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   ا���ؤو��� ا�������� و������ ���ض ا���
�رات ا������    
 

  

  *فواز أيوب املومين  د.
 **حممد خالد املعايند.                                                                    

  ا����ص

ى المسـؤولية االجتماعيـة وعالقتهـا بـبعض المتغيـرات البيئيـة هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـ
) طالبــاً وطالبــة مــن قســمي  420لــدى عينــة مــن طلبــة الجامعــة األردنيــة. تألفــت عينــة الدراســة مــن (

العمــل االجتمــاعي واالقتصــاد فــي الجامعــة األردنيــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحثــان بتطــوير 
ـــة ـــاس المســـؤولية االجتماعي ـــائج األوســـاط الحســـابية، مقي ـــان الســـتخالص النت ، وقـــد اســـتخدم الباحث

  .t-testواالنحرافات المعيارية، واختبار 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى المسؤولية االجتماعية جاء بدرجة متوسطة علـى األداة       

جتماعيــة ككــل، وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــة تحمــل المســؤولية اال
تعزى إلى متغير التخصص، ومتغير القطاع التربوي الذي تتبع له المدرسة التي تخرج منها الطلبة في 
ـــدين للعمـــل  ـــر ممارســـة الوال ـــة للعمـــل التطـــوعي، ومتغي ـــر ممارســـة الطلب ـــى متغي ـــة، وإل المرحلـــة الثانوي

  التطوعي، ومتغير مكان إقامة األسرة. 
دالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس على المقياس الكلي، وقد ولم تظهر النتائج وجود فروق       

  خرجت الدراسة ببعض التوصيات في ضوء النتائج والمناقشة. 
   

الكلمات المفتاحية: المسؤولية االجتماعيـة، طلبـة الجامعـات، ممارسـة العمـل التطـوعي، العوامـل 
  البيئية
  
  
  
  

  األردن-ردنيةاجلامعة األ- معهد العمل االجتماعي -أستاذ مساعد *
  األردن-اجلامعة األردنية- معهد العمل االجتماعي -مشاركأستاذ  **
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  المقدمة -1

وقيمه ومراعاة شعور اآلخرين، واحملافظة على املنجزات الوطنية واملمتلكات العامة،  عإن االهتمام باتم    
ن األمــور ذات الصــلة، يتطلــب وتغليــب املصــلحة العامــة علــى املصــلحة اخلاصــة، وتقبــل التعدديــة وغريهــا مــ

  وجود أفراد يؤمنون ذه القيم، ويتمتعون مبستوى مقبول من املسؤولية االجتماعية. 

أما يف الواقع فإننا جنُد األمر خمتلفاً، حيث تتدىن املسؤولية االجتماعية لدى بعـض الشـباب، ويعـاين اتمـع 
ية البشرية واالقتصادية والسياسية، وتكلف خزينة األردين من مشاكل اجتماعية متعددة تعيق عمليات التنم

  الدولة مئات املاليني من الدوالرات. 

ومبا أن اجلامعات تعترب مراكز إشعاع حضاري، فإنه يقع على عاتقهـا مسـؤولية كـربى مـن حيـث إعـداد بيئـة 
أم من  زمةجامعية، تكون مبستوى التحديات سواًء من حيث صقل شخصية الطالب باملهارات والعلوم الال

خالل نشاطات ال منهجية، تعزز قيم حتمل املسؤولية لدى طلبتها الذين سيعهد إليهم يف املستقبل القريب 
  أمانة إدارة مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص، ومؤسسات اتمع املدين املختلفة.

  مفهوم المسؤولية االجتماعية 1-1

النظريــة لعلــوم خمتلفــة منهــا: علــم الــنفس، وعلــم  للمســؤولية االجتماعيــة تعــاريف متعــددة تعكــس األطــر     
 , Cicognani, Pirini, Keyes , Joshanloo) االجتماع، وعلم االقتصاد واألعمال، وعلـم القـانون 

Rostami & Nosratabadi, 2008). .  

) بأـا "مسـؤولية الفـرد الذاتيـة عـن اجلماعـة أمــام 1984: يعرفهـا زهـران (فمـن الجانـب النفسـي •
ام اجلماعـة وأمـام اهللا، وهـي الشـعور بالواجـب والقـدرة علـى حتملـه والقيـام بـه". ويعرفهـا نفسه وأمـ

) بأــا "إشــباع الفــرد حلاجاتــه مــع عــدم حرمــان اآلخــرين مــن فــرص 2008الصــمادي وعثامنــة (
إشباع " حاجام يف شىت امليادين واـاالت، الـيت تشـمل الفـرد ذاتـه واألهـل واألصـدقاء واجلـريان 

) بأــــا "املســــؤولية الفرديــــة عــــن 2010. ويعرفهــــا عثمــــان (عــــات علــــى كافــــة املســــتويات"واتم
اجلماعة، وهي مسـؤولية الفـرد أمـام ذاتـه عـن اجلماعـة الـيت ينتمـي إليهـا، وهـي تكـوين ذايت خـاص 
حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها، وفيها يكون الفرد مسؤوًال ذاتياً عن اجلماعة، أي أنـه مسـؤول أمـام 
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أو أن صورة اجلماعة يف واقع األمر منعكسة يف ذاته. وتعرب املسؤولية االجتماعية عن درجة  ذاته،
  االهتمام والفهم واملشاركة للجماعة وتنمو تدرجيياً عن طريق الرتبية والتطبيع االجتماعي."

