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فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

املمدص:
ىدفت الدراسة إلى )ٔ( :الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين المسئولية
االجتماعية وقيم المواطنة لدى عينة من طالب جامعة الممك خالد )ٕ( ،بحث الفروق بين
الذكور واإلناث من طالب الجامعة في المسئولية االجتماعية ،وقيم المواطنة )ٖ( ،الكشف عن
فاعمية البرنامج اإلرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية ،وقيم المواطنة لدى عينة الدراسة.
وتكونت عينة الدراسة من طالب وطالبات في مرحمة البكالوريوس بكمية التربية بجامعة الممك
خالد بمدينة أبيا ،تراوحت أعمارىم الزمنية ما بين ( )ٕٕ-ٔٛسنة ،بمتوسط ( )ٜٔ,ٜٚسنة
وانحراف معياري قدره (ٖ .)ٓ,ٚواستخدمت الدراسة المنيجين :الوصفي ،وشبو التجريبي،
القائم عمى التصميم التجريبي ذي المجموعتين (تجريبية وضابطة) ،أو ما يعرف بتصميم
القياس القبمي والبعدي لممجموعات؛ وذلك بغية تعرف أثر المتغير التجريبي (البرنامج) عمى
المتغيرين التابعين في الدراسة .وقد صمم واستخدم الباحثان األدوات التالية :مقياس
المسئولية االجتماعية ،ومقياس قيم المواطنة ،وبرنامج إرشادي .وقد توصمت الدراسة إلى
إحصائيا بين المسئولية االجتماعية
عدد من النتائج ،منيا )ٔ( :وجود ارتباط موجب ودال
ً
إحصائيا بين متوسط
وقيم المواطنة لدى طالب جامعة الممك خالد )ٕ( ،عدم وجود فروق دالة
ً
درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياسي المسئولية االجتماعية قيم المواطنة)ٖ( ،

فاعمية البرنامج اإلرشادي تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى أفراد
المجموعة التجريبية.
الكممات المفتاحية :المسئولية االجتماعية – قيم المواطنة – طالب الجامعة – برنامج
إرشادي.
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.فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة

The effectiveness of counseling program to develop social
responsibility and enhance the citizenship values among
university students
Abstract:
The study aimed to: (1) Investigate the relationship between social
responsibility and citizenship values among university students. (2)
Explore the differences between males and females in social responsibility
and citizenship values. (3) Investigate the effectiveness of the counseling
program to develop the social responsibility and citizenship values. The
study's sample consisted of undergraduate students in Education college,
King Khalid University, their ages were from 18 to 22 years (Mage=19.79 ±
0.73). The researchers used descriptive and quasi-experimental
approaches, based on experimental design with two groups (experimental
and control), pre and post measurement, in order to identify the impact of
experimental variable (program) in dependent variables. The researchers
design and used the following tools: social responsibility scale, citizenship
values scale, and the counseling program. The study reached the following
results: (1) there was a positive significant statistical relationship between
social responsibility and citizenship values among university students, (2)
there weren't significant differences between males and females in social
responsibility and citizenship values, and (3) the counseling program was
effective to develop social responsibility and citizenship values for
experimental group.

Key words:
Social Responsibility - Citizenship Values - University
Students - Counseling Program.
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وكدوة الدراشة وخمفيتّا الٍظرية:
إننا نعيش اآلن في مجتمع متغاير في مختمف المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وأن ىذا التغاير ال ينعكس فقط عمى المجتمعات ،بل عمى اإلنسان
نفسو من حيث تمبية متطمباتو وحاجاتو من جية ،والوفاء بحاجات المجتمع من جو أخرى،
وىذا يتطمب من الفرد مواكبة ىذه التغيرات السريعة والمتالحقة عمى كافة األصعدة ،وىذه
التغيرات تتطمب المواطن اإليجابي الفعال ،الذي لو دور بارز ،وقادر عمي تحمل المسئولية
والمشاركة في تطوير ذاتو ومجتمعو ،بل يجب عمى المواطن أن يكون ىو ذاتو أداة إلحداث
التغير في مجتمعو.
ونظر ألن الشباب يعيش في ىذا المجتمع المميء بالتغيرات الثقافية واالجتماعية
ًا
والنفسية والخمقية ،كما أنيم يمثمون التوجو لممستقبل ،وبالتالي فيم يشعرون أكثر من غيرىم

بيذه التغيرات ويتفاعمون معيا بشكل كبير .كما ت ُّ
عد مرحمة الشباب ىمزة الوصل بين مرحمتين
بيما االعتمادية تأخذ النصيب األكبر ،حيث تتميز مرحمة الشباب بقدرتيم عمى العمل،
والعطاء ،والسعي نحو تحقيق األىداف ،وبناء الذات ،وحب االنطالق والتمرد ،والرغبة الشديدة
فإن ىذه المرحمة
لمخروج عن العادات والقيم ،واألنانية ،وسرعة الغضب والتوتر ،وبالتالي َّ
وفكريا ومساندتيم ،ووفقًا لمنظمة اليونسكو ،يمثل الشباب ممن
ذىنيا
تتطمب توجيو الشباب
ً
ً
عاما ما يقارب  ٝ ٔٛمن سكان العالم
تتراوح أعمارىم ما بين خمسة عشر وأربعة وعشرين ً

(اليونسكو.)ٕٓٔٚ ،

خطر عمى
ًا
وقد ظيرت في اآلونة األخيرة بعض المشكالت االجتماعية التي تشكل
المجتمع ،التي تمثمت في عدم قيام األفراد بأداء مياميم وواجباتيم بكفاءة ،وعدم االىتمام
بمشاعر اآلخرين ومساعدتيم ،وعدم المحافظة عمى الممتمكات العامة ،وعدم ارتباط أىدافيم
اضحا
بأىداف المجتمع ،وشعورىم بالسمبية تجاه المشاركة في الحياة االجتماعية ،وأصبح و ً

أن العامل األساسي وراء ىذه المشكالت يكمن في عدم اإلحساس بالمسئولية االجتماعية لدي

الفرد.
واذا كانت الظواىر السابقة تعكس مدي تردي نوعية السموك القومي والوطني في
المجتمع ،إال أنيا ترجع بصفو رئيسة إلى عدم اإلحساس بالمسئولية االجتماعية ،وضعف
الشعور باالنتماء لدى األفراد تجاه مجتمعيم ،حيث إن ضعف شعور األفراد بالمسئولية
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االجتماعية وعدم االنتماء لوطنيم يؤثر عمى الكثير من مظاىر السموك اليومي لدييم ،سواء
كانوا في موقع السمطة أم في موقف الخضوع ليا ،بل إن موضوع المسئولية االجتماعية
واالنتماء ي مثل القضية األم التي تكمن وراءىا معظم مشكالت المجتمع (السيد.)ٜٜٖٔ ،
وقد نشاء مفيوم المسئولية االجتماعية مع بداية الخميقة ،حيث أشار إلى بعدين،
ذاتي واجتماعي ،ويتمثل البعد الذا تي في أن كل إنسان مسئول أمام نفسو عن ما ىو مكمف
بو ،أما البعد االجتماعي ف يتمثل في مدي االلتزام بالقوانين واألوامر الصادرة من السمطة
السياسة ،كما يختمف مفيوم المسئولية االجتماعية باختالف طبيعية المجتمع؛ فالمجتمع
العربي مرتبط ببعده الديني اإلسالمي ،في حين المجتمع الغربي مرتبط بمفاىيم أخرى مثل:
الديموقراطية ،والحرية ،والسموكيات األخالقية.
وقد ظير مفيوم المسئولية االجتماعية في الدراسات النفسية االجتماعية في البيئة
وسع ىذا التصور ويزيد في
قدم "عثمان" تصوره عنيا ،ثم أخذ ي ِّ
العربية عام ٔ ٜٔٚحينما ّ
وعمق تصوره،
فقدم في عام ٖ ٜٔٚنظرتو لممسئولية االجتماعية َّ
تفصيمو في دراسات أخرىّ ،

فبحث عن عناصر المسئولية في اإلسالم ،وحدد ليا ثالثة أركان تقوم عمييا ،وىي :مسئولية

الرعاية ،مسئولية اليداية ،ومسئولية اإلتقان (عثمان.)ٜٔٛٙ ،
وتعددت تعريفات المسئولية االجتماعية ،واختمفت باختالف وجيات نظر واضعييا
وباختالف تخصصاتيم ،حيث عرفيا زىران (ٕٓٓٓ) أنيا "مسئولية الفرد الذاتية عن الجماعة
أمام نفسو وأمام الجماعة وأمام اهلل ،وىي الشعور بالواجب االجتماعي والقدرة عمى تحممو
تعبير عن المسئولية األخالقية في صورتيا اإلجرائية؛
ًا
والقيام بو" ،وعرفيا رزق (ٕٕٓٓ) أنيا
فالمسئولية االجتماعية ىي مسئولية الفردية عن الجماعة ،مسئولية الفرد أمام ذاتو عن
الجماعة التي ينتمي إلييا؛ أي أنيا مسئولية خمقية ،مسئولية فييا من األخالقية المراقبة
اخميا ،إال أنو
الداخمية والمحاسبة الذاتية ،كما أن فييا من األخالق ما في الواجب الممزم د ً
إلزام داخمي خاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية .كما عرفيا Colby, Ehrlich,
) Beaumont & Stephens (2003أنيا "مدي تحمل االلتزام بخدمة المجتمع عمي
أساس مبدأين ال ينفصالن ىما :المسئولية األخالقية والمسئولية المدنية" ،حيث تعني
المسئولية األخالقية :كيف يجب أن يتصرف المرء فيما يتعمق باألشخاص اآلخرين ،أما
المسئولية المدنية فتعني االنخراط في المؤسسات االجتماعية أو األنشطة المدنية والمشاركات
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السياسية والعمل التطوعي .وعرفيا ) Kim, Kim & Lee (2013أنيا عامل ميم يتعمق
بالسموك التوافقي مع المجتمع؛ فيو يتصل مع مفيوم المواطنة؛ أي بمعنى أن يقم الفرد بدوره
تجاه مجتمعو.
ومما سبق يتضح أن المسئولية االجتماعية تشير إلى مجموعة من األدوار التي يقوم
بو الفرد فيما يتعمق :بأموره الشخصية ،وبأمور األشخاص اآلخرين (الوالدين ،أو األخوة ،أو
الزوجة ،أو األبناء ،أو  ....إلخ) من حولو ،ودوره تجاه المجتمع الذي يعيش فيو؛ من حيث
االشتراك في العمل المدني والمجتمعي ضمن مؤسسات المجتمع المختمفة ليقدم ما يستطيع
لخدمة ىذا المجتمع ،ثم يأتي دوره في خدمة وطنو الذي يعيش فيو ليعبر عن والئو وانتماؤه
لو.
وقد أشار عدد من الباحثين (الرشيديٕٓٔ٘ ،؛  Lee, Kim & Kim, 2012؛
 Hanson, 2010؛ صماديٕٓٓٛ ،؛  )Nizzi, Pitt & Rudolph, 2007إلى أىمية
المسئولية االجتماعية بالنسبة لممنظمة والمجتمع والدولة عمى حد سواء ،كما أن المسئولية
االجتماعية تعد ميمة في حياة الطالب بشكل عام ،وتعد المرحمة الجامعية من المراحل
الميمة؛ وذلك ألن الطالب خالل ىذه المرحمة يكتسب العديد من األنماط النفسية واالجتماعية
التي تساعده في تكوين االتجاىات وتحديد األدوار التي يريد أن يتبناىا مستقبالً ،وتحدد

نظرتو إلى نفسو ،واآلخرين والمجتمع ،كما تبين مكانتو بين أقرانو  ،وأفراد أسرتو  ،والمجتمع.

ويمكن تقسيم المسئولية االجتماعية إلى عدة أنواع منيا )ٔ( :المسئولية الدينية:
وتشير إلى ترتيب الجزاء من اهلل تعالي عمي ما يأتيو المكمف من أعمال أو أقوال أو نيات
باختياره سواء ألزم بيا شر ًعا أو التزام بيا بمقتضي الشرع ومصدر المسئولية ىنا ىو الدين،
(ٕ) المسئولية االجتماعية :وتشير إلى مسئولية الفرد الذاتية عن الجماعة أمام نفسو وأمام
الجماعة ،وىي الشعور بالواجب والقدرة عمي تحممو والقيام بو ،ومصدر المسئولية ىنا ىو
المجتمع (الحارثي )ٖ( ،)ٕٓٓٔ ،المسئولية األخالقية :وتشير إلى حالة تمنح اإلنسان القدرة
أمام نفسو ما يعينو عمي تحمل تبعات أعماليا وآثارىا ،ومصدر المسئولية ىنا ىو الضمير،
(ٗ) المسئولية القانونية :تتضمن جميع المسئوليات المستمدة من الدساتير والقوانين التي
يتخذىا المجتمع نظاما لو ،ومصدر المسئولية ىنا ىو النظام والتشريعات الوضعية
(عبدالمقصود.)ٕٕٓٓ ،
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وتتكون المسئولية ا الجتماعية من ثالثة عناصر مترابطة مع بعضيا البعض وكل
منيا ينمي ويدعم اآلخر ،ىي:
ٔ -االىتمام :يتضمن االرتباط العاطفي بالجماعة ،وحرص الفرد عمى سالمتيا وتماسكيا
واستمرارىا وتحقيق أىدافيا ،ويشتمل عمى أربع مستويات ىي:
أ -االنفعال مع الجماعة :يكون بصورة آلية؛ حيث يساير الفرد حالتيا االنفعالية بصورة ال
إرادية ،ودون اختيار أو قصد أو إدراك ذاتي.
ب -االنفعال بالجماعة :يكون بصورة إرادية؛ حيث يدرك الفرد ذاتو أثناء انفعالو بالجماعة.
ج -التوحد مع الجماعة :وىو شعور الفرد بالوحدة المصيرية معيا ،فخيرىا خيره وضررىا
ضرره.
د -تعقل الجماعة :حيث تمأل الجماعة عقل الفرد وفكره وكيانو ،وتصبح موضوع نظره
كبير من االىتمام المتفكر؛ حيث يدرسيا ويحمميا ويقارنيا بغيرىا (العمي،
قدر ًا
وتأممو ،ويولييا ًا
.)ٕٓٔٙ
ٕ -الفيم :تتضمن مسئولية الفرد في فيم الجماعة ،ولممغزى االجتماعي لسموكو ،وينقسم
الفيم إلى قسمين:
أ -فيم الفرد لمجماعة :ماضييا وحاضرىا ،ومعاييرىا ،واألدوار المختمفة فييا ،وعاداتيا
واتجاىاتيا ،وقيميا ومدى تماسكيا ،وتعامميا ،وتصور مستقبميا.
ب -فيم الفرد لألىمية االجتماعية لسموكو :بمعنى فيم مغزى وآثار سموكو الشخصي
واالجتماعي عمى الجماعة (إمام ،وعبدالباقي.)ٕٓٔ٘ ،
ٖ -المشاركة :يقصد بيا مشاركة الفرد مع اآلخرين في عمل ما يمميو االىتمام وما يتطمبو
اجتماعيا لذلك؛ أي
الفيم من أعمال تساعد الجماعة في تحقيق أىدافيا ،حين يكون مؤىالً
ً
أيضا تتم من خالل ما تقتضيو رعاية الجماعة وىدايتيا
أنيا تقوم عمى االىتمام والفيم ،وىي ً
واتقان أمورىا .والمشاركة ت ظير قدرة الفرد وتبرز مكانتو؛ والمشاركة ليا ثالثة جوانب ىي:

أ -التقبل :أي تقبل الفرد الدور أو األدوار االجتماعية التي يقوم بيا ،والمالئمة لو في إطار
فيم كامل ،بحيث يؤدي ىذه األدوار في ضوء المعايير المحددة ليا.
ومنجز في
ًا
مساير
ًا
ب -التنفيذ :أي المشاركة المنفذة الفعالة اإليجابية ،والعمل مع الجماعة
اىتمام وحرص ما تجمع عميو من سموك ،في حدود إمكانات الفرد وقدراتو.
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ج -التقييم :أي المشاركة التقييمية الناقدة المصححة والموجية في نفس الوقت (زىران،
ٕٓٓٓ).
وىناك العديد من العوامل التي تساعد عمى تعزيز وتنمية المسئولية االجتماعية ،من
أىميا ما يمي )ٔ( :المناىج التعميمية :وتتضمن جميع الخبرات التربوية واألنشطة التي
تقدميا المؤسسات التربوية ،وىي تساعد الطالب عمي االرتقاء العممي باىتمامو بجماعتو إلى
مستوي تعقل الجماعة ،وىو المستوى الذي يقف فيو الشخص إزاء جماعتو موقف المنفعل
بيا أو المتوحد معيا فحسب ،بل يقف منيا موقف المتعقل لفيم ظروف حاضرىا ،والمستوعب
لتاريخيا ،والمتصور آلماليا وأىدفيا (عثمان )ٕ( ،)ٜٜٖٔ ،الجماعات التربوية :تؤدي
الجماعات التربوية إلى تبني الفرد لقيميا ومعتقدتيا ،واحت ارم كل عضو من أعضائيا
والمشاركة في اختيار قائدىا (عبدالرازق )ٖ( ،)ٕٓٓٗ ،المعمم :قائد ورائد اجتماعي في
مؤسستو التعميمية ،وبيئتو ،ومجتمعو ،وىو يوثر في الطمبة ،وينعكس ذلك في تحصيمييم،
وسموكيم ،واتجاىاتيم؛ بحيث إن اتجاىاتو ،وميولو سوف تنتقل إلييم؛ لذا يجب عمي المعمم
وممما بعناصرىا حتي يقوم بدوره اإليجابي في تعزيز
أن يكون ذا مسئولية اجتماعية عالية
ً
المسئولية االجتماعية لدي الطمبة بأقوالو ،وأفعالو ،ومظيره ،وسائر تصرفاتو (الصمادي ،
.)ٕٓٓٚ
ومما سبق يمكن النظر إلى العوامل السابقة التي تسيم في تنمية المسئولية
االجتماعية عمى أنيا متكاممة ومترابطة؛ فعمى سبيل المثال ما يفعمو المعمم وادارة المدرسة في
تنمية المسئولية االجتماعية ال يمكن فصمو عن المناىج التعميمية في المؤسسات التعميمية
المختمفة (مثل :الجامعة والمدرسة) ،كما أن الدور الذي تقوم بو المناىج التعميمية والعمم في
تنمي ة المسئولية االجتماعية ال يمكن فصمو عن باقي الجماعات التربوية المختمفة (مثل:
األسرة ،والمسجد ،والنادي ..... ،إلخ)؛ فكل منيا يكمل ويتمم دور اآلخر ،وال نستطيع إعطاء
أحدىا أفضمية أو أىمية عن األخرى.
كما يتضح أن المسئولية االجتماعية تدرك عمى أنيا مسئولية الفرد أمام نفسو وأمام
جميا في احترام القانون ،والحريات ،وخصوصية اآلخرين ،وغيرىا من
مجتمعو ،ويبدو ىذا ً
الوجبات التي تحددىا األعراف والتقاليد واحتياجات المجتمع .فالرابط االجتماعي والقانوني بين

- ٔٙ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

األفراد والمجتمع ىو ما يطمق عميو المواطنة التي تعد انعكاس لمسموك الحضاري الذي يقوم
بو الفرد تجاه وطنو.
وتبدو أىمية المواطنة من وجو نظر الباحثين في أنيا تحول القيم المدنية التي
يكتسبيا الفرد إلى ممارسات عمي أ رض الواقع التي تؤدي إلى تكوين مواطن صالح ومسئول
عن نفسو وعن مجتمعو
وعرفيا ( Starkey & Osler (2002أنيا حالة قانونية أو ىوية أساسية،
ّ
والمواطنة كمكانة قانونية ىي االرتباط الرسمي بأمة أو دولة معينة مع ما يصاحب ىذا
االرتباط من التمتع بحقوق وفرص وحماية وواجبات ومسئوليات والحدود التي تقتضييا تمك
المكانة ،أما المواطنة كيوية فيقصد بيا اإلحساس باالنتماء لدولة معينة أو جماعة معينة
والذي يطوره األفراد وىم مدركين لمدور الذي تمعبو المعايير والقيم التي تشكل ثقافتيم في
تقوية ذلك االنتماء .وعرفتيا دائرة المعارف البريطانية Encyclopaedia Britannica
) (2004أ نيا العالقة بين الفرد والدولة ،كما يحددىا القانون لتمك الدولة متضمنة مرتبة من
الحرية ،وما يصاحبيا من مسئوليات تسبغ عميو حقوقًا سياسية مثل حقوق االنتخاب وتولي

المناصب ،وميزت بين المواطنة والجنسية أنيا تتضمن حقوقًا أخرى مثل الحماية في الخارج.

عرفيا جاب اهلل (ٖٕٓٓ) المنظور النفسي أنيا الشعور باالنتماء والوالء لموطن
و ّ
والقيادة السياسية التي ىي مصدر اإلشباع لمحاجات األساسية وحماية الذات من األخطار.

