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 دادإـع
 أخصائي تكنولوجيا التعليم

 أستــــاذ علــــم النفــــس الرتبــــوى  األمل للصم وضعاف السمع مدرسة
 جامعــة بنهـا –وعميد كليـة الرتبية النوعية  

   
 أستـاذ ورئيس جملس قسم علـم النفــس الرتبوى

 علم النفس الرتبوي ـميــدة بقسـمع ـاجامعـة بنهـ –كليــــة الرتبيــــة 
ـاجامعـة بنه –كليـــة الرتبيـــة 

تعد المرحلة الثانوية من المراحل المتميزة فى حياة الطالب الدراسية حيث تتشكل خاللها 
 فهييى التييى تعييدح ليصيي ص لحييواى مييالثاى فييى م تمعيي ، ،شخصييية الطالييأ ذتمخييه مالمثهييا الثا تيية

ذإنسان مستقيماى فى سلوك ، ذمن ثم فإن اجتياز الطالأ لههح المرحلة بآمان سيو  نيكعكع لليي  
 فيص ص ذا شخصية سوية ذيمحى فى حيات  متزناى فى تصرفات .

فمييو ذمييوم المرالييم حلييى مرحليية المرالييية الوسييطى لكييون  ييد تعلييم المشيياركة الوجدانيييية 
 ،ذالمرذنية ،ذالميوةة ،ذاليوء  ،ذالتعياذن  ،ذالعدالية ،دقذالتسامص ذاألخالقييا  العامية المتعليية بالصي

  (.375: 1975 ،مو الكمو )حامد زلران ذتزةاة لهح المفاهيم لمياى  ،ذتثمل المسئولية ،ذالطموح
ذتعيييد تر يييية الشييي اب لليييى اوحسييياال بالمسيييئولية ذاءلتيييزاب  هيييا  يييوءى ذلميييالى مييين   يييرز  ذلوييييا   

سييتيرار ذتصييألو ل مييان ذالرفيياح اءجتمييالى، ذميين  جييل ذليي  الم تمعييا  المتيدميية التييى تكشييد اء
تؤسع المدارال ذتشيد ال امعا  ذتياب المراكز، ذكل ما من شمن  حلداة الش اب المسيئوم اليياةر 
لليييى مواجهييية كافييية التثيييدلا ، ذالميييالر فيييى التعاميييل ميييو مسيييت دا  العصييير مهميييا كيييان نولهيييا 

ال بميييييد  ذليييييى شييييي ا ها ذإحساسيييييهم العمييييييم ذليييييدفها، ذذلييييي  ألن الكهحييييية الثقيقيييييية ل ميييييم تييييييا
بمسييئولياتهم ت يياح م تمعيياتهم التييى لهيشييون فيهييا، ذخييال  ذليي  لعكييى ال هييل ذالييدمار ذالتخليي  

 (. 345: 2012ذالتمخر لن الركأ الثحار  ) حمد مثمد، 
(  ن المسيئولية اءجتماييية حاجيية فرةلية فميا ميين فيرة تتفييتص  65: 1986 ،ذيؤكيد )سييد لثمييان

ارت ياا  ، ذ تكحج ذاتيت  ذتتسامى حء ذلو ميرت   بال مالية ارت ياا لا فية ذحير  ،تكاملشخصيت  ذت
فييالفرة ليين  ،ذمتوحييد معهييا توحييد ذجييوة ذتيياري  ذمسييتيألل ،ذمكييتم حليهييا انتمييا  التميياب ذفهييم ،مرحميية ذذلييى

 حء بصثة ارت ا   ذانتمائ  ذتوحدح مو جمالت . ،تتوافر ل  مثت  الكفسية ذتكامل  األخال ى
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فكيل فييرة فييى الم تمييو نريييد  ن لثيييم ذاتي ، ذيريييد  ن لكييون فييى مييثة نفسييية ذشخصييية 
متماسكة ء د من  ن لكون لدل  ححساال بالمسيئولية ت ياح نفسي  ذت ياح انخيرين، فيإذا شيعر الفيرة 
بالمسييئولية فإنيي  سييو  لسييل  فييى  ريييم الثييم ذالعييدم، ذيلتييزب بيياألخالق، ذيفييى بييالعهوة، ذيييؤة  

، مؤثراى، متعاذناى، فى اليوم، ذيممر بالمعرذ  ذيكهى لن المككر، ذيص ص  كولاى األمانة، ذيصدق 
ثم تمتى المسئولية ت اح انخرين من ححساسي  بالمسيئولية ت ياح نفسي ، فيإذا شيعر الفيرة بالمسيئولية 
ت يياح انخييرين  ييدب مييا للييي  ميين ذاج ييا  نثييو انخييرين، فييييدب لهييم المعونيية ذالمسييالدة ليين حييأ 

ا شييعر الفيييرة بالمسييئولية فييى لملييي  ذ خلييه فيييى  ةائيي  فإنيي  نراليييى حيييوق انخيييرين، ذ كاليي ، ذإذ
فعمليي  نييؤثر فييى انخييرين، فيتثمييل المسييئولية ت يياح م تمعيي  ذيهييأ لك دتيي ، ذالييدفا  لكيي  بماليي  

  (.36-35: 2001ذرذح ، ذيهتم  هموب الم تمو ذمشكالت  ذيعمل للى حلها)ا تساب رشيد، 
(  ن المسئولية اءجتمايية لى مسيئولية الفيرة  مياب ذاتي  43: 1986سيد لثمان،)ذير  

لن ال مالة التى نكتمى حليها، ذفيها لكون الفرة مسئوءى ذاتياى لن ال مالة،     ن  مسيئوم  مياب 
 ذ  ن مورة ال مالة فيى ذا يو األمير مكعكسية فيى ذاتي ،     نهيا مسيئولية ذاتيية، مسيئولية  ،ذات 

األخالقيييية المراق ييية الداخليييية ذالمثاسييي ة الهاتيييية، كميييا  ن فيهيييا مييين مسيييئولية فيهيييا مييين  ، خالقيييية
األخالقية ما فى الواجأ الملزب ةاخلياى، حء  ن  الزاب ةاخلى خا  بمفعام ذا   أليعة اجتماييية، 

  ذ لغلأ لليها التمثير اءجتمالى. 
، كميييا لصيييفها  يرميييان بمنهيييا مفهيييوب متكاميييل لشيييمل اءتصيييا  بيييالخلم، ذاليييولى باليييها 

ذالثير   ،ذالشعور باءلتماب بانخرين، ليها الشيعور اليه  نك يو مين اءمتيداة خيارا حيدذة اليها 
 (. Bermen, 1997, 190-191للى رفاهية انخرين )

المسيييييئولية اءجتماييييييية تعيييييد ليييييامال مهميييييا مرت طيييييا بالسيييييلو  اءجتميييييالى اول يييييا ى، ذ 
لييييدنهم مسييييئولية  خالقييييية لرلاليييية  فاألشييييخا  ذذ المسييييئولية اءجتمايييييية المرتفعيييية لعتيييييدذن  ن

  (.Kim, et al., 2013: 140انخرين فيميلون ةائماى حلى التصر  بشكل ميألوم اجتماييا)
يعتأليير اونثييار ميين  ر ييى  نميياا السييلو  اءجتمييالى اول ييا ى حيييث  نيي  لمثييل السييلو  ذ 

ثى بمصيالث  الخير  الخاله اليه  نك يو مين ةاخيل الفيرة ذيييوب بي  تطوييياى بيال ميا يل،  يل لحي
 (.12: 2003الشخصية فى سأليل انخرين ذاسعاةلم) حمد لألد الغكى، 

