
  82 -73، 2015، 1، عدد 11المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

73  

 منطقة في الثانوية املرحلة طالب لدى االجتماعية املسؤولية في الفروق
  املتغريات من عدد ضوء في السعودية العربية باململكة  حائل

  
 المجيد صماديأحمد عبد

 عقل محمد البقعاويو  *
**  

  
  

 17/2/2015 تاريخ قبوله            29/12/2014 تاريخ تسلم البحث

كشف عن مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طالب هدفت الدراسة إلى ال :ملخص
الحالـة  ( الخـتالف تبعـًا  درجة اختالفها المرحلة الثانوية في منطقة حائل والتحقق من 

لكـل مـن األب   المسـتوى التعليمـي   و االجتماعية لألسرة ومعدل دخل األسرة الشهري
ة الثانويـة  طالبًا مـن طـالب المرحلـ    1026الدراسة شارك في ). ومنطقة السكن واألم

أجــاب . بمــدراس التعلــيم العــام الحكــومي للبنــين بمنطقــة حائــل  )الشــرعي والطبيعــي(
بعـد التأكــد   النسـخة المختصـرة مــن مقيـاس المسـؤولية االجتماعيــة     عــنأفـراد العينـة   

ــائية أن مســـتوى المســـؤولية . صـــدقه وثباتـــه  االجتماعيـــة كشـــفت التحلـــيالت اإلحصـ
المرحلــة الثانويــة بمنطقــة حائــل كــان ضــمن ة طلبــللمشــاركين فــي عينــة الدراســة مــن 

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين  كمـــا كشـــف التحليـــل عـــن  . المســـتوى المتوســـط
مــن  أكثــر(الــذين دخــل أســرهم الشــهري لصــالح متوســطات درجــات كــل مــن الطــالب 

مقارنة مع الطلبة الذين دخل أسرهم اقل من ذلك، ولصالح من تـراوح  ) ريال 1001
مقارنـة مـع مـن كـان دخـل أسـرهم أقـل مـن         ) ريـاالً  10000 – 5001(دخل أسـرهم  

ــك ــر . ذل ــوووجــود ف ــاس       ةق دال ــى مقي ــين متوســطات درجــات الطــالب عل إحصــائيًا ب
ــين مجموعــة الطــالب     ــة ب ــيم    المســؤولية االجتماعي ــذين كــان مســتويات تعل لصــالح ال

 أبــاءهم وأمهــاتهم متوســطًا وجامعيــًا مقارنــة مــع الــذين كــان مســتوى تعلــيم أمهــاتهم    
هم وأمهــاتهم جامعيــًا  ئفمــا دون، ولصــالح الــذين كــان مســتويات تعلــيم أبــا       ابتــدائًيا

ووجـود فـرق   . مقارنة مع الذين كان مستوى تعليم ابائهم وأمهاتهم متوسطا وثانويـاً 
مقارنـة مـع    يعيشان معًاالطالب الذين ينتمون ألسرة ذات أبوين  لصالح دال احصائيًا

وخلصـــت الدراســـة إلـــى العديـــد مـــن  . منفصـــلينالـــذين ينتمـــون ألســـرة ذات أبـــوين  
  .التوصيات

  .المسئولية االجتماعية، طالب المرحلة الثانوية، طالب حائل: الكلمات المفتاحية

  
  

مـن   لدى كلالمسئولية االجتماعية أهمية كبيرة  مفهوم يحتل :مقدمة
ــذا        ــًا طــويًال، ل ــة وقت الفــرد والمجتمــع، ويتطلــب تعلــم المســؤولية االجتماعي

ــة    لـــب مـــنيتط ــة واألنديـ ــئة االجتماعيـــة كاألســـرة والمدرسـ مؤسســـات التنشـ
والمعاهـــد والجامعـــات تـــوفير الفـــرص والبيئـــة المناســـبة لتنميـــة المســـؤولية   

لمـا لهـا مـن عالقـة وثيقـة بـالكثير        ،الذاتية واالجتماعية لـدى أبنـاء المجتمـع   
 دي،صماو عثامنة( السلبية التي تسود أي مجتمعومن السلوكيات االيجابية 

العديــد مــن الســلوكيات الســلبية الناتجــة عــن ضــعف أو    يالحــظ إذ ،)2009
انعــدام المســئولية االجتماعيــة كاألنانيــة والبعــد عــن المشــاركة االجتماعيــة        

 ؛2011 ،محمـد (وضعف العالقات االجتماعية بين فئات المجتمع المختلفـة  
الفـرد   شعورلمن الصفات الهامة للشخصية السوية  كما أنها .)2003عمر، 

نحـو األسـرة، أو نحـو     سـواء كانـت مسـئولية    ،مجاالتهـا بالمسئولية في شـتى  
وأصـدقائه وجيرانـه وغيـرهم مـن     ها، أو نحـو زمالئـه   فيالمؤسسة التي يعمل 

  ؛، أو نحو المجتمع عامة، أو اإلنسانية بأسرها الناس الذين يختلط بهم
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Abstract: The study aimed to determine the level of social 
responsibility and its differences among secondary school students in 
Hail region of Saudi Arabia based on the variables (social status of the 
family – family monthly income - educational level of father and 
mother - residential area of the student). The study sample consisted 
of (1026) students from two sections (the literary and natural sciences 
branches) of governmental public secondary school males students in 
Hail region. The researchers used a short version of social 
responsibility scale after validity and reliability were ensured. Results 
of the study showed a moderate level of social responsibility for 
students participating in the study. There is a statistically significant 
difference between mean scores of all students whose family’s 
monthly income is (more than 5,000 riyals) when compared to (5001 
riyals or less) in favor of families with higher income, there is a 
statistically significant difference between mean scores of all students 
whose family’s monthly income is (more than 10,001 riyals) when 
compared to (5001-10000 riyals) in favor of families with higher 
income. There is a statistically significant difference between the 
mean scores of students in the measure of social responsibility among 
students of parents with an elementary education or below when 
compared to those of parents with a level of education that is more 
than secondary school or higher in favor of students of parents with 
secondary education and above. There is a statistically significant 
difference between the mean scores of students in the measure of 
social responsibility in favor of students of parents with university 
education when compared to those of parents with a level of high 
school or community college education, and there is a significant 
difference between the mean scores of students who belong to the 
family with parents living together when compared to those who 
belong to a family of separated parents in favor of those who live with 
parents living together. Several recommendations were suggested. 
Keywords: Social responsibility, High school students, Hail students. 

