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لية ا��تمعية لدى عينة من  ة الوقت وعالق��ا باملسؤ وإدا نطالبات $لية القانو ر

اسات القضائية بجامعة جدة   روالد

  /3 إيمان ب1ت حس/ن .م

، $لية ال39بية بجامعة جده، اململكة العر4ية السعودية ه والتخطيط ال39بو يقسم =دا   ر

  eman-alameer@windowslive.com: ال3Cيد Bلك39وAي

اسة   :رمVWص الد

لية  ة الوقـــــت واملـــــسؤ اســـــة ا��اليـــــة الكـــــشف عـــــن طبيعـــــة العالقـــــة بـــــ�ن إدا ـــدفت الد و#ــ ر ر

ق بــ�ن مرتف-ــ, ومنخفــ'&%  وا<=تمعيــة لــدى طالبــات جامعــة جــدة، باإلضــافة إ5ــ1 التعــرف ع2ــ1 الفــر

اسة تم استخدام املنAB الوصفي  ة الوقت، ولتحقيق أ#داف الد لية ا<=تمعية J, أIعاد إدا راملسؤ ر و

تباطي وامل Kلية ا<=تمعية ر ة الوقت، املسؤ ، كما طبق مقياL&% إدا وقار ر ، ع12 )من إعداد الباحثة(ن

اسـات القـضائية بجامعـة جـدة بلغـت  رعينـة مـن طالبـات Xليـة القـانو والد بمتوسـط  .طالبـة) 100(ن

̀ـــا ) 21.61(يعمـــر  عامـــا وانحرافـــا معيا
ً ً ً

وأظhـــرت نتـــائج التحليـــل eحـــصاcي للبيانـــات وجـــود ). 1.63(ر

ـــد مــــستو الداللـــــة عالقــــ تباطيــــة دالـــــة إحــــصائيا عنــ ىات ا ـــاد التخطــــيط، التنظـــــيم، ) 0.01(ر ـــ�ن أIعــ بـ

لية تجـاه  جـة (والتنفيذ، واملتاIعة وXل من املـسؤ رالـذات، الـزميالت، مجتمـع ا�=امعـة، الـوطن، والد

لية ا<=تمعيـــة تباطيـــة دالــة إحـــصائيا بـــ�ن )والqليــة للمـــسؤ التخطـــيط؛ (ر، بrنمـــا لــم توجـــد عالقـــات ا

ة الوقــتالت جــة الqليــة إلدا رنظــيم؛ والد لية ا<=تمعيــة تجــاه tســرة) ر ق . وواملــسؤ وكمــا لــم توجــد فــر

ة الوقت  جة الqلية وأIعاد التخطيط والتنظيم واملتاIعة(ردالة إحصائيا J, إدا ىوفقا للمـستو ) رالد ً

اLـ&% ق Jـ, Iعـد التنفيـذ لـدى أفـراد العينـة وفقـا للمـستو الد اJ ،%&Lـ, حـ�ن وجـدت فـر رالد ىر  لـصا�u و

ـــغ املتوســــط ا��ـــــساvي  ق دالـــــة ). 22.13(ىاملــــستو الــــساIع، حيــــث بلـ وباإلضــــافة إ5ــــ1 عــــدم وجــــود فــــر

ة الوقــــت  رإحـــصائيا Jــــ, إدا
ً

جـــة الqليــــة وأIعــــاد التخطــــيط، التنظـــيم، التنفيــــذ، واملتاIعــــة( ًوفقــــا ) رالد

%&Lا رللمستو الد   .و}ناء ع12 نتائج البحث تم صياغة عدد من التوصيات. ى

ــــت:احيـــــــةالZلمـــــــات املفت ة الوقـــ اســـــــات ،ر إدا ــــة القـــــــانو والد ــــة، طالبـــــــات Xليـــ لية ا<=تمعيـــ ـــــسؤ ر املــ ن و

  .القضائية
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Abstract 

The current study aimed to reveal the nature of the relationship 
between time management and social responsibility among students of 
the University of Jeddah, in addition to identifying the differences 
between high and low social responsibility in the dimensions of time 
management, and to achieve the objectives of the study, the 
descriptive, correlative and comparative approach was used, and both 
the time management scale and Social responsibility  scale (prepared 
by the researcher), the time management scale were applied on a 
sample of (100) students of the College of Law and Judicial Studies at 
the University of Jeddah. The results of the statistical analysis of the 
data showed that there were statistically significant correlations at the 
level (0.01) between the dimensions of planning, organization, 
implementation, monitoring and all of the responsibility towards (self, 
female colleagues, university community, homeland, and the total 
degree of social responsibility), while there were no significant 
correlations Statistically between (planning, organizing, and the total 
degree of time management) and social responsibility towards the 
family. Also, there were no statistically significant differences in time 
management according to the academic level, while there were 
differences in the implementation dimension among the sample 
members according to the academic level in favor of the seventh level, 
where the arithmetic average was 22.13. In addition, there were no 
statistically significant differences in time management according to 
academic level. Based on the research results, a number of 
recommendations were formulated. 

Keywords: Time management, Social responsibility, the College of 
Law and Judicial Studies. 
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  :مقدمة

ســولھ ملسو هيلع هللا ىلص ع2ــ1 إن ر للوقــت Jــ, eســالم أ#ميــة كب�ــ�ة ومqانــة عظيمــة، فقــد نبــھ هللا ~عــا15 و ّ ٌ ٌ ٌٌ

م Jـــ,أ#ميتـــھ، حيـــث أقـــسم هللا  ّ مـــن الوقـــت؛ فأقـــسم بالليـــل، وال��ـــار، والفجـــر، ٍبـــأجزاء كتابـــھ الكــ̀ـر

ت، واسـتغاللhا فيمـا �عـود ع2ـ1 والعصر، لhذا جاءت الشر�عة eسالمية باألمر با��فاظ ع2ـt 1وقـا
ٌ�عمتـــان مغبـــو ف��مـــا كث�ـــ� مـــن : "الـــنفس بـــالنفع، فعـــن عبـــدهللا بـــن عبـــاس �، عـــن الن�ـــ% ملسو هيلع هللا ىلص قـــال ٌن ِ

ال��ة والفراغ: َّالناس
ُ ُ َّ ّ

اه البخار" (ِ ير   ).و

مثل الوقت  تباطھ الوثيق با��ياة̀و وجوده ع2ـ1 ر بال�سبة لإل�سان، و#و مصدر تقدمھ ال
ض،  t س مـــدى تحـــضر الفـــرد وا<=تمعـــات، والوقـــت أثمـــن ر#ــذهrـــم يقــhد م روالوقـــت مـــا #ـــو إال مـــو

 إ5ـ1 أن مـا مـ'&¡ مـن وقـت ال ذلـكtشياء J, الدنيا، حيث إن قيمتھ ال يمكن تقدير#ا باملال؛ و`رجع 
و نظـام للداللـة و#ـ). 1988أبـو ا�¤�ـ�، (يمكن اس£�داده، والوقت #و املادة ال¢ـ% صـنعت م��ـا ا��يـاة 

د نـــادر يجـــب ع2ـــ�e 1ـــسان أن  صـــفhا، و#ـــو مـــصدر ومـــو روKس£�شـــاد �ـــساعد ع2ـــ1 فhـــم tحـــداث و و
تھ  ، (ريحسن إدا ©ªقيقـي ). 2002يماك�أس املـال ا� روأنھ وعاء لqل عمل وXل إنتـاج، فhـو Jـ, الواقـع 

  ).2009الفقي، (لإل�سان 

د ع2ـ1 عوامـل ذاتيـة تختلـف مـن وتبدو العالقة ب�ن �eـسان والوقـت عالقـة نفـسية ~عتمـ
اك وKسـتجابة؛ لـذلك تبقـى مـشqلة الوقـت مرتبطـة بوجـود �eـسان حيــث  رفـرد آلخـر مـن حيـث eد

ــــراد بــــــاختالف ثقافــــــا°�م  ــــا لــــــدى tفــ ــــا°�ميختلــــــف مفhومhــ  وطبيعــــــة وظــــــائفhم؛ ألن ســــــلوك واحتياجــ
ـــن البrئــــة ا<=تمعيــــة، حيــــث تــــؤثر العــــادات وال تقاليــــد Jــــ, ســــلوك �eــــسان تجــــاه الوقــــت مك²ــــسب مـ

قـة ). 2013#الل، . (tفراد ة الوقت Kستخدام tمثـل للوقـت ولإلمqانيـات املتـوفرة بط̀ر رو~ع³% إدا
تؤدي إ15 أ#داف مhمة، أي أ´�ا عملية مستمرة من التخطيط والتقو`م املستمر لqل �tـشطة ال¢ـ% 

منية محددة °�دف إ15 تحقيق فاعلية مرت �ا الفرد خالل ف£�ة µ استغالل الوقت املتاح زيقوم ,J فعة
  )2003أحمد، . (لللوصو إt 15#داف امل�شودة

لياتھ  لية ك¸ـ� لإل�ــسان مـن ضــمن مــسؤ تــھ مــسؤ وومـن #ــذا املنطلـق يــصبح الوقـت وإدا ىو ر
ل عنــھ يـوم القيامـة، #ــذا مـا تؤكــده الـسنة املطhــرة، فعـن أvــي  واملتعـددة؛ ألنـھ أمانــة لديـھ و#ــو مـسؤ

ºسلt ة نضلة بن عبيد سـو هللا : قـال %زبر لقـال  ال قـدما عبـد يـوم القيامـة ح¢ـ¡ �ـسأل  ": ملسو هيلع هللا ىلصر وال تـز
عــن عمــره فــيم أفنــاه؟ وعــن علمــھ فــيم فعــل فيــھ؟ وعــن مالــھ مــن أيــن اك²ــسبھ؟ وفــيم أنفقــھ؟ وعــن 

لية .1" شـبابھ فـيم أبـاله؟ أيـضا ~عـد ا<=تمعيـة وواملـسؤ
ً

لياتھ، جـزءا   عـن لمـسئو فـالفرد ومـن مـسؤ
ليةواملس وعن ا�=ماعة، نفسھ `ة ا<=تمعية وؤ  الوحدة تتحقق ضو½�ا وJ, العامة، للمص¼�ة ورضر

  .وتماسك ا�=ماعة

لية و~عت¸ـ�  تـرتبط ا��ـا5,؛ أل´�ـاخاصـة Jًـ, عـصرنا  املhمـة القـضايا أحـد ا<=تمعيـة واملـسؤ
مة حقيقيـة يمـر �eسا�ي، بالqائن �ـا زوأ´�ا تمثل أµ =يـل #ـذا�مـة أبنـاء مـن اt ل²ـشمل  تمتـد العر}يـة

  فرد Xل مسئولية

  

__________  

قـم)612/ 4(أخرجھ ال£�مذي، بـاب Jـ, القيامـة   .1 Âـ�يح لـشوا#ده، املـشqاة، : ، وقـال tلبـا�ي)2416: (ر، 
 ).5197: (رقم
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طنــھ، وتحمـل ومجتمعــھ وأسـرتھ ذاتــھ عـن لية أمانــة وو  أفعـال عليــھ ي£�تـب واملـسؤ
سات لية تqـو أ داخل إيجابية رومما نا<=تمع، وا��اجة إ15 املـسؤ كÅـ� إ��احـا Jـ, املرحلـة ا�=امعيـة و

لحيـــث Kســـتقاللية وKعتمـــاد ع2ـــ, الـــنفس، فالطالـــب مـــسئو تمامـــا عـــن تـــصرفاتھ وســـلوكياتھ ع2ـــ, 
 ,ÆجتماKو %ºالصعيد العل) ،   ).1990نطاحو

لية eحـساس إ5ـ1 ال¢ـ% تـدعو املبـادئ مـن دي�نـا eسـالمي إ5ـ1 العديـد و�ـش��  نحـو وباملـسؤ
سالة عاملية، قال ~عا15 نوالqو بلوالوطن،  الذات وا<=تمع سالة Kسالم جاءت  ربأسره، ألن  َوما  {:ر َ

حمة للعامل�ن سلناك إال  َأ َ َ
ِ
َ َ َْ ْ

ِ
ً َ ْ َ رْ ِر

َ
ة( } وtحاديث النبو`ة  Îيات من و~ش�� العديد ،)t107نÍياء، آية،  رسو

ة قيـام إ5ـ1 املـشرفة ُوقفـو#م{ : ~عـا15 قـال ا��يـاة، جوانـب مختلـف تجـاه tفـراد بمـسئوليا°�م ورضـر
ِ 

َّإ´�م نمسئولو ِ
ُ ة( }ُ ـد 1لـذا وجـب أن يتح2ـ). 24، الـصافات، آيـة رسو �ـا Xـل فـرد Jـ, ا<=تمـع الـذي ي̀رµ 

لية Jـ, جميـع  نمو؛ ألن ´�ضة ا<=تمعات تتوقف ع2, أفراد#ا ومدى إحساسhم باملسؤ وأن يتطو ̀و ر
لية والنقص ف��ا، وضعف نمو#ا يمثل خطرا ومناÐ, حيا°�م، فا�=hل باملسؤ

ً
 شـديدا ع2ـ, ا<=تمـع؛ 

ً

ذلك أل´�ا واحدة من دعائم ا��ياة ا<=تمعية املhمة، فÑ% وسيلة للتقدم الفردي وا�=ماÆ,، فقيمة 
ن ـــاه نفـــــسھ وتجـــــاه Îخـــــ̀ر لية تجــ ـــدى تحملـــــھ للمـــــسؤ Jـــــ, مجتمعـــــة تقـــــاس بمــ ـــر أ#ميـــــة . والفـــــرد  وتظhــ

ب ا<=تمع أداءه عل��ا، لqـي لية ا<=تمعية أك�Å إذا ما د راملسؤ #م كمـا ي�بÒـ,، ابتـداء و ً يقومـوا بـأدوا ر
  ).X2011اظم، (من tسرة وا<=تمع، وح¢¡ ا<=مع �eسا�ي كqل 

لية ا<=تمعيـة tفعـال �ـا أن يجـب ال¢ـ% والواجبـات واملhـام وو~ع³ـ% املـسؤÓالطالـب يؤد 
 القيـام تـم بمـا وتتعلق الفرد ن وتqو بإقراروا<=تمع ا�=ماعة تجاه ا�=امعة، داخل وخارج ا�=ام-,

 املتـصل الÖ¤ـÕ&% والـسلوك نتـائج التـصرفات يتحمـل أن وعليـھ سلوكية، وتصرفات أفعال من بھ
ن، وحـل مواجhة J, واملشاركة نبالتعاو ة مـشكالت Îخـ̀ر   يك²ـسبھ،مـا خـالل مـن أدا½�ـا ع2ـ1 روالقـد

تعلمھ   ). 2004ا�¤را×&%، (لھ  مفيدة و}رامج أ�شطة ا�=امعة من داخل ̀و

�ـسية و~عاملhـا مـع الطالبـات أثنـاء العمليـة التعليميـة ىوتر الباحثة مـن وا رقـع خ¸�°�ـا التد
ة الوقــــت  روجـــود قــــصو لــــدى العديــــد مــــ��ن Jــــ, خ¸ـــ�ة إدا تــــھ الفعالــــة، حيــــث وأســــاليبر ات إدا ر ومhــــا ر

�ن ع12 التنفيذ ° ريفتقر إ15 تحديد t#داف وجدولة املhام وتحديد tولو`ات، إضافة إ15 عدم قد ن
ظhر ذلك جليا J, ال²سو`ف Xtاديº% بمع³¡ تأجيـل ا�=يد واملتاIعة امل ستمرة ملhامhن التعليمية، ̀و

ً

~سليم املhام التعليمية t ,Jوقات ا<�ددة؛ لـذلك تطلـب الطالبـات Jـ, أغلـب tحيـان تأجيـل موعـد 
`ـــة دو ســÍب واØـــu، وغ�ـــ� ذلــك مـــن الــسلوكيات ال¢ـــ% ~ع¸ـــ� عــن عـــدم التخطـــيط  ات الدو نKختبــا ر ر

هلتأدية املhام ؤ`د ذلك توصيات . ز أو التنظيم أو التنفيذ J, الوقت ا<�دد، أو املتاIعة ملا تم إنجا ̀و
ة الوقـت  ة تحـس�ن مـستو إدا اسا°�م ال¢ـ% أوصـت بـضر رالباحث�ن وا<¤تص�ن J, #ذا ا<=ال J, د ر ىر و

ة الوقــت كجــزء مhــم مــن عمليــة )1999خليفــة، (لــدى طــالب ا�=امعــة  ات إدا ة تنميــة مhــا ر، وضــر ر ور
ة الوقت J, ا<=االت ا<¤تلفة )Garcia, et al,2004( الطالب ~علم ات إدا `ب ع12 مhا ر، و}ناء برامج للتد ر ر

`ب الطـــالب ع2ـــ1 التخطـــيط، ومتاIعـــة تنفيـــذ ا�¤طــــط )2005 عبـــد الـــرحمن، حـــصة( ة تـــد ر، وضـــر ور
ـــد مـــن �tـــشطة واملhـــام ال¢ـــ% ~ـــساعد#م ع2ـــ1 تحقيـــق t#ـــداف ال¢ـــ% م ألداء م̀ز  زلتـــوف�� الوقـــت الـــال

، (ن�ـسعو إل��ـا  اسـة ). 2009يالغـراز، #اشـم و}ـدو  ,Misra & McKean(رباإلضـافة إ5ـ1 مـا أظhرتـھ نتـائج د

ة نالذين �سrئو الطلبة من أن) 2004 �م رإداçة أقل وق  والتحكم والسيطرة املشكالت، حل ع12 رقد
,J ات �ا رtمو مج̀رèمن غ��#م، فضال وأحدا

ً
ة J, الكفاءة ً#ؤالء نقصا J, أظhر ذلك عن   املhام رإدا

�ا ال¢%µ لفوqني .  