وعرفيا ) Farahani & Salehi (2013أنيا حب الفرد واخالصو لوطنو بما فييا
ّ
عرفيا الحراري
االنتماء لألرض والناس والعادات والتقاليد واالعتزاز بتاريخ مجتمعة وأمتو ،كما ّ

( ) ٕٓٔٙأنيا مظاىر االلتزام بالحقوق والوجبات ،واحترام القوانين والمعايير السائدة في
الوطن ،والتوحد معو ،والعمل عمي حمايتو ،والدفاع عنو في وقت األزمات ،والحرص عمي
تماسكو ووحدتو واستمرارية بقائو وسالمتو.
ويري سكران (ٕٓٔٓ) ضرورة توافر عدد من المبادئ واألسس في مفيوم المواطنة
لمواكبة التغيرات المعاصرة ،ومنيا )ٔ( :التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،وغيرىا من الحقوق التي تكفل المساواة بين كافة أفراد المجتمع أمام القانون،
(ٕ) إقرار المساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات ،وىذا يفرض نشر ثقافة
المساواة ونقد كافة أشكال التمييز )ٖ( ،تعميق اإلحساس باليوية ،حيث يعد من أىم مبادئ
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وأساسيات المواطنة )ٗ( ،تعميق مفيوم االنتماء الوطني ،وتدعيمو وتغذيتو بالممارسات
القانونية التي تكفل لممواطن إنسانيتو وكرامتو وكافة حقوقو )٘( ،الممارسة الحقيقية
لمديمقراطية باعتبارىا الضامن الحقيقي لممواطنة ،حيث ال يمكن أن توجد مواطنة بدون
ديمقراطية في كافة مظاىر الواقع السياسي واالجتماعي )ٙ( ،تمكين المواطن من المشاركة
في صنع القرار السياسي )ٚ( ،االلتزام والمسئولية ،والقيام بالواجبات في مقابل التمتع
بالحقوق التي تفرضيا المواطنة.
ويشير الصبيح (ٕ٘ٓٓ) إلى أن ىناك مجموعة من الدعائم أو المرتكزات األساسية
لمفيوم المواطنة ،التي تمثل البنية التحتية ليذا المفيوم في أي مجتمع ،ومنيا يستمد قوتو.
وتحرص المجتمعات التي تنشد المواطنة الحقيقية ألفرادىا عمى تأسيس ىذه الدعائم
دائما ،ومن ىذه الدعائم :المساواة ،والعدل ،والحرية ،وتكافؤ
والمحافظة عمييا ومتابعتيا ً
الفرص.
ومن خالل ما سبق يتضح أن مفيوم المواطنة يعني العالقة بين الفرد والمجتمع الذي
ووجدانيا.
وثقافيا
وتاريخيا
افيا
ً
ً
ً
يقيم فيو بشكل ثابت ،وينتمي إليو ويرتبط بو جغر ً
وتتمثل قيم المواطنة في مجموعة من المعايير الخاصة ببناء المواطن المشبع بثقافة
وتقاليد وأعراف الوطن الذي ينتمي إليو ،ومن ىذه القيم :االنتماء ،والوالء ،والتعددية وقبول

اآلخر ،وقيم المشاركة ) .(Homana, Barber & Torney-Purta, 2006ويع ِبر

االنتماء عن القدرة عمى العطاء واالرتفاع فوق المصالح الشخصية من أجل المصمحة العامة،

كما أنو ي ُّ
عد السموك والعمل الجاد الدؤوب من أجل الوطن والتفاعل مع كل أفراد المجتمع مع

اختالف معتقداتيم من أجل الصالح العام ،كما أن أساسو االلتزام (العامر ،)ٕٓٓ٘ ،ويعني
الوالء صدق االنتماء ،وال يولد مع الشخص وانما يكتسبو من مجتمعو ،ويمكننا القول بأن

الوالء ي ُّ
عد جوىر االلتزام الذي يدعم اليوية الذاتية ،ويركز عمى المسايرة ،ويدعو إلى تأييد
الفرد لجماعة (الحبيب ،)ٕٓٓ٘ ،أما في التعددية وقبول اآلخر فيتسع مفيوم المواطنة لكل
معا مثل النسيج الواحد؛ فالمواطنة تمثل المساواة بين أفراد
فئات المجتمع وطبقاتو والتعايش ً
المجتمع بصرف النظر عن الطبقة االجتماعية أو الجنس أو العقيدة أو أية فروق أخرى
(حمدان ،) ٕٓٓٛ ،في حين تعني قيم المشاركة مجمل األنشطة واألدوار التي يقوم بيا األفراد
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داخل مجتمعيم بشكل طوعي سواء أكانت مشاركات سياسية أم اجتماعية (عبد الرحمن،
ٕٔٓٓ).
ويذكر ) Hughes & Sears (2010أنو يمكن استخالص مجموعة من القيم التي
يتضمنيا مفيوم المواطنة والتي تسعى المؤسسات االجتماعية الرسمية وغير الرسمية إلى
تنميتيا وتدعيميا لدى الشباب ومنيا :قيم التسامح ،وتنمية حرية التعبير عن الرأي ،وقيم
التعاون بين أفراد المجتمع ،واالنتماء والوالء الوطني ،والثقة بالنفس ،وقدرة اإلنسان عمى
التمسك بحقوقو ،وميارات الحوار واالنفتاح عمى اآلخرين ،وتقدير قيمة العمل الجماعي
واالنخراط فيو ،ومبدأ نبذ العنف والتميي ز بكل أشكالو ،وقيم التضامن بين أفراد المجتمع ،وقيم
المسئولية الشخصية واستقاللية الذات ،وقيم المسئولية االجتماعية.
أبعادا متعددة ليا؛ حيث
وفيما يتعمق بأبعاد المواطنة ،فقد اقترح عديد من الباحثين
ً
ي ُّ
عد ) Smith, Organ & Near (1983من الباحثين األوائل الذين اقترحوا لممواطنة
بعدين ،ىما :اإليثار ،والطاعة العامة .كما اقترح ) Organ (1988خمسة أبعاد ليا ،وىي:
اإليثار ،والضمير الواعي ،والكياسة ،والسموك الحضاري ،والروح الرياضة ،ثم قمصيا Organ,
) Podsakoff & MacKenzie (2005إلى ثالثة أبعاد ،وىي :المساعدة ،والكياسة،
والضمير الواعي .واقترح ) Van Dyne, Graham & Dienesch (1994أربعة أبعاد
ليا ،وىي :الطاعة التنظيمية ،والوالء ،والمشاركة التنظيمية ،والمساعدة البينشخصية.
قدمو ) Park &Yoon (2009قبول واستخدام واسع من
وقد الق االقتراح الذي ّ

قسميا إلى أربعة أبعاد ،وىي )ٔ( :البعد الفمسفي والقيمي :ويمثل
قبل الباحثين ،حيث ّ
المرجعية الفمسفية المتعمقة بمفاىيم الحرية ،والعدل ،والحق ،والخير ،والمصير ،والوجود
المشترك ،والمساواة والتسامح والشورى ،والديمقراطية )ٕ( ،البعد االنتمائي :ويمثل البعد
الوطني ،ويقصد بو غرس انتماء األفراد لثقافاتيم ولوطنيم )ٖ( ،البعد السياسي :وتمثل
المواطنة فيو مجموعة من القواعد والمعايير التنظيمية والسموكية داخل المجتمع ،والتمتع
بحقوق المواطنة الكاممة ،كالحق في المشاركة والتدبير واتخاذ الق اررات وتحمل المسئوليات،
والقيام بواجبات المواطنة ،والحق في التعبير ،والحق في المساواة وتكافؤ الفرص )ٗ( ،البعد
االجتماعي والثقافي :وتصبح المواطنة فيو مرجعية وقيمة اجتماعية ،وثقافة وناظم مجتمعي
آخر وىو
بعدا ًا
من خالل السموكيات والعالقات والقيم االجتماعية .كما أضاف إبراىيم (ٕٔٔٓ) ً
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البعد المكاني :وىو اإلطار المادي واإلنساني الذي يعيش فيو المواطن؛ أي البيئة المحمية
التي يتعمم فييا ويتعامل مع أفرادىا ،وال يتحقق ذلك إال من خالل المعارف والمواعظ ،بل البد
من المشاركة التي تحصل في البيئة المحمية والتطوع في العمل البيئي.

وفيما يخص مستويات المواطنة ،فقد ِّ
صنفيا ) Lyamu & Jude (2005إلى

أربعة مستويات رئيسة متداخمة ومترابطة فيما بينيا وىي )ٔ( :المواطنة اإليجابية :فييا يقوم
الرد بدور إيجابي تجاه وطن و بسبب قوة االنتماء الوطني لدية )ٕ( ،المواطنة السمبية :فييا
يقوم الفرد بدور سمبي تجاه وطنو عن طريق النقد الغير بناء )ٖ( ،المواطنة المطمقة :التي
يجمع فييا الفرد بين الدور السمبي واإليجابي )ٗ( ،المواطنة الزائفة :وفييا يحمل الفرد
شعارات جوفاء ،بينما من داخمو ينم عن عدم االنتماء لموطن.

وعهمة الدراشة:
يواجههو الشههباب فههي عالمنهها العربههي بشههكل عههام وفههي المممكههة العربيههة السههعودية بشههكل
خههاص العديههد مههن التحههديات العالميههة .فينههاك العديههد مههن الظ هواىر السههمبية المنتشههرة اآلن فههي
المجتمع السهعودي كالتعصهب والعنهف وعهدم قبهول اآلخهر والسهمبية والالمبهاالة وضهعف الشهعور
بالوالء واالنتماء الوطني ،واالنسياق خمف وجيات النظر المختمفهة مهن دون إعمهال لمعقهل .كهل
مهها سههبق يكشههف مههدى حاجههة الطههالب إلههى عمههل مههنظم يقههدم ليههم قههيم المواطنههة التههي تسههمحيم
بهههالوعي الكامهههل بظهههروف الهههوطن والمخهههاطر التهههي تحهههيط بهههو ،وبهههدوره فهههي التصهههدي لممنهههاورات
والمؤام ارت التي تستيدف النيل من شبابو؛ وذلهك عهن طريهق التهأثير عمهييم وبهث روح السهمبية
واالتكالية وزرع القيم المنحرفة التي تساق إلييم من الداخل والخارج.
ويتس هق ىههذا مههع مهها الحظههو الباحثههان أثنههاء تدريسههيما واش هرافيما عمههى لمطههالب فههي
عددا غير قميل من الطالب تنتشر لدييم سهموكيات مضهادة لممجتمهع؛ تتمثهل
الجامعة ،أن ىناك ً
فهههي :مخالفهههة التعميمهههات ،والسهههموك العهههدواني سهههواء تجهههاه أنفسهههيم أو زمالئيهههم ،والتصهههرفات
الفوضههوية ،والشههغب داخههل القاعههات الدراسههية ،والكههذب ،واليههروب ،والغههش ،والههتمفظ بعبههارات ال
أخالقيهههة ،وتخريهههب الممتمكهههات العامهههة؛ ممههها يعكهههس ضهههعف شهههعورىم بالمسهههئولية االجتماعيهههة
وانخفاض قيم المواطنة لدييم.
وقههد أشههار كههل مههن إسههماعيل (ٕٗٔٓ) والحههارثي (ٕٔٓٓ) إلههى أن الفههرد المس هئول
اجتماعيها يتسهم بإنجهاز مها يوكههل إليهو مهن أعمهال ،واالعتمههاد عمهى الهنفس ،والتوافهق الشخصههي
ً
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واالجتمههاعي ،والثقههة بههالنفس ،وااللت هزام بههالقيم الدينيههة واالجتماعيههة ،وتقههدير الههذات ،والشههعور
باالنتمهاء ،والخمهو مههن األعهراض العصههابية ،والشهعور بالمسهئولية نحهو األسههرة والجيهران والحههي
والزمالء والوطن.
ويؤكههد التربويههون عمههى أن تنميههة قههيم المواطنههة لههدى المتعممههين تعههد مههن أىههم سههبل
مواجية تحديات وتطورات الحاضر والمستقبل؛ وذلك بإكسابيم القيم التي تعد الركيهزة األساسهية

لممشهاركة اإليجابيههة والفعالهة فههي التنميههة االجتماعيهة والسياسههية واالقتصههادية ،كمها تعه ُّد وسههيمة
لحههل المشههكالت الكثيههرة التهي تعههاني منيهها المجتمعههات بوجههو عههام ومجتمعنهها العربههي واإلسههالمي
عمى وجو الخصوص (عبدالصمد ٕٓٓٓ ،؛ طو ،وعبدالحكيم.)ٕٖٓٔ ،
واذا كانت تنمية المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة ضرورية ألفهراد المجتمهع عامهة،
فإن تنميتيا لدى الطالب  -المعمم أكثر أىمية؛ ألن ىذه القيم ستنتقل إلهى تالميهذه ،وىهذا يبهرز
الضههرورة الممحههة لتنميههة المسههئولية االجتماعيههة وقههيم المواطنههة لههدى الطههالب-المعممههين لمقيههام
بههدورىم فههي المجتمههع ،وخاصههة مههع قمههة البحههوث العربيههة إلههى تناولههت العالقههة بههين المسههئولية
االجتماعية وقيم المواطنة من وجية نظر تنموية .وفي ىذا اإلطار فقد تناولت بعهض الدراسهات
السههههابقة (السههههيدٕٓٔٙ ،؛ والمشههههيخيٕٓٔٙ ،؛ وقاسههههم )ٕٓٓٛ ،بههههرامج إرشههههادية لتنميههههة
المسههئولية االجتماعيههة ،كمهها تناولههت بعههض الدراسههات (سههرحانٕٓٔٔ ،؛ واألميههريٕٓٔٓ ،؛
وصالح )ٕٓٔٓ ،برامج إرشادية لتنميهة قهيم المواطنهة ،فهي حهين لهم يجهد الباحثهان –فهي حهدود
معها بشهكل تنمهوي ،وىهذ
عمميما -دراسات سابقة تناولت المسئولية االجتماعية وقهيم المواطنهة ً
ما يعطي الدراسة الحالة أىمية خاصة.
وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة الراىنة في التسهاؤل الهرئيس التهالي:
ما مدى فاعمية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قهيم المواطنهة لهدى طهالب
الجامعة؟ ويتفرع من ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
ٔ -ىهل توجهد عالقهة ارتباطيهة بهين المسهئولية االجتماعيهة وقهيم المواطنهة لهدى طمبهة جامعهة
الممك خالد؟
ٕ -ىل توجد فروق بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة في المسئولية االجتماعية؟
ٖ -ىل توجد فروق بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة في قيم المواطنة؟
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ٗ -ىل توجد فروق بهين متوسهطات رتهب درجهات المجموعهة التجريبيهة فهي القياسهين :القبمهي،
والبعدي عمى مقياس المسئولية االجتماعية؟
٘ -ىل توجد فروق بين متوسطات رتهب درجهات المجموعهة التجريبيهة فهي القياسهين :البعهدي،
والتتبعي عمى مقياس المسئولية االجتماعية؟
 -ٙىل توجد فروق بهين متوسهطات رتهب درجهات المجموعهة التجريبيهة فهي القياسهين :القبمهي،
والبعدي عمى مقياس قيم المواطنة؟
 -ٚىل توجد فروق بين متوسطات رتهب درجهات المجموعهة التجريبيهة فهي القياسهين :البعهدي،
والتتبعي عمى مقياس قيم المواطنة؟

أِىية الدراشة:
تكمن أىمية الدراسة الحالية في الجوانب اآلتية:
ٔ -أىمية الموضوع الذي تتناولو الدراسة؛ حيث إنيا تتناول المسهئولية االجتماعيهة ،باعتبارىها
مؤشر من مؤشرات الصهحة النفسهية لمفهرد ،ومحاولهة تنميتيها؛ ممها يهؤدي بهدوره إلهى تنميهة
ًا
ثقافة المواطنة لدى األفراد؛ األمر الذي ينعكس عمى إعهداد مهواطن يهدرك مها لهو مهن حقهوق
هادر عمههى تحمههل المس هئولية تجههاه ذاتههو ،وتجههاه
ومهها عميههو مههن واجبههات ،وتجعمههو مواط ًن ها قه ًا

اآلخرين .وتزداد أىمية الدراسة فهي ظهل نهدرة الدراسهات العربيهة –فهي حهدود عمهم البهاحثين-
التي تناولت العالقة بين المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة من منظور تنموي.
ٕ -أىميههة المرحمههة العمريههة لعينههة الدراسههة ،وىههي مرحمههة الشههباب (طههالب الجامعههة) التههي تع هد
طاقة بشرية ميمة ومؤثرة في كيان المجتمع ،وتحتهاج لمعنايهة والمحافظهة عمييها وتوجيييها
لصههياغة مسههتقبميا ومسههتقبل المجتمههع بفكههر معتههدل مسههتقيم .وتههزداد أىميههة الدراسههة بشههكل
أكبههر فههي خصههوص عينتيهها مههن طههالب كميههة التربيههة (الطههالب  /المعممههين) ،حيههث إن تنميههة
المسههئولية االجتماعيههة لههدييم وتشههربيم لتمههك الثقافههة يجعميههم مههؤثرين فههي تالميههذىم؛ ممهها
يهههؤدى إلهههى نشهههر ثقافهههة المسهههئولية االجتماعيهههة ،ويعهههزز الشهههعور بالمواطنهههة فهههي المجتمهههع
لألجيال القادمة.
ٖ -توجيو نظر المسئولين بالجامعات بشكل عام وجامعة الممك خالد بشكل خاص ،والمهربيين،
ووسههائل اإلعههالم ،والعههاممين فههي مجههال اإلرشههاد ،والعديههد مههن مؤسسههات المجتمههع المههدني
بالمممكة ،بضرورة االىتمام بالطرق واألساليب المالئمة لتنميهة المسهئولية االجتماعيهة لهدى
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الشههباب الجههامعي ،ومهها لههو مههن أىميههة كبيههرة فههي تحسههين قههيم المواطنههة ،ومالههو مههن مههردود
إيجابي تجاه الوطن بشكل عام.
ٗ -قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في تنمية المسئولية االجتماعية وقهيم المواطنهة لهدى عينهات
ومجموعات أخرى وبشكل أوسع وبتمويل أكبر ،وبمشروع تتبنهاه مؤسسهات وىيئهات حكوميهة
وغيهههر حكوميهههة ،لتنتشهههر ثقافهههة المسهههئولية االجتماعيهههة وقهههيم المواطنهههة بهههين جميهههع أفهههراد
المجتمع.
٘ -تكتسب ىذه الدراسة أىمية ممموسة عمى المستوى النظري ،وذلهك مهن خهالل إسهياميا فهي
زيههادة الرصههيد النظههري لمدراسههات التههي تتنههاول ثقافههة المواطنههة والمسههئولية االجتماعيههة؛ ممهها
يثري المكتبة العربية في ىذا المجال البحثي.

 -ٙت ُّ
عهد ىههذه الدراسههة إضههافة إلهى التهراث النفسههي والتربههوي فهي المجتمههع السههعودي ،مههن حيههث
ِجههدة متغيههر المسههئولية االجتماعيههة وعالقتههو بقههيم المواطنههة مههن وجيههة نظههر تنمويههة فههي

المرحمة الجامعية.

أِداف الدراشة:
تيدف الدراسة إلى تحقيق بعض األىداف منيا:
ٔ -تعرف طبيعة العالقة االرتباطية بين المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة.
ٕ -تعههرف الفههروق بههين طههالب وطالبههات جامعههة الممههك خالههد فههي المسههئولية االجتماعيههة وقههيم
المواطنة.
ٖ -الكشههف عههن فاعميههة البرنههامج اإلرشههادي فههي تنميههة المسههئولية االجتماعيههة وقههيم المواطنههة
لدى عينة الدراسة.
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وصطمشات الدراشة وتعريفاتّا اإلدرائية:
 - 0املصئولية االدتىاعيةSocial Responsibility :
تعرف المسئولية االجتماعية أنيا "مسئولية الفرد أمام ذاتو ،وىي تعبير عن درجة
تدريجيا عن طريق التربية والتطبيع
االىتمام ،والفيم ،والمشاركة لمجماعة ،كما أنيا تنمو
ً
االجتماعي في داخل الفرد ،وتحدد بالعناصر اآلتية :االىتمام -الفيم -المشاركة" (عثمان،
ٖ.)ٜٜٔ
ائيا أنيا "مجموع الدرجات التي يحصل
ويعرف الباحثان المسئولية االجتماعية إجر ً
عمييا الطالب عمى مقياس المسئولية االجتماعية المستخدم في الدراسة" ،التي تعكس درجة
اىتمامو وفيمو ومشاركتو لمموضوعات التي يكون مسئوالً عنيا سواء تجاه نفسو أو أسرتو
أو مجتمعو أو وطنو.

 - 9قيي املواطٍةCitizenship Values :
ي ُّ
مفيوما متعدد األبعاد ،اجتماعية وسياسية وانسانية ،ويتحدد
عد مفيوم المواطنة
ً
بثوابت ومبادئ أساسية تشكل في مجمميا عزة الوطن كالحقوق الدستورية والقانونية في
مختمف نواحي الحياة (ناصر .)ٕٖٓٓ ،وتمثل المواطنة واحدة من أىم السبل التي تستيدف
بناء الفرد الصالح في المجتمع؛ فيي تسعى إلى زرع العزة والكرامة في نفسو ،وأنيا ال تتحقق
إال بعزة الوطن واعالء شأنو؛ فالمواطن نواة الوطن والوطن حصاد المواطن .وبذلك فإن أىمية
المواطنة تكمن باعتبارىا مستمرة لتعميق الحس والشعور بالواجب تجاه الوطن وتنمية الشعور
باالنتماء لموطن واالعتزاز بو وغرس حب النظام واالتجاىات الوطنية والتعاون بين أفراد
المجتمع واحترام النظم والتعميمات ليذا المجتمع (الصائغ.)ٕٓٓ٘ ،
يعرفيا الباحثان أنيا وعي طالب الجامعة بالمعارف واالتجاىات والقيم التي تجعميم
أعضاء فاعمين يشاركون في حياة الجماعة التي ينتمون إلييا ،ويكونون عمى وعي تام
بالمشكالت التي يعاني منيا المجتمع ،وبحقوقيم وواجباتيم ،ويدينون بالوالء واالنتماء
لوطنيم ،ولدييم اتجاه إيجابي نحو قيميم ،ومتمسكون بيويتيم ،ويحترمون أنظمة وقوانين
المجتمع ،ويتقبمون االختالف ،ويمارسون السموكيات المرغوبة والضرورية لمعالقات اإليجابية
ائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس قيم
مع اآلخرين .كما أنيا تعرف إجر ً
- ٕٗ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

المواطنة المستخدم بالدراسة ،التي تعكس درجة شعور الطالب بقيم الوالء واالنتماء ،واليوية،
وقبول اآلخر ،والمساواة.