  
  

ولو شعر كل فرد في المجتمع بالمسئولية نحو غيره من الناس الذين يكلف 
، ونحو العمل الذي يقوم به، لتقدم المجتمع وارتقـى  برعايتهم والعناية بهم 

إن الشــخص الســوي يشــعر بالمســئولية   ؛وعــم الخيــر جميــع أفــراد المجتمــع 
وتقـديم   االجتماعية نحو غيره من الناس يميل دائمـًا إلـى مسـاعدة اآلخـرين    

مرضـــاه النفســـاني  الطبيـــب )Adler(أدلـــر  حيـــث أوصـــى ، لهـــميـــد العـــون  
 بهــم كوســيلة للعــالجبالنــاس ومحاولــة مســاعدتهم وتقويــة عالقتــه  باالهتمــام

  ).117 :2009مشرف، (

ن اإليمان بدور ممارسة وأهمية أ" )1995(يذكر الحارثي 
مرار االجتماعية والقانونية هي جزء من استوالمسئولية الشخصية 

وبقاء المجتمعات واألفراد والحفاظ على توازنها، ومن المؤكد أنه ال 
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يوجد مجتمع يخلو أفراده من اإلحساس بالمسئولية الشخصية 
درجة المسئولية في مستواها بمقدار  تتفاوتاالجتماعية، ولكن و

 "التزام المجتمعات وأفراده بضمير نفسي واجتماعي يقظ وواع
  .)59:ص(

سؤولية من أهم المفاهيم التي تستند إليها يعد مفهوم الم
لصاحبها غالسر  )Choice Theory(نظرية االختيار 

)Lennon,2000 ( كنظرية في اإلرشاد والعالج النفسي، إذ يرى
غالسر بأن اإلنسان يولد ولدية مجموعة من الحاجات العضوية 

 ،والحرية ،والقوة ،واالنتماء ،والبقاء :والنفسية أهمها حاجات
وإشباع هذه الحاجات يضع الفرد في تناقض بين حاجته  لمرح؛وا

حتى ينتمي الفرد للجماعة و ،الفرد للحب واالنتماء وحاجته للحرية
المرجعية ويحظى بقبولها وحبها واحترامها وتقديرها، ال بد له من 
التقيد بمعاييرها وقيمها وعاداتها وتقاليدها وضوابطها، وبالتالي ال 

عن جزء من حريته وخصوصيته واستقالليته،  بد له من التخلي
ولحل هذا التناقض والصراع بين هاتين الحاجتين يطرح غالسر في 
نظريته مفهوم المسؤولية، والتي تعني شباع الفرد لجميع حاجاته مع 

  ).2003، عمر( عدم حرمان اآلخرين من فرص إشباع حاجاتهم

ية بأنها المسؤولية االجتماع )2008(ويعرف عثامنة وصمادي 
االلتزام الذاتي والفعلي للفرد تجاه الجماعة وما ينطوي عليه من " 

اهتمام بها، ومحاولة فهم مشاكلها، والمشاركة معها في انجاز عمل 
ما، مع اإلحساس بحاجات الجماعة والجماعات األخرى التي ينتمي 

والمسؤولية االجتماعية هي الشعور الذي يمتلكه الفرد في . إليها
 ويشاركها، من المجتمعات نحو الجماعة التي يعيش بينهاما  مجتمع

يقوم به من مراعاة  من خالل مامسؤولياته والتزاماته اتجاهها لديه و
للقيم والتقاليد المجتمعية، وتناول مشكالت المجتمع والتعامل معها 

استعداد الفرد للتعاون مع  كذلكوهي  ).Barnaby, 2000(وحلها 
معه من خالل سلوكه وأفعاله مع إمكانية الوثوق المجتمع والتفاعل 

به واالعتماد عليه وإظهار مشاعر االتزان نحو الجماعة واالستقامة 
   .)Beckwith & Huang, 2005(والتحمس لقضاء حاجات االخرين

 ,Yeh, Carter, & Pieterse(ويضيف يه وكارتر وبياتريس 

من امتالك أن خصائص وشروط المسؤولية االجتماعية تتض )2004
الفرد لهوية ثقافية ونفسية، وتجاوبه مع سلطات الرقابة الخارجية 
كاإلدارة وسلطة الرقابة الداخلية كالضمير والقيم األخالقية، عالوة 
على المعرفة التي يجب أن يمتلكها الفرد لكي يتمكن من القيام بما 

  .منه من أعمال يتطلب

ية االجتماعية أن المسؤولإلى ) 2011(نجف و وتشير القيسي
االهتمام وتعني االرتباط العاطفي :تتكون من ثالثة عناصر وهي

 .الفهم ويعني الوعي واإلدراكو ،بالجماعة التي ينتمي إليها الفرد
المشاركة وتعني تعبير عن االهتمام والفهم كعاملين أساسين و

  .متحركين معًا

تقبل الفرد ألدواره  :هيللمشاركة ثالثة جوانب كما أن 
جتماعية وما يرتبط بها من سلوك أو توقعات اجتماعية، فتقبل اال

التردد وما يترتب عكس األدوار ُأولى صور المشاركة الن القبول هو 
وى الفرد وبالتالي قعليه من صراعات لدى الفرد والذي فيه تشتت 

المشاركة المنفذة أي المشاركة في و .إضعاف لمشاركته الجماعة
كرة أو خطة تتفق عليها الجماعة إلى عالم العمل الفعلي إلخراج ف

المشاركة المقومة وهي و .لواجباتهالواقع أو تنفيذ ما على الفرد 
المشاركة المنفذة  في حين أننوع من المشاركة الموجهة الناقدة 

مشاركة مسايرة متقبـــــــــله، وعليه فالمشاركة تبدو من خالل 
نجف، و القيسي( لهاوفهمه  اهتمـــــــام الفرد وحرصه على جماعتِه

أن المسؤولية االجتماعية  )1995(الحارثي  وأضاف. )2011
المستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي والتي لها الصبغة اإلنسانية 

 تتضمن يمكن أن تقسم إلى عدة أقسام وجوانب فردية واجتماعية
ومدينته  وجيرانه كأصدقائهمسؤولية الفرد نحو نفسه وأسرته 

  .العالمووطنه و

  :االجتماعية المسئولية في نمو المساعدة العوامل

 المسؤولية وتطور نمو في تساعد التي العوامل أهم من
  :هي مجتمع في أي االجتماعية

 وبيئته مدرسته في اجتماعي ورائد كقائد للمعلم ينظر :المعلم .1
 هم  الذين التالميذ من متعددة لجماعات قائد وهو ومجتمعه،

