمية( ,ج كالبعػػد االجتمػػاعي ,كالمتمثػػؿ فػػي التوي ػرات االجتماعيػػة التػػي

شػػيدتيا المممكػػة ,كالتػػي أدت إلػػى ت ازيػػد اسػػتي ؾ الميػػاه المنزليػػة كالطمػػب عمييػػا ,كالتػػي مػػف أىميػػا ت ازيػػد
أعػػداد السػػكاف كازديػػاد نسػػبة التح ػػر بػػيف السػػكاف كارتفػػاع مسػػتكل المعيشػػة ,كتػػكفر التجييػزات المنزليػػة

العص ػ ػرية التػ ػػي تسػ ػػيـ فػ ػػي زيػ ػػادة اسػ ػػتي ؾ الميػ ػػاه( ,د كالبعػ ػػد االقتصػ ػػادم ,كالمتمثػ ػػؿ فػ ػػي األنشػ ػػطة
االقتصادية ال خمة التي شيدتيا المممكػة خػ ؿ العقػكد األخيػرة كالتػي أدت إلػى زيػادة اسػتي ؾ الميػاه,
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(ق كالبعػػد البي ػػي ,كالمتمثػػؿ فػػي أف ترشػػيد الميػػاه بمكافحػػة التسػػرب كاليػػدر يمنػػح ارتفػػاع منسػػكب الميػػاه
الجكفية التي تؤثر عمى المباني ,كىبكط طبقات األسفمت كتمكث المياه المنقكلة بسبب الطفح بالشكارع.
ترشيد االستخدامات الموارد المائية:
تشير العديد مف الدراسات إلى أف كمية المياه العذبة في العالـ محدكدة ,كأف تكزيعيا مف حيػث

المكاف كالزماف متفاكتنا مما يؤدل إلى مكجات متكررة مف الفي انات كالجفاؼ ,كالتي يعػانى مػف آثارىػا
السالبة العديد مف البشر مؤثرة عمى جميػح أكجػو الحيػاة .كمػا تتعػرض تمػؾ الميػاه لمتمػكث المت ازيػد نتيجػة
لمممارسات الجا رة كاالسػتخداـ غيػر المرشػد ,كالػذم يػؤدل إلػى ن ػكب بعػض التككينػات الحاممػة لمميػاه

الجكفية كغير المتجددة .كىذا إ افةن إلى ال وكط المت ازيدة عمى مف تظثير التوير المناخي ( Saliheal
. Ali, 1992

ترشيد استخدامات البمدية:
ىنال ػػؾ ت ازي ػػد كا ػػح ف ػػي االىتم ػػاـ بترش ػػيد اس ػػتخداـ المي ػػاه ,ككادارة الطم ػػب عميي ػػا ل حتياج ػػات
الح رية كالريفية (البمدية في جميح أنحاء العالـ ,كذلؾ بيدؼ تقميؿ الفاقد منيػا ممػا يسػاعد فػي تػكفير
تمػؾ الميػاه ألعػداد إ ػافية مػػف البشػر كتقميػؿ العػبء عمػى كسػػا ؿ صػرؼ عمػى صػرؼ الميػاه الصػػحية,
كتخفػػيض الطاقػػة المطمكبػػة إلنتاجيػػا كص ػرفيا .كيص ػػعب ك ػػح تعريػػؼ دقيػػؽ لترشػػيد اسػػتخداـ المي ػػاه

لتػػداخؿ ذلػػؾ مػػح عػػدة مفػػردات مسػػتخدمة فػػي األكسػػاط الميتمػػة بمثػػؿ ىػػذه ألمػػكر كػػإدارة الطمػػب عمػػى

المي ػ ػ ػػاه .كق ػ ػ ػػد عرف ػ ػ ػػت إدارة الطم ػ ػ ػػب (كادم مين ػ ػ ػػا (مطبكع ػ ػ ػػات مش ػ ػ ػػركع إدارة الطم ػ ػ ػػب عم ػ ػ ػػى المي ػ ػ ػػاه

 WADIMenaيإدارة الطمبيبظنيا تتعمػؽ بإصػ ح شػبكات تكزيػح الميػاه كتحسػيف ممارسػات االسػتخداـ
مف أجؿ تقميؿ الفاقد في المياه .كما أنيا تعني بالسػمككيات ,كلػذا يمكػف تعريفيػا يبظنيػا ممارسػة أك تقنيػة

أك أداة أك سياسػػة ينػػت عنيػػا اسػػتخداـ الميػػاه بظسػػمكب أكثػػر فعاليػػة كمسػػاكاة كاسػػتدامةي (ككالػػة التنميػػة
العالمية. Idrc ,
تحمية مياه البحر:
يكجد في قطاع غزة ث ث محطات لتحمية مياه البحر ,كاحدة منيـ تعمؿ ,كاثنتيف قيػد اإلنشػاء,

كيطمؽ عمى ىذه المحطات قصيرة األجؿ أك محطات التدخؿ السريح حسب تسمية سػمطة الميػاه ,كذلػؾ
بيػػدؼ معالج ػػة االسػػتي ؾ الج ػػا ر لمميػػاه الجكفي ػػة كحمايػػة الخػػزاف الجػػكفي م ػػف النزيػػؼ المس ػػتمر ق ػػدر

اإلمكػػاف مػػف الطمػػب المرتفػػح عمػػى الميػػاه ف ػي قطػػاع غ ػزة ,كألف العػػرض ال يت ػكازف مػػح الطمػػب بسػػبب
محدكديػػة مػػكرد الميػػاه فػي قطػػاع غػزة ,كمػػف المتكقػػح كالمفتػػرض أف ترتفػػح طاقػػة اإلنتػػاج ليػػذه المحطػػات
سنكيا (ما ي. 109-108 :2015 ,
حتى تصؿ إلى  13مميكف متر مكعب ن
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 -1محطة مياه لتحمية مياه البحر في دير البمح:
محطة لتحمية مياه البحر بطاقة إنتاجية  2600متر مكعب في يكـ المياه المح ة ,كسكؼ يتـ

العمؿ في كامؿ طاقتيا اإلنتاجية خ ؿ شيريف مف تاريق المقابمة ,كمخطط لرفح طاقتيا اإلنتاجية حتى
تصػػؿ إلػػى 5400متػػر مكعػػب مػػف الميػػاه المح ػ ة فػػي اليػػكـ مسػػتقب ن (مجمػػس الميػػاه الػػكطني,2015 ,

سمطة المياه الفمسطينية. 2014 ,

 -2محطة لتحمية مياه البحر جنوب دير البمح:
محطة لتحمية مياه البحر بطاقة إنتاجية  6000متر مكعب مف المياه المح ة في ,سكؼ
تعمؿ بكامؿ طاقتيا اإلنتاجية في نياية سنو(2016ـ  ,كمخطط لرفح طاقتيا اإلنتاجية حتى يصؿ إلى

 20000متر مكعب في يكـ مف المياه المح ة مستقب ن  ,كسكؼ تقدـ مستقب ن الخدمة لجزء مف سكاف
محافظتي خانيكنس كرفح ,حيث يقدر عدد المستيمكيف المخطط لخدمتيـ بالمياه المنتجة مف المحطة

ب  75000نسمة في نياية سنو ( 2016مجمس المياه الكطني ,2015 ,سمطة المياه الفمسطينية,
. 2014

 -3محطة لتحمية مياه البحر في مدينة غزة:
محطة لتحمية مياه البحر بطاقة إنتاجية 10000متر مكعب في يكـ مف المياه المح ة,

كسكؼ تعمؿ بكامؿ طاقتيا اإلنتاجية في منتصؼ سنو(2016ـ  ,كمخطط لرفح طاقتيا اإلنتاجية حتى
تصؿ إلى

عؼ طاقتيا اإلنتاجية في المستقبؿ ,حيث يقدر عدد المستيمكيف المخطط لخدمتيـ بالمياه

المنتجة مف ىذه المحطة 200000نسمة في منتصؼ سنة  ,2016كالمناطؽ المستيدفة خدمتيا في
مدينة غزة ىي مخيـ الشاط

ل ج يف ,كمنطقة النصر الوربي كمنطقة الشيق ر كاف كمنطقة تؿ

اليكل ,كمف المقرر مستقب ن أف يتـ إنشاء محطة مركزية لتحمية المياه البحر (تحت الدراسة بطاقة

إنتاجية تبم 55مميكف متر مكعب في سنو كمرحمة أكلي ,بحمكؿ العاـ(2017ـ في الجزء األكسط مف

قطاع غزة ,سيتـ زيادة قدرتيا اإلنتاجية إلى  129مميكف متر مكعب في سنة بحمكؿ العاـ(2035ـ ,
كسيتـ خمط المياه المح ة مح المياه الجكفية المستخرجة كتكزيعيا عمى المستيمكيف مف خ ؿ مرافؽ

التكزيح (مجمس المياه الكطني ,2015 ,سمطة المياه الفمسطينية. 2014 ,
ثانيا -تحمية المياه الجوفية قميمو المموحة:

كص ػػؿ الك ػػح الم ػػا ي ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة إل ػػى درج ػػة كبيػ ػرة م ػػف الت ػػدىكر المس ػػتمر ,كذل ػػؾ عم ػػى

المستكل الكمي كالنكعي في المياه الجكفي فمث تتراكح ممكحة ميػاه اآلبػار فػي القطػاع مػا بػيف ,3500
 1500مميجراـ/لت ػػر ,ف ػػي ح ػػيف تكص ػػي منظم ػػك الص ػػحة العالمي ػػة بػ ػظف ى ػػذه القيم ػػة ال تزي ػػد ع ػػف 250

مميجراـ/لتػػر (سػػمطة جػػكدة البي ػػة . 2015.كحسػػب إحصػػا يات جيػػاز اإلحصػػاء المركػػزم لعػػاـ 2013
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ح ػػكؿ تقي ػػيـ األسػ ػرة لج ػػكدة المي ػػاه يت ػػح أف  %42.2يعتب ػػركف المي ػػاه س ػػي ة ك %52يعتب ػػركف المي ػػاه

متكسطة ك %5.8يعتبركف المياه جيدة (الجياز المركز لإلحصاء الفمسطيني. 2013 ,
الخزان الجوفي:

ييعػػد الخ ػزاف الجػػكفي المكجػػكد تحػػت سػػطح األرض كالمعػػركؼ بالميػػاه الجكفيػػة المػػكرد الػػر يس
لممياه العذبة في العديد مف المناطؽ ,كتنشظ المياه الجكفية مػف تمػؾ الميػاه المرشػحة مػف سػطح األرض,
كالتي شقت طريقيا إلى الطبقات التحتية ,كتمر المياه الجكفيػة المرشػحة خػ ؿ طبقػة غيػر مشػبعة أثنػاء

مسػمكيا إلػى الطبقػة المشػبعة ,كىػػى التػي تيعػرؼ بالطبقػة الحاممػة لمميػػاه كالمعركفػة باسػـ الخػزاف الجػػكفي
(الح ؽ. 127-126 :2002,
كقػػد يكػػكف الخ ػزاف الجػػكفي مقيػ نػدا ,كىػػك عبػػارة عػػف طبقػػة مػػف الصػػخكر المسػػمية حاممػػة لمميػػاه
محصكرة بيف طبقتيف غير منفذتيف مف الصخكر الصماء ,كتتسرب المياه الجكفيػة فػي الخػزاف الجػكفي,

ػبعا ,كيطمػػؽ عمػػى ىػػذا المسػػتكل منسػػكب المػػاء الجػػكفي,
كتصػػؿ إلػػى مسػػتكل يكػػكف عنػػده الخ ػزاف مشػ ن
ػر ليرتف ػػح
أفقيػ ػا ,ب ػػؿ يتب ػػح ش ػػكؿ طبكغرافي ػػة م ػػف س ػػطح األرض ,كيك ػػكف ح ػ نا
فمنس ػػكب المي ػػاه ل ػػيس خط ػػا ن
كينخفض طيقنا لظركؼ توذية الخزاف الجكفي أك استو لو(الس كم. 25 :1980,

كتكجػػد الخ ازنػػات الجكفيػػة فػػي نػػكعيف مػػف التككينػػات الجيكلكجيػػة :أمػػا النػػكع األكؿ – فيػػك عبػػارة

عف التككينات المتماسكة التي تتظلؼ مف صخكر صػمبة مػح كجػكد ميػاه جكفيػة فػي شػقكقيا كصػدعكىا,

كتعتمد كمية المياه عمى إعداد الشقكؽ كمكاقعيا المكجكدة بيا ,كالنكع الثاني -ىك عبارة عػف التككينػات
غير المتماسكة كالمؤلفة مف الرمؿ ,كالحصى ,كالحصػباء ,كغيرىػا ,حيػث تتبػايف كميػات الميػاه الجكفيػة

تبعػا لػػت حـ ىػػذه المػكارد كحجػػـ الحبيبػات كالفػراغ المكجػػكد بيػػا ,فػػالحجر الرممػػي كالكثبػػاف
فػي التككينػػات ن
الرممية -مث ن -تعد تككينات جيدة لحمؿ المياه (الح ؽ. 27 :2007 ,
أىمية المياه الجوفية في قطاع غزة:
تيعد المياه الجكفية مف أىـ المصادر الما ية التي تكلييا الدكؿ بال االىتماـ لممحافظة عمييا,
كمنح التمكث البي ي مف الكصكؿ إلييا ,فالتمكث البي ي كاالستخداـ العشكا ي لممياه الجكفية ييدداف
ثركات المياه الجكفية في العالـ.
وبالتالي يمكن القول:أف المياه الجكفية ىي المصدر الر يس كاألساس لممياه في قطاع غزة,
نظ ار لعدـ كجكد مياه سطحية عذبة ,كاألنيار كالبحيرات ,حيث تستخدـ المياه الجكفية في العديد مف
مصدر لمشرب كاالستخداـ المنزلي ,ككذلؾ تستخدـ في االستي ؾ
نا
المجاالت أىميا ,أنيا تعتبر
الزراعي كالصناعي ,حيث ييعد الماء بعد اليكاء مف أىـ المككنات ال ركرية لحياة اإلنساف كس متو,
أسبكعا أك أسبكعيف,
فيك يشكؿ أكثر مف ث ثة أرباع كزف جسـ اإلنساف ,كقد يستطيح اإلنساف العيش
ن
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أك أكثر مف دكف غذاء ,كلكف لف يستطيح البقاء مف دكف ماء ألكثر مف عدة أياـ(انعيـ:2003 ,

. 10

كنظر لعدد السكاف الكبير في محافظة غزة كالكثافة السكانية العالية ,كاعتمػادىـ بشػكؿ أساسػي
نا
عمػػى الميػػاه الجكفيػػة لكافػػة االسػػتخدامات سػػالفة الػػذكر ,األمػػر الػػذم أدل إلػػى اسػػتنزاؼ الخ ػزاف الجػػكفي

بشػػكؿ كبيػػر جػ نػدا ,ناىيػػؾ عػػف قمػػة الجريػػاف السػػطحي باسػػتثناء كادم غ ػزة الػػذم يعتبػػر الحػػد الطبيعػػي
لممحافظة مف جية الجنكب كالذم يعتبر مف أكبر أكدية فمسطيف شبو الجافة مف حيث المسػاحة ,حيػث

يبم طكلو مف الشرؽ إلى الورب في قطاع غزة حكالي  8كـ ,كتقدر مساحتو داخؿ القطاع 29 .4كـ2

(مشتيى . 65 :1999 ,كتعتبر كمية مياىو قميمة كقد تصؿ إلى  20مميكف متر مكعب سنكيا ,أك تقؿ

3-2ممي ػػكف مت ػػر مكع ػػب س ػػنكيا ,كذل ػػؾ حس ػػب كمي ػػات ىط ػػكؿ األمط ػػار ف ػػي الح ػػكض الم ػػا ي لمػ ػكادم,

كحسب تحكـ سمطات االحت ؿ في مياه الكادم (غنايـ. 6 :2006 ,
الممارسات اإلسرائيمية تسيم في تعزيز مشكمة نقص وتموث المياه:

تعد السياسيات اإلس ار يمية تجاه قطاع الميػاه الفمسػطيني منػذ احت ليػا ل ار ػي الفمسػطينية فػي
العػ ػ ػػاـ(1967ـ السػ ػ ػػبب كراء ظيػ ػ ػػكر المشػ ػ ػػكمة كتفاقمي ػ ػ ػا كتستعر ػ ػ ػػيا الكرقػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى النحػ ػ ػػك اآلتػ ػ ػػي
)مطر: 2008 ,



حفرت سمطات االحت ؿ أكثر مف  26ب نار عمى طكؿ خط اليدنة تفاصيؿ بيف القطاع كدكلة
طبيعيا إلى خزاف قطاع
االحت ؿ اإلس ار يمي في محاكلة لمنح أك تقميص كميات المياه المنسابة
ن



سدكدا صويرة لحجز المياه السطحية التي تنساب عبر األدكية إلى قطاع
أقامت سمطات االحت ؿ
ن
و
خاصة كادم غزة.
غزة كب



تعمدت قكات االحت ؿ تدمير البنية التحتية لقطاع غزة ,باستيداؼ اآلبار ,كخزانات كبرؾ المياه,

غزة الجكفي.

كخطكط التوذية الر يسة كشبكات الرم ,خ ؿ االجتياحات كاالعتداءات الحربية المتكاصمة.
كلقد كاف لمحرب اإلس ار يمية عمى قطػاع غػزة فػي بدايػة العػاـ الما ػي األث يػر الكبيػر عمػى البنيػة
التحتية الفمسطينية لمرافؽ المياه كالصرؼ الصحي ,حيث أشػارت تقريػر لمصػمحة بمػديات السػاحؿ عمػى

أف القيمػػة اإلجماليػػة ل

ػرار قػػد بموػػت حػكالي  6مميػػكف دكالر ,حيػػث كصػػمت القيمػػة التقديريػػة لمتػػدمير

بشبكة تكزيح المياه كشبكات تصريؼ مياه الصرؼ الصحي بحػكالي 3 ,5مميػكف دكالر كظ ػرار مباشػرة

كغيػػر مباش ػرة بالشػػبكات ,كقػػد أدل القصػػؼ الجػػكم كالبػػرم إلػػى الػػدمار المباشػػر ليبػػار كخ ازنػػات الميػػاه

بقطػػاع غػزة ,حيػػث كصػػمت القيمػػة التقديريػػة لمتػػدمير بمنشػػآت اآلبػػار كحػػدة بػػظكثر مػػف  350ألػػؼ دكالر,
ػدمير شػام ن  .لقػد بمػ عػدد السػكاف الػذيف لػـ
بينما كػاف التػدمير ب ػريف كخػزاف ميػاه بسػعة  5000كػكب ت نا
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تصػ ػػميـ ميػ ػػاه الشػ ػػرب عمػ ػػى أثػ ػػر ىػ ػػذا العػ ػػدكاف اإلس ػ ػ ار يمي إلػ ػػى  800ألػ ػػؼ نسػ ػػمو (مصػ ػػمحة بمػ ػػديات

الساحؿ. 2009:

مما سبؽ ن حظ أف الفمسطينييف محركمكف مف ممارسة سيادتيـ الكطنية الكاممة ,كأف

التصرؼ بالمياه ىك استمرار ليذه السيادة فذلؾ ىك أساس الحياة كالبقاء لمدكلة الفمسطينية المستقبمية,
فالمياه ىي شرياف حياتيا كأحد مقكماتيا كدكلة .كىذا ما جعؿ مسظلة المياه مف الق ايا الر يسة في

مفاك ات الك ح النيا ي بيف الفمسطينييف كاإلس ار يمييف.
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تعقيب عام عمى اإلطار النظري:
لقد شػيدت مشػك ت الميػاه اىتمػاـ العديػد مػف المؤسسػات كاليي ػات كالرسػمية كاألىميػة كالمحميػة

كالدكلي ػػة ,مم ػػا دف ػػح المس ػػؤكليف كالميتم ػػيف كالخبػ ػراء عم ػػى المس ػػتكل الع ػػالمي من ػػذ الس ػػبعينات إل ػػى عق ػػد
الم ػػؤتمرات لبح ػػث ,كد ارس ػػة تم ػػؾ المش ػػك ت إليج ػػاد الحم ػػكؿ لي ػػا ,إد ارك ػػا م ػػنيـ ألىمي ػػة المي ػػاه ك ػػركرة
المحافظػػة عمييػػا كترشػػيد اسػػتخداميا ,كمػػف تمػػؾ المػػؤتمرات مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة المعنػػي بالميػػاه كالػػذم
عقػػد فػػي األرجنتػػيف عػػاـ )1977ـ كالػػذم كانػػت غايتػػو عمػػؿ الد ارسػػات ,كاتخػػاذ التكصػػيات كالخط ػكات

ال زمة مف أجؿ تظميف الماء الصالح لمجميح.
عرضررررت الباحثررررة :مفي ػػكـ المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة ,كتعريفي ػػا ,كنشػ ػظة المس ػػؤكلية االجتماعي ػػة,
كتعرفػػت الباحثػػة عمػػى كجيػػة النظػػر النفسػػية كاالجتماعيػػة لنظريػػة أدلػػر ,كفػػركـ ,كسػػكليفاف ,كركجػػرز,
كستركنؾ.
أمػا مفيػػكـ مك ػػح ال ػػبط( :داخمػػي-خارجي حاكلػػت إعطػاء فكػرة عػػف مفيػػكـ مك ػػح ال ػػبط:

(داخمي -خارجي  ,كمؤشرات ف تي ال بط( :الداخمي -الخارجي  ,كخصا ص األفراد في ف تي مك ػح
ال ػػبط( :داخمػػي-خػػارجي  ,كالعكامػػؿ المػػؤثرة فػػي مك ػػح ال ػػبط( :داخمػػي-خػػارجي األسػرة  ,كالعامػػؿ
االجتماعي كاالقتصادم ,كعامؿ السف ,كمفيػكـ الػذات ,كثقافػة المجتمػح ,كالمسػتكل الد ارسػي ,كنظريػات

مك ح ال بط( :الداخمي-الخارجي .
وحاولت الباحثة :إعطاء فكرة عف االستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المح ة ,كالمياه المحػ ة,
كجكدة مياه الشرب ,كأىمية المياه مف المكقؼ اإلس مي ,كأبعاد ترشيد استخداـ المياه المنزليػة ,كترشػيد

اسػػتي ؾ الميػػاه ,كترشػػيد االسػػتخدامات الم ػكارد الما يػػة ,كترشػػيد اسػػتخدامات البمديػػة ,تحميػػة ميػػاه البحػػر
محطػػة ميػػاه لتحميػػة ميػػاه البحػػر فػػي ديػػر الػػبمح كمحطػػة لتحميػػة ميػػاه البحػػر جنػػكب ديػػر الػػبمح ,كمحطػػة
تحمية مياه البحػر فػي مدينػو غػزة ,كثػـ تعرفػت عمػى أىميػة الميػاه الجكفيػة فػي قطػاع غػزة ,كالتعػرؼ إلػى

الممارسات اإلس ار يمية التي تسيـ في تعزيز مشكمة نقص كتمكث المياه.
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الفصل الثالث

الذراساث السابقت
 المحرررور األول-دراسرررات تناولرررت العالقرررة برررين المسرررؤولية االجتماعيرررة وموضرررع
الضبط.
المحالة.
 المحور الثاني :دراسات تتعمق بترشيد استخدام المياه
ا
 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة.
 فروض الدراسة.

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
المقدمة:
تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات الصمة بمتويػرات

الد ارس ػػة الحالي ػػة ,كيج ػػدر اإلش ػػارة إل ػػى أف الد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تناكل ػػت المسػ ػؤكلية االجتماعي ػػة م ػػح
متويرات أخرل كانت عديدة ,ككذلؾ بالنسبة لمدراسات السابقة التي تناكلت مك ح ال بط مح متويػرات

أخرل فيي عديدة ,كلذلؾ سكؼ تقسـ الد ارسػات السػابقة محػكريف ,المحػكر األكؿ سػكؼ تعػرض الباحثػة
فيػػو الع قػػة بػػيف المسػػؤكلية االجتماعيػػة كمك ػػح ال ػػبط ,أمػػا المحػػكر الثػػاني فيت ػػمف د ارسػػات سػػابقة
حكؿ االستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المح ة كفقا لتسمسؿ زمني مف القديـ إلى الحديث ثػـ سػتعرض
الباحثة التعقيب عمى الدراسات السابقة كذلؾ عمى النحك التالي:

المحور األول:
دراسات تناولت العالقة بين المسؤولية االجتماعية وموضع الضبط
 -دراسة (قيموبى ،خالد :)2009 ،المسؤولية االجتماعية وعالقتيا بكل من وجية الضبط وفاعمية

الذات لدى عينة من طالب جامعة الممك عبد العزيز بجدة.

