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  Abstractصالبحثستخلم


 تعرف عمى : الأجريت الدراسة عمى طمبة جامعة ديالى ، واستهدفت  

  -: الكشف عنمستوى المسؤولية االجتماعية لدى طمبة الجامعة من خالل  -1
مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طمبة الجامعةة فةض ءةوت متايةرات نالجة س ،  -أ

 التخصص ، الصف( . 
سةةةتوى المسةةةؤولية االجتماعيةةةة لةةةدى طمبةةةة الجامعةةةة فةةةض ءةةةوت الفةةةروي فةةةض م -ب

 متايرات نالج س ، التخصص ، الصف( . 
 
  -: الكشف عنمستوى الحكم الخمقض لدى طمبة الجامعة من خالل  -2

مسةةةتوى الحكةةةةم الخمقةةةةض لةةةدى طمبةةةةة الجامعةةةةة فةةةض ءةةةةوت متايةةةةرات نالجةةةة س ،  -أ
 التخصص، الصف( . 

ض لةةةدى طمبةةةة الجامعةةةة فةةةض ءةةةوت متايةةةرات الفةةةروي فةةةض مسةةةتوى الحكةةةم الخمقةةة -ب
 نالج س، التخصص ، الصف( .

  
 طبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية والحكم الخمقض لدى طمبة الجامعة .  -3
 

 . (2006/2007طمبة جامعة ديالى لمعام الدراسض ن شمل مجتمع البحث الحالض
( طالبةة 230( طالبةًا ون170( طالبةًا وطالبةة بواقةع ن400تكو ت عي ة البحةث مةن ن

%( تقريبةةةًا مةةةن أفةةةراد المجتمةةةع ابصةةةمض اختيةةةرت بالطريقةةةة الطبقيةةةة 11وتشةةةكل  سةةةبة ن
مقياس المسةؤولية  -العشوائية وقد استخدمت الباحثة أداتين لتحقيي أهداف بحثها وهما :

اختبةةار تحديةةد  أمةةا المقيةةاس الثةةا ض فهةةو االجتماعيةةة الةةذي أعدتةةح الباحثةةة لهةةذ. الدراسةةة .
بتبسةةيط أسةةئمتح وحولهةةا إلةةى جمةةل ( 2002نصةةوالحة ،  س رسةةت الةةذي قةةامايا لجمةةالقءةة

 يرية . تقر 



 
 ب

 

بطريقةةة الصةةدي وقةةد تحققةةت الباحثةةة مةةن صةةدي مقيةةاس المسةةؤولية االجتماعيةةة 
%( وباسةةةةتخدام معادلةةةةة 59بمةةةةا معامةةةةل ثباتةةةةح بطريقةةةةة التجزئةةةةة ال صةةةةفية ن و الظةةةةاهري
 %( . 83طريقة الفاكرو باخ ن%( وب74بروان التصحيحية أصبح ن-سبيرمان

عةادة %( 64أما اختبةار تحديةد القءةايا فقةد بمةا معامةل ثباتةح ن بطريقةة االختبةار واا
 . ئم مع طبيعة وأهداف البحث الحالض، وتم استخدام الوسائل اإلحصائية التض تتال االختبار 

،  هةةذ. الوسةةائل ، مربةةع كةةاي ، االختبةةار التةةائض ، معادلةةة نالفاكرو بةةاخ( بةةينومةةن 
 معامل ارتباط بيرسون ، اال حدار المتعدد . 

  
 ال تائج التض توصل إليها البحث الحالض هض :  برزأما أ

مستوى المسؤولية االجتماعية لدى عي ة البحث الحالض مرتفع إذ كا ت قيمة المتوسط  -1
 ( . 104( مقار ة بالمتوسط الفرءض البالا قيمتح ن163346المتحقي بفراد عي ة البحث ن

  -وقد أظهر الهدف ابول ما يمض : 
 ( .مستوى المسؤولية االجتماعية كان مرتفعًا لكال الج سين نذكور ، إ اث -
 مستوى المسؤولية االجتماعية كان مرتفعًا لكال التخصصين نعممض ، إ سا ض(.  -

 الرابع( .  –مستوى المسؤولية االجتماعية كان مرتفعًا لكال الصفين نابول  -

( بةةين الج سةةين نذكةةور ، إ ةةاث( 0305وجةةود فةةروي دالةةة إحصةةائيًا ع ةةد مسةةتوى ن -
 ولصالح اإل اث . 

( بةةةين التخصصةةةين نعممةةةض ، 0305د مسةةةتوى نوجةةةود فةةةروي دالةةةة إحصةةةائيًا ع ةةة -
 إ سا ض( ولصالح التخصص اإل سا ض . 

 الرابع( .  – إحصائيًا بين الصفين نابول عدم وجود فروي دال -

مسةةتوى الحكةةم الخمقةةض لةةدى عي ةةة البحةةث الحةةالض تركةةز بحسةةب أحكةةامهم الخمقيةةة فةةض -2
 %( . 82 سبة نالمرحمة الرابعة من  ظام كولبرج ، حيث وصموا هذ. المرحمة ب

 -وقد اظهر الهدف الثا ض ما يمض :        

ولكةال من مراحةل الحكةم الخمقةض رحمة الرابعة مستوى الحكم الخمقض يتركز فض الم ن  إ -
 ، إ اث( .  الج سين نذكور



 
 ج

 

ولكةال من مراحةل الحكةم الخمقةض مستوى الحكم الخمقض يتركز فض المرحمة الرابعة  ن  إ -
 ( . التخصصين نعممض ، إ سا ض

ولكةال من مراحةل الحكةم الخمقةض مستوى الحكم الخمقض يتركز فض المرحمة الرابعة  ن  إ -
 الرابع( .  –الصفين نابول 

( لكال الج سين نذكةور ، إ ةاث( 0305عدم وجود فروي دالة إحصائيًا ع د مستوى ن -
 . 

 –( لكةال التخصصةين نعممةض 0305وجود فةروي دالةة إحصةائيًا ع ةد مسةتوى نعدم  -
 ض( . إ سا 

الرابع(  –( لكال الصفين نابول 0305عدم وجود فروي دالة إحصائيًا ع د مستوى ن -
 . 

العالقةةة بةةين المسةةؤولية االجتماعيةةة والحكةةم الخمقةةض ذات داللةةة مع ويةةة ،كمةةا ان             إن -3
مع ويةة ذات داللةة  طبيعة العالقة بين المتايةرين ومتايةرات نالجة س والتخصةص والصةف (

 إسةةهاممتايةةر نالجةة س ( ثةةم يميةةح  إسةةهاممةةن  أعمةةىمتايةةر نالصةةف (  إسةةهام إن اظهةةر إذ
متايةر ن التخصةةص ( وبالتةةالض فةةان هةةذ. المتايةةرات ارتبطةةت بداللةةة مع ويةةة مةةع المسةةؤولية 

 االجتماعية .
 

 التوصيات والمقترحات .  عدد منوفض ءوت  تائج البحث قدمت الباحثة 