فاونثييييار سييييلو  اجتمييييالى ليييييدب فييييي  اونسييييان حاجيييية ذمصييييلثة انخييييرين للييييى حاجتيييي  
ذمصيييلثت  الشخصيييية، ذليييها فهيييو لييييوب  ييييدذر حل يييا ى فيييى تيييدييم التفاليييل اءجتميييالى )حسييييين 

 (. 471: 2009 احون، 
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ماييييية  حيييد اليييدذافو الرئيسيييية لعنثيييار، فاسيييتيعاب الفيييرة للمسيييئولية ذتعيييد المسيييئولية اءجت
اءجتمايية لعزز لدل  المييل حليى اونثيار فيى حيين  ن افتيارليا نزييد مين الالم ياءة ت ياح انخيرين 

((Ali & Bozorgi, 2016: 52.  
( حليييى  ن األفيييراة اليييهنن 47-46: 2012م يييد  الشيييثا ، ذخاليييد الييي الح، كميييا لشيييير )

ن بالمسئولية اءجتمايية لميلون لاةة حلى مسالدة انخرين ذيؤثرذنهم للى  نفسهم بغض نتميزذ 
الكظييير لييين    تعيييويض  ذ مكافيييمة ماةلييية  ذ معكويييية  ذ ميييدلص مييين  أليييل انخيييرين، ذ ن سيييلوكهم 
لعكع التمامهم  هموب غيرلم من  فراة الم تمو، ر ميا  كثير مين التميامهم بمشيكالتهم الشخصيية 

در ثييية ذمسياندة ليخييرين، كميا  نهييم ليسيوا  نييانيينب ذيتمتعيون بيييدر مين التوافييم مميا ل علهييم مصي
الكفسيى ذالثساسيية نثييو حاجيا  غييرلم ذمسييالدتهم، ذإن ياز ميا لثتاجونيي  ب يد ذكفيا ة، ذتثمييل 
لكتييييائج سييييلوكهم، ذي ييييوةذن  ييييو تهم ذجهييييدلم  وايييييية فييييى سييييأليل حسييييعاة انخييييرين، فالسييييلوكيا  

 مستهتر غير مسئوم اجتمايياى، سلألى ت اح انخرين. اونثارية ء تمتى من فرة
باونثيارب حييث  ن الشيخه السيو   المسيئولية اءجتماييية تيرت   ذلها فمن المفتير   ن

اله  لشعر بالمسئولية اءجتمايية ت اح انخرين لميل ةائما حلى مسالدتهم ذتيدلم ند العون لهمب 
عى الدراسة الثالية حلى تثدند  أليعة العال ية  يين ذيكون مدفولا لعنثار نثو انخرينب ذلهل  تس

 المسئولية اءجتمايية ذاونثار لد   الب المرحلة الثانوية.

لعتألر مفهوب المسئولية اءجتمايية من المفاهيم السيكولوجية التى ذرة ذكرليا فيى التيرا  
ين لما لها من  لمية بالغة فيى حيياة األفيراة بصيفة الكفسى ذالتى حظيت بالتماب العدند من ال احث

خامييييية ذالم تمعيييييا  اونسيييييانية بصيييييفة لامييييية، فيييييالفرة تيييييياال قيمتييييي  بميييييد  تثملييييي  للمسيييييئولية 
 اءجتمايية ذالم تمو المتيدب لو من ليدر  لمية تثمل المسئولية اءجتمايية.

  كائكييا لتثمييل  ةذارلييم ذتمثييل المسييئولية اءجتمايييية مطل ىييا حيوييياى ذمهميياى ميين  جييل حلييداة 
ذالقياب  ها خيير قيياب مين  جيل المشياركة فيى  كيا  الم تميو، حييث تيياال قيمية الفيرة فيى م تمعي  
بمد  تثمل  المسئولية ت اح نفس  ذت اح انخيرين بثييث لعتألير الشيخه المسيئوم لليى  يدر مين 

 (. 2: 1988السالمة ذالصثة الكفسية )تيسير كيرة، 
( حلييى  ن المسييئولية اءجتمايييية تعتأليير  حييد 287 -286: 2000ذيشييير )حامييد زلييرانب 

 متكاملية ذليى المسيئولية الفرةلية مستويا  المسئولية فالمسئولية تتحمن ثالثية مسيتويا  مترابطية
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الهاتية(ب ذالمسئولية اءجتماييةب ذالمسئولية ال ماييةب فيالفرة مسيئوم لين نفسي  ذلين ال ماليةب )
ذلين  لحيائها كيمفراة فيى جمييو األميور ذاألحيوامب ذالمسيئولية ذال مالة مسئولة لن نفسها ككيل 

اءجتماييييية رييييرذرية لصيييالح الم تمييييو ككيييلب ذتثمييييل المسيييئولية اءجتمايييييية لعكيييى الممارسيييية 
 الفعلية للمسئولية اءجتمايية.

 -المسئوللة  اجتممعيةئ  ( فى ةراست  الكظرية 14-12: 1973ذ د حدة )سيد لثمان،
ثالثة لكامير مترابطية ذمتكاملية للمسيئولية اءجتماييية ليى: اءلتمياب،  دراس  نفسة  اتممعية 

 ذفيما نلى لرراى لههح العكامر:ب ذالفهم، ذالمشاركة
ليصيد بي  اءرت ياا العيا فى بال مالية التيى نكتميى حليهيا الفيرة، اجهممعم:  :العنصر األول (أ 

يييدمها ذتماسييكها مييغيرة  ب كأليييرة، ذليي  اءرت يياا الييه  لخالطيي  الثيير  للييى اسييتمرار ت
ذ لوغهييا  لييدافها، ذالخييو  ميين  ن تصيياب بييم  لامييل  ذ ضيير  نييؤة  حلييى حرييعافها  ذ 

اجنفعئع  عئ  )تفككها، ذيميز سيد لثمان فى لكصر اءلتمياب  يين  ر عية مسيتويا  ذليى
 (تعقل الجمعع  -الملحد ع  الجمعع  -اجنفعع  بعلجمعع  -الجمعع 

  فهييم الفيييرة لل ماليية ذللمغيييز  اءجتمييالى ألفعالييي ، ليصييد بييي: الفهئئئئئئئئئ : العنصـــر الثـــا   (ب 
 (فه  الفرد للمغزى اجتممععى ألفععله -فه  الفرد للجمعع )ذيتحمن لها العكصر شيين

ذتعكييى اشييترا  الفييرة مييو انخييرين فييى لمييل مييا لملييي  اءلتميياب : المشئئعر: : العنصــر الثالــث (ج 
جاتهيا ذحييل مشيكالتها ذالومييوم ذميا نتطل ي  الفهييم مين  لميام تسييالد ال مالية فييى حشي ا  حا

   .حلى  لدافها، ذتثييم رفاليتها ذالمثافظة للى استمرارلا

( تعيييييد ليييييامال مهميييييا لتيويييييية 1973فالمسيييييئولية اءجتماييييييية ذفييييييا لتصيييييور سييييييد لثميييييان )
العال ا  اونسانية، ذء لمكن  ن تيوب ذتكتمل حء من خالم التكامل  ين لكاميرلا الثالثية، فعكيدما 

ئولية اءجتمايييييية أل  مييييكهم فإنهييييا ء تكييييون مسييييئولية بييييالمعكى الصييييثيص، فليييين تمخييييه تفتييييير المسيييي
المسييئولية اءجتمايييية لكييد الفييرة شييكلها الميألييوم  ييدذن فهييم الفييرة لكييل مييا لخييه ال ماليية، ذإةراكيي  