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة الع قػػة ب ػػيف المس ػؤكلية االجتماعيػػة ككػػؿ مػػف كجيػػة ال ػػبط

كفاعميػػة الػػذات ,ككػػذلؾ الع قػػة بػػيف كجيػػة ال ػػبط كفعاليػػة الػػذات  ,كالكشػػؼ عػػف الفػػركؽ فػػي كػػؿ مػػف

المسؤكلية االجتماعيػة ككجيػة ال ػبط كفاعميػة الػذات ,كفقػا لمتويػر التخصػص كالفرقػة الد ارسػية ,كأي ػا
التحقػػؽ مػػف كجػػكد فػػركؽ بػػيف الط ػ ب ذكم كجيػػة ال ػػبط الػػداخمي كنظ ػ ار يـ مػػف ذكل كجيػػة ال ػػبط

الخارجي في المسؤكلية االجتماعية كفاعمية الذات ,كتككنت عينة دراستو مف ( 376طالبػان مػف طػ ب

جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز بجػػدة ,كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس المس ػ كلية االجتماعيػػة لمحػػارثى (, 1995
كمقيػ ػػاس كجيػ ػػة ال ػ ػػبط (الػ ػػداخمي -الخػ ػػارجي مف إعػ ػػداده ,كمقيػ ػػاس فعاليػ ػػة الػ ػػذات لمعػ ػػدؿ (, 2001
كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أىػػـ النتػػا

التاليػػة :كجػػكد ع قػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف جميع ػا إبعػػاد المس ػؤكلية

االجتماعية كبيف كجية ال بط (الداخمي -الخارجي  ,كأي ن ا كجػكد ع قػة ارتباطيػة مكجبػة بػيف فاعميػة
الػػذات ككجيػػة ال ػػبط (الػػداخمي -الخػػارجي  ,كأي ػػا كجػػكد ع قػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف فاعميػػة الػػذات
ككجيػػة ال ػػبط الػػداخمي ,بينمػػا التكجػػد ع قػػة بػػيف فاعميػػة الػػذات كجيػػة ال ػػبط الخػػارجي ,كعػػدـ كجػػكد

فركؽ ذات داللة إحصا يا بيف أفراد العينة سكاء في التخصص أك المستكل الدراسي في كجية ال بط.
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المحور الثاني:

المحالة
االستخدام األمثل في ترشيد المياه
ا
 دراسة (شعير :)2001 ،الوعي المائي لدى الطالب المعممين بكمية التربية.ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة المستكل العاـ لمكعي الما ي لدل الط ب المعمميف بكمية التربية
جامعة المنصكرة ,في الجكانب المعرفية ,كمستكل االتجاىات نحك ق ايا المياه ,كتككنت عينة الدراسة

طالبا كطالبة مف ط ب الفرقة الرابعة بكمية التربية جامعة المنصكرة ,كتككنت أدكات
مف (319
ن
الدراسة مف (اختبار الجكانب المعرفية لمكعي الما ي ,إعداد مقياس اتجاىات نحك الق ايا المياه كاتبح
الباحث المني الكصفي التحميمي ,كتكصمت نتا

الدراسة إلى أف :المستكل العاـ لمكعي الما ي في

جكانبو المعرفية أقؿ مف حد الكفاية المطمكب ,كالذم حدد في ىذه الدراسة %75(:مف الدرجة الكمية
الختبار الجكانب المعرفية لمكعي الما ي ,مستكل اتجاىات الط ب المعمميف بكمية التربية يقؿ عف حد

الكفاية المطمكب كىك ( %75مف الدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحك ق ايا المياه.

 -دراسة (عالم:)2003 ،تصور مقترح لمنياج الدراسات االجتماعية في مرحمة التعميم األساسي

في ضوء قضايا المياه.

ىدفت الدراسة إلى التظكيد عمى أىمية التربية الما ية الحقيقة باعتبارىا كسيمة تساعد المتعمـ عمى
اكتساب مقكمات السمكؾ الصحيح في التعامؿ مح المكاد الما ية التي كىبيا اهلل لنا ,مما أكدت عميو

البحكث كالد راسات السابقة مف ( ركرة ت مف المنياج لمك كعات خاصة بالمياه ,ك ركرة اكتساب
المعمميف كالمتعمميف الكعي الما ي ,ك ركرة تنمية المناى كعى الط ب بجكانب ق ايا المياه ,كزيادة

معرفة كتقدير الط ب لمشكمة المياه  ,كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعو مف معممي الدراسات

االجتماعية بالمرحمتيف اإلعدادية كاالبتدا ية ,كمجمكعة مف ت ميذ الصؼ التاسح األساسي ,حيث
استخدـ الباحث أدكات الدراسة بناء مقياس لقياس كعى ت ميذ الصؼ الثالث اإلعدادم بجكانب ق ايا

المياه كبناء تصكر مقترح لمناى الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميـ األساسي ,كتكصمت الدراسة إلى
أىـ النتا

التالية :قصكر في مناى الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميـ األساسي في تناكؿ ق ايا

المياه المتعددة  ,قصكر في أداء المعمـ كعدـ تطرقو إلى جكاب ق ايا المياه أثناء التدريس ,تدنى كعي
ت ميذ الصؼ الثالث اإلعدادم فيما يتعمؽ بجكانب ق ايا المياه المختمفة.
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 -دراسة (الشوابكة وآخرون2013 ،م) :درجة الممارسات البيئية لدى المرأة العالمة في األردن

وعالقتيا ببعض المتغيرات.

ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة الممارسات البي ية لدل المرأة غير العاممة في األردف كع قتيا

ببعض المتويرات ,كتككنت عينة الدراسة مف ( 213مف النساء غير العام ت ,كتككنت أداة الدراسة
مف ( 74فقرة لقياس الممارسات البي ية لممرأة تكزعت لقياس سبعة محاكر (النفايات المنزلية ,المياه,

ال جي  ,المنظفات كالكيماكيات ,التوذية ,كاليكاء كالطاقة  .كاستخدـ الباحث المني
التحميمي ,كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتا

الكصفي

التالية :أف أداء النساء غير العام ت غير دالة إحصا يا

عمى جميح المحاكر البي ية ماعدا مكاف السكف (المدينة– القرية حيث بموت مستكل الداللة (0.007

لصالح نساء القرية عمى نساء المدينة ,كتبعا لممؤىؿ العممي كاف أداء النساء غير العام ت غير داؿ
عمى محكر النفايات المنزلية كداال عمى باقي المحاكر كعمى الممارسات البي ية بشكؿ عاـ .حيث كانت

الفركؽ ذات داللة لصالح ف ة األقؿ مف الثانكية العامة عمى محاكر النفايات التوذية كالطاقة كالمياه.
التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
أوالً :أوجو الشبو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 من حيث المنيل :اتبعت الدراسات السابقة المني الكصفي التحميمي مثؿ الدراسة الحالية. -من حيث العينة :عينة الدراسة الحالية كالدراسات السابقة في معظميا ربات البيكت

 من حيث األدوات :استخدمت الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مقاييس مف إعداد الباحثيف.ثانياً :أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أف مك كع الدراسة الحالية الع قة بيف

المسؤكلية االجتماعية كمك ح ال بط (داخمي ,خارجي كاالستخداـ األمثؿ لترشيد المياه المح ة في

حيف أف الدراسات السابقة كانت في تنمية الكعي البي ي ,كمك كعات المياه بصفة عامة.
ثالثاً :االستفادة من الدراسات السابقة:
 -1تحديد مك كع كمشكمة الدراسة الحالية.
 -2صياغة تساؤالت كفر يات لمدراسة.

 -3بناء إطار نظرم يتناسب مح مك كع الدراسة الحالية.
 -4تحديد عينة الدراسة الحالية.

 -5التعرؼ إلى مقاييس مختمفة كتصميـ مقاييس كأدكات خاصة بالدراسة الحالية.
 -6اختيار األساليب اإلحصا ية المناسبة لمعالجة نتا
 -7تفسير نتا

الدراسة الحالية.

الدراسة الحالية كمقارنتيا بالدراسات السابقة كأكجو االتفاؽ كاالخت ؼ.

 -8ك ح المقترحات كالتكصيات العممية التي تثرم مجاؿ البحث العممي.
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رابعاً :أوجو تميز الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة:
 -1تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات األكلى التي تناكلت دراسة بعض المتويرات النفسية كع قتيا
باالستخداـ األمثؿ لترشيد المياه المح ة في حدكد عمـ الباحثة عمى صعيد الدراسات العربية

كغيرىا.

 -2تميزت في تناكليا لعينة الدراسة (مف ربات البيكت كىي مف الدراسات النادرة

 -3معظـ الدراسات السابقة طبقت في بي ات كالبي ة السعكدية كالج از ر ,أما الدراسة الحالية طبقت
عمى البي ة الفمسطينية.

 -4تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات النادرة التي تناكلت المتويرات الث ثة معان ,كتكاد تككف األكلى
عمى حد عمى الباحثة.

فروض الدراسة:
-1

الفرضية الرئيسة األولى :ال تكجد ع قة ارتباط بيف المسؤكلية االجتماعية كمك ح ال بط

(داخمي – خارجي كاالستخداـ األمثؿ لممياه المح ة لدل ربات البيكت في محافظة غزة.

 -2الفرضية الرئيسة الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في تقديرات أفراد العينة عمى مقياس
المسؤكلية االجتماعية كمك ح ال بط (داخمي -خارجي كاالستخداـ األمثؿ لترشيد المياه المح ة
تعزل لممتويرات التصنيفية التالية( :مستكل التعميـ -مستكل الدخؿ -متوير عمؿ المرأة).
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الفصل الرابع

إجـــراءاث الذراســـت
 المقدمة.
 منيل الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 األساليب والمعالجات اإلحصائية.
 الخطوات اإلجرائية لتنفيذ الدراسة.
 صعوبات إجراء الدراسة.

الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
المقدمة:
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفص ػ ن لإلج ػراءات التػػي اتبعتيػػا الباحث ػة فػػي تنفيػػذ الد ارسػػة ,حيػػث

يتنػػاكؿ مػػني الد ارسػػة ,ككصػػؼ مجتمػػح الد ارسػػة كعينتيػػا ,إ ػػافة إلػػى تك ػػيح األدكات المسػػتخدمة فػػي
الدراسة كخطكاتيا ,كاألساليب اإلحصا ية التي استخدمت في تحميؿ البيانات لمتكصؿ إلى النتا  ,كمػف
ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة .كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

أوًال -منيل الدراسة:
اعتمػػدت الباحثػة فػػي د ارسػػتيا المػػني الكصػػفي التحميمػػي كىػػك األنسػػب لمك ػػكع الد ارسػػة كالػػذم
يعػػرؼ بظنػػو ي المػػني الػػذم يتنػػاكؿ د ارسػػة أحػػداث كظ ػكاىر كممارسػػات قا مػػة مكجػػكدة كمتاحػػة لمد ارسػػة

كالقي ػػاس كم ػػا ى ػػي ,دكف ت ػػدخؿ الباح ػػث ف ػػي مجرياتي ػػا ,كيس ػػتطيح الباح ػػث أف يتفاع ػػؿ معي ػػا فيص ػػفيا
كيحممياي (األغا. 43 :2000 ,
ثانياً-مجتمع الدراسة:
يتػػظلؼ مجتمػػح الد ارسػػة مػػف ربػػات البيػػكت فػػي محافظػة غػزة ,خػ ؿ عػػاـ ( 2016-2017البػػال

عددىـ( 68641مف ربات البيكت.
ثالثاً– عينة الدراسة:

تظلفت عينة الدراسة مف عينتيف كىما:
 -1عينة استطالعية لمدراسة:
كتككنت مف ( 30مف ربات البيكت كتـ اختيارىـ بالطريقة العشكا ية كمف ثـ استخداميا ليتـ تقنيف أداة
الدراسة عمييـ مف خ ؿ الصدؽ كالثبات بالطرؽ المناسبة كقد تـ استبعادىـ مف التطبيؽ النيا ي.
عينة أصمية لمدراسة:تككنت عينة الدراسة األصمية مف  400سيدة من ربات البيوت وبكاقح ( %0.5مف المجمكع الكمي
لممجتمح األصمي ,حيث تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشكا ية البسيطة كذلؾ لمحصكؿ عمي
أف ؿ كأدؽ النتا  ,كلمتعرؼ عمي خصا ص أفراد العينة فإننا سنك حيا مف خ ؿ الجدكؿ التالي
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الذم يعرض الخصا ص الشخصية لعينة الدراسة مف حيث  :كالحالة االجتماعية كمستكم التعميمي,
عمؿ المرأة ,دخؿ األسرة شيريان.
جدول ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة األصمية حسب متغيراتيم الشخصية
التكرار

النسبة%

البيان
متزكجة

354

%88.5

مطمقة

22

%5.5

أرممة

24

%6.0

100

%100

ثانكم فظقؿ

223

%55.8

بكالكريكس

167

%41.8

دراسات عميا

10

%2.5

100

%100

تعمؿ

82

%20.5

ال تعمؿ

318

%79.5

100

%100

أقؿ مف 1000شيكؿ

228

%57.0

 2000 -1000شيكؿ

118

%29.5

أكثر مف 2000شيكؿ

54

%13.5

100

%100

الحالة االجتماعية

اإلجمالي

المستوى التعميمي

اإلجمالي
عمل المرأة
اإلجمالي

دخل األسرة شيرياً

اإلجمالي

كتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف  % 88.5مف أفراد العينة ىـ مف ربات البيكت المتزكجات ,كىف
الوالبيػػة العظمػػي مػػف العينػػة ,بينمػػا األقميػػة كانػػت مػػف األ ارمػػؿ كالمطمقػػات كبنسػػبة  %11.5مػػف حجػػـ

العينة ,كما أظيرت النتا

أف  % 55.8مف أفراد العينة ىف مف ربات البيكت ذكات التعميـ األقػؿ مػف

ثانكم كىـ الوالبية العظمي مف العينة ,بينما األقمية كانت مف ربات البيكت ذكات تعميـ الدراسات العميا

كبنسبة  %2.5مف حجـ العينة ,ككذلؾ الوالبية العظمي لربػات البيػكت كانػت لمسػيدات غيػر العػام ت
كبنسػػبة  ,%79.5بينمػػا األقميػػة لمسػػيدات العػػام ت كبنسػػبة  ,%20.5أمػػا دخػػؿ العينػػة فكانػػت النسػػبة
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األعمى  %57.0لمسػيدات ذكات الػدخؿ األقػؿ مػف  1000شػيكؿ شػيريان كالنسػبة األقػؿ  %13.5كانػت

لمسيدات ذكات الدخؿ فكؽ اؿ  2000شيكؿ شيريان.
رابعاً -أدوات الدراسة:
تحقيقان ألىداؼ الدراسة

صممت الباحثة بعض أدكات الدراسة ،كذلؾ لإلجابة عف تساؤالت الدراسة ,كلقد تـ بناء
المقاييس

مف الخطكات التالية:

 بعد االط ع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة ,كاستط ع رأم عينة مفالمتخصصيف عف طريؽ المقاب ت الشخصية ذات الطابح غير الرسمي ,قامت الباحثة ببناء

المقاييس كفؽ الخطكات اآلتية:

 تحديد المقاييس الر يسة التي شممتيا االستبانة كىما( 3مقاييس. صياغة األبعاد التي تقح تحت كؿ مقياس. صياغة الفقرات التي تقح تحت كؿ بعد. إعداد المقاييس في صكرتيا األكلية كالتي شممت فقرة كالممحؽ رقـ ( 2يك ح المقاييس فيصكرتيا األكلية.

 عرض المقاييس عمى المشرؼ مف أجؿ التظكد مف مدل م ءمتيا لجمح البيانات. تعديؿ المقاييس بشكؿ أكلي حسب ما يراه المشرؼ. عرض المقاييس عمى عدد مف المحكميف التربكييف ,مف أع اء ىي ات التدريس في كؿ مفجامعة األزىر ,كالجامعة اإلس مية ,كجامعة األقصى ,كجامعة القدس المفتكحة كالممحؽ رقـ (1
يبيف أع اء لجنة التحكيـ.

 بعد إجراء التعدي ت التي أكصى بيا المحكمكف ,تـ إ افة كحذؼ كتعديؿ كصياغة بعضالفقرات ,كقد بم عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيا ية ( 97فقرة مكزعة عمى ث ثة
مقاييس ىي(:مقياس المس كلية االجتماعية-مقياس مك ح ال بط -مقياس االستخداـ األمثؿ

لممياه المح ة المنزلية  ,حيث أعطي لكؿ فقرة تندرج تحت المقياس األكؿ سمـ متدرج خماسي

(مكافؽ بشدة ,مكافؽ ,محايد ,غير مكافؽ ,غير مكافؽ بشدة كأعطيت لو األكزاف التالية (,5
 , , 1 ,2 ,3 ,4كالمقياس الثاني يتككف مف  29فقرة منيـ  6فقرات تمكيو كلـ تحسب ليا

أم ع مة كباقي الفقرات مقسمة لفقرتيف مختمفتيف

(خارجي -داخلي)

ك أعطيت لو األكزاف التالية

( , 0,1أما المقياس الثالث تندرج فقراتو تحت سمـ ث ثي (غالبان ,احيانان ,ناد انر ك أعطيت لو
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األكزاف التالية ( , 1 ,2 ,3كبذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف ( 323 ,68

درجة كالممحؽ رقـ ( 3يبيف المقاييس في صكرتيا النيا ية كىي مكزعة عمى ث ث مقاييس
ك( 5أبعاد كالجدكؿ رقـ ( 2التالي يك حيا.
جدول ( :)2يوضح عدد الفقرات في كل بعد من مقاييس لإلستبانة
م

المقاييس

عدد األبعاد

عدد الفقرات

.1

مقياس المسؤكلية االجتماعية

3

48

.2

مقياس مك ح ال بط

1

29

.3

مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية

1

20

الدرجة الكمية لممقياس

5

97

أوالً -مقياس المسؤولية االجتماعية:Social Responsible – Scale
مقياس المسؤكلية االجتماعية مف إعداد الباحثة كىك يتككف مف ث ثة أبعاد ,كتـ بناء المقياس
في صكرتو األكلية ككاف عبارة عف ( 48فقرة ,كذلؾ بعد اط ع الباحثة عمى األدبيات التربكية
كالنفسية السابقة ,كبعض البحكث ذات الع قة بالمسؤكلية االجتماعية.

صدق مقياس المسؤولية االجتماعية:
ك لمتعػػرؼ عمػػي الخصػػا ص السػػيككمترية فقػػد تحقق ػت الباحث ػة مػػف ىػػذه الخصػػا ص مػػف خ ػ ؿ أدكات
الصػدؽ كالثبػػات لممقيػاس ,كيقصػػد بالصػدؽ أف تقػػيس االسػػتبانة األغػراض التػػي ك ػعت ألجػػؿ قياسػػيا,
كيتـ ىذا األمر مف خ ؿ طرؽ متعددة كىي:
أ .طريقة صدق المحتوى:
كىي تقكـ عمى أساس تناكؿ الظاىرة مف النكاحي النظرية ,كك ح تعريفان مفاىيميان ,حيﺙ

قامت ﺍلباحثة بً ح عباﺭﺍﺕ ﺩقيقة ًًﺍ حة توﻁي جًﺍنﺏ مفيكـ المسؤكلية االجتماعية كاالط ع
عمى األدبيات السابقة مف أجؿ تحديد أبعاد الدراسة .كما تـ حساب صدؽ المقياس بكاسطة صدؽ

المحكميف لمتظكد مف مدل م مة مفردات المقاييس لمورض الذم ك عت مف أجمو كىك قياس
المسؤكلية االجتماعية لدل ربات البيكت كذلؾ بعرض المقياس عمى بعض أساتذة الجامعات
الفمسطينية ل خذ برأييـ في مدل مناسبة فقرات المقياس كمدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد
كء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ

المقياس ,ككذلؾ ك كح صياغاتيا الموكية ,كفي

بع يا اآلخر ليصبح عدد فقرات المقياس ( 48فقرة مقسمة عمى ث ثة أبعاد.
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ب .الصدق البنائيStructure Validity :
لمتحقؽ مف صحة المقياس قامت الباحثة بحساب الصدؽ البنا ي باحتساب معام ت االرتباط

بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لفقراتو كالنتا

مك حة مف خ ؿ الجدكؿ رقـ (: 3

جدول ( )3يوضح معامل االرتباط بين أبعاد مقياس المسؤولية االجتماعية والدرجة الكمية لممقياس
م.

األبعاد

عدد الفقرات

معامل االرتباط

قيمة ().sig

.1

المسؤكلية الشخصية (الذاتية

16

**0.701

0.000

.2

المسؤكلية الجماعية

16

**0.874

0.000

16

**0.809

0.000

.3

المسؤكلية الدينية كاألخ قية

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.463 = 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.361 = 0.05

يت ح مف الجدكؿ السابؽ أف جميح أبعاد مقياس المسؤكلية االجتماعية تتمتح بمعام ت

ارتباط طردية قكية كدالة إحصا ية عند مستكل داللة , 0.01فقد تراكحت معام ت ارتباط بيرسكف بيف
( , 0.874 ,0.701كىذا دليؿ عمي أف أبعاد المقياس تتمتح بمعامؿ صدؽ عالية.
ت .صدق االتساق الداخمي :Internal Consistency Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي تجانس المقياس ,كقدرتو عمى قياس ما ك ح ألجؿ قياسو,
كيعبر عف الع قة بيف الفقرات كاألبعاد ,كالفقرات كالدرجة الكمية لممقياس ,حيث تـ احتساب معام ت

االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس ,كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو الفقرة كالجداكؿ رقـ

( 4-7التالية تك ح نتا

االتساؽ الداخمي لفقرات مقياس المسؤكلية االجتماعية:
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جدول ()4يوضح معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول (المسؤولية الشخصية)
والدرجة الكمية لمبعد

م

معامالت االرتباط

قيمة))sig.

م

معامالت االرتباط

قيمة))sig.

.1

0.358//

0.052

.9

*0.389

0.033

.2

**0.534

0.002

.10

**0.496

0.005

.3

*0.386

0.035

.11

*0.457

0.011

.4

**0.688

0.000

.12

**0.469

0.009

.5

**0.567

0.001

.13

*0.440

0.015

.6

**0.576

0.001

.14

*0.447

0.013

.7

**0.569

0.001

.15

0.226//

0.229

.8

**0.618

0.000

.16

*0.430

0.018

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.463 = 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.361 = 0.05

يبيف الجدكؿ ( 4أف فقرات البعد األكؿ (المسؤكلية الشخصية تتمتح بمعام ت ارتباط قكية
كدالة إحصا يان عند مستكل داللة أقؿ مف  ,0.01حيث تراكحت معام ت االرتباط بيف)-0.386

 0.457كدالة إحصا نيا عند مستكل داللة أقؿ مف  ,0.05حيث تراكحت معام ت االرتباط بيف
( 0.688-0.469كىذا يدؿ عمى أف بعد المسؤكلية الشخصية كفقراتو يتمتح بمعامؿ صدؽ عالية ,ما
عدا الفقرات ( 15 ,1فيما غير دالتيف إحصا يا كتـ حذفيما مف المقياس.
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جدول ( )5يوضح معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثاني (المسؤولية الجماعية)
والدرجة الكمية لمبعد

م

معامالت االرتباط

قيمة)(sig.

م

معامالت االرتباط

قيمة))sig.

.1

**0.643

0.000

.9

**0.568

0.001

.2

**0.515

0.004

.10

**0.582

0.001

.3

**0.642

0.000

.11

**0.488

0.006

.4

**0.495

0.005

.12

**0.622

0.000

.5

**0.789

0.000

.13

**0.719

0.000

.6

**0.589

0.001

.14

**0.625

0.000

.7

*0.384

0.036

.15

**0.627

0.000

.8

**0.649

0.000

.16

*0.432

0.017

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.463 = 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.361 = 0.05

تبيف مف خ ؿ الجدكؿ السابؽ أف فقرات البعد الثاني(المسؤكلية الجماعية تتمتح بمعام ت
ارتباط قكية كدالة إحصا يان عند مستكل داللة أقؿ مف  ,0.01حيث تراكحت معام ت االرتباطبيف

( 0.488 ,0.789ككذلؾ دالة إحصا يان عند مستكل داللة أقؿ مف  0.05في الفقرة رقـ ( , 7كىذا
يدؿ عمي أف بعد المس كلية الجماعية كفقراتو يتمتح بمعامؿ صدؽ عالية.
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جدول ( )6يوضح معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث(المسؤولية الدينية واألخالقية)
والدرجة الكمية لمبعد

م.

معامالت االرتباط

قيمة))sig.

م.

معامالت االرتباط

قيمة))sig.