وينعكس ذلك  في تالميذه، يؤثر فالمعلم ع،مستقبل أي مجتم
 التي المادة نحو وميولهم واتجاهاتهم في تحصيلهم وسلوكهم

 اتجاهاته فإن فبذلك عامة، التعلم عملية ونحو لهم يعلمها
 يكون أن المعلم على يجب لذلك .للتالميذ تنتقل سوف وميوله

 – االهتمام( الثالثة بعناصرها عالية اجتماعية مسؤولية ذا
 المسؤولية إنماء في بدوره يقوم حتى )المشاركة – الفهم

 وسائر ومظهره وأفعاله بأقواله الناشئين لدى االجتماعية
  ).2010 فحجان،( تصرفاته

 يتعلمها التي الدراسية والمناهج المواد هي: الدراسية المناهج .2
 التعليمية المؤسسات في ومناقشة وكتابة قراءة من التالميذ

 اجتماعية كانت سواء والمواد المناهج هذه اسةفدر بالمجتمع،
 والتالميذ الدارسين تساعد فإنها تاريخية، أو اقتصادية أو

 الهذلي،( بهم وبجماعتهم العلمي واالرتقاء التطور على
2009.(  

 التربوية والنشاطات األعمال أغلب تنفذ :التربوية الجماعات .3
 ذات الفرد لها ينتمي التي الجماعات أصبحت لذا جماعات، في
 وفي لديه االجتماعية المسؤولية تنمية وفي فيه كبير أثر

 الفرد تبني إلى الجماعة وتؤدي حياته، من أخرى نواحي
والمشاركة  أعضاءها من عضو كل واحترام ومعتقداتها لقيمها

  ).2009 الهذلي،( قائدها اختيار في

ومشرف  )2010(وفحجان  )2009(وذكر كل من الهذلي 
م مظاهر اعتالل المسؤولية االجتماعية وتدنيها عند أه. )2009(

  :الجماعة ومنها
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وهو فتور في همة العمل وإرادته على غير الوجه  :التهاون .1
  .الذي ينبغي أن يكون عليه من الدقة واإلتقان

وهي قرينة التهاون تصاحبها دائمًا ألنهما يصدران  :الالمباالة .2
ت وجهتها من أصل واحد هو تهالك وحدة الشخصية وتشت

قدرة الفرد على االهتمام بمعنى برود يعتلي  ،والالمباالة
  .والتوقع

وهي أن يكون الفرد في  ،ويقصد بها العزلة النفسية :العزلة .3
الجماعة حاضرًا فيها معدودًا من أعضائها ولكنه غائب عنها، 
إنه في عزلة من صنعه واختياره، وهي موقف ال انتماء إلى 

  .عاييرها وقيمهاالجماعة واغتراب عن م
ويكون التفكك االجتماعي فيما يقع بين أفراد الجماعة  :التفكك .4

من تنازع وافتراق، وهذا التفكك يكون واضحًا لقلة وضعف 
  .المشاركة القائمة على الفهم واالهتمام

يعني إعالن عدم مقدرة الفرد  :من المسؤولية التهرب .5
الة إعالن والجماعة على احتمال أعبائها وتكاليفها، وهي ح

  .وجودية سالبة والتنازل عن الذاتية المتميزة والتخلي عنها

حظي موضوع المسئولية االجتماعية باهتمام العديد من 
الباحثين عالميًا وعربيًا ومحليًا على مستوى المملكة العربية 

لتحديد مستوى المسئولية  السعودية، فقد تصدت بعض الدراسات
والجامعات والتي كشفت عن وجود  االجتماعية لدى طلبة المدارس

؛عثامنه 2006العنزي، (مستوى مرتفع من المسئولية االجتماعية 
؛القيسي 2011؛اللحياني، 2009مشرف،  ؛2009وصمادي، 

كما تم ربط مستوى المسئولية االجتماعية ). 2011ونجف، 
بالعديد من المتغيرات األخرى، فقد كشفت هذه الدراسات عن 

ية ايجابية دالة احصائيًا بين المسئولية وجود عالقة ارتباط
والتفكير الناقد ) 2006رضوان، (االجتماعية وكل من التحصيل 

العمري، (واألسلوب المعرفي مع التفكير المتروي ) 2006العنزي، (
) 2009قليوبي، (ومركز الضبط الداخلي وفعالية الذات ) 2007

 Lee et(لداخلية والدافعية ا) 2009المنابري، (والذكاء االجتماعي 

al., 2012( والتفكير األخالقي،) ،2011؛ اللحياني، 2009مشرف.(  

كما كشفت بعض هذه الدراسات أن مستوى المسئولية 
االجتماعية يختلف باختالف الجنس، حيث أظهرت العديد منها أن 
مستوى المسئولية االجتماعية لدى اإلناث أعلى مقارنة مع الذكور 

أظهرت دراسات حين في ) 2011ونجف، ؛القيسي 2009 مشرف،(
أخرى عدم وجود أي فروق في المسئولية االجتماعية تعزى لمتغير 

؛ عثامنه وصمادي، 2006؛رضوان، 2006العنزي، (الجنس 
وبينت بعض الدراسات أن مستوى المسئولية االجتماعية ). 2008

 –يختلف باختالف التحصيل الدراسي والمستوى االقتصادي 
وكانت الفروق لصالح ذوي التحصيل المرتفع وذوي االجتماعي، 

، كما )2006رضوان، ( المرتفع االجتماعي –الوضع االقتصادي 
بينت دراسة أخرى أن مستوى المسئولية االجتماعية يختلف 
باختالف نمط التنشئة األسرية التي عاشها الطالب ومن وجهة نظره، 

ناء األسر إذ تبين أن مستوى المسئولية االجتماعية لدى أب

مع من جاءوا من أسر متسلطة أو  مقارنةالديمقراطية كان أعلى 
في حين كشفت بعض  ).2008عثامنة وصمادي، (متسيبة 

الدراسات أن مستوى المسئولية االجتماعية ال يختلف باختالف 
العمر والحالة االجتماعية عند المتزوجات وغير المتزوجات 

باختالف تخصص الطالب  ، كما أنها ال تختلف)2007العمري، (
؛ عثامنة وصمادي، 2007العمري، (سواء العلمي أو األدبي 