 
طالبات كلية إدارة الوقت وعالقتها بالمسؤولية المجتمعية لدى عينة من 

 القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة
  ير  حسين األمبنتإيمان / د

  

 

 

358 

ـــ1  ــــشطة واملــــــؤثرة الـــــرغموع2ــ ــــع، وقوتــــــھ ال�ـ  مــــــن أن الـــــشباب ا�=ـــــام-, #ــــــم طليعـــــة ا<=تمـ
ة الوقـت  ة ع12 تذليل الصعو}ات والتحديات وتجاو العقبات، إال أ´�م ينقصhم الوÆ, بإدا روالقاد زر

ــا ع2ــــ1 أكمــــل وجــــھ؛ لــــذا تتعــــاظم أ# �ــçلية وأمانــــة تأدي د والطاقــــات ووتحملhــــم للمــــسؤ رميــــة #ــــذه املــــوا
#ا Jـ, ال��ـوض با<=تمعـات؛ Jـ, ظـل التحـديات الرا#نـة سـواء ع2ـ1 الـصعيد الـدو5,  ة واس²ثما رالÍش̀ر
لية ا<=تمعية  ة الوقت واملسؤ اسة العالقة ب�ن إدا وأم eقليº%، ومن #ذا املنطلق ت¸�ز ا��اجة لد ر ر

  . لدى طالبات ا�=امعة

اسة   : رمشZلة الد

           qة مش اسة ا��الية J, السؤال الرئrس التا5,ريمكن بلو   :رلة الد

اســات  لية ا<=تمعيــة لــدى طالبــات Xليــة القــانو والد ة الوقــت واملــسؤ رمــا طبيعــة العالقــة بــ�ن إدا نر و
  القضائية جامعة جدة؟

  : و`تفرع منھ tسئلة التالية         

ة الوقــــت  .1 تباطيــــة بـــــ�ن إدا K ـــة رمــــا طبيعــــة العالقــ ـــة وItعــــاد(ر جــــة الqليــ ولية واملـــــسؤ) رالد
جة الqلية وItعاد(ا<=تمعية   ؟)رالد

لية ا<=تمعيــة Jــ,  .2 لية ا<=تمعيــة ومنخفــ'&% املــسؤ ق بــ�ن مرتف-ــ, املــسؤ و#ــل توجــد فــر و و
ة الوقت  جة الqلية وItعاد(رإدا  ؟)رالد

ة الوقت  .3 ق J, إدا ر#ل توجد فر جة الqلية وItعاد(و اL&%؟) رالد روفقا للمستو الد ى ً 
لية  .4 ق Jـــــ, املـــــسؤ ـــل توجـــــد فـــــر و#ــ ـــة وItعـــــاد(ا<=تمعيـــــة و جـــــة الqليــ ــــستو ) رالد ىوفقـــــا للمـ ً

اL&%؟   رالد

اسة   :رأ[داف الد

ة الوقــــــت  -1 تباطيــــــة بــــــ�ن إدا K رالتعـــــرف ع2ــــــ1 طبيعــــــة العالقــــــة ـــاد(ر ـــة الqليــــــة وItعـــ جـــ ) رالد
لية ا<=تمعية  جة الqلية وItعاد(وواملسؤ  ).رالد

لية ا<=تمعيـة ومنخفــ'&% املـ -2 ق بــ�ن مرتف-ـ, املــسؤ و معرفـة وجــود فـر لية ا<=تمعيــة و وسؤ
ة الوقت  جة الqلية وItعاد(رJ, إدا  ).رالد

ة الوقـت  -3 ق ذات داللـة إحـصائية Jــ, إدا رمعرفـة وجـود فـر جـة الqليـة وItعـاد(و ًوفقــا ) رالد

%&Lا رللمستو الد  .ى
لية ا<=تمعيــــــة  -4 ـــة إحــــــصائية Jــــــ, املــــــسؤ ق ذات داللـــ ومعرفــــــة وجــــــود فــــــر جــــــة الqليــــــة (و رالد

ا) وItعاد روفقا للمستو الد ى ً%&L. 

اسة   :رأ[مية الد

ة: أوال   :.[مية النظ̀ر

اســـةجـــاءت ــأ´�ا أن ر #ـــذه الد  Xإضـــافة للمكتبـــة العر}يــــة، و~ع̀زز#ـــا باألبحـــاث ال¢ـــ% مـــن شــ
لية ا<=تمعيــة لــدى طلبــة ا�=امعــات، إضــافة إ5ــ1 مواكبــة  ة الوقــت واملــسؤ وتوØــu العالقــة بــ�ن إدا ر

`ــــة  ؤالتطـــو ال£�بــــو والــــذي تــــدعوا إليــــھ ر لية  حيـــث دعــــت إ5ــــ2030ير و1 �ــــشر وتأســــrس ثقافــــة املــــسؤ
  .ا<=تمعية لدى أفراد ا<=تمع
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  :.[مية التطبيقية: ثانيا

ة  �س بأ#ميــة إدا ــف القيــادات وأعــضاء #يئــة التــد اســة Jــ, ~ع̀ر رنأمـل أن ~ــسhم #ــذه الد ر ر
�مÓلية ا<=تمعيـــة لـــد تفـــاع أو انخفـــاض املـــسؤ والوقـــت لـــدى الطلبـــة، ومـــدى عالقتـــھ با وقـــد تفيـــد . ر

اس �ا رنتائج الدµو احدى أسباqة الوقت، وال¢% قد ي نة J, معا�=ة نقاط الضعف لدى الطلبة J, إدا ر
ة الوقـت وال¢ـ% قـد تqـو  �م، وال£�ك�ـ© لتقو`ـة نقـاط القـوة Jـ, إداÓلية ا<=تمعيـة لـد نانخفاض املسؤ ر و

لية ا<=تمعية لدى الطلبة تفاع حس املسؤ وناتجھ عن ا   . ر

اسة   :رمصطcWات الد

ة الوقت .1  )Time management: (رإدا

ة الوقـــت بأ´�ـــا) ۲۸، 2005( عليـــان عــرف فـــن وعلــم Kســـتخدام الرشـــيد، وïـــ, علـــم : " رإدا
ـــال،   عمليــــة قائمــــة ع2ــــ1 التخطــــيط والتنظــــيم والت�ــــسيق والتحف�ـــــ© وïــــ,اســــ²ثمار الــــزمن Iــــشqل فعـ

و والتوجيھ واملتاIعة، وï, عملية كمية ونوعية معا بذات ال¼�ظة، وï, عمليـة ال تنظـر إ5ـ1 املاðـ&% أ
 ".ترتبط با��اضر، وإنما ï, أساسا موجhة إ15 املستقبل

و~عــــرف إجرائيــــا بأ´�ــــا 
ً

ـــا :  �ـçعIــــا وتنفيــــذ#ا ومتاhــــام وتنظيمhعمليــــة تتــــضمن التخطــــيط للم
الس²ثمار الوقت الذي تقـضيھ الطالبـة Jـ, إنجـاز مختلـف التqـاليف و�tـشطة املطلو}ـة، وذلـك مـن 

ات ا<�ــــددة ال¢ــــ% تتو جــــة ال¢ــــ% رخــــالل مجموعــــة مــــن املhــــا `خ Kســــتحقاق، وتقــــاس بالد رافــــق مــــع تــــا ر
اسة ا��الية ة الوقت املستخدم J, الد رتحصل عل��ا الطالبة ع12 مقياس إدا   . ر

لية ا��تمعية .2  (Social Ronespsibility):  واملسؤ

جيعـة  ه KجتمـاÆ, حيـال مـن حولـھ ممـن : " بأ´�ـا) 2005(رعرفhا  اك الفـرد وفhمـھ لـدو رإد ر
ضــا وقناعـــة، وXلمــا ا~ـــسعت ينــاط بـــھ K#تمــام  �ـــم، ومــا يـــصدر عــن الفـــرد مــن أفعـــال وأقــوال عـــن µر

لية Xلما ترò, الفرد إ15 أع12 املراحل   .ودائرة املسؤ

 أســرتھ تجــاه ومـسئوليتھ نفـسھ عــن الفــرد مـسئولية : "بأ´�ـا) 2015 (قاســموعرفhـا 
طنـھ مـن دينـھ واتجـاه وأصـدقائھ ه فhمـھ خـالل وو ن ھوا#تمامـ أ#دافـھ تحقيـق Jـ, رلـدو  مـن بـاآلخ̀ر

  ".العامة t#داف وتحقيق ا<=تمع، مشكالت حل e ,Jيجابية، ومشاركتھ عالقاتھ خالل

ـــا بأ´�ـــــا  لية ا<=تمعيـــــة إجرائيــ لية الطالبـــــة ا�=امعيـــــة عـــــن نفـــــسhا : وو~عـــــرف املـــــسؤ ومـــــسؤ
#ا J, تحقيق أ#دا ط��ا من خالل فhمhا لدو �ا تجاه أسر°�ا وصديقا°�ا، وتجاه دي��ا وçلي رومسؤ و فھ، و

�ا Jـــ, حــل مـــشكالت ا<=تمـــع، وتحقيـــق çيجابيـــة، ومـــشاركe ــا�ن مـــن خـــالل عالقا° وا#تمامhــا بـــاآلخ̀ر
جـــة ال¢ــ% تحــصل عل��ـــا الطالبــة ع2ـــ1  رt#ــداف العامــة باســـتخدام Xــل الــسبل املتاحـــة، وتقــاس بالد

اسة ا��الية لية ا<=تمعية املستخدم J, الد رمقياس املسؤ   .و

اسة   :رحدود الد

لية ا<=تمعية: عيةا��دود املوضو • ة الوقت واملسؤ وتتمثل J, متغ�� إدا ر   .ي

اL&%: ا��دود الزمانية • اt %&Lو منالعام الد رالفصل الد   .م2022/ م2021لر
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ــــــة • ــــــدود املqانيــ ـــدة باململكــــــــة العر}يــــــــة : ا��ـ ـــــة جـــــ ــــات القـــــــضائية بجامعـــ اســــ ــــــانو والد ـــــة القــ رXليـــ ن
  .السعودية

ة • اســـــات ال: ا��ــــدود الÍـــــش̀ر ـــات Xليـــــة القــــانو والد رطالبـ قــــضائية بجامعـــــة جــــدة باملـــــستو`ات ن
اسية من الثالث وح¢¡ الثامن   .رالد

  :ي=طار النظر

ة الوقــــت: لاملبحث .و   .رإدا

أوال
ً

ة الوقت:    .رمفvوم إدا

ة الوقت فم��م من عرفhا بأ´�ا عملية مستمرة من  فات حو إدا ر~عددت املفا#يم والتع̀ر ل
منية محددة التخطيط والتحليل والتنظيم املستمر لqل ال�شاط �ا الفرد خالل ف£�ة µ زات ال¢% يقوم

ـــتغالل الوقــــت املتــــاح للوصــــو إ5ــــt 1#ــــداف امل�ــــشودة . ل°�ــــدف إ5ــــ1 تحقيــــق فعاليــــة مرتفعــــة مــــن اسـ
ن الوظيفـــة بمـــا يكفـــل ا��ـــصو ع2ـــ1 )1998ســـالمة، ( ة شـــؤ ة الـــذات ودا ل، ومـــ��م مـــن اعت¸�#ـــا إدا و ر ر

، ". (النتــائج ا<�ــددة Jـــ, الوقــت املتــاح ©ª۲۳-۱۹، ۲۰۰۲يمـــاك.( %&ــا البو÷ــhوعرف )ـــا) 25، 2005�: بأ´
عمليـة التخطــيط والتنظـيم والــسيطرة ع2ــ1 الوقـت تجنبــا لhــدر الوقـت Jــ, العمــل"

ً
كمـا عرفhــا فــرج  ".

. Kســــتخدام ا�=يــــد والــــصائب للوقــــت ا<�ــــدد واملــــسموح بــــھ لتحقيــــق غايــــة مــــا: "بأ´�ــــا) 84، 2008(
ة الطالب ا�=ام-, ع12 ترتrب أول �ا قدµ قصد قة ممكنةر̀و ، "و`اتھ وKستفادة من وقتھ بأفضل ط̀ر

ـــات العامــــة أ´�ــــا �ــــا ا�=معيــــة ال¸�يطانيــــة للعالقـçــــدف : " وعرف�µ ـــواء الوقــــت فيــــع الحتـ رأســــلوب علºــــ% 
ه لتحقيق أ#داف معينة قالطر والوسائل ال¢% ~ع�ن : "و}أ´�ا). 2009العالق، " (رKنتفاع بھ واس²ثما

نقتـــھ Jـــ, تحقيـــق أ#دافـــھ، وتـــوف�� التـــواز Jـــ, حياتـــھ مـــا بـــ�ن ى�eـــسان ع2ـــK 1ســـتفادة القـــصو مـــن و
  ). 63، 2014أبو النصر، " (t#داف والرغبات والواجبات

ة الوقت: ًثانيا  .رمبادئ إدا

ة الوقت وال¢% أشار إل��ا خرموش              : فيما ي2,) 310، 2015(ريوجد عدد من مبادئ إدا

ـــق وضــع جــدو : التخطــيط. 1 زو`تــضمن تحليــل الوقــت عــن ط̀ر يم³ــ% يــومي أو أســبوÆ, أو شـــhر أو ل
يســـنو <¤تلــــف ال�ــــشاطات املتـــضمنة داخــــل املhــــام الرئrـــسة لوظيفــــة مــــا، مـــع التأكيــــد ع2ــــ1 أ#ميــــة 

  .التخطيط اليومي لليوم املقبل

ات. 2 `ة أوال: tول̀و ورحيث يتم تخصيص الوقت وفقا لhذا املبدأ، بحيث يتم إنجاز tعمال الضر ً .  

نــة. 3 ئــة ال¢ــ% قــد و~ع³ــ% وضــع خ: واملر منيــة مرنــة لإلنجــاز بحيــث ~ــستوعب Iعــض tعمــال الطا رطــة  ز
  .تفرض نفسhا

ض. 4 #ا بدقة: التف̀و زحيث �ستطيع الفرد تفو`ض Iعض املhام ملن �ستطيعو إنجا   . ن

�ة. 5µعمـــال امل²ــشاt ـــ, تكـــرار : تحديــدJ ـــ, الوقــت نفـــسھ تجنبــا إل#ـــدار الوقــتJ ــا�µ مـــن أجــل القيـــام
  . إل´�اء مhمة مالال�شاط املبذو نفسھ 

تي�ية. 6   . وتقليل املقاطعات وtعمال الر
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 اليوميـة ا�¤طـة تنفيـذ أجـل مـنع12 الوقت املتـاح للعمـل وذلـك باتخـاذ Xافـة eجـراءات : الرقابة. 7
�اçعIومتا. 

ك أجل من :التحليل إعادة .8 ة J, املعوقات Xل رتدا ر مع تظhر قد ال¢% الوقت رإدا   .الزمن ومر

ثالثا
ً

ة الوقتأyعاد:    .ر إدا

  :تخطيط الوقت -1

ن : " التخطيط بأنـھ) 7، 2014(�عرف مدوXي  و�ـشاط يطبقـھ Xافـة tفـراد Jـ, أغلـب الـشؤ ّ ُ ٌ َ

ّالعامة، و�عتمد ع12 إعداد خطة ذ#نية قبل تحو`لhا إ15 خطة حقيقية  ُّ ُّ ُ َ." 

يوحيث إن الوقت يرتبط Iشqل قو وكب�� Iعمليـة التخطـيط، فمـن مقومـات وأساسـيات 
منيـة معينـة، سـواء أXانـت طو`لـة أم متوسـطة أم قـص��ة التخطي زط النـاuú أن يqـو محـددا بف£ـ�ة 

ً ن
ة  رtجل؛ لذا ال بد من تحديد t#داف، وأن تتم�© بالوضوح الكº% والزم³% لتحقيق الفعالية J, إدا
الوقـت، وذلـك بوضـع خطـة متqاملـة محـددة t#ـداف ومرنـة، و�ـستمد تخطـيط الوقـت أ#ميتـھ مــن 

ز (أن املhام و�tشطة كث��ة، و}التا5, يأ~ي الوقت ليحدد tسـاس ملـا �عمـل ومـا ال �عمـل حقيقة  وعـز
�ي،    ).8، 2020رو}و

  :تنظيم الوقت -2

�ع³% مفhوم التنظيم عملية تحديد وتجميـع املhـام الـذي يتعـ�ن القيـام بـھ، وتحديـد 
لية والـــسلطة، وإ�ــــشاء عالقـــات Iغـــرض تمكـــ�ن ütــــ¤اص مـــن الع ًمـــل معــــا ووتفـــو`ض املـــسؤ

ز،  (Iشqل أك�Å فاعلية J, تحقيق t#داف   ).46، 2007عبد الع̀ز

`ــادة Kســتفادة مــن الوقــت، فhــو الــذي �ــسا#م Jــ,  قــوم التنظــيم بــدو بــالغ t#ميــة Jــ,  ز̀و ر
قhـــا تنظــــيم t#ـــداف ا<¤طـــط لhـــا مــــسبقا  تقـــديم الوســـائل الفعالـــة ال¢ـــ% �ــــستطيع tفـــراد عـــن ط̀ر
ً

�ا حسب tولو`ة، وأداýا وترتيhدد ل�  ).2005عليان، (ء Xل مhمة J, الزمن ا<

  :التنفيذ {| الوقت ا�cدد -3

قــصد بــذلك إنجــاز املhــام وفــق tولو`ــة وJــ, الوقــت ا<�ــدد، وتحقيــق t#ــداف ال¢ــ% تــم  ̀و
Jـــ, بدايـــة و´�ايـــة  مـــة لتنفيـــذ املhـــام، وKل£ـــ©ام  زالتخطـــيط لhـــا بكفـــاءة، أي معرفـــة الف£ـــ�ة الزمنيـــة الال

م، (الف£�ة الزمنية   ).20، 2016اك̀ر

  :املتاyعة للوقت -4

متاIعة الوقت عمليـة منظمـة للتحقـق إذا مـا Xـان برنـامج معـ�ن أو �ـشاط مـا �ـس�� حـسب 
لt#ـــداف املرســـومة، و}ـــال£©امن مـــع ا�=ـــدو الزم³ـــ¡ ا<¤طـــط لـــھ، و~ـــش�� عمليـــة املتاIعـــة للوقـــت إ5ـــ1 

املhام ال¢% تم وضعhا J, املراحل لعملية املراجعة املستمرة بمدى Kل£©ام ب²نفيذ مخططات وجداو 
نة السلوك ا��اصل بالـسلوك ا<¤طـط لـھ مـسبقا، ومعرفـة  السابقة، وتتضمن عملية املتاIعة مقا

ً
ر

  ).31، 2003حمودة، (þ=م Kنحراف وتقو`مھ؛ منعا ��دوث Kنحرافات قبل وقوعhا 

  

  



 
طالبات كلية إدارة الوقت وعالقتها بالمسؤولية المجتمعية لدى عينة من 

 القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة
  ير  حسين األمبنتإيمان / د

  

 

 