ذتثمليي  لكتيائج  فعاليي ، ذالتعير  للييى ميا نواجيي  ال مالية ميين مشيكال  تييؤثر  ،نثيار  فعاليي  ذ راراتي 
ذالثير  لليى المشياركة فييى تييدلم ميترحيا  لثلهيا، ذذلي  فييى الو يت نفسي  اليه  لكيون فييي  لليي ، 

الفييرة مرت طييا  هييا ارت ا يياى لا حييياى لصيياح   حرميي  للييى تيييدمها ذتماسييكها ذحمانتهييا ميين الحييع  
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ذالتفك ، باورافة حلى مشاركت  فى    لمل لصالص ال مالة، من خالم التعاذن مو انخرين فى 
 مختلفة، ذإن از ذتكفيه ما تتفم للي  ال مالة من  جل تثييم رفاليتها.األنشطة ال

 ن المسييئولية مفهييوب متعييدة األبعيياة  Conrad & Hedin, 1981:7-8)) كمييا نيير  
 ذالفعالية(. -ذالكفا ة -نتحمن ثالثة  بعاة رئيسة تتمثل فى: )الموا  

سيييئولية ( حليييى  ن مهييييار الم Batson & Powell, 2003: 467-468ذيشيييير )
اءجتمايية لعمل للى تثفيز سلو  المسالدة، حيث لثتم للى األشخا  مسالدة انخرين حذا 
كانوا فى حاجة حليهم ذمعتمدنن لليهم، فهها المهيار حذا كان  ائماى بالفعل فإن  نؤة  حلى السلو  

  اونثار  فى العدند من الموا   اءجتمايية.
ولية اءجتمايية لمتد تمثيرح حلى اءنتظاب العاب فيى الثيياة فاءنتظاب فى العمل األخال ى للمسئ

األخالقييية للييها ، حيييث تعمييل  خالقييية المسييئولية اءجتمايييية للييى تثأليييت ذتمميييل خصييام الك ييدة 
 (.46: 1996ذاونثار ذالثية بانخر ذالصألر )سيد لثمانب ذالكخوة ذالمرذ ة 

يهييا ذال ثييث فيهييا اسييتكاةاى حلييى حاجيية يعييد اونثييار ميين الم يياء  التييى ل ييأ اءلتفييا  حلذ 
الم تمو الماسة حلي ، حيث نتسم لصرنا الثالى باألنانية ذاألناماليية، األمير اليه   يد نكتهيى بيمن 

 (.40: 2005 حلمان مثمد،نيت  ذمصلثت  للى مصلثة انخرين)نؤثر الفرة  نا
ائيد لليم ر  Auguste Comteذيعوة الفحل فيى نشيمة مصيطلص اونثيار حليى  ذجسيت كونيت 

اءجتما  الفرنسى، ذاله  ماغ  كميا يل لمصيطلص األنانيية، حييث لعتييد  ن ليد     م تميو متييدب 
ضهر  العدند من األبثيا  المتعليية باونثيار،  1982لو ترسي  الثأ ذاونثار  ين  فراةح، ذمكه لاب 

امكييية ذرا  العواميييل المو حيييية الك –ذالتيييى شيييملت ليييدة م ييياء  ليييى : الخصيييائه الشخصيييية للميييؤثر 
  (.Lee et al., 2003:555-556ال وانأ الوجدانية ذالدافهية للسلو  اونثار ) –السلو  اونثار  

فالسلو  اونثار  سلو  تليائى نك و مين ةاخيل الفيرة  كيا ى لليى شيعورح بمشيالر انخيرين 
فى خدمتهم  ذرغألت  فى تيدلم المسالدة ذالعون ذالكفو لهم ذإحساس  بالمسئولية ت الهم ذمشاركت 

ميين  جييل زييياةة سييعاةتهم ذتيييدلم مصييلثة انخييرين للييى مصييلثت  الشخصييية بصيير  الكظيير ليين 
لوييييدة ححساسييي  اليييداخلى وسيييعاة انخيييرين )   ميا يييل مييياة   ذ  ة يييى لعيييوة لليييي  ذإنميييا وشييي ا  

 (. 173: 2004حكفى، ومثمد  نور،
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ب للتعألييييير ليييين حلييييى  ن مفهييييوب اونثييييار لسييييتخد( 36: 2003 حمييييد لألييييدالغكى، )ذيشييييير 
 السلو  األخال ى للفرة اله  لثتم للي   ن نزيد من سرذر انخرين، ذييلل من آءمهم.

 حد آليا  الكفع اءجتمايية التيى تيؤثر فيى لملييا  التفاليل اءجتميالى  اونثار يمثلذ 
هيم،  ين الفرة ذال مالة، ذيعد مرآة للتعا   الوجدانى مو الغير ذاءرت اا  هم ذالتحثية من  جل

ذلييهح ال وانييأ تعأليير ليين مييد   لييورة الهوييية الخلقييية لأليير مكظوميية القيييم لييد  الفييرة ذكييها السييلو  
ذال وانييييأ األخالقييييية للفييييرة الييييه  لثييييتم للييييي   ن لخفيييي  ليييين انخييييرين معانيييياتهم ذيسييييار  فييييى 
مسالدتهم ذيسعى حلى  ث مشالر الأله ة ذالسرذر ذالسيعاةة ليدنهم، فالسيلو  اونثيار  لعيد قيمية 

ية نراة ترسيخها فى العال ا  اءجتمايية، ذلها ةذرلا المهم فى لمليا  التكوين الشخصيى سلوك
 (. 172: 2010ذاءجتمالى ) لمن غريأ،

ذيتحييمن اونثيييار التعيييا   ميييو انخييرين ذ يييدرة الفيييرة لليييى  ييرا ة ذترجمييية مشيييالر انخيييرين 
اورييافة حلييى تيييدلم المسييالدة ذاوحسيياال بثاجيياتهم ذالمشيياركة الوجدانييية ذالتيييارب العييا فى معهييمب ب

ليخرين من خالم م اةرة الفرة ذاستعداةح لتيدلم المسالدة ذالعيون لكيد الثاجية ةذن انتظيار ميرةذة  ذ 
 (.  8: 2012م د  الشثا ب ذخالد ال الحب سئولية اءجتمايية ت اح انخرين)مكافمة انطال اى من الم
اونثيار بمني  نيو  مين  نيوا  ( سيلو  Eisenberg & Miller, 1987: 92كميا لعير  )

السلو  اءجتمالى اول ا ى، ذلو سلو  تطولى نهيد  حليى حفياةة انخيرين، ذء نؤةلي  الفيرة ميو 
  انتظار تليى المكافم  الخارجية،  ذ ت كأ العياب.