 - 3الربٌاور اإلرظادي Counseling Program
عرف البرنامج اإلرشادي أنو "برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس عممية؛ لتقديم
يّ
وجماعيا ،لجميع من تضميم المؤسسة؛
فرديا
ً
الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرةً ،
بيدف مساعدتيم في تحقيق النمو السوي والقيام باالختيار الواعي المتعقل ولتحقيق التوافق

النفسي داخل المؤسسة وخارجيا ،ويقوم بتخطيطو وتنفيذه وتقييمو لجنة وفريق عمل من
المسئولين المؤىمين" ( زىران.)ٕٓٓ٘ ،
عرف الباحثان البرنامج اإلرشادي أنو مجموعة من الجمسات يبمغ عددىا ٔٛ
وي ّ
جمسة بنيت عمى أساس اإلرشاد االنتقائي ،حيث تتضمن كل جمسة معمومة ،وخبرة ،وميارة،
ونشاط  ،بيدف تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

سدود الدراشة:
تتحههدد الدراسههة الحاليههة بموضههوعيا الههذي يتمثههل فههي "تنميههة المسههئولية االجتماعيههة
وتعزيههز قههيم المواطنههة لههدى طههالب الجامعههة" ،وبعينتيهها مهن طههالب الجامعههة ،وبمكانيهها فههي كميههة
التربية بجامعة الممك خالد بالمممكة العربية السعودية ،وبزمانيا في الفصل الدراسي الثهاني مهن
العام الدراسي ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚم.

الدراشات الصابكة
اطمههع الباحثههان عمههى عههدد مههن الدراسههات السههابقة ،ويمكههن تصههنيفيا فههي ثالثههة محههاور
رئيسة؛ وىي:

( )0دراشات تٍاولت املصئولية االدتىاعية وعالقتّا ببعض املتغريات:
ىدفت دراسة السيد ( )ٕٓٔٙإلي تعرف مهدي فاعميهة برنهامج إرشهادي انتقهائي لتنميهة
المسئولية االجتماعية لي طالبات جامعهة الممهك عبهد العزيهز ،وتألفهت عينهة الدراسهة مهن (ٓ)ٛ
طالبة تم اختيارىم بشكل عشوائي مهن مختمهف الكميهات ،مهن تتهراوح أعمهارىن بهين ()ٕٛ -ٜٔ
سههنة بمتوسههط ٔ ٕٕ,سههنة وانح هراف معيههاري  ، ٖ,ٖٛواسههتخدمت الدراسههة مقيههاس المسههئولية
االجتماعيههة باإلضههافة إلههى برنههامج إرشههادي انتقههائي ،وأظيههرت النتههائج وجههود فههروق ذات دالل هة
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إحصههائية لصههالح العينههة التجريبيههة عمههى مقيههاس المسههئولية االجتماعيههة بأبعههاده فههي القيههاس
البعههدي والتتبعههي ،ولههم تجههد الدراسههة فههروق بههين أفهراد العينههة تعههزي إلههى متغيهرات التخصههص أو
العمر أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية.
وىدفت دراسة المشيخي ( )ٕٓٔٙإلهى التحقهق مهن مهدي فاعميهة برنهامج إرشهادي فهي
طالبها مهن طهالب قسهم
تنمية المسئولية االجتماعية ،وأجريت الدراسهة عمهى عينهة قواميها (ٖٓ) ً
ههد
التربيهههة الخاصهههة جامعهههة الطهههائف ،تتهههراوح أعمهههارىم الزمنيهههة بهههين ( )ٕٓ-ٜٔسهههنة ،وقهههد أعه ّ
الباحث مقياس المسئولية االجتماعية والبرنامج اإلرشادي ،وطبقيما عمهى عينهة الد ارسهة بواقهع
هائيا بههين
هبوعيا ،وقههد أظيههرت النتههائج وجههود فههروق دالههة إحصه ً
٘ٔ جمسههة بمعههدل جمسههتين أسه ً
متوسههط درجههات المجموعههة التجريبيههة والضههابطة عمههى مقيههاس المسههئولية االجتماعيههة لصههالح
المجموعههة التجريبيههة ،كمهها أوضههحت النتههائج ارتفههاع مسههتوى المسههئولية االجتماعيههة لههدي أف هراد
المجموعهههة التجريبيهههة فهههي القيهههاس البعهههدي مقارنهههة بهههالقبمي ،ممههها يعكهههس فاعميهههة البرنهههامج
اإلرشادي.
وىههدفت دراسههة قاسههم ( )ٕٓٓٛإلههى تعههرف فاعميههة برنههامج إرشههادي لتنميههة المسههئولية
طالبها فههي المرحمههة
االجتماعيههة لههدى طههالب المرحمههة الثانويههة ،وتكونههت عينههة الدراسههة مههن ً ٖٙ
اسهها لممسههئولية االجتماعيههة
الثانويههة تههم اختيههارىم مههن واق هع ًٓ ٙ
طالب ها .وقههد أعه ّهد الباحههث مقي ً
هاديا لتنميتيهها .وتوصهمت الدراسههة إلههى عهدد مههن النتههائج ،منيها :وجههود فههروق دالههة
وبرنامجها إرشه ً
ً
إحصائيا بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضهابطة فهي المسهئولية االجتماعيهة فهي
ً
إحصهائيا بهين متوسهطات
القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلك وجود فروق دالهة
ً
درجات المجموعهة التجريبيهة فهي المسهئولية االجتماعيهة بهين القياسهين القبمهي والبعهدي لصهالح
القياس البعدي ،مما يعكس فاعمية البرنامج اإلرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية.
كمهها ىههدفت دراسههة إبهراىيم (ٕٗٓٓ) إلههى تعههرف العالقههة بههين المسههئولية االجتماعيههة
بهالحكم الخمقهي وبعهض متغيهرات الشخصهية لهدى طهالب كميهة المعممهين فهي المممكهة العربيهة
طالبههها بالفرقهههة األولهههى،
طالبههها بواقهههع (ٓٗٔ) ً
السهههعودية .وتكونهههت عينهههة الدارسهههة مهههن (ًٓ )ٕٛ
طالبههها بالفرقهههة الرابعهههة ،واسهههتخدم الباحهههث اسهههتبيان لممسهههئولية االجتماعيهههة واسهههتبان
و(ٓٗٔ) ً

الحكم الخمقي ،وكالىما مهن إعهداد الباحهث .وأشهارت نتهائج الدراسهة إلهى وجهود عالقهة ارتباطيهة
موجبهة بهين مسهتوى اإلحسهاس بالمسهئولية االجتماعيهة ومسهتوى الحكهم الخمقهي ،واالتهزان
- ٕٙ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

االنفعالي واالنبساطية ،كما أبدى طالب الفرقة الرابعهة اىتمهام اقهل تجهاه المسهئولية االجتماعيهة
مقارنهة بطهالب الفرقهة األولهى ،كمها أن التخصهص الدراسهي لهم يكهن لهو أثهر ذو داللهة إحصهائية
عمى المسئولية االجتماعية.
وىهدفت دراسهة ) Kennemer (2002إلهى تعهرف العوامهل التهي يمكهن أن تتنبهأ
بالمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة ،ومعرفة العوامل التي تسهيم فهي تنميهة المسهئولية
طالبها و( )ٜٙطالبهة مهن
االجتماعيهة لهدى طهالب الجامعهة ،وتكونهت عينهة الدراسهة مهن (ٔٔ) ً
طههالب الجامعهههة ،واسههتخدمت الدراسهههة مقيههاس المسهههئولية االجتماعيههة ) ،(GSRSومقيهههاس
المسئولية تجاه األشخاص ) ،(RPومقياس المحافظة االجتماعية ) (SCSمهن إعهداد الباحهث.
وكشهههفت نتهههائج الدراسهههة عهههن أن المنهههاخ السهههائد داخهههل الجامعهههة يمكهههن أن يسهههيم فهههي تنميهههة
إحصهائيا بهين الطهالب والطالبهات
المسئولية االجتماعية لدى الطالب ،وعهدم وجهود فهروق دالهة
ً
في المسئولية االجتماعية.
وىههدفت دراسههة الحههارثي (ٕٔٓٓ) إلههى تعههرف واقههع المسههئولية الشخصههية االجتماعيههة
لدى الشباب السعودي وسبل تنميتيها ،وتكونهت عينهة الدراسهة مهن ٕٕ٘ مهن الهذكور مهن كافهة
عامهها ،مههن المتههزوجين وغيههر
أمههاكن المممكههة ،تراوحههت أعمههارىم الزمنيههة مهها بههين (ً )٘ٛ–ٔٚ
المتزوجين ،ومن مستويات تعميميهة مختمفهة .وقهد صهمم واسهتخدم الباحهث مقياسهين لممسهئولية
االجتماعية ،ومراقبة الذات .وأشارت النتائج بشكل عام إلهى وجهود مسهتوى عهال مهن المسهئولية
الشخصية االجتماعية لدى الشباب السعودي.

( )9دراشات تٍاولت قيي املواطٍة وعالقتّا ببعض املتغريات:
ىدفت دراسة إسماعيل (ٕٗٔٓ) إلى تعرف قيم المواطنة لدي الشباب الجامعي
بجامعة الممك فيصل ودرجة ممارستيا ،وكذلك التعرف عمى المعوقات التي تعيق ممارسة
طالبا من مختمف الكميات
الشباب الجامعي لقيم المواطنة .وتكونت عينة الدراسة من ٜٗ
ً
النظرية ،والمتوسط العمري لعينة الدراسة ( )ٕٔ,ٚٛسنة بانحراف معياري قدرة (ٗ٘ .)ٔ,وقد
مقياسا لقيم المواطنة .وأسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع درجات ممارسة قيم
أعد الباحث
ّ
ً
المواطنة (حب الوطن ،االنتماء ،الوالء ،الحرية ،المشاركة ،الجماعية) لدي عينة الدراسة،
أما المعوقات التي تحد من درجة المواطنة فكانت لألسباب التالية :عدم وجود برامج خاصة
بالتربية عمى قيم المواطنة ،وكثره الضغط الدراسي والتكاليف ،وانخفاض مستوي المعيشة،
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ونظام الساعات ال يوفر المشاركة في األنظمة ،ونمو النزعة الفردية والجماعية ،وقمة التواصل
مع أعضاء ىيئة التدريس.
وىدفت دراسة األميري (ٕٓٔٓ) إلى قياس مدي فاعمية برنامج إرشادي لتنمية
االنتماء الوطني لدي طمبة جامعة تعز ،وتكونت عينة الدراسة من (ٓ )ٚطال ًبا والطالبة من
معتمدا
أعد الباحث استبانة لقياس درجة االنتماء لدي طمبة الجامعة
أقسام كمية التربية .وقد ّ
ً

عمى األ بعاد الثالث (االنتماء الوطني ،االنتماء الميني ،االنتماء االجتماعي) لتنميتيا من
خالل قيم (األمانة ،التعاطف ،االحترام ،المسئولية ،الشجاعة) .وقد أسفرت نتائج الدراسة عن
تأثر بالبرنامج اإلرشادي ،كما أنو لم توجد فروق
ارتفاع مستوي االنتماء لدي عينة الدراسة ًا
تبعا لمجنس.
دالة
ً
إحصائيا بين أفراد العينة ً
ىدفت دراسة عبيد (ٕٓٔٓ) إلى تعرف طبيعة العالقة بين أبعاد االنتماء والتوكيدية

طالبا
لدى طالب الجامعة .وتكونت عينة الدراسة من (ٕٗٔ) طالب وطالبة بواقع ()ٜ٘
ً

طالبا وطالبة من كمية
طالبا وطالبة من كمية اليندسةً )ٛٚ( ،
وطالبة من كمية الطب ،و(ً )ٙٛ
التربية .واستخدم الباحث مقياس االنتماء ،ومقياس التوكيدية وكميما من إعداد الباحث.
إحصائيا بين الدرجة الكمية لالنتماء
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة
ً
وأبعاده الفرعية (االنتماء لألسرة -االنتماء لمدين -االنتماء لممجتمع) والتوكيدية ،ووجود
فروق بين الذكور واإلناث في االنتماء لألسرة لصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق بينيما في
االنتماء لمدين واالنتماء لممجتمع ،وعدم وجود أثر دال لمتغير نوع الدراسة عمى االنتماء.
ىدفت دراسة صالح (ٕٓٔٓ) إلى تعرف قيم المواطنة لدي الشباب الجامعي ،ومدى
فاعمية برنامج إرشادي لتنميتيا لدى شباب الجامعة ،والكشف عن األنشطة والوسائل التي
تستخدم لتنمية قيم المواطنة ،ومعرفة المعوقات التي تحول دون تنميتيا .وتكونت عينة
طالبا و(ٕٔٔ) طالبة من طمبة السنة النيائية بالكميات النظرية وخرجين
الدراسة من (ً )ٙٙ
من جامعة اليرموك – المممكة األردنية الياشمية ،ممن تتراوح أعمارىم ما بين (ٕٓ)ٖٓ-
سنة .واستخدمت الدراسة استبيان لقيم المواطنة  ،وتوصمت الدراسة إلى ضعف قيم المواطنة
متمثمة في ضعف صور المشاركة سواء الجامعية أو المجتمعية لدي الشباب ،وعجز الشباب
عن تحمل مسئولية أنفسيم ،باإلضافة إلى وجود تفاوت بين قيم الشباب وقيم المجتمع ،كما
ثبتت فاعمية البرنامج اإلرشادي المستخدم في تنمية قيم المواطنة لدى أفراد عينة الدراسة.
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كما ىدفت دراسة الشرقاوي (ٕ٘ٓٓ) إلى تعرف وعي طالب الجامعة ببعض قيم
طالبا وطالبة (ٕٗ ذكور ٖٔٔ ،إناث) من كمية
المواطنة ،وتكونت عينة الدراسة من ًٖ٘ ٙ
التربية ،و(ٖ ٚذكور ٖٔٚ ،إناث) من كمية اآلداب ،و(ٖ ٙذكور ٛٓ ،إناث) من كمية العموم،
و( ٜ٘ذكور ٙٛ ،إناث) من كمية الزراعة ،وقام الباحث بإعداد استبانة تتضمن أبعاد خمس
لقيم المواطنة ىي (حب الوطن ،االنتماء والوالء ،الحرية ،المشاركة ،الجماعية) ،وقد أظيرت
إحصائيا لقيم حب الوطن ،واالنتماء والوالء ،والمشاركة والجماعية ،ولقيم
نتائج الدارسة دالة
ً
إحصائيا في قيم المواطنة وفقًا لمجنس أو مكان اإلقامة (الريف
الحرية ،وال توجد فروق دالة
ً
إحصائيا في قيم المواطنة وفقًا لمتخصص (النظري ،والعممي)
والحضر) ،وأن ىناك فروقًا دالة
ً
إحصائيا في كل أبعاد قيم المواطنة بين أفراد
لصالح التخصص العممي ،وأن ىناك فروق دالة
ً

العينة من حيث تعميم األب لصالح التعميم المرتفع والتعميم المنخفض لتعميم األم.

وىهههدفت دراسهههة العهههامر (ٕ٘ٓٓ) إلهههى تعهههرف طبيعهههة وعهههي الشهههباب السهههعودي بأبعهههاد
المواطنة (اليوية ،االنتماء ،التعددية ،الحرية والمشاركة السياسية) ،تكونهت عينهة الدراسهة مهن
شباب الجامعات في المممكة العربيهة السهعودية (كميهة المعممهين بجامعهو الممهك سهعود ،وجامعهة
الممك فيهد لمبتهرول والمعهادن ،وكميهة المجتمهع بحائهل ،وكميهة التربيهة لمبنهات بحائهل ) .وأشهارت
نتائج الدراسة إلى وجود ارتفاع ممحهوظ فهي وعهي الشهباب السهعودي باليويهة واالنتمهاء لمهوطن
ههحا لعهههدم المشهههاركة السياسهههية لهههدى الشهههباب
والحهههرص عمهههى مصهههالحو ،وأن ىنهههاك مهههيالً واضه ً
السعودي ،وأن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية بهين الهذكور واإلنهاث عمهى بعهد االنتمهاء لمهوطن
لصههالح اإلنههاث ،وعههدم وجههود فههروق عمههى بقيههة أبعههاد المواطنههة (اليويههة ،التعدديههة ،المشههاركة

السياسههية) .وأن ىنههاك فروقً ها ذات داللههة إحصههائية بههين المقيمههين فههي المدينههة والمقيمههين ف هي
القرى ،وكانت الفروق لصالح المقيمين في المدينة.

ىهدفت دراسهة ) King et al. (2002إلهى تعهرف دور االنتمهاء وتقهدير الهذات فهي
طالبها
وقاية الشباب من المشاركة في السهموكيات السهمبية .وتكونهت عينهة الدراسهة مهن (ًٖ )ٕٛ

مهن طههالب المههدارس العامهة فههي غههرب الواليهات المتحههدة األمريكيههة .وأظيهرت نتههائج الدراسههة أن
صهحيا.
ارتفاع تقهدير الهذات يعمهل كعامهل وقهائي لمشهباب مهن المشهاركة فهي السهموكيات الخطهرة
ً
ويرتبط ارتفاع تقدير الذات بارتفاع التحصيل األكاديمي والمشاركة في الرياضة والنشهاط البهدني

وتطور أساليب المواجية الفعالة وميارات مقاومة ضغط الرفهاق ،وعمهى العكهس مهن ذلهك يهرتبط
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انخفهههاض تقهههدير الهههذات بتهههورط الشهههباب فهههي تعهههاطي الكحهههول المخهههدرات وباالكتئهههاب واالنتحهههار
اقيها
والعنف وضعف العالقات بالرفاق .كما يعد اإلحسهاس باالنتمهاء لممدرسهة واألسهرة والرفهاق و ً

لمشباب من المشاركة في السموكيات السمبية.

( )3دراشات تٍاولت العالقة بني املصئولية االدتىاعية وثكافة املواطٍة:
ىدفت دراسة الشمري (ٕ٘ٔٓ) إلى تعهرف العالقهة بهين المسهئولية االجتماعيهة وثقافهة
التسهامح بههين طهالب جامعههة نهايف العربيههة لمعمههوم األمنيهة .وتكونههت عينهة الدراسههة مههن (ٔ)ٗٛ
طالبهها ،تتههراوح أعمههارىم مهها بههين (ٖٕ  )ٕٜ -سههنة .واسههتخدمت الدراسههة مقيههاس المسههئولية
ً
االجتماعيههة (إعههداد الحههارثي ،)ٕٓٓٔ ،ومقيههاس ثقافههة التسههامح (إعههداد الباحههث) .وأشههارت
النتائج إلى وجود عالقة إيجابية مباشرة بهين المسهئولية االجتماعيهة وثقافهة التسهامح ،ووجهود
تبعههههها لمتغيهههههر العمهههههر والحالهههههة
فهههههروق ذات داللهههههة إحصهههههائية فهههههي المسهههههئولية الشخصهههههيةً ،
الزواجيههة ،وكههذلك وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية فههي درجههة ثقافههة التسههامح حسههب فئههة
العمرية لصالح الفئة العمرية األقل.
وىهههدفت دراسهههة الزبهههون (ٕٕٔٓ) إلهههى الكشهههف عهههن طبيعهههة العالقهههة بهههين المسهههئولية
االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة لدى طمبة جامعة البمقاء التطبيقية الممتحقين في الكميهات
طالبهها وطالبههة مههن
الجامعيههة الواقعههة فههي الشههمال األردنههي .وتكونههت عينههة الدراسههة مههن (ً )ٖٙٚ
طههالب كميههات عجمههون ،والحصههن ،واربههد .وقههد أعه ّهد الباحههث اسههتبانتين لممس هئولية االجتماعيههة
ومنظومههة القههيم الممارسههة .وأشههارت نتههائج الدراسههة إلههى أن ىنههاك عالقههة ارتباطيههة موجبههة ذات

داللة إحصائية بين المسئولية االجتماعية ومنظومة القهيم الممارسهة فهي جميهع المجهاالت التهي
اشتممت عمييا أداة الدراسة ،وعدم وجود فروق ذات داللهة إحصهائية تعهزى ألثهر متغيهر الجهنس
أو المستوى الدراسي في المسئولية االجتماعية ،بينما وجدت فروق ذات داللهة إحصهائية تعهزى
ألثههر متغيههر الكميههة والتخصههص لصههالح تخصههص عمههوم تربويههة ،وتخصههص عمههوم تطبيقيههة فههي
مجال القيم الجمالية  ،كما تبين عدم وجود فروق في بهاقي المجهاالت واألداة ككهل .وفهي مجهال
ممارسههة طههالب جامعههة البمقههاء التطبيقيههة لمنظومههة القههيم ،أظيههرت الدراسههة وجههود فههروق ذات
داللههة إحصههائية تعههزى ألثههر متغيههر الكميههة والجههنس لصههالح اإلنههاث والتخصههص لصههالح الكميههات
األدبية ،وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى ألثر متغير المستوى الدراسي.
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ىهدفت دراسههة البمههوي (ٕٕٓٓ) إلهى تعههرف العالقههة بههين تشهكل ىويههة األنهها والمسههئولية
االجتماعيهههة لهههدى طهههالب جامعهههة أم القهههرى ،وتكونهههت عينهههة الدراسهههة مهههن (٘ )ٕٙطال ًبههها بواقهههع
طالبههها مهههن القسهههم األدبهههي ،واسهههتخدمت الدراسهههة
(ٕٔٔ)
طالبههها مهههن القسهههم العممهههي و(ٗٗٔ) ً
ً
مقيههاس ىويههة األ نهها الموضههوعي (إعههداد الغامههدي ،)ٕٓٓٔ ،ومقيههاس لممسههئولية االجتماعيههة

إحصهائيا بهين
(إعداد الباحث) ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقهة ارتباطيهة موجبهة ودالهة
ً
تحقيق اليوية األيديولوجية وبين المسئولية الوطنية ومسئولية الفهرد نحهو مجتمعهو والمسهئولية
هائيا بههين انغههالق ىويههة األنهها األيديولوجيههة
الكميههة ،كمهها لههم تكههون العالقههة االرتباطيههة دالههة إحصه ً
هائيا
هالبا ً
وداال إحصه ً
بالمسههئولية االجتماعيههة ،كمهها ارتههبط تشههتت اليويههة األيديولوجيههة ارتباطً ها سه ً
بالمسئولية الشخصية.