362 

ًاyعا ة الوقت: ر ات ادا   : رنظ̀ر

ة .ولو`ات لس�يفن كو{|. 1  :نظ̀ر

vـع تنص  ة ع12 القيام باملhام حسب tولو`ات املhمة والعاجلـة، وتقـسم إ5ـ1 أ ر#ذه النظ̀ر
�hا جدو Ø1(لمجموعات كما يو.(  

  ):1(لجدو 
ات    يو�� مصفوفة .ول̀و

 غ/3 مست��ل مست��ل

 )ا�=ودة والفعالية( رأمو مhمة غ�� مست�=لة   )ئالطوار وeنتاج( رأمو مhمة مست�=لة 

ب( رأمو غ�� مhمة غ�� مست�=لة  )ا�¤داع(=لة رأمو غ�� مhمة مست�  )والhر

�u مـــن ا�=ـــدو             vـــع مجموعــات حـــسب Iعـــدي t#ميـــة أن أ�ـــشطة الفــرد ) 1(ليتــ ُتقـــسم إ5ـــ1 أ ر ّ ُ

 : Xالتا5,وKست�=ال

ًأمو مhمة جدا ومست�=لة من الناحية الزمنية  .أ   .ر
ر أمو مhمة وغ�� مست�=لة، Xالتخطيط لألمو املhمة لك��ا غ�� مست�=لة  .ب     .ر
رأمو غ�� مhمة لك��ا مست�=لة وغالبية الناس يظنو أن tمو املست�=لة ï, املhمة  .ج   . نر
  .رأمو غ�� مhمة وغ�� مست�=لة  .د 

، واقـض معظـم الوقـت  ئال بد من ال£�ك�© ع12 املhم غ�� العاجل، وال تجعل حياتك طوار
، فإذا قضrت أك�Å من  أعمال النقطة tو15تقليلJ, أعمال النقطة الثانية فتنظيمhا �ساعدك ع12 

ة وقتـــك% 60 رومحاولـــة Kبتعــاد عـــن tمـــو غ�ـــ� . رمــن وقتـــك Jـــ, النقطــة الثانيـــة فقـــد ن��ـــت Jــ, إدا
  ). 37 - 34، 1988الدليº%، . (املhمة J, حياتك

`تو {| تنظيم الوقت . ٢ ة با ة (رنظ̀ر   ):80/20نظ̀ر

ــة  ــة Jــ, تنظــيم الوقــت بنظ̀ر ن ütــ¤اص  حيــث تــنص ع2ــ1 أ)80/20( ~ــسº¡ #ــذه النظ̀ر
�م ب�ـــــسبة çـــ ن %20نالـــــذين �ـــــستطيعو تنظـــــيم وقــ ـــز �م ينجــçعمـــــال املطلـــــوب  %80و مـــــن وقـــــt مـــــن 

ة لل�شاط، و#ناك من يضيع  #ا، وذلك Iعدم التأجيل واملماطلة واستغالل أوقات الذر وإنجا   %80ز
ه، و#ـذا لــrس اسـتغالال جيــدا للوقـت، فــاملطلوب % 20مـن وقتـھ Jــ, إنجـاز  زفقــط مـن املطلــوب إنجـا

  . ال¢% تحقق عائدا كب��اال£�ك�© ع�t 12شطة

نقانو بارك1سو.3   :ن

ه، نيقوم #ذا القانو ع12 مفhوم مفاداه أل الوقـت املتـاح إلنجـا زأن العمل يتوسع فيـھ، لqـي يمـ َّ و#ـذا  ُ
ع يميــل إ5ــ1 اســتغراق الوقــت  ويــدعو إ5ــ1 عــدم تخــصيص وقــت أطــو لتنفيــذ عمــل مــا؛ ألن أي مــشر ل

ـــإذا خصــــــصنا < ـــة ا<¤ــــــصص لــــــھ، فـــ ــــة مــــــن tفــــــراد ســــــاعت�ن إلنجــــــاز مhمـــ ، وخصــــــصنا معينــــــة=موعــ
 ساعات إلنجاز نفس املhمة، نجد أن Xلتا ا<=موعتان ت�تJ %Ñ, حـدود 4ي<=موعة أخر من tفراد 

ـــا، و}اختـــــصار ـــة الوقــــت ا<�ــــدد لhـ ـ ـــاح الســـــتكمالھ : لتقــــو النظ̀ر أل الوقــــت املتـ ــ ـــل Xــــي يمـــ يتمـــــدد العمـ
)Parkinson,1955.(  
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لية ا��تمعية: املبحث الثاAي   :واملسؤ

أوال
ً

لية ا��تمعية:    :ومفvوم املسؤ

لية ا<=تمعيـة، فقـد عـرف امل�=ـم  جhات النظر J, تحديـد مفhـوم املـسؤ ى و وتتعدد الر و ؤ
لية ا<=تمعية بأ´�ا) 144، 1998(الوسيط  ال£ـ©ام tفـراد أو املنظمـات نحـو مجـتمعhم عمـا : "واملسؤ

مسئولية الفرد أمام ذاتھ، وï, ~عب�� : "بأ´�ا) 2018(عثمان وعرفhا ". يصدر ع��م من أقوال وأعمال
ق ال£�بية والتطبيع  `جيا عن ط̀ر جة K#تمام، والفhم، واملشاركة ا�=ماعة، كما أ´�ا تنمو تد رعن د ر

( وعرفhــا قاســـم ". K#تمــام الفhــم، واملــشاركة: KجتمــاJ ,Æــ, داخــل الفــرد، وتحــدد بالعناصــر Îتيــة
ن بمختلــف تــصرفاتھ وأفعالــھ Jــ, إطــار معــاي�� ": بأ´�ــا) 127، 2015 ال£ــ©ام الفــرد نحــو نفــسھ وÎخــ̀ر

طنية محددة °�دف للمحافظة ع12 مqونات مجتمعھ الذي ي�تº% إليھ   ".وأخالقية و

ا  لية ا<=تمعيــة لrــست وليــدة اليــوم بــل ïــ, ثقافــة أصــيلة Jــ, eســالم، وحــث عل��ــ وواملــسؤ
عيتـــھ": نبrنــا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بقولـــھ ل عــن  اع وXلكـــم مـــسؤ رXلكـــم  لية ا<=تمعيـــة Jـــ, ). 2" "(ور وومفhـــوم املـــسؤ

م والـــــسنة  ـــس²ند إ5ـــــ1 القــــيم واملعتقـــــدات الدي�يـــــة eســــالمية املـــــستمدة مـــــن القــــرآن الكـــــ̀ر eســــالم �ــ
فة، وال¢ـــــ% تؤكـــــد ع2ــــt 1خـــــوة والعدالـــــة ا<=تمعيــــة وKقتـــــصادية، وكـــــذلك ع2ــــ1 التـــــواز بـــــ�ن  نالــــش̀ر

`ة �=ميــــع النـــاس ل¼�فــــاظ ع2ــــe 1يمــــان، والعقــــل، ا��يــــاة ، Kحتياجـــات املاديــــ حيــــة الــــضر ورة والر و
`نة،  (.قوحقو tجيال القادمة، وال�Åوة   )2021زعبد ا<=يد وعقيلة و 

ـــر Xــــل مـــن أبكــــر ومــــشاط  لية الفــــرد عــــن ) 2014(ى̀و لية ا<=تمعيــــة ïــــ, مـــسؤ وأن املـــسؤ و
طنھ من ليتھ تجاه أسرتھ، وأصدقائھ ودينھ و ونفسھ ومسؤ ه Jـ, تحقيـق أ#دافـھ، و ر خالل فhمھ لدو

ن من خالل عالقاتھ eيجابية، ومشاركتھ J, حل مشكالت ا<=تمـع و~عـد اململكـة . وا#تمامھ باآلخ̀ر
لية ا<=تمعيــة مــن خــالل ال£©امhــا بمبــدأ  والعر}يــة الــسعودية مــن الــدو ال¢ــ% ا#تمــت بمفhــوم املــسؤ ل

 ال¢% حث عل��ا الدين eسالمي، وعليھ Xانت من التqافل KجتماÆ, الذي �عد من املبادئ tساسية
لية ا<=تمعيــــة إ5ــــ1  ــــز املفــــا#يم ا<=تمعيـــة، وم��ــــا مفhــــوم املـــسؤ ة التعلــــيم Jـــ, ~ع̀ز ا وأ#ـــم أ#ــــداف و ر ز
�م çلي ــز مفــا#يم املعرفــة والبحــث العلºــ%، حيــث ~ــس-1 إليجــاد مــواطن�ن يؤمنــو بمــسؤ وجانــب ~ع̀ز ن

ه، وتqـو`ن Kتجا#ـات املوضـوعية مـن وجhـة نظـر تجاه وط��م وقيمhم ودي��م J, نمو ا<=تمع ر وتطـو
,
 ردي�ية حو ا�=وانب املhمة J, البrئة ا<�لية والعالم ا�¤ا   .ل

لية ا��تمعية: ًثانيا   :ومكونات املسؤ

لية ا<=تمعيــة مــن ثالثــة عناصــر م£�ابطــة مــع Iعــضhا الــبعض، كمــا ذكر#ــا  وتتqــو املــسؤ ن
 ,òالتا5,) ۲۰۱5(إمام وعبد الباX :  

1. Bا : [تمـــامhا وتماســـك�ç=ماعـــة، وحـــرص الفـــرد ع2ـــ1 ســـالم�تبـــاط العـــاطفي با K ريتـــضمن
vعة مستو`ات #ا وتحقيق أ#دافhا، و�شتمل ع12 أ رواستمرا  : ر

ة ال : Bنفعـــال مـــع ا��ماعـــة  .أ  �ـــا Kنفعاليـــة بـــصوçة آليـــة؛ حيـــث �ـــساير القـــرد حال ريqـــو بـــصو ر ن
اك ذا~ي ادية، ودو اختيار أو قصد أو إد رإ   .نر

ك الفرد ذاتھ أثناء انفعالھ با�=ماعة:ل با��ماعةBنفعا  .ب  ادية؛ حيث يد ة إ ر يqو بصو ر ر   .ن
ه:التوحد مع ا��ماعة  .ج  #ا ضر ر و#و شعو الفرد بالوحدة املص��ية معhا، فخ��#ا خ��ه وضر ر   .ر
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ـــوع نظـــــره :�عقـــــل ا��ماعـــــة  .د  ـــھ، وتـــــصبح موضــ  حيـــــث تملـــــك ا�=ماعـــــة عقـــــل الفـــــرد وفكـــــره وكيانــ
ا كب�� ول��ا قد ًوتأملھ، ̀و �ا Iغ��#اًر´ قا سhا و`حللhا ̀و را من K#تمام، حيث يد  .ر

نقــسم الفvـم، .2 ى تتـضمن مـسئولية الفـرد Jـ, فhـم ا�=ماعـة، وللمغـز KجتمـاÆ, لـسلوكھ، ̀و
  : الفhم إ15 قسم�ن

ـــــــرد ل�Wماعـــــــــة  .أ  ـــــــ��:فvــــــــم الفــ ـــا  ماضــ ــــــا، وعادا°�ــــــ ـــة ف��ـــ ـــــــا، وtدوار ا<¤تلفــــــ ا وحاضـــــــــر#ا، ومعاي��#ــ
 . رواتجا#ا°�ا، وقيمhا ومدى تماسكhا، و~عاملhا، وتصو مستقبلhا

ـــــة لـــــــسلوكھ  .ب  ـــــرد لأل[ميـــــــة ا��تمعيــ ــــلوكھ الÖ¤ـــــــÕ&% :فvـــــــم الفــ ــــار ســـ ، وآثـــ ـــز ـــــ¡ فhـــــــم مغــــ ی بمع³ــ

  . وKجتماÆ, ع12 ا�=ماعة

ن Jــ,:املــشاركة .3 �ــا مــشاركة الفــرد مــع Îخـــ̀رµ تمــام ومــا يتطلبـــھ  يقــصد#K عمــل مــا يمليــھ 
ًالفhم من أعمال ~ساعد ا�=ماعة J, تحقيق أ#دافhا، ح�ن يqو مؤ#ال اجتماعيا لـذلك؛ أي  ً ن
عايـــــة ا�=ماعـــــة،  رأ´�ــــا تقـــــوم ع2ـــــK 1#تمـــــام والفhـــــم، وïـــــ, أيـــــضا تـــــتم مـــــن خـــــالل مـــــا تقتـــــضيھ 

#ا �ا، وإتقان أموçرو#داي .  

ثالثا
ً

لية ا��تمعية:    :وأyعاد املسؤ

ن ات ، )2010(، ليلــة )Toumbourou, Smart, Sanson, Da Silva ,2004(وفــق Xــل مــن داســليفا وآخــر
 ,�{ ا ) 2020(، وا��ـــسي³% )2015(روحوالـــة والـــشو لية ا<=تمعيـــة تتمثـــل فيمـــ وع2ـــ1 أن أIعـــاد املـــسؤ

  :ي2,

لية تجاه الذات .1   :واملسؤ

لية الفرديــــــة، وح¢ــــــ¡ يحقــــــق ــــن خــــــالل املــــــسؤ لية ا<=تمعيــــــة مــ ــــدد املــــــسؤ وتتحــ  �eـــــــسان و
ليتھ ا<=تمعيــة، و`ل�ــ% احتياجــات  لياتھ الفرديــة و`ل�ــ% احتياجاتــھ عليــھ أوال أن يحقــق مــسؤ ومــسؤ و
لية الفرديـة تجـاه الـذات ~ـس-1 إ5ـ1  ؤكـد #ـذا ا�=انـب أن املـسؤ �ـا، ̀وµ وا<=تمـع ال¢ـ% �ـستطيع القيـام

لياتھ تأكيــد ا��اجــات الفرديــة ال¢ــ% ~عــود باملنفعــة ع2ــ1 الفــرد نفــسھ، فالطالــب ا�=ــام و-, مــن مــسؤ
رتجـــاه ذاتـــھ حرصـــھ ع2ـــ1 حـــضو ا<�اضـــرات Jـــ, مواعيـــد#ا، وال£©امـــھ بـــاللوائح وtنظمـــة ا�=امعيــــة، 
اجبـــات  ووا��ـــرص ع2ـــ1 تطـــو`ر الـــذات، وكـــذلك القيـــام Iعمـــل جـــدو لتنظـــيم املhـــام مـــن اســـتذXار و ل

  .ىوتqاليف أخر ح¢¡ يدير وقتھ Iشqل جيد، و`Íتعد عن مضيعات الوقت

لية تجاه  .2   ):.قران(.صدقاء واملسؤ

أس مــال KجتمــاÆ, والــذي �ــشمل العالقــات eيجابيــة  لية ا<=تمعيــة حــو  رتــدو املــسؤ ل و ر
بـ�ن tفـراد Iعـضhم الــبعض، وح¢ـ¡ ~ـستمر #ــذه العالقـات ال بـد أن تب³ـ¡ ع2ــ1 الثقـة بـ�ن ütــ¤اص 

اجبـــــات tفـــــراد Iعـــــضhم الـــــب ـــدد ال£©امـــــات و ووأن تqـــــو قائمـــــة ع2ـــــ1 مجموعـــــة مـــــن القـــــيم تحــ عض، ن
ــق العمــل داخــل الــصف، وعليــھ أن �ــساعد  ل تجــاه أقرانــھ كعــضو Jــ, ف̀ر وفالطالــب ا�=ــام-, مــسؤ
أقرانھ J, حل مشكال°�م ، وتقديم الدعم واملساندة لhم Jـ, حـ�ن صـعب علـ��م فhـم Iعـض املواضـيع 
ـــذلك املـــــشاركة Jـــــ, �tـــــشطة  �م أفـــــراحhم وأتـــــراحhم، وإصـــــالح ذات البـــــ�ن، وكــçــــشارك اســـــية، ومـ رالد

  .ية داخل ا�=امعةالطالب

_______________  

اه البخار .حZام 2.(227)  .ه  ي ر قم 111 / 13و قم 1459 / 3 ومسلم 7138ر    1829ر 
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لية تجاه ا��تمع .3   :واملسؤ

�ــــا مــــن مفــــا#يم µ ة العامــــة ومــــا يــــرتبط�لية ا<=تمعيــــة حــــو تحقيــــق املــــص¼ لتــــدو املــــسؤ و ر
لية ا<=تمعيـــة بمفhـــوم  تبـــاط مفhـــوم املـــسؤ وXالعدالـــة واملـــساواة والرفا#يـــة العامـــة، و#ـــذا يوØـــu ا ر

rل£ـ©ام، بK وt 1ستجابة ا<=تمعية، مما �ستوجب ع2ـKوجـود حـافز أو دافـع ل ,Æنمـا الثـا�ي �ـستد
ليتھ عــن مجتمعـــھ  لية ا<=تمعيــة تجــاه مجتمعــھ، فالطالــب ا�=ــام-, مــسؤ و�ــÖ=عھ لتحمــل املــسؤ و
�ـــا، واملـــشاركة Jـــ, �tـــشطة ا<=تمعيـــة ال¢ـــ% تقـــدمhا µ ـــ, اح£�امـــھ لألنظمـــة واللـــوائحJ =ـــام-, تتمثـــل�ا

�افظــــة ع2ــــ1 أفنيــــة ا�=امعــــة، وكــــذلك ا�=امعــــة للمجتمــــع، وا��ــــرص ع2ــــ1 ممتلqــــات ا�=امعــــة، وا<
  .املساعدة t ,Jعمال ا�¤��ية با�=امعة

لية تجاه .سرة .4   :واملسؤ

ات ال¢ـــ%  ليتھ اتجـــاه أســـرتھ بمـــساعد°�م Jـــ, اتخـــاذ القـــرا رفالطالــب ا�=ـــام-, تتمثـــل مـــسؤ و
ة J, تقـديم الـدعم فات tسرة، واملباد ر~عود عل��م بالنفع والفائدة، واملسا#مة J, دفع Iعض مصر  و

�م أفـــراحhم، çــرص ع2ــ1 صــلة الــرحم ومــشارك�واملــساندة Jــ, حــل املــشكالت ال¢ــ% تواجــھ أســرتھ، وا�
  .روكذلك الشعو بالفخر وKع£©از لqونھ جزء من #ذه tسرة

لية تجاه الوطن .5  :واملسؤ

ـــة، و#ــــذان املـــــصط¼�ان  لية ا<=تمعيــــة tســــاس الـــــذي ~ــــس²ند عليــــھ املواطنـ و~عــــد املــــسؤ
تباطــ ا وثيقـا؛ نظـرا ألن املواطنــة ~ـشتمل ع2ــ1 قـيم مثـل Kنتمــاء والـوالء للــوطن، ريرتبطـان ببعـضhما ا