ذ ييد  جريييت العدنييد ميين الدراسييا  التييى تكاذلييت العال يية  ييين المسييئولية اءجتمايييية ذاونثييار 
التيى ةرسيت العال ية  يين المسيئولية اءجتماييية  (O'connor & Cuevas, 1982)مثيل ةراسية 

ذالسييلو  اءجتمييالى اول ييا ى للييى ليكيية ميين  ييالب المرحليية األ تدائييية، ذ ييد  شييار  نتائ هييا حلييى 
ذجوة لال ة ارت ا ية موج ة  ين المسئولية اءجتماييية ذالسيلو  اءجتميالى اول يا ىب كميا ليدفت 

( حليى التكأليؤ باونثيار مين خيالم المسيئولية اءجتماييية Midlarsky &Kahana, 1988ةراسية )
( سكةب ذ شار  نتائ هيا حليى 100 -65( فرةاى تتراذح  لمارلم ما  ين )400للى ليكة مكونة من )

 ,Chouحمكانييية التكألييؤ باونثييار ميين خييالم المسييئولية اءجتماييييةب ذكييان رييمن  لييدا  ةراسيية )

نثار  من خالم المشاركة فى األنشطة التطوييية الالمكه يية لليى ليكية ( التكألؤ بالسلو  او1998
مييين  يييالب المرحلييية الثانوييييةب ذ شيييار  الكتيييائج حليييى حمكانيييية التكأليييؤ بالسيييلو  اونثيييار  مييين خيييالم 

( تيييم ةراسييية 2003المشييياركة فيييى األنشيييطة التطوييييية الالمكه ييييةب ذفيييى ةراسييية لأليييد الكهييييم لرفييية )
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جتمايييية ذالسييلو  اونثييار  لعيكيية فييى المرحليية الثانوييية األزلريييةب ذ شييار  العال يية  ييين المسييئولية اء
الكتييائج حليييى ليييدب ذجيييوة ارت يياا ةام ححصيييائياى  يييين المسيييئولية اءجتمايييية ذالسيييلو  اونثيييار ب ذفيييى 

تييم ةراسيية العال يية  ييين المسييئولية الشخصييية ذاءجتمايييية  Sanmartin et al., 2011)ةراسيية )
(  ال ياى ذ ال ية تتيراذح  لميارلم ميا  يين 822للى ليكية  ليع ليدةلا ) اول ا ىذالسلو  اءجتمالى 

( سكةب ذ شار  الكتائج حلى ذجوة لال ة ارت ا ية ةالة  يكهماب ذفى ةراسة م د  الشيثا ، 8-15)
( تييم ةراسيية العال يية  ييين السييلو  اونثييار  ذالمسييئولية اءجتمايييية للييى ليكيية 2012ذخالييد اليي الح )
 امعةب ذ شار  الكتائج حلى ذجوة لال ة ارت ا ية ةالة  يكهما. من  الب ال 

 يمضح عن العرض السعبق عع يلى:
 ( التى التمت  دراسة العال ة  يين رة الدراسا  العر ية ذاألجكألية )فى حدذة للم ال احثةند

 لد   الب المرحلة الثانوية.كمفهوب متعدة األبعاة  المسئولية اءجتمايية ذاونثار

  جميييو نتييائج لييهح الدراسييا  للييى ذجييوة لال يية ارت ا ييية موج يية ذا  ةءليية ححصييائية اتفيييت
(ب ذليها التكيا ض 2003 ين المسئولية اءجتمايية ذاونثار ما لدا ةراسية لأليد الكهييم لرفية )

 فى الكتائج لثتاا حلى مزيد من الدراسا  حوم المسئولية اءجتمايية ذلال تها باونثار.

 ( للييييى مسييييتو  الدراسييييا  العر ييييية تكاذلييييت حييييدذة للييييم ال احثيييية د ةراسييييا  )فييييىء توجيييي
( 1937العال يييييييية  ييييييييين المسييييييييئولية اءجتمايييييييييية فييييييييى ح ييييييييار نمييييييييوذا سيييييييييد لثمييييييييان )

 ذاونثار لد   الب المرحلة الثانوية.

ذلها نورص األساال المكطيى وجيرا  الدراسية الثالييةب ذليهل  تتثيدة مشيكلة الدراسية فيى 
 ين المسئولية اءجتمايية ذاونثيار ليد  ليكية  ارت ا ية ل توجد لال ةالتساؤم الرئيسى التالى: ل

 من  الب المرحلة الثانوية؟

   تهدف الدراس  الحعلة  إلى:
 .تسلي  الحو  للى مفهوب ذلكامر المسئولية اءجتمايية 

 .تسلي  الحو  للى مفهوب ذ بعاة اونثار 
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 اونثار لد   الب المرحلة الثانوية. بعاة ئولية اءجتمايية ذ تيصى العال ة  ين المس 

 تممثل أهمة  الدراس  الحعلة  فةمع يلى:

 أواًل: األهمية النظرية للدراسة:  
  تسيييتمد الدراسييية الثاليييية  لميتهيييا مييين تكاذلهيييا لمتغييييرا  لليييى ةرجييية كألييييرة مييين األلميييية، ذليييى

ك انيأ مهيم مين جوانيأ السيلو  األخال يى للفيرة ذمؤشير لليى  ية، ذاونثيارالمسئولية اءجتماي
 باورافة حلى التمامها بفئة مهمة جداى ذلى فئة المراليين.الكمو اءجتمالى األخال ىب 

 الحو  للى  لمية المسئولية اءجتمايية ذاونثار بالكس ة لطالب المرحلة   ليا  مزيد من
 ا.ذررذرة العكالة  همب الثانوية

 ثا يًا: األهمية التطبيقية للدراسة:  
  اءستفاةة من نتائج الدراسة الثالية فى توجي  نظر المر يين ذالمعلمين نثيو ةذر المسيئولية

 اءجتمايية ذ ثرلا فى تكمية السلو  اونثار  لد  الطالب خالم مرحلة المرالية.

 ذاألساليأ المالئمة لتكمية  توجي  نظر المر يين ذالمعلمين بحرذرة تألكى الألرامج ذالمكالج
 اونثار  لد   الب المرحلة الثانوية.ذ المسئولية اءجتمايية 

  تعيييد نتيييائج الدراسييية الثاليييية خطيييوة تمهيدلييية نثيييو التييييدب لوريييو  يييرامج حرشييياةلة ذتدريأليييية
 لتكمية اونثار  لد   الب المرحلة الثانوية.

 :  Social responsibilityاملسئولية االجتماعية  -1

بمنهيييا مسيييئولية الفيييرة  مييياب ذاتييي  لييين ال مالييية التيييى  (17: 1973سييييد لثميييان،)لعرفهيييا 
 نكتمى حليها، ذلى تعألير لن ةرجة اءلتماب ذالفهم ذالمشاركة لل مالة. 
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بالدرجية التيى لثصيل لليهيا الطاليأ فى الدراسة الثالية " وتعرف المسوللة  اجتممعية  إترائةع  
 (.1973)إعداد: سيد عثمعن،  ال المسئولية اءجتمايية المستخدب فى الدراسة الثاليةفى مقيا

 :  Altruismار ــــــــــــاإليث -2

( بمن  تفحيل المر  غيرح للى نفس  فيى شيى  ميا 10: 2003لعرف  )لألد الكهيم لرفة، 
ن(  وايييييية )الو ييييت، المييييام، الييييكفع، ال هييييد، ذاألشيييييا  الماةليييية، ذ لحيييياى مراليييياة مشييييالر انخييييري

تعيوة لليى الميؤثر مين انخيرين  ذ  ذ مثض حراةت  لن  يأ خيا ر ةذن  ن تكيون لكيا  مكفعية
الم تمو، ذلكن لشعر الفيرة  ني  را ع لين نفسي ، ذ ن ميا لفعلي  لحيا  حليى رمييد حسيكات  ذليو 
نكشم لن  وة اليييين ذالصيألر لليى المشيية شيريطة  ء نترتيأ لليى ليها التفحييل    ريرر لعيوة 

 خرين الهنن نفحلهم للى  نفسكا  ذ للى الم تمو اله  نهي  في .للى ان
ذيعيييير  حجرائييييياى بالدرجيييية التييييى لثصييييل لليهييييا الطالييييأ للييييى مقييييياال السييييلو  اونثييييار  

 (.2003)حلداة: لألد الكهيم لرفة، 

ة ذاونثيييييار موج ييييية ةالييييية ححصيييييائياى  يييييين المسيييييئولية اءجتماييييييي ارت ا يييييية توجيييييد لال ييييية -1
 لد  ليكة الدراسة.

