
 

 

فعالية برنامج إرشادي جمعي لدى طالب الصف  لمسؤولية االجتماعية لدى المراهقين:ا

 العاشر بسلطنة عمان

 عامر بن سالم بن سعود الحبسي

 سلطنة عمان-التربية والتعليم وزارة-محافظة شمال الشرقية-عضو دراسات ومتابعة

E-mail: Amer.ss@moe.om 

 

 ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى المسؤولية االجتماعية لدى المراهقين )طالب صف العاشر( في 

 سلطنة عمان والتعرف على فعالية برنامج إرشادي جمعي في تنميتها 

( طالبا من 43أعتمد الباحث على المنهج شبه التجريبي لتحقيق هدف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

شر بمدرسة عبد هللا بن أبي بكر للتعليم األساسي األقل حصوال على درجات مقياس طالب صف العا

( طالبا تلقت برنامج 71المسؤولية االجتماعية، تم تقسيمهم بطريقة عشوائية إلى مجموعة تجريبية )

( طالبا لم تتلقى أي 71( جلسة على مدار شهرين من التطبيق ومجموعة ضابطة )71إرشادي مكون من )

 مج إرشادي أو معالجة. برنا

(، وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات T.Testوتم تحليل البيانات باستخدام االختبار التائي )

( في المسؤولية االجتماعية بين متوسط درجات طالب α ≤0,05داللة إحصائية عند مستوى داللة )

البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق

( في المسؤولية االجتماعية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية α ≤0,05عند مستوى داللة )

والمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، مما يشير إلى فاعلية برنامج 

 االرشاد الجمعي المستخدم في هذه الدراسة.

( في α ≤0,05أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) كما

المسؤولية االجتماعية بين أفراد المجموعة التجريبية على القياس البعدي والمتابعة، مما يشير إلى 

 استمرارية فاعلية البرنامج المستخدم.

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث القائمين على المناهج التعليمية االهتمام 

بالمسؤولية االجتماعية في كافة مراحل التعليم من خالل تخصيص كراسة بها أنشطة عملية مصورة عن 

وتنتهي بحلقة ما بعد المسؤولية تتناسب مع أعمار الطالب تبدأ من الحلقة األولى من التعليم االساسي 

 التعليم األساسي. 

 .طالب الصف العاشر ،برنامج إرشادي جمعي ،المراهقين ،المسؤولية االجتماعية الكلمات المفتاحية:



 
 

Abstract 

This study aimed to identify the level of social responsibility among adolescents 

(grade ten students) in the Sultanate of Oman and to identify the effectiveness of a collective 

counselling program in development 

The researcher relied on the semi-experimental approach to achieve the goal of the 

study, and he used three tools: the social responsibility scale, the interview and the consulting 

program, all of which were prepared by the researcher. The validity of these tools was verified 

and proven. The study population consisted of all grade ten students in all schools in the 

Sharqia North Governorate in Al-Mudaibi sector. The total number of students were  768 

students during the first semester of the academic year 2019/2020, While the study sample 

consisted of (34) students from grade ten students in Abdullah Bin Ibn Abi Bakr School who 

has got the lowest level of social responsibility scores. They were randomly divided into an 

experimental group (17) students who received a counselling program consisting of (16) 

sessions over two months of application and a control group (17) students who did not receive 

any counselling program. The data were analysed using T.Test. The results of this study 

showed that there were statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05) in the 

social responsibility between the average scores of the experimental group students before 

and after the application of the program in favour of the post application. There was 

statistically significant at the level of significance (α ≤ 0.05) in the social responsibility 

between the average scores of the experimental group and the control group after the 

application of the program for the benefit of the experimental group, indicating the 

effectiveness of the collective counselling program used in this study. 

The results also showed that there were no statistically significant differences at the 

level (α ≤ 0.05) in the social responsibility among the experimental group on the telemetry 

and follow-up, which indicates the continuity of the effectiveness of the program used. 

In light of the findings of the study, the researcher recommends those responsible for 

educational curricula to pay attention to social responsibility in all stages of education through 

the allocation of a booklet with practical activities on the responsibility commensurate with 

the age of students starting from the first cycle of basic education and ending with the cycle 

after basic education. 

Keywords: social responsibility, adolescents, collective counseling program, grade 

ten students. 

 

 



 
 

 

 الفصل األول: مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة .1

اهتمت المدارس بوضع البرامج واالنشطة للطالب وذلك بقصدد زر  وتنميدة جواندب وأمدور مهمدة فدي     

شخصية الطالب، فواجباتها لم تعد مقتصره على تعليم المواد االكاديمية فقط، وإنما تتعداه إلى بناء شخصية 

العتددداد بالددذات وتحمددل الفددرد وكياندده المعرفددي واالجتماعيددة معددا، وبددث روا المسددؤولية االجتماعيددة وا

                                                           المسؤوليات في الحياة، ومحاولة إيجاد التوازن المتكامل في جميع جوانب الشخصية للطالب.                                           

مدددودا بعدددد مددن القابليددات واالسددتعدادات  ومددن المعددروف أن االنسددان يصددل الددى الحيدداة ككددائن محايددد  

واالمكانيات بحيث يمكن تعليمه كل ما يريد من الوسط المحيط به أن يتعلمه، وعملية تعلم المسؤولية يمكدن 

        (.                                                                    2002ان تبدأ في وقت مبكر جدا من حياة الطفل )العامري،

ويعتبر الجهل بالمسؤولية والنقص فيها وضعف نموها نوعا من االضدطراب النفسدي واالجتمداعي ممدا      

يضددعف التبلددب علددى مصددادر الشددقاق والتعصددب والتطددرف، وهددي عوامددل ال تمهددد اال الددى شددلل المجتمددع 

 (.                                                           7994ه )التيه،واحداث شرخ عميق في هرمتيه على كافة المستويات وفي كافة المجاالت الي تنهض ب

كما يعدد ضدعف المسدؤولية االجتماعيدة مشدكلة مدعجدة فدي المددارس، ويتملدل هدذا الضدعف فدي السدلو    

الالجتماعي علدى عددة اشدكال منهدا العصديان والمخالفدة وعددم االسدتجابة لمدا يطلبده المعلدم اضدافة للسدلو  

عدددواني والقسددوة اتجدداه رفدداق الدراسددة والتصددرفات الفوضددوية والشددبب داخددل الصددف والهددروب والبدد  ال

                         وتخريبات الممتلكات العامة والتلفظ بعبارات ال اخالقية.                                                                        

وفددي المقابددل فددمن تكامددل المسددؤولية االجتماعيددة بددين أفددراد المجتمددع يسددهم فددي تماسددك بنيددان المجتمددع،     

وتحقيددق التددوازن فيدده، وتعمددل علددى توظيددف جميددع طاقددات ومقدددرات المجتمددع بمددا يضددمن مشدداركة جميددع 

قدديم أفضدل مدا االفراد ويشعرهم بقيمتهم ومكانتهم االجتماعية، فيحرص الجميع علدى بدذل أقصدى جهدد، وت

يملكدون لتحقيددق المصددلحة العامددة، فنمددو الفددرد ونضدجه االجتمدداعي يقدداس بمسددتوى المسددؤولية االجتماعيددة 

 (                                                                         2002اتجاه ذاته واتجاه االخرين )نجاتي، 

تكوين ذاتي يقوم على نمو الضمير كرقيب داخلدي إال أنهدا فدي وعلى الرغم من أن المسؤولية االجتماعية   

نموها نتاج اجتماعي يتم تعلمه واكتسابه، وتبدأ عملية تعلم المسؤولية االجتماعية منذ أن يعي الناشئ تحمدل 

والديدده المسددؤولية بالرعايددة والتربيددة وإشددبا  للحاجددات الماديددة والمعنويددة، وتنمددو المسددؤولية تدددريجيا عددن 



 
التربية والتنشئة وفي كدال المسدتويين يظدل الهددف واحدد، وهدو إعدداد الفدرد ليكدون مدواطن صدالحا، طريق 

 ويكون راعيا وواعيا لذته ومسؤولياته.  

إن االهتمام بدراسة جوانب الشخصية للطالب في جميع المراحل التعليمية بشكل عام ومرحلة المراهقدة     

هدم قدادة المسدتقبل وأمدل األمدة، لدذلك فدمن توجيده الدراسدات )الصف العاشدر( بشدكل خداص لده مدا يبدرره، ف

والبحوث التربوية والنفسية في هذا االتجاه لهو تعبير صادق عن االهتمام بهم ورعايتهم علدى أسدع علميدة 

 سليمة. 

 مشكلة الدراسة: .2

الب ت الطتلمع الباحث مشكلة دراسته من خالل خبرته بالعمل في المجال التربوي ومالحظته لسلوكيا

البرامج  في اآلونة األخيرة وجد قصورا في ممارستهم لسلوكيات المسؤولية االجتماعية وباالطال  على

المناسبة لممارسة  في بعض الجوانب التي تهيئ للطلبة الفهم الجيد والبيئة نقصااإلرشادية المقدمة لهم وجد 

 مسئولياتهم االجتماعية.

اسة هذه وعلى هذا حاول الباحث صياغة مشكلة بحله بعبارة استفهامية يحاول اإلجابة عليها من خالل در 

 المشكلة دراسة منهجية. 

سلطنة " ما فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى عينة من طالب العاشر ب

 عمان"؟ 

عية اآلتية:ويتفر  من هذا السؤال الرئيع األسئلة الفر  

( فدي المسدؤولية االجتماعيدة بدين α ≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى داللدة )-7

 متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج.

( فددي المسددؤولية االجتماعيددة بددين α ≤0,05توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة )- 2

المجموعددة التجريبيددة والمجموعددة الضددابطة بعددد تطبيددق البرنددامج لصددالح المجموعددة  متوسددط درجددات

 التجريبية.

( فدي المسدؤولية االجتماعيدة بدين α ≤0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد مسدتوى داللدة )-4

 أفراد المجموعة التجريبية على القياس البعدي والمتابعة.

 أهمية الدراسة .3

 النظرية:األهمية 1.3



 
 تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظرية مما يلي:    

يسددتمد هددذا الموضددو  أهميتدده مددن طبيعددة فئددة طددالب الصددف العاشددر )مرحلددة المراهقددة( داخددل  -7

المجتمع فهذه الفئة تعتبر طاقة بشرية هامة ومؤثره في كيان المجتمدع، وتحتداج للعنايدة والمحافظدة 

 المجتمع.عليها لتأمين مستقبلها ومستقبل 

تبرز أهمية هذه الدراسة في قلة الدراسات التي تتعلدق بالمسدؤولية االجتماعيدة لددى طدالب الصدف  -2

العاشددر بسددلطنة عمددان، وهنددا  الكليددر مددن الدراسددات التددي تناولددت هددذه المرحلددة وقدددمت بددرامج 

 للتدخل المهني في موضوعات عديدة ولكنها لم تتناول هذا الموضو  على حد علم الباحث.

د تفيددد هددذه الدراسددة فددي زيددادة الفهددم ألنفسددنا وتوسدديع نظرتنددا الواقعيددة واالجتماعيددة حيددث تؤكددد قدد -4

 الدراسات النفسية واالجتماعية والتربوية أن االنسان ال يشعر بمنسانيته إال ضمن إطار اجتماعي.