روا��رص ع12 تطو ا<=تمع وتقدمھ، وحـل مـشكالتھ ال¢ـ% ~ع£�ضـھ، و#ـذه القـيم ~عت¸ـ� مـن واجبـات 
 ,J ه بالعدل واملساواة رالفرد تجاه مجتمعھ، وJ, املقابل يحصل الفرد ع12 حقوقھ واملتمثلة J, شعو

ـــد#ا تتمثـــــل Jـــــ, ا�¤ـــــدمات ا<¤ ـــاه وطنـــــھ نجــ ليات الطالـــــب ا�=ـــــام-, تجــ ـــا إ5ـــــ1 مـــــسؤ وتلفـــــة، ولـــــو نظرنــ
 ,Æــــ, مؤســــسات العمــــل التطــــوJ ــــ, املناســــبات الدي�يــــة وا<=تمعيــــة والوطنيـــة، واملــــشاركةJ مـــشاركتھ 
بـــــا<=تمع، والـــــدفاع عـــــن الــــــوطن، وا��ـــــرص وا��فـــــاظ ع2ـــــ1 ممتلqاتــــــھ ا�¤اصـــــة والعامـــــة، واح£ــــــ�ام 

#ـا، وكـذلك الـشعو بـالفخر وKع£ــ©از بأنـھ أحـد أبنـاء #ــذا tنظمـة ال¢ـ% تقـدمhا الد رولـة وعــدم تجاو ز
  . الوطن الغا5,

ًاyعا لية ا��تمعية: ر ات املفسرة للمسؤ   :والنظ̀ر

لية ا<=تمعية كما ذكر#ا املصطفى من           ات ال¢% فسرت املسؤ   :ما ي2,) 2014(و النظ̀ر

ة التحليل النف��� .1   :نظ̀ر

لية ا<=تمعتـــداولت  ة، و مفhـــوم املـــسؤ Jـــ, إطـــار الـــديناميات الداخليـــة للـــنفس الÍـــش̀ر يـــة 
ـة، وïـ, ت�u ذلك من خالل املفا#يم tساسية لhـذه النظ̀ر الhـو وtنـا وtنـا tع2ـ1، حيـث تؤكـد : ̀و

ــة أن tفــراد يولــدو أنــاني�ن محبــ�ن لــذا°�م، وvعــد ذلــك يبــدأ tنــا tع2ــJ 1ــ, التqــو`ن، حيــث  نالنظ̀ر
الفـرد Jـ, Kنـدماج مــع ا<=تمـع، والفـرد النـاuú #ـو الـذي يتوافـق مــع ت²ـشرب القـيم وtخـالق، و`بـدأ 

متطلبـــات ثقافـــة مجتمعـــھ، والنمـــو الـــسليم #ـــو الـــذي يـــؤدي إ5ـــ1 �ـــشوء tداء بمع³ـــ¡ أن الÖ¤ـــصية 
لة ï, ال¢% تتصف بتواز متqامل J, مqونا°�ا النفسية نeيجابية املسؤ   .و
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ة السلوكية .2   :النظ̀ر

ة ع12 أ#مية لية ا<=تمعيـة  تؤكد #ذه النظ̀ر و عملية الت�شئة ا<=تمعية J, تqو`ن املـسؤ
لية ا<=تمعيــــة عمليــــة   متعلمــــة مــــن البrئــــة املاديــــة وا<=تمعيــــة مك²ــــسبةولــــدى الفــــرد، أي أن املــــسؤ

  .ا<�يطة بالقرد

ة املعرفية .3   :النظ̀ر

 أن اك²ساب السلوك يقوم ع12 أساس التغي�� J, البناء املعرJ,، وأن) Piaget (بياجيھى ير 
ـــيم tخالقيـــــة  ن الــــسلوك eيجـــــاvي والقــ اك Jـــــ, تqـــــ̀و ـــوÆ, وeد ـــ, يكـــــشف عــــن دو الــ رKتجــــاه املعرJــ ر

لية ا<=تمعية   . وواملسؤ

ة التعلم Bجتما�| .4   : نظ̀ر

ا  رير باندو ر ) Bandura(ى ف البي�ية J, املواقف ا��ياتية، ̀و د فعل للظر ىأن السلوك #و  و ر
ط أن الـــتعلم KجتمـــاÆ, يتـــضمن مـــشاركة الفـــرد  وJـــ, موقـــف معـــ�ن، بمع³ـــ¡ أنـــھ إذا مـــا تـــوافرت شـــر

ا أن الفـرد  ف£�ض باندو ل، ̀و رالتعلم املالئم فإن tفراد يتمكنو من ~علم السلوك eيجاvي املسؤ و ن
ن ق مالحظتھ وتقليده لألخ̀ر   .يتعلم سلوكھ عن ط̀ر

اسات السابقة   :رالد

لا�cو .و ة الوقت مع yعض املتغ/3ات: ر اسات تناولت إدا رد   .ر

اسـة أحمـد  ة الوقـت ع2ـt 1داء Xtـاديº% ) 2021(ر#ـدفت د رإ5ـ1 الكـشف عـن تـأث��ات إدا
ت، و}يان من ) 160(لطلبة ا�=امعة، حيث تqونت عينة البحث من  طلبة Xلية ال£�بية بجامعة تك̀ر

تباطيـــة بي��مـــا، وتوصـــلت النتـــائج بـــأن طلبـــة  K والعالقـــة %ºـــاديXt ة الوقـــت والتأجيـــل رمـــستو إدا ر ى
ـــات Xليـــــــة ـــاديº% وتحديـــــــد tولو`ــــ �م، وأن التأجيـــــــل Xtــــçة وقـــــــ ــــ, إدا ـــــعف Jـــ ــــــانو مـــــــن ضــ ر ال£�بيـــــــة �عـ ن

ة الوقت،  روالتخطيط Xانت لhا مؤشرات قو`ة وتأث��#ا عt 12داء Xtاديº% للطلبة فيما يتعلق بإدا
%ºاديXt ة الوقت والتأجيل   . روكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجية ب�ن إدا

اســــة الــــسqاف وع2ــــ,  وتناولـــت ة الوقــــت ومــــستو التحــــصیل ) 2020(رد ىالعالقــــة بــــ�ن إدا ر
اL&%، واعتمدت املنAB الوصفي التحلي2,، وتqونت العينة من  طالبا وطالبـة مـن جـامع¢% ) 409(رالد

وقــام الباحثــان بتــصميم اســ²بانة قــسمت إ5ــ1 ثالثــة . زايـد فــرع أبــو ظ�ــ%، وجامعــة ا�¤لــيج Jــ, الqو`ــت
ة الوقــت، وأ#ــم رمحــاو تناولــت مــدى ت ة الوقــت، مــدى وعــ��م بأ#ميــة إدا ات إدا رطبيــق الطلبــة ملhــا ر ر

ة الوقت ومستو التحصيل أسباب ى #در الوقت، وتوصلت النتائج إ15 وجود عالقة إيجابية ب�ن إدا ر
ة الوقت ضمن مستو متوسط، مع وجود وÆ, جيد  ات إدا اL&%، و}ي�ت أن تطبيق الطلبة ملhا ىالد ر ر ر

 .بأ#ميتھ

ة الوقـــت مـــن وجhـــة نظـــر طلبـــة ) J��)2019, ىوأجــر الـــص اســـتھ للتعـــرف إ5ـــ1 أ#ميـــة إدا رد ر
ة الوقـت  رXلية ال£�بية للعلوم �eـسانية بجامعـة ذي قـار، وذلـك مـن خـالل تب³ـ% الباحثـة ملقيـاس إدا

اســة مــن )2007(الــذي أعــده برXــات  ت نتــائج ) 150(ر، حيــث تqونــت عينــة الد رطالبــا وطالبــة، وأشــا
ً

اسة باإليجابية نحو اح£�ام الوقت وتنظيمھالبحث إ15 تمتع أف   .رراد عينة الد

اسة ال¢% أجرا#ا املوم%³  ة الوقت لدى ) 2017(رو#دفت الد جة فاعلية إدا رالتعرف إ15 د ر
اسـة مـن  �ا بالتحصيل Xtاديº%، وتqونت عينـة الدçاشمية وعالقh=امعة ال�ا ,J لية العلومX رطلبة
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قـة العـشوائية طالبا وطالبـة Jـ, مرحلـة البqـا) 386( #م بالط̀ر اسـات العليـا، تـم اختيـا `وس والد رلو ر ر
اسة تqونت من . للعام ا�=ام-, فقرة، وأظhرت ) 42(روقام الباحث بتطو`ر أداة لقياس متغ��ات الد

تباطيـة  ة الوقت لدى الطلبة متوسطة ، وكذلك وجود عالقة ا جة فاعلية إدا اسة أن د رنتائج الد ر ر ر
ة الوقـت و ق ذات داللـة إحـصائية �عـز إ5ــ1 رإيجابيـة بـ�ن إدا ىالتحـصيل Xtـاديº%، وعـدم وجـود فـر و

اســـة ع2ــــ1  ق ذات داللـــة إحــــصائية الســـتجابات عينــــة الد جــــود فـــر را�=ـــ�س Jـــ, جميــــع ا<=ـــاالت، و و و
اســـــية  ة الوقـــــت IـــــسÍب اخـــــتالف املرحلـــــة الد رفاعليـــــة إدا اســـــات عليـــــا(ر `وس، د ربqـــــالو Jـــــ, جميـــــع ) ر

ة الو اسات العليارا<=االت عدا مجال معوقات إدا ق الصا�u طلبة الد رقت، وجاءت الفر   .و

ة الوقـت لـدى ) Daff ,2014(ىبrنما أجر داف  ات إدا استھ J, تركيـا للكـشف عـن أثـر مhـا رد ر ر
ضـا#م عـن ا��يـاةتحـصيلhمالطلبة ا�=امعي�ن ع2ـ1 مـدى  اسـة مـن . ر Xtـاديº% و روتqونـت عينـة الد

ب ومعـــدلhم ال£�اكºـــ% مـــن خـــالل �ـــ=الت لطالبـــا وطالبـــة، وتـــم ا��ـــصو ع2ـــ1 عالمـــات الطـــال) 550(
ة  ات إدا تبــاط إيجابيـة دالـة بـ�ن تطبيـق املطالـب املhــا رالqليـة، حيـث أظhـرت النتـائج وجـود عالقـة ا ر ر
 ، ة الوقــت مــن الـــذXو رالوقــت و}ــ�ن الرضــا عـــن ا��يــاة ومــدى التحـــصيل، وأن eنــاث أفــضل Jـــ, إدا ر

ة الوقـت ع ق ذات داللـة إحـصائية Jـ, أثـر إدا جـود فـر رو و ـد و 2ـ1 التحـصيل والرضـا عـن ا��يـاة ملـن ت̀ز
#م عن   . سنة) 26(رأعما

دي%³  �دف التعرف ع12 وجhة نظر الطلبة ) 2014(روقام Xل من الرحيº% واملاµ ما�çاس ربد
 ,J عة، وأثر ذلكIة الوقت من حيث التخطيط، والتنظيم، والتوجيھ، والرقابة واملتا رنحو كيفية إدا

اLـــ&%، وذلـــك مـــن خـــال اســـة مـــن رتحـــصيلhم الد ة الوقـــت، وتqونـــت عينـــة الد رل تـــصميم مقيـــاس إلدا ر
ت النتــائج إ5ــ1 أن مجــال التوجيــھ Xــان أكÅــ� فاعليــة Jــ, ) 300( }ــد t#ليــة، وأشــا رطالــب مــن جامعــة إ ر

ة الوقت تاله مجال التنظيم ثم التخطيط، J, ح�ن Xان مجال الرقابة واملتاIعة tقل فاعلية   .رإدا

كيــة #ـــدفت إ5ـــJ)2012, erDenling ( 1ــ, حـــ�ن قـــام دانلنجــر  اســـة Jــ, الواليـــات املتحـــدة tم̀ر رد
اســة مــن  ة الوقــت Jــ, التحــصیل لــدى الطــالب ا�=ــامعي�ن، وتqونــت عينــة الد رالكــشف عــن أثــر إدا ر

�م ) 22(çم بنـاء ع2ـ1 مــشارك# اضـيات تــم اختيـا اضـة والعلـوم وال̀ر رطالبـا وطالبـة مـن تخصــصات ال̀ر
̧ــ�امج التطوعيــة وال�ـــشاطات الالم لوتــم ا��ــصو ع2ـــ1 عالمــات الطــالب مــن �ـــ=ال°�م، . نB=يــةJــ, ال

`ر اش£�اكhم J, ال�شاطات الالمنB=ية روا��صو ع12 تقا تبـاط دالـة . ل رو}ي�ت النتائج وجود عالقـة ا
ق  ة الوقــت وتنظـــيم الــذات، ممــا يـــنعكس إيجابيــة ع2ــ1 التحليـــل، وعــدم وجــود فـــر ات إدا وبــ�ن مhــا ر ر

ة الوقــــت ة ردالـــة إحــــصائيا بــــ�ن التخــــصص وإدا ق ذات داللــــة إحــــصائية Jــــ, مــــدى إدا جــــود فــــر ر، و و و
`ادة التحصیل لدى eناث أك�Å من الذXو رالوقت و   .ز

اســـة ســـعت للكـــشف عــن العالقـــة بـــ�ن )  Filiz& Cemaloglu ,2010 ( ســـيمالوغلو وفيل�ــ©رأمــا د
ة الوقت والتحصيل Xtـاديº% للطلبـة املعلمـ�ن، وذلـك مـن خـالل تـصميم اسـ²بانة لhـذا ات إدا رمhا  ر

اســة مـن  ، ) 749(رالغـرض، وتqونــت عينـة الد يطالبــا مـن طلبــة Xليـة العلــوم ال£�بو`ـة Jــ, جامعـة غــاز
اسة أن  جات، و}ي�ت الد ات الطالب J, التخطيط Xانت أع12 الد اسة إ15 أن قد ت نتائج الد روأشا ر ر ر ر
ة الوقــت وكــذلك التحــصيل Xtــاديº%، حيــث إن تحــصيل  ر#نــاك عالقــة طرديــة بــ�ن التخطــيط إلدا

قلطالب ذو التخطيط ا�=يد Xان فو املتوسطا   .ي
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لية ا��تمعية {| عالق��ا ببعض املتغ/3ات: ثانيا اسات تناولت املسؤ ود   :ر

اسة عبد اق وشادي ودمحم  ر#دفت د لية ) 2019(زالر والتعرف إ15 الفر J, مستو املسؤ ى ق
ــــصية(ا<=تمعيـــــة وأIعاد#ــــــا  ـــة- ا�=ماعيــــــة- tخالقيــــــة-الÖ¤ــ ـــ&% t)  الوطنيـــ Lـــ ــــشطة الطالبيــــــة رملما �ــ

اسة من  لية ) 114(ربجامعة دمياط، وقد تqونت عينة الد وطالبا وطالبة طبـق علـ��م مقيـاس املـسؤ
ً

لية الÖ¤ـــصية جــاء بمـــستو  ىا<=تمعيــة مـــن إعــداد الباحـــث، وXانــت أ#ـــم النتــائج أن محـــو املــسؤ و ر
لية ا�=ماعيــة، وأخ�ـــ�ا محــ لية الوطنيـــة، ثــم محــو املـــسؤ ًمــرتفعن تــاله محـــو املــسؤ و ر و لية ر وو املـــسؤ ر

  .tخالقية

تباطيــة ) 2019(وقـام Xـل مـن طلــب وسـليمان  K ما للكـشف عــن طبيعـة العالقـة�çاسـ ربد ر
لية ا<=تمعية وقيم املواطنة لدى عينة من طالب جامعة امللك خالد؛ ق ب�ن  وب�ن املسؤ وبحث الفر

لية ا<=تمعيـة، وقـيم املواطنـة،  والذXو وeناث من طالب ا�=امعـة Jـ, املـسؤ والكـشف عـن فاعليـة ر
اسة لية ا<=تمعية، وقيم املواطنة لدى عينة الد شادي J, تنمية املسؤ e رال¸�نامج وتqونت عينـة . ور

�ـاµلية ال£�بية بجامعة امللـك خالـد بمدينـة أqوس ب` اسة من طالب وطالبات J, مرحلة البqالو رالد ، ر
ــــ �ــــــ% القــــــائم ع2ــ ـــبھ التج̀ر اســــــة املنB=ــــــ�ن الوصــــــفي، وشـــ ـــــ% ذي رواســــــتخدمت الد �ـ 1 التــــــصميم التج̀ر

Íيـــــة وضـــــابطة(ا<=مـــــوعت�ن  �ـــــ% ع2ـــــ1 املتغ�ـــــ�ين )تج̀ر ، وذلـــــك Iغيـــــة التعـــــرف ع2ـــــ1 أثـــــر املتغ�ـــــ� التج̀ر
اســة لية ا<=تمعيــة، ومقيــاس قــيم املواطنـــة، . رالتــاIع�ن Jــ, الد ووقــد صــمم الباحثــان مقيــاس املــسؤ

ــــادي شـــ ـــــامج إ ـــــب دال إحـــــــصائيا. رو}رنــ ــــاط موجــ تبـــ ـــــود ا اســـــــة إ5ـــــــ1 وجــ روتوصـــــــلت الد لية ر و بـــــــ�ن املـــــــسؤ
ق دالـــة إحــصائيا بـــ�ن  وا<=تمعيــة وقـــيم املواطنــة لـــدى طــالب جامعـــة امللــك خالـــد؛ وعــدم وجـــود فــر
لية ا<=تمعية وقيم املواطنة، جات eناث ع12 مقياL&% املسؤ جات الذXو ومتوسط د ومتوسط د رر  ر

ز قباإلضافة إ15  لية ا<=تمعية، و~ع̀ز شادي تنمية املسؤ e وفاعلية ال¸�نامج يم املواطنة لدى أفراد ر
Íية   .ا<=موعة التج̀ر

ـــو  لية ا<=تمعيــــة مـــــن جhـــــة، ) 2019(يوأجــــرت البلــ �ـــــدف الكـــــشف عــــن املـــــسؤµ ا�çاســــ ود ر
اLــــ&%، وعـــدد مواقــــع  ق ف��ـــا وفقــــا ملتغ�ـــ�ات ا��الـــة ا<=تمعيــــة، والتخـــصص الد روالتعـــرف إ5ـــ1 الفــــر و