.1

**0.469

0.009

.9

**0.424

0.019

.2

**0.588

0.001

.10

**0.669

0.000

.3

**0.527

0.003

.11

*0.430

0.018

.4

**0.675

0.000

.12

**0.780

0.000

.5

**0.524

0.003

.13

**0.724

0.000

.6

*0.371

0.044

.14

**0.768

0.000

.7

**0.825

0.000

.15

0.359//

0.051

.8

**0.529

0.003

.16

**0.615

0.000

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.463 = 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.361 = 0.05

يك ح الجدكؿ السابؽ أف فقرات البعد الثالث(المسؤكلية الدينية كاألخ قية تتمتح بمعام ت
ارتباط قكية كدالة إحصا يان عند مستكل داللة أقؿ مف ,0.01حيث تراكحت معام ت االرتباط بيف

( , 0.825 ,0.424ككذلؾ دالة إحصا يا عند مستكل داللة أقؿ مف  0.05في الفقرة رقـ (, 11 ,6
كىذا يدؿ عمي أف بعد المسؤكلية الدينية كاألخ قية كفقراتو يتمتح بمعامؿ صدؽ و
عاؿ ماعدا الفقرة رقـ
(, 15فيي غير دالة إحصا يا ,فمذلؾ تـ حذفيما مف البعد كالمقياس.
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جدول ()7يوضح معامالت االرتباط بين فقرات مقياس المسؤولية االجتماعية والدرجة الكمية لفقراتو
م.

معامل

قيمة

االرتباط

()sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة

م.

معامل االرتباط

().sig

قيمة
().sig

.1

0.233//

0.215

.17

*0.409

0.025

.33

**0.518

0.003

.2

*0.423

0.020

.18

*0.457

0.011

.34

**0.622

0.000

.3

0.109//

0.566

.19

**0.539

0.002

.35

**0.584

0.001

.4

*0.459

0.011

.20

*0.449

0.013

.36

**0.501

0.005

.5

0.323//

0.081

.21

**0.658

0.000

.37

*0.381

0.038

.6

0.247//

0.189

.22

**0.626

0.000

.38

0.245//

0.191

.7

0.301//

0.106

.23

*0.420

0.021

.39

**0.660

0.000

.8

**0.566

0.001

.24

**0.530

0.003

.40

**0.505

0.004

.9

**0.609

0.000

.25

**0.638

0.000

.41

*0.448

0.013

.10

**0.545

0.002

.26

*0.418

0.021

.42

*0.368

0.045

.11

*0.457

0.011

.27

0.342//

0.064

.43

0.300//

0.107

.12

**0.520

0.003

.28

**0.577

0.001

.44

**0.692

0.000

.13

0.086//

0.653

.29

**0.575

0.001

.45

**0.602

0.000

.14

0.126//

0.507

.30

*0.436

0.016

.46

**0.510

0.004

.15

0.182//

0.335

.31

**0.717

0.000

.47

0.122//

0.520

.16

**0.464

0.010

.32

*0.381

0.038

.48

0.291//

0.118

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.463 = 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.361 = 0.05

يت ح مف الجدكؿ ( 7أف فقرات مقياس المسؤكلية االجتماعية يتمتح بمعام ت ارتباط طردية

كقكية كدالة إحصا يان عند مستكل داللة أقؿ مف ,0.01حيث تراكحت معام ت االرتباطيف (,0.464

, 0.717ككذلؾ دالة إحصا يا عند مستكل داللة أقؿ مف  ,0.05حيث تراكحت معام ت االرتباطيف

( , 0.459 ,0.368كىذا يدؿ عمى أف المسؤكلية االجتماعية كفقراتو يتمتح بمعامؿ صدؽ عالي
ماعدا الفقرات رقـ ( , 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,13 ,14 ,15 ,27 ,38 ,43 ,47 ,48فيي غير دالة

إحصا يا فمذلؾ تـ حذفيا مف البعد كالمقياس.
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ث .الصدق التمييزي(:)Discrimination Validity
كيعرؼ بصدؽ المقارنة الطرفية كيعبر عف يقكة المقياس في التفريؽ بيف أفراد العينة ,كيقصد

بو قدرة المقياس كفقراتو عمى التمييز بيف مرتفعي كمنخف ي التقدير عمى المقياس ,كبمعني آخر مدل
قدرة المقياس عمى التمييز بيف المبحكثيف ,حيث إف ىناؾ ع قة قكية بيف دقة المقياس كقكتو التمييزية
بيف أفراد العينة ,كيتـ ىذا األمر عبر الخطكات التالية:

 .1ترتيب العينة االستط عية مف األعمى إلى األدنى حسب تقديراتيـ عمي المقياس.
 .2تقسيـ العينة إلى ف تيف ( %27مرتفعي التقدير %27( ,منخف ي التقدير.

 .3اختبار الفركؽ بيف الف تيف باستخداـ اختبار (. Independent Samples t-test
كالجدكؿ التالي يبيف النتا :
جدول ( )8يوضح نتائل الصدق التمييزي لمقياس المسؤولية االجتماعية (ن=)16
المسئولية االجتماعية

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ()T

قيمة ()sig.

مرتفعي التقدير

8

226.25

8.345

10.739

0.000

منخفضي التقدير

8

189.63

4.838

ت الجدكلية عند درجات حرية ( 14كمستكل داللة 2.145=0.05

كمف الجدكؿ السابؽ يت ح أف قيمة االحتماؿ ( .sigكانت أقؿ مف مستكل الداللة

( 0.05ككذلؾ(ت المحسكبة أكبر مف ت الجدكلية لذلؾ ىناؾ فركؽ معنكية ذات داللة إحصا ية بيف

مرتفعي التقدير كمنخف ي التقدير عمى مقياس المسؤكلية االجتماعية لدل أفراد العينة االستط عية,

بمعنى أف المقياس يتمتح بصدؽ طرفيف تمييزم مناسبيف.
أ .ثبات المقياس:Reliability

الثبات يعني استقرار المقياس كعدـ تناق و مح نفسو ,أم أف المقياس يعطي نفس النتا

و
مساك لقيمة المعامؿ إذا أعيد تطبيقو عمى نفس العينة ,كقامت الباحثة بالتظكد مف ثبات
باحتماؿ

المقياس كذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستط عية بعدة طرؽ ,كىي كالتالي:
الثبات بطريقة ألفا -كرونباخ :Cronbach- Alpha Coefficient

تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لكؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة

الكمية لفقراتو ,كاحتساب معدؿ الثبات مف خ ليا ,فكانت النتا

التالي:
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عمى النحك المبيف بالجدكؿ رقـ (9

جدول ( )9يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المسؤولية االجتماعية
والدرجة الكمية لفقراتو

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

م.

األبعاد

0.747

.1

المسؤولية الشخصية (الذاتية)

16

.2

المسؤولية الجماعية

16

0.859

.3

المسؤولية الدينية واألخالقية

16

0.864

48

0.902

الدرجة الكمية لممسؤولية االجتماعية

مف خ ؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف معام ت ألفا كركنباخ كانت أكبر مف ( , 0.6ككانت قيـ

معامؿ ألفا كركنباخ لمدرجة الكمية لممسؤكلية االجتماعية ( , 0.902بالتالي يتمتح مقياس المسؤكلية
االجتماعية بثبات و
عاؿ.
ب .طريقة التجزئة النصفية :Split Half Coefficient
تقكـ ىذه الطريقة عمي تقسيـ المقياس كأبعاده إلى فقرات فردية الرتب ,كفقرات زكجية الرتب,

كاحتساب معامؿ االرتباط بينيما ,كمف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لتصحيح المعامؿ ,كذلؾ في

حاؿ تساكم طرفي االرتباط في التبايف ,كفي قيمة معامؿ كركنباخ أي ان أك معادلة جتماف في حاؿ

عدـ تساكل التبايف لمطرفيف ,كعدـ تساكم قيمة معامؿ الثبات كركنباخ لمطرفيف ,ككانت النتا

كما في

الجدكؿ رقـ ( 10التالي:
جدول ( )10يوضح معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل بعد من
أبعاد المسئولية االجتماعية والدرجة الكمية لفقراتو
الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح

البيان
المسؤولية الشخصية (الذاتية)

16

0.591

0.734

المسؤولية الجماعية

16

0.791

0.883

المسؤولية الدينية واألخالقية

16

0.877

0.931

الدرجة الكمية لممسؤولية االجتماعية
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0.891

0.940

مف خ ؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف معام ت االرتباط دالة إحصا يا كقكية ل بعاد الث ثة

(المسؤكلية الشخصية ,المسؤكلية الجماعية ,المسؤكلية الدينية كاألخ قية  ,كأف معامؿ االرتباط لمدرجة
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الكمية لممقياس بم ( 0.891كىك معامؿ مرتفح ,ككاف االرتباط المصحح لمدرجة الكمية (, 0.940
كىذا يؤكد أف مقياس المسؤكلية االجتماعية يتمتح بثبات مرتفح كمناسب.

وصف مقياس المسؤولية االجتماعية في صورتو النيائية:
اشتمؿ مقياس المسؤكلية االجتماعية في صكرتو النيا ية عمى ( 35فقرة مكزعة عمى ث ثة

أبعاد كالتالي:

 .1البعد األول :المسؤكلية الشخصية (الذاتية  ,حيث أصبح يتككف مف ( 8فقرات بعدما تـ استبعاد
الفقرتيف (1ك 15لعدـ اتساقيا مح الدرجة الكمية لمبعد كالمقياس ,كاستبعاد الفقرات ( 3ك 5ك6
ك7ك 13ك 14لعدـ اتساقيا مح الدرجة الكمية لممقياس.
 .2البعد الثاني :المسؤكلية الجماعية ( 15فقرة بعدما تـ استبعاد الفقرة ( 11لعدـ اتساقيا مح
الدرجة الكمية لممقياس.
 .3البعد الثالث :المسؤكلية الدينية كاألخ قية ,حيث أصبح يتككف مف ( 12فقرة بعدما تـ استبعاد
الفقرة ( 15لعدـ اتساقيا مح الدرجة الكمية لبعد المسؤكلية الدينية كاألخ قية كعدـ اتساقيا أي ان
مح الدرجة الكمية لممقياس ,كاستبعاد الفقرات ( 16 ,11 ,6لعدـ اتساقيا مح الدرجة الكمية

لممقياس.

كىكذا أصبح المقياس في صكرتو النيا ية يتككف مف ( 35فقرة ,كالممحؽ رقـ ( 2يت مف

مقياس المسؤكلية االجتماعية في صكرتو األكلية قبؿ إجراء اختبارات الصدؽ كالثبات ,أما الممحؽ رقـ
( 3فيت مف مقياس المسؤكلية االجتماعية بصكرتو النيا ية.
ثانياً :مقياس موضع الضبط:Settings- Scale
المقياس مف إعداد ركتر ترجمة ع ء الديف الكفافي 1982ـ ,كيتككف مف ( 29فقرة ,كمنيا

 6فقرات تمكيو ,كىي الفقرات ذات األرقاـ ( , 27 ,24 ,19 ,14 ,8 ,1كلـ تحسب ليا أم ع مة,
كقامت الباحثة باالط ع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمك ح ال بط.
كتـ تحديد الفقرات ذات الصمة بف ة الدراسة ,كىي السيدات ربات البيكت في محافظات غزة,

كمف ثـ تـ صياغة مقياس مك ح ال بط في صكرتو األكلية كبم ( 29فقرة.
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أ .صدق مقياس موضع الضبط:
تـ التظكد مف الخصا ص السيككمترية لمقياس مك ح ال بط ,كذلؾ بإتباع اإلجراءات الميدانية التالية:
صدق االتساق البنائي لمقياس موضع الضبط:
لمتحقؽ مف صحة المقياس ,قامت الباحثة بحساب الصدؽ البنا ي باحتساب معام ت االرتباط
بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لفقراتو ,كالنتا

التالي:

مك حة مف خ ؿ الجدكؿ رقـ(11

جدول ( )11يوضح معامالت اال رتباط بين فقرات مقياس موضع الضبط والدرجة الكمية لفقراتو
م.

معامل

قيمة

االرتباط

()sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة

م.

معامل االرتباط

)(sig.

قيمة
)(sig.

.2

**0.467

.11 0.009

**0.553

21. 0.002

**0.788

0.000

.3

**0.535

.12 0.002

**0.638

.22 0.000

*0.413

0.023

.4

**0.652

.13 0.000

**0.695

.23 0.000

**0.549

0.002

.5

**0.630

.15 0.000

**0.494

.25 0.006

**0.692

0.000

.6

**0.535

.16 0.002

**0.736

.26 0.000

*0.427

0.019

.7

**0.753

.17 0.000

**0.837

.28 0.000

**0.759

0.000

.9

**0.639

.18 0.000

**0.536

.29 0.002

**0.745

0.000

.10

**0.543

.20 0.002

*0.449

0.013

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.463 = 0.01

*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.361 = 0.05
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يت ح مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات مقياس مك ح ال بط تتمتح بمعام ت ارتباط طردية كقكية كدالة

إحصا يان عند مستكم داللة أقؿ مف  0.01حيث تراكحت معام ت االرتباط بيف (0.837 , 0.467

كدالة إحصا يان عند مستكم داللة أقؿ مف  0.05في الفقرات رقـ ( 20ك 22ك 26كىذا يدؿ عمي أف

مك ح ال بط كفقراتو يتمتح بمعامؿ قكم

ب .الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية) :Discrimination Validity
تقكـ ىذه المقارنة الطرفية في جكىرىا عمي تقسيـ المقياس إلي قسميف كيقارف متكسط الربيح األعمى في
الدرجات بمتكسط الربيح األدنى في الدرجات ثـ المقارنة بينيـ ك حساب الصدؽ التمييزم ( المقارنة
الطرفية لمقياس مك ح ال بط مف خ ؿ الخطكات التالية:
 .1ترتيب العينة االستط عية مف األعمى إلي األدنى حسب متكسط تقديراتيـ عمي المقياس.
 .2تقسيـ العينة إلي ف تيف ( %27مرتفعي التقدير ,ك( %27منخف ي التقدير.

 .3اختبار الفركؽ بيف الف تيف باستخداـ اختبار( , Independent Sample- T-testكالمك ح
بالجدكؿ التالي:

جدول ()12يوضح نتائل الصدق التمييزي لمقياس موضع الضبط(ن=)16
االنحراف المعياري

قيمة ()T

قيمة ()sig.

مقياس موضع الضبط

العدد

المتوسط

مرتفعي التقدير

8

15.38

1.768

8.018

0.000

منخفضي التقدير

8

7.38

2.200

ت الجدكلية عند درجات حرية( 14كمستكل داللة 2.145 =0.05
يت ح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة االحتماؿ( .sigكانت أقؿ مف مستكل الداللة (, 0.05
ككذلؾ ت المحسكبة أكبر مف ت الجدكلية ,لذلؾ ىناؾ فركؽ معنكية ذات داللة إحصا ية بيف مرتفعي

التقدير كمنخف ي التقدير عمى مقياس مك ح ال بط لدل أفراد العينة االستط عية ,بمعني أف

المقياس يتمتح بصدؽ طرفيف تمييزييف مناسبيف.
ثبات مقياس موضع الضبط :Reliability

بعد تطبيؽ المقياس تـ حساب الثبات مف خ ؿ اإلجراءات كالطرؽ اإلحصا ية التالية:
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أ .طريقة ألفا كرونباخ:Cronbach Alpha Coefficient
تقكـ ىذه الطريقة عمي أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لمقياس مك ح ال بط كالدرجة

الكمية لفقراتو ,كالنتا

مك حة بالجدكؿ التالي رقـ( 13التالي:

جدول ( )13يوضح معامل ألفا كرونباخ لدرجة الكمية لفقرات مقياس موضع الضبط
عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

23

0.644

موضع الضبط

يبيف الجدكؿ أف معامؿ ألفا كركنباخ كانت (, 0.644كىي أكبر مف ( , 0.6كىذا دليؿ و
كاؼ
عمي أف المقياس يتمتح بمعامؿ ثبات عالوكبناء عمى ىذه النتيجة فإف المقياس يصمح لإلجابة عف
تساؤالت كفر يات الدراسة ,كىك مناسب لتطبيقو عمى أفراد عينة الدراسة.

ثبات مقياس موضع الضبط بطريقة التجزئة النصفية :Split Half Coefficient
تقكـ ىذه الطريقة عمي تقسيـ المقياس إلي فقرات فردية الرتب ,كفقرات زكجية الرتب ,كاحتساب

معامؿ االرتباط بينيما ,كمف ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لتصحيح المعامؿ كذلؾ حسب
المعادلة 2R/R+1 :في حاؿ تساكم طرفي االرتباط في التبايف كتساكم طرفي االرتباط في معامؿ

الثبات أك معادلة جتماف في حاؿ عدـ تساكم طرفي االرتباط في التبايف أك في معامؿ الثبات

لمطرفيف كلقد كاف التبايف غير متساك في طرفي االرتباط فتـ استخداـ معادلة جتماف فكانت النتا
كما في الجدكؿ التالي رقـ (: 14
جدول((14يوضح معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب
لمقياس موضع الضبط

البيان

الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح

موضع الضبط

23

0.682

0.751

مف خ ؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف معامؿ االرتباط لممقياس فقد بم ((0.682كىك معامؿ
مرتفح ,ككاف االرتباط المصحح لمدرجة الكمية ( , 0.751كىذا يؤكد أف مقياس مك ح ال بط يتمتح
بثبات مرتفح كمناسب بصكرة عامة.
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وصف مقياس موضع الضبط (الداخمي – الخارجي)في صورتو النيائية:
يعتبر مقياس ال بط (الداخمي -الخارجي ىك آخر صكر لمحاكالت عديدة قاـ بيا

ركتر Rotterكالعديد مف الباحثيف ,ككاف المقصكد مف بناء المقياس ىك بناء أداة سيمة التطبيؽ:
كيتككف مقياس ( I.Eمف ( 29بندان ,كؿ بند يت مف زكجان مف العبارات إحداىما تشير إلى ال بط

الخارجي ,كالثانية تشير إلى ال بط الداخمي ,كستو مف ىذه البنكد حشك ,كالعرض منيا إ فاء

الومكض عمى العرض مف المقياس ,كتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس عمى التكجو الخارجي,
كتتعامؿ بنكد المقياس مح اعتقاد المستجيب لو عف طبيعة العالـ ,أم أف عبارات بنكد المقياس ,ميتـ

كبناء عمى ذلؾ اعتبر مقياس
بتكقعات المفحكص عمى الكيفية التي يتـ بيا التحكـ في التدعيمات
ن
ال بط مقياسا لمتكقح العاـ ,كربما يرتبط التكقح العاـ بالقيمة التي يك عيا المفحكص عمى ال بط,
كلكف ال يكجد بالمقياس أم عبارة تتناكؿ بشكؿ مباشر تف يؿ لم بط الداخمي أك الخارجي:
 الفقرات رقـ ( 27, 24, 19, 14, 8, 1فقرات تمكيو ,كلـ تستجب ليا أم ع مة. الفقرات رقـ ( 29, 25, 23, 21, 20, 18, 17, 16, 9, 7, 6, 2تعطي ع مة كاحدة لكؿصفر ( 0عند اإلجابة عمييا بالرمز (ب .
فقرة عند اإلجابة عمييا بالرمز (أ  ,كتعطى
ان

 الفقرات رقـ ( 28, 26, 22, 15, 13, 12, 11, 10, 5, 4, 3تعطى ع مة كاحدة لكؿ فقرةصفر عند اإلجابة عمييا بالرمز (أ .
عند اإلجابة عنيا بالرمز (ب  ,كتعطي
ان

كيصنؼ المستجيبكف عمى ىذا المقياس إلى ف تيف:
 األولى :مف ( 8–0درجات كىـ ذكك مركز -الثانية :مف ( 23 -9ىـ ذكك مركز

بط داخمي.

بط خارجي.

كالممحؽ رقـ( 2يت مف مقياس مك ح ال بط (داخمي – خارجي في صكرتو األكلية ,أما

الممحؽ رقـ( 3فيت مف مقياس مك ح (داخمي -خارجي ال بط بصكرتو النيا ية.
المحالة المنزلية:
ثالثاً-مقياس االستخدام األمثل لممياه
ا

صممت الباحثة مقياسان لقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية الذم يت مف (20

بندان ,كذلؾ بعد اط ع الباحثة عمى الدراسات السابقة كالبحكث ذات الصمة باالستخداـ األمثؿ لممياه

المح ة المنزلية.

كلمتعرؼ إلى خصا ص المقياس السيككمترية ,اتبعت الباحثة الخطكات اإلج ار ية التالية:
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المحالة المنزلية:
صدق مقياس االستخدام األمثل لممياه
ا
التالي:

قامػػت الباحثػػة بالتظكػػد مػػف صػػدؽ مقيػػاس االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المح ػ ة المنزليػػة م ػف خ ػ ؿ

المحالة المنزلية:
أ .صدق االتساق الداخمي لمقياس االستخدام األمثل لممياه
ا
صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي يعبػػر عنػػو بالع قػػة بػػيف الفق ػرات كالدرجػػة الكمي ػة لممقيػػاس ,حيػػث تػػـ

احتساب معام ت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس ,كالدرجة الكمية لممقيػاس ,كذلػؾ كمػا يظيػر

في الجدكؿ رقـ( 15التالي:

المحالة المنزلية
جدول ( )15يوضح معامالت االرتباط بين فقرات مقياس االستخدام األمثل لممياه
ا
والدرجة الكمية لفقراتو

م.

معامل االرتباط

قيمة ()sig.

م.

معامل االرتباط

قيمة))sig.

.1

0.0131//

0.380

.11

*0.454

0.012

.2

-0.171//

0.366

.12

**0.751

0.000

.3

**0.503

0.005

.13

**0.624

0.000

.4

**0.617

0.000

.14

**0.754

0.000

.5

**0.538

0.002

.15

**0.802

0.000

.6

**0.557

0.001

.16

**0.774

0.000

.7

0.164//

0.386

.17

**0.567

0.001

.8

**0.788

0.000

.18

**0.472

0.009

.9

**0.734

0.000

.19

*0.404

0.027

.10

**0.719

0.000

.20

*0.399

0.029

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.463 = 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 28كعند مستكل داللة (0.361 = 0.05

يت ح مف الجدكؿ السابؽ أف فقرات مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية تتمتح
بمعام ت ارتباط طردية كدالة إحصا يان عند مستكل داللة أقؿ مف ,0.01حيث تراكحت معام ت

االرتباطيف ( 0.802 ,0.472كدالة إحصا يا عند مستكل داللة أقؿ مف  0.05في الفقرات (,11
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 20 ,19كىذا يدؿ عمى أف مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية كفقراتو يتمتح بمعامؿ
صدؽ عالوي ماعدا الفقرات ( 7 ,2 ,1فيي غير دالة إحصا يا كتـ حذفيا مف المقياس.
ب .الصدق التمييزي :Discrimination Validity
تـ حساب الصدؽ التمييزم لمقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية مف خ ؿ الخطكات

التالية:

 .1ترتيب العينة االستط عية مف األعمى إلي األدنى حسب متكسط تقديراتيـ عمي المقياس.
 .2تقسيـ العينة إلي ف تيف ( %27مرتفعي التقدير ,ك( %27منخف ي التقدير.
 .3اختبار الفركؽ بيف الف تيف باستخداـ اختبار (Independent Sample- T-test
ىك مك ح في الجدكؿ رقـ ( 16التالي:

كذلؾ كما

تـ حساب الصدؽ التمييزم لمقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية ,كذلؾ كما ىك
مك ح في الجدكؿ رقـ ( 16التالي:
المحالة المنزلية
جدول ( )16يوضح نتائل الصدق التمييزي لمقياس االستخدام األمثل لممياه
ا
(ن=)16

االستخدام األمثل لممياه

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ()T

قيمة ().sig

مرتفعي التقدير

8

53.50

2.390

15.846

0.000

منخفضي التقدير

8

32.88

2.800

المحالة المنزلية
ا

ت الجدكلية عند درجات حرية ( 14كمستكل داللة 2.145=0.05
يت ح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة االحتماؿ ( sig.كانت أقؿ مف مستكل الداللة (, 0.05

ككذلؾ ت المحسكبة أكبر منت الجدكلية في مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية عند
مستكل ( 0.05كبالتالي تكجد فركؽ معنكية تشير لقدرة المقياس التمييزم.
المحالة المنزلية :Reliability
ثبات مقياس االستخدام األمثل لممياه
ا

تـ التظكد مف ثبات مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية مف خ ؿ اإلجراءات

كالطرؽ اإلحصا ية التالية:
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الثبات بطريقة معامالت ألفا كرونباخ :Cronbach Alpha Coefficient
تقكـ ىذه الطريقة عمي أساس احتساب معامؿ ألفا كركنباخ لمقياس االستخداـ األمثؿ لممياه

المح ة المنزلية فكانت النتا

عمي النحك المبيف بالجدكؿ رقـ ( 17التالي:

المحالة المنزلية
جدول ( )17يوضح معامل ألفا كرونباخ لمقياس االستخدام األمثل لممياه
ا

المحالة المنزلية
االستخدام األمثل لممياه
ا

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

20

0.886

يبيف الجدكؿ السابؽ أف الدرجة الكمية لممقياس ( 0.886كىي أي ػا أكبػر مػف القيمػة المقبكلػة
لمثبات ( 0.6كىذا دليؿ و
كاؼ عؿ بػظف المقيػاس يتمتػح بمعامػؿ ثبػات مناسػب ,كبنػاء عمػى ىػذه النتيجػة
فػػإف المقيػػاس يصػػمح لإلجابػػة ع ػف تسػػاؤالت كفر ػػيات الد ارسػػة ,كىػػك مناس ػب لتطبيقػػو عمى ػظفراد عينػػة
الدراسة.