  )).Dharamsi et al., 2010(؛ 2009

وفي دراسات أخرى تعاملت مع المسئولية االجتماعية كمتغير 
كشفت بعض هذه الدراسات أن لألنشطة الطالبية  حيثتابع، 

الجتماعية لدى مستوى المسئولية ا تنميةوالرياضية دور فعال في 
، ولبرامج )Lee, Kim & Kim, 2012؛ 2004الخراشي، (الطلبة 

التدريب في خدمة المجتمع تأثير فعال في تنمية المسئولية 
ولبرامج التدريب في ) Dharamsi et al., 2010(االجتماعية 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي أتر فعال في تنمية المسئولية 
كما أظهرت بعض البرامج ). 2011عوض، (ة االجتماعية لدى الطلب

اإلرشادية فعالية في تحسين مستوى المسئولية االجتماعية لدى 
  ).2011؛ محمد، 2008قاسم، (بعض الطلبة 

أما تحديد مستوى المسئولية االجتماعية لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في منطقة حائل من المملكة العربية السعودية بما يمثلونه 

واسعة من الشباب الذين يعكسون مرحلة مهمة من  من شريحة
مراحل النمو االنساني، أال وهي مرحلة المراهقة، والتي يفترض 
اكتمال نمو الفرد فيها وتكامل جميع جوانب شخصيته المختلفة، 
ودراسته في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية واألسرية، فإنه يتم 

تنف هذا المفهوم من ؛ ولما يك)حسب علم الباحثين(وألول مرة 
غموض سواء من حيث المستوى أو مدى تأثره ببعض المتغيرات 
االجتماعية والديمغرافية واألسرية؛ لذا تأتي هذه الدراسة للتعرف 

  .على هذا المفهوم من جميع جوانبه

  :مشكلة الدارسة وتساؤالتها

لدى طلبة  تأتي أهمية دراسة مستوى المسؤولية االجتماعية
من ، انوية في منطقة حائل من المملكة العربية السعوديةالمرحلة الث

أهمية الموضوع نفسه كمؤشر للصحة النفسية، وأهمية الفئة 
ونظرًا لندرة الدراسات عن هذا  المستهدفة وهي فئة من المراهقين،

حسب (الموضوع على الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية 
البحث والتقصي  نه من الضروريارتأى الباحثان أ ،)علم الباحثين

ودرجة  االجتماعيةمسؤولية بال الطالب هؤالءإحساس  مستوىعن 
 .اختالف مستوياتها باختالف بعض المتغيرات الديمغرافية ألسرهم

في غياب المعلومات حول  الحالية تتلخص مشكلة الدراسةلذا 
مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية في 

 باختالف معدل اختالفها وغياب المعلومات حول مدىقة حائل، منط
ووضع األسرة االجتماعي ومستوى دخل األسرة الشهري للطالب 

تهدف الدراسة الحالية  لذا ،من األب واألم ومنطقة السكن لتعليم ك
  :التاليين السؤالينلإلجابة عن 
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 ما مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية .1
  ؟منطقة حائلفي 

 طالب لدى االجتماعية المسؤولية مستوى يختلف هل .2
 األسرة دخل معدل( باختالف حائل منطقةفي  الثانوية المرحلة
 األب، تعليم ومستوى لألسرة، االجتماعي والوضع الشهري،
 ؟)السكن ومنطقة األم، تعليم مستوى

  :أهمية الدراسة
 :األهمية النظرية

  :فيما يليلدراسة الحالية لتكمن األهمية النظرية 
، إثراء الجانب النظري المتعلق بموضوع المسؤولية االجتماعية - 1

من حيث مستواه واختالفه باختالف بعض المتغيرات 
  .الديمغرافية وفي الثقافة العربية خاصة

تقديم أدلة علمية جديدة تؤكد عالمية هذا المفهوم، وتعميمه  – 2
لعربي عامة والسعودي على مجتمعات أخرى كالمجتمع ا

خاصة؛ فقد ظهر مفهوم المسئولية النفسية وألول مرة في 
الغرب من خالل نظرية الضبط التي قدمها غالسر أول مرة عام 

  ).محطات العقل(في كتابه  1981
تحديد تأثير بعض المتغيرات الشارحة في كل من مستوى  – 3

، للمساعدة في ضبط مثل هذه المسؤولية االجتماعية
  .متغيرات من خالل البرامج االجتماعية والتربوية المختلفةال

 :األهمية التطبيقية

  :فيما يلي للدراسة تكمن األهمية التطبيقية
مؤسسات التعليم المختلفة في المملكة ة تساعد هذه الدراس .1

 مستوى المسؤولية االجتماعية تحديدالعربية السعودية على 
ص الحالة التي عليها لدى طالبها، وبالتالي تساعد في تشخي

  . الطالب

 مقياساستفادة الباحثين والمهتمين في المجال التربوي من  .2
  .الدراسة واإلطار النظري الذي تقدمه

عن  بمجموعة من الحقائقتزويد العاملين في الميدان التربوي  .3
مستوى المسؤولية االجتماعية تساعدهم في إعداد البرامج 

توى المسئولية االجتماعية للنهوض بمسالتربوية واإلرشادية 
  .لدى الطلبة

مستوى المسؤولية  في مجال تحسينتقديم بعض التوصيات  .4
  .االجتماعية

  اإلجراءات
 مجتمع الدراسة وعينتها:  

يتكون مجتمع الدراسة من الطالب المنتظمين والمقيدين في 
بجميع المدارس  )الشرعي والطبيعي(المرحلة الثانوية بقسميها 

وذلك حتى  ،طالبًا )8284(قة حائل والبالغ عددهم الثانوية بمنط
هـ وفق إحصائية  1435/  1434نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 

  .منطقة حائلفي اإلدارة العامة للتربية والتعليم 

الشرعي (تم اختيار عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية 
ن يدرسون في من الصفين الثاني والثالث الثانوي والذي )والطبيعي

المدارس الحكومية التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة 
تم تقسيم منطقة حائل إلى أربع مناطق جغرافية تمثل حيث  ،حائل

الجهات األربع، ووضعت جميع أسيماء المدارس في كل منطقة 
 جغرافية على قصاصات ورق متساوية في الشكل والحجم، ووضعت

تم سحب ثالث مدارس من كل  ومن وعاء، يف الوريقات جميع
منطقة جغرافية، بلغ مجموع المدارس الثانوية التي اختيرت بالطريقة 

مدرسة ثانوية، ضمت هذه المدارس ما  12العشوائية البسيطة 
  :توزعوا على النحو التالي طالبًا 1100مجموعه 

  توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة: 1جدول 
  النسبة  التكرار ستويات المتغيرم  المتغير

  معدل دخل األسرة الشهري

  38.4  382  رياًال 5000أقل من 
  38.6  384  رياًال 10.000وأقل من  5001

  23.0  229  فأكثر رياًال 10.001
 100.0 995 المجموع

  مستوى تعليم األب

  48.3  478 ابتدائي فما دون
  31.3  310 متوسط وثانوي
  20.3  201 الجامعي فأعلى

 100.0 989 المجموع

  مستوى تعليم األم

  63.3  621 ابتدائي فما دون
  23.8  233 متوسط وثانوي
  12.9  127 الجامعي فأعلى

 100.0 981 المجموع

  الوضع االجتماعي لألسرة
  91.2  927 الوالدان يعيشان معا

  8.8  89 الوالدان منفصالن
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  النسبة  التكرار ستويات المتغيرم  المتغير
 100.0 1016 المجموع

  منطقة السكن
  56.8  582 ةمدين
  43.2  443 قرية

 100.0 1025 المجموع

  سببه نقص بعض البياناتعدم تساوي األعداد في كل متغير  *

استبانة من هذه االستبانات لنقص  )74(وقد استبعد الباحثان 
تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية من . في بعض البيانات

  .طالبًا )1026(

  :عية المختصرمقياس المسؤولية االجتما

  :وصف المقياس

الحارثي الذي طوره نظرًا لطول مقياس المسؤولية االجتماعية 
فقد قام الباحثان بمراجعة  ،والمقنن على البيئة السعودية )م 1995(

اس مليء يمن خالل تلك المراجعة أن المق اشاملة للمقياس، فالحظ
زعة على فقرة مو )70(يحتوي على  ،بالكثير من المحاور والعبارات

تطبيق مما الل للفرد خالل لكثرتها تسبب الضجر والمو ،أبعاد )5(
سينعكس على مصداقية البيانات المتحصلة، لذا قام الباحثان 
باختيار أفضل الفقرات التي يعتقدان أنها تمثل المسؤولية 

وهما البعدان اللذان ركز  االجتماعية ببعديها الشخصي واألخالقي
والتي عرف فيها ) 2003عمر، (ية االختيارعليهما غالسر في نظر

المسئولية بأنها محاوالت الفرد اشباع حاجاته مع عدم حرمان 
األخرين من فرص اشباع حاجاتهم، وبالتالي تحقيق اقصى درجات 
التوافق مع الجماعة وتحقيق أعلى مستويات الهوية الناجحة التي 

يث أصبح بح. تعكس أعلى مستويات الصحة النفسية واالجتماعية
فقرة روعي فيها إتباع الطرق  )21(المقياس المختصر مكون من 

الفنية العلمية في تحديد عدد فقرات المقياس وبخاصة تلك الموجبة 
والسالبة والتي قد يكون لها آثار نفسية مختلفة في حالة التطبيق، 

 :فقرات وهي )10(حيث كانت الفقرات الموجبة 
، 4، 3 :والفقرات السالبة هي ،21،20،17،16،15،14،13،8،2،1

وقد توزعت الفقرات على  .19، 18، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5
 ووعيه الشخص وتعني شعور: الشخصية المسؤولية: هماُبعدين 

 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(وتقيسه الفقرات  وأسرته ذاته نحو بمسؤوليته
 وشعور ضمير األخالقية وتعني صحوة والمسؤولية). 10 ،9 ،8 ،7

 األخالقية المبادئ نحو ومسؤولياته سلوكه بقيمة صالشخ
 ،15 ،14 ،13 ،12، 11(واإلنسانية، وتقيسه الفقرات  واإلسالمية

 فقرة كل أمام وضع  ).22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16
 3 = وغالبًا ،2 = وأحيانًا ،1= نادرا بحيث ثالثي تدريج

 لدرجة نويمك. السالبة للفقرات التدريج وعكس الموجبة، للفقرات
 المقياس عن اإلجابة تستغرق ،63 – 21 بين تتراوح أن المستجيب

  .دقائق 10 إلى 5 من

  

  :صدق المقياس

  :تحقق منه بعدة طرق هيتم الأما بالنسبة للصدق فقد 

من خالل رأي المحكمين، فقد قام الباحثان  :صدق المحتوى – 1
ئية صورته المبدب هللتأكد من مدى صدق المحتوى للمقياس بعرض

من أساتذة التربية  )محكمًا 17(على مجموعة من المتخصصين 
في وعلم النفس بأقسام كلية التربية بجامعة أم القرى وجامعة حائل 

  :وطلب الباحثان آرائهم في ،المملكة العربية السعودية
  انتماء الفقرات ألبعادهامدى. 

 وضوح العبارات وسالمتها اللغوية. 

 مالئمتها لطالب المرحلة الثانوية. 

 80ولإلبقاء على الفقرات في المقياس تم اعتماد نسبة اتفاق 
أما الفقرات التي ارتأى بعض المحكمين تعديلها فقد تم إجراء  %

  . عليهابعض التعديالت 

وللمزيد من مؤشرات صدق البناء  :للمقياسصدق البناء  -  2
فقرات المقياس والدرجة الكلية فقد تم حساب معامالت االرتباط بين 

لمقياس المسؤولية االجتماعية على العينة االستطالعية والمكونة من 
طالبًا، وتبين أن معظم العبارات لها عالقة ارتباطية طردية  43

وهي ) 0.701 -  0.302(بالدرجة الكلية للمقياس وتتراوح بين 
سبت كما ح. )2ملحق( )0.05 = ألفا(دالة احصائيا عند مستوى

معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الفرعية للبعد الذي 
، وتبين أن معامالت االرتباط هذه قد تراوحت )3ملحق(تنتمي إليه

 = ألفا(وهي ذات داللة عند مستوى  ،0.869 - 0.309بين 
التي انخفض معامل ارتباطها بالبعد الذي  3باستثناء الفقرة . )0.5

 الفقرة استبعادة الكلية للمقياس مما يستوجب تنتمي إليه وبالدرج
 مع العمل على منفردًا العمل ُأفضل( وعبــــارتها المقيـــاس من )3(

 عكسية ارتباطية بعالقة للمقياس الكلية بالدرجة ارتبطت )الجماعة
 فقرات عدد ليصبح استبعادها تم لذلك إحصائيًا، دالة وغير ضعيفة
 شكلت فقرة) 21( النهائية بصورته االجتماعية المسؤولية مقياس