 األهمية التطبيقية:2.3  

ة بددالتعرف علددى سددبل تنميتهددا لدددى تفيدد دراسددة المسددئولية االجتماعيددة القددائمين علددى شددؤون التربيدد -7

الطالب، ومن ثم العمل على تدعيم هدذا االتجداه مدن خدالل البدرامج االرشدادية، ووضدع المقدررات 

المناسددبة التددي تعمددل علددى تنميددة المسددؤولية االجتماعيددة، وتوجيدده نظددر المعلمددين والمشددرفين إلددى 

 ولية لدى الطالب.األنشطة والفعليات التي يمكن االعتماد عليها في تنمية المسؤ

استفادة الباحلين والمهتمين في المجال التربوي من مقيداس الدراسدة واإلطدار النظدري الدذي تقدمده  -2

 والبرنامج االرشادي.

 أهداف الدراسة: .4

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األمور التالية:

 التعرف على درجة المسؤولية االجتماعية لدى طالب الصف العاشر. -7

 لبرنامج االرشادي على المجموعة التجريبية بعد تطبيقه.معرفة فعالية ا -2

 معرفة استمرار أثر البرنامج على المجموعة التي يطبق عليها. -4

 

 مصطلحات الدراسة: .5

 ألغراض هذه الدراسة فمن المصلحات الواردة تحمل المعاني المحددة التالية:

 المسؤولية االجتماعية:-1.5

مسؤولية الفرد عن ذاته، وتعبر عن درجة االهتمام والفهم ( هي 1: 2002يعرفها )ربيع وطارق، 

 والمشاركة للجماعة، وتنمو تدريجيا عن طريق التربية والتطبيع االجتماعي داخل الفرد.



 
صف مجمو  الدرجات التي سيحصل عليها طلبة ال-ويعرف الباحث المسؤولية االجتماعية إجرائياً:  

س المسؤولية االجتماعية المستخدم في هذه الدراسة.العاشر من خالل إجابتهم عل فقرات مقيا  

المراهقة:-2.5  

هنية، وهي تعتبر مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرشد تظهر فيها كلير من التبيرات العضوية والنفسية والذ

(.2001فترة نمو شامل )أبو غالية،   

العاشر  طالب الذي يدرس في الصفويحدد الباحث مفهوم المراهق إجرائيا في ظل الدراسة الحالية على ال

( سنة.71-72والذي يتراوا عمره بين )  

الفعالية:-3.5  

تيجة تحقيقا هي القدرة على تحقيق النتيجة طبقاً لمعايير محددة، وتدداد الكفاية كلما أمكن تحقيق الن    

(.721: 7911كامالً )بدوي،   

ية لدى اإلرشادي على تنمية المسؤولية االجتماعهي قدرة البرنامج -ويعرف الباحث الفعالية إجرائياً: 

 طالب الصف العاشر.

البرنامج اإلرشادي:-4.5  

( هو برنامج مخطط في ضوء أسع علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية 74: 2002يعرفه )زهران،      

ي فالمباشرة وغير المباشرة فرديا وجماعيا لجميع من تضمهم المؤسسة أو الجماعة بهدف مساعدتهم 

ؤسسة وخارجها. تحقيق النمو السوي والقيام باالختيار الواعي المتعقل لتحقيق التوافق النفسي داخل الم  

ويقصد بالبرنامج اإلرشادي في البحث الحالي هو مجموعة من اإلجراءات التدريبية المترابطة والمنظمدة   

في ضوء أسع علمية مشتقة من نظريات اإلرشادية والتي تقدم لطالب صف العاشر بهدف مسداعدتهم فدي 

وا المددة الدمنيدة للجلسدة ، وتترا( جلسة إرشادية71البرنامج من ) تنمية المسؤولية االجتماعية ويتألف هذا

 ( دقيقة. 00-10ما بين )

 محددات الدراسة: .6

 تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمحددات األتية:



 
: اقتصددرت هددذه الدراسدة علددى تصددميم برنددامج إرشداد نفسددي وتطبيقدده ميدددانياً الحددود المضوددضعية -7

 الجتماعية.على مجموعة من طالب الصف العاشر الذين يعانون من تدني مستوى المسؤولية ا

  : محافظة شمال الشرقية، مدرسة عبد هللا بن أبي بكر للتعليم األساسي.الحدود المكانية -2

تددددم تطبيددددق البحددددث وأدواتدددده فددددي الفصددددل الدراسددددي األول للعددددام الدراسددددي  الحدددددود اليمانيددددة: -4

 م.2079/2020

 : اقتصرت هذه الدراسة على فئة الذكور دون اإلناث من طلبة الصف.الحدود البشرية -3

 : تحدد البحث بأداتين هما: حدود األدوات -2

المسددؤولية االجتماعيددة مددن إعددداد الباحددث لددذا فددمن نتددائج هددذه الدراسددة تتحدددد بالخصددائص  مقيدداس-أ

 السيكومترية لهذا المقياس وبمدى قدرته على قياس المسؤولية االجتماعية.

 إرشادي جمعي من إعداد الباحث. برنامج-ب

 النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني: اإلطار 

 .المسؤولية االجتماعي1

 : مفهضم المسؤولية:1. 1

اشتقت كلمدة المسدؤولية مدن الفعدل اللالثدي سدأل، وقدد ورد فدي تداج العدروس بدأن المسدؤولية أسدم مفعدول   

منسوب إليه مأخوذ من سأل يسأل مسدؤول، واسدم الفاعدل مدن سدأل: سدائل، واسدم المفعدول مسدؤول، وفعدل 

 م(.7997األمر سأل وسل )الدبيدي، 

رد الدالة على اهتمامده بالجماعدة التدي ينتمدي إليهدا ( "مجموعة استجابات الف72: 7914وعرفها علمان )  

 وفهمه لمشاكلها ومشاركته في حلها".

( "بأنهددا التدددام المددرء بقددوانين المجتمددع الددذي يعددي  فيدده وتقاليددده ونظمدده، سددواء 7914ويعرفهددا بيصددار)  

 كانت وظيفية أو أدبية وتقبله للعقوبات التي حددها المجتمع للخارجين عن نظمه".

( فيرى أنها "خضو  الفرد للعادات وتقاليد المجتمع سواء كانت حسدنة أو كاندت 704: 7911مبنية )أما   

سدديئة ومسددؤولية أمددام المجتمددع، وأن الفددرد إذا أقتنددع بهددا ورضددى عنهددا تصددبح أخالقيددة واجتماعيددة فددي  ن 

 واحد".

ي والفعلددي للفددرد تجدداه ( أن المسددؤولية االجتماعيددة هددي "االلتدددام الددذات2000ويؤكددد علماندده وصددمادي )  

الجماعة وما ينطوي عليه من اهتمام بها، ومحاولة فهم مشاكلها، والمشاركة معها فدي انجداز عمدل مدا، مدع 

 اإلحساس بحاجات الجماعة والجماعات األخرى التي ينتمي إليها".



 
قا من ويالحظ من خالل هذه التعريفات أن بعضها ترى المسئولية ذات طبيعة فردية باألساس، وانطال

المسؤولية الفردية تتشكل المسؤولية االجتماعية ملل تعريف علمان والصمادي.  بينما ترى أخرى 

المسؤولية االجتماعية باعتبارها ذات جذور مجتمعيه باألساس، فالمجتمع هو المسئول عن تشكيل 

اره وتعيينها على المسؤوليات الفردية واالجتماعية التي يمكن أن تؤدى أدواراً أو وظائف تؤكد استمر

 . األفراد ملل تعريف بيصار ومبنية

 

 

 -أهمية دارسة المسؤولية االجتماعية: 2.1

المسؤولية االجتماعية من المبادئ التي اتفقت عليها جميع الملل والشدرائع واألنظمدة والقدوانين، لمدا لهدا     

من دور كبير في صالا األفراد والمجتمعات على حد سواء، فهي من القيم االجتماعية التي حدث المربدون 

وأفرتها الشريعة اإلسالمية وسائر وعلماء الدين والنفع واالجتما  على أهميتها، وضرورة االتصاف بها، 

 المجتمعات البشرية على اختالف عقائدهم وسلوكهم، وهي عامة وشاملة لكل أفراد المجتمع.

فدراسة عملية تنمية المسؤولية االجتماعية تسهم في النهوض بالمجتمع ومواجهدة األخطدار والتحدديات      

مجتمع، وذلك عن طريق الوعي االجتماعي والسياسدي المحيطة به واالنطالق نحو تحقيق األهداف العليا لل

لألفددراد، هددذا الددوعي يجعلهددم تددواقين لخدمددة المجتمددع مددن أجددل تقدمدده ونهوضدده وتحقيددق أهدافدده وإزالددة أو 

 (.2003تخفيف حدة األخطار والتحديات المحيطة به )الخراشي،

ومددا حددولهم وينعدددم إحساسددهم  ولددو تخيلنددا مجتمعددا ينعدددم لدددى أفددراده الضددمير والمسددؤولية نحددو أنفسددهم  

بالقضايا االجتماعية ماذا سيصبح؟ جدما سوف تسود شريعة الباب حيث ال خلق وال التددام وال قدانون وال 

ضددمير. إن االيمددان بممارسددة المسددؤولية االجتماعيددة هددي جدددء مددن اسددتمرار وبقدداء المجتمعددات واألفددراد 

مع يخلو أفراده من اإلحساس بالمسؤولية، ولكن درجدة والحفاظ على توازنها. ومن المؤكد أنه ال يوجد مجت

 اإلحساس تتفاوت من مستواها بمقدار التدام المجتمعات وأفرادها بضمير نفسي واجتماعي يقظ ووا .

ويمكننا القول أن تنمية المسدؤولية االجتماعيدة لددى طدالب الصدف العاشدر) المدراهقين( تعدد عمليدة إنمداء   

تمددع مددن خددالل أنشددطة مختلفددة يشددار  فيددا الطددالب بفعاليددة فددي تشددكيل بيئددتهم وثقافددة احتددرام أنظمددت المج

االجتماعية التي تدفعهم لالشترا  الفعال في الحياة، كما يمكن اعتبراها جدء من عملية تربية قيم المواطندة 

ا إلثدراء الصالحة لديهم  مما يدفعهم إلى المشاركة في كافة قضايا المجتمع ومشكالته، والتي تعد مطلبا مهم



 
مفهدوم عدام يددور حدول الشخصددية اإليجابيدة المتفاعلدة مدع المجتمدع، والقددادرة علدى التكيدف مدع التطددورات 

المتالحقة، والمتفهمة لألسلوب االجتماعي السليم في ممارسة الحقوق، وهي تعندي احتدرام القدوانين السدائدة 

 في الوطن والتوحد معه والعمل على حمايته حرصا على تماسكه.

 المؤسسات التربضية ودورها في تنمية المسؤولية االجتماعية  3.1

هنددا  العديددد مددن المؤسسددات التربويددة التددي تسددهم فددي تنميددة المسددؤولية االجتماعيددة لدددى الفددرد كاألسددرة    

والمدرسة والمسجد ووسائل االعالم واألندية الرياضية وغيرها، وسوف يكتفي الباحث باإلشارة إلدى اثندين 

عنددي هددذا التقليدل مددن شددأن منهمدا وهمددا األسدرة، والمدرسددة وذلددك لشددة ارتباطهمددا بموضددو  البحدث، وال ي

 المؤسسات األخرى ولكن ال يسمح المجال هنا لذكرها لكلرتها ولتعدد أدوارها. 