ثبات االستخدام األمثل لممياه المحالة المنزلية باستخدام التجزئة النصفية :split half methods
أجرت الباحثة خطكات التظكد مف ثبات مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية بطريقة

التجز ة النصفية كقد تـ حساب معامؿ الثبات كما يك حيا الجدكؿ رقـ( 18التالي

جدول ( )18يوضح معامل االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب
البيان
المحالة المنزلية
االستخدام األمثل لممياه
ا

الفقرات

معامل االرتباط

معامل االرتباط المصحح

20

0.816

0.884

يتبيف مف خ ؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية لممقياس بم (0.816
ككاف االرتباط المصحح لمدرجة الكمية ( 0.884كىك معامؿ و
عاؿ كمناسب لثبات المقياس.
المحالة المنزلية في صورتو النيائية:
وصف مقياس االستخدام األمثل لممياه
ا
اشتمؿ مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية في صكرتو النيا ية عمى ( 17فقرة

بعد استبعاد الفقرات( , 7 ,2 ,1فيي غير دالة إحصا يا كيجب حذفيا مف المقياس لعدـ اتساقيا مح

الدرجة الكمية لممقياس قبؿ تطبيقو عمى العينة الفعمية ,كالممحؽ رقـ ( 2يت مف مقياس االستخداـ
األمثؿ لممياه المح ة المنزلية في صكرتو األكلية ,أما الممحؽ رقـ ( 3فيت مف مقياس االستخداـ
األمثؿ لممياه المح ة المنزلية بصكرتو النيا ية.
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خامساً :األساليب والمعالجات اإلحصائية:
استخدمت الباحثةث ثة مقاييس كظدكاتظساسية لمدراسة ,كتـ تفريػ البيانػات كترميزىػا إلػى برنػام

رزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التحمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ اإلحص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ي لمعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( SPSSالمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركؼ باس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
( , Statistical Package for Social Scienceكلإلجابػة عػف التسػاؤالت ,كالتحقػؽ مػف الفػركض
تـ استخداـ مجمكعة مف األساليب كالمعالجات اإلحصا ية كاالختبارات المناسبة كىي:

 -1النسب الم كية ,كالتك اررات :يسػتخدـ ىػذا األمػر بشػكؿ أساسػي ألغػراض معرفػة تكػرار ف ػات متويػر
ما ,كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة المبحكثة.

 -2معامؿ ارتباط بيرسػكف ( Pearson Correlation Coefficient؛ لقيػاس درجػة االرتبػاط ,كيقػكـ
ى ػػذا االختب ػػار عم ػػى د ارس ػػة الع ق ػػة ب ػػيف متويػ ػريف ,كق ػػد ت ػػـ اس ػػتخدامو لحس ػػاب االتس ػػاؽ ال ػػداخمي,
كالصدؽ البنا ي لممقياس ,كالع قة بيف المتويرات

 -3اختبار ألفا كركنباخ ( Cronbach's Alphaكألفا جتماف كاختبار التجز ة النصفية؛ لمعرفة ثبات
فقرات المقياس.

 -4اختبار ت لعينيتيف مستقمتيف .Independent Samples Test
 -5اختبػػار تحميػػؿ لتبػػايف أحػػادم االتجػاه  ANOVAلممقارنػػة بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات عينػػة الد ارس ػة
كحسب المتويرات الديمكغرافية.

 -6اختبار شفيو لممقارنات البعدية  Scheffeeلتحديد اتجاىات الفركؽ في حالة كانت قيمة(ؼ ذات
داللة إحصا ية.
سادساً :الخطوات اإلجرائية لتنفيذ الدراسة:
اتبعت الباحثة مجمكعة مف الخطكات كاإلجراءات المنيجية مف أجؿ الكصكؿ إلى حمكؿ
لمشكمة الدراسة ,كاقتراح التكصيات ,كتمثمت ىذه اإلجراءات كالخطكات بالتالي:
 -1اإلحساس بمشكمة الدراسة ,حيث اطمعت الباحثة عمى أىـ المشك ت التي تكاجو المجتمح
الفمسطيني بمحافظة غزة ,فكاف أبرزىا ندرة المياه في السنكات القادمة.

 -2حددت الباحثة عنكاف الدراسة ,كعر ت مشكمة الدراسة في شكؿ تساؤالت ,كحددت في
مجمكعة مف األىداؼ.

ك يا

 -3اطمعت الباحثة عمى دراسات سابقة كأدبيات نفسية تتعمؽ بالمسؤكلية االجتماعية ,كمك ح
ال بط ,كاالستخداـ األمثؿ لترشيد المياه المح ة.

 -4أعدت الباحثة إطا ار أدبيا ساعدىا في تصميـ أدكات الدراسة.
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 -5صممت الباحثة مقياس المسؤكلية االجتماعية ,كمقياس مك ح ال بط ,كمقياس المياه المح ة
المنزلية في

كء الدراسات السابقة كاألدبيات التربكية كالنفسية ذات الع قة.

 -6عر ت الباحثة أدكات الدراسة عمى مشرؼ الدراسة كمجمكعة مف المختصيف ,كتظكدت مف
الصدؽ الظاىرم ألدكات الدراسة ,حيث تـ التعديؿ بناء عمى آراء المحكميف.

 -7اختارت الباحثة عينة استط عية بطريقة عشكا ية لتقنيف أدكات الدراسة ,كالتحقؽ مف صدقيا
كثبات نتا جيا.

 -8اختارت الباحثة عينة الدراسة ,كتـ تطبيؽ أدكات الدراسة في صكرتيا النيا ية.
 -9جمعت الباحثة البيانات ,كأدخمتيا إلى الحاسب اآللي عبر برنام رزمة التحميؿ اإلحصا ي لمعمكـ
االجتماعية ,كاستخدمت مجمكعة مف األساليب كالمعالجات اإلحصا ية كاالختبارات المناسبة.

 -10قامت الباحثة باإلجابة عف أس مة الدراسة ,كتفسير النتا
الدراسات السابقة كاإلطار النظرم لمدراسة.

التي حصمت عمييا في

 -11اقترحت الباحثة مجمكعة مف التكصيات كالبحكث المستقبمية في

كء

كء ما تـ التكصؿ إليو مف

نتا .
سابعاً :الصعوبات التي واجيت الباحثة:
كانت أىـ الصعكبات التي كاجيت الباحثة أثناء إجراء ىذه الدراسة ,كخركجيا في شكميا

النيا ي عمى النحك التالي:

 -1ندرة المعمكمات فيما يخص مك كع الدراسة حكؿ االستخداـ األمثؿ لترشيد المياه المح ة.

 -2عدـ ت مف مقررات كمناى تدريس طمبة الدراسات العميا في جامعة األزىر لعمكـ الحاسكب الذم
يسيـ في إنجاز ممفات الرسالة.

 -3ارتفاع التكاليؼ المادية الخاصة بإجراء الدراسة ,خاصة في
-4

كء األك اع االقتصادية الصعبة.

عؼ التعاكف مف بعض الباحثيف ,خاصة في مجاؿ التحكيـ ,كالمشكرة حكؿ إجراءات الدراسة.

 -5انقطاع التيار الكيربا ي لفترات طكيمة أثناء اليكـ الكاحد.

 -6صعكبة حصر مجتمح الدراسة ,حيث لـ تصؿ الباحثة لبيانات ككاحصاءات دقيقة حكؿ عدد ربات
البيكت بمحافظة غزة.

كلقد تجاكزت الباحثة ىذه الصعكبات مف خ ؿ مشكرة مشرؼ الدراسة الذم تف ؿ مشكك ار

بتقديـ النصح كاإلرشاد السديد ,إ افة إلى مشكرة ذكم االختصاص في مجاالت عمـ النفس كالصحة
النفسية.
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الفصل اخلامس

نتائج الذراست وتفسريها
 أوًال-المقدمة.

ثانيا-إحصاءات وصفية لمقاييس الدراسة.
ً 
 ثالثًا-نتائل تساؤالت الدراسة وتفسيرىا.
 رابعا-توصيات الدراسة.

 خامسا-مقترحات الدراسة.

الفصل الخامس

نتائل الدراسة وتفسيرىا
أوالً -المقدمة:
تقوم الباحثة :في ىذا الفصؿ بعرض إحصاءات كصفية لمستكل المسؤكلية االجتماعية
كمك ح ال بط( :الداخمي -الخارجي كمقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية ,كذلؾ بيدؼ
تك يح بعض األرقاـ كالنسب المتعمقة بفركض الدراسة ,كتمييدان لعرض نتا

الدراسة كالتعقيب عمييا

ثـ عرض أىـ التكصيات كالمقترحات عمى النحك التالي:
ثانيا -إحصاءات وصفية لمقاييس الد ارسة:
ً

 -1إحصاءات وصفية لمستوى المسؤولية االجتماعية لدى ربات البيوت في محافظة غزة.
لمتعرؼ إلى مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل ربات البيكت في محافظة غزة ,قامت الباحثة

بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لكؿ بعد مف أبعاد المسؤكلية االجتماعية,
كالدرجة الكمية لممسؤكلية االجتماعية ,كيتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لكؿ بعد عمي

الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ

رب النات في ( , 100كيت ح ذلؾ مف الجدكؿ رقـ ( 19التالي:

جدول ( )19يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمقياس
المسؤولية االجتماعية وأبعاده

عدد الفقرات

المتوسط

االنحراف المعياري

الوزن النسبي%

أبعاد المسئولية االجتماعية
المسؤولية الشخصية

16

68.69

5.795

%85.86

المسؤولية الجماعية

16

68.18

6.625

%85.23

المسؤولية الدينية واألخالقية

16

70.92

5.569

%88.65

الدرجة الكمية

48

207.78

15.468

%86.58

يت ح مف الجدكؿ رقـ (19

أف متكسط المسؤكلية االجتماعية لدم األميات بم

( 207.78درجة بانحراؼ معيارم ( 15.468كبكزف نسبي ( %86.58كىذا يدؿ عمى أف ربات

البيكت يمتمككف المس كلية االجتماعية بدرجة كبيرة ,كبما أف مقياس المسؤكلية االجتماعية يت مف

ث ثة أبعاد كىي( :المسؤكلية الشخصية ,المسؤكلية الجماعية ,المسؤكلية الدينية كاألخ قية  ,فقد بم

متكسط درجات المس كلية الشخصية ( 68.69درجة كبانحراؼ معيارم ( 5.795كالكزف النسبي

لو( %85.86كىذا يدؿ عمي أف ربات البيكت لدييـ مسؤكلية شخصية بدرجة كبيرة في حيف بم
متكسط درجات المسؤكلية الجماعية ( 68.18كبانحراؼ معيارم ( 5.795كبكزف نسبي
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( %85.23كىػذا يػدؿ عمػى أف ربػات البيػكت لػدييـ مسػؤكلية جماعيػة فػي أمػكرىف كع قػاتيف

االجتماعي ػػة بدرج ػػة كبيػ ػرة ,كبمػ ػ متكس ػػط درج ػػات المسػ ػؤكلية الديني ػػة كاألخ قي ػػة ( 70.92كب ػػانحراؼ
معيارم ( 5.569كبكزف نسبي ( %88.65كىذا يدؿ عمى أف ربات البيكت لدييـ مسؤكلية اجتماعية
عالي في جانب المسؤكلية الدينية كاألخ قية ,كيعد بعد المسؤكلية الدينية كاألخ قيػة ,ىػك أكثػر األبعػاد
ك كحان كظيك انر لدم ربات البيكت.

وتررررى الباحثرررة :أف بعػػد المس ػؤكلية الدينيػػة كاألخ قيػػة جػػاء فػػي المرتبػػة األكلػػى بسػػبب طبيعػػة
المجتمػػح الفمسػػطيني ,كىػػي طبيعػػة محافظػػة كمتدينػػة ,حيػػث إف المجتمػػح الفمسػػطيني ممتػػزـ بتعػػاليـ الػػديف

اإلسػ ػ مي الت ػػي تح ػػث عم ػػى التع ػػاكف ,كالتكاف ػػؿ كاألمان ػػة كاإلخػ ػ ص ,كم ػػا أني ػػا تح ػػث عم ػػى األخػ ػ ؽ
الحميدة ,كتنيى عف كؿ سمكؾ ال يقبمو المجتمح.
أمػا الدرجػة الكميػة لمقيػاس المسػؤكلية حصػمت قػد بموػت ( , 86, 58كىػذا يػدؿ عمػى أف درجػة

تفعا.
المسؤكلية االجتماعية لدل ربات البيكت في محافظة غزة كاف مر ن

وتعزو الباحثة :ذلؾ إلى الكاقػح الصػعب الػذم يعيشػو اإلنسػاف الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة ,ممػا
عمؿ عمى زيادة ركح التكافؿ االجتماعي ,كالحرص عمى تقديـ الخير ,كمد العػكف كالمسػاعدة ليخػريف,

ممػػا يسػػيـ ذلػػؾ فػػي تنميػػة ركح االنتمػػاء لمػػكطف كالشػػعكر بالمس ػؤكلية االجتماعيػػة تجػػاه ق ػػايا المجتمػػح
التي تكاجيو.

 -2إحصاءات وصفية لمستوى موضع الضبط( :داخمي -خارجي) لدي ربات البيوت في محافظة
غزة.

كلمتعرؼ إلى مستكل مك ح ال بط لدم ربات البيكت ,قامت الباحثة بحساب المتكسطات

كاالنحرافات المعيارية كالكزف النسبي لمدرجة الكمية لمك ح ال بط(:داخمي – خارجي  ,كتـ حساب
الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لمدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ

مف خ ؿ الجدكؿ رقـ ( 20التالي.

رب النات في ( 100كيت ح ذلؾ

جدول ( )20يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمقياس موضع الضبط
موضع الضبط

عدد الفقرات

داخمي_ خارجي

23

المتوسط
11.07

اال نحراف المعياري
3.014

الوزن النسبي %
%48.13

كيت ػػح م ػػف ج ػػدكؿ رق ػػـ ( 21أف متكس ػػط مك ػػح ال ػػبط ( داخم ػػيا خ ػػارجي ل ػػدم رب ػػات

البيكت بم ( 11.07كبانحراؼ معيارم( , 3.014كبكزف نسبي (. %48.13

وتعررزو الباحثررة :ىػػذه النتيجػػة إلػػى الظػػركؼ البي يػػة التػػي تعيشػػيا ربػػات البيػػكت ,حيػػث تتطمػػب
الحيػػاة االعتمػػاد عمػػى الويػػر ,باإل ػػافة إلػػى المجتمػػح الفمسػػطيني بمحافظػػة غ ػزة ,كالػػذم يكصػػؼ بظنػػو
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متجانس مف حيث النكاحي االقتصادية كاالجتماعية كالتقػارب الثقػافي فيمػا يتعمػؽ بالمعتقػدات ,كاإليمػاف

بالقدر في الكصكؿ إلى األىداؼ.

ػارز كمعيػا حيػػاة الفػػرد مػف نػكاح عديػػدة ,كذلػػؾ
دكر بػ نا
كأكػد (معمريػػة 2009 ,بػػظف األسػرة تمعػػب نا

مف خ ؿ التفاعؿ بيف الطفػؿ كالكالػديف داخػؿ اإلطػار الثقػافي الػذم تعػيش فيػو األسػرة ,كعميػة فالتصػكر
النظػػرم يػػرل أف مصػػدر ال ػػبط ىػػك محصػػمة التفاعػػؿ بػػيف خصػػا ص الفػػرد كالمكقػػؼ االجتمػػاعي الػػذم

يتكاجػػد فيػػو ,فػػإف ىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ محػػددات تربكيػػة كاجتماعيػػة كثقافيػػة ,تنمػػي االعتقػػاد فػػي مصػػدر

ال ػػبط ,فػػبعض األسػػاليب التػػي ينتيجيػػا الكالػػداف ينمػػي بع ػػيا االعتقػػاد بال ػػبط الػػداخمي ,كبع ػػيا
اآلخر ينمي االعتقاد بال بط الخارجي.
المحالة المنزلية لدي ربات البيوت في
 -3إحصاءات وصفية لمستوى االستخدام األمثل لممياه
ا
محافظة غزة.

لمتعرؼ إلى مستكل االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية لدم ربات البيكت قامت الباحثة

بحساب المتكسط كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لمدرجة الكمية ل ستخداـ األمثؿ لممياه المح ة
المنزلية ,كتـ حساب الكزف النسبي بقسمة الكسط الحسابي لمدرجة الكمية ثـ
كيت ح ذلؾ مف

رب النات في (%100

خ ؿ الجدكؿ رقـ( 21التالي.
جدول ( )21المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمقياس االستخدام األمثل لممياه

االستخدام األمثل لممياه
المحالة المنزلية

المحالة المنزلية
ا

عدد الفقرات

المتوسط

17

30.045

اال نحراف المعياري

الوزن النسبي %

8.997

%58.91

كيت ح لنا مف جدكؿ رقـ ( 22أف متكسط االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية لدم ربات
البيكت بم ( 30.045كبانحراؼ معيارم ( , 8.997كبكزف نسبي ( %58.91كىذا يدؿ عمي أف
ربات البيكت لدييف مقدرة عميا الستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية بصكرة فكؽ المتكسطة بشكؿ
عاـ.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى مجمكعة مف العكامؿ المتداخمة منيا امت ؾ ربات البيكت
الكعي الكامؿ كالثقافة المناسبة نحك الترشيد في استي ؾ المياه المح ة ,إ افة إلى السمكؾ اإليجابي

لدل ربات البيكت بدءان مف األسرة داخؿ البيت في حث األبناء عمى الترشيد مف باب المحافظة عمى
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المياه ,عمى اعتبار أنو أىـ المكارد الطبيعية الميمة في حياتنا ,إ افة إلى أنيا مس كلية كطنية في
ظؿ ما يتردد ىنا كىناؾ أف المعركة المستقبمية بيف الشعكب كاألمـ ستككف عمى المياه.

وتؤكد الباحثة أف لمدكرات التثقيفية كالندكات التي تقيميا مؤسسات دكلية دك ار بار از في ترشيد
االستي ؾ األمثؿ لممياه المح ة ,مف خ ؿ تك يح كيفية التعامؿ مح المياه ,كالطريقة الصحيحة

(االقتصادية في تنظيؼ الخزانات كشراء المياه مف سيارات بيح المياه المرخصة.

كت يؼ الباحثة أف لإلع ـ منطكقان كاف أـ مر يان أي ان دك انر بار انز في تكعية البيكت نحك

ترشيد استخداـ المياه.

كأشار (العزيزم 313 :2007 ,بظف يرجح االىتماـ بتكعية المكاطنيف بظىمية المياه ك ركرة
الحفاظ عمييا إلى سكء األنماط السمككية التي يتبعيا األفراد كالجماعات كالى المكاقؼ كالمعتقدات التي
يتمسؾ بيا األفراد كال سيما الكبار كالتي يبدكنيا حياؿ الق ايا المرتبطة بالمياه كالتي تسيـ في تككيف

اتجاىات األفراد بطريقة شعكرية كال شعكرية ,حيث أف االتجاه جانب مف الخبرة مكتسب ,الف الفرد ال
مزكدا بظم مف االتجاىات ككانما يتعمميا مف خ ؿ االحتكاؾ ببي تو كتفاعمو معيا ,كال يتككف
يكلد
ن
االتجاه عند الفرد إال إذا عمـ بمك كع االتجاه ,كتيسيـ المعمكمات التي يزكد بيا الفرد في تعديؿ أك
تقكية اتجاىاتو نحك ذلؾ الشيء ,كمف ىنا تبرز أىمية تكعية المكاطف بظىمية المكارد الما ية ,ك ركرة

المحافظة عمييا كعدـ اإلسراؼ فييا.

كأشار (شمبي 4 :2000 ,إلى أف مؤتمر ياألمف الما ي العربيي قد أكصى بك ح ق ايا
المياه عمى قمة اىتمامات الحككمات العربية ,ككذلؾ رفح مستكل الكعي الما ي لدل األفراد لمقابمة
التحديات التي تكاجو المياه العربية.

كاختمفت ىذه النتيجة مح دراسة (صقر , 1997 ,حيث أظيرت النتا

أف اتجاىات الت ميذ

منخف ة لعدـ معرفتيـ بمفاىيـ ترشيد استي ؾ المياه ,ككذلؾ المياه الجكفية ,كقد يعكد االخت ؼ إلى

اخت ؼ عينة البحث ,كاخت ؼ البي ة.

اختبار التوزيع الطبيعي (:)Normality Distribution Test
قامت الباحثرة :باختبػار طبيعػة البيانػات التػي تػـ جمعيػا بيػدؼ التعػرؼ إلػى إذا مػا كانػت تتبػح
تكزيعػػان طبيعي ػان أـ ال ,كىػػذا يفيػػد فػػي طبيعػػة االختبػػارات التػػي يجػػب اتباعيػػا فيمػػا إذا كانػػت معمميػػو أك
المعممي ػػة ,كبمو ػػت العين ػػة ( 400م ػػف رب ػػات البي ػػكت ف ػػي محافظ ػػة غػ ػزة ,كعمي ػػو ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار
كػػكلمجركؼ–سػػمرنكؼ ( , 1-Sample Kolmogorov -Smirnovلمتعػرؼ إلػػى اعتداليػػة منحنػػي
البيانات ,ككانت النتا كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي.

82

جدول ( )22يوضح اختبار التوزيع الطبيعي لمقاييس الدراسة
()1-Sample Kolmogorov –Smirnov
م.

المقياس

عدد الفقرات

قيمة االختبار

قيمة ()Sig.

20

1.081

0.171

-1

المس كلية االجتماعية

48

-3

االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة المنزلية

20

-2

مك ح ال بط

1.041
1.048

0.229
0.203

يك ح الجدكؿ السابؽ أف جميح قيـ ( Sig.االحتمالية كانت أكبر مف مستكل الداللة ,0.05
كبالتالي يمكف القكؿ أف مقاييس الدراسة تتبح تكزيعان طبيعيان ,كعميو يجب استخداـ االختبارات المعممية
في ىذه الدراسة.
ثالثًا -نتائل تساؤالت الدراسة وتفسيرىا:
نتائل الفرض األول وتفسيره.

ينص الفرض األول عمى أنو" :ال توجد عالقة ارتباط بين المسؤولية االجتماعية واالستخدام
المحالة لدى ربات البيوت في محافظة غزة".
األمثل لممياه
ا

كلمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ؛ قامت الباحثة بحساب معام ت االرتباط بيف المسؤكلية
االجتماعية كأبعادىا ,كاالستخداـ األمثؿ لممياه المح ة كحصمت عمى النتا المك حة في الجدكؿ
رقـ( 23اآلتي:
جدول ( )23يوضح معامالت االرتباط بين المسؤولية االجتماعية وأبعادىا واالستخدام األمثل لممياه
المحالة لدى ربات البيوت في محافظة غزة.
ا

المسؤولية االجتماعية وأبعادىا

المحالة
االستخدام األمثل لممياه
ا

المسؤكلية الجماعية

**0.224

**0.661

المسؤكلية الشخصية (الذاتية

**0.173

المسؤكلية الدينية كاألخ قية

**0.408

الدرجة الكمية

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 398كعند مستكل داللة (0.128= 0.01

*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 398كعند مستكل داللة (0.098= 0.05

يت ح مف الجدكؿ السابؽ أف معام ت االرتباط جميعيا دالة عند مستكل داللة  ,0.05مما
يعنى كجكد ع قة طردية ذات داللة إحصا ية بيف المسؤكلية االجتماعية كأبعادىا كبيف االستخداـ

األمثؿ لممياه المح ة ,كيعني ذلؾ أنو كمما زادت المسؤكلية االجتماعية كمما ارتفح مستكىاالستخداـ
األمثؿ لممياه المح ة.
وتعرررزو الباحثرررة :ى ػػذه النتيج ػػة إل ػػى تع ػػدد األدكار لرب ػػات البي ػػكت مم ػػا ألق ػػى مس ػػؤكليات عدي ػػدة
مختمفة ,فيقح عمى عاتؽ ربة البيت مسؤكلية المنزؿ مف إعداد الطعػاـ كالشػراب ,إ ػافة إلػى مسػؤكليات
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تجػػاه زكجيػػا كأسػرتيا ,فظصػػبح لػػدييا خبػرة كميػػارة كقػػدرة عمػػى التػػظثير عمػػى اآلخػريف ,فيػػي متعاكنػػة فػػي
تقػػديـ المسػػاعدة ليخ ػريف ,كالمشػػاركة فػػي المناسػػبات االجتماعيػػة كق ػادرة عمػػى االلت ػزاـ كحػػؿ المشػػك ت

فظصبحت ربة البيت مكثكقنا بيا ,كلدييا قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية االجتماعيػة بكػؿ أبعادىػا :المسػ كلية
الذاتية ,كالمسؤكلية الجماعية ,كالمسػؤكلية الدينيػة كاألخ قيػة ,ممػا يعػزز دكرىػا فػي القػدرة عمػى مكاجيػة

المش ػػاكؿ الت ػػي تكاجػ ػو مجتمعي ػػا ,في ػػي–إذف -المػ ػرأة المكافح ػػة كالمنا ػػمة ,فق ػػدرة رب ػػات البي ػػكت عم ػػى
المسؤكلية االجتماعية ,كدكرىا الفعاؿ في المجتمح.
نتائل الفرض الثاني وتفسيره.
ينص الفرض الثاني عمى أنو" :ال توجد عالقة ارتباط بين موضع الضربط (داخمري -خرارجي)

المحالة لدى ربات البيوت في محافظة غزة".
واالستخدام األمثل لممياه
ا

كلمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني؛ قامت الباحثة بحساب معام ت االرتباط بينمك ح ال بط
(داخمي -خارجي  ,كاالستخداـ األمثؿ لممياه المح ة كحصمت عمى النتا
رقـ( 24اآلتي.