كما أن حساب معاملي االرتباط . الحالية الدراسة في المقياس بنية
 ،بين بعدي المقياس والدرجة الكلية هو مؤشر إضافي لصدق البناء

فقد تم حساب معاملي االرتباط للبعدين والدرجة الكلية، وتبين أن 
 س بمعامل ارتباط بلغالبعد األول قد ارتبط مع الدرجة الكلية للمقيا

، كما تبين أن البعد الثاني قد ارتبط مع الدرجة الكلية 0.896
  .0.807 بمعامل ارتباط بلغ

  :ثبات المقياس
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  :مؤشرين هماللتأكد من ثبات المقياس اعتمد الباحثان 

وباستخدام درجات أفراد العينة  :لمقياسلاالتساق الداخلي  .1
ألفا  –كرونباخ االستطالعية تم اعتماد حساب معامالت 

–لُبعدي المقياس وللدرجة الكلية والذي تبين قيمة كرونباخ 
 0.750لبعد المسئولية الشخصية، و 0.821ألفا قد بلغت 

  .للمقياس ككل 0.844لبعد المسئولية األخالقية، و

بعد مرور أسبوعين قام الباحثان بتوزيع  :ثبات اإلعادة .2
وتم حساب  ،ةالمقياس على نفس أفراد العينة االستطالعي

معامالت االرتباط بين مرتي التطبيق لبعدي المقياس وللدرجة 
 0.827 وكانت قيم معامل االرتباط بين مرتي التطبيق. الكلية

 لبعد المسئولية األخالقية 0.951و لبعد المسئولية الشخصية
وهذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة . للمقياس ككل 0.889و

 .الحالية

على  للحكم التالي المعيار استخدام تم ثالثيال للمقياس وفقا
الستجابات الطلبة على فقرات  المتوسطات الحسابية الموزونة

  :المقياس

 1 – 3=  درجة أقل – درجة أعلى=  االستجابة على الفقرة مدى
 =2  

=  2/3=  االستجابة فئات عدد/  االستجابة مدى=  الفئة طول
هو معيار للحكم  :اليوعليه فإن المعيار االحصائي الت 0.66

 1.66 . =و66+  1: على مستوى المسئولية االجتماعية
مستوى متوسط، أعلى  1.67 – 2.33فأقل مستوى منخفض، 

  .فأعلى مستوى مرتفع 2.34 من

  النتائج

ما مستوى المسؤولية االجتماعية لدى  :إجابة السؤال األول
   ؟منطقة حائلفي طالب المرحلة الثانوية 

الحسابية  المتوسطاتا السؤال تم حساب لإلجابة عن هذ
واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على مقياس المسؤولية 

  .يلخص النتائج) 2(والجدول  ،االجتماعية

   درجات طالب المرحلة الثانوية على مقياس المسؤولية االجتماعية وأبعادهالمتوسطات الحسابية الموزونة ل :2جدول 
  الحكم  عدد العبارات  االنحراف المعياري  طالمتوس  الرتبة  الُبعد

 متوسط  10  0.71 2.30 1  مستوى المسؤولية الشخصية

 متوسط  11  0.72 2.27 2  مستوى المسؤولية األخالقية

 متوسط 21 0.72 2.29  االتجاه العام نحو المسؤولية االجتماعية

خلصت الدراسة الحالية إلى أن مستوى المسؤولية االجتماعية 
وفي ضوء المعيار منطقة حائل في لمرحلة الثانوية لطالب ا

ويفسر  ،مرتفعًا كان متوسطًااالحصائي المعتمد في هذه الدراسة 
 اهتمام األسر بعدة احتماالت من ضمنها قلةهذه النتيجة  انالباحث

في  في المملكة العربية السعودية ومؤسسات التنشئة االجتماعية
لقلة وعيهم بأهمية لدى األبناء  تنمية مستوى المسئولية االجتماعية

مثل هذا المفهوم شأنها شأن األسر العربية األخرى التي تميل الى 
وذلك بسبب ) 1996الصادي والعمادي، (النوع الفوضوي الغوغائي 

الظروف التاريخية وارتباطها باألسرة الممتدة وميلها لتعدد الزيجات 
يقلل من فرص  مما وزيادة حجم األسرة من خالل زيادة عدد األبناء

لتدرب على الكافية لفرص الواعطائهم  ،اإلشراف والمتابعة لألبناء
أن مشاركة المدرسة كمؤسسة  كماتحمل المسئولية االجتماعية، 

كما يقد يشير تنشئة اجتماعية ما زال دون المستوى المطلوب، 
 بشكل أو بأخر إلى تقلص دور المدرسة في تنمية مثل هذا المفهوم؛

اج مشبع بالمحتوى المعرفي التقليدي، وتقل فيه األنشطة فالمنه
المنهجية والالمنهجية التي من شأنها تطوير مثل هذا المفهوم 

قليًال مع  هذه النتائج اختلفت. كالكشافة على سبيل المثال ال الحصر
حيث كان متوسط ) 1994(كفافي والنيال  نتائج الدراسة التي أجرها
تفعًا لدى عينة الذكور، واختلفت أيضًا من المسؤولية االجتماعية مر

حيث أظهرت النتائج  )2004(نتائج الدراسة التي أجرها الخراشي 
ارتفاع في مستوى المسؤولية االجتماعية للطالب الممارس للنشاط 

الجامعي، واختلفت أيضًا من نتائج الدراسة التي أجرها العنزي 
المسؤولية حيث أظهرت النتائج ارتفاع في مستوى  )2006(

االجتماعية لدى أفراد العينة، وكذلك مع الدراسة التي أجرها 
في أن مستوى المسؤولية االجتماعية  ).(Jimenez, 2008(جيمنيز

 )2011(ها اللحياني ت، وكذلك نتائج الدراسة التي أجرًاكان متدني
حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى عال من المسئولية 

ات جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة في االجتماعية لدى طالب
ويأتي هذا االختالف نتيجة  .ضوء بعض المتغيرات األكاديمية

اختالف في طبيعة عينات هذه الدراسات والدراسة الحالية؛ فمعظم 
تي أظهرت مستوى عالي من المسئولية االجتماعية كانت الالدراسات 

المماثل المجتمع  قد أجريت على طلبة الجامعات وفي مجتمعات غير
 وللدراسة الحالية، كما أن مصادر هذه االختالفات يمكن ردها ول