التعميل عمى البشوخ والدراشات الصابكة.
من خالل تحميل الدراسات السابقة التي تم عرضيا فيما سبق ،يمكن مالحظة ما
يمي:
 - 0وَ سيح األِداف :تعددت أىداف الدراسات التي تناولت المسئولية االجتماعية وقيم
المواطنة؛ ومنيا دراسات ىدفت إلى بحث العالقة بين المسئولية االجتماعية وبعض أبعاد
وجوانب قيم المواطنة ،مثل :دراسات الشمري (ٕ٘ٔٓ) ،الزبون (ٕٕٔٓ) ،البموي
(ٕٕٓٓ) ،ومنيا دراسات ىدفت لتنمية المسئولية االجتماعية من خالل برامج إرشادية،
مثل :دراسات :السيد ( ،)ٕٓٔٙوالمشيخي ( ،)ٕٓٔٙوقاسم ( ،)ٕٓٓٛومنيا دراسات
ىدفت إلى تنمية قيم المواطنة ،مثل :دراسات :سرحان (ٕٔٔٓ) ،واألميري (ٕٓٔٓ )،
وصالح (ٕٓٔٓ ) .ولم يجد الباحثان (في حدود عمميما) دراسات سابقة تربط بين
المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة بشكل مباشر ،وقد تم عرض مجموعة من الدراسات
السابقة تناولت المسئولية االجتماعية وعالقتيا ببعض جوانب وأبعاد المواطنة ،مثل
دراسات :الشمري (ٕ٘ٔٓ) ،والزبون (ٕٕٔٓ) ،والبموي (ٕٕٓٓ) ،كما أنو لم يتم العثور
عمى دراسات تناولت العالقة بين المتغيرين في إطار تنموي ،وعميو فسوف يقوم الباحثان
ببناء برنامج إرشادي في إطار ىذه العالقة مستعينين ببعض الدراسات التي تناولت تنمية
المسئولية االجتماعية أو التي تناولت تنمية قيم المواطنة.
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 - 9وَ سيح العيٍات :حاول الباحثان قدر اإلمكان التركيز عمى الدراسات التي أجريت عمى
طالب الجامعة اتساقًا مع عينة الدراسة الحالية ،التي ربطت بين متغيراتيا بشكل غير

مباشر ماعدا دراستي

قاسم ( ، )ٕٓٓٛو ) ،King et al. (2002حيث تكونت

عينتيما من طالب المرحمة الثانوية.
 - 3وَ سيح األدوات :اعتمدت معظم الدراسات السابقة التي تم عرضيا عمى مقاييس تقرير
ذاتي أو استبانات لقياس المسئولية االجتماعية أو قيم المواطنة ،كما استخدم البعض
اآلخر برامج إرشادية سواء لتنمية المسئولية االجتماعية أو قيم المواطنة.

 - 4وَ سيح الٍتائر:
أ  -العالقات االرتباطية :أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود عالقات ارتباطية
دالة بين المسئولية االجتماعية وبين بعض أبعاد قيم المواطنة؛ مثل دراسة الشمري (ٕ٘ٔٓ)
ودراسة الزبون (ٕٕٔٓ) ودراسة عبيد (ٕٓٔٓ) ودراسة البموي (ٕٕٓٓ) ودراسة King et
).al. (2002
ب  -الفروم بني اجلٍصني :اختمفت نتائج الدراسات السابقة مع األدبيات السابقة فيما يتعمق
بالفروق بين الجنسين في المسئولية االجتماعية؛ حيث أشارت نتائج دراسة Kennemer
إحصائيا بين الطالب والطالبات في المسئولية
) (2002إلى عدم وجود فروق دالة
ً
إحساسا
االجتماعية ،بينما أشارت نتائج ودراسة الزبون (ٕٕٔٓ) إلى أن الطالبات أكثر
ً

بالمسئولية االجتماعية .وفي نفس اإلطار اختمفت نتائج الدراسات السابقة فيما يتعمق

بالفروق بين الجنسين في قيم المواطنة؛ حيث توصمت دراسة األميري (ٕٓٔٓ) إلى عدم
إحصائيا بين الذكور واإلناث في قيم المواطنة ،بينما توصمت نتائج دراسة
وجود فروق دالة
ً
الزبون (ٕٕٔٓ) إلى أن ىناك فروقًا بين اإلناث والذكور في قيم المواطنة لصالح اإلناث.

 - 5وَ سيح ووقع الدراشة احلالية وَ الدراشات الصابكة:
ٔ -ي تم إجراء الدراسة الحالية في ظل ندرة الدراسات العربية وقمة الدراسات األجنبية التي
اىتمت بموضوع الدراسة؛ حيث لم يعثر الباحثان عمى دراسات –في حدود عمميما-
تناولت العالقة بين المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة في إطار تنموي.
ٕ -الدراسة الحالية جاءت مسايرة لمدراسات السابقة في إجرائيا عمى عينة من طالب
الجامعة لما ليذه المرحمة من أىمية بالغة في حياة الفرد.
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ٖ -كما الحظ الباحثان أن عدد الدراسات التي تناولت تنمية المواطنة أقل بكثير من عدد
الدراسات التي تناولت تنمية المسئولية االجتماعية ،فجاءت الدراسة الحالية لمحاولة
إثراء ىذا المجال.

فروض الدراشة:
إحصائيا بين المسئولية االجتماعيهة وقهيم المواطنهة لهدى
ٔ -توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
عينة من طالب الجامعة.
هائيا بههين متوسههط درجههات الههذكور ومتوسههط درجههات اإلنههاث عمههى
ٕ -ال توجههد فههروق دالههة إحصه ً
مقياس المسئولية االجتماعية.
هائيا بههين متوسههط درجههات الههذكور ومتوسههط درجههات اإلنههاث عمههى
ٖ -ال توجههد فههروق دالههة إحصه ً
مقياس قيم المواطنة.
إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعهة التجريبيهة فهي القياسهين:
ٗ -توجد فروق دالة
ً
البعهههدي ،والقبمهههي عمهههى مقيهههاس المسهههئولية االجتماعيهههة ،وذلهههك لصهههالح متوسهههطات رتهههب
درجاتيم في القياس البعدي.
هائيا فههي المسههئولية االجتماعيههة بههين قيههاس المتابعههة والقيههاس
٘ -ال توجههد فههروق دالههة إحصه ً
البعدي لدى المجموعة التجريبية.
إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعهة التجريبيهة فهي القياسهين:
 -ٙتوجد فروق دالة
ً
البعههدي ،والقبمههي عمههى مقيههاس قههيم المواطنههة ،وذلههك لصههالح متوسهطات رتههب درجههاتيم فههي
القياس البعدي.
إحصهائيا فهي قهيم المواطنهة بهين قيهاس المتابعهة والقيهاس البعهدي لهدى
 -ٚال توجد فروق دالة
ً
المجموعة التجريبية.
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وٍّر الدراشة وإدراءاتّا:
 - 0وٍّر الدراشة:
تعتمههد الدراسههة الحالي هة عمههى منيجههين :أحههدىما وصههفي؛ وذلههك لمتعههرف عمههى العالقههة
أيضها لمكشهف عهن الفهروق بهين الهذكور
االرتباطية بين المسئولية االجتماعية وقهيم المواطنهة ،و ً
هي المسههئولية االجتماعيههة وقههيم المواطنههة ،والمههنيج
واإلنههاث (مههن طههالب الجامعههة) فههي مقياسه ّ
اآلخهههر شهههبو تجريبهههي؛ بيهههدف اختبهههار مهههدى فاعميهههة برنهههامج إرشهههادي فهههي تنميهههة المسهههئولية

االجتماعيههة وقههيم المواطنههة لههدى عينههة مههن طههالب جامعههة الممههك خالههد ،وتعتمههد الدراسههة عمههى
التصهميم التجريبههي ذي المجمهوعتين :تجريبيههة ،وضههابطة بقيهاس قبمههي وبعهدي وتتبعههي ،وتحههدد
المنيج شبو التجريبي في الدراسة الحالية بمتغير مستقل ،وىهو البرنهامج اإلرشهادي ،ومتغيهرين
تابعين ،وىما المسئولية االجتماعية ،وقيم المواطنة.

 - 9عيٍة الدراشة:
أ  -عيٍة الدراشة األولية:
طالبها ،وٓٗ طالبهة)،
طالبا وطالبة (بواقهع ٓٗ ً
تكونت عينة الدراسة األولية من (ًٓ )ٛ
تراوحههت أعمههارىم الزمنيههة مهها بههين (ٕ٘ )ٕٕ,ٓٚ-ٔٛ,سههنة ،بمتوسههط عمههر زمنههي ()ٜٔ,ٜٙ
سنة ،وانحراف معيهاري ( ،)ٓ,ٚوقهد تهم اختيهارىم مهن طهالب بكهالوريوس قسهم التربيهة الخاصهة
بكميههة التربيههة بجامعههة الممههك خالههد ،واليههدف مههن ىههذه العينههة ىههو التأكههد مههن مناسههبة ومالئمههة
األدوات المستخدمة لمعينة محل الدراسة.

ب  -عيٍة الدراشة األشاشية:
تكونههت العينههة األساسههية مههن (ٓٓٗ) طالههب وطالبههة ،بواقههع (ٕٓٓ) طالههب ،و(ٕٓٓ)
طالبهة ،وتراوحههت أعمهارىم الزمنيههة مها بههين ( )ٕٕ-ٔٛسهنة ،بمتوسههط عمهري قههدره (،)ٜٔ,ٜٚ
وانحهههراف معيهههاري قهههدره (ٖ ،)ٓ,ٚوتهههم اختيهههارىم مهههن طهههالب قسهههمي :التربيهههة الخاصهههة (ٓٓٔ
طالههب) ،والتعمههيم االبتههدائي (ٓٓٔ طالههب) ،وطالبههات قسههمي :ريههاض األطفههال (ٓٓٔ طالبههة)،
والتربية الخاصة (ٓٓٔ طالبة) بجامعة الممك خالد.
مقياسهي :المسهئولية االجتماعيهة ،وقهيم المواطنهة
وقد طبقت أدوات الدراسة ممثمهة فهي
ّ
عمهههى عينهههة الدراسهههة األساسهههية ،واسهههتخدمت البيانهههات المستخمصهههة منيههها فهههي إجهههراء الدراسهههة
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االرتباطيههة ،واشههتقاق عينههة الدراسههة التجريبيههة ،وقهههد تههم اختيههار الطههالب الههذين وقعههوا ضهههمن
هي المسههئولية االجتماعيههة ،وقههيم المواطنههة ،وقههد بمههغ عههددىم
المسههتوى المههنخفض عمههى مقياسه ّ
طالبا ،ثم ع ِهرض عمهى ىهؤالء الطهالب االشهتراك فهي البرنهامج اإلرشهادي ،وأبهدى الموافقهة
(ً )ٕٙ
طالبا ،ورفض طهالبين االشهتراك لظهروف خاصهة ،وبهذلك تكونهت عينهة الدراسهة التجريبيهة
(ٕٗ) ً
طالب ها ،تههم تقسههيميم إلههى مجمههوعتين :تجريبيههة وضههابطة ،ق هوام كههل مجموعههة (ٕٔ)
مههن (ٕٗ) ً
طالب ها .وقههد تمههت المجانسههة بههين المجمههوعتين فههي :متغي هرات الدراسههة (المسههئولية االجتماعيههة،
ً
وقيم المواطنة) ،وبعض المتغيرات الديموجرافية ،مثل :العمر الزمني ،ويوضح جدول (ٔ) نتهائج

ذلك.
جذٔل ( :)1قٛى ٔ Zيستٕٚبد دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت انًجًٕعت :ٍٛانتجشٚجٛخ
ٔانضبثطخ ف ٙيتغٛشاد انذساسخ ٔثعض انًتغٛشاد انذًٕٚجشافٛخ
انًتغٛشاد
انًسئٕنٛخ
االجتًبعٛخ
قٛى انًٕاطُخ
انعًش انزيُٙ

يجًٕعتب
انًقبسَخ

انعذد

يتٕسظ
انشتت

يجًٕع
انشتت

تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ

11
11
11
11
11
11

11,21
11,08
10,,2
11,16
1,,08
12,60

121
101
106,0
120,0
112,0
110,0

قًٛخ
U

قًٛخ
Z

يستٕ٘
انذالنـخ

11

,,,08-

غٛش دال

60

,,011-

غٛش دال

26,0

1,210-

غٛش دال

ههائيا بهههين
تشهههير النتهههائج الهههواردة فهههي جهههدول (ٔ) إلهههى عهههدم وجهههود فهههروق دالهههة إحصه ً
متوسههطات رتههب أف هراد المجمههوعتين :التجريبيههة ،والضههابطة فههي متغي هرات الدراسههة ،وفههي العمههر
الزمني.

 - 3أدوات الدراشة:
تم االعتماد في الدراسة الحالية عمى األدوات التالية:

أ  -أدوات اجلاٌب الصيهوورتي:
( )0وكياط املصئولية االدتىاعية لطالب اجلاوعة (إعداد الباسِجَيَْ)
أ  -الصورة األولية ملكياط املصئولية االدتىاعية:
تم إعداد ىذا المقياس بيدف قيهاس المسهئولية االجتماعيهة لهدى طمبهة الجامعهة .وىهو
مههن نههوع التقريههر الههذاتي ،وقههد اشههتمل المقيههاس فههي صههورتو األوليههة عمههى (ٕٓ) عبههارة تقههيس
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أربعة أبعاد ،ىي :المسئولية تجاه الوطن ،والمسئولية تجاه المجتمع ،والمسئولية تجهاه األسهرة،
والمسهههئولية تجهههاه الهههذات .ويتضهههمن بعهههد المسهههئولية تجهههاه الهههوطن العبهههارات (ٔ،)ٖٔ ،ٜ ،٘ ،
ويتضمن بعهد المسهئولية تجهاه المجتمهع العبهارات (ٕ ،)ٔٗ ،ٔٓ ،ٙ ،ويتضهمن بعهد المسهئولية
تجههاه األسههرة العبههارات (ٖ ،)ٔ٘ ،ٔٔ ،ٚ ،ويتضههمن بعههد المسههئولية تجههاه الههذات العبههارات (ٗ،
تبعهها لمقيههاس
 ،)ٔٙ ،ٕٔ ،ٛوجميههع العبههارات تههم صههياغتيا بشههكل إيجههابي .وتصههحح العبههارات ً
تمامهها،
تههدرج خماسههي ،وتتههدرج االسههتجابات عمههى بنههود المقيههاس عمههى النحههو التههالي( :أوافههق ً

تمامها) وتعطهى الهدرجات (٘ )ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،عمهى
أوافق ،أوافق إلى حد ما ،ال أوافق ،ال أوافهق ً
الترتيب ،وتستخرج الدرجة الكمية لممقياس ،بجمع الدرجات عمى جميع عبارات المقياس.

ب  -وراسن إعداد وكياط املصئولية االدتىاعية:
إلعداد المقياس قام الباحثان بما يمي )ٔ( :االطالع عمى عهدد مهن البحهوث والدراسهات
السابقة والمقاييس في المسئولية االجتماعية )ٕ( ،إعهداد شهكل مبهدئي لممقيهاس ،ويتكهون مهن
(ٕٓ) عبهههارة )ٖ( ،عهههرض المقيهههاس عمهههى مجموعهههة مهههن المحكمهههين المختصهههين فهههي اإلرشهههاد
النفسههي وعمههم الههنفس التربههوي؛ وذلههك لمحكههم عمههى مههدى مالءمههة المقيههاس لمتطبيههق فههي البيئههة
العربيههة ،وخاصههة المممكههة العربيههة السههعودية ،ومههدى مالءمتههو لمتطبيههق عمههى عينههة مههن طمبههة
الجامعة )ٗ( ،عرض المقياس عمى متخصص في المغة العربية لتحديهد مهدى سهالمة الصهياغة
المغويهههة العربيهههة لعبهههارات المقيهههاس )٘( ،التأكهههد مهههن صهههدق وثبهههات عبهههارات وأبعهههاد المقيهههاس،
لالسههتقرار عمههى الشههكل النيههائي لممقيههاس والتأكههد مههن صههالحيتو لمتطبيههق؛ وذلههك بتطبيقهو عمههى
عينة أولية من طمبة جامعة الممك خالد )ٙ( ،االستقرار عمى الشكل النيائي لممقياس.

ز  -اخلصائص الصيهوورتية ملكياط املصئولية االدتىاعية:
قام الباحثان بالتحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس من حيهث الثبهات والصهدق
عمى النحو التالي:
( )0صدم احملهىني :تم عرض المقياس عمى عدد ( )ٜمن المختصين في اإلرشاد النفسي وعمهم
النفس التربوي .وقد أشار المحكمون إلى مالءمة جميهع العبهارات لمتطبيهق ،وقهد تراوحهت نسهب
االتفاق عمى جميع العبارات ما بهين (ٓ )% ٔٓٓ - % ٛمهع تعهديل صهياغة بعهض العبهارات،
وبههذلك أصههبح المقيههاس يتكههون مههن (ٕٓ) عبههارة موزعههة بالتسههاوي عمههى أبعههاد المقيههاس .وبعههد
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التأكههد مههن مههدى مالءمههة المقيههاس لمعينههة مههن خههالل صههدق المحكمههين ،وبعههد ذلههك تههم تطبيههق
المقياس عمى عينة الدراسة األولية.
( )9االتصام الداخمي :تم حساب االتساق الداخمي بطريقتين ،ىما:
(أ) حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو ،ويوضح
جدول (ٕ) نتائج ذلك.
جذٔل ( :)1يعبيالد االستجبط ث ٍٛدسجبد كم عجبسح ٔانذسجخ انكهٛخ نهجعذ انز٘ تُتً ٙإن ّٛف ٙيقٛبس
انًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ (ٌ=)8,
انًسئٕنٛخ تجبِ
انًسئٕنٛخ تجبِ األسشح انًسئٕنٛخ تجبِ انزاد
انًسئٕنٛخ تجبِ انٕطٍ
انًجتًع
يعبيم
يعبيم
يعبيم
يعبيم
انعجبسح
انعجبسح
انعجبسح
انعجبسح
االستجبط
االستجبط
االستجبط
االستجبط
**,,018
2
**,,801
0
**,,280
1
**,,021
1
**,,161
8
**,,181
1
**,,010
6
**,,811
0
**,,611
11
**,,882
11
**,,880
1,
**,,811
1
**,,816
16
**,,800
10
**,,81,
12
**,,668
10
** دانخ عُذ يستٕٖ (),,,1

تشهير النتههائج الهواردة فههي جهدول (ٕ) إلههى أن جميههع معههامالت االرتبهاط بههين درجههة كههل
عبارة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو دالة عند مستوى (ٔٓ.)ٓ,
(ب) حسههاب معههامالت االرتبههاط البينيههة لألبعههاد الفرعيههة ،وبههين درجههة كههل بعههد والدرجههة الكميههة
لمقياس المسئولية االجتماعية .ويوضح جدول (ٖ) نتائج ذلك.
جذٔل ( :)0يعبيالد االستجبط انجُٛٛخ نألثعبد انفشعٛخٔ ،ث ٍٛدسجخ كم ثعذ ٔانذسجخ انكهٛخ نًقٛبس
انًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ (ٌ=)8,
انًسئٕنٛخ
انًسئٕنٛخ
انذسجخ
انًسئٕنٛخ
انًسئٕنٛخ
تجبِ
تجبِ
انكهٛخ
األثعـبد
تجبِ انزاد
تجبِ انٕطٍ
األسشح
انًجتًع
نهًقٛبس
انًسئئئئئئئٕنٛخ تجئئئئئئبِ ** ,,8,1
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
انٕطٍ
انًسئئئئئئئٕنٛخ تجئئئئئئبِ ** ,,161
ـــ
ـــ
ـــ
**,,601
انًجتًع
انًسئئئئئئئٕنٛخ تجئئئئئئبِ ** ,,811
ـــ
ـــ
**,,01, **,,0,0
األسشح
انًسئئئئئئئٕنٛخ تجئئئئئئبِ ** ,,160
ـــ
**,,001 **,,611 **,,6,0
انزاد
** دانخ عُذ يستٕٖ (),,,1