 

 

 -االسرة: 1.3.1

تعتبر االسرة اللبنة األولى في كيان المجتمع، وهي األساس الذي يقوم عليه المجتمع، وبصالا األسداس   

يصلح البناء، وتكتسب األسرة أهميتها كونها أحدد أهدم المؤسسدات االجتماعيدة التدي يعتمدد عليهدا المجتمدع 

لمجتمددع، وتهيئددتهم لتحمددل فددي رعايددة أفددراده منددذ قدددومهم إلددى هددذا الوجددود وتددربيتهم، وتلقدديهم ثقافددة ا

مسؤولياتهم االجتماعية على أكمل وجه، فالبيت هدو الركيددة الكبدرى وعليده المسدؤولية العظمدى فدي بنداء 

الفدددرد، وتقدددع علدددى كاهلددده تحديدددد شخصددديات األبنددداء وتكدددوين مالمحهدددم اإليمانيدددة والفكريدددة والروحيدددة 

 واألخالقية.

ميددة قصددوى فددي تشددكيل شخصددية الطفددل وتعليمدده ولقددد أصددبح مددن مسددلمات علددم الددنفع أن لألسددرة أه 

مسددؤولياته تجدداه اآلخددرين مددن خددالل تجاربدده فددي المندددل، وتتبددع األسددرة أسدداليب مختلفددة أثندداء عمليددة 

التنشئة االجتماعية يمكن أن تسهم في تنميدة المسدؤولية االجتماعيدة عندد أوالدهدا بالمشداركة فدي بعدض 

إعداد الحفالت وتحمل مسؤولية اآلخدرين والتعداون معهدم المواقف االجتماعية ملل استقبال الضيوف و

 (.700، 2001، وإنكار الذات من أجل الجماعة )بدوي

ويرى الباحث أن االسرة التي تعتمدد مدع الطفدل منهجداً ديمقراطيداً قائمداً علدى الحدوار المتبدادل، وأخدذ   

ن ذاتده بحريددة، وجعلده طرفددا مشداعره و رائدده بعدين االعتبددار، واإلصدباء إليدده والسدماا لدده بدالتعبير عدد

فاعالً في العالقات األسرية، إنما تربي عنده القددرة علدى االسدتقاللية وتعديدد اللقدة بدالنفع وبداآلخرين 

والتعاطف معهم وكلها أسع ضدرورية للمسدؤولية تجداه الدذات واتجداه اآلخدرين، وتبددأ االسدرة تددريب 



 
لياتهم تجداه أنفسدهم بدايدة بداألمور الصدبيرة أبناها على تحمدل المسدؤولية مندذ الصدبر فدي تحمدل مسدؤو

المحدودة إلى أن تمضي إلى ما هو أكبر وأصعب، وهي تقصد بذلك أن يشدب الطفدل ويكبدر وهدو قدادر 

على تحمل المسؤولية وال يلجأ إلى اآلخرين لمساعدته فدي تدولي هدذه المسدؤولية نيابدة عنده، باعتبارهدا 

إلى إكساب أبناءها مسؤوليات أخرى تجاه اآلخدرين،  من خصوصياته وشؤونه لوحده، وتمضي األسرة

 وتخرجهم إلى دائرة أوسع تجاه الحي الذي يعيشون فيه والمجتمع الذي ينتمون إليه.

 المدرسة: 2.3.1

المدرسة هي البيئة اللانية للطفل وهي مصنع الحياة االجتماعية ومصع الدتعلم وفيهدا يقضدي الطالدب جددء   

تلقى فيها صنوف التربية وألوان العلدم والمعرفدة، وهدي عامدل جدوهري فدي تكدوين كبير من حياته اليومية ي

شخصية الفرد وتقدير اتجاهاته وسلوكه وعالقته بالمجتمع األكبر، وهي المؤسسة االجتماعية الرسمية التي 

 .تقوم بوظيفة التربية ونقل اللقافة المتطورة

ة األخدرى بدأن لهدا أهدداف محدددة مسدبقاً، ولدديها وتتميد المدرسدة عدن غيرهدا مدن المؤسسدات االجتماعيد  

 معلمون متخصصون يقومون بتحقيق هذه األهداف من خالل النتائج المصاغة بعناية. 

والمسؤولية االجتماعية في جانب كبير منها نتداج اجتمداعي قدائم علدى االكتسداب والدتعلم، وتلعدب المدرسدة 

( علددى دور Mcnamareايتهددا، ومددن هنددا أكددد مكنمددار )بعناصددرها المختلفددة دوراً هامدداً فددي تنميتهددا ورع

المدرسددة بوصددفها قاعدددة هامددة وأساسددية فددي تنميددة المسددؤولية االجتماعيددة وتلبيتهددا كسددلو  يددومي إيجددابي 

(Mcnamare,1996,P33-35.) 

ويمكن القول ان المدرسة منذ ظهورها وحتى اآلن لها دور تربوي كبير فدي بنداء شخصدية الطالدب ورفدع   

 مستوى المسؤولية االجتماعية لديه. 

 -النظريات المضجهة للدراسة:  4.1

 المسؤولية االجتماعية من وجهة النظر النفسية: 1.4.1

 النظريات السلضكية7.7.3.7 

االجتماعية سلو  شدأنها شدأن الظدواهر النفسدية األخدرى تخضدع لقدوانين الدتعلم ملدل وترى أن المسؤولية     

 التقليد، التعديد، اللواب، العقاب، اإلنطفاء، التعميم، التمييد.

لذلك فمن السلوكيون عمومداً يؤمندون بدأن الشخصدية متعلمدة وأنهدا تتبيدر بتبيدر الخبدرات والمواقدف البيئيدة   

جتماعية يتم من خدالل اكتسداب الفدرد لعدادات مناسدبة تسداعده علدى التعامدل مدع وأن الشعور بالمسؤولية اال



 
: 2000اآلخددرين والتوافددق مددع البيئددة وأداء أدواره ومسددؤولياته بالشددكل المطلددوب )الريمدداوي و خددرون،

231.) 

 النظريات التحليلية النفسية  2.1.4.1

اعيدة متدأثرة بدالقوة االجتماعيدة أكلدر مدن تأثرهدا ويؤكد أصحاب هذا االتجاه علدى ان النداس مخلوقدات اجتم      

بالقوة البيولوجية، فالفرد انسان اجتماعي بطبعه وان مشداكله ناتجده عدن انفصداله عدن مجتمعده فهدو بحاجده 

 (. 242: 2070الى االبدا  واالبتكار والشعور باالستقالل الذاتي وتحمل المسؤولية )سفيان، 

هتمام االجتمداعي سيصدبح شخصداً غيدر مرغدوب اجتماعيداً، وقدد تكدون فالشخص الذي ال يملك شعوراً باال  

نتيجدة ذلددك الخددروج علدى قدديم وقواعددد ومعددايير المجتمدع األساسددية وهددذا مظهددر خطيدر مددن مظدداهر نقددص 

 المسؤولية االجتماعية.

 

 

 

 النظريات اإلنسانية 3.1.4.1

ونفسدية فدمذا اسدتطا  ان يشدبع حاجاتده أصحاب هذا االتجاه يرون ان لكل شخص حاجات فسديولوجية       

الفسيولوجية فمنه يستطيع ان يشعر بالحب واالحترام اتجاه ذاته واآلخرين مما يؤدي بدوره الى الشدعور 

بتحقيددق الددذات الددذي يكسددب الفددرد الشددعور باللقددة بقدراتدده وامكانياتدده فددي تحمددل المسددؤولية االجتماعيددة 

 (.2074)الحراحشة، 

 م االجتماعي نظرية التعل 4.1.4.1

وفقاً لهذه النظرية فان المسؤولية االجتماعية يمكن ان يتعلمها االفراد من خالل النمذجة، فالنداس يقلددون    

سلو  االخرين كذلك األطفال يقلدون والديهم، وهذا يعني ان تعلم أي نو  من أندوا  السدلو  يعتمدد علدى 

طفددال مددلالً يتعلمدون االيلددار مددن خددالل مشدداهدة التطبيدع االجتمدداعي الددذي يتعددرض لده الطفددل، وعليدده فاأل

ومحكاه نماذج تتسم باإليلار فيقومون بتقليدهم، وبذلك فمن العمليات العقلية والصفات الشخصدية والسدلو  

 (.37: 2000االجتماعي وتحمل المسؤولية يتم عن طريق االقتران والتقليد وانمذجة )الجنابي، 



 
 نظرية االختيار 5.1.4.1

يعددد مفهددوم المسددؤولية االجتماعيددة مددن أهددم المفدداهيم التددي تسددتند اليهددا نظريددة االختيددار لصدداحبها ولدديم      

(، اذ يدرى ان االنسددان يولدد ولديدده مجموعدة مددن الحاجدات العضددوية والنفسدية أهمهددا Glasserغالسدر)

وتحقيدددق الدددذات  حاجدددات البقددداء والطمأنيندددة والحدددب واالنتمددداء والقدددوة والسددديطرة والحريدددة واالنسدددجام

والمعرفددة واالسددتطال ، وان القيددام بالمسددؤولية هددو اشددبا  لهددذه الحاجددات بانسددجام مددع قدديم ومعددايير 

 الجماعة التي ينتمي اليها الفرد وفي إطار المجتمع الذي يعي  فيه.

 خالصة وتعقيب:

فدي عددة أمدور من خالل طرا وجهدات النظدر السدابقة يدرى الباحدث أن هندا  نقداط اتفداق بدين المنظدرين   

أهمها أنهم ينظرون إلى اإلنسان على أنده مخلدوق وا  يحكمده اإلدرا  والعقدل وهدو كدائن اجتمداعي يسدعى 

إلى االندماج في الجماعة االنسانية التي تحيط بده ، ويدرون أن اإلنسدان لديده اسدتعداد فطدري لنمدو الشدعور 

تعداون، المحدب لألخدرين وأن مظداهر بمسؤوليته االجتماعية والتي هي من خصدائص االنسدان السدوي، الم

النقص في هذا الشدعور تتملدل فدي اإلنسدان المنعددل الدذي يشدعر بداالغتراب مدع نفسده ومدع األخدرين، وأن 

أغلددب هددؤالء المنظددرين يجمعددون علددى أهميددة المحدديط األسددري واالجتمدداعي للفددرد فددي تنميددة الشددعور 

 للتفاعل مع الحياة بجد ونشاط.بالمسؤولية االجتماعية وتمكينها لديه من خالل إعداده 

كمددا أن هنددا  نقدداط اخددتالف بددين هددذه النظريددات حددول مفهددوم المسددؤولية االجتماعيددة، فقددد تددم تندداول هددذا   

المفهوم من زوايا مختلفة، فبعض هذه النظريدات اكددت علدى أن الفدرد والمجتمدع شديئين متدرابطين ويعتمدد 

ن المجتمع فمنه يعمل بشجاعة واقدام للتبلب على مشدكالته كل منهما على االخر فاذا شعر الفرد انه جدء م

وتكريع وقته لخددمتهم، فدي حدين اكددت نظريدات أخدرى علدى ان ال يمكدن ان نددرس أي سدمة مدن سدمات 

 الشخصية او أي ظاهرة نفسية او اجتماعية او سلوكية إال من خالل اندماج الفرد وتفاعله مع اآلخرين.