. لهذه الدراسات جزئيًا الختالف المحددات المكانية والزمانية
حيث  )2006(واتفقت النتائج مع نتائج الدراسة التي أجرتها رضوان 

أظهرت وجود مستوى متوسط من المسؤولية االجتماعية تبعًا 
من التحصيل الدراسي والمستوى االجتماعي  كلالختالف 

مع الحالية واالقتصادي، وأيضًا إلى حد ما اتفقت نتائج الدراسة 
 حيث أظهرت النتائج أن )2008(نتائج دراسة عثامنة وصمادي 

مستوى المسئولية االجتماعية لدى طلبة الجامعات األردنية كان 
النتائج الدراسة ويعزو الباحثان سر هذا االتفاق بين  .متوسطًا

الحالية وتلك الدراسات إلى عوامل تتعلق بنزوع األفراد لإلجابة في 
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منتصف التدريج او الصدفة، أو الخصائص التي تشترك فيها ثقافة 
  .عينتي الدراسة األردنية والسعودية؛ فأصل المجتمعين واحد

هل يختلف مستوى المسؤولية  :إجابة السؤال الثاني
معدل دخل األسرة الشهري، والوضع  باختالفاالجتماعية 

مستوى تعليم األم، ومستوى تعليم األب، و ،االجتماعي لألسرة
  ؟منطقة السكن

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
لدرجات الطالب المشاركين في الدراسة من  ،واالنحرافات المعيارية

المسؤولية  حائل على مقياس في منطقةطالب المرحلة الثانوية 
االجتماعية المختصر وفقا لمتغيرات معدل دخل األسرة الشهري، 

مستوى تعليم و ،مستوى تعليم األبو ،والوضع االجتماعي لألسرة
  :)3(الجدول  فيوالنتائج كما  ،منطقة السكنو ،األم

  تغيرات الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس المسؤولية االجتماعية حسب م: 3جدول 
  التكرار  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي مستويات المتغير  المتغير

  معدل دخل األسرة الشهري
  382  5.097  46.73  ًالريا 5000أقل من 
  384  5.214  47.98  رياًال 10.000وأقل من  5001

 229 5.910 49.96  فأكثر رياًال 10.001

  مستوى تعليم األب
  478  5.108  46.87 ابتدائي فما دون
  310  5.176  48.16 متوسط وثانوي
 201 5.795 50.71 الجامعي فأعلى

  مستوى تعليم األم
  621  5.252  47.53 ابتدائي فما دون
  233  5.177  48.03 متوسط وثانوي
 127 6.123 50.64 الجامعي فأعلى

  الوضع االجتماعي لألسرة
  927  5.253  48.45 يعيشان معًا

 89 5.774 43.58 منفصلين

  582  5.598  48.35 مدينة  منطقة السكن
 443 5.321 47.55 قرية

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 3(يتضح من الجدول 
الحسابية لدرجات الطالب على مقياس المسؤولية االجتماعية وفقا 
 ،لمتغيرات معدل دخل األسرة الشهري، والوضع االجتماعي لألسرة

 وللتأكد من  .منطقة السكن ،مستوى تعليم األم ،بمستوى تعليم األ

أجري  ،)0.5 = ألفا(داللة هذه الفروق إحصائيًا عند مستوى 
عديم  WAY ANOVA- 5((تحليــــــل التبـــــاين الخمـــــاسي 

التفاعل على درجات مقياس المسؤولية االجتماعية وفقا لمتغيرات 
  .)4(الجدول  فيالدراسة والنتائج كما 

  تحليل التباين الخماسي عديم التفاعل للدرجات على مقياس المسؤولية االجتماعية في ضوء متغيرات الدراسة: 4دول ج
  االحتمال  F متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين

  0.015  *4.229  107.505 2 215.010  معدل دخل األسرة الشهري
  0.000  **10.943  278.210 2 556.421  مستوى تعليم األب
  0.046  *3.086  78.456 2 156.912  مستوى تعليم األم

  0.000  **60.142  1528.991 1 1528.991  الوضع االجتماعي لألسرة
 0.214 1.548  39.354 1 39.354  منطقة السكن

   25.423 923 23465.580 الخطأ
   932 2183932.0  المجموع

 931 27378.1  المجموع المعدل

  0.01= لفا دالة عند مستوى **   ،0.05= ألفا لة عند مستوى دا* 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 4(يتضح من الجدول 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ُتعزى لمنطقة السكن،

معدل دخل األسرة الشهري  ُتعزى لمتغيرات ،)0.5 = ألفا(مستوى 
حيث أن الفروق لألسرة اعي والوضع االجتم وتعليم األب وتعليم األم

فيها األبوان  يعيش جاءت لصالح الطالب الذين ينتمون إلى أسر
ولتحديد مصادر الفروق لبقية المتغيرات أجري اختبار شفيه . معًا

)Scheffe( وفيما يلي استعراض نتائج هذه  ،للمقارنات البعدية
  .المقارنات لكل متغير

  :متغير مستوى دخل األسرة

  وفقا لمتغير معدل دخل األسرة الشهري Scheffe)(در الفروق بين درجات المسؤولية االجتماعية باستخدام اختبار شفيه مصا: 5جدول 
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  فأكثر ريال 10.001  رياًال10.000 من وأقل 5001  ريال 5000 من أقل  
  **3.23-  **1.25-    ريال 5000 من أقل

  **1.98-     10.000 من وأقل 5001
       فأكثر ريال 10.001

   0.01= ألفا مستوى عند دالة**          0.05= ألفا مستوى عند دالة* 

أن مستوى المسؤولية االجتماعية ) 5(يتضح من الجدول 
أعلى  )فاكثررياًال  10001(لدى أبناء األسر ذات الدخل المرتفع 

 متوسطا أو منه لدى بقية الطالب من ذوي األسر التي دخلها 

األسر ذات الدخل المتوسط أفضل منه  وأنه لدى أبناء .منخفضًا
  ).رياًال 5000أقل من (لدى أبناء األسر ذات الدخل المنخفض 

  متغير تعليم األب

  وفقا لتعليم األب  Scheffe)(مصادر الفروق بين درجات المسؤولية االجتماعية باستخدام اختبار شفيه : 6 جدول
  فأعلى الجامعي  وثانويمتوسط دونفماابتدائي  
  **3.84-  **1.29-  دونفماتدائياب

  **2.55-   وثانويمتوسط
    وثانويمتوسط

   0.01= ألفا مستوى عند دالة**  ،0.05= ألفا مستوى عند دالة*    

أن مستوى المسؤولية االجتماعية ) 6(يتضح من الجدول 
لدى الطالب الذين مستوى تعليم آبائهم جامعي فأعلى أفضل مما 