طالبــة مــن طالبـــات ) 162(التواصــل KجتمــاÆ,، وعــدد ســـاعات Kســتخدام، لــدى عينــة مqونـــة مــن 
,ÆجتمـــاK ـــداف، قامـــت الباحثـــة . جامعـــة تبـــوك املـــستخدمات ملواقـــع التواصـــل#t ولتحقيـــق #ـــذه

لية ا<=تمعيــة اســة إ5ــ1 تمتــع الطالبــات املــستخدمات . وبإعــداد اســ²بانة تقــrس املــسؤ روتوصــلت الد
ـــة، كمــــا أظ لية ا<=تمعيـ وملواقــــع التواصــــل KجتمــــاÆ, بمــــستو مرتفــــع مــــن املــــسؤ قــــا دالــــة ى hــــرت فر

ً و
ق  جـة الqليـة Jـ, اتجـاه امل£©وجـات، وعـدم وجـود فــر لية ا<=تمعيـة والد وإحـصائيا ع2ـ1 أIعـاد املـسؤ رو

اLــ&% لية . ردالــة احــصائيا بــاختالف التخــصص الد قــا دالــة إحــصائيا Jــ, Iعــد املــسؤ وكمــا أظhــرت فر و
 ,ÆجتمــاK ــ, اتجــاه عــدد مواقــع التواصــلJ ليــةqجــة ال ة والد لــصا�u املواقــع tكÅــ�، رالذاتيــة وtســ̀ر

جة الqلية J, اتجاه عدد  لية ا<=تمعية وtخالقية والد فا دالة إحصائيا I ,Jعد املسؤ روأظhرت فر و و
  .ساعات Kستخدام لصا�K uستخدام tع12

اســة #ــدفت مــن خاللhــا التعــرف ع2ــ1 العالقــة بــ�ن ) 2017(بrنمــا قامــت عبــد ا��ــسن  ربد
لية ا<=تمعية طالـب ) J )400, العراق، وذلك ع12 عينـة بلغـت ا�=امعة لدى طلبة واملواطنة واملسؤ

لية ا<=تمعيــــة، وأن #نــــاك . وطالبــــة �م شــــعو عــــا5, باملــــسؤÓاســــة إ5ــــ1 أن الطلبــــة لــــد ووتوصــــلت الد ر ر
لية ا<=تمعية تباط ب�ن املواطنة، واملسؤ وا   .ر

اســــة الــــشمر و#ـــدفت ي د لية ا<=تمع) 2015(ر يــــة، وإ5ـــ1 التعــــرف ع2ــــ1 العالقـــة بــــ�ن املــــسؤ
اسـة مـن . وثقافة ال²سامح ب�ن طالب جامعة نايف العر}ية للعلوم tمنيـة ) 481(روتqونـت عينـة الد
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�ي  لية ا<=تمعيــة مـــن إعـــداد ا��ـــا اســـة مقيـــاس املـــسؤ رطالبــا، واســـتخدمت الد ، ومقيـــاس )۲۰۰۱(ور
ت النتائج إ15 وجود عالقة إيجابية مباشرة ب�ن امل. ثقافة ال²سامح من إعداد الباحث لية روأشا وسؤ

لية الÖ¤ـــصية، تبعــــا  ق ذات داللـــة إحـــصائية Jــــ, املـــسؤ جــــود فـــر ًا<=تمعيـــة وثقافـــة ال²ـــسامح، و و و و
ق  اجية، وكذلك وجود فر وملتغ�� العمر وا��الة الز جـة ثقافـة ال²ـسامح ذاتو ر داللـة إحـصائية Jـ, د

ة tقل ة لصا�u الفئة العم̀ر  .حسب فئة العم̀ر

�دف الكشف) 2014(ىوأجر عودة µ استھ  عن العالقة بـ�ن املـشاركة الـسياسية، وXـل رد
لية ا<=تمعيـــة وتأث��#ـــا لــدى tقـــران، وذلـــك مـــن خــالل تـــصميم اســـ²بانھ لhـــذا الغـــرض،  ومــن املـــسؤ

اسة من  طالبا وطالبة من طلبة جامعة القدس املفتوحة Iغزة، وXـان ) 366(رحيث تqونت عينة الد
ً

تباطية موجبة  اسة وجود عالقة ا رمن أ#م نتائج الد لية ا<=تمعية ر وب�ن املشاركة السياسية واملسؤ
ـــا  �م، وXـــــان أعال#ــÓلية ا<=تمعيـــــة لـــــد تفـــــاع مـــــستو املـــــسؤ اســـــة، وكـــــذلك ا ولـــــدى أفـــــراد عينـــــة الد ى ر ر

لية الÖ¤صية لية الوطنية، وأخ��ا املسؤ لية الدي�ية وtخالقية، ثم املسؤ واملسؤ و   .و

ن  وJـ, حـ�ن أجـر Xـل مـن دا سـليفا وآخـر �م )Toumbourou, Smart, Sanson, Da Silva ,2004(ىçاسـ ر د
لية ا<=تمعيـــة والـــسياسية، وذلـــك مـــن خـــالل تـــصميم  �ـــدف لكـــشف عـــن العوامـــل املنÍئـــة باملـــسؤµو

ع ع2ـــ1 ســـتة أIعـــاد  لية ا<=تمعيـــة مـــو جـــة املـــسؤ زمقيـــاس لقيـــاس د و لية الفـــرد تجـــاه نفـــسھ، (ر ومـــسؤ
لية الفــــرد تجــــاه الـــــزمالء، ومــــسؤ لية الفــــرد تجـــــاه أســــرتھ، ومـــــسؤ وومــــسؤ و ـــرد تجــــاه ال ـــــ, أو و لية الفــ

لية الفـــــرد تجـــــاه العـــــالم ـــوطن، وأخ�ـــــ�ا مـــــسؤ لية الفـــــرد تجـــــاه الــ وا�=�ـــــ�ان، ومـــــسؤ ، وتqونـــــت عينـــــة )و
اســـة مـــن  قـــا دالـــة إحـــصائيا Jـــ, ) 500(رالد وفـــرد ذXـــو وإنـــاث، وXانـــت مـــن أ#ـــم النتـــائج أن #نـــاك فر ر

اســــــ ـــــة الد ـــــراد عينــ لية ا<=تمعيـــــــة لــــــصا�e uنــــــاث، وقـــــــد أظhــــــر أفـ رمــــــستو املــــــسؤ و ـــ� ى ىة أ#ميــــــة ك¸ــــ
تفـــاع مـــستو  ســـة والبrئـــة واملؤســـسات ا<=تمعيـــة؛ ممـــا أدى إ5ـــ1 ا ليا°�م اتجـــاه tســـرة واملد ىملـــسؤ ر ر و

�مÓلية ا<=تمعية لد   . واملسؤ

لية ا��تمعية: را�cو الثالث ة الوقت واملسؤ اسات تناولت العالقة ب/ن إدا ود ر   :ر

اسة ا��ل�%  رإ15 التعرف ع12 دو إدا) 2019(ركما #دفت د لية ر وة الوقت J, الت�بؤ باملسؤ
لية  ق ب�ن منخف'&% املسؤ وا<=تمعية بالفعالية الذاتية لدى طالبات ا�=امعة، والتعرف ع12 الفر و
ة الوقـت وأIعـاده الفرعيـة، والتعـرف ع2ـ1  لية ا<=تمعية ع12 مقيـاس إدا را<=تمعية ومرتف-, املسؤ و

لية ا<=تمعيـــة ومرتف-ـــ, املـــس ق بـــ�ن منخفـــ'&% املـــسؤ والفـــر لية ا<=تمعيـــة ع2ـــ1 مقيـــاس فعاليـــة و وؤ
، حيث طبقت مقياس الفعالية الذاتية  الذات،  نواستخدمت الباحثة املنAB الوصفي الت�ب!% املقار ُ

ة الوقــت مــن إعــداد الباحثــة، ومقيــاس فعاليــة الــذات مــن إعــداد  رمــن إعــداد الباحثــة، ومقيــاس إدا
طالبــــة، وأظhـــرت نتـــائج تحليــــل ) 180( بلغـــت  ع2ـــ1 عينــــة مـــن طالبـــات "ليــــة ال£�بيـــة) 2006(يوســـف 

ة تنÍئيــــــة  ـــد ة الوقـــــت قـــ ــــة، وأن إلدا لية ا<=تمعيــ ة تنÍئيـــــة باملــــــسؤ ة الوقــــــت قــــــد ــــدار أن إلدا Kُنحـ رُ ر ر ور
لية  ق دالـــة إحــــصائيا بــــ�ن منخفــــ'&% املــــسؤ وبالفعاليـــة الذاتيــــة، کمــــا دلــــت النتـــائج ع2ــــ1 وجــــود فــــر و

ً

لية ا<=تمعيــة ع2ــ1 مقيــاس اد ق ذات داللــة إحــصائية وا<=تمعيــة ومرتف-ــ, املــسؤ ة الوقــت، وفــر وا ر
لية ا<=تمعية ع12 مقياس فعالية الذات لية ا<=تمعية ومرتف-, املسؤ وب�ن منخف'&% املسؤ   . و

اســـة الــــشايب  لية ا<=تمعيـــة وتنظــــيم ) 2003(ر#ـــدفت د وإ5ـــ1 تحديــــد العالقـــة بـــ�ن املــــسؤ
اسـة مـن وتqونـتالوقت لدى الشباب ا�=ام-, من ا�=�س�ن،  مـن مختلـف Xليـات ) 502(ر عينـة الد

لية  اســـة إ5ـــ1 وجـــود عالقـــة دالـــة إحـــصائية بـــ�ن املـــسؤ والعلـــوم �eـــسانية والتطبيقيـــة وتوصـــلت الد ر
  .ا<=تمعية وتنظيم الوقت لدى عينة من طالب جامعة دمشق
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اسات السابقة   :رالتعقيب ع�� الد

اسة ا��ل�% اسة ا��الية مع د راتفقت الد اسة الـشايب )2019( ر يـث إن ،  ح)2003(ر، ود
اســة  لية ا<=تمعيــة، واختلفــت الد ة الوقــت واملــسؤ تباطيــة بــ�ن إدا K ما #ــو إيجــاد العالقــةhر#ــدف ر ور

اســـة Xـــل مـــن أحمـــد  ، واملـــوم³% )2019(، والـــص��J, )2020(، والـــسqاف وع2ـــ, )2021(را��اليـــة مـــع د
ة الوقـت ومتغ�ـ� آخـر) 2012(، ودانليجز )2017( وكـذلك . رحيث Xان #دفhا معرفة العالقة ب�ن إدا

ن  اق وآخــــر ـــر اســــة عبــــد الـ واختلفــــت مــــع د ز اســــة الــــشمر )2019(ر ي، ود ، حيــــث Xــــان #ــــدف )2015(ر
لية ا<=تمعية ومتغ�� آخر اسات #و معرفة العالقة ب�ن املسؤ والد   .ر

ئrـــسة ل¼�ــــصو ع2ــــ1 اســـتجابات أفــــراد عينــــة  اســــة ع2ـــK 1ســــ²بانة Xــــأداة  لواعتمـــدت الد ر ر
اســة، و#ــو مــا يتفــق مــع العديــد مــن الد اســة الــسqاف وع2ــ, : راســات الــسابقة، مثــلرالد ، )2020(رد

 ,Jن )2019(والص�� اق وآخـر اسـة عبـد الـر و، د ز اسـة البلـو )2019(ر ي، ود اسـة ا��ل�ـ% )2019(ر ر، ود
دي%³ )2019( اسة الرحيº% واملا ر، ود اسة عودة )2014(ر ر، وأخ��ا د

ً
)2014.(  

اسة وإجراءا��ا   :ر من¡  الد

ــــنAB الوصــــــــفي  ــــــداف اســـــــتخدمت الباحثــــــــة املـــ ــــق أ#ــ ــــار ملناســـــــÍتھ لتحقيــــ تبـــــــاطي واملقــــ Kن ر
اسة تباطي املقار بأنھو�عرف ا. رالد K الوصفي ABنملن أحد أنواع منـا$A البحـث العلºـ% الوصـفية :  ر

 ,J اhنةال¢% يتم استخدام  ب�ن ظا#رت�ن أو أك�Å، كما و�ستخدم J, قياس العالقة ب�ن متغ��ين راملقا
Jـــ, القياســـات العلميـــة أم النفـــسية، إضـــافة لـــبعض ا<=ـــاالت ًأحـــد#ما مـــستقل وÎخـــر تـــاIع، ســـواء 

  .ىtخر مثل العلوم السياسية والقانونية وا<=تمعية

اسة   :رعينة الد

اسات القضائية بجامعة ) 35( تqونت من :العينة استطالعية رطالبة من طالبات Xلية القانو والد ن
اســــية مــــن الثالــــث وح¢ــــ¡ الثــــامن، تراوحــــت #ن بــــ�ن متوســــط حــــساvي رجــــدة باملــــستو`ات الد ر أعمــــا

اسة) 1.45(ي، وانحراف معيار )21.34(  .رللتأكد من ا�¤صائص السيqوم£�ية ألدوات الد

اسات القضائية بجامعة ) 100( تqونت من :العينة .ساسية رطالبة من طالبات Xلية القانو والد ن
#ن ب�ن م اسية من الثالث وح¢¡ الثامن، تراوحت أعما رجدة باملستو`ات الد ) 21.61(يتوسط عمر ر

  ).  1.63(يعام، وانحراف معيار 

اسة   :رأدوات الد

ة الوقت .1  )م2021إعداد الباحثة، : (رمقياس إدا

ـــات  اســ ـــــة والد ـــة tطــــر النظ̀ر ة الوقـــــت Iعــــد مراجعــ ـــاس إدا رقامــــت الباحثـــــة بإعــــداد مقيــ ر
ة الوقــت، مثــل اسـة الــشايب : رالـسابقة ال¢ــ% تناولــت متغ�ـ� إدا اســة ا��ل�ــ%)2003(رد ، )2019( ر، ود

اسة أحمد  اسة السqاف وع2, )2021(رود اسة الص��J, )2020(ر، ود اسة املوم³% )2019(ر، ود ر، ود
اسة دانليجز )2017(   ).2012(ر، وكذلك د

عت عل��ا فقراتھ وï,) 20(نوتqو املقياس من  vعة أIعاد تو ة موجبة تقrس أ ة صيغت بصو زعبا رر   : ر

  .راتعبا) 5(نالتخطيط، و}تqو من : لالبعد tو

ات) 5(نالتنظيم، و}تqو من : البعد الثا�ي   .رعبا
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ات) 5(نالتنفيذ، و}تqو من : البعد الثالث   .رعبا

ات) 5(ناملتاIعة، و}تqو من : البعد الراIع   .رعبا

ات املقيــاس باختيــار البــديل املناســب لإلجابــة مــن بــ�ن البــدائل ا�¤مــسة  جــاب عــن عبــا ر̀و
تنطبق ع12 تماما (

ً
 تنطبق ع12 كث��ا-

ً
تنطبق ع12 أحيانا  -

ً
 تنطبق ع12 قليال-

ً
  ال تنطبق ع12 إطالقا- 

ً
( ،

جات التالية ع12 التوا5,  جات املقياس ب�ن ). 1، 2، 3، 4، 5(روت�%K uستجابات وفق الد روت£�اوح د
جة) 100 – 20(   .رد

  :ا�Vصائص السيكوم39ية للمقياس

  :ى صدق ا�cتو-1

مـــن ) 9(<¤تلفـــة، وذلـــك Iعرضـــhا ع2ـــ1 عـــدد تـــم التحكـــيم ع2ـــ1 مفـــردات املقيـــاس بأIعـــاده ا
ـــ, ال£�بيــــــة وعلــــــم الــــــنفس بqليــــــة ال£�بيــــــة بجامعــــــة جــــــدة، وذلــــــك Jــــــ, ضــــــوء  ا<�كمـــــ�ن املتخصــــــص�ن Jـــ
�ــدف إبــداء الــرأي حـو مــدى تطــابق مفـردات املقيــاس مــع مــا µ ــاو املقيـاس�فـات eجرائيــة < لالتع̀ر ر

�ا من حيث الصياغة اللغو`ة والعلميةçسھ إ15 جانب سالمrبقـاء ع2ـ1 جميـع يقe وأسفر ذلك عـن ،
ات املقياس، حيث تراوحت �سب Kتفاق عل��ا ب�ن    . ندو إجراء أية ~عديالت%) 95 -85(رعبا

  : �Bساق الداخ�|-2

طالبـــة، وحــسب K~ـــساق ) 35(تــم تطبيــق املقيـــاس ع2ــ1 العينــة Kســـتطالعية ال¢ــ% بلغــت 
تبـاط ات املقيـاس باسـتخدام معامـل ا رالـداخ2,  لعبـا تبـاط بــ�ن ر K وذلـك بحـساب معامـل ، ر ب��سـو ن

�hا ا�=دو Øإليھ، كما يو %ºلية للبعد الذي ت�تqجة ال ة والد لXل عبا ر   ).2(ر

  ): 2(لجدو 

جة الZلية للبعد ات .yعاد والد ة من عبا تباط ب/ن $ل عبا B ريو�� معامل ر ر   ر

  م  البعد
قيم معامل 

تباط Bر  
  م  البعد

قيم معامل 
تباط Bر  

1  .79** 11  .48** 

2  .79** 12  .52** 

3  .75**  13  .65**  

ط **82.  14 **67.  4
طي

خ
لت

ا
  5  .58**  

يم
ظ

تن
ال

  

15  .78**  

6  .60** 16  .76** 

7  .78** 17  .85** 

8  .76** 18  .80** 

يذ **76.  19 **82.  9
نف

لت
ا

  

10  .71** 

عة
yتا

امل
 

20  .58** 

  0,01ىدالة عند مستو           ** 
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جــة الqليـــة للبعـــد ) 2(ل�u مـــن ا�=ــدو يتــ ات بالد تبـــاط العبـــا رأن جميـــع قـــيم معــامالت ا ر ر
ىالذي ت�تº¡ إليھ دال إحصائيا عند مستو 

ً
)0.01(  

جة الqلية للمقياس              ة الوقت والد تباط ب�ن Xل Iعد من أIعاد مقياس إدا K ركما تم حساب ر ر
  .يوuØ #ذه النتائج) 3(لوا�=دو 

  ): 3(لجدو 

 B لية للمقياسيو�� معاملZجة ال ة الوقت والد رتباط ب/ن $ل yعد من أyعاد مقياس إدا ر   ر