المك حة في الجدكؿ

جدول ( )24يوضح معامالت االرتباط بين موضع الضبط (داخمي -خارجي) ،واالستخدام األمثل
البيان

المحالة.
لممياه
ا

موضع الضبط (داخمي -خارجي)

واالستخدام األمثل لممياه المحالة.
0.219

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( 398كعند مستكل داللة (0.128= 0.01
*ر الجدكلية عند درجة حرية ( 398كعند مستكل داللة (0.098= 0.05

يت ح مف الجدكؿ السابؽ كجكد ع قة طردية ذات داللة إحصا ية عند مستكل داللة 0.01
بيف مك ح ال بط (داخمي -خارجي  ,كبيف االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة .كيعني ذلؾ أنو كمما
زادت مك ح ال بط (داخمي -خارجي كمما اارتفح مستكم االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة.
وتؤكد الباحثة أف مشكمة عدـ ترشيد المياه مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو محافظة غزة ,حيث
ثبت أنو كمما زاد مك ح ال بط ( داخمي الخارجي أدل إلى سمككيات إيجابية ,تتمثؿ في ارتفاع
مستكل ترشيد استخداـ المياه.
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نتائل الفرض الثالث وتفسيره.
ينص الفرض الثالث عمى أنو" :التوجد فرروق ذات داللرة إحصرائية فري تقرديرات أفرراد العينرة

عمى مقياس المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير مستوى التعميم(:ثانوي فأقل -بكالوريوس -دراسات

عميا)".

كلمتحقؽ مف صحة ىػذا الفػرض قامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػاري التبػايف األحػادم One way

Anovaي كيت ح ذلؾ مف خ ؿ الجدكؿ رقـ ( 25التالي:

جدول ( )25يوضح نتائل اختبار "تحميل التباين األحادي" المسؤولية االجتماعية:
(تبعاً لمتغير مستوى التعميم)
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

2

602.435
237.439
839.874

البيان

مصدر التباين

المسؤولية

بيف المربعات

1204.870

داخؿ المجمكعات

94263.207

397

المجمكع

95468.077

399

االجتماعية

المربعات

قيمة""F
2.537

قيمة

()Sig.
0.080

قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 397,2كمستكل داللة  0.05تساكم 2.995
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 397 ,2كمستكل داللة  0.01تساكم 4.605
تبيف النتا

المك حة في الجدكؿ رقـ ( 25أف القيمة االحتمالية ( sig.أكبر مف مستكل

الداللة  .0.0لمدرجة الكمية المسؤكلية االجتماعية ,كما أف قيمة (ؼ المحسكبة أقؿ مف قيمة (ؼ

الجدكلية كبذلؾ يمكننا استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا نيا في مستكل المسؤكلية
االجتماعية لدل ربات البيكت في محافظة غزة بشكؿ عاـ تعزل لمتوير مستكل التعميـ أم أف مستكل

المسؤكلية االجتماعية ال يختمؼ جكىريان باخت ؼ مستكل التعميـ.

وترى الباحثة :أف المؤىؿ العممي ال يؤثر عمى مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل ربات
البيكت بمحافظة غزة ,ألف المسؤكلية االجتماعية سمكؾ مكتسب ,كيرجح ذلؾ إلى التنش ة االجتماعية
داخؿ األسرة فربة البيت عمييا مسؤكليات عديدة ,كما اكتسبتو مف خبرات عممية كحياتية كدراية بمعرفة

ماليا كما عمييا مف متطمبات المسؤكلية االجتماعية بمجاالتيا المختمفة( :الشخصية -الجماعية –
الكطنية – الدينية كاألخ قية لعبت دك ار أكبر مف المؤىؿ العممي.
كلقد أكد (العمرم 121–2007 :أف اإلحساس بالمسؤكلية االجتماعية ىك إحساس ينبح مف

داخؿ الفرد ,كلعؿ الدكر الكبير الذم تؤديو األسرة كالتنش ة االجتماعية في تنمية المسؤكلية االجتماعية
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يعد مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في المسؤكلية االجتماعية ,فالمسؤكلية االجتماعية ال تنشظ نتيجة مكقؼ
و
كبخاصة
عابر أك أسمكب تدريس معيف ,إنما ىي نتاج اجتماعي يكتسبو الفرد مف خ ؿ مراحؿ عمره
في مرحمة الطفكلة ,كتـ اكتسابو مف خ ؿ التنش ة االجتماعية الذم تتظثر بو.
ػظثير
كلقد أكد (زىراف 2000 ,أف األسرة ىي مف أىـ عكامؿ التنش ة االجتماعيػة ,كىػي أقػكل ت نا
فػػي شخصػػية الفػػرد كتكجيػػو سػػمككو ,كأف الكظيفػػة الحقيقيػػة ل س ػرة تتمثػػؿ فػػي بنػػاء كتكػػكيف الشخصػػية
الثقافية االجتماعية لمفرد.
كاتفق ػػت نت ػػا

ى ػػذه الد ارس ػػة م ػػح نت ػػا

د ارس ػػة (ال ػػدريممي , 2013 ,كد ارس ػػة (عم ػػى, 2001 ,

كدراسة (أبك ككس , 2012 ,كدراسة (فحجاف , 2009 ,كد ارسػة (بشػرل , 2006 ,كد ارسػة (الزينػاتي,

 , 2014كد ارسػ ػػة (ألغػ ػػا 2007 ,التػ ػػي أظيػ ػػرت انػ ػػو عػ ػػدـ كجػ ػػكد ع قػ ػػة ذات داللػ ػػة إحصػ ػػا ية بػ ػػيف

المسؤكلية االجتماعية كمستكل التعميـ ,كاختمفت ىذه النتا

مح نتػا

د ارسػة (الحػارثي , 1995 ,التػي

أظيرت كجكد ع قة عكسية بيف اإلحساس بالمسؤكلية االجتماعية كالمستكل التعميمي لمكالديف.
كنتػػا

د ارسػػة (مشػػرؼ , 2009 ,التػػي أظيػػرت كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػط الطمبػػة فػػي الجامعػػة

اإلس مية في مستكل التعميـ األـ ,كلصالح مستكل تعميـ األـ االبتدا ي.

86

نتائل الفرض الرابع وتفسيره.
ينص الفرض الرابع عمى" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فري تقرديرات أفرراد العينرة عمرى

مقياس المسرؤولية االجتماعيرة تعرزى لمسرتوى الردخل( :أقرل 1000شريكل -مرن 1000إلرى 2000

شيكل -أكثر من  2000شيكل)".

لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفر ػػية السػػابقة قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ اختبػػاري التبػػايف األحػػادم One

way Anovaيكيت ح ذلؾ مف خ ؿ الجدكؿ رقـ ( 26التالي:

جدول ()26يوضح نتائل اختبار" تحميل التباين األحادي" المسؤولية االجتماعية
تبعا لمتغير مستوى الدخل)
( ً
درجات

متوسط

362.907

البيان

مصدر التباين

مجموع المربعات

المسؤولية

بيف المربعات

725.813

2

داخؿ المجمكعات

94742.264

397

238.646

المجمكع

95468.077

399

601.553

االجتماعية

الحرية

قيمة""F

المربعات

1.521

قيمة

()Sig.
0.220

قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 397 ,2كمستكل داللة 0.05تساكم.2.995
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 397 ,2كمستكل داللة  0.01تساكم .4.605
تبيف النتا

المك حة في الجدكؿ رقـ ( 26أف القيمة االحتمالية ( sig.أكبر مف مستكل

الداللة  0.05لمدرجة الكمية المسؤكلية االجتماعية ,ككذلؾ قيمة (ؼ المحسكبة أقؿ مف (ؼ الجدكلية

عند مستكل داللة 0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا نيا في مستكل
المسؤكلية االجتماعية لدل ربات البيكت بشكؿ عاـ تيعزل لمتوير مستكل الدخؿ أم أف مستكل
المسؤكلية االجتماعية ال يختمؼ جكىريان باخت ؼ مستكل الدخؿ.
وترى الباحثة :أف الدخؿ الشيرم بكجو عاـ ال يؤثر في مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل
ربات البيكت بمحافظة غزة ,حيث إف العكامؿ االجتماعية كالثقافية السا دة في المجتمح كالتقاليد

المكركثة تؤثر بشكؿ إيجابي في المسؤكلية االجتماعية لمنساء ,إ افنة إلى كحدة المجتمح كالكاقح
الفمسطيني في قطاع غزة بكؿ تفاصيمو االجتماعية كاالقتصادية ,كمف ىنا اختفى تظثير المستكل
االقتصادم عمى المس كلية االجتماعية .فميما كاف المستكل االقتصادم لممرأة الفمسطينية( :مرتفح أك

متدني فيي امرأة مشاركة في األنشطة االجتماعية ,كفيـ الحقكؽ كالكاجبات كممارستيا.
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كلقد أشارت دراسة (األغا 2014 ,إلى أف المستكل االقتصادم المنخفض ال يؤثر بالسمب أك

باإليجاب عمى المسؤكلية االجتماعية.

كلقد أكد (الشافعي 38 :1982 ,أف تعاليـ الديف اإلس مي الذم يت مف العديد مف اآلداب

كاألخ قيات جعمت النساء أع اء صالحات في المجتمح كغرست فييف الصدؽ كالمحبة كالتعاكف
كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاإلخ ص في العمؿ ,كتحمؿ المسؤكلية.
كاتفقت ىذه النتا

مح نتا

دراسة (عكدة , 2014 ,كدراسة (فحجاف , 2010 ,دراسة

(المنابرم , 2010 ,كدراسة (األغا 2014 ,التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية في
مستكل المسؤكلية االجتماعية تعزل لمتوير مستكل الدخؿ الشيرم ,كلكنيا اختمفت مح نتا

دراسة

(مشرؼ 2009 ,التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية في مستكل المسؤكلية االجتماعية
تعزل لمتوير مستكل الدخؿ الشيرم كتعزك الباحثة االخت ؼ في النتا

إلى اخت ؼ العينة التي

طبقت عمييا الدراسة.
نتائل الفرض الخامس وتفسيره.
ينص الفرض الخامس عمى أنو" :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد
العينة عمى مقياس المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير العمل (تعمل – ال تعمل)".
لذلؾ:

لمتحقؽ مف صحة الفرض استخدمت الباحثة اختبارت لمفركؽ بيف مجمكعتيف كفيما يميعرض

جدول ( )27اختبار ت لمفروق بين مجموعتين في المسؤولية االجتماعية (تبعاً لمتغير العمل)
البيان
المسؤولية االجتماعية

متغير

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

تعمؿ

82

206.79

15.831

ال تعمؿ

318

208.04

15.389

العمل

قيمة
االختبار

قيمة
()Sig.

-0.649

0.516

* ت الجدكلية عند درجات حرية ( 398كمستكل داللة  0.05تساكم (1.97
يك ح الجدكؿ التالي أف قيمة االحتماؿ كانت أكبر مف مستكل الداللة ( , 0.05ككانت قيمة

ت المحسكبة( , -0.649كىي أقؿ مف قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية ( 398كمستكل داللة

( 0.05كالتي تساكم ( . 1.97كبالتالي يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في
استجابات العينة حكؿ المسؤكلية االجتماعية بيف ربات البيكت في تعزل لمتوير العمؿ.
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وتعزو الباحثة :ذلؾ إلى أف العمؿ ال يؤثر في مستكل المسؤكلية االجتماعية ,ألف المرأة

عاممة كانت أـ غير عاممة لدييا مسؤكلية اجتماعية ,حيث إنيا قبؿ حصكليا عمى العمؿ فيي كانت

ال تعمؿ .فيي مربية كأـ ,كلدييا مسؤكليات متعددة ,عاممة أـ ال تعمؿ.

وتضيف الباحثة أف ىناؾ عكامؿ متداخمة تمعب دك انر كبي انر في تنمية المسؤكلية االجتماعية
مثؿ الخبرات المتراكمة ,كالديف اإلس مي كتعاليمو ,كىي أمكر مشتركة لدل المرأة العاممة كغير

العاممة.

كلقد أشار الشمرم ( 33:2008بظف المسمـ مطالب باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

حارسا عمى
كفى ظؿ ىذا المبدأ ال يككف المسمـ مطالبان فقط بظف يككف فاص ن عف نفسو ,كلكنو مطالب
ن
الف يمة حيثما كانت ,كتمؾ مسؤكلية فردية كجماعية.
كاتفقت نتا

ىذه الدراسة مح نتا

دراسة (العجمة 2012 ,التي أظيرت النتا

تبعا لمتوير العمؿ( :تعمؿ ,ال تعمؿ .
فركؽ في المسؤكلية االجتماعية لدل عينة الدراسة ن

عدـ كجكد

نتائل الفرض السادس وتفسيره.
ينص الفرض السادس عمى أنو" :التوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة

عمى مقياس موضع الضبط(:داخمي –خارجي) تعزى لمتغير مستوى التعميم(:ثانوي فأقل-
بكالوريوس -دراسات عميا)".

كلمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض قام ػػت الباحث ػػة باس ػػتخداـ اختب ػػاري التب ػػايف

Anovaيكيت ح ذلؾ مف خ ؿ الجدكؿ التالي.

way

One

جدول ( )28يوضح نتائل اختبار" تحميل التباين األحادي" لموضع الضبط
(يعزى لمتغير مستوى التعميم)

متوسط

البيان

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

موضع الضبط

بيف المربعات

17.245

2

8.622

داخؿ المجمكعات

138.440

73

1.896

المجمكع

155.684

75

بيف المربعات

2.168

2

1.084

داخؿ المجمكعات

1621.052

321

5.050

المجمكع

1623.219

323

(داخمي)

موضع الضبط
(خارجي)

قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 73 ,2كمستكل داللة  0.05تساكم3.10

قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 73 ,2كمستكل داللة 0.01تساكم 4.80

قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 321 ,2كمستكل داللة  0.05تساكم2.98
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 321 ,2كمستكل داللة 0.01تساكم 4.60
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المربعات

قيمة""F
0.339

0.215

قيمة

()Sig.
0.540

0.807

تبيف النتا

المك حة في الجدكؿ رقـ ( 28أف القيمة االحتمالية ( sig.أكبر مف مستكل

الداللة 0.05لمك ح ال بط (الداخمي – الخارجي  ,كما أف قيمة (ؼ المحسكبة أقؿ مف قيمة (ؼ

الجدكلية كبذلؾ يمكننا استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا نيا في مستكل مك ح ال بط لدل
ربات البيكت في محافظة غزة بشكؿ عاـ تعزل لمتوير مستكل التعميـ أم أف مستكل مك ح ال بط ال
يختمؼ جكىريان باخت ؼ مستكل التعميـ.

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ربات البيكت قد تجاكزف مرحمة المراىقة كتداعياتيا مف
ا طرابات في الشخصية ,كقمؽ في التكجو الذاتي ,كأصبحف اآلف في مرحمة االستقرار النفسي,
كالن

العقمي كالعاطفي ,كاإلحساس بالمسؤكلية الذاتية كاالجتماعية كالكطنية ,كازدادت قدراتيف عمى

فيـ المشك ت كحس التعامؿ معيا كحميا ,كي اؼ إلى ذلؾ أف تعدد المكاقؼ كالخبرات الثقافية التي

تعر ت ليا ربات البيكت ,ككذلؾ تشابو الظركؼ المعيشية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية أدت إلى

عدـ كجكد فركؽ في مك ح ال بط( :داخمي -خارجي  ,تبعا لمستكل التعميـ( :ثانكم -بكالكريكس-

دراسات عميا .
كاتفقت ىذه النتيجة مح دراسة (دركزة 1993 ,التي أظيرت النتا

عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصا ية عمى مقياس مك ح ال بط تبعا لمتوير مستكل التعميـ( :الثانكية ,البكالكريكس,
الدراسات العميا  ,كدراسة (أسمياف 2009 ,التي أظيرت عدـ كجكد داللة إحصا ية عمى مقياس
مك ح ال بط تبعا لمتوير المستكل التعميمي.
كاختمفت ىذه النتيجة مح نتا

دراسة (ديب 1980 ,التي أظيرت إلى أف ىناؾ فركؽ في

مركز ال بط بيف األفراد تعكد إلى اخت ؼ مستكاىـ الثقافي كاألكاديمي ,كاختمفت مح نتا

دراسة

(الحربي 2006 ,التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية تبعا لمتوير مستكل التعميـ كأف
ط ب الدراسات العميا( :ماجستير -دكتكراه أكثر مي ن لمك ح ال بط الداخمي ,كىذا يشير إلى أنو
كمما ارتفح المؤىؿ العممي يزداد الميؿ إلى التحكـ الداخمي.
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نتائل الفرض السابع وتفسيره.
ينص الفرض السابع عمى أنو" :التوجد فروق ذات داللة إحصرائية فري تقرديرات أفرراد العينرة

عمى مقياس موضع الضبط تعزى لمستوى الدخل(:أقل 0111شيكل -مرن 0111إلرى  0111شريكل-

أكثر من  0111شيكل) ".

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختباري تحميؿ التبايف األحادم One

way Anovaي كيت ح ذلؾ مف خ ؿ الجدكؿ التالي:

جدول ( )29يوضح نتائل اختبار "تحميل التباين األحادي" لموضع الضبط
(يعزى لمتغير مستوى الدخل)
درجات

متوسط

12.497
1.790

البيان

مصدر التباين

مجموع المربعات

موضع الضبط

بيف المربعات

24.994

2

(داخمي)

داخؿ المجمكعات

130.690

73

المجمكع

155.684

75

موضع الضبط

بيف المربعات

10.848

2

5.424

(خارجي)

داخؿ المجمكعات

1612.371

321

5.023

المجمكع

1623.219

323

المربعات

الحرية

قيمة""F
0.174

1.080

قيمة
()Sig.
0.772

0.341

قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 73 ,2كمستكل داللة  0.05تساكم.3.10
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 73 ,2كمستكل داللة 0.01تساكم .4.80
قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 321 ,2كمستكل داللة  0.05تساكم.2.98
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 321 ,2كمستكل داللة 0.01تساكم .4.60

تبيف النتا

المك حة في الجدكؿ رقـ ( 29أف القيمة االحتمالية ( sig.أكبر مف مستكل

الداللة  0.05لمدرجة الكمية لمك ح ال بط (داخمي-خارجي ككذلؾ قيمة (ؼ المحسكبة أقؿ مف

(ؼ الجدكلية عند مستكل داللة 0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا يا في

مستكل مك ح ال بط لدم ربات البيكت بشكؿ عاـ تعزل لمتوير مستكل الدخؿ أم أف مستكل
مك ح ال بط ال يختمؼ جكىريان باخت ؼ مستكل الدخؿ.
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وتعررزو الباحثررة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عمػػى مقيػػاس مك ػػح ال ػػبط( :داخمػػي
– خػػارجي تبعػػا لمسػػتكل الػػدخؿ ,إلػػى أف المسػػتكل االقتصػػادم لػػيس لػػو دكر كبيػػر ككا ػػح فػػي مك ػػح

ال بط( :داخمي -خارجي  ,حيث إف الديف اإلس مي كثقافػة المجتمػح الفمسػطيني تمعػب دك انر مػؤث انر فػي
مك ػػح ال ػػبط لػػدل ربػػات البيػػكت بمحافظػػة غ ػزة ,كىػػذا كا ػػح جػػدان ,ألف مفيػػكـ األرزاؽ ىػػك بيػػد اهلل
–سبحانو كتعالى ,-ككذلؾ فإف ركح التكافؿ كالمحبة كاالنتماء كالتعارؼ سا دة في المجتمح الوػزم ,فػي

ظؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة نتيجة لمحصار ,كالعدكاف اإلس ار يمي المتكرر عمى قطاع غزة.

كلقد أشار (زقكت 2016 ,بظف المجتمح مف ناحية كانتمػاء المجتمػح مػف منطمػؽ مفيػكـ الػرزؽ

كتكزيعو بيف الناس كىك أمر مقدر بشكؿ مسبؽ كليس لإلنساف إيو ع قة مف قريب أك بعيد فػي زيادتػو
أك انقاصو ,كتعتبر مف أىـ المفاىيـ كالمسممات لدل المجتمح الفمسطيني ,كما نرل ىناؾ نسػبة كليسػت
بالقميمة مف التكافؿ كالترابط كالتكاصؿ بيف أفراد المجتمح.

كاتفقت ىذه النتيجة مح نتا

دراسة (زقكت 2016 ,التي أظيرت النتا

عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة

تبعا لمستكل الدخؿ.
إحصا ية عمى مقياس مك ح ال بط (داخمي كخارجي ن
نتائل الفرض الثامن وتفسيره.
ينص الفرض الثرامن عمرى" :ىرل توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية فري تقرديرات أفرراد العينرة

عمى مقياس موضع الضبط تعزى لمتغير العمل (تعمل – ال تعمل)".

كلمتحقؽ مف صحة الفر ية استخدمت الباحثة اختبا ارت لمفركؽ بيف مجمكعتيف كفيما يمي
عرض لذلؾ:
جدول ( )30اختبار ت لمفروق بين مجموعتين في مقياس موضع الضبط (متغير العمل)
البيان

موضع الضبط (داخمي)

موضع الضبط (خارجي)

متغير

المتوسط

اال نحراف

قيمة

قيمة

الحسابي

المعياري

االختبار

()Sig.

تعمؿ

15

6.067

1.751

ال تعمؿ

61

6.771

1.334

-1.717

0.212

تعمؿ

67

12.209

2.326

ال تعمؿ

257

12.082

2.223

العمل

العدد

* ت الجدكلية عند درجات حرية ( 74كمستكل داللة  0.05تساكم (. 1.99
* ت الجدكلية عند درجات حرية ( 322كمستكل داللة  0.05تساكم (. 1.97
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0.413

0.575

يبيف الجدكؿ السابؽ أف قيمة االحتماؿ كانت أكبر مف مستكل الداللة ( , 0.05ككانت قيمة

ت المحسكبة لمك ح ال بط (الداخمي ( , 1.717كىي أقؿ مف قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية
( 74كمستكل داللة ( 0.05كالتي تساكم ( , 1.99كأف قيمة االحتماؿ كانت أكبر مف مستكل
الداللة ( , 0.05ككانت قيمة ت المحسكبة لمك ح ال بط (الخارجي ( , 0.413كىي أقؿ مف قيمة
ت الجدكلية عند درجات حرية ( 322كمستكل داللة ( 0.05كالتي تساكم ( 1.97كبالتالي يمكف

استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية في مك ح ال بط بيف أفراد العينة تعزل لمتوير

العمؿ.