يش ) بأا "التزام املرء بقوانني اتمع الذي يع1974: يعرفها بيصار (ومن الجانب االجتماعي •
فيه وبتقاليده ونظمه، سواء أكانت وضعية أم أدبيـة، وتقبلـه ملـا ينـتج عـن خمالفـة هلـا مـن عقوبـات 

 ,Heller et alشرعها اتمع للخارجني عن نظمه أو تقاليد وآدابه". ويعرفها هلري وزمالئه (
والبيئـات الـيت ) بأا "العملية اليت متّكن األفراد من اختاذ القرارات يف املؤسسات والربامج 1984

) بأـا "إقـرار املـرء مبـا يصـدر عنـه مـن أفعـال وأقـوال، 1987تؤثر يف حيام". ويعرفهـا اخلوالـدة (
) بأـــا 1976واســـتعداده العقلـــي والنفســـي لتحمـــل مـــا يرتتـــب عليـــه مـــن نتـــائج" وعرفهـــا غيـــث (

  السلوك الذي يستخدمه الفرد ملواجهة التوقعات.

 Corporate social responsibilityولية االجتماعية املؤسسية وتعّرف اقتصادياً: بأا املسؤ  •
(CSR)  اليتُ تعىن مبسامهة قطاع األعمالBusiness sector  يف حل املشـكالت االجتماعيـة

وللمســؤولية االجتماعيــة مرادفــات اصــطالحية  ).Cramer, 2006املاســة، الــيت تواجــه الــوطن (
 Social، والضـمري االجتمـاعي Social  concernمتعـددة، هـي: االهتمـام االجتمـاعي 

conscience واملشــــاركة االجتماعيــــة ،Social involvement واالســــتجابة االجتماعيــــة ،
Social response ،1980(البادي .(  

وميكـــن القـــول: إن املســـؤولية االجتماعيـــة ختتلـــف بـــاختالف الثقافـــات واتمعـــات وأيـــدلوجيتها، ففـــي      
ي الفردية على روح اجلماعة. ويف اتمعات الشرقية تسود قيم األسرة، ويف منـاطق اتمعات الصناعية تطغ

التجمعات العشـائرية تسـود مصـلحة العشـرية علـى مصـلحة الـوطن.  وهلـذا فـان قيـاس املسـؤولية االجتماعيـة 
ي الســائدة يف أي يتــأثر إجيابــاً أو ســلباً باملنظومــة القيميــة والدينيــة والعدالــة االجتماعيــة، واالســتقرار السياســ

  جمتمع.

ولقـــد أفـــرد اإلســـالم تعليمـــات وتوجيهـــات منهجيـــة هـــدفت إىل تنميـــة قـــيم املســـؤولية االجتماعيـــة حنـــو      
الــذات، واألســرة، واجلماعــة، واجلــريان، والــوطن، واألمــة. حيــث وردت آيــات قرآنيــة حــددت فيهــا املســؤولية 

 }مســـؤولون{َوِقُفـــوُهْم ِإنـُهـــم ســـلم. فقـــد قـــال تعـــاىل: االجتماعيـــة يف األمـــور احلياتيـــة املختلفـــة للمجتمـــع امل
{َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإن السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل أُولـِئَك َكـاَن َعْنـُه ، وقوله تعاىل: 24الصافات
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 عنــه أن ســول اهللا حممــد .  أمــا يف احلــديث الشــريف، فقــد روي عــن عمــر رضــي اهللا36اإلســراء َمْســُؤوًال }
قال"كلكم راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه، فاإلمـام الـذي علـى النـاس راع وهـو مسـؤول عـن رعيتـه، والرجـل 
راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجهـا وهـي مسـؤولة عـن رعيتهـا، وعبـد الرجـل مسـؤول 

  ).عن مال سيده وهو مسؤول عن رعيته". متفق عليه (البخاري

) إىل أن املســؤولية االجتماعيــة تعــد قضــية تربويــة واجتماعيــة 1987ويف هــذا الســياق يشــري اخلوالــدة (      
) أن 1979وأخالقية وقانونية ودينية وقيمية، تتطلب اهتماماً واضحاً داخل اتمعات. فيما يرى عثمان (

  املسؤولية االجتماعية تتكون من عناصر هي:

 سان لذاته، وفهمه لآلخرين.الفهم: وتعين فهم اإلن .1

االهتمام: وتعين االرتباط العاطفي بني الفرد واجلماعة والقيمة االجتماعية للسلوك، واألفعال اليت  .2
 تصدر عن الفرد أو اجلماعة.