الذين مستوى تعليم آبائهم أقل من ذلك، وكذلك هو لدى الطالب 

أفضل من  وثانوي أن الطالب الذين مستوى تعليم آبائهم متوسط
  .فما دون الطالب الذي مستوى تعليم آبائهم ابتدائي

  متغير تعليم األم

  يم األم وفقا تعل Scheffe)(مصادر الفروق بين درجات المسؤولية االجتماعية باستخدام اختبار شفيه : 7جدول 
  فأعلى الجامعي  وثانوي متوسط  دون فما ابتدائي  
     

  **3.11- .,5   دونفماابتدائي
  **2.61-     وثانويمتوسط
    فأعلىالجامعي

   0.01= ألفا( مستوى عند دالة**  ،0.05= ألفا( مستوى عند دالة* 

أن مستوى المسؤولية االجتماعية ) 7(يتضح من الجدول 
ين مستوى تعليم أمهاتهم جامعي فأعلى أفضل مما لدى الطالب الذ

ويفسر  .هو لدى الطالب الذين مستوى تعليم أمهاتهم أقل من ذلك
الباحثان هذه النتيجة أن معدل دخل األسرة الشهري وتعليم األب 

في مستوى المسؤولية حاسمًا  واألم والوضع االجتماعي تلعب دورًا
ى الجيد من الدخل االجتماعية لدى الطالب، فتوفر المستو

االقتصادي لألسرة مع ارتفاع مستوى تعليم الوالدين ومشاركتهما 
معًا في عملية التنشئة االجتماعية يتيح الفرصة للطالب قدرًا من 

جو آمن، ويعطيه المزيد من  توفير الفرص في اشباع حاجاته وفي
الحرية لتحقيق ذاته وبالتالي تنمية المسئولية االجتماعية لديه 

كما تؤكد هذه النتائج وجهة نظر ). 1996صمادي وعبد الله، لا(
حول طبيعة مفهوم المسئولية والتي يؤكد فيها ) Glasser(غالسر 

أنه مفهوم متعلم يمكن تنميته من خالل مؤسسات التنمية 
االجتماعية، ويتأثر بالعديد من المتغيرات الديمغرافية واألسرية 

واتفقت هذه النتائج مع نتائج ). 2003عمر، (واالجتماعية والنفسية 

حيث اختلف متوسط درجات  )2006(الدراسة التي أجرها رضوان 
المسؤولية االجتماعية لطلبة الصف األول ثانوي تبعًا الختالف كًال 

واتفقت أيضًا مع نتائج  ،من المستوى االجتماعي واالقتصادي
رات في ضوء بعض المتغي )2011(الدراسة التي أجرتها اللحياني 

ويأتي هذا االتفاق  الحالة االجتماعيةو معدل دخل األسرة الشهريك
واالتساق في نتائج هذه الدراسة مع تلك الدراسات لتشابه الظروف 

وسر اختالف نتائج . والبيئات التي أجريت فيها هذه الدراسات
هو اختالف بين  البعض األخر من هذه الدراساتالدراسة الحالية مع 

والمحددات الزمانية والمكانية لجميع هذه  حل العمريةالعينات والمرا
  .الدراسات

  :التوصيـات

ولرفع من خالل ما توصلت إليه في الدراسة الحالية من نتائج 
مستوى المسئولية لدى طالب المرحلة الثانوية في منطقة حائل في 

  :يوصي الباحثان بما يليالمملكة العربية السعودية، 
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عية التي تتضمن األنشطة الالمنهجية زيادة البرامج االجتما .1
التي تستهدف تنمية الحس بالمسئولية االجتماعية لدى 

  .الطلبة
االهتمام بتضمين المناهج الدراسية في وزارة التربية والتعليم  .2

ووزارة التعليم العالي لموضوعات اجتماعية ومجتمعية يكسب 
د من خاللها الطالب الحس االجتماعي والمسؤولية تجاه أفرا

  .مجتمعه
إعداد برامج إرشادية وتدريبية لتنمية المسؤولية االجتماعية  .3

لدى فئات الشباب باستخدام التقنيات الحديثة ووسائل 
  .اإلعالم

تشجيع الطالب على االشتراك في األنشطة المدرسية  .4
الذي من  وتشجيعهم على العمل الجماعي وخلق روح التعاون

  . شأنه ينمي المسئولية االجتماعية
عقد الورش التدريبية لألمهات ذوات التعليم المتدني لتوعيتهن  .5

  .بأساليب تنمية المسئولية االجتماعية لدى األبناء
زيادة المعونات المالية والعينية لألسر ذات الوضع االقتصادي  .6

المنخفض من قبل الجمعيات الخيرية وأيضًا من خالل مكاتب 
أجل اشراك لتحسين أوضاع األسر من  الضمان االجتماعي

ابنائها في األنشطة التي من شأنها تساعد في تنمية المسئولة 
  .االجتماعية لدى األبناء

على الوالدين إتاحة مساحة كافية من الحرية لممارسة بعض  .7
األنشطة بجانب الدراسة كما يجب عليهم تنشئة أبنائهم على 

 .تحمل المسئولية ومواجهة المشكالت

ود الدراسة من حيث الزمان عدم تعميم النتائج خارج حد .8
  .والمكان

  :المراجــــــــــــع

المسئولية الشخصية االجتماعية  .)1995(الحارثي، زايد عجير 
لدى عينة من الشباب السعودي بالمنطقة الغربية وعالقتها 

   .مركز البحوث التربوية :، جامعة قطرببعض المتغيرات
لية االجتماعية كيف ننمي المسئو .)2008(الحارثي، زايد عجير 

، )25 ديسمبر( صحيفة الجزيرة ،والوطنية لدى الشباب
   .مقاالت

دور األنشطة الطالبية في  .)2004(الخراشي، وليد عبدالعزيز 
قسم  ،رسالة ماجستير ،تنمية المسؤولية االجتماعية

  .جامعة الملك سعود ،الرياض ،الدراسات االجتماعية
تماعية لدى طلبة الصف المسئولية االج )2006(رضوان، هويدة 

األول الثانوي الختيارهم جماعة األقران ووالئهم لها في ضوء 
 ،)4( 5 ،دراسات عربية في علم النفس ،بعض المتغيرات

883 - 943.   

المشكالت ). 1996(صمادي، أحمد، وعبد الله، عبد القادر ال
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