وتعزو الباحثة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية عمى مقياس مك ح ال بط( :داخمي,
خارجي تعزل لمتوير العمؿ( :تعمؿ ,ال تعمؿ ألف المرأة العاممة كالمرأة غير العاممة يمركف بنفس

الظركؼ تقر نيبا النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية ,ككذلؾ فإف أساليب التنش ة كالتربية لدل األسر
الفمسطينية متشابية ,حيث تكاجو المرأة الميمات كتؤدم الكاجبات ذاتيا ,مما يكسبيا (عاممة أـ غير
عاممة القدرة عمى مكاجية المشك ت الحياتية ,كالكفاءة في التومب عمى المكاقؼ المختمفة ,أك

األزمات الطار ة ,كىذا يؤدم غمى تكليد قناعة ككادراؾ شخصي بظف التومب عمى المكاقؼ كالصعكبات
بناء عمى العمؿ الذم تقكـ بو المرأة ,كأف المكافآت كالحكافز التي تحصؿ عمييا ترتبط بالطريؽ
يككف ن
التي تؤدم بيا األعماؿ كنتا جيا .كىذا ما يتفؽ مح نتيجة دراسة (أبك ناىية. 1987 ,

كلقد أشار (الصمادم . 1992 ,بظف األدب التربكم كالدراسات األجنبية كالعربية عمى السكاء
المتعمقة بمك ح ال بط يتظثر بالخبرات السابقة كالتنش ة األسرية كخصا ص األسرة المختمفة كثقافتيا.
كاختمفت ىذه النتيجة مح نتا

دراسة (السكراف , 2009 ,التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة

إحصػػا ية كفقػػا لمتويػػر الك ػػح االقتصػػادم (يعمػػؿ ,كال يعمؿ ككانػػت لصػػالح مػػف يعمػػؿ ,كاختمفػػت مػػح
نت ػػا

د ارس ػػة (دركزة , 2007 ,حي ػػث أظي ػػرت النت ػػا

لصػػالح الػػذم يعمػػؿ ,كمػػح نتػػا

كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف ال ػػذم يعم ػػؿ كال ػػذم ال يعم ػػؿ

د ارسػػة ( , Obrien, 1984كد ارسػػة (دركزة 1997 ,كالتػػي أظيػػرت

كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػا ية لمك ػػح ال ػػبط تبعػ ػا لمتوي ػػر العم ػػؿ (يعم ػػؿ ,كال يعم ػػؿ إف ال ػػذيف
يعممكف كانكا ميؿ إلى االن باط الداخمي عمى مقياس مك ح ال بط.
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نتائل الفرض التاسع وتفسيره.
ينص الفرض التاسع عمرى أنرو" :التوجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية فري تقرديرات أفرراد العينرة

المحرررالة تعرررزى لمتغيرررر مسرررتوى التعمررريم (ثرررانوي فأقرررل-
عمرررى مقيررراس االسرررتخدام األمثرررل لمميررراه
ا
بكالوريوس -دراسات عميا)".

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختباري التبايف األحادم one way

Anovaي كيت ح ذلؾ مف خ ؿ الجدكؿ رقـ ( 31التالي:

المحالة
جدول ( )31نتائل اختبار" التباين األحادي" لالستخدام األمثل لممياه
ا
(يعزي تبعا لمتغير مستوى التعميم)

البيان

مصدر التباين

مجموع المربعات

االستخدام
األمثل لممياه
المحالة
ا

بيف المربعات

1091.578

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

32971.220

397

83.051

داخؿ المجمكعات
المجمكع

34062.798

2

399

545.789

قيمة""F
6.572

قيمة
()Sig.

0.002

قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 397 ,2كمستكل داللة 0.05تساكم2.995
قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 397 ,2كمستكل داللة 0.01تساكم 4.605

تبيف النتا

المك حة في الجدكؿ رقـ ( 31أف القيمة االحتمالية ( sig.أقؿ مف مستكل

الداللة  0.05لمدرجة الكمية ل ستخداـ األمثؿ لممياه المح ة ,كما أف قيمة (ؼ المحسكبة أكبر مف

قيمة (ؼ الجدكلية كبذلؾ يمكننا استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصا يا في مستكل االستخداـ
األمثؿ لممياه المح ة لدم ربات البيكت في محافظة غزة بشكؿ عاـ تعزل لمتوير مستكل التعميـ أم

أف مستكل االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة يختمؼ جكىريان باخت ؼ مستكل التعميـ.
كالجدكؿ التالي رقـ ( 32يك ح نتا

اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات مستكل التعميـ لمقياس

االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة.
جدول ( )32نتائل اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات مستوى التعميم لمقياس
المحالة
االستخدام األمثل لممياه
ا

الفئات
أقؿ مف ثانكم

بكالكريكس

الفرق بين المتوسطين

القيمة االحتمالية ()sig.

بكالكريكس

*-3.375

0.002

دراسات عميا

*-1.827

0.006

دراسات عميا

*2.548

0.044
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يك ح جدكؿ رقـ ( 32نتا

اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات مستكل التعميـ لمقياس

االستخداـ األمثؿ لدم ربات البيكت في محافظة غزة حيث تظير النتا

كجكد فركؽ ذات داللة

إحصا ية بيف متكسطات مستكل التعميـ لمقياس االستخداـ األمثؿ لدم ربات البيكت في محافظة غزة

لربات البيكت الحاص ت عمى البكالكريكس كمف ثـ لصالح ربات البيكت ذكات الدراسات العميا ,كأخي انر
لصالح ربات البيكت الحاص ت عمي الثانكية فظقؿ ,كىذا يعني أف مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه

المح ة لدل ربات البيكت ذكات تعميـ البكالكريكس أعمى مف باقي مستكيات التعميـ.
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المستكل التعميمي لربات البيكت يمعب دك ار ميما ,فالمرأة
المتعممة يككف لدييا كعي كثقافة لمتعامؿ مح البي ة المحيطة بيا ,كقدرة عمى حؿ المشك ت التي تكاجو
مجتمعيا مثؿ ق ية ندرة المياه ,حيث إف ما يتعممو الطمبة في مرحمة البكالكريكس مف مباحث دراسية

يومب عمييا الجانب النظرم ,كليس التطبيقي ,حيث إف المعارؼ كالمعمكمات المتكافرة عف التربية
البي ية ال تكاد تككف كافية ,كبخاصة ما يتعمؽ بظىمية المياه كخطكرة نقصيا ,كت يؼ الباحثة أف
نمطية الدراسة في مرحمة البكالكريكس تفتح المجاؿ لممزيد مف الحكار كالمناقشة حكؿ الق ايا البي ية

كالمشك ت المتعمقة بالمياه ,مما يزيد مف كعييف ككاحساسيف بخطكرة ىذه الق ية ,كالمسؤكلية
االجتماعية تجاىيا.
إف ارتفاع المستكل التعميمي لمفرد يمكنو مف زيادة التعرض ل نشطة االتصالية ,خاصة ما

يعتمد منيا عمى الكممة المطبكعة كبالتالي تزداد المعمكمات المتكفرة لدية حكؿ ق ايا السكاف كمكارد

المياه بما يؤدم إلى تككيف اتجاىات مؤيدة لترشيد استخداـ مكارد المياه (الشافعي ,الزىراني:1425 ,

. 46

كلقد أكد (سميـ 4 :1999 ,أف أىداؼ التربية البي ية في الجامعات تتمخص في:
 -1تحديد كحؿ المشك ت البي ية القا مة.

 -2منح األخطار البي ية كالتظكيد عمى النكاحي المرتبطة بالصحة.
 -3تنمية الميارات في متابعة الق ايا البي ية بما يجد مف مشك ت.

 -4تنمية الكعي كتككيف االتجاىات الخاصة بالعناية بالبي ة كحمايتيا.
 -5تنمية إدارة البي ة.

 -6تشجيح ككاجراء البحكث المتعمقة بمختمؼ النكاحي الدينية.
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نتائل الفرض العاشر وتفسيره.
ينص الفرض العاشر عمى" :التوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة عمى

المحالة تعزى لمستوى الدخل (أقل 1000شيكل -من 1000إلى
مقياس االستخدام األمثل لممياه
ا

 2000شيكل -أكثر من  2000شيكل)".

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختباري تحميؿ التبايف األحادم One

way Anovaيكيت ح ذلؾ مف خ ؿ الجدكؿ رقـ ( 33التالي.

المحالة
جدول ()33يوضح نتائل اختبار" تحميل التباين األحادي" لالستخدام األمثل لممياه
ا
تبعا لمتغير مستوى الدخل)
( ً
درجات

متوسط

271.763
84.431

البيان

مصدر التباين

مجموع المربعات

االستخدام األمثل

بيف المربعات

453.527

2

داخؿ المجمكعات

33519.271

397

المجمكع

34062.797

399

المحالة
لممياه
ا

الحرية

المربعات

قيمة""F
3.219

قيمة

()Sig.
0.041

قيمة Fالجدكلية عند درجتي حرية ( 397 ,2كمستكل داللة 0.05تساكم.2.995
قيمة  Fالجدكلية عند درجتي حرية (( 397 ,2كمستكل داللة  0.01تساكم .4.605
تبيف النتا

المك حة في الجدكؿ رقـ ( 33أف القيمة االحتمالية ( sig.أقؿ مف مستكل

الداللة  0.05لمدرجة الكمية ل ستخداـ األمثؿ لممياه المح ة ,ككذلؾ قيمة (ؼ المحسكبة أكبر مف

(ؼ الجدكلية عند مستكل داللة 0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصا نيا في
مستكل االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة لدم ربات البيكت بشكؿ عاـ تعزل لمتوير مستكل الدخؿ أم
أف مستكل االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة يختمؼ جكىريان باخت ؼ مستكل الدخؿ.
كالجدكؿ رقـ ( 34التالي يك ح نتا

االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة.

اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات مستكل الدخؿ لمقياس
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جدول ( )34يوضح نتائل اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات مستوى الدخل لمقياس
المحالة
االستخدام األمثل لممياه
ا

الفرق بين

الفئات

قيمة ()Sig.

المتوسطين
أقؿ 1000شيكؿ

مف 1000إلى  2000شيكؿ

يك ح جدكؿ رقـ ( 34نتا

مف 1000إلى 2000شيكؿ

-2.0390

0.049

أكثر مف  2000شيكؿ

-2.867

0.031

أكثر مف  2000شيكؿ

-0.829

0.020

اختبار شيفيو لمقارنة متكسطات مستكل الدخؿ لدم ربات البيػكت

فػػي محافظػػة غ ػزة فػػي مقيػػاس االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المح ػ ة حيػػث تظيػػر النتػػا

كجػػكد فػػركؽ ذات

داللػػة إحصػػا ية بػػيف متكسػػطات ف ػػات مسػػتكل الػػدخؿ لصػػالح الف ػػة أكثػػر مػػف  2000شػػيكؿ كمػػف ثػػـ

لصػػالح الف ػػة مػف  2000-1000شػػيكؿ ,كأخيػ انر لصػػالح ف ػػة األقػػؿ مػػف  1000شػػيكؿ ,كىػػذا يعنػػي أف
كحا لدل ربات البيكت ذكات الدخؿ األعمى.
مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة أكثر برك انز ,كك ن

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ربات البيكت مف ذكم الػدخؿ المرتفػح يمػتمكف الػكعي كالميػارة
في ترشيد استي ؾ المياه المح ة ,بصكرة أعمى مف ربات البيكت مف ذكم الدخؿ الشيرم المتكسػط أك

المتػػدني ,كىػػذا ك ػػح طبيعػػي ألف ربػػة البيػػت التػػي يتمتػػح زكجيػػا بػػدخؿ مرتفػػح تشػػعر بمسػػؤكليتيا تجػػاه
األبنػػاء ,كالتزاماتيػػا النابعػػة مػػف مياميػػا التربكيػػة كاالجتماعيػػة ,ممػػا يػػدفعيا إلػػى تقػػديـ النصػػا ح ألبنا يػػا
بعدـ ىدر المياه ,ك ركرة المحافظة عميو ,مذكرة إياىـ بالخسارة التي تعكد عمى األسرة كالمجتمح جراء

ىدر المياه كعدـ ترشيدىا.
كلقػػد أشػػار (م ازىػ ػرة  ,إرشػػيدات 2011 ,إل ػػى أف الم ػرأة مػػف خػ ػ ؿ دكرىػػا الت ػػاريخي فػػي تنشػ ػ ة

كتربيػػة كتعمػػيـ كتكعيػػة أجيػػاؿ المسػػتقبؿ

ػػمف دكرىػػا الريػػادم فػػي رعايػػة األس ػرة كتحديػػد أنمػػاط السػػمكؾ

كترشػػيد االسػػتي ؾ كالسػػعي إلػػى تنميػػة مياراتيػػا لممحافظػػة عمػػى البي ػػة كتنميػػة مكاردىػػا ,تكسػػبيـ القػػيـ

كاالتجاىات اإليجابية نحك حماية البي ة كتحسينيا.
كاختمفت نتا

ىذه الدراسة مح دراسة (عقباكل 2007 ,حيث أظيرت كجكد ع قة ارتباطية

بيف متويرات المستكل االقتصادم ككؿ مف أبعاد مستكل االستي كي لممياه ككؿ كمتويرات أنماط

االستي ؾ لممياه ,كيككف االخت ؼ باخت ؼ عينو الدراسة كالبي ة.
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نتائل الفرض الحادي عشر وتفسيره:
ينص الفرض الحادي عشر عمى أنو" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فري تقرديرات أفرراد

المحالة تعزى لمتغير العمل (تعمل – ال تعمل)".
العينة عمى مقياس االستخدام األمثل لممياه
ا

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبا ارت لمفركؽ بيف مجمكعتيف كفي ما
يمي عرض لذلؾ:
المحالة
اختبار ت لمفروق بين مجموعتين في االستخدام األمثل لممياه
ا
جدول ()35
ا
تبعا متغير العمل)
( ً

البيان
االستخدام األمثل لممياه
المحالة
ا

متغير

المتوسط

االنحراف

قيمة

قيمة

الحسابي

المعياري

االختبار

()Sig.

تعمؿ

82

39.23

9.538

التعمؿ

318

37.81

9.154

1.242

0.215

العمل

العدد

* ت الجدكلية عند درجات حرية ( 398كمستكل داللة  0.05تساكم (1.97
كيبيف الجدكؿ السابؽ أف قيمة االحتماؿ كانت أكبر مف مسػتكل الداللػة ( , 0.05ككانػت قيمػة

ت المحسػػكبة( , 1.242كىػػي أقػػؿ مػػف قيمػػة ت الجدكليػػة عنػػد درجػػات حريػػة ( 398كمسػػتكل داللػػة
( 0.05كالتػػي تسػػاكم (. 1.97كبالتػػالي يمكػػف اسػػتنتاج أنػػو ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية فػػي
اسػتجابات العينػػة حػػكؿ االسػػتخداـ األمثػػؿ لمميػػاه المحػ ة لربػات البيػػكت فػػي محافظػػة غػزة تعػػزل لمتويػػر

العمؿ.

اء أكانػت تعمػؿ أـ ال تعمػؿ فػاف ىػذا
وتعزو الباحثة :ىذه النتيجػة إلػى أف المػرأة الفمسػطينية سػك ن
ال يؤثر عمى االستخداـ األمثػؿ لترشػيد الميػاه حيػث إف التنشػ ة االجتماعيػة كالثقافيػة كاالجتماعيػة لممػرأة

ميما نحك ترشيد المياه فربة البيت منذ طفكلتيا لدييا كعي حسي كثقافي كتكعكم
الفمسطينية لعبت نا
دكر ن
نحك البي ة التي تعيش فييا فقد نشظت عمى مستكل عػالي مػف الحفػاظ كاالىتمػاـ بالميػاه سػكاء أكػاف ىػذا
التعمػيـ نػػات مػف داخػػؿ األسػرة أـ المدرسػػة ,أك مػف مصػػادر تثقيفيػة مختمفػػة مػف خػ ؿ الػكعظ كاإلرشػػاد,

كلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ديننػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الحنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الحفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه ,فقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز كجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

ون* َأ َأىتُم َيى َز ْلتُم ُ ِ
﴿ َأ َفر َأيتَُمدَْ ِ
اجا َف َل ْول
ون* َل ْوى ََش
وُهنَادُْزْىِ َي ْمن َْحنُووووووادُْ ِنز ُل َ
ََشوووووو ُُ َ
اه ُي َج ً
وووووواء َج َع ْلنَ ُ
ُ
ْ
ُ
َ ْ ُ َ
اءا َّلذيت ْ َ

َات َْشك ُُرون﴾ (الكاقعة , 70-68 :كشكر النعـ يككف بالمحافظة عمييا .كلقد حدد القرآف الكريـ لإلنساف
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الم ػ ػ ػػني الس ػ ػ ػػميـ ف ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػػتخداـ الم ػ ػ ػػاء كحمايت ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػف اليػ ػ ػ ػدر كالتم ػ ػ ػػكث ,كيق ػ ػ ػػكؿ س ػ ػ ػػبحانو كتع ػ ػ ػػالى:

َلُيِبادُْ ِ ِ
واوَلت ْ ِ
ي﴾ (األعراؼ. 31 :
ْسف َ
ار ُُ َ
﴿ َو ُك ُل َ
ُْس ُفواإِ ََّّن ُ ُ ُّ ْ
واو ْ َ

كبيذا الصػدد فقػد أكػدت (جامعػة الػدكؿ العربيػة 2000 ,عمػى الػدكر الكبيػر الػذم تؤديػو المػرأة
باعتبارىا نصؼ المجتمح ,بما ليػا دكر فػي المحافظػة عمػى المػكارد الطبيعيػة المتجػددة كغيػر المتجػددة,

مػف خػ ؿ دكرىػػا التػاريخي فػػي تنشػ ة كتربيػة كتكعيػػة أجيػػاؿ المسػتقبؿ,

ػػمف دكرىػػا الريػادم فػػي رعايػػة

األسرة كتحديد أنماط السمكؾ  ,كترشيد االستي ؾ ,ىذا باإل افة إلى الدكر المنزلي لممرآة العاممة.
رابعاً -توصيات الدراسة:
فإف الباحثة تكصي بعدة تكصيات أىميا:

في

كء ما تكصمت إلية الدراسة الحالية مف نتا

-1

ػػركرة تفعيػػؿ كسػػا ؿ اإلع ػ ـ المقػػركءة كالمسػػمكعة كالمر يػػة فػػي مجػػاؿ رفػػح مسػػتكل االسػػتخداـ

-2

ركرة إقامة االحتفاالت باألياـ البي ية المختمفة خاصة بيكـ المياه العالمي.

األمثؿ لممياه المح ة.

 -3القياـ بحم ت تكعكية متعددة لترشيد المياه المح ة بيف أفراد المجتمح عمى مدار العاـ.
 -4عقد كرشات تكعية لمنساء لتعزيز مفيكـ المسؤكلية االجتماعية لدييف.
 -5تكثيؼ الجيكد في تكعية المجتمح بمحافظة غزة عمى

المياه المح ة لورض تقميؿ نسب اليدر كال ياع فييا.

ركرة االقتصاد ,كعدـ التبذير في استخداـ

خامساً -مقترحات الدراسة:
ترررى الباحثررة :أف مك ػػكع الد ارسػػة الحػػالي مػػازاؿ بحاجػػة إلػػى المزيػػد مػػف الد ارسػػات كالبحػػكث,
حيث إنو يعد مف الدراسات الحديثة كالميمة في مجتمعنا الفمسطيني ,كاستكماالن لدكر البحث العممي في
إثارة مشك ت جديدة ,تقترح الباحثة طرؽ المك كعات التالية لمبحث كالدراسة:

 -1سػػمات الشخصػػية كع قتيػػا باالسػػتخداـ األمثػػؿ فػػي ترشػػيد الميػػاه المح ػ ة لػػدل ربػػات البيػػكت فػػي
محافظة قطاع غزة.

 -2بعض المتويرات النفسية كع قتيا باالستخداـ األمثؿ في ترشيد المياه المحػ ة لػدل طمبػة المػدارس
في محافظة قطاع غزة.

 -3اتجاىات كسمكؾ اآلباء نحك ترشيد المياه المح ة في قطاع غزة.
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املصادر واملراجع

المصادر والمراجع
أوًال -المصادر:
القرآن الكريم.
ثانيا-المراجع العربية:
ً
 -1إبراىيـ ,أنيس كآخركف (1410ق  :المعجـ الكسيط ,الجزء األكؿ ,الطبعة الثانية ,بيركت :دار
األمكاج.

 -2إبراىيـ ,محمد إسماعيؿ (1968ـ  :معجـ األلفاظ كاإلع ـ القرآنية ,القاىرة :دار الفكر العربي,
ط.2

 -3أبك ناىية ,ص ح الديف ( : 1991أسس التعمـ كنظرياتو .ط ,2مصر ,دار الني ة العربية.
 -4أبك ناىية ,ص ح الديف محمد ( : 1989االتجاىات الكالدية في التنش ة كع قتيا بمستكل الطمكح

األكاديمي لدل األبناء في األسرة الفمسطينية بقطاع غزة .دراسات تربكية -القاىرة ,المجمد األكؿ –

الجزء  ,19ص .73 -56
 -5أحمد ,فاطمة أميف ( : 1990استخداـ المقابمة المينية في خدمة الفرد في دراسة الشعكر
بالمس كلية االجتماعية لدل ط ب المرحمة الثانكية (دراسة كصفية  ,مجمة كمية اآلداب – جامعة

حمكاف ,العدد السادس ,ص .277-239
 -6االستراتيجية العربية ل مف الما ي في المنطقة العربية لمكاجية التحديات كالمتطمبات المستقبمية
لمتنمية ,المجمس الكزارم العربي لممياه ,الج از ر.2009 ,
 -7أسمياف ,عزكز ( , 2009مصدر ال بط الصحي كع قتو باستراتيجيات المكاجية لدل مرض
القصكر الكمكم ,مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ,دراسة غير منشكرة ,جامعة باتنة.

 -8األلباني ,سمسمة األحاديث الصحيحة ,المجمد  ,31رقـ الحديث ,1113 :ص .106
 -9األلباني ,كتاب تخري أحاديث الفقر ككيؼ عالجيا اإلس ـ ,ط ,1سنة ( , 1984حديث رقـ:
.64 ,93
 -10إماـ ,محمد كماؿ الديف ( : 2004المس كلية الجنا ية أساسيا كتطكرىا دراسة مقارنة في القانكف
الك عي كالشريعة اإلس مية ,دار الجامعة الجديدة لمنشر ,األ ازريطة .اإلسكندرية ,ص .107

 -11انعيـ ,نا مة ( : 2003الماء في الجسـ نقصو يعني المكت الزكاـي( ,مجمة بمسـ ,العدد , 333
البيرة ,فمسطيف ,ص .10
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 -12بدر ,فا قة ( : 2006كجية ال بط كتككيد الذات دراسة مقارنة بيف ط ب الجامعة المقيميف في

المممكة العربية السعكدية كخارجيا .مجمة دراسات عربية في عمـ النفس ,المجمد الخامس ,العدد

األكؿ.

 -13البدراف ,عبد السجاد ( : 2001مركز التحكـ كع قتو ببعض المتويرات لدل طمبة مرحمة الدراسة
اإلعدادية .رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة البصرة.

 -14برقاكم ,خالد بف يكسؼ ( 1429ق آراء الشباب الجامعي حكؿ المسؤكلية االجتماعية دراسة
استط عية آلراء ط ب كطالبات جامعة أـ القرل بمكة ,كرقة عمؿ مقدمة

السنكم

لمراكز

األحياء

بمكة

المكرمة,

بتاريق

1433-10-27

مكقحhttp://www.ahyaa.org.sa/a/commuetety.pdf:

مف فعاليات الممتقى
ق,

متاح

عمى

 -15بشرل ,صمكيؿ تامر ( . 2011تحمؿ المسؤكلية لدل ط ب الجامعة بيف الرفض كالقبكؿ ,مجمة
كمية التربية ,جامعة أسيكط  ,مجمد ( , 27ع ( , 1ص .62 -34
 -16تكفيؽ ,سميحة ( : 1995ع قة مصدر ال بط بالقدرة عمى اتخاذ القرار ,مجمة مركز البحكث
التربكية ,العدد الثامف ,قطر.
 -17التيو ,نادية ( : 1993المسؤكلية االجتماعية ككجية ال بط – دراسة عمى عينة مف التمميذات في
مرحمة التعميـ المتكسط ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة الممؾ سعكد.

 -18جابر ,محمكد زكي ,ميدم ,ناصر عمي ( : 2011دكر الجامعات في تعزىز مفاىيـ المسؤكلية
االجتماعية لدل طمبتيا دراسة ميدانية مقارنة بيف جامعتي حمكاف (ج .ـ.ع  ,كجامعة األزىر مجمة

جامعة األزىر – غزة (فمسطيف .
 -19جامعة الدكؿ العربية ( . 2000دليؿ المرأة العربية لممحافظة عمى المكارد الطبيعية كالحد مف
التمكث البي ي ,جامعة الدكؿ العربية كبرنام األمـ المتحدة لمبي ة ,الطبعة الثانية ,أيمكؿ.

 -20جاف ,عبد الرحمف ( : 1419مدل كعي الشباب الجامعي بظدكارىـ االجتماعية .رسالة ماجستير,
مكة المكرمة ,كمية اآلداب ,جامعة أـ القرل.

 -21الجيػػاز المركػػزم لإلحصػػاء الفمسػػطيني : 2013( ,مسػػح البي ػػة المنزلػػي ,النتػػا
الجياز المركزم إلحصاء الفمسطيني.