 ة:  دراســــــــنــــــة الأواًل: عي
تييم اشييتياق ليكتييى الدراسيية الثالييية ميين  ييالب الصيي  األذم بالمرحليية الثانوييية بمثافظيية 

 بب ذتحمكت ليكتى الدراسة ما نلى: 2017/ 2016المكوفية فى العاب الدراسى 

 راسة االستطالعية: عينة الد -1
(  ال ييياى ذ ال ييية مييين  يييالب الصييي  األذم 120تكونيييت ليكييية الدراسييية اءسيييتطاليية مييين )

(  ال يية بمدرسيية  ويسييكا الثانوييية  كييا  اليدلميية، 65ب(  وا ييو )2017/ 2016الثييانو  للعيياب الدراسييى )
م اختييييارلم لشيييوائيا  (  ال ييياى مييين مدرسييية  ويسيييكا الثانويييية  كيييين بيييإةارة  ويسيييكا التعليميييية اليييهنن تييي55ذ)

(  ال ياى ذ ال ية لعيدب 20للتثيم من الخصائه السيكومترية ألةذا  الدراسة الثاليةب ذ د تم است عاة )
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ة ييية اءسيييت ابا ، ذليييياب الييي عض فيييى  حيييد ميييرا  التطألييييمب ذ مييي ثت ليكييية الدراسييية اءسيييتطاليية 
ن الهكور، تتيراذح  لميارلم ميا ( م40( من اونا ، ذ)60(  ال اى ذ ال ة ذتشمل للى )100الكهائية )

 ( سكة.0,344( سكةب ذانثرا  مهيار  )15,56( سكة، بمتوس  لمر زمكى )17-15 ين )

 عينة الدراسة األساسية:  -2
(  ال ييياى ذ ال ييية مييين  يييالب الصييي  300تكونيييت ليكييية الدراسييية األساسيييية األذليييية مييين )

ويسيكا التعليميية بمثافظية المكوفيية، فيى األذم الثانو  بمدرسة  ب خكيان الثانويية المشيتركة بيإةارة  
(  ال يياى ذ ال يية لعييدب جدليية اءسييت ابا ، 30ب(، ذ ييد تييم اسييت عاة )2016/2017العيياب الدراسييى )

ذتر  بعض الطالب بعض األسئلة  دذن حجابة فى بعض الميانيعب باورافة حلى لياب بعض 
ذ ال ييية تتيييراذح  (  ال ييياى 270الطيييالب فيييى  حيييد ميييرا  التطألييييمب فممييي ص العيييدة الكهيييائى للعيكييية )

( 0,306( سيكةب ذانثيرا  مهييار  )15,6( سيكة بمتوسي  لمير زمكيى )17-15 لمارلم ما  يين)
 ( من اونا .156( من الهكورب ذ)114سكةب  وا و )

 ة:ــــدراســــأدوات ال :ًاـــثا ي
 .(1973مقياس المسئولية االجتماعية )إعداد: سيد عثمان,  -1

   ال المسييييييئولية اءجتمايييييييية الصييييييورة ) ( لقييييييياال : مييييييمم مقييييييياوصففففففياس    فففففف
المسييييئولية اءجتمايييييية لييييد   ييييالب المرحليييية الثانويييييية فييييى رييييو  تثليلهييييا حلييييى لكاميييييرلا 
الثالثييييية ذليييييى: اءلتميييييياب، ذالفهيييييم، ذالمشيييييياركة، لقيييييياال ةرجييييية التميييييياب الفيييييرة بال ماليييييية  ذ 

ال ةرجييييية ال ماليييييا  التيييييى نتفاليييييل معهيييييا، ذةرجييييية مثاذلتييييي  فهيييييم ليييييهح ال مالييييية، ثيييييم قييييييا
( 115مشييييياركت  نشييييياا ليييييهح ال مالييييية كميييييا لييييييدرلا ليييييو نفسييييي ، ذيتكيييييون المقيييييياال مييييين )

( ي يييييييارة سيييييييال ة الصيييييييياغة موزلييييييية 80( ي يييييييارة موج ييييييية الصيييييييياغة، ذ)35ي يييييييارة مكهيييييييا )
 للى ثالثة  بعاة لى: اءلتماب، الفهم، ذالمشاركة.

       مقيياال  : تيتم اءسيت ابة لليى اله يارا  مين خيالمطر  ةاسالستج بةاع ىاس
متدرا من  ر و نياا للى  ريية ليكر  لى )ةائمياى، فيى كثيير مين األحييان،  لييالى، ء(، 

( لليييى الترتييييأ ،  ميييا فيييى حالييية 1ب 2ب 3ب 4حييييث تمخيييه اله يييارا  الموج ييية اليييدرجا  )
( لييييكفع اءسييييت ابا  األر ييييو السييييابية، 4، 3، 2، 1اله ييييارا  السييييال ة فتمخييييه الييييدرجا  )
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للفرة من م مو  الدرجا  التى لثصل لليها من تيدنرات  بالكس ة ذتثسأ الدرجة الكلية 
 حلى اله ارا  الموج ة ذالسال ة جميعاى. 

 يياب معييد المقييياال بييإجرا  مييدق المثكمييين حيييث  يياب بعيير  مفييرةا  صفف ااس    فف  ا  :
التر يية ، حليى جانيأ ميدق المثي  المقياال للى م مولة مين المتخصصيين فيى لليم اليكفع ذ 

( لكصراى كلهيا حل ا يية، لييوب 17الخارجى، لن  ريم تصميم مقياال آخر مستيل نتكون من )
فيييييي  المعليييييم  تييييييدنر سيييييلو  الطاليييييأ اليييييه  لعكيييييع لكامييييير المسيييييئولية اءجتماييييييية الثالثييييية 

كميا ليو المشاركة (، ذخامة لكصر المشاركة، ذذلي  ذفيم لمقيياال متيدرا  -الفهم -)اءلتماب
(  ال يياى ذ ال يية 100فييى مقييياال الطالييأ، ذميين خييالم حسيياب معامييل اءرت يياا  ييين ةرجييا  )

بالص  األذم ذالثانى الثانو  لليى مقيياال المسيئولية اءجتماييية للطيالب، ذتييدنرا  معلمييهم 
 (.0,463للمسئولية اءجتمايية لد  لؤء  الطالب، كانت قيمة معامل اءرت اا )

   ( 100ب معييد المقييياال بثسيياب ث ييا  المقييياال للييى ليكيية  لغييت ):  يياثبفف ااس    فف
 ال اى ذ ال ة من  يالب المرحلية الثانويية باسيتخداب  رييية الت زئية الكصيحيةب ذ اسيتخداب 

 (.0,664معاةلة التصثيص " لسأليرمان  راذن"  لغت قيمة معامل ث ا  المقياال )

لليييييى ليكييييية الدراسييييية  ذفيييييى الدراسييييية الثاليييييية  اميييييت ال احثييييية بثسييييياب ث يييييا  المقيييييياال
 (  ال اى ذ ال ة بالطرق التالية:100اءستطاليية التى  لع لدةلا )

" للمقييياال ككييل حيييث  لغييت قيميية تيييدنر معامييل الث ييا  باسييتخداب "معامييل  لفييا كرذن ييا  -1
 ( ذتعد قيمة مرتفعة ذتدم للى ث ا  المقياال.0,944معامل  لفا )

لكصحية: حيث  لغيت قيمية معاميل اءرت ياا تيدنر معامل ث ا  المقياال بطريية الت زئة ا -2
(ب ذ اسييتخداب معاةليية التصييثيص" لسييأليرمان  ييراذن"  لغييت 0,898 ييين نصييفى اءخت ييار) 