تباط  .yعاد  م B رقيم معامالت  

 **71.  التخطيط  1

  **87.  التنظيم  2

  **88.  التنفيذ  3

  **91.  املتاyعة  4

  0,01ىدالة عند مستو    **                 

جة Xل Iع) 3(ليت�u من ا�=دو  تباط ب�ن د K رأن جميع قيم معامالت جة الqلية ر رد والد
ة الوقتو}ناء ع12 ما سبق أصبح مقياس ). 0,01(ىللمقياس دالة عند مستو  تھ ال��ائية رإدا ر J, صو

vعة أIعاد) 20(�شتمل ع2,  عة ع2, أ ة مو رعبا   . زر

  :الثبات. 3

نبـــاخ واختبـــار التجزئـــة  وتـــم التحقـــق مـــن ثبـــات املقيـــاس بحـــساب Xـــل مـــن معادلـــة ألفـــا كر
قة جتمان �hا ا�=دو Guttman النصفية بط̀رØ4(ل جاءت النتائج، كما يو.(  

  ): 4(لجدو 

ة الوقت   ريو�� قيم معامالت ثبات مقياس إدا

ة الوقت م نباخ رأyعاد مقياس إدا   جتمان وألفا كر

 86. 77.  التخطيط 1

 91. 77.  التنظيم 2

 91.  67.  التنفيذ 3

 92.  79.  املتاyعة 4

ة الوقت جة الZلية إلدا رالد   97.  0.91  ر

لأن جميع قيم معامالت الثبات جـاءت مرتفعـة؛ لـذا يمكـن القـو ) 4(ليت�u من ا�=دو 
جة مرتفعة من الثبات   . ربأن املقياس يتمتع بد
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لية ا��تمعية .2   )م2021إعداد الباحثة، : (ومقياس املسؤ

لية ا<=تمعيــة لــدي طالبــات ا�=امعــة، وذلــك Iعــد  �ــدف قيــاس املــسؤµ وأعــد #ــذا املقيــاس
t 1طـــالع ع2ـــK عـــضI ـــصية مـــع¤ü اســـات الـــسابقة، وإجـــراء مقـــابالت ـــة والبحـــوث والد رطـــر النظ̀ر

لية  اســـات ال¢ـــ% تناولـــت املـــسؤ والطالبـــات بجامعـــة جـــدة، كمـــا تـــم Kطـــالع ع2ـــ1 مقـــايrس Iعـــض الد ر َّ

ن  ـــر اق وآخــ اســــة عبــــد الــــر وا<=تمعيــــة، كد ز اســــة الــــشمر )2019(ر ي، ود اســــة ا��ل�ـــــ% )2015(ر ر، ود
)2019(,J و املقياسqولية من ن،  وتt تھ عت ع12 ) 50(ر صو ة صيغت K ,Jتجاه eيجاvي تو زعبا ر

,ïعاد فرعية وIخمسة أ:  

لية تجاه ذاتھ، و`تqو من : لالبعد tو ناملسؤ ات) 10(و   .رعبا

تqو من : البعد الثا�ي لية تجاه الزميالت، ̀و ناملسؤ ات) 10(و   .رعبا

لية تجاه مجتمع ا�=امعة، و`تqو : البعد الثالث ناملسؤ ات) 10(من و   .رعبا

لية تجاه tسرة، و`تqو من : البعد الراIع ناملسؤ ات) 10(و   .رعبا

لية تجاه الوطن، و`تqو من : البعد ا�¤امس ناملسؤ ات) 10(و   .رعبا

vعة  t اتھ باختيار أحد البدائل تم eجابة عن عبا ر̀و أحيانا/دائما(ر
ً

ا/ أبدا/رناد
ً

جات Xـل ) ر، وتقيم د ّ

جات التالية ع ة بالد رعبا   ).1، 2، 3، 4(12 التوا5, ر

  :ا�Vصائص السيكوم39ية للمقياس

  .تم حساب الصدق باستخدام: الصدق: أوال

  :ى صدق ا�cتو-1

مـــن ) 9(تــم التحكــيم ع2ـــ1 مفــردات املقيـــاس بأIعــاده ا<¤تلفــة، وذلـــك Iعرضــhا ع2ـــ1 عــدد 
ــــة وعلــــــم الـــــنفس بqليـــــة ال£�بيـــــة بجامعــــــة جـــــدة، وذلـــــك Jـــــ, ــــص�ن Jـــــ, ال£�بيـ  ضــــــوء ا<�كمـــــ�ن املتخصـ

�ـدف إبـداء الـرأي حـو مـدى تطـابق مفـردات املقيـاس مـع مــا µ ـاو املقيـاس�فـات eجرائيـة < لالتع̀ر ر
ة والعلمية، وأسفر ذلك عن eبقاء ع12 جميع  �ا من حيث الصياغة اللغ̀وçسھ إ15 جانب سالمrيق

ــا بــــــ�ن  ــــــت Iعــــــض %)100 -89(مفــــــردات املقيــــــاس، حيــــــث تراوحــــــت �ــــــسب Kتفــــــاق عل��ــــ ، كمــــــا أج̀ر
  .عديالت عI 12عض املفرداتالت

  :�Bساق الداخ�|-2

ات  رتـم تطبيـق املقيــاس ع2ـ1 العينــة Kسـتطالعية، ثـم تــم حـساب K~ــساق الـداخ2, لعبــا
جــة الqليـــة للبعـــد الــذي تمثلـــھ، كمـــا  ة والد تبـــاط بــ�ن Xـــل عبـــا K راملقيــاس، وذلـــك بحــساب معامـــل ر ر

�hا ا�=دو Ø5(ليو .(  
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  ):5(لجدو 

تب B لية للبعدر يو�� معاملZجة ال ات .yعاد والد ة من عبا راط ب/ن $ل عبا ر  ر

 م البعد
قيم 

معامل 
تباط Bر 

 م البعد
قيم 

معامل 
تباط Bر 

 م البعد
قيم 

معامل 
تباط Bر 

 م البعد

  قيم 

معامل 
تباط Bر 

 م البعد

  قيم

 معامل 
تباط Bر 

1 .03 11 .544** 21 .022 31 .65** 41 .75** 

2 .02  12 .699** 22 .370* 32 .57** 42 .41* 

3 .405* 13 .588** 23 .759** 33 .44** 43 .39* 

4 .731** 14 .452** 24 .058 34 .72** 44  .75** 

5 .495** 15 .404* 25 .381* 35 .73** 45 .87** 

6 .482** 16 .433** 26 .601** 36 .39* 46 .87** 

7 .426* 17 .510** 27 .793** 37 .74** 47 .42* 

8 .753** 18 .460** 28 .810** 38 .72** 48 .49** 

9 .722** 19 .10 29 .852** 39 .095 49 .13 

تھ
ذا

اه 
ج

د ت
فر

 ال
ية

ول
سئ

م
 

10 .446** 

ت
ال

مي
لز

ه ا
جا

د ت
فر

ال
ة 

ولي
سئ

م
 

20 .342* 
عة

ام
��

ع ا
تم

ج
ه م

جا
د ت

فر
ال

ة 
ولي

سئ
م

 
30 .760** 

رة
.س

اه 
ج

د ت
فر

ال
ة 

ولي
سئ

م
 

40 .715** 

ن
وط

 ال
اه

ج
د ت

فر
ال

ة 
ولي

سئ
م

 

50 .02 

  0,05ىدالة عند مستو        ** 0,01ىدالة عند مستو ** 

�u مــن ا�=ــدو  جــة الqليــة للبعــد ) 5(ليتــ تبــاط الفقــرات بالد رأن جميــع قــيم معــامالت ا ر
ىالذي ت�تº¡ إليھ دال إحصائيا عند مستو 

ً
قام  باست)ناء،)0,05(ىومستو ) 0.01( ات أ ر العبا  ،1(ر

ًجــاءت غ�ـــ� دالــة إحـــصائيا، و}التـــا5, تــم حـــذفhا ليــصبح املقيـــاس Jـــ, ) 50، 49، 39، 24، 21، 19، 2

تھ ال��ائية مqو من  نصو ة) 42(ر   .رعبا

  ): 6(لجدو 

جة الZلية للمقياس  لية ا��تمعية والد تباط ب/ن أyعاد مقياس املسؤ B ريو�� معامل  ور

 م

ـــــــــاد  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ أyعـــــــ
ـــــــاس  ــــــــ ـــــــــ مقيــ
لية  واملــــــسؤ

 ��تمعيةا

لية  واملسؤ
 تجاه ذاتھ

لية  واملسؤ
تجاه 

 الزميالت

لية  واملسؤ
تجاه 

مجتمع 
 ا��امعة

لية  واملسؤ
تجاه 
 .سرة

لية  واملسؤ
تجاه 
 الوطن

جة  رالد
الZلية 

 للمقياس

1 
لية  واملــــــسؤ
ــــــــــاه  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ تجــــــــــ

 الذات
1      

2 
لية  واملــــــسؤ
ــــــــــاه  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ تجــــــــــ

 الزميالت
.45** 1     
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 م

ـــــــــاد  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ أyعـــــــ
ـــــــاس  ــــــــ ـــــــــ مقيــ
لية  واملــــــسؤ

 ��تمعيةا

لية  واملسؤ
 تجاه ذاتھ

لية  واملسؤ
تجاه 

 الزميالت

لية  واملسؤ
تجاه 

مجتمع 
 ا��امعة

لية  واملسؤ
تجاه 
 .سرة

لية  واملسؤ
تجاه 
 الوطن

جة  رالد
الZلية 

 للمقياس

3 

لية  واملــــــسؤ
ــــــــــاه  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ تجــــــــــ
ــــــع  ــــــــ ـــــــــ مجتمـــــ

 ا��امعة

.50** .62** 1    

4 
لية  واملــــــسؤ
ــــــــــاه  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ تجــــــــــ

 .سرة
.63** .61** .36* 1   

5 
لية  واملــــــسؤ
ــــــــــاه  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ تجــــــــــ

  الوطن
.51** .48** .71** .49** 1  

ــــــة  جــــــــة الZليــ رالد
 للمقياس

.77** .77** .78** .86** .73** .81** 

  0,01ىدالة عند مستو    ** 

�u مـــن ا�=ـــدو  جـــة Xـــل Iعـــد) 6(ليتـــ تبـــاط بـــ�ن د K رأن جميـــع قـــيم معـــامالت جـــة ر ر والد
  ). 0,01(ىالqلية للمقياس دالة عند مستو 

  :الثبات. 3

نبـــاخ واختبـــار التجزئـــة        وتــم التحقـــق مـــن ثبـــات املقيــاس بحـــساب Xـــل مـــن معادلــة ألفـــا كر
قة جوتمان  �hا ا�=دو Guttmanالنصفية بط̀رØ7(ل جاءت النتائج، كما يو.(  

  ): 7(لجدو 

لية ا�   �تمعيةويو�� قيم معامالت ثبات مقياس املسؤ

نباخ أyعاد املقياس م   جوتمان وألفا كر

لية تجاه الذات 1  81.  68.  واملسؤ

لية تجاه الزميالت 2  86. 53.  واملسؤ

لية تجاه مجتمع ا��امعة 3  83. 77.  واملسؤ

لية تجاه .سرة 4  76.  78.  واملسؤ

لية تجاه الوطن  5  86. 57.  واملسؤ

جة الZلية للمسئولية ا��تمعية   93.  90.  رالد
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أن جميع قـيم معـامالت الثبـات جـاءت مرتفعـة ودالـة؛ لـذا يمكـن ) 7(ليت�u من ا�=دو 
  . لالقو بأن املقياس أثÍت صالحيتھ للتطبيق ع12 العينة tساسية

اسة ومناقش��ا وتفس/3[ا   :رنتائج الد

  :لنتائج السؤال .و

ة : "ل و`ـــــنص الـــــسؤال .و ع�ـــــ� تباطيـــــة بـــــ�ن إدا K ـــة ــــة العالقــ ر مـــــا طبيعـ جـــــة الqليـــــة (الوقـــــت ر رالد
لية ا<=تمعية ) وItعاد جة الqلية وItعاد(وواملسؤ   ؟)رالد

تباط ب��سو ، وا�=دو  لولإلجابة عن #ذا السؤال تم استخدام معامل ا ن  .يوuØ النتائج) 8(ر

  ): 8(لجدو 

ة الوقـــت  تبـــاط بـــ/ن إدا B ريو�ـــ� معـــامالت جـــة الZليـــة و.yعـــاد(ر لية ا��تمعيـــة ) رالد جـــة ا(وواملـــسؤ رلد
 )الZلية و.yعاد

 املتاyعة التنفيذ التنظيم التخطيط .yعاد
جة الZلية  رالد
ة الوقت  رإلدا

لية تجاه الذات  **65. **60. **63. **60 . **45. واملسؤ

لية تجاه الزميالت  **41. **451. **39. **29. **34. واملسؤ

لية تجاه مجتمع ا��امعة  **57. **47. **55. **52. **46. واملسؤ

لية تجاه .سرة  17. *20. *22. 04. 15. واملسؤ

لية تجاه الوطن  **42. **30 . **48. ** 30. **42. واملسؤ

جة الZلية للمسئولية  رالد
 ا��تمعية

.49** .48** .60** .53** . 60** 

  0,01ىدالة عند مستو    ** 

تباطية موجبة دالة إحصائيا )  8(ليت�u من ا�=دو    : ب�ن)0,01(ىعند مستو  روجود عالقات ا

لية تجــاه - جــة (و Iعـد التخطــيط  وXـل مــن املـسؤ رالـذات، الــزميالت، مجتمـع ا�=امعــة، الـوطن، والد
لية ا<=تمعية   ).والqلية للمسؤ

لية تجـــاه - جـــة (و Iعـــد التنظـــيم وXـــل مـــن املـــسؤ رالـــذات، الـــزميالت، مجتمـــع ا�=امعـــة، الـــوطن، والد
لية ا<=تمعية   ).والqلية للمسؤ

لية تجــــاه  Iعــــد - الــــذات، الــــزميالت، مجتمــــع ا�=امعــــة، tســــرة، الــــوطن، (والتنفيــــذ وXــــل مــــن املــــسؤ
لية ا<=تمعية جة الqلية للمسؤ ووالد   ).ر

لية تجــــاه - ــد املتاIعــــة وXــــل مــــن املــــسؤ الــــذات، الــــزميالت، مجتمــــع ا�=امعــــة، tســــرة، الــــوطن، (و Iعــ
لية ا<=تمعية جة الqلية للمسؤ ووالد   ).ر

اسة الشايب وتتفق #ذه النتائج م وتوصلت إ15 وجود عالقـة دالـة ال¢% ) 2003(رع نتائج د
اســــة، لية ا<=تمعيــــة وتنظــــيم الوقــــت لــــدى عينــــة الد رإحــــصائية بــــ�ن املــــسؤ اســــة ا��ل�ــــ% و ر ونتــــائج د
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لية ا<=تمعيــة ، و) 2019( ة تنÍئيــة باملــسؤ ة الوقــت قــد وال¢ــ% أظhــرت أن إلدا ُ ر ىتــر الباحثــة أن #ــذه ر
بات؛ وذلك ��رصhن ع12 التخطيط والتنظيم والتنفيـذ واملتاIعـة للمhـام الن²يجة متوقعة من الطال

�ا، وذلك J, الوقت ا<�دد، و�ع³% ذلك تحمل çاسية املطلوب تأدي روالواجبات والتqليفات املhام الد
لية تجـــاه ذوا°�ـــن مـــن خـــالل  ل£ـــ©ام بالقواعـــد واللـــوائح  وKرحـــضو ا<�اضـــرات Jـــ, مواعيـــد#ا،واملـــسؤ

اسة �ن نحـو أداء الـصلوات  با�=امعـةراملنظمة للدçلي اسـة، باإلضـافة إ5ـ1 مـسؤ ضـع جـدو للد و، و رو ل
مــيال°�ن با�=امعــة،  لية أيــضا تجــاه  ليات، وتحمــل املــسؤ �ــا والقــراءة، وغ�ــ� ذلــك مــن املــسؤçــ, وقJز ً و و
اسـية، ومـساعد°�ن  تمثل ذلك J, تبادل وجhـات النظـر والتعـاو معhـن Jـ, إتمـام Iعـض املhـام الد ر̀و ن

لية تجـــاه مجتمـــع ا�=امعــة مـــن حيـــث Jــ, حـــل املــشك والت، وإصـــالح ذات البـــ�ن؛ وأيــضا تحمـــل املــسؤ ً

�t ,Jشطة ا�¤دمية با�=امعة، وJ, حمالت للتوعية اح£�ام أنظمة وسياسات ا�=امعة، وKش£�اك 
ــ1 نظافـــة ا�=امعـــة، واملـــساعدة Jـــ, تنظـــيم tعمـــال ا�¤��يـــة با�=امعـــة، باإلضـــافة إ5ـــ1  للمحافظـــة ع2ـ

ل ة يوميـــة، وتحمــل املــسؤ رية تجـــاه الــوطن و`تج2ــ1 ذلـــك Jــ, ا��ــرص ع2ـــ1 معرفــة أخبــار الـــوطن بــصو
ـــة وا<=تمعيــــة والوطنيــــة وغ�ــــ� ذلــــك ، وقــــد ترجــــع وKنتمــــاء للــــوطن، واملــــشاركة Jــــ, املناســــبات الدي�يـ

لية ا<=تمعيـة إ5ـ1 أن شـعو الطالبـات بقيمـة الوقـت �عت¸ـ� دافعـا  ة الوقـت واملـسؤ َالعالقة بـ�ن إدا ر و ر
#ن ب ليةرلشعو   . وتلك املسؤ

مـن أن أحـد ا<�qـات ال¢ـ% تكـشف عـن ) ۱۹۹۹( أحمـد ذكرتـھوت²سق #ذه الن²يجـة مـع مـا 
ة  ل لدى الفرد ï, أنھ �ستطيع إ´�اء tعمال ال¢% توXل إليھ بصو رمالمح وخصائص السلوك املسؤ و

ليتھ عن نتائج #ذه tعمال �يحة ودقيقة؛ مما يدل ع12 مسؤÂو .  