 ة النظر االجتماعية:المسؤولية االجتماعية من وجه 2.4.1

 النظرية التفاعلية الرميية 1.2.4.1

وتشير هذه النظرية إلى أن الفرد يكّون صورة عن نفسه بمساعدة المحيطين به والمتفاعلين معه، ومن ثم   

يتقبل عقله هذه الصورة باعتبارها صورة موثوق بها ومقبولة عند اآلخرين، ثم يتفاعل معها على أنها هي 

راجعة تبذي سلوكه بحيوية  الصورة الحقيقة لنفسه، وبذلك تكون الصورة النفسية للفرد بملابة صورة

هادفة في تفاعله مع اآلخرين كما نجد أن معرفة الشخص لنفسه ال تحصل بسرعة بل بشكل تدريجي وفي 



 
أوقات مختلفة ومتباينة بين السهولة والصعوبة عبر التفاعل المستمر مع أفراد جماعته، ومن هذا تتشكل 

يها يواجه الطفل اللواب والعقاب من قبل والديه من عنده المسؤولية االجتماعية التي تبدأ من االسرة وف

 (. 92: 2002خالل سلوكه معهم )عمر، 

 

 نظرية الدور 2.2.4.1

ترى أن اإلنسان يرتبط بالجماعة والمجتمع من خالل األدوار التي يشبلها، وأن تشكل الذات ونموها   

والتعبير عنها ترتبط بالدور ومكانته في البناء االجتماعي، وبهذا يتحول االهتمام من الفرد كفاعل ومتفاعل 

 إلى الدور )المكانة( كمفهوم مركب في تحليل البناء االجتماعي.

ظر نظرية الدور إلى الجماعة والتنظيمات االجتماعية كشبكات عالقات بين األدوار يتضمن مفهوم وتن  

الدور في هذه الشبكات ارتباطه بمجموعة الحقوق والواجبات المحددة ثقافياً، عرفاً أو قانوناً، مما يجعل 

هذا أن أداء الدور يرتبط أداء الدور ضمن مكانة اجتماعية مرتبط باإلطار اللقافي للجماعة، عالوة على 

بالحاجات العضوية والتوقعات الخاصة بالموقف التفاعلي، ثم بالتوقعات العامة للجماعة والمجتمع، وبهذا 

 يربط سلو  اإلنسان بمتبيرات ذاتية وأخرى موضوعية ثقافية اجتماعية. 

يوظفون  راداً يشبلون مكاناتوترتكد عالقة الفرد بالمجتمع على مفهوم الدور الذي يشمل اف               

لدور إلى ذواتهم وقدراتهم األدائية في أداء الدور، ليتوافقوا مع أنوا  من التوقعات العامة، ويميل منظرو ا

(.2003علمان، اللقافية )ربط الدور والتوقعات بالوصفات   

 النظرية الضظيفية 3.2.4.1

ع، وأجدائه المنتظمة والمرتبطة في نظام معين تتناول النظرية االنسان ككائن حي وعضو في المجتم    

ووظيفة هذه األجداء هي حمايته والمحافظة على إتمام العمليات الوظيفية، وال يعتبر الفرد عنصرا 

 (.2071اجتماعياً إال إذا تفاعل مع اآلخرين وتضامن معهم بشكل جماعات ومنظمات متماسكة)ليلة،

 خالصة وتعقيب:

أن نظريددة التفاعليددة الرمديددة تجعددل الحاجددات األساسددية للفددرد هددي الطاقددة الدافعددة لتأسدديع المسددؤولية     

الفردية عن السلوكيات واألفعال التي تستهدف إشبا  هذه الحاجات لإلنسدان. وإن المسدئولية الفرديدة ال 

 ساسية لمواطنيه.تتحقق إال من خالل تأسيع المجتمع المستقر القادر على إشبا  الحاجات األ

فالمقابل فمن نظريتي الدور والوظيفية تعتبران أن المجتمع هو المرجعيدة األساسدية لتعيدين المسدؤولية       

االجتماعية، وذلدك باعتبدار أن المجتمدع هدو الدذي يحددد القواعدد الحاكمدة للمسدؤولية مدن خدارج الفدرد، 



 
وارتباطدددا بدددذلك فدددمن نسدددق اللقافدددة والقددديم فدددي المجتمدددع هدددو الدددذي يتضدددمن تحديدددد طبيعدددة المسدددؤولية 

االجتماعية، والتي ينببي أن يقوم بها الفرد استنادا إلى مكانته في بناء المجتمع، أي استنادا إلدى المكاندة 

 التي يشبلها واألدوار التي يقوم بها.  

.2 المراهقة  

مفهضم المراهقة 1.2  

 المراهقة مشتقة من الفعل )رهق( والتي وردت في معاجم اللبة العربية بمعان عدة:    

(.ب)ابن منظور، لسان العروالمراهق: الذي قارب الحلم  ق" جهل في اإلنسان وخفة في عقله.قيل "الره  

النضج  تعريف علم النفع للمراهقة: هي المرحلة العمرية التي ينتقل فيها االنسان من الطفولة إلى  

الجسمي، والعقلي، والنفسي، واالجتماعي، والتي يصبح فيها الفرد قادرا على اتخاذ قرارته واهتماماته 

بنفسه، لكن هذا النضج ال يعني نضجا كامال بمفهومه الصحيح، فهنا  أشخاص قد يكتمل نضجهم بعد 

 (.2009سنوات عديدة تصل إلى أكلر من خمع سنوات من بلوغ سن المراهقة )هارد، 

ن المراهقة ليست بفترة مستقلة عن حياة الفرد وال منفصلة عن باقي مراحل نموه، فهي اويمكن القول 

جدء ال يتجدأ من عملية النمو، وأن المراهق لم يعد طفال وال يكون راشد وانما يقع ما بين مرحلتي 

 الطفولة والرشد فهي مرحلة انتقالية ما بين الطفولة والرشد.

 

 

 

 النظريات المفسرة للمراهقةأهم  2.2

 النظرية التاريخية والثقافية:1.2.2

تهددف هددذه النظريددة إلددى دراسدة المراهقددة فددي ضددوء التحقيددب التداريخي واللقددافي، بتتبعهددا فددي مسددارها   

النشوئي واالرتقائي قصد فهم سيرورتها الدمانية والمكانية، ورصد أبعادهدا اللقافيدة. ومدن أهدم رواد هدذه 

ضددو  والتهمددي  فددي ( الددذي يعتبددر المراهقددة فتددرة التبعيددة والخGerard Lutteالنظريددة جيددرار لددوت )

 (.2001مجتمع الالمساوة والربح المادي الذي يبيب فيه مبدأ احترام االنسان )حمداوي، 

 النظرية العضضية: 2.2.2



 
( هو أول من قارب المراهقة من وجهة نظر بيولوجية وعضوية في Stanely Hallيعد ستانلي هول )

بية من فترات حياة اإلنسان، وبالتالي فهي عالقتها بالمقترب السيكولوجي، واعتبر المراهقة فترة عص

بملابة عاصفة أو أزمة وقلق وتوتر واضطراب، تتر   ثار سلبية في نفسية المراهق. ولم يهتم ستانلي 

 (.2074هول بالمؤثرات االجتماعية أو البيئة المكتسبة)الكيري،

 النظرية االجتماعية الثقافية 3.2.2

( التي ركدت على مالحظدة سدلو  M.Meadريكية مارجريت ميد ) رائدة هذا االتجاه هي العالمة األم

 األطفال والمراهقين وأثر التربية في تكوين الشخصية.

وتددرى "ميددد" أن المراهقددة تختلددف مددن بيئددة اجتماعيددة وثقافيددة إلددى أخددرى، فالمراهقددة التددي تعرفهددا 

 (.2001تقليدية )النواري،المجتمعات المتحضرة ليست هي المراهقة التي يعيشها أفراد المجتمعات ال

وتنفددي "ميددد" بددذلك مددا ذهبددت إليدده الدراسددات التقليديددة خاصددة منهددا النظريددة العضددوية التددي تعتبددر أن  

خصائص "المراهقة" تتحدد من خالل التبيرات البيولوجية والعضوية التي تحددث اثناءهدا، دون الحدديث 

 عن العوامل الخارجية، واللقافية المحيطة بالخصوص.

 نظرية التحليل النفسي 4.2.2

( علدى أهميدة مرحلدة الطفولدة فدي النمدو النفسدي Freudأكدت نظرية التحليل النفسي لسيجموند فرويد ) 

 وعلى خبرات الطفل األولى وعلى العوامل الالشعورية في تكوين وتطور شخصية المراهق.

ة جديددة بقددر مدا هدي إعدادة تجديدد وخالصة القول إن نظرية التحليل النفسي تعتبر المراهقة ليسدت والد

 نشاط العديد من العمليات التي تتم منذ الطفولة.

 

 

 

 النظريات السلضكية 5.2.2

 نظرية المجال 1.5.2.2

( المراهقة في ضوء منظور نسقِي كلي على غرار النظرية الجشطلتية، Levin Kدرس كارت ليفين )

على أساس وجود مجموعة من العوامل القريبة والبعيدة التي تتفاعل كليا بشكل نسقي، فتؤثر في حياة 



 
المراهق سلبا أو إيجابا، بمراعاة العوامل النفسية واالجتماعية والعضوية والذهنية والفيسيولوجية 

 (.432: 2003)ملحم، 

ويمكن القول ان نظرية المجال تعتبر المراهقة مرحلة انتقالية في حياة الفرد، مرحلة يعاني فيها الكلير 

 من االضطرابات، فنحن أمام حالة نفسية غير مستقرة.

 نظرية "ألبضرت" 2.5.2.2

فدي تتبدع نمدو  مدع االتجداه الفرويددي –إلى حد كبيدر  –تتفق هذه النظرية في دراستها لمراحل نمو الفرد 

الفرد من الطفولة حتى الرشد، إال أن االخدتالف يبقدى فدي أن "فرويدد" يتتبدع نمدو الددافع الجنسدي وتدأثيره 

على سلو  الفرد في مختلف مراحل النمو. في حين نجد "ألبورت" يتتبع نمدو الدذات أو "األندا" التدي هدي 

 بملابة نواة الشخصية، وذلك من الطفولة إلى سن النضج.

 

 

 النظرية المعرفية 1.2.2

راسته رائد هذه النظرية هو "جان بياجيه" الذي ارتبط اسمه بدراسة النمو المعرفي لدى الطفل، ففي د

طفة كعاملين للمراهقة ال يركد على االضطرابات التي تعرفها الشخصية، وإنما يركد على التفكير والعا

 أساسين يؤثران في هذه المرحل.

 نظريات المراهقةخالصة وتعقيب على 

نظرا على ما سبق فقد خضعت المراهقة لتصورات تاريخية، وبيولوجية، ونفسية، واجتماعية حاولت أن 

تفهم وتفسر المراهقة بالتركيد على مجموعة من العوامل، والتي تختلف من نظرية إلى أخرى، فالنظرية 

هقة ولم تهتم بالمؤثرات االجتماعية العضوية ركدت على الجوانب البيولوجية والعضوية في تفسير المرا

أو البيئية المكتسبة، أما النظرية االجتماعية اللقافية فقد ركدت على تأثير البيئة االجتماعية واللقافية في 

تكوين شخصية المراهق، بينما ركدت نظرية التحليل النفسي على العوامل الالشعورية وتتبع نمو الدافع 

"ألبورت" في تتبع نمو الذات أو "االنا" لدى المراهق، وركدت نظرية الجنسي، في حين ركدت نظرية 

 بياجية على المنظور العقلي والذهني والمعرفي في تفسير المراهقة.

المراهقين دراسة المسؤولية عند  3.2  

 تعد مرحلة المراهقة من أهم مراحل النمو في حياة الفرد، ان لم تكن أهمها على االطالق، وهي مرحلة     

( أنها 7911د، انتقالية، ينتقل فيها الفرد من االعتماد على البالبين إلى االعتماد على النفع، ويرى )سع



 
ت السريعة في المرحلة التي تتبلور فيها الشخصية وتأخذ مالمحها اللابتة، وتتسم بالتبيرات والتحوال

 المجاالت النمائية المختلفة. 