 ( ذلى قيمة مرتفعةب ذتدم للى ث ا  المقياال. 0,947قيمة معامل ث ا  المقياال )

 (.2003مقياس السلوك اإليثارى )إعداد: عبد النعيم عرفة،  -2
 ( مو فيياى حنثارييياى تغطييى سييتة  بعيياة لييى: 64كييون المقييياال ميين ): نتوصففياس    فف  ا

التحيييثية بالو يييت، التحيييثية بالميييام، التحيييثية بيييالكفع، التحيييثية بال هيييد، التحيييثية 
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باألشيييا  الماةليية، ذمراليياة شييعور انخييرين، ذيكطييو  كييل مو يي  للييى ثييال  اسييت ابا  
ئيييى، ذالثالثييية مو ييي  األذليييى تعألييير لييين مو ييي  حنثيييار  كليييى ، ذالثانيييية مو ييي  حنثيييار  جز 

  نانى، ذللى الطالأ  ن لختار اءست ابة التى تكاس   ذفم الخألرا  التى مر  ها.
 ييياب معيييد المقيييياال  وريييو مفتييياح تصيييثيص طر  فففةاسالسفففتج بةاع فففىاس    ففف  اا  :

للمقيييييياال، حييييييث نوجيييييد لكيييييل ي يييييارة ثيييييال  اسيييييت ابا ، ذييييييتم حلطيييييا  ثيييييال  ةرجيييييا  حذا 
حذا كانيييييت اءسيييييت ابة حنثاريييييية جزئيييييية، ذةرجييييية ذاحيييييدة كانيييييت اءسيييييت ابة حنثاريييييية، ذةرجتيييييين 

حذا كانيييييييت اءسيييييييت ابة  نانيييييييية، ذ يييييييد ذزليييييييت اءسيييييييت ابا  بطرييييييييية لشيييييييوائية لكيييييييل ي يييييييارة 
 ذذل  بمسلوب الت اةنل الريارى.

       اب معد المقياال بعر  المقياال فيى ميورت  األذليية لليى م مولية ص ااس  :
فع متصيمكاى الموا ي  التيى مييغت لكيل مين المتخصصيين فيى الصيثة الكفسيية ذلليم اليك

بعييد مييو التعريييا اوجرائييى ليي  للتمكييد ميين مييد  ةرجيية ذرييوح الموا يي  ذحسيين مييياغتها 
ذمد  مكاسألتها لل عد اله  ذرعت لقياس ، ذ كيا  لليى آرائهيم تيم حيه  بعيض الموا ي  

% من حجمالى لدةلم، كميا  ياب معيد 85التى لم تصل نس ة اتفاق المثكمين لليها حلى 
مقيياال بثسيياب مييدق اءتسيياق الييداخلى لألكييوة  بعياة المقييياال ذذليي  ميين خييالم حسيياب ال

معامل اءرت اا  ين ةرجة كل  كد ذالدرجة الكليية لكيل بعيد ذذلي  بعيد حيه  ةرجية الألكيد، 
كما  اب  تيدنر معامال  اءرت اا  ين ةرجة كيل بعيد ذالدرجية الكليية للمقيياال بعيد حيه  

ذكانيت جمييو قييم معيامال  اءرت ياا ةالية ححصيائياى لكييد  ةرجية ال عيد مين الدرجية الكليية،
(، باورييافة حلييى ذليي   يياب معييد المقييياال بثسيياب مييد   باسييتخداب 01ب0مسييتو  ةءليية )

(  ال مى ذ ال ة من  الب المرحلية الثانويية 200الصدق العاملى للى ليكة  لع لدةلا )
ى لاملين لما )لاميل التحيثية األزلرية ، ذ د  نتهى التثليل العاملى ألبعاة المقياال حل

باألشيا  المثسوسة، ذلاميل التحيثية باألشييا  غيير المثسوسية(، ذفيى الدراسية الثاليية 
  امت ال احثة بثساب مدق المقياال باستخداب الطرق التالية:

 للتمكد من مدق المقياال تم حساب معامل اءرت اا  يين ةرجيا  ليكية ص ااس  حك :
ييييياال السييييلو  اونثييييار  المسييييتخدب فييييى الدراسيييية الثالييييية الدراسيييية اءسييييتطاليية للييييى مق
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( حييث  لغيت قيمية معاميل 2000ذةرجاتهم للى مقيياال )اونثيار حليداة:  سيامة مثميد، 
( 01ب0( ذليى قيمية ةالية ححصيائياى لكيد مسيتو  ةءلية )628ب0اءرت اا  ين المقياسين )

 مما نؤكد للى مدق مقياال الدراسة الثالية.

  اميت ال احثية  تييدنر قييم معيامال  اءرت ياا  يين ةرجية كيل ىص ااسالتس ااس  سخ  :
مفرةة ذةرجة ال عد اله  تكتمى حلي  بعد حه  ةرجة المفرةة من الدرجة الكلية لل عدب كما 
تم تيدنر معامال  اءرت اا  ين ةرجة كل بعيد ذالدرجية الكليية للمقيياال بعيد حيه  ةرجية 

( 100لدراسة اءستطاليية التيى  ليع ليدةلا )ال عد من الدرجة الكلية، ذذل  للى ليكة ا
 ( نورثان ذل .13(، )12 ال اى ذ ال ة ذال دذءن )

 قيم معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والبعد الذى  (12جــــــدول )
 بعد حذف درجة املفردة ملقياس السلوك اإليثارى تنتم  إليه

مفردات البعد 
األول )التضحية 

 بالوقت(

معامالت 
 رتباطاال

مفردات البعد 
الثا   )التضحية 

 باملال(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد 
الثالث )التضحية 

 بالنفس(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد 
الرابع )التضحية 

 باجلهد(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد 
اخلامس )التضحية 
 باألشياء املادية(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد 
اعاة السادس )مر

 شعور اآلخرين(

 
معامالت 
 االرتباط

1 0.416** 2 0.411** 3 0.405** 4 0.302** 5 0.331** 6 0.394** 
7 0.482** 8 0.484** 9 0.342** 10 0.256** 11 0.305** 12 0.328** 
13 0.373** 14 0.354** 15 0.413** 16 0.303** 17 0.350** 18 0.339** 

19 0.321** 20 0.643** 21 0.337** 22 0.328** 23 0.360** 24 0.340** 
25 0.388** 26 0.417** 27 0.546** 28 0.384** 29 0.262** 30 0.493** 
31 0.381** 32 0.347** 33 0.402** 34 0.408** 35 0.117 36 0.336** 
37 0.383** 38 0.422** 39 0.408** 40 0.287** 41 0.123 42 0.344** 
43 0.331** 44 0.395** 45 0.505** 46 0.399** 47 0.294** 48 0.226** 
49 0.326** 50 0.511** _ _ 51 0.433** 52 0.401** 53 0.307** 
54 0.344** 55 0.442** _ _ 56 0.275** 57 0.286** _ _ 
58 0.515** 59 0.358** _ _ 60 0.357** _ _ _ _ 
61 0.367** _ _ _ _ 62 0.275** _ _ _ _ 
__ __ _ _ _ _ 63 0.342** _ _ _ _ 
___ __ _ _ _ _ 64 0.283** _ _ _ _ 
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 (قيم معامالت االرتباط بني درجة البعد والدرجة الكلية بعد 13جــــدول )
 حذف درجة البعد ف  مقياس السلوك اإليثارى