 :نتائج السؤال الثاAي

لية ا<=تمعيـــــة ومنخفـــــ'&% : "`ــــنص الـــــسؤال الثـــــاAي ع�ــــ�و ق بـــــ�ن مرتف-ـــــ, املــــسؤ و #ـــــل توجـــــد فــــر و
ة الوقت  لية ا<=تمعية J, إدا راملسؤ جة الqلية وItعاد(و   ؟)رالد

ـــراد العينــــة ع2ــــ1  جات أفـ رولإلجابــــة عــــن #ــــذا الــــسؤال تــــم حــــساب املتوســــط ا��ــــساvي لــــد
لية ا<=تمعيــة، ثــم تــم ترتrــب  جــة الqليــة للمــسؤ والد جات تــصاعديا مــن tع2ــ1 لألد�ــى، وحــدد ر رالــد

لية ا<=تمعيـــة ب�ـــسبة  جات، % 27ومرتف-ـــ, املـــسؤ رمـــن أفـــراد العينـــة الال~ـــي حـــصلت ع2ـــ1 أع2ـــ1 الـــد
ة الوقت % 27و ق J, أIعاد إدا جات، ثم حسÍت الفر رمن أفراد العينة الال~ي حصلن ع12 أد�ى الد ور

  .يوuØ #ذه النتائج) 9(ل�ن، وا�=دو ملتوسط�ن غ�� مرتبط) ت(واIعاد#ا باستخدام اختبار 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
طالبات كلية إدارة الوقت وعالقتها بالمسؤولية المجتمعية لدى عينة من 

 القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة
  ير  حسين األمبنتإيمان / د

  

 

 

378 

  ): 9(لجدو 

ــــ� اختبــــــار  ة الوقــــــت ) ت(يو�ــ لية ا��تمعيــــــة {ــــــ| إدا ق بــــــ/ن مرتف²ــــــ| ومنخفــــــ±�� املــــــسؤ رلداللــــــة الفــــــر و و
جة الZلية و.yعاد(  )رالد

 .yعاد
لية  واملسؤ
 ا��تمعية

 العدد
املتوسط 
 ا�cسا³ي

Bنحراف 
 ياملعيار

جات  رد
ة  ا�c̀ر

) ت(قيمة 
 ودالل��ا

مرتف²| 
لية  واملسؤ

27 21.59 4.33 

 خطيطالت
منخف±�� 
لية  واملسؤ

27 16.96 4.77 

52 3.74** 

مرتف²| 
لية  واملسؤ

27 21.78 3.47 

 التنظيم
منخف±�� 
لية  واملسؤ

27 16.89 5.87 

52 3.73** 

مرتف²| 
لية  واملسؤ

27 22.70 3.57 

 التنفيذ
منخف±�� 
لية  واملسؤ

27 17.63 4.837 

52 4.39** 

مرتف²| 
لية  واملسؤ

27 23.11 2.83 

 تاyعةامل
منخف±�� 
لية  واملسؤ

27 6.32 17.81 

52 3.97** 

مرتف²| 
لية  واملسؤ

جة  11.73 89.19 27 رالد
الZلية 
ة  رإلدا
 الوقت

منخف±�� 
لية  واملسؤ

27 69.29 20.74 

52 4.34** 

                    01,0ىدالة عند مستو     **

�u مــــن ا�=ــــدو  ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو وجــــود) 9(ليتــــ ى فــــر بــــ�ن مرتف-ــــ, ) 01,0(و
ة الوقـــت  لية ا<=تمعيـــة Jـــ, أIعـــاد إدا رومنخفـــ'&% املـــسؤ ) التخطـــيط، التنظـــيم، التنفيـــذ، املتاIعـــة(و

لية ا<=تمعية ة الوقت لصا�u مرتف-, املسؤ جة الqلية إلدا ووالد ر   .ر

اســة ا��ل�ـ%  ق دالـة إحــصائيا الـذي توصــل إ5ـ1) 2019(روتتفـق #ـذه الن²يجــة مـع ن²يجـة د  وجـود فــر
ً

و
ة الوقت، لية ا<=تمعية ع12 مقياس إدا لية ا<=تمعية، ومرتف-, املسؤ رب�ن منخف'&% املسؤ و   و

مكن أن تفسر #ذه  لية الن²يجة̀و ة الوقت واملـسؤ تباطية ب�ن إدا K و ع12 ضوء العالقة ر ر
؛ ألن الطالبـة ال �ــا لا<=تمعيـة، فن²يجـة #ــذا الـسؤال تؤكـد ن²يجــة الـسؤال tوçة وق ر¢ــ% ~ـستطيع إدا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

379 

لية ال  لية ا<=تمعية مرتفعا، وع12 النقيض من ذلك فإن منخفضات املسؤ #ا باملسؤ ويqو شعو و ر
ً ن

�ن ع12 الوجھ املطلوب الذي يحقق t#دافçة وق   . ر�ستطعن إدا

أن Kسـتفادة مــن الوقـت الفعـال يحــدد ) ۱۹۹۳(وتتفـق #ـذه الن²يجــة مـع مـا أكــده الqايـد 
�م قالفار ب�ن منخ° لية قـد لية، حيث أن ال(&%ء املش£�ك ب�ن مرتف-ـ, املـسؤ رف'&% ومرتف-, املسؤ و و

مـــة علــ��م نحـــو أنفـــسhم  اجبــا°�م الال زع2ــ1 عمـــل تــواز بـــ�ن أ#ــدافhم ال¢ـــ% �ـــسعو للوصــو إل��ـــا و و ل ن ن
لية �علـــــم أنـــــھ ونحـــــو ة الوقـــــت، ومرتفـــــع املـــــسؤ ــــن خـــــالل إدا ــــأ~ي إال مـ نـــــة ال تـ ن، و#ـــــذه املوا و tخـــــ̀ر ر ز

ل الوح خطـط لـھ، ولـن يختلـق tعـذار أو يؤجـل أعمالـھ واملسؤ يد عن وقتھ و�ستطيع أن �ستغلھ ̀و
ن للوقــــت بــــ�ن  لية ينظــــر ـــاد تــــواز بــــ�ن أ#دافــــھ، بrنمــــا منخفــــ'&% املــــسؤ ا ع2ــــ1 ايجـ ووســــيqو قــــاد و ن رن

ن   . والالمباالة وال ينجز

ســــو  مكـــن تفــــس�� #ــــذه الن²يجــــة وفقــــا ملـــا يــــراه #ند ن̀و ر ً)1981,Hindeson( لية و مــــن أن املــــسؤ
ا<=تمعية ï, سمة مـن الـسمات الÖ¤ـصية، وحقيقـة أساسـية مـن حقـائق ا��يـاة تظhـر مـن خـالل 
ل اجتماعيـا مـن  اتـھ وفرديتـھ، و}التـا5, فـإن الـÖ¤ص املـسؤ اجباتـھ وقرا ا�ـ+=ام الفـرد وأصـالتھ و

ً
و رو

اجباتـھ ا<¤تلفــة، وعكـس ذلـك تمامـا عــدم  سـو #ـو الــÖ¤ص املـستجيب ملhامـھ و وجhـة نظـر #ند
ً

و ن ر
لي ن Iـشqل عـام واملـسؤ ة ~ع³ـ% عـدم مالحظـة الفـرد لواجباتـھ وآلثـار أفعالـھ أو حاجـات tفـراد Îخـ̀ر

  . وال¢% ~عت¸� عدم Kستجابة

  :نتائج السؤال الثالث

ـــنص الـــسؤال الثالـــث ع�ـــ� ة الوقـــت : "̀و ق Jـــ, إدا ر #ـــل توجـــد فـــر جـــة الqليـــة وItعـــاد(و ًوفقــــا ) رالد

اL&%؟ رللمستو الد   ى

يوØــu #ــذه ) 10(لم اســتخدام تحليـل التبــاين أحـادي Kتجــاه وا�=ـدو ولإلجابـة عــن #ـذا الــسؤال تـ
  .النتائج

  ): 10(لجدو 

ة الوقــت  جــة الZليــة و.yعــاد(ريو�ــ� نتــائج تحليــل التبــاين .حــادي Bتجــاه {ــ| إدا ىوفقــا للمــستو ) رالد ً

ا´��  رالد

 املتغ/3ات التاyعة املصدر
مجموع 
 املر³عات

جات  رد
ة  ا�c̀ر

متوسط 
 املر³عات

 فقيمة 
ىمستو 
 .الداللة

 111.85a 5 22.37 1.22 .31 التخطيط

 177.42b 5 35.49 1.68 .14 التنظيم

 205.26c 5 41.05 2.57 .03 التنفيذ

 187.08d 5 37.42 1.88 .11 املتاyعة

النموذج 
 امل¸·�

جة الZلية  1867.23e 5 373.45 1.59 .17 رالد

 ىاملستو 31. 1.22 22.37 5 111.85 التخطيط

 14. 1.69 35.49 5 177.42 التنظيم
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 املتغ/3ات التاyعة املصدر
مجموع 
 املر³عات

جات  رد
ة  ا�c̀ر

متوسط 
 املر³عات

 فقيمة 
ىمستو 
 .الداللة

 03. 2.57 41.05 5 205.26 التنفيذ

 12. 1.88 37.42 5 187.08 املتاyعة

جة الZلية  17. 1.59 373.45 5 1867.23 رالد

 18.37 94 1727.06 التخطيط

 20.91 94 1965.82 التنظيم

 15.99 94 1503.49 التنفيذ

 19.91 94 1871.67 تاyعةامل

 ا�Vطأ

جة الZلية  235.36 94 22124.16 رالد

 100 38053.00 التخطيط

 100 39238.00 التنظيم

 100 41111.00 التنفيذ

 100 44289.00 املتاyعة

 الك�|

جة الZلية  100 643203.00 رالد

 99 1838.91 التخطيط

 99 2143.24 يمالتنظ

 99 1708.75 التنفيذ

 99 2058.75 املتاyعة

 الك�| امل¸·�

جة الZلية  99 23991.39 رالد

 

  

ة الوقت ) 10(ليت�u من ا�=دو  ق دالة إحصائيا J, إدا رعدم وجود فر جة الqلية (و رالد
ق Jــــ, ) وأIعــــاد التخطــــيط والتنظــــيم واملتاIعــــة اLــــ&%، Jــــ, حــــ�ن وجــــدت فــــر ووفقــــا للمــــستو الد ر ى Iعــــد ً

اLـــ&% لـــصا�u املـــستو الـــساIع حيـــث بلـــغ متوســـطھ  ا للمـــستو الد ىالتنفيـــذ لـــدى أفـــراد العينـــة وفقـــ رى
  ).22.13(ا��ساvي 

اسـة داف  روتتفـق #ـذه الن²يجــة �ـسÍيا وضـمنيا مــع نتـائج د ً ً
)2014, Daff ( ـرت وجــودhال¢ــ% أظ

ة الوقت ع12 التحصيل والرضا عن ا��ياة مل ق ذات داللة إحصائية J, أثر إدا رفر #م و د أعمـا رن ت̀ز
اســــــة املــــــوم³% ) 26(عــــــن  ـــة إحــــــصائية ) 2017(رســــــنة؛ ود ق ذات داللـــ ــــلت إ5ــــــ1 وجــــــود فــــــر وال¢ــــــ% توصــ

اسية  ة الوقت IسÍب اختالف املرحلة الد اسة ع12 فاعلية إدا رالستجابات عينة الد ر `وس ، (ر ربqالو
اسات عليا ة الوقت) رد   .رJ, إدا

مكن تفس�� #ذه الن²يجة إ15 أن الطالبات عينة  اL&% الثالث ̀و اسة من املستو الد رالد ىر
ة الوقـــت الــــذي  ة ع2ـــ1 التخطــــيط النـــاuú إلدا �ن نفــــس القـــدÓــــ&% الثـــامن لـــدLا روح¢ـــ¡ املـــستو الد ر ر ى
منيـــة إلنجـــاز املhــــام، وإعـــداد قائمـــة باأل�ــــشطة  ضـــع خطــــة  زيتمثـــل Jـــ, تحديـــد t#ــــداف بوضـــوح، و و
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�ــا çــام وفقــا أل#ميhــب #ــذه املrــا، وترت# ًواملhــام املطلــوب إنجا ة الوقــتز كمــا . رلتحقيــق الفعاليــة Jــ, إدا
ات تنظــيم الوقــت مــن حيــث  ريملqــو مhــا �ــا، ونµ ــام ال¢ــ% يتعــ�ن القيــامhتنظــيم تحديــد وتجميــع امل

�ا حسب tولو`ة، وأداء Xل مhمة J, الزمن ا<�دد لhا، باإلضافة ýا مسبقا وترتيhداف ا<¤طط ل#t
ً

t ــــام حــــسبhعــــة أداء املIــــ, بمتاÆــــن ع2ــــ1 و�ل#ــــداف املرســــومة و}ــــال£©امن مــــع ا�=ــــدو الزم³ـــــ¡ إ5ــــ1 أ´
لا<¤طط لھ، واملراجعة املستمرة بمدى Kل£©ام ب²نفيذ مخططات وجداو املhام ال¢ـ% تـم وضـعhا Jـ, 
نة السلوك ا��اصل بالسلوك ا<¤طط لھ مسبقا، ومعرفة þ=م Kنحراف  املراحل السابقة، ومقا

ً
ر

  .وتقو`مھ؛ منعا ��دوث Kنحرافات قبل وقوعhا

مكـن تفــس�� تفــو أفـراد العينــة مــن طالبــات املـستو الــساIع ع2ــ1 طالبـات املــستو`ات tخــر Jــ,  ى̀و ى ق
نIعد التنفيذ إ15 أ´�ن يتم�© بإنجـاز املhـام وفـق tولو`ـة وJـ, الوقـت ا<�ـدد، وتحقيـق t#ـداف ال¢ـ% 

 .تم التخطيط لhا بكفاءة، وKل£©ام J, بداية و´�اية الف£�ة الزمنية

 :ال الراyعنتائج السؤ

ــنص ع�ــ� لية ا<=تمعيــة : "̀و ق Jــ, املــسؤ و #ــل توجــد فــر جــة الqليــة وItعــاد(و ىوفقــا للمــستو ) رالد ً

اL&%؟   رالد

يوØــu #ــذه ) 11(لولإلجابـة عــن #ـذا الــسؤال تـم اســتخدام تحليـل التبــاين أحـادي Kتجــاه وا�=ـدو 
  .النتائج

  ): 11(لجدو 

لية ا��تمعيـــة يو�ـــ� نتـــائج تحليـــل التبـــاين .حـــادي Bتجـــاه {ـــ| ا جـــة الZليـــة و.yعـــاد(وملـــسؤ ًوفقـــا ) رالد

ا´�� رللمستو الد  ى

 املتغ/3ات التاyعة املصدر
مجموع 
 املر³عات

جات  رد
ة  ا�c̀ر

متوسط 
 املر³عات

 قيمة ف
ىمستو 
 .الداللة

 79.88a 5 15.98 1.67 .15 الذات

 55.72b 5 11.14 1.19 .32 الزميالت

 129.28c 5 25.86 .90 .48 ا��تمع

 44.68d 5 8.94 1.43 .22 .سرة

 39.70e 5 7.94 .99 .43 الوطن

النموذج 
  امل¸·�

 

جة الZلية  491.02f 5 98.21 .54 .75 رالد

 15. 1.67 15.976 5 79.882 الذات

 32. 1.19 11.14 5 55.72 الزميالت

 48. 90. 25.86 5 129.28 ا��تمع

 22. 1.43 8.94 5 44.68 .سرة

 ىاملستو

 43. 99. 7.94 5 39.70 الوطن
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جة الZلية  75. 54. 98.21 5 491.02 رالد

 9.57 94 899.51 الذات

 9.37 94 880.79 الزميالت

 28.59 94 2687.47 ا��تمع

 6.26 94 588.36 .سرة

 8.02 94 754.01 الوطن

  

 ا�Vطأ

جة الZلية  182.85 94 17187.94 رالد

 100 132821.00 الذات

 100 137319.00 الزميالت

 100 116049.00 ا��تمع

 100 147782.00 .سرة

 100 139699.00 الوطن

  

 الك�|

جة الZلية  100 3349034.00 رالد

 99 979.39 الذات

 99 936.51 الزميالت

 99 2816.75 ا��تمع

 99 633.04 .سرة

 99 793.71 الوطن

 الك�| امل¸·�

جة الZلية  99 17678.96 رالد

 

  

�u مـــــن ا�=ـــــدو  لية ا<=تمعيـــــة ) 10(ليتـــــ ــة إحـــــصائيا Jـــــ, املـــــسؤ ق دالـــ وعـــــدم وجـــــود فـــــر و
جة الqلية وItعاد( اL&%) رالد روفقا للمستو الد ى ً.  