، وعدم التركيد، وقد تكون سبب في نقصان حيوية المراهقوتؤدي هذه التبيرات الى التشتت وعدم 

له الدراسي، الرغبة في القيام بالكلير من األعمال ويشعر بالخمول والكسل مما يؤثر على نشاطه وتحصي

لخجل من كما تؤدي الى تخيله بعض األشياء الخاطئة ويفسرها بطريقة مختلفة عن واقعها فيشعر با

 اآلخرين.

اء شخصيته كما يبدأ الفرد في مرحلة المراهقة إلى االستقالل الذاتي والتحرر من سلطة االهل والكبار لبن

لطة وهويته الخاصة، وأول بوادر هذا االستقالل رفض كل ما يطلب األهل منه القيام به، والتمرد على س

ة ليتحول إلى أساتذته في المدرس الكبار والقيم االجتماعية، ويتخذ هذا الرفض أشكاال متنوعة، فقد يعارض

 مهرج الصف أو زعيمه، وأحيانا يكون انطوائيا ويميل إلى الوحدة. 

بية واذا اضفنا الى ذلك كله تدايد مستويات أحداث الحياة الضاغطة، وتراجع دور االسرة في التر   

خاصة ر من األبناء وووجود العمالة الوافدة التي تخدم في معظم بيوت األسر الخليجية، نجد أن الكلي

ي فهم يجدون المراهقين لديهم تدني في مستويات النضج وتحمل المسؤولية تجاه االسرة والمحيط االجتماع

كل طلباتهم على طبق من ذهب دون بذل أي جهد أو تعب، وال يهتمون بمفاهيم الحياة المسؤولة، 

لفيديو لتواصل االجتماعي، وألعاب اوالسلوكيات الدالة على النضج، باإلضافة الى ادمانهم لشبكات ا

اتهم والجلوس ساعات طويلة أمام شاشات االجهدة أصبح التركيد على اللهو واللعب على حساب نشاط

ى في االسرية والقيام بمسؤولياتهم االجتماعية، وما يالحظ من الالمباالة واإلهمال في الدراسة والفوض

ية ية في األمور، وعدم المشاركة في المناسبات االجتماعالمدارس وإفساد الممتلكات العامة وعدم الجد

 والوطنية ما هي إال مظاهر لتدني مستويات المسؤولية االجتماعية. 

طبى لذا أصبح من الضروري وجود برامج االرشاد والتدريب المقدمة للمراهقين في المدارس التي يت

 ة المراهق على فهم نفسه، والقيامعليها الجانب التحصيلي على الجوانب األخرى، من أجل مساعد

ن، والقدرة بمسؤولياتهم، والتي من معانيها اإلخالص في الدراسة، والقيام بالواجبات، وااللتدام بالقواني

لذا  على اتخاذ القرار، واالنتماء للوطن، واإلحساس بمشكالت المجتمع، وإدرا  أهمية المجتمع وقيمه،

من خالله تحقيق هذه األهداف. أعد الباحث هذا البرنامج الذي يأمل  

 

 

الدراسات السابقة. 3  



 
اهتمت  الدراسات الضصفية التي اهتمت بقياس مستضيات المسؤولية االجتماعية والدراسات التي 1.3

جتماعية وعالقتها ببعض المتغيراتبدراسة المسؤولية اال  

الهوية من خالل المسئولية ( إلى التعرف على إمكانية التنبؤ بأزمة 2070هدفت دراسة)مروة و خرون،

( طالب وطالبة بالصدف 277االجتماعية لدى طلبة التعليم اللانوي العام والفني، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالب وطالبة بالصف األول اللانوي الفندي )صدناعي وزراعدي وتجداري( 230األول اللانوي العام وعدد )

)اعدداد البداحلين( ومقيداس المسدئولية االجتماعيدة )اعدداد  ، وتمللت أدوات الدراسدة فدي مقيداس أزمدة الهويدة

الباحلين( وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه يمكن التنبدؤ بأزمدة الهويدة لددى طلبدة التعلديم اللدانوي العدام والفندي 

 من خالل درجاتهم الكلية على المسئولية االجتماعية.

شباب نحو المسؤولية االجتماعية، ولتحقيق ( الكشف عن وجهة نظر ال2071وهدفت دراسة )القادري،     

( أنلى، اختيروا بطريقة 17( ذكر، )29( شاب )740أهداف الدراسة تم االعتماد على عينة مكونة من )

عشوائية من مدينة وهران، وعلى االستبيان صادق وثابت، وعلى عدد من األساليب اإلحصائية تمللت في: 

لنا الى النتائج التالية: ال يوجد فرق بين استجابات الشباب في وجهة النسبة التائية، تحليل التباين، وتوص

نظرهم نحو المسؤولية االجتماعية يعدى لمتبير الجنع، ويوجد فرق بين استجابات الشباب نحو المسؤولية 

  االجتماعية يعدى المستوى التعليمي.

، الجتماعية وثقافة التسامحعلى العالقة بين المسئولية االتعرف  (2072الشمري وتناولت دراسة )

(. واستخدمه الدراسة مقياس 29-24( طالبا تتراوا أعمارهم ما بين )307وتكونت عينة الدراسة من )

( ومقياس ثقافة التسامح )إعداد الباحث(، وأشارت النتائج 2007المسئولية االجتماعية )إعداد الحارثي،

جتماعية ثقافة التسامح.إلى وجود عالقة إيجابية مباشرة بين المسئولية اال  

ة.الدراسات التجريبية التي هدفت إلى بناء برامج ارشادية في تنمية المسؤولية االجتماعي 2.3  

لية ( هدفت إلى الكشف عن فاعلية البرنامج االرشادي في تنمية المسئو2079دراسة )طلب، وسليمان  

ة دراسة من طالب وطالبات في مرحلاالجتماعية وقيم المواطنة لدى عينة الدراسة. وتكونت عينة ال

مما ( سنة، واستخدما الباحلان المنهج شبه التجريبي. وقد ص22-70البكالوريوس، تراوحت أعمارهم من )

صلت األدوات التالية: مقياس المسئولية االجتماعية، ومقياس قيم المواطنة، وبرنامج إرشادي. وقد تو

الب بين المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة لدى ط الدراسة إلى وجود ارتباط موجب ودال إحصائيا

 الجامعة.



 
إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية المسئولية  (2071دراسة )السيد، هدفت و

( طالبة تم اختيارهم بشكل 00االجتماعية لطالبات جامعة الملك عبد العديد، وتألفت عينة الدراسة من )

( سنة، واستخدمت الدراسة مقياس 20-79عشوائي من مختلف الكليات ممن تتراوا أعمارهن بين )

جتماعية باإلضافة إلى برنامج إرشادي انتقائي. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة المسئولية اال

إحصائية لصالح العينة التجريبية على مقياس المسئولية االجتماعية بأبعاده في القياس البعدي والتتبعي، 

االقتصادية أو  ولم تجد الدراسة فروق بين أفراد العينة تعدي إلى متبيرات التخصص أو العمر أو الحالة

 االجتماعية.   

ة ( برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية، وأجريت الدراس2071وصممت دراسة )المشيخي، 

( 20-79( طالبا من طالب قسم التربية الخاصة تتراوا أعمارهم الدمنية بين )40على عينة قوامها )

ود فروق لبرنامج االرشادي. وقد أظهرت النتائج وجسنة، وقد أعد الباحث مقياس المسئولية االجتماعية وا

ولية لصالح دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس المسئ

 المجموعة التجريبية. 

( فاعلية برنامج إرشادي لخفض السلو  2071وتناولت دراسة )عمارة، والبيومي، وعبد الوهاب 

( 20-70( من طالب جامعة الطائف تتراوا أعمارهم   من )791ت عينة البحث من )الفوضوي. وتكون

( طالبا ممن حصلوا على أعلى درجات مقياس السلو  الفوضوي، 20سنة، وتم اختيار عينة قوامها )

 وأدنى الدرجات على مقياس المسئولية االجتماعية في القياس القبلي. 

فاعليته في تنمية المسؤولية االجتماعية والكفاءة الذاتية المدركة  لمعرفة( دراسة 2074وأجرت )الكليبية، 

( نديلة خضعن لبرنامج إرشادي جمعي. وتوصلت 72لدى نديالت السجن. وتكونت عينة الدراسة من)

الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية، على الدرجة الكلية لمقياسي 

جتماعية والكفاءة الذاتية المدركة، ولكل بعد من أبعادهما على القياسين القبلي والبعدي المسؤولية اال

كما توصلت الدراسة الجمعي المستخدم في هذه الدراسة،  لصالح القياس البعدي، تعدي لبرنامج اإلرشاد

ية لمقياسي الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية على الدرجة الكل

 المسؤولية االجتماعية، والكفاءة الذاتية المدرجة، ولكل بعد من أبعادهما على القياسين: البعدي والمتابعة.

( الكشف عن أثر استخدام برنامج ارشادي Brooks,et al .2000وهدفت دراسة دراسة بروكع و خرون )

( طالبا من طالب 20في تحسين المهارات االجتماعية، واالحترام، والمسؤولية لدى عينة مكونة من )

المرحلة اللانوية الذين تم اختيارهم عشوائيا من مجموعة المدارس اللانوية في المنطقة الجنوبية البربية من 



 
برنامج ارشادي قائم على التعلم التعاوني وتدريع مهارة االستخدام، الواليات المتحدة. تم استخدام 

اشارت نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق دالة احصائيا وواالتصال، والتعاون، والتنظيم وحل المشكالت. 

 في مستوى المسؤولية االجتماعية لدى الطالب المشاركين في االختبارين القبلي والبعدي.

، لدراسات السابقة في صياغة فرضيات الدراسة، ومشكلة الدراسة، واإلجراءاتتم االستفادة من ا

ية الواسعة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة، كما أغنت الدراسات السابقة البحث من حيث الخلفية النظر

 التي تم االسترشاد بها في تطوير مقياس الدراسة، وبناء البرنامج االرشادي.

إرشاد جمعي  مكانة هامة بين الدراسات السابقة، كونها هدفت لمعرفة فعالية برنامج وتحتل الدراسة الحالية

لطنة عمان، يستند الى االرشادي االنتقائي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الطلبة المراهقين في س

إرشادية  والذي لم يتم بناءه من قبل حسب علم الباحث، مما يساعد على إثراء الميدان في تطوير برامج

من  أخرى، وهذا ما دفع الباحث إلجراء الدراسة الحالية، كما أن هذه الدراسة تعتمد على التحليل الكمي

ا يميدها عن خالل درجات المقياس والتحليل الكيفي من خالل تطبيق المقابلة في معالجة البيانات، وهذا م

اييع اإلحصائية.الدراسات السابقة التي جاءت في مجملها كمية تعتمد على المق  

 الفصل الثالث: منهجية الدراسة

مجتمع البحث:. 1  

ال ( طالبا مقيدا في الصف العاشر األساسي في كافة مدارس محافظة شم110يتكون مجتمع البحث من )

 الشرقية قطا  المضيبي.