 اطــــــل اإلرتبـــامـــمع ادـــــــــــــــــــــــاألبع

 **0.646 التضحية بالوقت -1

 **0.718 حية باملالالتض -2

 **0.589 التضحية بالنفس -3

 **0.751 التضحية باجلهد -4

 **0.663 التضحية باألشياء املادية -5

 **0.751 مراعاة مشاعر اآلخرين -6

(  ن جميييييو قيييييم معييييامال  اءرت يييياا للمفييييرةا  ةاليييية 13(، )12نتحييييص ميييين ال ييييدذلين )
( من ال عد الخامع للمقياال 41،  35( فيما لدا المفرةتين )01ب0ححصائياى لكد مستو  ةءلة )

)بعيييد التحيييثية باألشييييا  الماةلييية( ذ التيييالى تيييم اسيييت عاةلم، بثييييث لصييي ص ليييدة مفيييرةا  ال عييييد 
( مفرةا ، كما نتحيص  لحياى  ن جمييو قييم معيامال  اءرت ياا ل بعياة ةالية ححصيائياى 8الخامع )

 ( مما نؤكد اءتساق الداخلى للمقياال.01ب0لكد مستو  ةءلة )

اب اا     اس س وكاسإل ث رى:ث

(  ال يياى ذ ال يية ميين 200 يياب معييد المقييياال بثسيياب ث ييا  المقييياال للييى ليكيية  لغييت )
 لفا كرذن ا " لكل بعد من  بعاةح، ذ د تراذحت انوية األزلرية باستخداب معامل " الب المرحلة الث

 (.620ب0ب 214ب0بعاة المقياال  ين )قيم معامال  الث ا  أل
الثاليييييية  اميييييت ال احثييييية بثسييييياب ث يييييا  المقيييييياال لليييييى ليكييييية الدراسييييية ذفيييييى الدراسييييية 

 (  ال اى ذ ال ة باستخداب الطرق التالية:100اءستطاليية التى  لع لدةلا )
 ) ذال يييييييدذم التيييييييالى  ،تييييييييدنر معاميييييييل الث يييييييا  بطرييتيييييييى ) لفيييييييا كرذن يييييييا  ذالت زئييييييية الكصيييييييحية

 نورص ذل . 
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 ات الكلي ملقياس السلوك اإليثارى معامالت ثبات األبعاد والثب (14جـــــدول )
 بطريقت  ألفا كرو باخ والتجزئة النصفية

 طريقة التجزئة النصفية طريقة ألفا كرو باخ اســـــــاد املقيـــــــأبع م
 معامل الثبات معامل االرتباط بني النصفني

 0.787 0.648 0.748 التضحية بالوقت 1
 0.789 0.650 0.781 التضحية باملال 2

 0.731 0.576 0.727 التضحية بالنفس 3
 0.752 0.602 0.713 التضحية باجلهد 4
 0.715 0.557 0.636 التضحية باألشياء املادية 5
 0.750 0.598 0.669 مراعاة شعور اآلخرين 6

 0.932 0.874 0.924 املقياس ككل 

، ذ بعياةح بطرييتيى (:  ن قيم معامال  ث ا  مقياال السلو  اونثار  14نتحص من ال دذم )
 الت زئة الكصحية( قيم مرتفعة تدم للى ث ا  المقياال ذالوثوق فى نتائ  . –) لفا كرذن ا  

   اميت ال احثيية بثسياب ث ييا  مفيرةا  المقييياال ميين ثبفف ااسالتسفف ااس فف سخ ىا     فف  :
معييامال  اءرت يياا  ييين ةرجيية كييل مفييرةة ذةرجيية ال عييد الييه  تكتمييى حلييي ، خييالم تيييدنر قيييم 

ل   ييين ةرجيية كييل بعييد ذالدرجيية الكلييية للمقييياال، ذذليي  للييى ليكيية الدراسيية اءسييتطاليية ذكييه
 ( نورثان ذل .16(، )15(  ال اى ذ ال ة، ذال دذءن )100)

 قيم معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة  (15جـــدول )
 .البعد الذى تنتم  إليه ف  مقياس السلوك اإليثارى

مفردات البعد 
)التضحية  األول

 بالوقت(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد الثا   
 )التضحية باملال(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد 
الثالث )التضحية 

 بالنفس(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد 
الرابع )التضحية 

 باجلهد(

معامالت 
 االرتباط

مفردات البعد 
اخلامس )التضحية 
 باألشياء املادية(

معامالت 
 تباطاالر

مفردات البعد 
السادس )مراعاة 
 شعور اآلخرين(

معامالت 
 االرتباط

1 0.590** 2 0.537** 3 0.580** 4 0.420** 5 0.536** 6 0.539** 
7 0.653** 8 0.598** 9 0.495** 10 0.405** 11 0.470** 12 0.544** 
13 0.536** 14 0.457** 15 0.566** 16 0.362** 17 0.548** 18 0.527** 

19 0.427** 20 0.723** 21 0.520** 22 0.445** 23 0.575** 24 0.506** 
25 0.539** 26 0.571** 27 0.695** 28 0.522** 29 0.506** 30 0.663** 
31 0.484** 32 0.541** 33 0.560** 34 0.536** 47 0.550** 36 0.515** 
37 0.558** 38 0.600** 39 0.562** 40 0.412** 52 0.585** 42 0.556** 
43 0.507** 44 0.497** 45 0.693** 46 0.557** 57 0.475** 48 0.374** 
49 0.488** 50 0.654** _  51 0.558**   53 0.467** 
54 0.352** 55 0.553** _  56 0.367**   _  
58 0.481** 59 0.358**   60 0.524**   _  
61 0.343** _  _  62 0.455**   _  
__ __ _  _  63 0.474**   _  
___ __ _  _  64 0.419**   _  
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 قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة الكلية ف  مقياس السلوك اإليثارى (16جـــــــدول )
 معامل اإلرتباط األبـــعـــــــــــــــاد

 **0.754 التضحية بالوقت -1
 **0.822 التضحية باملال -2
 **0.709 التضحية بالنفس -3
 **0.855 التضحية باجلهد -4
 **0.751 التضحية باألشياء املادية -5
 **0.832 مراعاة مشاعر اآلخرين -6

(  ن جمييو قييم معيامال  اءرت ياا ةالية ححصيائياى لكييد 16(، )15نتحيص مين ال يدذلين )
 ( مما نؤكد ث ا  اءتساق الداخلى للمقياال.01ب0مستو  ةءلة )

 نتكييون المقييياال فييى مييورت   ه النهعئةئئ :وصئئم عاةئئعس السئئللا ا يثئئعرى فئئى صئئلرت
( مفييييرةة ل عييييد التحييييثية 12( مفييييرةة تتييييوز  للييييى سييييتة  بعيييياة  وا ييييو )62الكهائييييية ميييين )

( مفييرةا  ل عييد التحييثية بييالكفع، 8( مفييرةة ل عييد التحييثية بالمييام، ذ )11بالو ييت، ذ )
لية، ذ ( مفيرةا  ل عيد التحيثية باألشييا  الماة8)( مفرةة ل عيد التحيثية بال هيد، ذ14ذ)
 ( مفرةا  ل عد مرالاة شعور انخرين.9)

 (ال اى ذ ال ة من 100تم تطأليم  ةذا  الدراسة للى العيكة اءستطاليية ال الع لدةلا  )
   الب الص  األذم الثانو  للتثيم من مد ها ذث اتها.

 (  ال اى ذ ال ة 270ة للى ليكة الدراسة األساسية ال الع لدةلا )تم تطأليم  ةذا  الدراس
 من  الب الص  األذم الثانو .