اســة الز}ــو  نوتتفــق #ــذه الن²يجــة مــع د ق ذات ال¢ــ% توصــ) 2012(ر ولت إ5ــ1 عــدم وجــود فــر
لية ا<=تمعيــة،  جــات ال£ــ©ام الطالــب باملــسؤ اLــ&% بــ�ن د وداللــة إحــصائية ~عــز ملتغ�ــ� املــستو الد ر ر ى ى

اســـــة الـــــشمر  ـــع نتـــــائج د ــــمنيا مــ يبrنمـــــا تختلـــــف ضـ ر ق ذات داللـــــة )2015(ً ـــود فـــــر و ال¢ـــــ% أظhـــــرت وجــ
لية الÖ¤صية تبعا ملتغ�� العمر لصا�u الفئة العم ًإحصائية J, املسؤ ة tقلو   .̀ر

لية ا<=تمعيـــة بـــ�ن طالبـــات  ق دالـــة إحـــصائيا Jـــ, املـــسؤ وو~عـــز الباحثـــة عـــدم وجـــود فـــر و و
لية  مات ~عمل ع12 جعل �eسان أك�Å مسؤ t اسة إ15 أن واملستو`ات ا<¤تلفة للطالبات عينة الد ز ر

ــــة الطالبـــــات tصــــــيل ــــ1 ثقافــ ــــك إ5ـ }مــــــا �عـــــود ذلــ ــــھ، و طنـ ــــھ و مالئــ ــــاه ذاتـــــھ وأســــــرتھ وجماعتـــــھ و رتجـ ة وز
م  واملـــستمدة مــــن eســـالم ال¢ــــ% ~ــــس²ند إ5ـــ1 القــــيم واملعتقـــدات الدي�يــــة املــــستمدة مـــن القــــرآن الكــــ̀ر
`ة �=ميــــع  حيــــة الــــضر فة، وال¢ــــ% تؤكــــد ع2ــــ1 التــــواز بــــ�ن Kحتياجــــات املاديــــة والر وروالــــسنة الــــش̀ر و ن

ق أن ًوأيــضا مــن منطلــ قالنــاس ل¼�فــاظ ع2ــe 1يمــان، والعقــل، وا��يــاة ، وحقــو tجيــال القادمــة،
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لية ا<=تمعيــة  ـز املفـا#يم ا<=تمعيـة، وم��ـا مفhـوم املـسؤ ة التعلـيم العـاï ,5ـ, ~ع̀ز ا وأ#ـم أ#ـداف و ر ز
�م تجاه وط��م وقيمhم ودي��مçلي ولتqو`ن مواطن�ن يؤمنو بمسؤ   .ن

اسة   :رتوصيات الد

�س إ5ــــ1 دعــــم و~ــــÖ=يع الطلبــــة  -  ة القيــــادات ا�=امعيــــة وأعــــضاء #يئــــة التــــد ة مبــــاد رضــــر ر ور
ادة حس ا ق إشراكhم �t ,Jشطة ا�=امعيـة، وعمـل شـراXات ل̀ز �م عن ط̀رÓلية لد وملسؤ

�م Óلد %ºات تطوعية ع12 مختلف املستو`ات، مما ين 
,، والقيام بمباد رمع ا<=تمع ا�¤ا ر
ة أوقــا°�م بالــشqل املطلـــوب،  �م ع2ـــ1 إدا° لية، و}التــا5, ســـ�©يد ذلــك مــن قــد رحــس املــسؤ ر و

ومعرفة t#م فاملhم لعملھ أوال وإن
ً

ه  .زجا

ــــق عقــــد  -  تقـــديم الــــدعم واملـــساندة للطــــالب والطالبـــات املــــستجدات Jـــ, ا�=امعــــة عـــن ط̀ر
ة الوقت، والتحذير من مضيعات الوقت،  ش العمل J, أ#مية إدا `Íية و ات التد رالدو ر ور ر
ــــة وJــــ, الوقــــت  #ــــا وفــــق tول̀و قــــة إبداعيـــة وإنجا زح¢ـــ¡ يتمكنــــوا مــــن تنفيــــذ أعمــــالhم بط̀ر

 .ا<�دد

شـــاد - ـــادة فاعليـــة توجيـــھ الطـــالب نحـــو رK#تمـــام باإل  Xtـــاديº% با�=امعـــات الـــسعودية ل̀ز
لية ا<=تمعيــــة لــــدى الطالـــــب  ـــا لhــــا مــــن أثـــــر Jــــ, تنميــــة املـــــسؤ ة الوقــــت؛ ملــ ـــام بــــإدا وK#تمـ ر

  .ا�=ام-,
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  :قائمة املصادر واملراجع

  : املراجع العر4ية:أوال

�ــــا بالكفــــاءة ا<=تمعيــــة لـــــدى ). 2014(أبكــــر، ســــم��ة ؛ مــــشاط، #ــــدى çـــة وعالق لية ا<=تمعيـ واملــــسؤ
اسات عر}ية J, ال£�بية وعلـم . طالبات املرحلة ا�=امعية بqلية ال£�بية للبنات بجدة رمجلة د

 .300 – 263، 4)45(النفس، 

ة الوقـت لـدى القائـد XtـاديJ %ºـ, مؤسـسات التعلـيم العـا5,، ). 1998. (، أحمـدا�¤�� أبو رسـالة رإدا
ة رة، السودانرماجست�� غ�� م�شو  .، جامعة ا�=̀ز

ة ).2014. (دحتمـ ،النـصر أبـو ات والقواعـد املفhـوم الوقـت رإدا  ا<=موعـة: ، القـا#رة 2 ط .رواملhـا
`ب العر}ية    .وال�شر رللتد

ف لل�شر). 2003. (، أحمدإبرا#يم، أحمد `ة، مكتبة املعا ة املؤسسية، eسكند رeدا ر  .ر

اسة الشعو ). 1999(أحمد، فطمة  راستخدام املقابلة املhنية J, خدمة الفرد J, د لية لدى ر وباملسؤ
  .277 – 239، )6(طالب املرحلة الثانو`ة، مجلة Xلية Îداب، جامعة حلوان، 

ة الوقــــت وعالقتــــھ بالتأجيــــل Xtــــاديº% لطلبــــة ا�=امعــــة). 2021( شــــhاب مhــــديأحمــــد،  مجلــــة . رإدا
  . 494-471، 13)46(نفنو الفراد�س، 

م، ع2ــ, ســليم عبـــد هللا ة الوقــت لــد). 2016. (اكــ̀ر س الثانو`ــة Jــ, ليÍيـــا، رفاعليــة إدا رى مـــدير املــدا ي
  .Xلية العلوم ال£�بو`ة والنفسية، جامعة عمان العر}ية

لية ). 2015(ىإمـــام، ســـ��h محمـــود ؛ عبـــد البـــاò,، ســـلو دمحم  اLـــ&% واملـــسؤ والعالقـــة بـــ�ن التوافـــق الد ر
اســيا  مجلــة. را<=تمعيــة نحــو tقــران لــدى عينــة مــن تالميــذ املرحلــة Kبتدائيــة املتفــوق�ن د

اسات تر}و`ة واجتماعية، مصر،    .942 – 899، 21)2(رد

سـو هللا وسـ�نھ وأيامـھ ). 2009. (، دمحم بـن إسـماعيليالبخار لا�=ـامع الـ��يح املـسند مـن حـديث  ر
ف بـ��يح  اض، دار السالميالبخارواملعر  .، ال̀ر

، خولــة ســعد وك Jــ, اسـتخدام مواقــع التواصــل KجتمـاÆ, لــدى طالبــات جامعـة تبــ). 2019 (.يالبلـو
لية ا<=تمعيــــة اســــات العلــــوم �Kــــسانية وا<=تمعيــــة، Xليــــة ال£�بيــــة . وضــــوء املــــسؤ رمجلــــة د

 .149 – 122، 46)2(وÎداب، جامعة تبوك، 

كالبو÷&%، عبد هللا  اض). 2005. (رمبا �ع، ال̀ر ة الوقت، دار طيبة لل�شر والتو زفن إدا  .ر

ةدمحم، ال£�مذي ر بن عr,&¡ بن سو ْ ف، دار الغـرب سªن ال£�مذ). 1998. (َ وي، تحقيق Iـشار عـواد معـر
 .eسالمي، ب��وت

أس املـال الÍـشر ). 2020. (يا��سي³%، ص¸� بد�ع #ا Jـ, تنميـة  لية ا<=تمعية ل¼=امعة ودو ياملسؤ ر ر و
�س بجامعة دمياط، Xلية Îداب، جامعـة  اسة ميدانية ع12 عينة من أعضاء #يئة التد رد ر

  .ع�ن شمس
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لية ا<=تمعيـة وفعاليــة الـذات لــدى ). 2019. (ا��ل�ـ%، حنــان خليـل ة الت�بؤ`ـة بqــل مـن املــسؤ والقــد ر
مجلة البحث العلJ %º, ال£�بية Xلية البنات، جامعة ع�ن . عينة من طالبات جامعة القصيم

  .115 – 90، 15)20(شمس، 

ـــة للتنميــــة ). 2003. (حمــــودة، عبــــد الناصــــر دمحم ة الوقــــت، املنظمــــة العر}يـ ردليــــل املــــدير العرvــــي إلدا
e=امعة الدو العر}ية، القا#رة�ة ` لدا   .ر

}�,حوالـــة، ســـ��h دمحم ؛  لية ا<=تمعيـــة بــــالتعليم). 2015. (، #نـــدرالــــشو }ـــات ومــــداخل : واملــــسؤ رمقا
اسات العليا لل£�بية، جامعة القا#رة   . رالعلوم ال£�بو`ة، Xلية الد

ــــز بــــن ســــعدا�¤را×ــــ&% لية ردو �tــــشطة الطالبيــــة Jــــ, ). 2004. (، وليــــد بــــن عبــــد الع̀ز وتنميــــة املــــسؤ
ة مــــن  اســــة ميدانيــــة ع2ــــ1 عينــــة مختــــا را<=تمعيــــة د ̀ــــاض، طــــالبر  جامعــــة امللــــك ســــعود بالر

اض ة، جامعة امللك سعود، ال̀ر رسالة ماجست�� غ�� م�شو   .ر

ة). 2015. (م³ـ¡ خرمـوش، ات بـ�ن الوقـت رإدا اسـات مجلـة. املتبعـة Kسـ£�اتيجيات وأ#ـم راملhـا  رالد
 .315 – 303، )13(والبحوث ا<=تمعية، 

ة وقـــــت الطالـــــب ا�=ـــــام-, تـــــصو مق£ـــــ�ح، مجلـــــة ). 1999. (، دمحم حنفـــــيخليفــــة رتحـــــس�ن فعاليـــــة إدا ر
#ر،  t 78-1، 83زالبحوث ال£�بو`ة والنفسية وا<=تمعية، جامعة  .  

 ،%º=امعة، . )1988. ( محمودحسنالدلي�رسالة ماجـست�� قياس املسئولية ا<=تمعية لدى طلبة ا
ة   .Iغداد، العراق، جامعة رغ�� م�شو

اك جـــودة ا��يـــاة النفــــسية ا). 2005. (، عبـــد ا��ميـــد عبـــد العظـــيمرجيعـــة رلتحـــصيل Xtـــاديº% واد
ـــاÆ, مـــــن طـــــالب Xليـــــة ال£�بيـــــة بالـــــسو�س ـــ'&% الـــــذXاء Kجتمــ ـــ, ومنخفــ ، جامعـــــة لــــدى مرتف-ــ

`ة، مجلة Xلية ال£�بية   .227-172، )1(19، رeسكند

دي³%، توفيق ة الوقت J, التحصيل Xtاديº% للطلبة بجامعة ). 2014. (رالرحيº%، سالم ؛ املا رأثر إدا
}د t#لية، مجلة جامعة دمشق للعلوم Kقتصادية والقانونية،    .210- 168، ص30) 1(رإ

، أحمـــد  �ـــا بمنظو). 2012. ( عقلـــةدمحمنالز}ـــوçلية ا<=تمعيـــة وعالق ســـة لـــدى واملـــسؤ رمـــة القـــيم املما
دنيـــــة للعلــــوم ا<=تمعيـــــة،  t ـــة، ا<=لــــة دنيــ t =امعــــة�رطلبــــة جامعـــــة البلقــــاء التطبيقيـــــة، ا ر

5)3( ،342-367. 

س ـــن ؛ ع2ـــــ,، الفـــــا ـــا  ). 2020. (رالـــــسqاف، سوســ �ــçـــة وعالق ة الوقـــــت لـــــدى طلبـــــة ا�=امعــ رفاعليـــــة ادا
اL&%، مجلة ا�¤لدونية للعلوم �Kسانية وا<=   .47 – 20، 12) 2(تمعية، ربالتحصيل الد

ة الوقــت مــنAB متطـو للنجــاح). 1998. (سـالمة، ســhيل فhــد رإدا `ــة، . ر راملنظمــة العر}يــة للعلــوم eدا
دن tعمان: ر. 

لية ).2003. (ممتـاز الـشايب، �ـا ا<=تمعيـة واملـسؤçغ�ـ� ماجـست�� رسـالة ب²نظـيم الوقـت، وعالق 
ة،   .دمشق Xلية ال£�بية، جامعة رم�شو

، #ـــاد لية ا<=تمعيـــة وثقافـــة ال²ـــسامح بـــ�ن طــــالب ). 2015. (ي عاشـــقيالـــشمر والعالقـــة بـــ�ن املــــسؤ
 – 110، 6)4(جامعـة نــايف للعلـوم tمنيــة، ا<=لـة الدوليــة للتعلـيم املتعــدد التخصــصات، 

120.  
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ة الوقــت). 2019. (الـص��J,، إ�عــام قاسـم خفيــف اسـة ميدانيــة مـن وجhــة نظـر طلبــة : رأ#ميـة إدا رد
ـــة، Xليـــة ال£�بيـــة لل ات للعلـــوم ال£�ب̀و رعلـــوم �eـــسانية Jـــ, ضـــوء Iعـــض املتغ�ـــ�ات، Xليـــة eمـــا

  .، د�سم¸�46نمجلة الفنو وtدب وعلوم �eسانيات وKجتماع، ع

اه غ�ــ� ). 1990. (، حــس�ن حــسننطـاحو ســالة دكتــو Íيـة،  اســة تج̀ر رتنميـة املــسئولية ا<=تمعيــة د ر ر
ة، Xلية ال£�بية، جامعة ع�ن شمس، القا#رة   .رم�شو

ــــليمان، عمـــــر دمحم ــــب، أحمـــــد ع2ـــــ, ؛ سـ لية ). 2019. (وطلـ شـــــادي Jـــــ, تنميـــــة املـــــسؤ وفاعليـــــة برنـــــامج إ ر
ز قيم املواطنة لدى طـالب ا�=امعـة ـة، Xليـة ال£�بيـة، جامعـة . ا<=تمعية و~ع̀ز ا<=لـة ال£�ب̀و

 .67 – 10، )59(الوادي ا�=ديد، 

`نـــة لية ا<). 2017. (زعبــد ا��ـــسن،  �ـــا باملـــسؤç=امعـــةواملواطنـــة وعالق�مجلـــة . =تمعيـــة لـــدى طلبـــة ا
  .647 – 619، )52(البحوث ال£�بو`ة والنفسية، العراق، 

اق، دمحم  ـــــد الـــــــر ــــــ�زعبــ ـــــان أحمـــــــدمن�ــ ـــــادي، أحمـــــــد دمحم ؛ دمحم، حنـــ لية ). 2019. ( ؛ شــ ومـــــــستو املــــــــسؤ ى
اســـــات Jـــــ, ال£�بيـــــة  ـــوث والد ـــة العلميـــــة للبحــ Lـــــ&% �tـــــشطة الطالبيـــــة، ا<=لــ را<=تمعيـــــة ملما ر

اضية، Xل اضية، جامعة بو سعيدال̀ر  .رية ال£�بية ال̀ر

اتي%³ ز، ز �ا بتحف�© العامل�ن، جامعة بليدة، ا�=زائر). 2007. (وعبد الع̀زçسة القيادية وعالق   .راملما

`نـــة، عـــرا�ش  لية ا<=تمعيـــة Jـــ, Kســـالم، ). 2021(زعبـــد ا<=يـــد، أونـــrس ؛ عقيلـــة، عqـــوش ؛  واملـــسؤ
`ادة tعمال eسالمية،   .6)2(رمجلة 

ــــان، ســــــيد عث �ــــــا بالــــــضغوط النفـــــسية لــــــدى طلبــــــة جامعــــــة ). 2018(مـçلية ا<=تمعيـــــة وعالق واملــــــسؤ
ان J, العراق   .32 -1، )195(مجلة القراءة واملعرفة، . رسو

ز، نو الدين ؛  رعز �يو ̀ـة، جامعـة ). 2020. (، �ـسيمرو}ـو ة الوقـت Jـ, املؤسـسة العموميـة ا�=زائر رإدا
  .، ا�=زائر3، العدد7ية، ا<=لد العرvي بن مhيدي، مجلة العلوم �eسان

�ـــع، ). 2009. (العـــالق، Iـــش�� دي لل�ـــشر والتو ة الوقـــت، الطبعـــة tو5ـــ1، دار اليـــاز زأساســـيات إدا رو ر
دن Kر.  

ـــــ,  } ـ �ــــــع، ). 2005. (مــــــصطفىرعليــــــان،  ــــر لل�ــــــشر والتو ــ ̀ــــــة والتطبيــــــق، دار ج̀ر ة الوقــــــت النظر زإدا ر
  .الطبعة tو15، عمان

لية ا<=تمعيـة وتـأث�� tقـران لـدى امل). 2014. (عودة، ياسر ع2, �ـا باملـسؤçوشاركة الـسياسية وعالق
ة، جامعة القدس سالة ماجست�� غ�� م�شو رطلبة جامعة القدس املفتوحة،    .ر

`�ب عبد العليم الغراز  ، ز، أشرف إبرا#يم ؛ #اشم، سامي دمحم ؛ بدو الضغوط t"اديمية ). 2009(ي
ات ــا بمhــــا �مــçـــات الدافعيــــة وعالقh=امعــــةروالتوج�ة الوقــــت لــــدى طــــالب ا مجلــــة "ليــــة . ر إدا

  . 243-206، )6(3رال£�بية، جامعة بو سعيد، 

�ــــع، ). 2008. (فــــرج، ياســــر أحمــــد ة الوقــــت ومواجhــــة ضــــغوط العمــــل، دار حامــــد لل�ــــشر والتو زإدا ر
  .عمان

�ع، مصر). 2009. ( السيددمحم إبرا#يم، الفقي ة الوقت، دار إبداع لل�شر والتو زإدا   . ر
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ــــدقاســــم، ع الــــوÆ, بتحــــديات العوملــــة الثقافيــــة لــــدى طلبــــة جامعــــة eمــــام دمحم بــــن ). 2015. (بــــد امل̀ر
لية ا<=تمعيـــــة مجلـــــة العلـــــوم �Kـــــسانية وا<=تمعيـــــة، . وســــعود Kســـــالمية وعالقتـــــھ باملـــــسؤ

  .188 – 113، )36(جامعة eمام دمحم بن سعود Kسالمية، 

ق Xـــاظم ــــة وتنميـــة). 2011(و، شـــر لية ا<=تمعيـــةاملؤســـسات ال£�ب̀و املـــؤتمر العلºــــ% . و مفhـــوم املــــسؤ
دن)ا��اضر واملستقبل: ال£�بية وا<=تمع(الراIع لqلية العلوم ال£�بو`ة  K ،ر، جامعة جرش.  

��# ة الوقت والذات). 1993. (زالqايد،  اض. رإدا ة العامة، ال̀ر   .رمعhد eدا

لية ا<=تمعيـــة). 2010. (ليلـــة، ع2ـــ, ـــف املفhـــوم و~: واملـــسؤ يعيـــ�ن ب�يـــة املتغ�ـــ�، املـــؤتمر الــــسنو ~ع̀ر
لية ا<=تمعية واملواطنة(ا��ادي عشر   ، ص 19-16، )واملسؤ  .74-72ل مايو، ا<=لد tو

، إليك ©ªاض3مصيدة الوقت، ط). 2002. (يماك ر: ، ال̀ر   .مكتبة ج̀ر

 . لعموميات حو التخطيط، جامعة دمحم خيضر، ا�=زائر). 2014. ( مصطفىمدوXي، 

`ـــن لية ا<=تمعيـــة لـــدى الـــشباب). 2014. ( العابـــدينزاملـــصطفى،  طـــالب املرحلـــة ا�=امعيـــة : واملـــسؤ
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