األساسػػية ,غ ػزة:

 -22الحارثي ,زايد عجير (1995ـ  :المسؤكلية الشخصية االجتماعية لدل عينة مف الشباب السعكدم
بالمنطقة الوربية كع قتيا ببعض المتويرات ,مركز البحكث التربكية ,جامعة قطر ,العدد ( 27ج

.52-23 , 5
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 -23الحارثي ,صبحي ( : 2000اتجاه نحك الوش الدراسي كع قتو بكجية ال بط كبعض سمات
الشخصية لدل ط ب الصؼ األكؿ الثانكم .رسالة ماجستير .جامعة أـ القرل ,مكة المكرمة.

 -24الحجار ,بشير ( : 2003التكافؽ النفسي كاالجتماعي لدل مري ات سرطاف الثدم بمحافظات

غزة كع قتو ببعض المتويرات ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,قسـ عمـ النفس,

الجامعة اإلس مية ,غزة,

 -25الحربي ,عبد هلل ( : 2008أساليب التنش ة األسرية كع قتيا بكؿ مف التفاؤؿ كالتشاؤـ لدل عينة

مف ت ميذ المرحمة المتكسطة كالثانكية لمنطقة جازاف ,رسالة دكتكراه غير منشكرة ,قسـ عمـ النفس

جامعة أـ القرل المممكة العربية السعكدية.
 -26حسف ,محمكد شماؿ ( : 1997دراسة المتويرات المساىمة بسمكؾ المجاراة لمعيار المس كلية
االجتماعية ,رسالة دكتكراه .العراؽ :كمية اآلداب ,الجامعة المستصرية.
 -27الح ؽ : 2002( ,استنزاؼ مصادر المياه الجكفية في قطاع غزة – أسبابة كآثاره ي (رسالة
دكتكراه ,غير منشكرة ,جامعة عيف شمس ,ص.23 :
 -28حميدة ,إماـ مختار ( : 1996المس كلية االجتماعية لدل ط ب شعبة التاريق بكمية التربية ,مجمة
دراسات في التعميـ الجامعي ,المجمد األكؿ ,العدد الرابح ,ص .54-9

 -29الخثمي ,صالح ( : 2008كجية ال بط كاالندفاعية لدل المتعاطيف كغير المتعاطيف لميركيف.
رسالة ماجستير .جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ,الرياض

 -30خطار ,زىيو ( : 2001التدخؿ بيف استراتيجيات التعامؿ كمركز التحكـ لمكاجية
رسالة ماجستير غير منشكرة ,مكدعة بجامعة الج از ر.

وط البكالكريا.

 -31الخميس ,أسماء (1409ق  :برام رعاية المسنيف كدكر الخدمة االجتماعية فييا بمدينة الرياض.
رسالة ماجستير ,الرياض ,كمية اآلداب – جامعة الممؾ سعكد.
 -32الخياؿ ,افتخار : 1994( .أثار اإلرشاد التربكم في التحصيؿ الدراسي في مادة الموة اإلنجميزية
لطالبات المرحمة المتكسطة .رسالة ماجستير .العراؽ :الجامعة المستنصرية.
 -33دركزه ,أفناف ( : 2007الع قة بيف مركز ال بط كبعض المتويرات األخرل ذات ع قة لدل
طمبة الدراسات العميا .مجمة الجامعة اإلس مية ,المجمد الخامس عشر ,العدد األكؿ ,فمسطيف

 -34الدليمي ,ىناء ( : 1988مكقح ال بط كع قتو بالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ الرابح ,رسالة
ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة بوداد.

 -35الديب ,عمي محمد ( : 1994بحكث في عمـ النفس ,اليي ة المصرية العامة لمكتاب ,ط ,1مصر.
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 -36رزؽ ,حناف ( : 2002دكر بعض الكسا ط التربكية في تنمية كتظصيؿ القيـ األخ قية لدل الشباب
في ظؿ م مح النظاـ العالمي الجديد ,مجمة كمية التربية المنصكرة ,العدد.156-79 ,48

 -37الركيتح ,عبد هلل ( : 2001الخصكصية في المجتمح السعكدم :االنبساط ككجية ال بط في

الصحة .رسالة التربية كعمـ النفس ,الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية ,العدد ( , 8ص:

.232-207

 -38الزغبي ,محمد أحمد ( : 2011اإلرشاد النفسي ,نظرياتو ,اتجاىاتو ,مجاالتو ,عماف :دار زىراف
لمنشر كالتكزيح.

 -39زقكت ,أسامة ( : 2016مك ح ال بط كجكدة الحياة كع قتيما بقمؽ المستقبؿ لدل العامميف في
مراكز الصحة النفسية بك ازرة الصحة بقطاع غزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة األزىر,

غزة.

 -40زكي ,خديجة (1406ق  :دكر التعميـ في تكجيو ط ب كطالبات الجامعة ل ط ع كالبحث.
رسالة ماجستير ,مكة المكرمة :جامعة أـ القرل.
 -41زىراف ,حامد (2000ـ  :عمـ النفس االجتماعي ,القاىرة :عالـ الكتب.
 -42الزيناتي ,أسامة ( : 2014يدكر أخ قيات المينة في تعزيز المس كلية االجتماعية في المستشفيات
الحككمية الفمسطينيةي (مجمح الشفاء الطبي نمكذجا رسالة ماجستير غير منشكرة ,أكاديمية اإلدارة
كالسياسية العميا بالمشاركة مح جامعة األقصى ,برنام الماجستير في القيادة كاإلدارة  ,غزة.

 -43الساعاتي ,حسف ( : 1982تصميـ البحكث االجتماعية ,بيركت .دار الني ة العربية.
 -44السالمى ,كالمخ في ( : 2003مستكل الكعي البي ي لدل طمبة المرحمة اإلعدادية بسمطنة عماف
كع قتو باتجاىاتيـ نحك البي ة ,دراسات في المناى كطرؽ التدريس ,ع.88

 -45س مة ,رمزم ( : 2001مشكمة المياه في الكطف العربي ,منشظة المعارؼ ,اإلسكندرية.

 -46الس كم ,المياه الجكفية بيف النظرية كالتطبيؽ( ,الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيح كاإلع ف,
طرابمس , 1986 :ص .25

 -47سمطة جكدة البي ة : 2015( .التقرير الفني لبرنام
دراسية :محافظتي الشماؿ كغزة .سمطة جكدة البي ة.

مراقبة جكدة أداء محطات التحمية ,حالة

 -48سميـ ,محمد صابر ( : 1999التربية البي ية المفيكـ كاألساسيات ,مرجح في التربية البي ية دراسات
حالة إلثراء المناى التعميمية بي يا ,ر اسة مجمس الكزراء ,جياز ش كف البي ة ,مشركع التدريب

كالكعي البي ي ,دانيدا.
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 -49السندم ,محمد شجاع ( 1990ـ  :التكافؽ االجتماعي كالمس كلية االجتماعية عند ت ميذ المرحمة

الثانكية السعكدية في الريؼ كالح ر ,رسالة دكتكراه غير منشكرة ,جامعة عيف شمس ,كمية

التربية.
 -50الشاعر ,منار ( : 2011ال وكط النفسية كالمسؤكلية االجتماعية لدل ط ب
حرب غزة في

باط إسعاؼ

كء بعض المتويرات ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة اإلس مية ,غزة,

فمسطيف.
 -51الشافعي ,إبراىيـ ( : 2004ع قة المسؤكلية االجتماعية بالحكـ الخمقي كبعض المتويرات
الشخصية لدل طمبة كمية المعمميف في المممكة السعكدية العربية .المجمة التربكية( ,مجمد , 18ع

( , 71الصفحات .157- 115

 -52الشافعي ,الزىراني (1425ق  :تقكيـ الحممة الكطنية لترشيد استخداـ المياه الرياض ,مركز بحكث
كمية األغذية كالزراعة ,جامعة الممؾ سعكد.

 -53الشافعي ,صفية ( : 2009الذكاء الكجداني كع قتو بمركز التحكـ لدل عينة مف تمميذات المرحمة
المتكسطة مف ذكات صعكبات التعمـ كالعاديات بمدينة مكة المكرمة.

 -54الشاماف ,أمؿ ( : 2002دكر التعميـ الجامعي في االرتقاء بمستكل الكعي البي ي لدل طالبات كمية
التربية -جامعة الممؾ سعكد ,رسالة التربية ,عمـ النفس ,ع .16

 -55الشايب ,ممتاز ( : 2002المس كلية االجتماعية كع قتيا بتنظيـ الكقت ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ,جامعة دمشؽ لمعمكـ التربكية .العدد الثاني ,المجمد دمشؽ ,ص. 219220-

 -56الشايب ,ممتاز ( : 2002المس كلية االجتماعية كع قتيا بتنظيـ الكقت ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ,جامعة دمشؽ لمعمكـ التربكية .العدد الثاني ,المجمد دمشؽ ,ص. 219220-

 -57شحاتو ,سعد (: 1997حماية المكارد الما ية العذبة كالتنمية االقتصادية في مصر ,دراسة
اقتصادية قانكنية ,رسالة دكتكراه غير منشكرة ,معيد الدراسات كالبحكث البي ية ,كمية التربية,

جامعة عيف شمس.

 -58الشحكمي ,عبد القادر ( : 2003مصدر ال بط (الداخمي – الخارجي كع قتو بمفيكـ الذات
كفؽ بعض المتويرات .رسالة دكتكراه غير منشكرة ,جامعة عمر المختار ,كمية اآلداب البي اء,

ليبيا.

 -59شعير ,إبراىيـ (: 2001الكعي الما ي لدل ط ب المعمميف بكمية التربية ,دراسة تقكيمية ,مجمة
التربية العممية ,المجمد الرابح ,ع .4
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 -60شمبي ,مواكرم ( : 2000األمف الما ي العربي تيديدات مستمرة كتكصيات مكررةي ,المؤتمر
الدكلي الثامف ,األمف الما ي العربي ,القاىرة ,مركز الدراسات العربي.

 -61شياب ,شيرزاد ( : 2010مكقح ال بط كع قتو بمتوير الجنس كسنكات الخدمة لدل المرشديف
التربكييف في مركز محافظة نينكل (العراؽ  .مجمة دراسات نفسية ,العدد ( , 10ص .40-11

 -62الشيرم ,فاطمة محمد ( . 2002نعـ لممس كلية ,المجمة العربية , 299( ,الرياض :مطابح الشرؽ
األكسط.
 -63الشكابكة كآخركف ( : 2013درجة الممارسات البي ية لدل المرأة العاممة في األردف كع قتيا
ببعض المتويرات ,مجمة الجامعة اإلس مية لمدراسات التربكية كالنفسية ,العدد األكؿ ,المجمد

الحادم كالعشركف ,ص .477 – 449

 -64الصمادم ,عبد الوفكر ( : 1992أثر الجنس كالنمط اإلدراكي كمركز ال بط في القدرة عمى حؿ
المشك ت ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة األردنية ,عماف.
 -65طاحكف ,حسيف حسف ( : 1990تنمية المس كلية االجتماعية ,يدراسة تجريبيةي ,رسالة دكتكراه غير
منشكرة ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس.

 -66عبد الحمد ,جابر .كفافي ,ع ء الديف ( : 2001كجية ال بط -بعض المتويرات النفسية
المرتبطة بالمجمد الحادم كالعشريف ,دراسات في عمـ النفس التربكم ,مركز البحكث التربكية,

جامعة قطر.

 -67عبد الفتاح ,فاركؽ .مكسى ,عمى ( : 1988ع قة مستكيات الذكاء بالتحكـ الداخمي لدل
المراىقيف الجنسيف بالمممكة السعكدية ,مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز  ,المجمد  ,1السعكدية.

 -68عبد المقصكد ,حسنية ( : 2002المس كلية االجتماعية لطفؿ ما قبؿ المدرسة ,دليؿ عمؿ ,ط ,1
دار الفكر العربي ,مدينة نصر :القاىرة.
 -69عبد هلل ,معتز سيد ( : 2000األفكار ال عق نية لدل األطفاؿ كالمراىقيف كع قتيا بكؿ
 -70العبيدم ,قيس ) : 2011التكعية كالتربية الما ية ,مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ,المجمد ,11
العدد.1

 -71عثماف ,السيد ( : 1996التحميؿ األخ قي لمشخصية المسممة ,القاىرة:ط  1مكتبة األنجمك
المصرية.

 -72عثماف ,سيد ( : 2010التحميؿ األخ قي لممس كلية االجتماعية ,القاىرة :ط  2مكتبة األنجمك
المصرية.
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 -73عثماف ,نجاح ( : 1997التكافؽ الميني كع قتو بمك ح ال بط لدل مدرسي المرحمة الثانكية في
اليميف ,رسالة ماجستير ,اليميف.

 -74العزيزم ,أحمد ( : 2007المكسكعة الجورافية الشاممة لدكؿ الخمي  .سمطنة عماف كنمكذج إلدارة
المكارد الما ية ,القاىرة ,مركز الراية لمنشر كاإلع ـ.

 -75عقباكل ,نادية ( : 2007فاعمية برنام

إرشادم لتنمية الكعي االستي كي لممياه لدل المرأة

السعكدية ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة.

 -76عكاشة ,احمد ( : 2001االكت اب كمركز ال بط لدل عينة مصرية مف الراشديف ,دراسة غير
منشكرة ,القاىرة.

 -77العكيدم ,رنا ( : 2002مكقح ال بط لدل طمبة جامعة المكصؿ كع قتو بالقيـ كمفيكـ الذات.
رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة المكصؿ.

 -78ع ـ ,عباس ( : 2003تصكر مقترح لمنياج الدراسات االجتماعية في مرحمة التعميـ األساسي
في

كء ق ايا المياهي ,دراسات في المنياج كطرؽ التدريس ,الجمعية المصرية لممناى كطرؽ

التدريس ,ع.90
 -79عم ػػي ,نبي ػػؿ مكس ػػى س ػػميماف ( : 2001الدجماقطي ػػة كع قتي ػػا بالمسػ ػ كلية االجتماعي ػػة ل ػػدل طمب ػػة
الجامعة بمحافظات غزة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية -الجامعة اإلس مية بوزة.

 -80العمػػرم ,منػػى ( : 2007األسػػمكب المعرفػػي (التػػركم  /االنػػدفاع كع قتػػو بالمس ػ كلية االجتماعيػػة
لدل عينة مف طالبات كمية التربية لمبنات بمحافظة جدة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,قسـ التربية
كعمـ النفس ,جامعة طيبة ,المدينة المنكرة.
 -81عػػكدة ,ياسػػر ( . 2014المشػػاركة السياسػػية (االتجػػاه كالممارسػػة كع قتيػػا بالمسػػؤكلية االجتماعيػػة
كتظثير األقراف لدل طمبة جامعة القدس المفتكحة ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلس مية ,غزة.

 -82عكض ,عبد التكاب أبك الع ( : 1999المس كلية االجتماعية كع قتيا باألساليب المعرفية كمركز
ال ػ ػ ػ ػػبط ,رس ػ ػ ػ ػػالة ماجس ػ ػ ػ ػػتير ,كمي ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػػة – جامع ػ ػ ػ ػػة أس ػ ػ ػ ػػيكط ,مكق ػ ػ ػ ػػح الحص ػ ػ ػ ػػف النفس ػ ػ ػ ػػي
www.bafree.net/fornms/showthread.php
 -83غانـ ,حساف ,الدكؿ العربية تقح تحت خط الفقر ,بحث منشكر عمى المكقحwww.syriait.net:
 -84الو ازلػػي ,اإلمػػاـ أبػػي حامػػد ,تحقيػػؽ :سػػيد عمػراف ( : 2004إحيػػاء عمػػكـ الػػديف ,الجػػزء الثالػػث ,دار
الحديث ,القاىرة.
 -85غنايـ ,محمد .يالك ح الحالي لممياه في فمسطيفي ,معيد األبحاث التطبيقية ,القػدس ,أريػ  ,نيسػاف
 ,2001ص  .6نق عف رسالة ماجستير محمد الزرقا.
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 -86ف ػػتح الب ػػاب ,عص ػػاـ عب ػػد الػ ػرازؽ ( : 2003مقي ػػاس تنمي ػػة المسػ ػ كلية االجتماعي ػػة الجماع ػػات الػ ػ

صػػفية ,مجمػػة د ارسػػات فػػي الخدمػػة االجتماعيػػة كالعمػػكـ اإلنسػػانية ,ج  2العػػدد ال اربػػح عشػػر ,جامعػػة

حمكاف.
 -87فحج ػػاف ,س ػػامي ( : 2010التكاف ػػؽ المين ػػي كالمس ػػؤكلية االجتماعي ػػة كع قتي ػػا بمركن ػػة االن ػػا ل ػػدل
معممي التربية الخاصة ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلس مية ,غزة.

 -88الفقي ,محمد ( : 1999البي ة ,مشاكميا كق اياىا ,ىي ة الكتاب ,القاىرة.

 -89الفقػ ػػي ,إب ػ ػراىيـ :ترشػ ػػيد اسػ ػػتخداـ الميػ ػػاه المنزليػ ػػة ,النػ ػػدكة األكلػ ػػى لترشػ ػػيد اسػ ػػتخداـ الميػ ػػاه كتنميػ ػػة
مصػػادرىا 13-9 ,محػػرـ 1421ق  18- 14/ابريػػؿ ,2000األكراؽ العمميػػة ,الجػػزء األكؿ ,ك ازرة
الزراعة كالمياه ,الرياض.

 -90قاسػػـ ,جميػػؿ ( : 2008فعاليػػة برنػػام إرشػػادم لتنميػػة المسػ كلية االجتماعيػػة لػػدل طػ ب المرحمػػة
الثانكية ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلس مية بوزة.

 -91قمجة ,زاىر ( : 2015التفاؤؿ كالتشاؤـ كع قتيما بمركز ال بط كالتحكـ لػدل األطفػاؿ األيتػاـ فػي
معيد األمؿ ل يتاـ بوزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلس مية ,غزة.
 -92القيسي كنجؼ ( : 2011 – 2010المس كلية االجتماعية األطفاؿ الرياض األىمية ,مجمة البحكث
التربكية كالنفسية ,العدد  ,30كمية التربية لمبنات قسـ رياض األطفاؿ ,جامعة بوداد ,العراؽ.
 -93كفافي ,ع ء الديف ( : 1982كجية ال بط كالمسايرة ,بعض الدارسات حػكؿ كجيػة ال ػبط كعػدد
مف المتويرات النفسية الجزء األكؿ ,مكتبة األنجمك المصرية ,القاىرة.

 -94ما ػػي ,عبػػد الصػػمد ( : 2015اقتصػػاديات الميػػاه فػػي قطػػاع غ ػزة بػػيف الكاقػػح كالمسػػتقبؿ ,رسػػالة
ماجستير ,كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية ,جامعة األزىر ,غزة.
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قائمت املالحق

ممحق ( :)1أسماء السادة المحكمين

م.

االسم

الدرجة العممية

مكان العمل

.1

أ.د ص ح الديف أبك ناىية

أستاذ دكتكر في عمـ النفس

جامعة األزىر -غزة

.2

د .محمد عسمية

أستاذ مشارؾ في عمـ النفس

جامعة األقصى

.3

د .جميؿ الطيراكم

أستاذ مشارؾ في عمـ النفس

الجامعة اإلس مية

.4

د.زياد الجرجاكم

أستاذ دكتكر عمـ نفس

جامعة القدس المفتكحة

.5

د .مسعكد حجك

أستاذ مشارؾ عمـ نفس

جامعة القدس المفتكحة

.6

د.جياد الخ رم

أستاذ مساعد تربية

جامعة القدس المفتكحة

.7

عفيفة ابكسخيمة

أستاذ مساعد في عمـ النفس

جامعة األقصى

.8

د .عدناف عايش

أستاذ مشارؾ كمية العمكـ قسـ الجيكلكجيا

جامعة األزىر -غزة

.9

أ.دمنصكر نصر المكح

أستاذ دكتكر كمية اآلداب قسـ الجو ارفيا

جامعة األزىر -غزة

.10

د .ثا ر ابك شباؾ

أستاذ مساعد مدير مختبر المياه

ك ازرة الزراعة

.11

د .ن اؿ قاعكد

أستاذ دكتكر كمية العمكـ قسـ الجيكلكجيا

جامعة األزىر -غزة

.12

د .خالد عبيد

أستاذ مشارؾ كمية العمكـ قسـ الجيكلكجيا

جامعة األزىر -غزة
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ممحق رقم ( )2رسالة التحكيم وأدوات الدراسة في صورتيا األولية
بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

جامــــعــــــــــــةىاألزهــــــرى–ىغــــــــــزةى
عمــــــادةىالـــــــــدراساتىالعلوــــــــاى
برنامجىماجستورىقسمىعلمىالنفسى
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع /تحكيم مقياس :المسئولية االجتماعية
السيد الدكتور ...................................................................... ./حفظة ا﵀
السالم عميكم ورحمة ا﵀ وبركاتو .....وبعد،،،
تقػػكـ الباحثػػة بد ارسػػة عن ػكاف يبعػػض المتوي ػرات النفسػػية كع قتيػػا باالسػػتخداـ األمثػػؿ فػػي ترشػػيد

المياه المح ة لدل ربػات البيػكت بمحافظػة غػزةي كىػي عبػارة عػف متطمػب تكميمػي لمحصػكؿ عمػى درجػة
الماجستير في عمـ النفس مف كمية التربية في جامعة األزىر بوزة.

كلتحقيػػؽ متطمبػػات الد ارسػػة قامػػت الباحثػػة بإعػػداد مقيػػاس المس ػ كلية االجتماعيػػة حيػػث تعػػرؼ

الباحثػػة المسػ ػ كلية االجتماعي ػػة بظني ػػا المي ػػاـ كالكاجب ػػات كااللت ازمػػات المطم ػػكب تظديتي ػػا م ػػف الف ػػرد اتج ػػاه
اآلخػ ػريف بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ (األسػ ػرة -الجيػ ػراف -األص ػػدقاء باإل ػػافة إل ػػى المحافظ ػػة عم ػػى حق ػػكقيـ كع ػػدـ

اإل رار بالممتمكات العامة.

كألنكػ ػػـ ممػ ػػف يتمتعػ ػػكف بػ ػػالخبرة العمميػ ػػة كمػ ػػف ذكم االختصػ ػػاص ,فػ ػػي مجػ ػػاؿ العمػ ػػكـ النفسػ ػػية
كالتربكية ,فاف الباحثة تظمؿ مف سيادتكـ التكرـ باالط ع عمى أداة الدراسة ,إلبداء رأيكـ حكؿ مناسبتيا
لقياس ما ك عت ألجمو ,ككاجػراء تعػدي تكـ كمقترحػاتكـ لعبػارات المقيػاس كمػا تركنػو مناسػبا ,عممػا بػظف
آل ار كـ السديدة كخبرتكـ العممية الكاسعة أىمية كبرل في تقنيف ىذه األداة.
وتقبموا فائق التقدير واالحترام
وشك ار عمى حسن تعاونكم،،،
الباحثة :سماح تكفيؽ السكاركو
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البعد األول :المسئولية الشخصية (الذاتية):
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :يشعكر الفرد بظنو يؤدم العمؿ المطمكب منو كيمتزـ بكاجباتو في الكقت
المحدد كأنو يتحمؿ نتا

تصرفاتو كأفعالو تجاه نفسو كاآلخريف كالمجتمح عمى أكمؿ كجوي.

الرقم

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

-1

أحرص عمى القراءة كاالط ع مف كقت آلخر.

-2

أىتـ بمشاعر اآلخريف.

-3

أحرص عمى نظافة مظكؿ كمشرب أفراد أسرتي.

-4

أحافظ عمى الترتيب كالنظاـ داخؿ منزلي.

-5

أىتـ بمكاعيد النكـ ألبنا ي.

-6

أنا ار ية عف إدارة كافة أمكرم المنزلية.

-7

أقكـ بالص ة إذا سمعت النداء.

-8

أخصص بعض الكقت لممطالعة كالقراءة.

-9

أىتـ بمشاكؿ أسرتي كأقكـ بحميا.

موافق
بشدة

 -10إذا تكفر لي ماؿ كثير أصرفو كأتمتح بو كحدم.
 -11أحافظ عمى ترتيب منزلي.
 -12أحترـ كالدم كأسعى إلى ر اىـ.
 -13أحب جميح أفراد أسرتي.
 -14أسمح ألم شخص أف يتدخؿ في أمكرم الخاصة.
 -15أعتبر نفسي شخص محبكب مف اآلخريف.
 -16أىتـ بمظيرم الخارجي.
 -17أقكـ بعممي دكف أف أطمب مساعدة مف اآلخريف.
 -18أىتـ بمظيرم أماـ اآلخريف.
 -19أقكـ بعممي بمفردم.
 -20أسعى إلى ر ا اآلخريف.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

 -21أىتـ بنفسي فقط كال ييمني اآلخريف.
 -22أثؽ بذاتي كتصرفاتي.
 -23أقكـ بكؿ األعماؿ المنزلية بمفردم.
 -24أشعر باالنزعاج إذا طمبت أخكاتي مني المساعدة.
 -25أشعر باالطم ناف عندما أجد اآلخريف ميتميف بي.
 -26ت ايقني المساىمة في التبرعات الخيرية.
 -27أتدخؿ إذا رأيت أحد أفراد أسرتي يسبب األذل ليخريف.
 -28أشعر بر ا عف نفسي.
 -29أتردد في تنفيذ ما يطمبو أبنا ي مني.
 -30أحرص عمى تكفير أجكاء ىاد ة داخؿ منزؿ.