 تم تصثيص الميانيع ذتيدنر الدرجة الكلية لمقياال المسئولية اءجتمايييةب كميا تيم تييدنر 
 الدرجة الكلية.ةرجة كل بعد من  بعاة السلو  اونثار  ذ 

 فييراة ليكيية الدراسيية للييى مقييياال المسييئولية اءرت يياا  ييين ةرجييا  تييم حسيياب معييامال   
 اءجتمايية ذةرجاتهم للى مقياال السلو  اونثار .
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 :ية املستخدمة ف  معاجلة البيا اتاألساليب اإلحصائ
 .SPSS)استخدمت ال احثة معامل اءرت اا لأليرسونب ذذل  باستخداب الألرنامج اوحصائى )

 لعر  فيما نلى لكتائج الدراسة ذمكا شتها:

 :  ةـــدراســـرض الـــفج ـــائـــ ت
موج ية ةالية ححصيائياى  يين المسيئولية  ارت ا يية للى  ن  توجد لال ة الدراسةفر   نكه

ارت يياا   اءجتمايييية ذاونثييار لييد  ليكيية الدراسييةب ذللتثيييم ميين لييها الفيير  تييم حسيياب معييامال
 فيييراة ليكييية الدراسييية لليييى مقيييياال المسيييئولية اءجتمايييييةب ذةرجييياتهم لليييى   يرسيييون  يييين ةرجيييا 

 ( نورص ذل :1مقياال السلو  اونثار ب ذجدذم )
 معامالت االرتباط بني درجات املسئولية االجتماعية ودرجات السلوك اإليثارى لدى عينة الدراسة (1جدول )

 رياتـــــــــــــــــاملتغ
 درجة الكلية(ال) املسئولية االجتماعية

 مستوى الداللة معامل االرتباط ن

 0.01 0.676 270 السلوك اإليثارى ) الدرجة الكلية (
 0.01 0.424 270 التضحية بالوقت
 0.01 0.383 270 التضحية باملال

 0.01 0.554 270 التضحية بالنفس
 0.01 0.598 270 التضحية باجلهد

 0.01 0.616 270 التضحية باألشياء املادية
 0.01 0.613 270 مراعاة مشاعر اآلخرين

( ذجيييوة لال ييية ارت ا يييية موج ييية ذا  ةءلييية ححصيييائية لكيييد 1نتحيييص مييين جيييدذم ر يييم )
لييد   ذ بعيياةح اونثييارةرجييا  السييلو  المسييئولية اءجتمايييية ذ ةرجييا  (  ييين 0,01مسييتو  ةءليية )

 & O'connorكيل مين ) ليكية الدراسيةب ذتتفيم نتي ية ليهح الدراسية ميو ميا توميلت حليي  ةراسية

Cuevas, 1982 ب ذ)( ةراسيةMidlarsky &Kahana, 1988) ب ذ( ةراسيةChou, 1998 ب)
(ب  يكميا 2012ةراسية م يد  الشيثا ، ذخاليد الي الح )ب ذ Sanmartin et al., 2011)ةراسية )ذ 
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(ب ذالتى توميلت 2003اختلفت نتي ة لهح الدراسة مو ما توملت حلي  ةراسة لألد الكهيم لرفة )
 لدب ذجوة ارت اا ةام ححصائيا  ين المسئولية اءجتمايية ذالسلو  اونثار . حلى

تعد التزاب ذاتى مين جانيأ الفيرة ت ياح  ذيمكن تفسير لهح الكتي ة بمن المسئولية اءجتمايية
ال مالييةب نتحييمن الشييعور بالواجييأ ذالقييياب بيي ب كمييا تشييمل اءلتميياب بييانخرينب ذالتعيياذن معهييم فييى 

توجييي  الفيييرة نثيييو السيييلوكيا  اءجتماييييية اول ا ييييةب فييياألفراة  ماليييةب ذليييهل  فهيييىحييل مشيييكال  ال 
الييهنن نتسييمون بالمسييئولية اءجتمايييية لكونييوا  كثيير ميييالى للتخلييى ليين مصييالثهم الهاتييية ميين  جييل 
مصالص انخرينب فالمسئولية اءجتمايية ترت   بالعدند من القيم اول ا ية مثل العطيا ب ذالتحيثيةب 

السييو  الييه  لشييعر بالمسييئولية اءجتمايييية ت يياح انخييرين لميييل ةائمييا حلييى مسييالدتهمب  فالشييخه
ذتيدلم ند العون لهمب ذيؤثرلم لليى نفسي ب ذ ن تتطليأ ذلي  مكي  التحيثية بسيعاةت ب فاونثيار سيلو  
 خال ى ليدب في  الفرة حاجة ذمصلثة انخر للى حساب حاجت  ذمصيلثت  الشخصييةب  ذ نتكيازم 

حشيي ا  حاجتيي  ميين  جييل حشيي ا  انخييرين لثاجيياتهم ةذن  نتظييار    مكافييمة  ذ مييدلص ميين الفييرة ليين 
 ألييل انخييرينب ذفييى الميا ييل فييإن اخييتالم المسييئولية اءجتمايييية لكييد الفييرة لعييد ميين  خطيير مييا نهييدة 

 حياة األفراة ذالم تمو حيث نواك   انتشار اونانية ذالسلألية ذالالم اءح  ين  فراةح.
 ين المسئولية اءجتمايية ذاونثار لال ة ذثييةب حيث لعيد الشيعور بالمسيئولية لها فالعال ة 

ب ذيعأليير الفييرة ليين خييالم مرحليية المراليييةطييالب الاءجتمايييية ميين  لييم ةذافييو السييلو  اونثييار  لييد  
لييييها الشييييعور ميييين خييييالم تيييييدلم المسييييالدة ليخييييرين ةذن انتظييييارح أل  لائييييد  ذ مكافييييمة شخصييييية، 

لية اءجتمايية المرتفعة لحيثى فيى سيأليل ال مالية ذالصيالص العياب بمصيلثت  فالشخه ذذ المسئو 
ذميين جانييأ آخييرب كلمييا زاة احسيياال الفييرة  الشخصييية حذا تعاررييت مييو المصييلثة العاميية لل ماليية،

بالمسئولية اءجتمايية زاة التمام  بانخرينب ذزاة  مثا رت  فى حل مشكال  ال مالة التى نكتميى 
فالمسيئولية اءجتماييية تعيد مين  ل  ألن لحثى  و ت  ذجهدح من  جل انخرينبحليهاب ذكل ذل  نؤل

 لم السما  التى ل أ  ن نتثلى  ها كل فرة من  فيراة الم تميو فتهياذن الفيرة فيى تثميل المسيئولية 
اءجتمايية ذلدب حةراك  لواج ات  اءجتمايية نترتأ للي  الكثير من انثار السلألية ذالتى تتمثل فى 

ييدنر الفيرة لهاتيي ، ذالمييل حليى العدذانييية، ذاألنانيية، ذالالم ياءح، ذلييدب مرالياة مشيالر انخييرين ليدب ت
 ذغيرلا من السلوكيا  غير الميألولة اجتمايياى ذ خالقياى.
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 كا ى للى ما  سفر  لك  نتائج لهح الدراسية تيتيرح ال احثية ليدة مين ال ثيو  التيى لمكين 
 جراؤلا مستيألليا ذلى:ح

فعالييية  رنييامج تييدريألى  ييائم للييى المسييئولية اءجتمايييية فييى تكمييية السييلو  اونثييار  لييد   -1
 ليكا  مختلفة األلمار.

 ةراسة ألثر المشاركة اءجتمايية للى السلو  اونثار  لد  المراليين. -2

 اءجتمالى اول ا ى.فعالية  رنامج تدريألى  ائم للى المسئولية اءجتمايية فى تكمية السلو   -3
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