عينة البحث األساسية:. 2  

با الذين حصلوا على أقل ( طال43بلبت عينة البحث األساسية من طالب الصف العاشر األساسي )

( سنة تم توزيعهم عشوائيا إلى 71-72الدرجات في مقياس المسؤولية االجتماعية، تتراوا أعمارهم من )

( طالبا، تم اختيار إحدى المجموعتين عشوائيا بطريقة 71مجموعتين متساويتين تتكون كل منهما من )

ضابطة.القرعة لتصبح المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة ال  

( لعينتين مستقلتين لمعرفة ما إذا كانت هنا  فروق بين متوسطي كل T.Testقام الباحث باستخدام اختبار)

من المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي لمقياس المسؤولية االجتماعية، تم استخرج 

التجريبية والضابطة في مقياس المسؤولية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات كل من العينة 

 (.7االجتماعية، وتمت المقارنة بين المتوسطين، كما يوضح ذلك جدول )



 
 

 

 (1جدول )

القيمة التائية لداللة الفرق بين متضسطي المجضعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي لمقياس 

 المسؤولية االجتماعية

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

التائية 

 المحسوبة 

درجات 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

الداللة 

 اللفظية

  18.80 219.41 71 التجريبية 

0.585   
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0.567 

 

 14.27 220.82 71 الضابطة غير دالة

 

بين متوسط العينة التجريبية  ( انه ال توجد فروق دالة إحصائيا7يتضح من النتائج المبينة في الجدول )

ومتوسط العينة الضابطة في االختبار القبلي لمقياس المسؤولية االجتماعية مما يعني تكافؤ عينة البحث 

األساسية )التجريبية، والضابطة( في اختبار مقياس المسؤولية االجتماعية قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي 

 الجمعي.

 أدوات الدراسة:. 3

  لمسؤولية االجتماعية:مقياس ا 1.3

أعد الباحث مقياس خاص لقياس المسؤولية االجتماعية عند طالب الصف العاشر بعد أن طلع على عدد 

(، 2073(، و)القرني، 2072من المقاييع التي استخدمت في دراسات سابقة كمقياس )الرشود ،

ات مختلفة عن البيئة التي (، فوجد أن هذه المقاييع صمتت لبيئ2009(، و)المومني، 2072و)صوالحة، 

سوف يجري فيها الباحث دراسته، ، وتم تحديد األبعاد الرئيسية للمقياس)الوعي بالمسؤولية االجتماعية، 



 
والمسؤولية االجتماعية نحو الذات، والمسؤولية االجتماعية نحو المدرسة وزمالء الدراسة، والمسؤولية 

( فقرة، 02ية نحو المجتمع(، حيث وصل عدد الفقرات إلى )االجتماعية نحو األسرة، والمسؤولية االجتماع

درجات(،  3درجات(، موافق ) 2حدد الباحث لكل فقرة من فقرات المقياس خمسة بدائل موافق بشدة )

درجة(، وبذلك فمن درجة المفحوص  7درجتان(، غير موافق بشدة ) 2درجات(، غير موافق ) 4محايد )

، كلما ارتفعت درجة المستجيب فمن درجة إحساسه بالمسؤولية تدداد( درجة، ف322-02تتراوا ما بين )

فتم التعرف على دالالت الصدق لمقياس المسؤولية االجتماعية بطريقة ا الصدق الظاهري )عرضه على 

ثبات ،.( ، كما قام بالتأكد من 09،. و 07محكمين(، كما قام بالتأكد من صدق البناء الذي تراوا بين ) 70

(. وعن طريق حساب ثبات االتساق 0.82وقد بلبت قيمته)خالل معامل )ثبات اإلعادة(،  المقياس من

 ( 0.89الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وقد بلبت قيمته)

 المقابلة:  2.3

لدعم نتائج التحليل الكمي لدرجات طالب الصف العاشر في المجموعتين التجريبية والضابطة على 

االجتماعية وفي جميع القياسات القبلي والبعدي والمتابعة، استخدم الباحث أسلوب مقياس المسؤولية 

المقابلة إلجراء تحليل نوعي لمجموعة من األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة التي تعكع مدى التبير الذي 

 الكمي.حصل في متبير الدراسة )المسؤولية االجتماعية(، وللوصول إلى تحليل نوعي يعدز نتائج التحليل 

 البرنامج االرشادي: 3.3

قام الباحث بمعداد وتصميم برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية االجتماعية للمراهقين، وقبل أن يشر  في 

تصميه اطلع على أدبيات البرامج االرشادية، وعلى عدد من البرامج التي طبقت من قبل، وعلى خصائص 

( جلسة 71م بتصميم برنامج إرشادي جمعي مكون من )المرحلة العمرية لعينة الدراسة، ومن ثم قا

 ( أسابيع.0إرشادية، وتم تنفيذها على مدى )

 -األسس النظرية التي يقضم عليها البرنامج: 1.3.3

يستند البرنامج االرشادي الجمعي الذي تم بناءه وتصميمه في هذه الدراسة على االرشاد االنتقائي، والذي 

البرنامج تتطلب ممارسة فنيات إرشادية مالئمة ألهداف هذه المرحلة  يوضح أن كل مرحلة من مراحل

 دون سواها.

 أهداف البرنامج: 2.3.3

 تحديد مفهوم المسؤولية االجتماعية وخطورة الالمسوؤلية.  -



 

 استبصار أعضاء المجموعة االرشادية ألسباب ضعف توافقهم النفسي وعجدها عن تحمل المسؤولية. -

 اإليجابية لدى األعضاء تجاه المسؤولية االجتماعية.تنمية االتجاهات  -

إدرا  أعضاء المجموعة االرشادية بالمسؤولية نحو الجماعة التي ينتموا إليها سواء كانت أسرة أو  -

 مدرسة أو زمالء.

تطبيق أعضاء المجموعة االرشادية لما تعلموه من أساليب ومهارات في تنمية المسؤولية االجتماعية  -

  لواقعية من خالل الممارسة الفعلية لها.في حياتهم ا

 

 ( جلسات البرنامج االرشادي2جدول )

زمن  موضو  الجلسة أسم البعد م

 الجلسة

 الهدف من الجلسات



 
7  

 الوعي بالمسؤولية

(7القيم في حياتي ) -  

ق""العمل بروا الفري  

(2القيم في حياتي ) -  

 "االنتماء والمواطنة"

 

(10 )

 دقيقة

(10 )

 دقيقة

زيادة الوعي بالمسؤولية االجتماعية من خالل  -

 غرس قيم المواطنة واالنتماء والقيادة.

تعديد روا المواطنة لدى األعضاء من خالل  -

 المشاركة في شئون المجتمع.

تدريب أعضاء المجموعة اإلرشادية ليكونوا  -

 أصحاب شخصيات قيادية في المجتمع.

ة المسؤولية االجتماعي 2

 نحو الذات

قديري لذاتيت -  

 

مشكلتي أنا أحلها -  

 

قراري مسؤوليتي -  

(00 )

 دقيقة

(10 )

 دقيقة

 

(10 )

 دقيقة

هم أن يدر  أعضاء المجموعة اإلرشادية مسؤوليات -

 تجاه أنفسهم.

أن يتعلم أعضاء المجموعة اإلرشادية تحمل  -

ها.المسؤولية في كل المواقف التي يتعرضون ل  

ذاتية خالل النظرة الالتدريب على تقدير الذات من  -

 لنقاط القوة.

أن يتعلم أعضاء المجموعة اإلرشادية االعتماد  -

 على أنفسهم.

4  

ة المسؤولية االجتماعي

نحو المدرسة وزمالء 

 الدراسة 

يمدرستي مسؤوليت -  

 

ة االتجاهات اإليجابي -

 نحو المدرسة

أتطلع لمرحلة  -

 دراسية جديدة

(10 )

 دقيقة

 

(00 )

 دقيقة

 

(10 )

 دقيقة

أن يقدر الطالب الدور الذي تقوم به المدرسة  -

 ويحرص على المحافظة عليه

الل أن يتعود الطالب على التكيف المدرسي من خ -

 قيامه باألدوار اإليجابية الفعالة.

أن يتدرب الطالب على رسم أهدافه الدراسية  -

 وانجازها.

ي ت إيجابية مع زمالئه فأن يكّون الطالب عالقا -

سة.الدرا  



 

 

صالحية البرنامج ووبطه: 3.3.3  

( أساتذة 2تم تحكيم البرنامج من عدد من األساتذة والمختصين في التربية وعلم النفع )  

إجراءات تطبيق البرنامج االرشادي: 4.3.3  

ة المسؤولية االجتماعي 3

 نحو األسرة

أنا وأسرتي -  

 

ة مسؤوليات اجتماعي -

 في المندل

(10 )

 دقيقة

 

(10 )

 دقيقة

 

ان يتدرب الطالب على تحمل مسؤولياته امام  -

ا أسند أسرته لتشعره بأهميته وقدرته على تنفيذ م

 اليه.

ي تواجه أن يستطيع الطالب التحكم في المشاكل الت -

وإيجاد الحلول المناسبة لها.أسرته   

أن يترجم الطالب انتماءه وهويته ألسرته من  -

 خالل األفعال اإليجابية.

ة المسؤولية االجتماعي 2

 نحو المجتمع

مجتمع مسؤول  -

 ومتكافل

أزر  بسمة على  -

 شفاه تتعذب

معا نحمي بيئتنا -  

(12 )

 دقيقة

(00 )

 دقيقة

(00 )

 دقيقة

معه.إيجابي ومؤثر في مجتأن يقوم الطالب بدور  -  

أن يتواصل الطالب مع مجتمعه من خالل  -

 استجابته العملية اإليجابية.

أن يساهم أعضاء المجموعة االرشادية في خدمة  -

 المجتمع من خالل القيام باألعمال التطوعية.

مع  أن يستطيع الطالب تكوين عالقات إيجابية -

 أفراد المجتمع.

 المحافظة على الممتلكاتأن يدر  الطالب أهمية  -

 العامة.



 
م تطبيق االجتماعية، تبعد التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس المسؤولية 

بد هللا بن أبي البرنامج على المجموعة التجريبية، وكانت الجلسات تتم في غرفة التوجيه المهني بمدرسة ع

 بكر للتعليم األساسي، وقد استبرقت مدة تطبيق البرنامج شهرين.

هم فكرة عن طائتم التعارف بين الباحث والطالب في أول جلسة بجو يتسم بالمرا واأللفة، وبعدها تم إع

وم أحد وخميع البرنامج االرشادي وأنشطته وأساليبه المختلفة ومدة تطبيقه، حيث كان التطبيق يتم كل ي

( جلسة إرشادية تم تطبيق مقياس 71من كل أسبو ، وبعد االنهاء من تطبيق البرنامج الذي استبرق )

رنامج على ك لمعرفة مدى تأثير البالمسؤولية االجتماعية على المجموعتين التجريبية والضابطة، وذل

للبرنامج،  طالب الصف العاشر في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى المجوعة التجريبية التي تعرضت

ة على وبعد مرور شهر من انتهاء تطبيق البرنامج االرشادي تم تطبيق مقياس المسؤولية االجتماعي

ي تبيير مرار فعالية البرنامج االرشادي، ومعرفة أالمجموعة التجريبية فقط، وذلك للتأكد من مدى است

 حدث ألفراد المجموعة االرشادية التجريبية في المسؤولية االجتماعية.