- ٖٚ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

تشهير النتههائج الهواردة فههي جههدول (ٖ) إلهى أن جميههع معههامالت االرتبهاط البينيههة لألبعههاد
الفرعية ،وبين درجة كل بعهد والدرجهة الكميهة لمقيهاس المسهئولية االجتماعيهة دالهة عنهد مسهتوى
(ٔٓ)ٓ,؛ ممهها يعنههي ارتفههاع االتسههاق الههداخمي بههين األبعههاد والدرجههة الكميههة لمقيههاس المسههئولية
االجتماعية.
( )3طريكــة ألفــا نروٌبــا  :تههم حسههاب ألفهها كرونبههاخ سهواء لممقيههاس ككههل أو ألبعههاده الفرعيههة.
ويوضح جدول (ٗ) نتائج ذلك.
جذٔل ( :)2يعبيالد ثجبد يقٛبس انًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ ٔأثعبدِ انفشعٛخ ثطشٚقخ أنفب كشَٔجبخ
انًقٛبس
انًسئٕنٛخ
انًسئٕنٛخ
انًسئٕنٛخ
انًسئٕنٛخ
األثعبد
ككم
تجبِ انزاد
تجبِ انٕطٍ تجبِ انًجتًع تجبِ األسشح
,,810
,,60,
,,1,6
,,101
,,8,6
يعبيــم أنفب كشَٔجبخ

تشهههير النتهههائج الهههواردة فهههي جهههدول (ٗ) إلهههى أن جميهههع قهههيم معهههامالت ثبهههات مقيهههاس
المسئولية االجتماعية وأبعاده الفرعية مرتفعة؛ مما يدل عمى تمتع المقياس بدرجهة مرتفعهة مهن
الثبات.
( )4طريكة التذسئة الٍصفية :تم حسهاب التجزئهة النصهفية ،ومعالجهة النتهائج باسهتخدام معادلهة
"سبيرمان-براون" ،ومعادلة "جتمان" .ويوضح جدول (٘) نتائج ذلك.
جذٔل ( :)0يعبيالد ثجبد يقٛبس انًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ ٔأثعبدِ انفشعٛخ ثطشٚقخ انتجزئخ انُصفٛخ
انتجزئخ انُصفٛخ
األثعبد
طشٚقخ سجٛشيبٌ-
طشٚقخ
ثشأٌ
جتًبٌ
,,100
,,601
انًسئٕنٛخ تجبِ انٕطٍ
,,166
,,106
انًسئٕنٛخ تجبِ انًجتًع
,,102
,,1,1
انًسئٕنٛخ تجبِ األسشح
,,011
,,010
انًسئٕنٛخ تجبِ انزاد
,,801
,,820
انًقٛبس ككم

توضح النتائج الواردة في جدول (٘) أن معامالت الثبات الخاصهة بمقيهاس المسهئولية
االجتماعيههة وأبعههاده الفرعيههة مرتفعههة بطريقههة سههبيرمان-ب هراون ،ومتقاربههة مههع مثيمتيهها بطريقههة
جتمان .وجميعيا قيم مناسبة؛ مما يدل عمى ثبات المقياس.
وبشههههكل عههههام ،تشههههير النتههههائج السههههابقة أن مقيههههاس المسههههئولية االجتماعيههههة يتمتههههع
بخصههائص سههيكومترية جيههدة مههن حيههث االتسههاق الههداخمي ،والثبههات ،وذلههك عمههى عينههة الدراسههة
الحالية.
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( )9وكياط قيي املواطٍة لطالب اجلاوعة (إعداد الباسِجَيَْ)
أ  -الصورة األولية ملكياط قيي املواطٍة:
تم إعداد ىذا المقياس بيهدف قيهاس قهيم المواطنهة لهدى طمبهة الجامعهة ،وىهو مهن نهوع
التقرير الذاتي ،وقد اشتمل المقياس في صورتو األوليهة عمهى (ٕٓ) عبهارة تقهيس أربعهة أبعهاد،
ىي :االنتماء ،واليوية ،وقبول اآلخر ،والمسهاواة .ويتضهمن بعهد االنتمهاء العبهارات (ٔ،ٜ ،٘ ،
ٖٔ) ،ويتضههمن بعههد اليويههة العبههارات (ٕ ،)ٔٗ ،ٔٓ ،ٙ ،ويتضههمن بعههد قبههول اآلخههر العبههارات
(ٖ ،)ٔ٘ ،ٔٔ ،ٚ ،ويتضههمن بعههد المسههاواة العبههارات (ٗ ،)ٔٙ ،ٕٔ ،ٛ ،وجميههع العبههارات تههم
تبعهها لمقيههاس تههدرج خماسههي ،وتتههدرج االسههتجابات
صههياغتيا بشههكل إيجههابي .وتصههحح العبههارات ً
تمامها ،أوافهق ،أوافهق إلهى حهد مها ،ال أوافهق ،ال
عمى بنود المقياس عمهى النحهو التهالي( :أوافهق ً

تمامههها) وتعطهههى الهههدرجات (٘ )ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،عمهههى الترتيهههب ،وتسهههتخرج الدرجهههة الكميهههة
أوافهههق ً
لممقياس ،بجمع الدرجات عمى جميع عبارات المقياس.

ب  -وراسن إعداد وكياط قيي املواطٍة:
لقههد مه ّهر إعههداد مقيههاس قههيم المواطنههة بههنفس المراحههل التههي مه ّهر بيهها مقيههاس المسههئولية
االجتماعية.

ز  -اخلصائص الصيهوورتية ملكياط قيي املواطٍة:
قام الباحثان بالتحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس من حيهث الثبهات والصهدق
عمى النحو التالي:
( )0صدم احملهىني :تم عرض المقياس عمى عدد ( )ٜمن المختصين في اإلرشاد النفسهي وعمهم
النفس التربوي .وقد أشار المحكمون إلى مالءمة جميهع العبهارات لمتطبيهق ،وقهد تراوحهت نسهب
االتفههاق عمههى جميههع العبههارات مهها بههين (ٓ )% ٔٓٓ-% ٛمههع تعههديل صههياغة بعههض العبههارات،
وبههذلك أصههبح المقيههاس يتكههون مههن (ٕٓ) عبههارة موزعههة بالتسههاوي عمههى أبعههاد المقيههاس .وبعههد
التأكههد مههن مههدى مالءمههة المقيههاس لمعينههة مههن خههالل صههدق المحكمههين ،وبعههد ذلههك تههم تطبيههق
المقياس عمى عينة الدراسة األولية.
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( )9االتصام الداخمي :تم حساب االتساق الداخمي بطريقتين ،ىما:
(أ ) حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو ،ويوضح
جدول ( )ٙنتائج ذلك.
جذٔل ( :)6يعبيالد االستجبط ث ٍٛدسجبد كم عجبسح ٔانذسجخ انكهٛخ نهجعذ انز٘ تُتً ٙإن ّٛف ٙيقٛبس
قٛى انًٕاطُخ (ٌ=)8,
انًسبٔاح
قجٕل اٜخش
انٕٓٚخ
االَتًبء
يعبيم
انعجبسح
يعبيم
انعجبسح
يعبيم
انعجبسح
يعبيم
انعجبسح
االستجبط
االستجبط
االستجبط
االستجبط
**,,61,
2
**,,680
0
**,,688
1
**,,681
1
**,,16,
8
**,,662
1
**,,621
6
**,,116
0
**,,612 11
**,,602
11
**,,112
1,
**,,106
1
**,,111 16
**,,111
10
**,,110
12
**,,668
10
** دانخ عُذ يستٕٖ (),,,1

تشهير النتههائج الهواردة فههي جهدول ( )ٙإلههى أن جميههع معههامالت االرتبهاط بههين درجههة كههل
عبارة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو دالة عند مستوى (ٔٓ.)ٓ,
(ب) حسههاب معههامالت االرتبههاط البينيههة لألبعههاد الفرعيههة ،وبههين درجههة كههل بعههد والدرجههة الكميههة
لمقياس قيم المواطنة .ويوضح جدول ( )ٚنتائج ذلك.
جذٔل ( :)1يعبيالد االستجبط انجُٛٛخ نألثعبد انفشعٛخٔ ،ث ٍٛدسجخ كم ثعذ ٔانذسجخ انكهٛخ نًقٛبس قٛى
انًٕاطُخ (ٌ=)8,
انذسجخ انكهٛخ
قجٕل اٜخش انًسبٔاح
انٕٓٚخ
االَتًبء
األثعـبد
نهًقٛبس
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
**,,100
االَتًبء
ـــ
ــ
ــ
**,,101
**,,820
انٕٓٚخ
ــ
قجٕل
ـــ
**,,108 **,,668
**,,101
اٜخش
ـــ
**,,618 **,,161 **,,601
**,,101
انًسبٔاح
** دانخ عُذ يستٕٖ (),,,1

تشهير النتههائج الهواردة فههي جههدول ( )ٚإلهى أن جميههع معههامالت االرتبهاط البينيههة لألبعههاد
الفرعية ،وبين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس قهيم المواطنهة دالهة عنهد مسهتوى (ٔٓ)ٓ,؛
مما يعني ارتفاع االتساق الداخمي بين األبعاد والدرجة الكمية لمقياس قيم المواطنة.
( )3طريكــة ألفــا نروٌبــا  :تههم حسهاب ألفهها كرونبههاخ سهواء لممقيههاس ككههل أو ألبعههاده الفرعيههة.
ويوضح جدول ( )ٛنتائج ذلك.
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جذٔل ( :)8يعبيالد ثجبد يقٛبس قٛى انًٕاطُخ ٔأثعبدِ انفشعٛخ ثطشٚقخ أنفب كشَٔجبخ
قجٕل اٜخش انًسبٔاح انًقٛبس ككم
انٕٓٚخ
االَتًبء
األثعبد
,,811
,,681
,,101
يعبيــم أنفب كشَٔجبخ ,,866 ,,811

تشههير النتههائج ال هواردة فههي جههدول ( )ٛإلههى أن جميههع قههيم معههامالت ثبههات مقيههاس قههيم
المواطنة وأبعاده الفرعية مرتفعة؛ مما يدل عمى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
( )4طريكة التذسئة الٍصفية :تهم حسهاب طريقهة التجزئهة النصهفية ،ومعالجهة النتهائج باسهتخدام
معادلة "سبيرمان-براون" ،ومعادلة "جتمان" .ويوضح جدول ( )ٜنتائج ذلك.
جذٔل ( :)1يعبيالد ثجبد يقٛبس قٛى انًٕاطُخ ٔأثعبدِ انفشعٛخ ثطشٚقخ انتجزئخ انُصفٛخ
انتجزئخ انُصفٛخ
األثعبد
طشٚقخ سجٛشيبٌ-
طشٚقخ جتًبٌ
ثشأٌ
**,,168
**,,101
االَتًبء
**,,816
**,,811
انٕٓٚخ
**,,011
**,,06,
قجٕل اٜخش
**,,102
**,,100
انًسبٔاح
**,,828
**,,821
انًقٛبس ككم
** دانخ عُذ يستٕٖ (),,,1

تشهههير النتهههائج الهههواردة فهههي جهههدول ( )ٜأن معهههامالت الثبهههات الخاصهههة بمقيهههاس قهههيم
المواطنهههة وأبعهههاده الفرعيهههة مرتفعهههة بطريقهههة سهههبيرمان-بهههراون ،ومتقاربهههة مهههع مثيمتيههها بطريقهههة
جتمان .وجميعيا قيم مناسبة ،مما يدل عمى ثبات المقياس.
وبشههكل عههام ،تشههير النتههائج السههابقة إلههى أن مقيههاس قههيم المواطنههة يتمتههع بخصههائص
سيكومترية جيدة من حيث االتساق الداخمي ،والثبات ،وذلك عمى عينة الدراسة الحالية.

ب  -أدوات اجلاٌب اإلرظادي:
( )0الربٌــاور اإلرظــادي لتٍىيــة املصــئولية االدتىاعيــة وقــيي املواطٍــة لطمبــة اجلاوعــة( ..إعـــداد
الباسِجَيَْ)
(أ) وصادر إعداد الربٌاور:
اعتمهههد الباحثهههان فهههي تصهههميم البرنهههامج اإلرشهههادي فهههي الدراسهههة الحاليهههة عمهههى مبهههادئ
اإلرشاد االنتقائي؛ الذي ينتقي أفضل شيء في كهل نظريهة ،ويسهتخدم االسهتراتيجيات األساسهية
التي ثبتت فاعميتيا في العالجات النفسية المختمفة ،خاصة ما يتالءم منيا مهع حاجهات العميهل
طبيعهههة المشهههكالت التهههي تواجيهههو (عبهههدالنور .)ٕٓٓٓ ،كمههها أن االنتقائيهههة تقهههوم عمهههى اختيهههار
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مجموعههة مههن الفنيههات اإلرشههادية والعالجيههة بشههكل تكههاممي ،بحيههث تسههيم كههل منيهها فههي عههالج
جانب من جواني اضطراب شخصية العميل ،ويهتم انتقهاء ىهذه الفنيهات لتشهكل منظومهة تكامميهة
بههالرجوع إلههى تشههخيص دقيههق لحالههة العميههل لتحديههد أفضههل الفنيههات ومههدى مالئمتيهها لمخطههة
العالجية ولطبيعة االضط ارب أو المشكمة السموكية (عزب.)ٕٕٓٓ ،
أعد الباحثان البرنهامج الحهالي فهي ضهوء االطهالع عمهى المصهادر التاليهة )ٔ( :الرجهوع
ّ
إلهههى بعهههض التهههراث النظهههري لإلرشهههاد النفسهههي االنتقهههائي )ٕ( ،االطهههالع عمهههى بعهههض الدراسهههات
السههابقة التههي اسههتخدمت ب هرامج إرشههادية لتنميههة المسههئولية االجتماعيههة وقههيم المواطنههة)ٖ( ،
الرجههوع إلههى مفههاىيم ومظههاىر المسههئولية االجتماعيههة وقههيم المواطنههة كمهها تناوليهها الباحث هان ف هي
اإلطار النظري لمدراسة الحالية.

ب  -الفئة املصتّدفة وَ الربٌاور:
طالبا مهن طهالب قسهم التربيهة
تم تطبيق البرنامج الحالي عمى عينة مكونة من (ٕٔ) ً
الخاصة بكمية التربية بجامعة الممك خالد بأبيا بالسعودية ،ممن حصموا عمى درجهات منخفضهة
مقياسي المسئولية االجتماعية ،وقيم المواطنة.
عمى
ّ

ز  -أِداف الربٌاور:

(ٔ) ِــدف وقــائي :يتمثههل فههي تههدريب أف هراد عينههة الدراسههة عمههى ممارسههة السههموكيات المسههئولة
جتماعيهها مههن أجههل تعزيههز قههيم المواطنههة لههدييم ،ممهها يسههاعدىم عمههى مواجيههة المشههكالت
ا
ً
النفسية التي تواجييم في مستقبل حياتيم ،وتحقيق التوافق النفسي بوجو عام.
(ٕ) ِدف إرظادي :يتمثل في تنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية ،وتعزيهز قهيم المواطنهة لهدى
عينة الدراسة التجريبية.
(ٖ) أِــداف إدرائيــة :تتمثههل فههي األىههداف الخاصههة التههي تتحقههق مههن خههالل الجمسههات ،وتطبيههق
الفنيات المختمفة لمبرنامج اإلرشادي ،ومن ىذه األىداف ما يمي:
(أ) تعرف طبيعة المسئولية االجتماعية ومجاالتيا ،كذلك قيم المواطنة وأبعادىا.
(ة) تعههرف االتجاىههات الحديثههة فههي اإلرشههاد النفسههي ،خاصههة الب هرامج اإلرشههادية التههي تيههتم
بتنمية المسئولية االجتماعية.
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(ج) تعمههم طههرق وأسههاليب جديههدة لكيفيههة تعامههل الفههرد تجههاه نفسههو أو األسههرة أو المجتمههع أو
الههوطن خههالل المواقههف الحياتيههة المختمفههة ،التههي يسههمك فييهها سههمو ًكا يتصههف بالمسههئولية

االجتماعية.

(د) تعميم سموك المسئولية االجتماعية عند التعامهل مهع جميهع األحهداث والمواقهف واالنفعهاالت
والخبرات الحياتية ،مما ينعكس بشكل إيجابي عمى قيم المواطنة.

د  -أشض الربٌاور:
يسههههتند البرنههههامج الحههههالي إلههههى نظريههههة اإلرشههههاد االنتقههههائي ،الههههذي يوضههههح أن كههههل
مرحمهههة مهههن مراحهههل البرنهههامج اإلرشهههادي تتطمهههب ممارسهههة فنيهههات إرشهههادية مالئمهههة ألىهههداف
ىهههذه المرحمهههة دون سههههواىا ،وىنهههاك فنيهههات إرشههههادية يتطمهههب اسهههتخداميا فههههي كهههل المراحههههل،
ومنيههها عمههههى سهههبيل المثههههال :فنيهههة المحاضههههرة ،وتكههههون مالئمهههة عنههههد بهههدء الجمسههههات لشههههرح
خطههههة العمههههل والتعههههارف واعهههههادة االستبصههههار ،فنيههههات أخهههههرى كالمناقشههههة الجماعيههههة؛ التهههههي
تصهههمح فهههي إعهههادة الفيهههم أثنهههاء اإلرشهههاد ،كمههها أن ىنهههاك فنيهههات أخهههرى ،مثهههل :اإلقنهههاع ولعهههب
الههههههدور ،وتكههههههون مالئمههههههة فههههههي وسههههههط البرنههههههامج لتعههههههديل األفكههههههار الالعقالنيههههههة واعههههههادة
االكتشهههههاف ،وىنهههههاك فنيهههههات أخهههههرى تسهههههتخدم خهههههالل مراحهههههل البرنهههههامج ،مثهههههل :المناقشهههههة
الجماعية ،والتغذية الراجعة ،والواجبات المنزلية (عبدالمقصود.)ٕٓٓ٘ ،

ِـ  -الفٍيات واألشاليب العالدية:
اسهههتخدمت فهههي الجمسهههات اإلرشهههادية الفنيهههات واألسهههاليب التاليهههة :المناقشهههة والحهههوار،
والمحاضهرات ،والواجههب المنزلههي ،والنمذجههة ،والتغذيههة الراجعههة ،والمراقبههة الذاتيههة ،واعههادة البنههاء
المعرفي ،والشرح ،والتساؤل ،والعصف الذىني ،والتعزيز ،والوعظ الديني.

و  -دمصات الربٌاور:
يوضههح جههدول (ٓٔ) جمسههات البرنههامج اإلرشههادي وموضههوعاتيا والفنيههات واألسههاليب
المستخدمة.
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جذٔل ( :)1,جهسبد انجشَبيج اإلسشبد٘ ٔيٕضٕعبتٓب ٔانفُٛبد ٔاألسبنٛت انًستخذيخ
سقـى
انجهسخ
1
0-1

يٕضٕع انجهسخ

انفُٛبد ٔاألسبنٛت انًستخذيخ

تعئش انًجًٕعئخ انتجشٚجٛئخ ٔاالتفئبق عهئٗ
انخطٕط انشئٛسٛخ نهجهسبد
يفٓئئٕو انًسئئئٕنٛخ االجتًبعٛئئخ ٔي بْشْئئب
ٔانًفبْٛى انخبطئخ انًشتجطخ ثٓب

انًحبضئئئشح – انًُبقشئئئخ ٔانحئئئٕاس -انًئئئش
ٔانفكبْخ
انًحبضئئئئشح -انًُبقشئئئئخ ٔانحئئئئٕاس -تعئئئئذٚم
األفكبس – انتعزٚز  -انٕاجت انًُزنٙ
انًحبضشح -انًُبقشئخ ٔانحئٕاس -انًُزجئخ -
إعئئبدح انجُئئبء انًعشفئئ -ٙانًشاقجئئخ انزاتٛئئخ-
انٕاجت انًُزنٙ
انًحبضشح -انًُبقشخ ٔانحٕاس-إعبدح انجُئبء
انًعشفئئئ -ٙنعئئئت انئئئذٔس -انتغزٚئئئخ انشاجعئئئخ-
انٕاجت انًُزن.ٙ
انًحبضشح -انًُبقشخ ٔانحٕاس-إعبدح انجُئبء
انًعشفئئئ -ٙنعئئئت انئئئذٔس -انتغزٚئئئخ انشاجعئئئخ-
انٕاجت انًُزن.ٙ
انًُبقشخ ٔانحٕاس -إعبدح انجُئبء انًعشفئ- ٙ
انتعزٚئئئئئئز -انتغزٚئئئئئئخ انشاجعئئئئئئخ -انٕاجئئئئئئت
انًُزن.ٙ
انًحبضئئئئشح -انًُبقشئئئئخ ٔانحئئئئٕاس -تعئئئئذٚم
األفكبس – انتعزٚز  -انٕاجت انًُزنٙ
انًحبضئئشح – انًُبقشئئخ ٔانحئئٕاس  -انتغزٚئئخ
انشاجعخ -انٕاجت انًُزنٙ
انشئش – انتسئئب ل – انًُبقشئئخ ٔانحئئٕاس –
انعصف انزُْ - ٙانتغزٚخ انشاجعخ -انٕاجئت
انًُزنٙ
انشئئش – انًُبقشئئخ ٔانحئئٕاس – انًُزجئئخ -
انتغزٚخ انشاجعخ -انٕاجت انًُزنٙ
انشئئش – انًُبقشئئخ ٔانحئئٕاس – انًُزجئئخ -
انتغزٚخ انشاجعخ -انٕاجت انًُزنٙ
انًحبضئئئئئشح – إعئئئئئبدح انجُئئئئئبء انًعشفئئئئئ- ٙ
انٕعظ -انتغزٚخ انشاجعخ -انٕاجت انًُزنٙ
انًحبضئئئشح -انًُبقشئئئخ ٔانحئئئٕاس  -انًئئئش
ٔانفكبْخ

2

انًسئٕنٛخ تجبِ انزاد

0

انًسئٕنٛخ تجبِ األسشح

6

انًسئٕنٛخ تجبِ انًجتًع

1

انًسئٕنٛخ تجبِ انٕطٍ

1 -8

قئئئئئئٛى انًٕاطُئئئئئئخ ٔي بْشْئئئئئئب ٔانًفئئئئئئبْٛى
انًشتجطخ ثٓب نذٖ انشجبة

1,

يٓبسح تٕكٛذ انزاد

 11 – 11يٓبسح حم انًشكالد
12 - 10

يٓبسح اتخبر انقشاس

16-10

انًٓبساد االجتًبعٛخ

11

انذ ٍٚاإلسالئ ٙدٔسِ ف ٙتًُٛخ انًسئٕنٛخ
االجتًبعٛخ ٔقٛى انًٕاطُخ

18

انتقٛٛى ٔإغالق انجهسبد
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ز  -التوزيع السوين لمربٌاور
شير ونصفًا ،حيث تكهون البرنهامج مهن ( )ٔٛجمسهة ،بواقهع
اسهتغرق تطبيق البرنامج ًا

هبوعيا ،زمههن كههل جمسههة تهرامح مهها بههين (٘ٗ )ٙٓ-دقيقههة ،وبعههد مههرور شههير
ثههالث جمسههات أسه ً
ونصف من انتياء تطبيق البرنامج ،تم قياس المتابعة ألدوات الدراسة.