البعد الثاني :المسئولية االجتماعية:
ائيا :يشعكر الفرد بظنو يقكـ بكاجباتو كالتزاماتو المطمكبة منو اتجػاه اآلخػريف
وتعرفيا الباحثة إجر ً
(األسػ ػرة -الجيػ ػراف -األص ػػدقاء باإل ػػافة إل ػػى المحافظ ػػة عم ػػى حق ػػكقيـ كع ػػدـ اإل ػ ػرار بالممتمك ػػات
العامةي.

الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

بشدة

-1

أحرص عمى تككيف ع قات اجتماعية مح جيراني.

-2

أبادر لتقديـ يد العكف ليخريف.

-3

أشعر بال يؽ عندما يطمب اآلخريف منى المساعدة.

-4

أقكـ بالمشاركة مح أفراد أسرتي في األعماؿ المنزلية.

-5

أحافظ عمى زيارة جيراني.

-6

أىتـ بالمشاركة في المناسبات ذات الطابح االجتماعي.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

-7

أشعر بالمس كلية اتجاىظبنا ي.

-8

أعتبر نفسي ممزـ بالحفاظ عمى الممتمكات العامة.

-9

ينفذ صبرم مف الجيراف بسرعة.

بشدة

 -10ع قتي حسنو مح أفراد أسرتي.
 -11أشعر بالسعادة عندما أككف مكجكدة بيف صديقاتي.
 -12أسامح أصدقا ي.
 -13أستمح إلى نصا ح جيراني.
 -14أعتبر نفسي شخص محبكب مف جيراني.
 -15أشارؾ في ح كر الحف ت المدرسية مح أبنا ي.
 -16أساىـ في مساعدة الجيراف.
 -17أنصح أسرتي بعدـ اإلساءة ليخريف.
 -18أشعر بالفخر بعا متي.
 -19أحرص عمى تككيف ع قات اجتماعية مح أصدقا ي.
 -20أسعى إلى إر اء كالدم.
 -21أشعر بالمس كلية اتجاه إخكاني كأخكاتي.
 -22أىتـ بنصا ح كالدم.
 -23أمنح أسرتي عف االتصاؿ باآلخريف.
 -24تيمني مصمحة جيراني.
 -25أتشاكر مح جيراني باألمكر المشتركة.
 -26ع قتي مح أفراد أسرتي يسكدىا المحبة كالتعاكف كالصداقة.
 -27أقكـ باألعماؿ التي تطمبيا منى أسرتي.
 -28أرفح قشرة المكز مف الطريؽ.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

البعد الثالث :المسئولية الدينية واألخالقية:
وتعرفيا الباحثة إجرائيا :يالتزاـ الفرد بظكامر اهلل كنكاىيو ,كالبعد عف فعؿ المحرمات كااللتزاـ
باألخ ؽ الحميدة كمراعاة مكارـ األخ ؽ في التعامؿ مح اآلخريف مف حكلو كمح البي ة المحيطة بوي.
الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

-1

أنا مخمص مح الجميح.

-2

أحرص عمى االستماع لدرس ديني في المسجد.

-3

أحافظ عمى المياه في منزلي.

-4

أىتـ باالستماع لمندكات الدينية كالثقافية المختمفة.

-5

أحرص عمى عدـ مقاطعة اآلخريف عندما يتحدثكف.

-6

أغمؽ صنبكر المياه بعد الشرب.

-7

أقدـ المساعدة المالية لممحتاجيف.

-8

أحرص عمى مساعدة كبار السف.

-9

أحب ليخريف كما أحب لنفسي.

بشدة

 -10أراعى ترشيد المياه عند االستخداـ.
 -11أرمي القمامة عمى األرض.
 -12أتطكع في األعماؿ الخيرية.
 -13أحب أف أصدؽ اآلخريف قكال كعم .
 -14أكره الكذب.
 -15أنافؽ مف أجؿ كسب مكدة اآلخريف.
-16

أحب اقتناء الكتب الدينية.

 -17أسامح اآلخريف.
 -18أحرص عمى المحافظة عمى النظافة.
 -19أطف األنكار إذا غادرت المنزؿ.
 -20يزعجني االستيزاء باآلخريف.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

بشدة

 -21أقكؿ الحؽ دكما.
 -22أىتـ بنظافة الطعاـ.
 -23أحافظ عمى أمانة اآلخريف.
 -24أحترـ مف ىـ اكبر مني سنا.
 -25أشعر بال يؽ عند سماع الكممات النابية.
 -26أرفض مساعدة اآلخريف.
 -27أساىـ في حؿ المشك ت التي تكاجو اآلخريف.
 -28أشجح أفراد أسرتي لمص ة بالمسجد.
 -29أتجنب خمؽ الفتف كالمشك ت بيف الناس.
 -30أجمس مح أسرتي كنتحدث عف مك كعات ذات قيمة.
 -31أحرص عمى مساعدة اآلخريف.
 -32أعتذر ليخريف عندما أخط .

وشك ار عمى حسن تعاونكم،،،
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

جامــــعــــــــــــةىاألزهــــــرى–ىغــــــــــزةى
عمــــــادةىالـــــــــدراساتىالعلوــــــــاى
ى

برنامجىماجستورىقسمىعلمىالنفسى
الموضوع /تحكيم مقياس :االستخدام األمثل لممياه المحالة المنزلية
تحية طيبة وبعد،،،

السيد الدكتور ................................................................... ./حفظة ا﵀،
السالم عميكم ورحمة ا﵀ وبركاتو .....وبعد،،،
تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف يبعض المتويرات النفسية كع قتيا باالستخداـ األمثؿ في ترشيد

المياه المح ة لدل ربات البيكت بمحافظة غزةي كىي عبارة عف متطمب تكميمي لمحصكؿ عمى درجة

الماجستير في عمـ النفس مف كمية التربية في جامعة األزىر بوزة.

كلتحقيؽ متطمبات الدراسة قامت الباحثة بإعداد مقياس االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة

المنزلية حيث تعرؼ الباحثة االستخداـ األمثؿ لممياه المح ة بظنو ياستخدام المياه المحالة المنزلية

واالستفادة منيا بأقل كمية وتكمفة ممكنة في جميع االستخدامات المنزليةي.

كألنكـ ممف يتمتعكف بالخبرة العممية كمف ذكم االختصاص ,فإف الباحثة تظمؿ مف سيادتكـ

التكرـ باالط ع عمى أداة الدراسة ,إلبداء رأيكـ حكؿ مناسبتيا لقياس ما ك عت ألجمو ,ككاجراء
تعدي تكـ كمقترحاتكـ لعبارات المقياس كما تركنو مناسبا ,عمما بظف آل ار كـ السديدة كخبرتكـ العممية

الكاسعة أىمية كبرل في تقنيف ىذه األداة.

وتقبموا فائق التقدير واالحترام
وشك ار عمى حسن تعاونكم،،،
الباحثة :سماح تكفيؽ السكاركو
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مقياس االستخدام األمثل لممياه المحالة المنزلية:
تستخدم ربة األسرة المياه المحالة في المنزل بغرض:
العبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة

م
1

الشرب.

2

الك كء.

3

ألغراض النظافة الشخصية كتطيير الجركح.

4

تنظيؼ كجمي أكاني الطبق.

5

صبيا عمى الجسـ بعد االستحماـ.

6

ككم الم بس.

7

ماكينة غسؿ األطباؽ الكيربا ية.

8

تمميح إكسسكارات الزينة المنزلية.

9

تنظيؼ األدكات الكيربا ية كالث جة كالوسالة.

10

مسح كشطؼ البيت.

11

تنظيؼ سجاد األر يات كالممرات.

12

غسؿ الم بس البي اء.

13

تنظيؼ األثاث المنزلي الخشبي.

14

سقي قكارير الزريعة المنزلية.

15

غسؿ كتمميح أشجار الزينة.

16

رش مدخؿ البيت في األياـ الحارة.

17

تنظيؼ النكافذ المنزلية.

18

تنظيؼ كتطيير المراحيض.

19

تنظيؼ خزاف المرحاض إلزالة الترسبات الداخمية.

20

ألغراض النظافة الشخصية كتطيير الجركح.

21

غسؿ الكجو كالشعر.

22

غسيؿ السيارة.

23

غسؿ الم بس الجديدة.
021

غالبا

أحيانا

نادر

م

العبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة

24

غسيؿ م بس األطفاؿ حديثي الكالدة.

25

تنظيؼ األسناف كح قة الذقف.

26

تنظيؼ المحكـ كاألسماؾ.

27

نقح األغذية (البقكليات .

28

رم المزركعات في الحديقة المنزلية.

29

غسؿ الفكاكو كالخ ركات.

30

تويير مياه حكض السباحة المنزلي.

31

إلذابة الثم عف المكاد المجمدة المستخرجة مف الث جة.

32

تويير مياه حكض السمؾ.

33

إعداد الشام أك القيكة.

34

سقي الدكاجف كالمكاشي المنزلية.

وشكر عمى حسن تعاونكم،،،
ًا

020

غالبا

أحيانا

نادر

ممحق رقم ()3أدوات الدراسة في صورتيا النيائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامــــعــــــــــــةىاألزهــــــرى–ىغــــــــــزةى
عمــــــادةىالـــــــــدراساتىالعلوــــــــاى
برنامجىماجستورىقسمىعلمىالنفسى
األخوات الكريمات ربات البيوت حفظين ا﵀،،،
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة عممية حكؿ يبعض المتويرات النفسية كع قتيا باالستخداـ األمثؿ

في ترشيد المياه المح ة لدل ربات البيكت في محافظة غزةي ,لنيؿ درجة الماجستير مف كمية التربية
برنام ماجستير عمـ النفس بجامعة األزىر .كتظمؿ الباحثة منكـ التعبير التعاكف معيا كالتعبير عف

آ ار كـ مف خ ؿ اإلجابة عمى مقاييس الدراسة الحالية ,عمما بظف لكؿ مقياس طريقة خاصة بو في

اإلجابة.

إف المعمكمات كاإلجابات التي تجمح مف خ ؿ كراسة المقاييس كاالختبارات التالية سكؼ

تستخدـ ألىداؼ البحث العممي فقط كسيتـ التعامؿ معيا بكامؿ درجات السرية كلف تستخدـ ألم

غرض آخر.

الباحثة :سماح تكفيؽ السكاركو

022

استمارة البيانات الشخصية:
 -2الحالة االجتماعية:
 -3المستوى التعليمي:
 -4عمل المرأة
 -5دخل األسرة شهريا:

أرملة

مطلقة
متزوجة
دراسات عليا
بكالوريوس
ثانوي فاقل
ال تعمل
تعمل
من  -1000أقل  2000شيكل
أقل من  1000شيكل
أكثر من  2000شيكل

تعميمات المقياس:
فيما يمي مجمكعة مف الفقرات ,كالمطمكب منؾ أف تق ار كؿ فقرة منيا كتفيميا جيدا ,فإذا رأيت

أف العبارة تتفؽ مح كجية نظرؾ
الرقم

-1

ح ع مة ( /أماـ رقـ العبارة نفسيا داخؿ العمكد الذم عنكانو:

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

موافق
بشدة

أحرص عمى نظافة مظكؿ كمشرب أفراد أسرتي.

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

/

أرجك أف تتظكد أنؾ ك عت الع مة في كؿ مرة أماـ رقـ الفقرة نفسيا التي سبؽ أف قرأتيا

مباشرة ,كليس أماـ عبارة غيرىا .ربما تتردد في اختيار اإلجابة عمى بعض العبارات ,كفي ىذه الحالة
اختر اإلجابة األقرب ل تفاؽ مح كجية نظرؾ كال تترؾ أية فقرة بدكف إجابة.

الحظ أنو ال تكجد إجابة صحيحة كأخرل خاط ة مقدما ,ككانما اإلجابة الصحيحة ىي التي
تنطبؽ عميؾ كليس أية إجابة أخرل.
مقياس المسئولية االجتماعية:
البعد األول :المسئولية الشخصية (الذاتية):
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا :يشعكر الفرد بظنو يؤدم العمؿ المطمكب منو كيمتزـ بكاجباتو في
الكقت المحدد كأنو يتحمؿ نتا
الرقم

تصرفاتو كأفعالو تجاه نفسو كاآلخريف كالمجتمح عمى أكمؿ كجوي.
موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

-1

أىتـ بمشاعر اآلخريف.

-2

أخصص بعض الكقت لممطالعة كالقراءة.

-3

احترـ زكجي كأسعى إلى ر اه.

بشدة
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

-4

أعتبر نفسي شخص محبكب مف اآلخريف.

-5

أىتـ بمظيرم الخارجي.

-6

أقكـ بعممي بإخ ص.

-7

أثؽ بقدراتي.

-8

أحرص عمى تكفير أجكاء ىاد ة داخؿ منزؿ.

بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

البعد الثاني :المسئولية الجماعية:
ائيا" :شعكر الفرد بظنو يقكـ بكاجباتو كالتزاماتو المطمكبة منو اتجاه اآلخريف
وتعرفيا الباحثة إجر ً
(األسرة -الجيراف -األصدقاء باإل افة إلى المحافظة عمى حقكقيـ كعدـ اإل رار بالممتمكات
العامةي.
الرقم
-1

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

بشدة

أحرص عمى تككيف ع قات اجتماعية مح جيراني.

-2

أبادر لمد يد العكف ليخريف.

-3

أقكـ بالمشاركة مح أفراد أسرتي في األعماؿ المنزلية.

-4

اىتـ بزيارة أصدقا ي.

-5

أىتـ بالمشاركة في المناسبات االجتماعية.

-6

أحافظ عمى الممتمكات العامة.

-7

أشعر بالمس كلية اتجاه أفراد أسرتي.

-8

أشعر بالسعادة عندما أككف مكجكدة بيف صديقاتي

-9

أستمح إلى نصا ح بعض األصدقاء.

-10

أنا محبكبة مف الجيراف.

-11

أنصح أسرتي بعدـ اإلساءة ليخريف.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

-12

بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

أشعر بالمس كلية اتجاه إخكاني كأخكاتي.

 -13تيمتي مصمحة جيراني.
 -14أتشاكر مح أصدقا ي باألمكر المشتركة.
-15

ع قتي مح جيراني يسكدىا المحبة كالتعاكف كالصداقة

البعد الثالث :المسئولية الدينية واألخالقية:
وتعرفيا الباحثة إجرائيا :يقياـ الفرد بالسمكؾ القكيـ كالتزامو بظكامر اهلل كنكاىيو في حديثو
كعممو ,كمراعاتو لمكارـ األخ ؽ في تعاممو مح اآلخريف مف حكلو كمح البي ة المحيطة بوي.
الرقم

موافق

الفقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

-1

اعتقد إنني مخمصة مح اآلخريف.

-2

أحب اقتناء الكتب الدينية.

-3

أساىـ في حؿ المشك ت التي تكاجو اآلخريف.

-4

أىتـ باالستماع لمندكات الدينية كالثقافية المختمفة.

-5

أحرص عمى عدـ مقاطعة اآلخريف عندما يتحدثكف.

-6

أقدـ المساعدة المالية لممحتاجيف.

-7

أحرص عمى مساعدة كبار السف.

-8

أحب ليخريف كما أحب لنفسي.

-9

أراعى ترشيد المياه عند االستخداـ.

-10

أتطكع في األعماؿ الخيرية.

بشدة

 -11يزعجني االستيزاء باآلخريف.
-12

أطف األنكار إذا غادرت المنزؿ.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

المقياس الثاني :موضع الضبط (الداخمي-الخارجي)
الرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فقرة السؤال

اإلجابة
أ.

يقح األكالد في المشك ت الف آبا يـ يعاقبكنيـ كثي انر.

ب.

مشكمة غالبية األكالد في ىذه األياـ تساىؿ آبا يـ ال از د معيـ.

أ.

يعكد الكثير مما يصيب الناس مف تعاسة جز يا إلى حظيـ السي .

ب.

يعكد سكء طالح الناس إلى األخطاء التي يرتكبكنيا.

أ.

مف األساليب الر يسية لكقكع الحركب عدـ اىتماـ الناس الكافي بالسياسة

ب.

ستقح الحركب باستمرار ميما حاكؿ الناس منح حدكثيا.

أ.

يحصؿ الناس في النياية عمى االحتراـ الذم يستحقكنو في ىذا العالـ.

ب.

لسكء الحظ غالبا ما تم ي حياة الفرد دكف أف يقدر قيمتو احد ميما بم مف جيد.

أ.

إف فكرة عدـ عدالة المدرسيف تجاه ط بيـ ال معنى ليا.

ب.

غالبية الط ب ال يدرككف مدل تظثر ع ماتيـ بعكامؿ الصدفة.

أ.

ال يمكف لممرء أف يككف قا دا فعاال دكف تكفر الفرص المناسبة.

ب.

األكفاء الذيف يفشمكف في أف يصبحكا قادة ىـ أناس لـ يحسنكا استو ؿ فرصيـ.

أ.

ميما تبذؿ مف جيد في كسب كد اآلخريف فسيظؿ ىناؾ أناس يكرىكنؾ.

ب.

الذيف ال يستطيعكف كسب كد اآلخريف ال يفيمكف كيفية التعامؿ معيـ.

أ.

تمعب الكراثة الدكر الر يسي في تحديد شخصية الفرد.

ب.

خبرات الفرد في الحياة ىي التي تحدد ما ستككف عميو شخصيتو.

أ.

غالبا ما أجد األشياء المقدر ليا أف تحصؿ ,تحصؿ فع ن.

ب.

اعتماد المرء عمى القدر في تصريؼ أمكره ال يجدم بالمرة.

أ.
ب.
أ.
ب.

يندر أف يجد الطالب االمتحاف غير عادؿ إذا كاف استعداده ليذا االمتحاف تامان.
في كثير مف األحياف تككف أس مة االختبار عديمة الصمة بالمادة الدراسية مما يجعؿ االستعداد ليا عديـ

الجدكل.

يعتمد النجاح عمى العمؿ الجاد كال دخؿ لمحظ بو إال ناد انر.
الحصكؿ عمى كظيفة جيدة يعتمد بشكؿ أساسي عمى كجكد الفرد في المكاف المناسب كفي الكقت
المناسب.
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الرقم
12

13

14

15

فقرة السؤال

اإلجابة
أ.

يستطيح المكاطف العادم أف يؤثر بشكؿ ما عمى ق اررات الحككمة.

ب.

يسيطر عمى العالـ حفنة مف الناس كال يستطيح الشخص العادم أف يفعؿ شي ا إزاء ذلؾ.

أ.
ب.

عندما أقكـ بك ح الخطط فإنني غالبا ما أككف عمى يقيف بقدرتي عمى تنفيذىا.
ليس مف الحكمة أف تخطط لممستقبؿ البعيد ,الف كثي ار مف األشياء يتحكـ فييا الحظ الجيد أك الحظ
السي عمى أم حاؿ.

أ.

ىناؾ بعض الناس الذيف ىـ سي كف.

ب.

ىناؾ شيء جيد في كؿ إنساف تقريبان.

أ.
ب.
أ.

16
ب-

بالنسبة لي فاف ما أسعى لمحصكؿ عميو ال ع قة لو بالحظ.
ال باس في كثير مف األحياف أف يككف ق اررنا عمى أساس الكجو الذم يظير عند رمي قطعة نقكد في
اليكاء.
مف يصؿ إلػى مركػز الر اسػة ىػك فػي الوالػب ذلػؾ الشػخص الػذم خدمػو الحػظ فػي أف يكػكف فػي المكػاف
المناسب قبؿ غيره.
لكي يقكـ الناس بعمميـ عمى الكجو الصحيح ال بد مف كجكد القدرة لدييـ حيث إف دكر الحظ في ذلؾ

يككف قمي أك معدكما.

بالنسػػبة لمػػا يجػػرم فػػي ىػػذا العػػالـ يمكػػف القػػكؿ بػػاف معظمنػػا
17

18

19

20

21

ػػحايا لقػػكل ال نسػػتطيح فيميػػا أك السػػيطرة

أ.

عمييا.

ب-

يمكف لمناس بالمشاركة اإليجابية في الشؤكف االجتماعية كالسياسية أف يسيطركا عمى ما يجرم في ىذا
العالـ

أ.

غالبية الناس ال يدرككف مدل سيطرة عكامؿ الصدفة عمى مجريات حياتيـ

ب.

في الحقيقة ليس ىناؾ شيء اسمو الحظ.

أ.

عمى المرء أف يككف لديو االستعداد الدا ـ ل عتراؼ بظخطا و.

ب.

مف األف ؿ عادة أف يتستر الفرد عمى أخطا و.

أ.

مف الصعب أف تعرؼ إذا كاف شخص ما يحبؾ حقان أـ ال.

ب.

إف عدد الصداقات التي تككنيا يعتمد عمى كـ أنت شخص طيب.

أ.

األمكر السي ة التي تصيبنا تتساكل عمى المدل البعيد مح األمكر الحسنة.

ب.

إف معظـ ما يصيبنا مف سكء الطالح ىك سبب الجيؿ أك الكسؿ أك االفتقار إلى القدرة أك الث ثة معان

027

الرقم

اإلجابة
أ.

22

ب.

23

24

25

ب.
أ.

القا د الجيد ىك الذم يتكقح أف يقرر الناس ألنفسيـ ما يجب أف يفعمكه.

ب.

القا د الجيد ىك الذم يحدد لكؿ فرد األعماؿ التي يقكـ بيا.

أ.

في كثير مف األحياف اشعر أني ال استطيح السيطرة عمى األشياء التي تحدث لي.

ب.

يستحيؿ عمي أف اقتنح أف الحظ أك الصدفة يمعباف دك ار ىامان في حياتي.
يعزؿ بعض الناس أنفسيـ عف اآلخريف ألنيـ ال يحاكلكف كسب صداقتيـ.
ال فا دة كبيرة ترجى مف بذؿ الجيد أكثر مما يجب في كسب كد اآلخريف ألنيـ إذا أرادك أف يحبكؾ فيـ
يحبكؾ.
ىناؾ مبالوة في التظكيد عمى الريا ة في المدارس الثانكية.

ب.

إف مزاكلة الريا ة

أ.

إف ما يحدث لي ىك ما تفعمو يدام.

ب.

اشعر أحيانا أني ال استطيح التحكـ في االتجاه الذم تسير فيو حياتي.

أ.

29

في مراكز الحكـ.

ىناؾ ارتباط مباشر بيف ما ابذؿ مف جيد في الدراسة كالع مات التي احصؿ عمييا.

أ.

28

مف الصعب عمى الناس العادييف أف يككف ليـ سيطرة كافية عمى األعماؿ التي يقكـ بيا السياسيكف كىـ

أ.

ب.

27

بمزيد مف الجيد نستطيح الق اء عمى الفساد السياسي.

ال استطيح أحيانا أف افيـ كيؼ يتكصؿ المدرسكف لمع مات التي يعطكنيا.

أ.

26

فقرة السؤال

ب-

مف فريؽ تعتبر طريقة ممتازة لبناء الشخصية.

في كثير مف األحياف ال استطيح أف افيـ لماذا يتصرؼ السياسيكف بالطريقة التي يتصرفكف بيا.
في المدل البعيد الناس ىـ المس كلكف عف سكء الحكـ سكاء عمى المستكل القكمي أك عمى المستكل
المحمي.

ثانيا :مقياس االستخدام األمثل لممياه المحالة المنزلية:
تستخدـ ربة األسرة المياه المح ة في المنزؿ بورض:
م

العبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة

 -1ألغراض النظافة الشخصية كتطيير الجركح.
 -2تنظيؼ المحكـ كاألسماؾ.

028

غالبا

أحيانا

نادر

م

العبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررارة

 -3نقح األغذية (البقكليات .
 -4غسؿ الفكاكو كالخ ركات.
 -5غسؿ الم بس البي اء.
 -6غسؿ الم بس الجديدة.
 -7غسيؿ م بس األطفاؿ حديثي الكالدة.
 -8ككم الم بس.
 -9تنظيؼ األسناف كح قة الذقف.
 -10تنظيؼ األثاث المنزلي الخشبي.
 -11تنظيؼ األدكات الكيربا ية كالث جة كالوسالة.
 -12تمميح إكسسكارات الزينة المنزلية.
 -13غسؿ كتمميح أشجار الزينة.
 -14سقي الدكاجف كالمكاشي المنزلية.
 -15سقي طيكر الزينة.
 -16سقي قكارير الزريعة المنزلية.
 -17رم المزركعات في الحديقة المنزلية.

029

غالبا

أحيانا

نادر

ممحق رقم ( :)4تسييل ميمة باحثة

031

030

032

ممحق رقم ( :)5منشورات في ترشيد المياه
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034

035

036

037
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