اإلحصائية:المعالجة   4.3  

معامل ارتباط بيرسون: وذلك إليجاد عالقة بين الفقرة الكلية للمقياس ومجاالته المختلفة وإليجاد  -

 واستخراج معامل ثبات االختبار بطريقة اإلعادة. االرتباط بين مجاالت المقياس،

 معادلة )الفا كرونباخ(: الستخراج معامل اللبات. -

 .( لإلجابة على فرضيات الدراسةT.testاختبار ) -

 :نتائج البحثالفصل الرابع: 

  الفروية األولى:النتائج المتعلقة ب .7

( في المسؤولية االجتماعية بدين α ≤0,05ونصت "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج". فكانت النتائج التالية:

ى المسؤولية االجتماعية ( الفروق بين متضسط درجات طالب المجمضعة التجريبية في مستض3جدول رقم )

 تطبيق البرنامجقبل وبعد 

المجموعة 

 التجريبية

عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

الداللة  قيمة ت

 االحصائية

الداللة 

 اللفظية



 
  االختبار القبلي

71 

219.41 18.80  

 

71 

 

 

12.757 

 

 

 

0.000 

 

دال 

 إحصائيا
 71 االختبار البعدي

 

331.82 31.08 

 

 المجمضعة التجريبية على مقياس المسؤولية( المتضسطات الحسابية لدرجات 1الشكل رقم )

 االجتماعية القبلي والبعدي

 

( دالددة إحصددائيا عنددد 12.757( أن قيمددة )ت( بلبددت )7( والشددكل رقددم )4يتضددح مددن خددالل الجدددول رقددم )

(، أي أن الفددرق بددين متوسددطي المجموعددة التجريبيددة فددي مسددتوى 71( وبدرجددة حريددة )0.000مسددتوى)

قبدددل وبعدددد تطبيدددق البرندددامج دال إحصدددائيا لصدددالح المتوسدددط البعددددي الدددذي بلددد  المسدددؤولية االجتماعيدددة 

(، حيددث أصددبحت المسددؤولية االجتماعيددة لدددى 219.41( مقارنددة بالمتوسددط القبلددي الددذي بلدد  )331.82)

 الطالب أعلى بعد تطبيق البرنامج االرشادي الجمعي.

 : الفروية الثانية. النتائج المتعلقة ب2

( في المسؤولية االجتماعية بين α ≤0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )نصت "توجد فروق 

متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة 

 التجريبية". ويوضح الجدول التالي النتائج.

 التجريبية"–عتين "الضابطة القيمة التائية لداللة الفرق بين متضسطي درجات المجمض( 4جدول )

 في مقياس المسؤولية االجتماعية بعد تطبيق البرنامج االرشادي الجمعي
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عدد  المجموعة 
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الداللة  قيمة ت

 االحصائية

الداللة 

 اللفظية

  الضابطة

71 

224.23 15.84  
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 المتضسطات الحسابية لدرجات المجمضعة التجريبية والضابطة على مقياس المسؤولية( 2لشكل رقم )ا

 االجتماعية البعدي

 

( دالة إحصائيا عند مستوى 12.713( أن قيمة )ت( بلبت )2( والشكل رقم )3يتضح من خالل الجدول رقم )

( ومتوسط 224.23مما يعني أن هنا  فروقا بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ) (0.000الداللة )

 .( وذلك لصالح المجموعة التجريبية331.82درجات المجموعة التجريبية )

 :الفروية الثالثة. النتائج المتعلقة ب3

االجتماعيدة بدين ( فدي المسدؤولية α ≤0,05ونصت "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

 أفراد المجموعة التجريبية على القياس البعدي والمتابعة". فكانت النتائج كما يلي:

 نتائج القيمة التائية لداللة الفروق في متضسط درجات أفراد المجمضعة التجريبية على (5جدول )

 مقياس المسؤولية االجتماعية لالختبار البعدي واالختبار المؤجل
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 المجموعة 

 يبيةالتجر

عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

الداللة  قيمة ت

 االحصائية

الداللة 

 اللفظية

  االختبار البعدي

71 

331.823 31.085  
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 لدرجات المجمضعة التجريبية على مقياس المسؤوليةالمتضسطات الحسابية ( 3الشكل رقم )

 االجتماعية البعدي والمؤجل

 

( وهي 0.893( عند مستوى الداللة )0.137( أن قيمة )ت( بلبت )4( والشكل رقم )2يالحظ من الجدول )

 ( أي أن الفروق بين متوسطي المجموعة التجريبية في0.05قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

مستوى المسؤولية االجتماعية بعد تطبيق البرنامج وبين متوسط المجموعة التجريبية بعد شهر من تطبيق 

البرنامج غير دال إحصائيا، ويدل ذلك على صحة فرض الباحث، فقد استمر أثر البرنامج إلى مدة شهر 

 االجتماعية. بعد االنتهاء من تطبيقيه، وهو ما يدل على نجاا البرنامج في تنمية المسؤولية

وبالتالي يكون الباحث قد اطمأن إلى أن برنامجه قد حقق األثر المتوقع منه، وحافظ على هذا األثر، 

 ويصلح أن يوصي به لتطبيقه في دراسات مشابهة.

0

100

200

300

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

القياس البعدي  للمجموعة 
التجريبية

قياس المتابعة  للمجموعة 
التجريبية



 
 نتائج تحليل المقابالت: .4

بات مفتوحة بهدف دعم نتائج التحليل الكمي المتعلق بأسئلة الدراسة، طرا الباحث سبعة أسئلة ذات إجا

)ثالثة قبل البرنامج، وأربعة بعد تطبيق البرنامج(، على أربعة من أفراد المجموعة التجريبية اللذين تم 

اختيارهم بناء على ترتيب دراجاتهم على مقياس الدراسة في القياس القبلي، حيث اختير واحد ممن حصل 

درجات، فيما اختير الرابع من أدنى على أعلى الدرجات على المقياس، وأثنين من وسط ترتيب هذه ال

 الترتيب. 

الحظ الباحث من خالل إجابات الطالب قبل تطبيق البرنامج أنه ليست لديهم فكرة واضحة عن المسؤولية 

االجتماعية، وانهم لم يمروا بتجارب كافية ليتعلموا منها المسؤولية وكيفية مواجهة األحداث التي 

 يتعرضون لها.     

إجابات الطالب بعد تطبيق البرنامج أن البرنامج المستخدم في الدراسة جعلهم أكلر في حين أكدت 

 مسؤولية عن قبل.

  ناقشة النتائج والتضصياتالفصل الخامس: م

 1.النتائج المتعلقة بالفرض األول: 

( بين متوسط درجات طالب 0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج، لصالح درجاتهم في التطبيق البعدي.

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن المسؤولية االجتماعية تعد مهارة يمكن تحسينها لدى الطالب إذا خضعت 

، ابشرللتدريب وهذا ما دل عليه ارتفا  درجات المجموعة بعد تطبيق البرنامج، وهذا ما أكد عليه )

 –( في بحله بأن المسؤولية االجتماعية على الرغم من انها تكوين ذاتي يقوم على نمو الضمير 2074

 اال انها في نموها نتاج اجتماعي يتم تعلمه واكتسابه.-كرقيب داخلي

ويعدي الباحث هذه النتيجة بسبب ما أحدثه البرنامج من تبيير في سلو  أفراد المجموعة التجريبية، حيث 

يسود لدى هؤالء األفراد فهم خاطئ في مفهوم المسؤولية االجتماعية وفي مجاالتها المختلفة، كما أن كان 

مستوى وحجم المسؤولية منخفض لديهم بسبب تدني في مستويات النضج وتحمل المسؤولية تجاه االسرة 

وال يهتمون  والمحيط االجتماعي فهم يجدون كل طلباتهم على طبق من ذهب دون بذل أي جهد أو تعب،



 
بمفاهيم الحياة المسؤولة، باإلضافة الى انتشار وسائل الترفيه والتسلية والتكنولوجيا واالنترنت مما قلل من 

 فرصة المشاركة والتفاعل االجتماعي والقيام بالمسؤوليات.

ادي إضافة الى ما اكتسبه الطالب )المراهقين( من مهارات وخبرات اندماجهم في جلسات البرنامج االرش

الجمعي مما ساعدهم على المرونة والتكيف ووجود اخرين يشاركوهم نفع الظروف والمشاعر والخبرات 

 مما زاد من وعيهم بالمسؤولية االجتماعية. 

كما أن مشاركة الطالب وتعاونهم وتطبيقهم لما تعلموه في حياتهم اليومية داخل المدرسة وخارجها كان له 

ج ونمو المسؤولية إضافة الى الجو المناسب لعقد الجلسات االرشادية دون األثر الواضح إلنجاا البرنام

 معيقات الذي وفرته إدارة مدرسة عبد هللا بن ابي بكر كان له دور بال  في تحقيق هذه النتائج.

(، 2074(، ودراسة الكليبي )2071وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من دراسة المشيخي )

الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد  التي توصلت

 تطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي.

( التي توصلت الى عدم وجود فروق ذات 2000وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة بروكع و خرون )

 بلي والقياس البعدي.ي القياس القداللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية ف

 

 

 2.النتائج المتعلقة بالفرض الثاني: 

( في أداء α ≤0,05أظهرت نتائج الفرض اللاني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس المسؤولية االجتماعية البعدي، وكان لصالح المجموعة 

التجريبية، وهذا يدل على فعالية البرنامج االرشادي الجمعي من حيث أثره اإليجابي في تحسين المسؤولية 

 االجتماعية. 

تفسير في الفرض األول الى تنو  أساليب التي  ويرجع الباحث هذه النتيجة باإلضافة الى ما ذكره من

اتبعها البرنامج االرشادي االنتقائي الذي يقوم على أساس االنتقاء والتوفيق بين أساليب وإجراءات 



 
نظريات االرشاد النفسي بما يساعد في العملية االرشادية بشكل عام، وفي التنو  الكمي والكيفي للفنيات 

 ( فنية مشتقة من نظريات متنوعة ساهمت في تحقيق أهداف البرنامج. 71التي استخدمها البرنامج )

فيما يخص المجموعة الضابطة كانت المتوسطات الحسابية متقاربة في القياسين القبلي والبعدي، ولم يطرأ 

عليها أي تبيير بسبب عدم خضوعها للبرنامج االرشادي، وقد حرص الباحث على أال ينقل أعضاء 

يبية أية معلومات عما جرى داخل جلسات البرنامج، ولم يكن األعضاء على دراية بوجود المجموعة التجر

 المجموعة الضابطة، وبالتالي ضمان عدم حدوث ما يمكن أن يدخل كمتبيرات دخيلة تؤثر في النتائج.

رة دراسة عماو (،2079دراسة طلب وسليمان ) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل من

التي أفادت نتائجها الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة (، 2071ون )و خر

 التجريبية والضابطة على مقياس المسؤولية لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج.

 3.النتائج المتعلقة بالفرض الثالث:

درجات المسؤولية االجتماعية لدى أفراد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

( وبالتالي استمرارية α ≤0,05المجموعة التجريبية على القياسين البعدي والمتابعة، عند مستوى الداللة )

فاعلية البرنامج االرشادي المستخدم في الدراسة حتى بعد توقف البرنامج، وهذا يدل على أن طالب 

فادة من االرشادات واألساليب والتدريبات المقدمة لهم في البرنامج، المجموعة التجريبية استطاعوا االست

 ونقل ذلك الى حياتهم اليومية، وانعكع ذلك على احساسهم بالمسؤولية االجتماعية.

ويعدو الباحث ذلك إلى أن أفراد المجموعة التجريبية أصبحوا أكلر قدرة من التعرف على كيفية تنمية 

م، بما ما يتناسب نقاط القوة لديهم مع توفر مصادر الدعم في البيئة المحيطة، المسؤولية االجتماعية لديه

باإلضافة الى تكوين معتقدات إيجابية تجاه ذواتهم، وااليمان بأنهم يمتلكون قدرات تؤهلهم للنجاا 

 وتساعدهم على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعترضهم.