ح  -أشموب تطبيل الربٌاور:
تم تطبيق البرنامج بطريقهة جماعيهة عمهى أفهراد المجموعهة التجريبيهة؛ وذلهك السهتغالل
طبيعههة العمههل الجمههاعي ،ومهها يتميههز بههو مههن تفاعههل اجتمههاعي ومشههاركة إيجابيههة فههي المواقههف
المختمفههة ،وقههد اشههتممت الجمسههات الجماعيههة عمههى بعههض المقههاءات الفرديههة حتههى تكههون ىنههاك
فرصة لمتعبير بحرية عن المشاعر واألحاسيس التي قهد يخجهل العميهل مهن التعبيهر عنيها وسهط
الجماعة.

ط  -وهاُ تطبيل الربٌاور:
تم تنفيذ الجمسهات اإلرشهادية لمبرنهامج بإحهدى قاعهات التهدريس بكميهة التربيهة بجامعهة
معهدة ومجيهزة بشهكل مالئهم لتنفيهذ الجمسهات اإلرشهادية لمبرنهامج
الممك خالهد بأبيهاً ،ا
نظهر ألنيها َّ
بما يحقق األىداف المرجوة منو.

ك  -تكييي ووتابعة الربٌاور:
تهههم تقيهههيم البرنهههامج مهههن خهههالل القياسهههين القبمهههي والبعهههدي لممجمهههوعتين التجريبيههههة
والضههابطة ،ومقارنههة اسههتجابات المجمههوعتين بالنسههبة لمقيههاس القبمههي والبعههدي ،كمهها تههم تقيههيم
مدى فاعمية (استمرارية تأثير) البرنامج؛ وذلك عن طريق إجراء قياس متابعة ألفهراد المجموعهة
التجريبية بعد مرور شير ونصف من تطبيق البرنامج.

ٌتائر الدراشة:
أولًاٌ :تائر الفرض األوه:
إحصهائيا بهين المسهئولية
ينص ىذا الفرض عمى أنو "توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة
ً
االجتماعية وقيم المواطنة لدى عينة من طالب الجامعهة" .ولمتحقهق مهن صهحة ىهذا الفهرض تهم
حسهههاب معهههامالت االرتبهههاط بهههين درجهههات أفهههراد العينهههة األساسهههية عمهههى مقياسههه ّي المسهههئولية
االجتماعية وقيم المواطنة .ويوضح جدول (ٔٔ) نتائج ذلك.
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جذٔل ( :)11يعبيالد االستجبط ث ٍٛانًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ ٔقٛى انًٕاطُخ نذٖ عُٛخ
انذساسخ (ٌ= )2,,
انًتغٛشاد

انًسئٕنٛخ
االجتًبعٛخ

انًسئٕنٛخ تجبِ انٕطٍ
انًسئٕنٛخ تجبِ
انًجتًع
انًسئٕنٛخ تجبِ األسشح
انًسئٕنٛخ تجبِ انزاد
انذسجخ انكهٛخ
(**) دال عُذ يستٕٖ ,,,1

قٛى انًٕاطُخ
انٕالء
**,,000

انٕٓٚخ
**,,006

قجٕل اٜخش
**,,201

انًسبٔاح
**,,11,

انذسجخ انكهٛخ
**,,000

**,,021

**,,18,

**,,2,1

**,,01,

**,,061

**,,206
**,,280
**,,061

**,,010
**,,061
**,,216

**,,222
**,,0,8
**,,206

**,,111
**,,108
**,,011

**,,612
**,,611
**,,618

إحصائيا عند مستوى (ٔٓ )ٓ,بين
يتضح من جدول (ٔٔ) وجود ارتباط موجب ودال
ً
المسئولية االجتماعية (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية) وقيم المواطنة (الدرجة الكمية واألبعاد
الفرعية) لدى أفراد عينة الدراسة ،وىذا يعني أنو كمما ارتفع مستوى المسئولية االجتماعية
تبعا لذلك مستوى القيم المواطنة لديو ،والعكس صحيح .ويأمل الباحثان أن
لدى الفرد ارتفع ً
تتأكد ىذه العالقة من خالل الدراسة التجريبية ،وبالتالي تتحقق صحة الفرض األول.

ثاٌيًاٌ :تائر الفرض الجاٌي:
إحصائيا بين متوسط درجات الذكور
ينص ىذا الفرض عمى أنو "ال توجد فروق دالة
ً
ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس المسئولية االجتماعية" .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض
تم حساب قيمة اختبار "ت" ومستويات داللتيا لمفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث
عمى مقياس المسئولية االجتماعية ،ويوضح جدول (ٕٔ) نتائج ذلك.
جذٔل ( :)11اختجبس "د" ٔيستٕٖ دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسظ دسجبد انزكٕس ٔيتٕسظ دسجبد
اإلَبث ف ٙيقٛبس انًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ
اإلَبث (ٌ=)1,,
انزكٕس (ٌ=)1,,
يستٕٖ انذالنخ
د
انًتغٛش
ع
و
ع
و
غٛش دال
,,111
1,,1 60,88
8,,1
66,28
انًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ

يتضح من جدول (ٕٔ) أن قيمة اختبار "ت" لمفروق متوسط درجات الذكور ومتوسط
حصائيا ،مما يشير إلى عدم
درجات اإلناث في مقياس المسئولية االجتماعية غير داللة إ
ً
إحصائيا بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس
وجود فروق دالة
ً
المسئولية االجتماعية ،وبالتالي تتحقق صحة الفرض الثاني.

- ٗٙ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

ثالجًاٌ :تائر الفرض الجالح:
إحصائيا بين متوسط درجات الذكور
ينص ىذا الفرض عمى أنو "ال توجد فروق دالة
ً
ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس قيم المواطنة" .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب
قيمة اختبار "ت" ومستويات داللتيا لمفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث عمى مقياس
قيم المواطنة ،ويوضح جدول (ٖٔ) نتائج ذلك.
جذٔل ( :)10اختجبس "د" ٔيستٕٖ دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسظ دسجبد انزكٕس ٔيتٕسظ دسجبد
اإلَبث ف ٙيقٛبس قٛى انًٕاطُخ
اإلَبث (ٌ=)1,,
انزكٕس (ٌ=)1,,
يستٕٖ انذالنخ
د
انًتغٛش
ع
و
ع
و
غٛش دال
,,8,2 6,11 6,,11 1,00 61,02
قٛى انًٕاطُخ

يتضح من جدول (ٖٔ) أن قيمة اختبار "ت" لمفروق بين متوسطي درجات الذكور
حصائيا ،مما يشير إلى عدم وجود فروق دالة
واإلناث في مقياس قيم المواطنة غير داللة إ
ً
إحصائيا بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث عمى مقياس قيم المواطنة،
ً
وبالتالي تتحقق صحة الفرض الثالث.

رابعًاٌ :تائر الفرض الرابع:
إحصائيا بين متوسطات رتب درجات
ينص ىذا الفرض عمى أنو "توجد فروق دالة
ً
المجموعة التجريبية في القياسين :البعدي ،والقبمي عمى مقياس المسئولية االجتماعية ،وذلك
لصالح القياس البعدي ".ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب قيم  )*( Zومستويات
داللتيا لمفروق بين متوسطات رتب القياسين :البعدي ،والقبمي لممجموعة التجريبية في
المسئولية االجتماعية (باستخدام اختبار ويمكوكسون) ،ويوضح جدول (ٗٔ) نتائج ذلك.

(*)

تعني Zالنسبة الحرجة ،وهي تشير إلى اتجاه الفروق بين مجموعتي المقارنة.
- ٗٚ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.
جذٔل ( :)12قٛى ٔ Zيستٕٚبد دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت انقٛبس :ٍٛانجعذ٘ ٔانقجهٙ
نهًجًٕعخ انتجشٚجٛخ ف ٙانًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ
اتجبِ
يستٕٖ
قًٛخ
يتٕسظ يجًٕع
انقٛبس
انًتغٛش
انعذد
انذالنخ
انذالنخ
Z
انشتت
انشتت
ثعذ٘/قجهٙ
,
,
,
انشتت انسبنجخ
انقٛبس
انًسئٕنٛخ
,,,1 0,,61انجعذ٘
تجبِ انٕطٍ
18
6,0
انشتت انًٕججخ 11
,
,
,
انسبنجخ
انشتت
انقٛبس
انًسئٕنٛخ
,,,1 0,,61انجعذ٘
18
6,0
تجبِ انًجتًع انشتت انًٕججخ 11
,
,
,
انشتت انسبنجخ
انقٛبس
انًسئٕنٛخ
,,,1 0,,81انجعذ٘
18
6,0
تجبِ األسشح انشتت انًٕججخ 11
,
,
,
انشتت انسبنجخ
انقٛبس
انًسئٕنٛخ
,,,1 0,,81انجعذ٘
تجبِ انزاد
18
6,0
انشتت انًٕججخ 11
,
,
,
انشتت انسبنجخ
انقٛبس
,,,1 0,,60انذسجخ انكهٛخ
انجعذ٘
18
6,0
انشتت انًٕججخ 11

يتضح من جدول (ٗٔ) أن جميع قيم  Zدالة عند مستوى (ٔٓ ،)ٓ,وىذا يشير إلى
إحصائيا بين متوسطات رتب القياسين :البعدي ،والقبمي لممجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية في المسئولية االجتماعية ،وذلك لصالح القياس البعدي .ويشير ذلك إلى احتمالية
تأثير البرنامج اإلرشادي الذي طبق عمى المجموعة التجريبية لتنمية المسئولية االجتماعية
وسعيا نحو مزيد من التأكد من أن ىذا الفرق يرجع فقط إلى المتغير المستقل
لدييم.
ً
(البرنامج اإلرشادي) وأنو ال يرجع إلى عوامل أخرى خارجية ،قام الباحثان بما يمي:
ٔ -المقارنة بين متوسطات رتب المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في المسئولية
االجتماعية ،وذلك من خالل القياس البعدي (باستخدام اختبار مان ويتني) .ويوضح
جدول (٘ٔ) نتائج ذلك.

- ٗٛ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.
جذٔل ( :)10قٛى ٔ Zيستٕٚبد دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت انًجًٕعت :ٍٛانتجشٚجٛخ
ٔانضبثطخ ف ٙانًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ خالل انقٛبس انجعذ٘
انًتغٛش
انًسئٕنٛخ
تجبِ انٕطٍ
انًسئٕنٛخ
تجبِ انًجتًع
انًسئٕنٛخ
تجبِ األسشح
انًسئٕنٛخ
تجبِ انزاد
انذسجخ انكهٛخ

يجًٕعتب
انًقبسَخ

انعذد

يتٕسظ
انشتت

يجًٕع
انشتت

ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1,88
11,10
1,,2
11,16
6,0
18,0
6,08
18,21
6,0
18,0

12,0
1,0,0
82,0
110,0
18
111
11
111
18
111

قًٛخ
U

قًٛخ
Z

يستٕ٘
انذالنخ

16,0

0,101-

,,,,1

6,0

0,8,1-

,,,,1

,

2,120-

,,,,1

1

2,182-

,,,,1

,

2,161-

,,,,1

اتجبِ انذالنخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ

يتضح من جدول (٘ٔ) أن قيم  Zدالة عند مستوى (ٔٓ ،)ٓ,وىذا يشير إلى وجود
إحصائيا بين متوسطات رتب المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في المسئولية
فروق دالة
ً
االجتماعية وذلك خالل القياس البعدي ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
ٕ -المقارنة بين متوسطات رتب القياسين :القبمي ،والبعدي ،لممجموعة الضابطة في
المسئولية االجتماعية (باستخدام اختبار ويمكوكسون) .ويوضح جدول ( )ٔٙنتائج ذلك.
جذٔل ( :)16قًٛخ ٔ Zيستٕٖ دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت انقٛبس :ٍٛانقجهٔ ٙانجعذ٘
نهًجًٕعخ انضبثطخ ف ٙانًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ
يستٕٖ
قًٛخ
يتٕسظ يجًٕع
انقٛبس
انعذد
انًتغٛش
انذالنخ
Z
انشتت
انشتت
ثعذ٘/قجهٙ
16,0 8,10
1
انشتت انسبنجخ
انذسجخ
غٛش دانخ
1,21221,0 0,0
1
انشتت انًٕججخ
انكهٛخ
1
انشتت انًتعبدنخ

إحصائيا ،وىذا يشير إلى عدم وجود فروق
يتضح من جدول ( )ٔٙأن قيم  Zغير دالة
ً
إحصائيا بين متوسطات رتب القياسين :القبمي ،والبعدي لممجموعة الضابطة في
دالة
ً
المسئولية االجتماعية؛ أي أنو لم يحدث تحسن دال في المسئولية االجتماعية لدى أفراد

المجموعة الضابطة.
إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة
ومما سبق يتضح أنو توجد فروق دالة
ً
التجريبية في القياسين :البعدي ،والقبمي عمى مقياس المسئولية االجتماعية ،وبذلك تتحقق
صحة الفرض الرابع.
- ٜٗ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

خاوصًا ٌتائر الفرض اخلاوض:
ينص ىذا الفرض عمى أنو "ال توجد فروق دالة إحصائيا في المسئولية االجتماعية
بين قياس المتابعة والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية" .ولمتحقق من صحة ىذا
الفرض تم حساب قيمة  Zومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين
المتابعة والبعدي لممجموعة التجريبية في المسئولية االجتماعية (باستخدام اختبار
ويمكوكسون) ،ويوضح جدول ( )ٔٚالتالي قيمة

Z

ومستويات داللتيا لمفروق بين

متوسطات الرتب.
جذٔل( :)11قًٛخ ٔ Zيستٕٖ دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت دسجبد انقٛبس ٍٛانًتبثعخ ٔانجعذ٘
نهًجًٕعخ انتجشٚجٛخ ف ٙانًسئٕنٛخ االجتًبعٛخ (ٌ=)11
يستٕٖ
قًٛخ
يتٕسظ يجًٕع
انقٛبس
انعذد
األثعبد
انذالنخ
Z
انشتت
انشتت
يتبثعخ/ثعذ٘
10
2,11
6
انشتت انسبنجخ
انشتت
11
0,0,
1
غٛش
انًسئٕنٛخ
انًٕججخ
,,112دانخ
االجتًبعٛخ
انشتت
2
انًتعبدنخ
11
اإلجًبنٙ

ويتضح من جدول ( )ٔٚعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب
درجات الم جموعة التجريبية في المسئولية االجتماعية بين قياس المتابعة والقياس البعدي.
ومما سبق يمكن قبول الفرض الصفري ،مما يؤكد فاعمية البرنامج اإلرشادي لتنمية
المسئولية االجتماعية لدى المجموعة التجريبية.

شادشًاٌ :تائر الفرض الصادط:
إحصائيا بين متوسطات رتب درجات
ينص ىذا الفرض عمى أنو "توجد فروق دالة
ً
المجموعة التجريبية في القياسين :البعدي ،والقبمي عمى مقياس قيم المواطنة ،وذلك لصالح
القياس البعدي ".ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب قيم  Zومستويات داللتيا لمفروق
بين متوسطات رتب القياسين :البعدي ،والقبمي لممجموعة التجريبية في قيم المواطنة
(باستخدام اختبار ويمكوكسون) ،ويوضح جدول ( )ٔٛنتائج ذلك.

- ٘ٓ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.
جذٔل ( :)18قٛى ٔ Zيستٕٚبد دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت انقٛبس :ٍٛانجعذ٘ ٔانقجهٙ
نهًجًٕعخ انتجشٚجٛخ ف ٙقٛى انًٕاطُخ
اتجبِ
يستٕٖ
قًٛخ
يتٕسظ يجًٕع
انقٛبس
انًتغٛش
انعذد
انذالنخ
انذالنخ
Z
انشتت
انشتت
ثعذ٘/قجهٙ
,
,
انشتت انسبنجخ ,
انقٛبس
,,,1 0,,86االَتًبء
انشتت
انجعذ٘
18
6,0
11
انًٕججخ
,
,
انشتت انسبنجخ ,
انقٛبس
,,,1 0,,11انٕٓٚخ
انشتت
انجعذ٘
18
6,0
11
انًٕججخ
,
,
انشتت انسبنجخ ,
انقٛبس
,,,1 0,,10قجٕل اٜخش
انشتت
انجعذ٘
18
6,0
11
انًٕججخ
,
,
انشتت انسبنجخ ,
انقٛبس
,,,1 0,,10انًسبٔاح
انشتت
انجعذ٘
18
6,0
11
انًٕججخ
,
,
انشتت انسبنجخ ,
انقٛبس
,,,1 0,,60انذسجخ انكهٛخ
انشتت
انجعذ٘
18
6,0
11
انًٕججخ

يتضح من جدول ( )ٔٛأن جميع قيم  Zدالة عند مستوى (ٔٓ ،)ٓ,وىذا يشير إلى
إحصائيا بين متوسطات رتب القياسين :البعدي ،والقبمي لممجموعة
وجود فروق دالة
ً
التجريبية في قيم المواطنة ،وذلك لصالح القياس البعدي .ويشير ذلك إلى احتمالية تأثير
البرنامج اإلرشادي الذي طبق عمى المجموعة التجريبية لتنمية قيم المواطنة لدييم .وسع ًيا
نحو مزيد من التأكد من أن ىذا الفرق يرجع فقط إلى المتغير المستقل (البرنامج اإلرشادي)

وأنو ال يرجع إلى عوامل أخرى خارجية ،قام الباحثان بما يمي:
ٔ -المقارنة بين متوسطات رتب المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في قيم المواطنة ،وذلك
من خالل القياس البعدي (باستخدام اختبار مان ويتني) .ويوضح جدول ( )ٜٔنتائج
ذلك.

- ٘ٔ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.
جذٔل ( :)11قٛى ٔ Zيستٕٚبد دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت انًجًٕعت :ٍٛانتجشٚجٛخ
ٔانضبثطخ ف ٙقٛى انًٕاطُخ خالل انقٛبس انجعذ٘
انًتغٛش
االَتًبء
انٕٓٚخ
قجٕل اٜخش
انًسبٔاح
انذسجخ انكهٛخ

يجًٕعتب
انًقبسَخ

انعذد

يتٕسظ
انشتت

يجًٕع
انشتت

ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ
ضبثطخ
تجشٚجٛخ

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8,,2
16,16
6,0
18,0
6,0
18,0
1,,8
11,11
6,0
18,0

16,0
1,0,0
18
111
18
111
80
110
18
111

قًٛخ
U

قًٛخ
Z

يستٕ٘
انذالنخ

18,0

0,1,1-

,,,1

,

2,181-

,,,1

,

2,111-

,,,1

1

0,810-

,,,1

,

2,101-

,,,1

اتجبِ انذالنخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ
انًجًٕعخ
انتجشٚجٛخ

يتضح من جدول ( )ٜٔأن جميع قيم  Zدالة عند مستوى (ٔٓ ،)ٓ,وىذا يشير إلى
إحصائيا بين متوسطات رتب المجموعتين :التجريبية ،والضابطة في قيم
وجود فروق دالة
ً
المواطنة من خالل القياس البعدي ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
ٕ -المقارنة بين متوسطات رتب القياسين :القبمي ،والبعدي ،لممجموعة الضابطة في قيم
المواطنة (باستخدام اختبار ويمكوكسون) .ويوضح جدول (ٕٓ) نتائج ذلك.
جذٔل ( :)11قًٛخ ٔ Zيستٕٖ دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت انقٛبس :ٍٛانقجهٔ ٙانجعذ٘
نهًجًٕعخ انضبثطخ ف ٙقٛى انًٕاطُخ
يستٕٖ
قًٛخ
يتٕسظ يجًٕع
انقٛبس
انعذد
انًتغٛش
انذالنخ
Z
انشتت
انشتت
ثعذ٘/قجهٙ
16,0 8,10
1
انشتت انسبنجخ
انذسجخ
غٛش دانخ
1,21221,0 0,0
1
انشتت انًٕججخ
انكهٛخ
1
انشتت انًتعبدنخ

إحصائيا ،وىذا يشير إلى عدم وجود
يتضح من جدول (ٕٓ) أن قيمة  Zغير دالة
ً
إحصائيا بين متوسطات رتب القياسين :القبمي ،والبعدي لممجموعة الضابطة في
فروق دالة
ً
قيم المواطنة؛ أي أنو لم يحدث تحسن دال في المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة
الضابطة.
إحصائيا بين متوسطات رتب درجات المجموعة
ومما سبق يتضح أنو توجد فروق دالة
ً
التجريبية في القياسين :البعدي ،والقبمي عمى مقياس قيم المواطنة ،وبذلك تتحقق صحة
الفرض الخامس.
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شابعًا ٌتائر الفرض الصابع:
إحصائيا في قيم المواطنة بين قياس
ينص ىذا الفرض عمى أنو "ال توجد فروق دالة
ً
المتابعة والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية" .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم
حساب قيمة  Zومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين المتابعة
والبعدي لم مجموعة التجريبية في قيم المواطنة (باستخدام اختبار ويمكوكسون) ،ويوضح جدول
(ٕٔ) التالي قيمة  Zومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطات الرتب.
جذٔل ( :)11قًٛخ ٔ Zيستٕٖ دالنتٓب نهفشٔق ث ٍٛيتٕسطبد ستت دسجبد انقٛبس ٍٛانًتبثعخ
ٔانجعذ٘ نهًجًٕعخ انتجشٚجٛخ ف ٙقٛى انًٕاطُخ (ٌ=)11
يستٕٖ
قًٛخ
يتٕسظ يجًٕع
انقٛبس
انعذد
األثعبد
انذالنخ
Z
انشتت
انشتت
يتبثعخ/ثعذ٘
01
2,20
1
انشتت انسبنجخ
انشتت
21
1,2,
0
انًٕججخ
قٛى
 ,,60غٛش دانخانًٕاطُخ
انشتت
,
انًتعبدنخ
11
اإلجًبنٙ

ويتضح من جدول (ٕٔ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات رتب
درجات المجموعة التجريبية في قيم المواطنة بين قياس المتابعة والقياس البعدي.
ومما سبق يمكن قبول الفرض الصفري ،مما يؤكد فاعمية البرنامج اإلرشادي في
تنمية قيم المواطنة لدى المجموعة التجريبية.

وٍاقعة وتفصري ٌتائر الدراشة:
أولًا :وٍاقعة وتفصري ٌتائر الفرض األوه:
توضح نتائج الفرض األول الواردة في جدول (ٔٔ) وجود عالقة ارتباطية موجبة
إحصائيا عند مستوى (ٔٓ )ٓ,بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس المسئولية
ودالة
ً
االجتماعية (الدرجة الكمية-األبعاد الفرعية) ،ودرجاتيم عمى مقياس قيم المواطنة (الدرجة
الكمية-األبعاد الفرعية) ،وىذه النتيجة تحقق صحة الفرض األول.
تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الشمري (ٕ٘ٔٓ) ،التي أشارت إلى وجود عالقة
إيجابية مباشرة بين المسئولية االجتماعية وثقافة التسامح (كأحد أبعاد قيم المواطنة) لدى
طالب جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،ونتيجة دراسة الزبون (ٕٕٔٓ) التي أشارت نتائج
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إلى أن ىناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين المسئولية االجتماعية ومنظومة
القيم الممارسة من ِقبل طمبة جامعة البمقاء التطبيقية في جميع المجاالت التي اشتممت عمييا
أداة الدراسة.
أيضا مع نتيجة دراسة الصبيح (ٕ٘ٓٓ) التي توصمت إلى
كما تتفق ىذه النتيجة ً
بينت أن ما يعادل نسبة
أن اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو المواطنة كانت إيجابية ،التي ّ
ٓ % ٛمن الطالب يدركون حقوق المواطنة وواجباتيم ،مما يجعميم يضعون عمى عاتقيم

عبء مسئولية الوطن ،الذي يظير من خالل مسئوليتيم االجتماعية.
ويفسر القحطاني (ٕٕٔٓ) ىذه النتيجة في ضوء أن إشباع الشباب بحاجاتيم يؤدي
بيم إلى االلتزام أكثر بما عمييم من واجبات تجاه وكنيم ومجتمعيم .إذ أن المواطنة لن
تظير عمى ىذا النحو إال عندما تتوفر مقوماتيا متمثمة في تمتع جميع أطرافيا بحقوقيم
مقابل أداء الواجبات المطموبة منيم ،مما يشير إلى أن المسئولية االجتماعية والمواطنة
وجيان لعممة واحدة ،كل منيما يرتبط باآلخر ارتباطًا وثيقًا ،وكالىما يؤدي إلى اآلخر.

كما ي ُّ
عد الباحثان ىذه النتيجة منطقية؛ ألن ما يعزز الشعور بالمسئولية االجتماعية

ىو االتجاىات نحو قيم المواطنة ،والعكس صحيح .كما أن المتمعن في ىذه النتائج يستنتج
مدى أىمية قيم المواطنة (الوالء واالنتماء ،واليوية ،وقبول اآلخر ،والمساواة) عمى تحريك
الشعور بالمسئولية االجتماعية .كما أن ىذه القيم تمثل عناصر الوطنية ،والوطن جزء من
ىوية المواطن ،وبالتالي يمكن القول بأن المسئولية االجتماعية بمجاالتيا المتعددة (تجاه
أساسيا من مكونات
الوطن ،وتجاه المجتمع ،وتجاه األسرة ،وتجاه الذات) ما ىي إال مكوًنا
ً
ميما في حث الطمبة
البناء القيمي لعينة الدراسة .كما أن لمتنشئة الدينية واألخالقية ًا
دور ً
عمى األخالق الطيبة :كالتعاون ،واإلخاء والتضامن ،والتكافل االجتماعي ،وغير ذلك من
األخالق ،التي تربوا عمييا ،وتعمموىا ضمن مساقات التربية والثقافة اإلسالمية خالل مسيرتيم
التعميمية ،وأن ىذا ينعكس عمى قيم المواطنة لدييم.

ثاٌيًا وٍاقعة وتفصري ٌتائر الفرض الجاٌي:
تشههير نتههائج الفهههرض الثههاني الهههواردة فههي جههدول (ٕٔ) إلهههى عههدم وجهههود فههروق دالهههة
ههائيا بهههين متوسهههط درجهههات الهههذكور ومتوسهههط درجهههات اإلنهههاث عمهههى مقيهههاس المسهههئولية
إحصه ً
االجتماعية لعينة الدراسة.
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تتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسهة ) Kennemer (2002مهن عهدم
إحصائيا بين طالب وطالبات الجامعة في المسئولية االجتماعية.
وجود فروق دالة
ً
بينمهها تختمههف ىههذه النتيجههة مههع مهها توصههمت إليههو نتههائج دراسههة الزبههون (ٕٕٔٓ) التههي
إحساسا بالمسئولية االجتماعية.
أشارت إلى أن الطالبات أكثر
ً
وي ِ
رجهههع الباحثهههان ىهههذه النتيجهههة إلهههى أن مظهههاىر المسهههئولية االجتماعيهههة بهههين طهههالب
وطالبهههات الجامعهههة متسهههاوية إلهههى حهههد كبيهههر ،فيهههي تتمثهههل فهههي االعتمهههاد عمهههى الهههنفس والقيهههام
ذاتيها
بالواجبات واالجتياد والتفاعل والتعاون ،وأن
يتحمل الفهرد مسهئولية آرائهو وسهموكو الفهردي ً
ّ
ومجتمعيهها .كمهها أن المس هئولية بمعنيهها الواسههع تعنههي الت هزام الشههخص بمهها يصههدر عنههو ق هوًال أَو
ً

"شخصا مسئوالً" نعنهي بهذلك مسهئوليتو ذات األبعهاد المختمفهة المتصهمة
عمال ،وأننا عندما نقول
ً
ً
بو وببيئتو وبمجتمعو ثم بأمتو ،وىذا ما ثبت لدى طالب الجامعة من الجنسين نتيجهة المسهاواة
بين الذكور ولإلناث في تحمل المسئولية.
وربما يرجع ذلك إلى أن كال الجنسين من طالب وطالبهات الجامعهة ،بمها يمتمكونهو مهن
قههدر عههال مههن التعمههيم والثقافههة ،وبمهها يتمتعههون بههو مههن شخصههية ناضههجة ،تههدرك مسههئوليتيا
أخالقيها تجهاه اآلخهرين المحيطهين بيها،
أسهريا تجهاه والهدييا وأخوتيها ،و ً
الشخصية تجهاه ذاتيها ،و ً
ووطنيا تجاه وطنيا الهذي ولهدت وتعهيش فيهو ،وبالتهالي فهإنيم يشهعرون ويسهمكون بشهكل يتسهم
ً

بالمسههئولية االجتماعيههة بكافههة أبعادىهها بقههدر متشههابو إلههى حههد بعيههد .كمهها يمكههن تفسههير ىههذه
النتيجة في ضوء التنشئة االجتماعية التي تتبناىا غالبية األسر اآلن من المساواة بهين الهذكور
واإلناث في المعاممة ،وحث كهال الجنسهين عمهى أداء دوره المسهئول عنهو حسهب طبيعهة جنسهو؛
أي سعي األسر إلى تربية أبنائيم وتنشئتيم وفق التنميط الجنسي المناسب ليم ،مما جعهل مهن
كال الجنسين يشعر بالمسئولية االجتماعية بمختمف أبعادىا بشكل متقارب.

ثالجًا وٍاقعة وتفصري ٌتائر الفرض الجالح:
تشههير نتههائج الفههرض الثالههث الههواردة فههي جههدول (ٖٔ) إلههى عههدم وجههود فههروق دالهههة
إحصائيا بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجهات اإلنهاث عمهى مقيهاس قهيم المواطنهة لعينهة
ً
الدراسة.
تتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو نتائج دراسهة األميهري (ٕٓٔٓ) مهن عهدم وجهود
إحصائيا بين الذكور واإلناث في قيم المواطنة .كما تتفق ىذه النتيجهة بشهكل جزئهي
فروق دالة
ً
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مع نتيجة دراسة العامر (ٕ٘ٓٓ) والتي توصمت إلى أن ىنهاك فروقًها ذات داللهة إحصهائية بهين

إحصهائيا
الذكور واإلناث عمى بعهد االنتمهاء لمهوطن لصهالح اإلنهاث ،بينمها لهم توجهد فهروق دالهة
ً

أيضا مع نتيجة دراسة عبيهد (ٕٓٔٓ) التهي توصهمت إلهى وجهود
عمى بقية أبعاد قيم المواطنة ،و ً
فروق بين الذكور واإلناث فهي االنتمهاء لألسهرة لصهالح اإلنهاث ،وعهدم وجهود فهروق بينيمها فهي
االنتماء لمدين واالنتماء لممجتمع.
بينمهها تختمههف ىههذه النتيجههة مههع مهها توصههمت إليههو نتههائج دراسههة الزبههون (ٕٕٔٓ) التههي
أشارت إلى أن ىناك فروقًا بين اإلناث والذكور في قيم المواطنة لصالح اإلناث.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء دور األسرة في تشكيل وترسيخ قيم المواطنهة فهي

ظههل الظههروف الراىنههة التههي تطغههى فييهها التح هوالت المتسههارعة والمسههتمرة عمههى الصههعيد الههدولي
والمحمههي .فاألسههرة تمثههل النهواة الحقيقيههة لممجتمههع ،التههي ترسههخ قههيم المجتمههع بشههكل عههام وقههيم
المواطنة بشكل خاص في أبنائيا ،فال تفرقة في التنشئة والتربية بهين الهذكور واإلنهاث فهي تعمهم
القيم التي تعكس انتماء الفرد ألسرتو ولوطنو ،والوعي باألمور السياسهية ،والبيئيهة ،والصهحية،
واالقتصههادية ،وحقههوق اإلنسههان ،واالنفتههاح عمههى الثقافههات األخههرى ،وضههرورة االحتكههام واالحتهرام
لمقهههانون ،واإليمهههان باليويهههة الوطنيهههة ،والتسهههامح وقبهههول اآلخهههر ،واتصهههافيم بهههالقيم األخالقيهههة
الحميههدة ،والمسههئولية االجتماعيههة تجههاه انفسههيم وأسههرتيم ومجههتمعيم .ويتطههابق ويسههتمر دور
األسرة مع الدور الهذي تقهوم المؤسسهات الرسهمية ،مثهل :المدرسهة ،ودور العبهادة ،والمؤسسهات
االجتماعية ،وغيرىا من مؤسسات المجتمع.
كما أن ىهذا الهتالحم المسهتمر فهي التنشهئة عمهى قهيم المواطنهة مهن الصهغر فهي األسهرة
وصهوالً إلههى الجامعههة التههي تههدعم وتنمههي -مههن خههالل مناىجيهها وأنشههطتيا -فههي نفوسههيم ثقافههة
الحوار والتسامح مع اآلخهر ،والمسهاواة مهن أجهل التعهايش مهع اآلخهر فهي سهالم ،وبنهاء جسهور

من التواصل مع باقي المجتمعهات ،وتتهيح ليهم التفهتح عمهى ثقافهات ومعتقهدات مختمفهة ،وأنمهاط
تفكير متنوعة ،مما يساعد في تكوين الطالب/الطالبة المتسامح مع اآلخرين.

رابعًا :وٍاقعة وتفصري الفرضني الرابع واخلاوض:
كشههفت نتههائج الدراسههة الحاليههة بعههد تطبيههق البرنههامج اإلرشههادي عمههى أف هراد المجموعههة
التجريبية عن فاعميتو في تنمية المسئولية االجتماعيهة لهدييم ،وقهد تأكهد ذلهك مهن خهالل نتهائج
الفرضههين الههواردة فههي جههداول (ٗٔ ،)ٔٚ ،ٔٙ ،ٔ٘ ،التههي أشههارت إلههى ارتفههاع درجههات أفههراد
- ٘ٙ -

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.

المجموعة التجريبية في القياس البعهدي عمهى مقيهاس المسهئولية االجتماعيهة مقارنهة بهدرجاتيم
عمى القياس القبمي ،وبالمقارنهة بهدرجات أفهراد المجموعهة الضهابطة فهي القيهاس البعهدي ،وعهدم
وجود فروق في درجات أفهراد المجموعهة الضهابطة بهين القياسهين القبمهي والبعهدي ،وكهذلك عهدم
وجود فروق في درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين :البعدي والمتابعة ،وذلهك عمهى
مقياس المسئولية االجتماعية .وبيذه النتائج تحقق صحة الفرضين :الرابع والخامس.
تي السهيد ( ،)ٕٓٔٙالمشهيخي ()ٕٓٔٙ
تتفق ىذه النتيجهة مهع مها أشهارت إليهو دراسه ّ
هاال فههي تنميههة المسههئولية االجتماعيههة لههدى أف هراد المجموعههة
مههن أن البرنههامج اإلرشههادي كههان فعه ً

اضهحا فهي درجهات المجموعهة التجريبيهة
التجريبية من طالب الجامعة؛ حيث كان ىناك تحسه ًنا و ً
مقارنهههة بالمجموعهههة الضهههابطة ،فهههي حهههين لهههم يكهههن ىنهههاك تحسهههن دال بهههين القياسهههين البعهههدي
أيضها مهع مها توصهمت إليهو دراسهة قاسهم
والمتابعة لممجموعة التجريبية .كما تتفق ىذه النتيجهة ً
( )ٕٓٓٛوالتي أشارت إلهى فاعميهة البرنهامج اإل رشهادي فهي تنميهة المسهئولية االجتماعيهة لهدى
طالب المرحمة الثانوية.
ويمكههن تفسههير ىههذه النتيجههة فههي ضههوء مهها ذكههره الشههناوي (ٕٔٔٓ) مههن أن اإلرشههاد
االنتقائي يساعد األفهراد عمهى تنميهة اعتمهادىم عمهى أنفسهيم ،وتحمهل المسهئولية ،ممها يسهاعده
في الوصهول إلهى أعمهى مسهتويات األداء الهوظيفي وكهل حسهب قدراتهو واسهتطاعتو .وىهذا يسهيم
في تغيير السموك إلى سهموك إيجهابي فاعهل ،تغييهر المشهاعر واألحاسهيس السهمبية إلهى مشهاعر
وأحاسههيس إيجابيههة ،تغييههر الصههور العقميههة السههمبية لمههذات إلههى صههور إيجابيههة ،وكههذلك تغييههر

الجوانههب المعرفيهههة غيهههر المنطقيهههة إلهههى جوانهههب منطقيهههة ،تصهههحيح األفكهههار الخاطئهههة ،واكسهههاب
المسترشد الميارة في تكوين عالقات اجتماعية طيبة.
وتشير جممة ىذه النتائج إلى أن التدخل السيكولوجي المتمثهل فهي البرنهامج اإلرشهادي
فعاال في تنمية المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبيهة مهن طهالب الجامعهة.
كان ً
وي ْر ِجع الباحثان ىذه الفاعمية إلى الجوانب التالية:

ٔ -أن جمسات البرنامج تضمنت عرض قيم المسئولية االجتماعية وارتباطيا بالدين
اإلسالمي ،وعرض نماذج وأدلة عمى ذلك وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية .وقد
أدى ذلك إلى تنمية قدرة األفراد عمى التحكم في عمميات التفكير وتنمية قدراتيم عمى طرد
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وايقاف األفكار اليدامة السمبية ،وذلك بغرس آيات القران واألذكار في مناخ يعزز الشعور
بالمسئولية االجتماعية تجاه النفس واألسرة والمجتمع والوطن.
ٕ -أن جمسات البرنامج تضمنت العديد من األنشطة والواجبات المنزلية التي أدت إلى تنمية
عددا من الميارات،
المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة العالجية ،من خالل إكسابيم ً
ومنيا :ميارة حل المشكالت ،وميارة توكيد الذات ،وميارة اتخاذ القرار ،والميارات االجتماعية،
كما تضمنت الجمسات التركيز عمى كيفية التصرف بمسئولية تجاه ذواتيم ،وأسرىم،
ومجتمعيم ،وجيرانيم.
ٖ -أن جمسات البرنامج أتاحت التفاعل بين أفراد المجموعة التجريبية أثناء الجمسات سواء
في مناقشة بعض الموضوعات ،أو االشتراك في أداء بعض األنشطة ،وقد أسيم ذلك في
إكسابيم بعض الميارات االجتماعية الالزمة لتحقيق التفاعل االجتماعي ،واقامة العالقات
االجتماعية مع اآلخرين مما ينمي لدييم مشاعر وميارات التعايش اإليجابي مع اآلخرين.
وقههد تأكههد أثههر البرنههامج اإلرشههادي فههي تنميههة المسههئولية االجتماعيههة ،وذلههك مههن خههالل
المقارنة بين متوسطي رتب المجموعتين :التجريبية ،والضابطة بعد تطبيهق البرنهامج عمهى أفهراد
المجموعههة التجريبيههة فقههط ،وىههو مهها يعههد نتيجههة منطقيههة؛ حيههث لههم يتعههرض أف هراد المجموعههة
الضابطة ألية خبرات أو أنشطة قد يكهون مهن شهأنيا إحهداث أي أثهر إيجهابي بالنسهبة ليهم ،فهي
تغير إيجابي ألفراد المجموعة التجريبية التي تم تطبيهق البرنهامج بأنشهطتو المختمفهة
حين حدث ّ
عمييا ،ومن ثم يمكن القول :إن ىذا التغير يرجع إلى البرنامج اإلرشادي المستخدم فهي تنميهة
المسئولية االجتماعية.
كمهها تأكههدت فاعميههة البرنههامج اإلرشههادي فههي تنميههة المسههئولية االجتماعيههة ،وذلههك مههن
هائيا بههين القياسههين :البعههدي والتتبعههي لممجموعههة التجريبيههة
خههالل عههدم وجههود فههروق دالههة إحصه ً
وىذا يشير إلى فاعمية البرنامج إلى ما بعد انتياء البرنامج ،وأثناء فترة المتابعهة ،وعهدم حهدوث
انتكاسة بعد انتيائو.
ويمكههن تفسههير ذلههك فههي ضههوء مهها أكسههبو البرنههامج لألف هراد مههن طههرق جديههدة لمتفاعههل
والتعامل بشكل مسئول تجاه المجتمع المحيط ،كما يشير ذلك إلى تمكنيم من تعمهيم الميهارات:
االجتماعية ،وحل المشكالت ،واتخاذ القرار ،وتوكيد الذات التي اكتسبوىا أثنهاء الجمسهات عمهى
التعامل مع المواقف والخبرات الحياتية المستقبمية.
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خاوصًا :وٍاقعة وتفصري الفرضني الصادط والصابع:
كشههفت نتههائج الدراسههة الحاليههة بعههد تطبيههق البرنههامج اإلرشههادي عمههى أف هراد المجموعههة
التجريبية عن فاعميتو في تنمية قيم المواطنة لدييم ،وقهد تأكهد ذلهك مهن خهالل نتهائج الفرضهين
ال هواردة فههي جههداول ( ،)ٕٔ ،ٕٓ ،ٜٔ ،ٔٛالتههي أشههارت إلههى ارتفههاع درجههات أف هراد المجموعههة
التجريبية في القياس البعدي عمى مقياس قيم المواطنة مقارنة بهدرجاتيم عمهى القيهاس القبمهي،
وبالمقارنههة بههدرجات أفههراد المجموعههة الضههابطة فههي القيههاس البعههدي ،وعههدم وجههود فههروق فههي
درجات أفراد المجموعة الضابطة بهين القياسهين القبمهي والبعهدي ،وكهذلك عهدم وجهود فهروق فهي
درجههات أف هراد المجموعههة التجريبيههة بههين القياسههين :البعههدي والمتابعههة ،وذلههك عمههى مقيههاس قههيم
المواطنة .وبيذه النتائج تحقق صحة الفرضين :السادس والسابع.
تتفههق ىههذه النتيجههة مههع نتيجههة دراسههة األميههري (ٕٓٔٓ) ،التههي توصههمت إلههى فاعميههة
البرنههامج اإلرشههادي فههي تنميههة االنتمههاء الههوطني (ويتضههمن قههيم :األمانههة ،التعههاطف ،االحت هرام،
أيضها مهع مها أشهارت إليهو
المسئولية ،الشجاعة) لدي طمبة جامعة تعز .كما تتفق ىذه النتيجهة ً
نتيجههة صههالح (ٕٓٔٓ) مههن فاعميههة البرنههامج اإل رشههادي فههي تنميههة قههيم المواطنههة لههدى طههالب
وخريجي جامعة اليرموك.
ويتفق ىذا مع ما ذكره محمود (ٕٔٔٓ) من أن األنشطة والممارسات المختمفهة يمكهن
أن تسيم في ترجمة مفاىيم المواطنة المجردة إلى سموك ومنيج حياتي يتعايش معهو الفهرد فهي
بدال من كونو مجموعهة
واقع حياتو اليومية ،ومن ثم سيترجم مفيوم المواطنة إلى سموك عممي ً

معارف يتم حشوىا في أذىان األفراد.