التي تم اكتسابها خالل البرنامج االرشادي لم تكن ذات تأثير  كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأن المهارات

وقتي السيما أنه تمع العديد من الجوانب التي يتعرض لها أفراد المجموعة التجريبية بشكل يومي من 

 خالل التعامل مع الناس وفي المواقف االجتماعية التي يتعرضون لها.



 
(، التي أشارت نتائجها إلى 2074(، ودراسة الكليبية )2071وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع دراسة السيد )

استمرار فعالية البرامج بعد مرور فترة التتبع، وجاءت هذه النتائج لتدعم نتائج فروض الدراسة الحالية من 

 جهة، وتؤكد من جهة أخرى على نجاا البرنامج التدريبي في تحقيق أهدافه.

 مناقشة نتائج تحليل المقابالت:4.

استخدم الباحث أسلوب المقابلة إلجراء تحليل نوعي لمجموعة من األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة التي 

تعكع مدى التبير الذي حصل في متبير الدراسة التابع )المسؤولية االجتماعية( لدعم نتائج التحليل 

 الكمي. 

االجتماعية، وحسن من مستوى كشفت إجابات الطالب أن البرنامج زاد من وعيهم بأهمية المسؤولية 

المسؤولية الذاتية لديهم، وساعدهم في تحسين عالقاتهم األسرية ومع معلميهم وزمالئهم في المدرسة وفي 

تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين بشكل عام. وأكدت إجابات الطالب أن البرنامج جعلهم أكلر 

ة، وساعدهم على حل مشكالتهم والتخطيط األفضل مسؤولية عن سلوكهم، وأكلر اهتماما بالممتلكات العام

لحياتهم واستبدل السلوكيات الالمسؤولة بسلوكيات مسؤولة ومقبولة اجتماعيا. وأضافوا أنهم تعلموا 

وتدربوا على العديد من المهارات الحياتية ملل طرق حل المشكالت، واتخاذ القرار، والعمل بروا 

 جاا، والتسويق للذات وغيرها الكلير.الفريق، وإدارة الوقت، والتخطيط للن

وهذا يؤكد على اتفاق نتائج التحليل النوعي مع نتائج التحليل الكمي التي دلت على اتفاقها ونتائج الدراسات 

السابقة المشار إليها أعاله، والتي أثبتت فاعلية البرنامج االرشادي في تحسين مستوى المسؤولية 

 ين(. االجتماعية عند الطلبة )المراهق

وقد تلمع الباحث حجم المسؤولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية في البرنامج من خالل ما 

قاموا به من تشكيل مجموعات لتنظيف المدرسة وإصالا التالف من األثاث المدرسي بدون تأثير من قبل 

حملة )ابتسامة يتيم( لمساعدة  إدارة المدرسة، كذلك قيامهم بتنظيف الحي وزراعة الشتالت، وتعاونهم في

الطلبة األيتام والمعسرين وذوي الدخل المحدود بتوفير التبذية اليومية لهم، وهذا يعني أن الطلبة قد بدأ 

يتشكل لديهم وعي اجتماعي بأهمية إحداث تبير ملموس ينبع من طاقتهم نحو العمل الجاد وتحمل 

 المسؤولية االجتماعية. 

  .التضصيات 5 



 
 يات متعلقة بالجانب البحثيتضص1.5

إجراء المديد من الدراسات التي تهدف الى بناء وتقصي فاعلية برامج ارشادية تستند الى نظريات  -

 أخرى غير التي استند إليها هذا البرنامج.

، ومقارنتها بنتائج البحث إجراء دراسة مماثلة للمسؤولية االجتماعية على طالبات الصف العاشر - 

 الحالي.

 تضصيات متعلقة بالجانب التطبيقي2.5

توصي الدراسة القائمين على المناهج التعليمية االهتمام بالمسؤولية االجتماعية في كافة مراحل التعليم  -

من خالل تخصيص كراسة بها أنشطة عملية مصورة عن المسؤولية تتناسب مع أعمار الطالب تبدأ 

 بحلقة ما بعد التعليم األساسي. من الحلقة األولى من التعليم االساسي وتنتهي

 تطبيق هذا البرنامج االرشادي على طالب الصف العاشر في سلطنة عمان. -

 المراجع العربية

أنماط التنشئة االجتماعية وعالقتها بمشكالت الفتاة المراهقة: دراسة (. 2001أبو غالية، زهرة علي )

، رسالة ماجستير غير متضسط في مدينة سرتميدانية اجتماعية على عينة من طالبات مرحلة التعليم ال

 منشورة، كلية اآلداب، ليبيا. 

ة (. فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعي2079أحمد علي طلب، عرو محمد سليمان)

كلية التربية، جامعة سوهاج.المجلة التربضية، وتعديد قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.   

 . بيروت: مكتبة لبنان.معجم مصلحات العلضم االجتماعية(. 7911بدوي، أحمد زكي )

المعاملة الضالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بتحمل المسؤولية االجتماعية لددى (. 2001بدوي، سهى )

. رسدالة دكتدوراه غيدر منشدورة، معهدد الدراسدات العليدا للطفولدة، جامعدة طالب وطالبات المرحلدة الثانضيدة

 عين شمع، مصر.

، بيدروت: 3. طالعقيدة واألخالق وأثرها فدي حيداة الفدرد والمجتمدع(. 7914بيصار، محمد عبد الرحمن )

 دار الكتاب اللبناني.



 
دراسة على عينة من التلميذات في  –المسؤولية االجتماعية ووجهة الضبط (. 7994التيه، نادية )

 ملك سعود.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ال مرحلة التعليم المتضسط.

. عمان: دار المسؤولية االجتماعية وعالقتها بفاعلية المرشد التربضي(. 2000الجنابي، صاحب )

 الضياء للنشر والتوزيع.

قة (. المسؤولية الشخصية واالجتماعية لدى عينة من الشباب السعودي بالمنط7992الحارثي، زايد )

(.7) 4التربضية بجامعة قطر،  مجلة مركي البحضثالبربية وعالقتها ببعض المتبيرات.   

(. حاجات الدافعية وأثرها على األداء الوظيفي دراسة ميدانية على 2074الحراحشة، محمد أحمد )

 . 136-98( ص 1) 4مجلة العلضم الشرطية والقانضنية، العالمين في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، 

 //httpمنشضر على المضقع االلكتروني (. مفهوم التواصل النماذج والتطورات، 2001حمداوي، جميل )

www. Arabicnad wah. Com. 

دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب (. 2003الخراشي، وليد عبد العديد )

 ة، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود.  . رسالة ماجستير غير منشورجامعة الملك سعضد بالرياض

. األردن: المسئضلية االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة(. 2000ربيع محمد، طارق عبد الرؤوف عامر )

 اليازوري.

علم (. 2000الريماوي، محمد عودة والتل، شادية أحمد وعدنان، يوسف العتوم وشفيق، فالا علوانة )

 سرة للنشر والتوزيع.، عمان: دار المي4. طالنفس العام

 . القاهرة: المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصرتاج العروس(. 7997محمد ) الدبيدي،

 ، القاهرة: عالم الكتب.3. طالتضجيه واإلرشاد النفسيم(. 2002زهران، حامد عبد السالم )

المكتب الجامعي  . اإلسكندرية:مدخل الى علم النفس االجتماعي المعاصرة(. 2070سفيان، نبيل صالح )

 الحديث للنشر والطباعة.

البات فاعلية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية المسئولية االجتماعية لدى ط (.2071السيد، فاطمة خليفة)

.1395-1341، جامعة طنطا، مصر، ص 3، ج 28مجلة كلية اآلداب، ع الجامعة.   



 
بالنفس كمدخل لتحسين المسئضلية االجتماعية لدى فعالية برنامج لتنمية الثقة (. 2074شراب، عبد هللا )

 . رسالة دكتورة غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمع.طالب المرحلة الثانضية

ب جامعة العالقة بين المسئولية االجتماعية وثقافة التسامح بين طال (.2072الشمري، هادي عاشق بداوي)

.(6(، العدد )4ضية المتخصصة، المجلد )المجلة الدولية للترب. نايف للعلوم األمنية  

(. الفروق في المسؤولية االجتماعية لد طالب 2072صمادي، أحمد عبد المجيد، البقعاوي، عقل محمد )

المجلة األردنية المرحلة اللانوية في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية في ضوء عدد من المتبيرات. 

 (.1لعدد )(، ا1في العلضم التربضية، مجلد )

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة (. 2002العامري، فاطمة )

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اإلمارات، العين.الثانضية بدولة اإلمارات

مكتبة االنجلو . القاهرة: اإلثراء النفسي "دراسة في الطفضلة ونمض االنسان"(. 7901علمان، سيد أحمد )

 المصرية.

 . الرياض: دار الدهراء.النظرية االجتماعية المعاصرة دراسة تحليلية ونقدية(. 2002عمر، معن خليل )

(. اتجاهات الشباب نحو المسؤولية االجتماعية، دراسة مقارنة على عينة من شباب 2071قادري، حليمة )

 ، جامعة وهران. (16لعدد )مخبر تطضير الممارسات النفسية والتربضية، اوهران، 

المشكالت النفسية واالجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانضية وعالقتها بالتضجه (. 2070الفاعوري، دانية )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، االردن.  نحض تعاطي المخدرات.

 .2658العدد صحيفة المثقف العربي، (. نظريات المراهقة. 2074الكيري، لحسن )

 . القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.النظرية االجتماعية المعاصرة وقضايا المجتمع(. 2071ليلة، على )

مة المسئولية االجتماعية وعالقتها التنبؤية بأز (.2070مروة عبد الهادي، السيد عبد العال، معتد المرسي)

.  325-287. ص86رابطة التربضيين العرب. العدد مجلة الهوية لدى طلبة التعليم اللانوي العام والفني.   

الب (. فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى ط2071المشيخي، غالب محمد علي)

، الجمعية األردنية لعلم النفس.8، ع 5المجلة الدولية التربضية المتخصصة، مج جامعة الطائف.   



 
. بيروت: دار العلم للماليين.خالق في اإلسالمفلسفة اال(. 7911مبنية، محمد جواد )  

 ، عمان: دار الكر.7. طعلم نفس النمض(. 2003ملحم، سامي محمد )

 ، القاهرة: دار الشروق.2، طالحديث النبضي وعلم النفسم(. 2002نجاتي، محمد علمان )

 .126-75صجامعة بغداد: ، 2(. اللقافة الشخصية شكال وسلوكا. ط2001النواري، قيع )

، مترجم، القاهرة: مشكالت الطفضلة وسيكضلضجية المراهقة، مجمضعة من الخبراء(. 2009هارد، س )

 حوير للخدمات األكاديمية.

. دار الكتاب علم النفس التكضيني الطفضلة والمراهقة(. 7900هرمد، صباا حنا، يوسف، إبراهيم حنا )

 للطباعة والنشر.

فاعلية برنامج في خفض السلو  الفوضوي  (.2071شرين عبد الوهاب)وليد عمارة، سعد البيومي، 

.2ج 49مجلة االرشاد النفسي،العدد .ودوره في تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب جامعة الطائف  

 . بيروت: المؤسسة العربية.أزمة المراهقة والشباب(. 7910يعقوب، عنان )

 المراجع والمصادر األجنبية
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