وقههد تأكههدت فاعميهههة البرنههامج اإلرشهههادي فههي تنميههة قهههيم المواطنههة ،وذلهههك مههن خهههالل
المقارنة بين متوسطي رتب المجموعتين :التجريبية ،والضابطة بعد تطبيهق البرنهامج عمهى أفهراد
المجموعههة التجريبيههة فقههط ،وىههو مهها يعههد نتيجههة منطقيههة ،حيههث لههم يتعههرض أف هراد المجموعههة
الضابطة ألية خبرات أو أنشطة قد يكهون مهن شهأنيا إحهداث أي أثهر إيجهابي بالنسهبة ليهم ،فهي
حين حدث تغير إيجابي ألفراد المجموعة التجريبية التي تم تطبيهق البرنهامج بأنشهطتو المختمفهة
عمييا ،ومن ثم يمكن القول إن ىذا التغير يرجع إلى البرنهامج اإلرشهادي المسهتخدم فهي تنميهة
قيم المواطنة.
كمهها تأكههدت اسههتمرار فاعميههة البرنههامج اإلرشههادي فههي تنميههة قههيم المواطنههة ،وذلههك مههن
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إحصائيا بهين القياسهين :البعهدي ،والتتبعهي لممجموعهة التجريبيهة،
خالل عدم وجود فروق دالة
ً
وىذا يشير إلى استمرار فاعمية البرنامج إلى ما بعد انتيائو ،وأثناء فترة المتابعة ،وعهدم حهدوث
انتكاسة بعد انتيائو.
ويمكهههن تفسهههير ذلهههك فهههي ضهههوء أن البرنهههامج اإلرشهههادي بمههها يتضهههمنو مهههن ميهههارات
اجتماعيهههة متنوعهههة ،والتهههي اتسهههمت بالمسهههئولية االجتماعيهههة التهههي اكتسهههبيا أفهههراد المجموعهههة
التجريبية من خهالل جمسهات البرنهامج ،والتهي تهدربوا عمييها ومارسهوىا إلهى أن أصهبحت أسهموب
حياة؛ األمر الذي سمح ليم بتعميم ىذه الميارات مع المواقف الحياتية المختمفهة ،كمها أسهيمت
فههي إعههادة إدراكيههم لخب هراتيم وأفكههارىم ومشههاعرىم وسههموكياتيم المرتبطههة بقههيم المواطنههة بشههكل
بعيدا عن األفكار والمشاعر السمبية.
جديد من الوعي ً

توصيات الدراشة:
ٔ -قيام مؤسسات المجتمع المختمفة (المساجد ،والجامعات ،والمدارس ،ووسائل اإلعالم... ،
إلخ) بدورىا اإليجابي التوعوي في تنمية المسئولية االجتماعية وقيم المواطنة.
ٕ -االىتمام باإلرشاد النفسي في الجامعات ووضعو عمى خريطة الدراسة الجامعية ،بيف
تنمية الميارات االجتماعية المختمفة المرتبطة بالمسئولية االجتماعية ،لما ليا من دور
تنموي ،ووقائي ،وعالجي.
ٖ -تشجيع الشباب عمى المساىمة في أنشطة الخدمة العامة األنشطة التطوعية والتواصل
مع المؤسسات األىمية والحكومية في المجتمع من أجل ربطيم بأىداف التنمية الشاممة.
ٗ -إعطاء الشباب نموذج القدوة من خالل التعريف بالشخصيات والرموز التي ليا أدوار
ميمة في التاريخ اإلسالمي بشكل عام والسعودي بشكل خاص في مختمف المجاالت،
تأكيدا لمبدأ التواصل والتكامل بين األجيال.
ً
٘ -عقد المقاءات بشكل دوري مع الشباب وتعزيز قيم الحوار في األنشطة المختمفة باحترام
الرأي والرأي اآلخر ،وتعمم آداب اإلنصات واالستماع.
 -ٙتفعيل دور أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في تشجيع طالبيم لمقيام بأدوارىم
اجتماعيا ،من أجل تنمية قيم المواطنة لدييم.
االجتماعية وممارسة السموكيات المسئولة
ً

ظهر وتكدير:

ىذا البحث تم دعمو من خالل البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العممي –

جامعة الممك خالد– المممكة العربية السعودية برقم ).(G . R . P- 165 – 39
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املرادع:
إب هراىيم ،الشههافعي إب هراىيم (ٕٗٓٓ) .عالقههة المس هئولية االجتماعيههة بههالحكم الخمقههي وبعههض متغي هرات

الشخصهههية لهههدى طهههالب كميهههة المعممهههين فهههي المممكهههة العربيهههة السهههعودية ،المجمهههة

التربوية ،جامعة الكويت.ٔٔ٘-ٔ٘ٚ ،ٚٔ ،

إبهراىيم ،الشههيماء عبههد السهالم (ٕٔٔٓ) .المواطنههة والقههيم األساسهية التههي ترتبيهها فهي المجتمههع ،مجمههة
الديمقراطية (وكالة األىرام) – مصر.ٖٔٚ ٕٔٗ ،)ٔٔ(ٗٔ ،

إسماعيل ،صالح محمد سامي (ٕٗٔٓ) .قيم المواطنة لدي الشباب الجامعي السعودي ،مجمة الخدمة
االجتماعية ،الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين.٘ٗٔ-ٙٓ٘ ،٘ٔ ،

إمام ،سيير محمود؛ وعبهد البهاقي ،سهموى محمهد (ٕ٘ٔٓ) .العالقهة بهين التوافهق الدراسهي والمسهئولية
اسهيا.
االجتماعية نحو األقران لدي عينة من تالميذ المرحمهة االبتدائيهة المتفهوقين در ً
مجمة دراسات تربوية واجتماعية – مصر.ٜٕٗ – ٜٜٛ ،)ٕ(ٕٔ ،

األميري ،أحمد عمي أحمد (ٕٓٔٓ) .فاعمية برنامج إرشادي لتنمية االنتماء الوطني لدي طمبة جامعهة
تعز ،مجمة رسالة الخميج العربي ،المممكة العربية السعودية.ٔٗٓ – ٙٓ ،ٖٔ ،

البموي ،محمد بن سميمان (ٖٕٗٔىه) .تشكل ىوية األنا والمسئولية االجتماعية لدى عينة مهن طهالب
التخصصات والمستويات المختمفة بجامعة أم القرى ،رسالة ماجستير غير منشهورة،

كمية التربية ،جامعة أم القرى.

جاب اهلل ،سيد (ٖٕٓٓ) .إشكالية القيم لهدى الشهباب الجهامعي بهين ثقافهة العولمهة والثقافهة التقميديهة.
مجمة كمية اآلداب ،جامعة طنطا.ٗٛٗ – ٕٗ٘ ،ٔٙ ،

الحهههارثي ،زايهههد بهههن عجيهههر (٘ .)ٜٜٔبنهههاء مقيهههاس لممسهههئولية الشخصهههية االجتماعيهههة فهههي المجتمهههع
السعودي .جامعة قطر :مركز البحوث التربوية.

الحههارثي ،زايههد بههن عجيههر (ٕٔٓٓ) .واقههع المس هئولية الشخصههية االجتماعيههة لههدي الشههباب السههعودي
وسبل تنميتو .الرياض :أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية.

الحبيههب ،فيههد بههن إب هراىيم (ٕ٘ٓٓ) .االتجاىههات المعاصههرة فههي التربيههة الوطنيههة ،دراسههة مقدمههة لمقههاء
السههنوي الثالههث عشههر لقههادة العمههل التربههوي بالباحههة ،والمنعقههد فههي جامعههة الباحههة

بالمممكة العربية السعودية خالل الفترة من ٔٓ- ٚمايو.٘ٔ - ٕٙ ،

الحهراري ،صهالح الهدين أبهوبكر ( .)ٕٓٔٙدور األسهرة فههي ترسهيخ قهيم المواطنهة ،مجمهة التربهوي ،كميههة
التربية بالخمس ،جامعة المرقب ،ليبيا.ٔٓٙ-ٛ٘ ،ٛ ،
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حمدان ،سهعيد بهن سهعيد ناصهر ( .)ٕٓٓٛدور األسهرة فهي تنميهة قهيم المواطنهة لهدي الشهباب فهي ظهل
تحههديات العولمههة ،الممتقههي العممههي لألسههرة السههعودية والتغيهرات المعاصههرة ،الجمعيههة
السعودية لعمم االجتماع والخدمة االجتماعية ،والمنعقد في جامعة اإلمهام بهن سهعود

اإلسهالمية بالمممكههة العربيهة السههعودية خهالل الفتههرة مهن ٓٔ – ٕٔ مههايو- ٔٛٙ ،

ٖٕ٘.

رزق ،حنههان عبههد الحمهيم (ٕٕٓٓ) .دور بعههض الوسههائط التربويههة فههي تنميههة وتأصههيل القههيم األخالقيههة
لدى الشباب في ظل مالمح النظام العالمي الجديهد ،مجمهة كميهة التربيهة بالمنصهورة،

.ٔ٘ٙ- ٜٚ ،ٗٛ

الرشيدي ،فاطمة سهحاب جمهوي (ٕ٘ٔٓ) .المسهئولية االجتماعيهة لهدى طمبهة كميهة اآلداب والعمهوم فهي

محافظههة الههرس فههي ضههوء بعههض المتغي هرات ،دراسههات تربويههة ونفسههية ،مجمههة كميههة

التربية بالزقازيق.ٚٔ –ٗ ،ٛٚ ،

الزبون ،أحمد محمد عقمة (ٕٗٔٓ ) .المسئولية االجتماعية وعالقتيها بمنظومهة القهيم الممارسهة لهدي
طمبههة جامعههة البمقههاء التطبيقيههة ،المجمههة األردنيههة فههي العمههوم االجتماعيههة،)٘(ٖ ،

.ٖٕٗ-ٖٙٚ

زىران ،حامد عبد السالم (ٕٓٓٓ) .عمم النفس االجتماعي .القاىرة :عالم الكتب.

زىران ،حامد عبد السالم (ٕ٘ٓٓ) .التوجيو واإلرشاد النفسي (طٗ) .القاىرة :عالم الكتب.

سهرحان ،محمههد محمههود محمههد (ٕٔٔٓ) .برنهامج لتنميههة المواطنههة الفعالههة لهدي الشههباب الجههامعي مههن

منظور طريقة تنظيم طريقة تنظيم المجتمع ،مجلة دراسات فهي الخدمهة االجتماعيهة
والعموم اإلنسانية– مصر.ٖٙٚ - ٘ٛٗ ،)ٕ(ٖٓ ،

سكران ،محمد (ٕٓٔٓ) .التربية وتنمية ثقافة المواطنة .مجمة رابطة التربية الحديثة-ٔ٘ٚ ،)ٖ( ٛ ،
٘.ٔٚ

السيد ،أحمد جابر أحمد (ٖ .)ٜٜٔإعداد برنامج لتنمية مفاىيم االنتماء والمسؤولية االجتماعيهة لهدي

تالميههذ الصههف الرابههع االبتههدائي فههي مجههال منههاىج الدراسههات االجتماعيههة ،المجمههة

التربوية ،مصر.ٔٛ٘-ٖٜٔ ،)ٔ(ٛ ،

السههيد ،فاطمههة خميفههة ( .)ٕٓٔٙفاعميههة برنههامج إرشههادي لتنميههة المسههئولية االجتماعيههة لههدي طالبههات
الجامعة .مجمة كمية اآلداب – جامعة طنطا.ٖٔٛ٘ – ٖٔٗٓ ،)ٖ(ٕٜ ،
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فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.
الشرقاوي ،موسي عمهي (ٕ٘ٓٓ ) .وعهي طهالب الجامعهة بهبعض قهيم المواطنهة :دراسهة ميدانيهة مجمهة

دراسههات فههي التعمههيم الجههامعي .مجمههة كميههة التربيههة ،جامعههة الزقههازيق- ٕٔٔ ،ٜ ،

ٕ.ٜٔ

الشمري ،ىادي عاشق بداي (ٕ٘ٔٓ) .العالقة بين المسئولية االجتماعية وثقافة التسامح بهين طهالب
جامعهة نهايف العربيهة لمعمهوم األمنيهة ،المجمهة الدوليهة لمتعمهيم المتعهدد التخصصههات،
.ٕٔٓ-ٔٓٔ ،)ٗ(ٙ

الشناوي ،محمد محروس (ٕٔٔٓ) .بحوث فهي التوجيهو اإلسهالمي لإلرشهاد والعهالج النفسهي .القهاىرة:
دار غريب.

صههالح ،نجههالء محمههد (ٕٓٔٓ) .نحههو برنههامج مقتههرح فههي خدمههة الجماعههة لتنميههة قههيم المواطنههة لههدي

الشهههباب الجهههامعي :دراسهههة وصهههفية مطبقهههة عمهههي طهههالب جامعهههة اليرمهههوك .مجمهههة

الدراسههات فههي الخدمههة االجتماعيههة والعمههوم اإلنسههانية – مصههر- ٔٚٛٛ ،)ٗ(ٕٛ ،

.ٔٛٔٙ

الصائغ ،محمد بن حسن (ٕ٘ٓٓ) .دراسة تحميمية لكتهاب التربيهة الوطنيهة المقهرر عمهى طهالب الصهف

الثالث الثانوي بالمممكة العربية السعودية ،ورقة مقدمة لندوة بناء المنهاىج األسهس

والمنطمقات ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود ،الرياضٕٔٗٗ/ٖ/ٕٓ-ٜٔ ،ىه.

الصبيح ،عبد اهلل بن ناصر (ٕ٘ٓٓ) .المواطنة كما يتصورىا طالب المرحمة الثانوية في المممكة

العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض المؤسسات االجتماعية ،بحث مقدم إلى المقاء
الثالث عشر لقادة العمل التربويين المنعقد في منطقة الباحة ،والمنعقد في جامعة

الباحة في المممكة العربية السعودية ،في الفترة من  ٔٓ-ٚمارس ،تم الرجوع ليا

بتاريخ

ٔٔ

أغسطس

،ٕٓٔٛ

من

خالل:

http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alsobiah.doc

الصمادي ،أحمد عبد الحميد .)ٕٓٓٛ( .دراسة تطويرية

لمقياس المسئولية االجتماعية لطمبة الجامعات األردنية .مجمة جامعة الشارقة
لمعموم اإلنسانية واالجتماعية.ٕٜٛ - ٕٖٚ ،)ٖ(ٙ ،

الصمادي ،أحمد عبد المجيد؛ والزعبي ،فايز كريم أحمد ( .)ٕٓٓٚأثر اإلرشاد الجمعي بطريقة العالج

الواقعي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى عينة خاصة من الطمبة األيتام ،مجمة

العموم التربوية والنفسية ،البحرين.ٖٕٔ-ٔٔٔ ،)ٔ(ٛ ،
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فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.
طههو ،أمههاني محمههد ؛ عبههدالحكيم ،فههاروق جعفههر (ٖٕٔٓ) .تربيههة المواطنههة بههين النظريههة والتطبيههق،
القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

العامر ،عثمان بن صالح (ٕ٘ٓٓ) .أثر االنفتاح الثقافي عمى مفيوم المواطنة لدى الشباب

السعودي :دراسة استكشافية ،بحث مقدم إلى المقاء الثالث عشر لقادة العمل

التربويين المنعقد في منطقة الباحة في المممكة العربية السعودية ،في الفترة من

 ٔٓ-ٚمارس ،تم الرجوع ليا بتاريخ  ٔٙيوليو  ،ٕٓٔٚمن خالل:

http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alsobiah.doc
عبد الرازق ،ماىر (ٕٗٓٓ) .استخدام العالج المعرفي في تنمية

المسئولية االجتماعية لدي طمبة الجامعة ،مجمة دراسات في الخدمة والعموم

اإلنسانية ،جامعة حموان.ٖٛٓ–ٛٔٔ ،)ٕ( ٔٙ ،

عبههدالرحمن ،حمههدي (ٕٔٓٓ) .المشههاركة السياسههة لمم هراءة ،خبههرة الشههمال اإلفريقههي ،القههاىرة :مركههز
دراسات المستقبل اإلفريقي.

عبدالصمد ،إيمان عبده (ٕٓٓٓ) .قيم التسامح والسالم في التربية اإلسالمية في التعميم العام ،مجمهة
كمية التربية – جامعة بنيا.ٜٚ-ٗٛ ،)ٔٓ(ٗ٘ ،

عبدالمقصود ،حسنية غنيمي (ٕ٘ٓٓ) .دراسات وبحوث في عمم نفس الطفل .القاىرة :عالم الكتب.

عبدالمقصود ،حسنية غنيمهي (ٕٕٓٓ) .المسهئولية االجتماعيهة لطفهل مها قبهل المدرسهة :دليهل عممهي،
القاىرة :دار الفكر العربي.

عبهدالنور ،محمهد عبههدالتواب (ٕٓٓٓ) .أثهر اإلرشههاد االنتقهائي فهي تعههديل االتجهاه نحههو الهزواج العرفههي
لدى عينة مهن الشهباب الجهامعي ،مجمهة البحهث فهي التربيهة وعمهم الهنفس،)ٖ(ٖٓ ،

.ٕٜٖ-ٕٗٚ

عبيهد ،معتهز محمهد (ٕٓٔٓ) .العالقهة بهين التوكيديهة واالنتمهاء لعينهة مهن الشهباب الجهامعي ،المههؤتمر
السنوي الخامس عشر ،مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس.ٖٙٗ-٘ٚٛ ،

عثمههان ،سههيد أحمههد ( .)ٜٔٛٙالمس هئولية االجتماعيههة والشخصههية المسههممة .دراسههة نفسههية تربويههة.
القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

عثمههان ،سههيد أحمههد (ٖ .)ٜٜٔالمس هئولية االجتماعيههة :مقيههاس المس هئولية االجتماعيههة واسههتعماالتو.
القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.
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فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة.
عههزب ،حسههام الههدين (ٕٕٓٓ) .فعاليههة برنههامج عالجههي تفاوضههي تكههاممي فههي التغمههب عمههى سههموكيات
العنف لدى عينة مهن المهراىقين .المهؤتمر السهنوي التاسهع لمركهز اإلرشهاد النفسهي،

جامعة عين شمس.ٛٔ-ٔ ،ٕ ،

العمي ،يسري يوسف ( .)ٕٓٔٙأثر المشاركة فهي األنديهة عمهى تنميهة المسهئولية لهدي طالبهات جامعهة
البمقاء التطبيقية من وجية نظرىن .مجمة العموم التربوية – مصهرٖ٘ٛ ،)ٔ(ٕٗ ،

– ٔٔ٘.

القحطههاني ،عمههي سههعيد (ٕٕٔٓ) .فاعميههة برنههامج مقتههرح لتنميههة قههيم المواطنههة لههدي تالميههذ الصههفوف
العميههها فهههي المرحمهههة االبتدائيهههة بالمممكهههة العربيهههة السهههعودية .رسهههالة دكتهههوراه غيهههر

منشورة ،كمية التربية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.

قاسههم ،جميههل محمههد ( .)ٕٓٓٛفاعميههة برنههامج إرشههادي لتنميههة المسههئولية االجتماعيههة لههدى طههالب
المرحمة الثانوية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كميهة التربيهة ،الجامعهة اإلسهالمية،

غزة.

المشيخي ،غالب بن محمد عمي ( .)ٕٓٔٙفاعميهة برنهامج إرشهادي فهي تنميهة المسهئولية االجتماعيهة
لدي طالب جامعة الطائف ،المجمة التربوية الدوليهة المتخصصهة ،الجمعيهة األردنيهة

لعمم النفس.ٕ٘ٛ – ٘ٓٛ ،)٘(ٜ ،

ناصر ،إبراىيم (ٕٕٓٓ) .المواطنة .عمان :دار مكتبة الرائد العممية.

اليونسكو ( .)ٕٓٔٚاليونسكو والشباب :االستراتيجية ،تم الرجوع ليا بتاريخ ٕٔ سبتمبر ،ٕٓٔٛ
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