املشاركة: وتعين اشرتاك الفرد مع اآلخرين يف القيام بأعمال ذات اهتمام مشرتك تساعد يف حتقيق  .3
 ا.أهداف اجلماعة ودميومته

وإسـالمياً تتكــون املســؤولية االجتماعيــة مــن ثالثــة عناصـر تتمثــل يف الرعايــة واهلدايــة واإلتقــان، فمصــدر      
الرعاية هو االهتمام باجلماعة املسـلمة، ومصـدر اهلدايـة هـو فهـم اجلماعـة ودور الفـرد املسـلم فيهـا، ومصـدر 

  اإلتقان هو التقبل والتنفيذ والتوجيه.

  ) فقد بني أن املسؤولية االجتماعية تقسم إىل جوانب هي:هـ 1409أما اجلعثني (

املســــؤولية االجتماعيــــة: ومصــــدرها علــــم االجتمــــاع، وتُعــــىن بالعالقــــات االجتماعيــــة املتبادلــــة بــــني  .1
 األفراد، وبني الفرد واتمع يف األمور املتعلقة باحلقوق والواجبات.

اليت يفرتض أن يقوم الفرد بأدائها يف احلياة  املسؤولية الشرعية األخروية: وتعين احلقوق والواجبات .2
{َوِقُفـــوُهْم ِإنـُهــــم الـــدنيا والـــيت سيحاســــب عليهـــا يف اآلخــــرة، وهـــو مــــا تشـــري إليــــه اآليـــة القرآنيــــة: 

  .    24الصافات } سؤولونمم
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املنبثقـة مـن الدسـاتري والقـوانني الوضـعية (الشـافعي،  تاملسؤولية القانونية: وتشـمل مجيـع املسـؤوليا .3
1988.( 

املسؤولية األخالقيـة: وتشـمل األخـالق واآلداب الـيت تنبـع مـن داخـل الـنفس، والـيت حتقـق الرضـاء  .4
 ).1988النفسي لفرد يف حالة القيام ا (الشافعي، 

:  Corporate Social Responsibility (CSR)املسـؤولية االجتماعيـة املؤسسـية  .5
عيــة املاســة الــيت يعــاين منهــا اتمــع وعلــى وتعـين مســامهة قطــاع األعمــال يف حــل املشــاكل االجتما

 ).  Cramer, 2006املستوى الوطين (

وللمســـؤولية االجتماعيـــة خصـــائص وشـــروط تتمثـــل يف احلريــــة يف اختيـــار الفعـــل الـــذي ســـترتتب عليــــه      
أكانـت  املسؤولية االجتماعية، وسالمة القوى العقلية يف اختيار الفعل املسؤول، واملراقبة على األفعـال سـواءً 

السلطة قانونية، أو أخالقية، أو إهلية، أو أخالقية، وأخرياً طبيعة املسـؤولية الـيت يرتتـب عليهـا الفعـل (التـك، 
2004 .(  

علـى أن علـم الـنفس الفـردي (العـالج  )2003(املشـار إليـه يف الضـامن،  Adler  وقـد ركـز أدلـر      
  واالنتماء لآلخرين، ودورمها يف التخفيف من القلق.  االجتماعي ماالدلري) أوىل أمهية خاصة لعنصر االهتما

ويف هــذا الســـياق يتوجـــب علينــا التعامـــل مـــع مخســة أشـــياء رئيســـية والعمــل علـــى إتقاـــا وهــي: عالقتنـــا مـــع 
أصــدقائنا وأســرنا، وعالقتنــا بالعمــل، وعالقتنــا مــع اجلــنس األخــر، وشــعورنا جتــاه أنفســنا، والعمــل مــن أجــل 

  ).  2009؛ املومين والزغول، 2003ضامن، حتقيق هذه األهداف (ال

) املسؤولية االجتماعية مـن بعـدها النفسـي واالجتمـاعي معتـرباً Glaser, 1986كما تناول غالسر (      
إياها مؤشراً للصحة النفسية، فالشخص املضطرب نفسياً يعاين من تدين يف مستوى املسؤولية االجتماعيـة، 

فــإن مســتوى الصــحة النفســية يكــون متــدنياً، ممــا يســبب لــه عزلــة عــن  وتــدين يف مســتوى التكيــف. وبالتــايل
  حميطه، وتوتُر يف عالقاته االجتماعية، وقد ميهد ذلك الطريق األقرب إىل االنتحار. 

 &  ,Smetana,  Campione-Barr( ، بــار، و متزجــر -وتــرى مستانــا، وكــامبيون     
Metzger, 2006إىل ( تمعيــة أن اخنــراط املــراهقني يف اتمــع مــن خــالل املشــاركة اSocial 
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participation  م الذاتيةتزيد من مستوى كفاءSelf –efficacy  ـام الشخصية، كمـا أوسيطر
  حتقق هلم نتائج منائية إجيابية.  

 التفكـري مسـتوى بـني دالـة موجبـة ارتباطيـه عالقـة وجـودوعلـى املسـتوى األخالقـي فقـد تبـني عالقـة      
). وكـذلك فـإن الشـخص املسـؤول 2009طلبة اجلـامعيني (مشـرف،  واملسؤولية االجتماعية لدى األخالقي

اجتماعيـــاً يتمتـــع بصـــفات وخصـــائص ســـلوكية متعـــددة منهـــا األمانـــة وجتنـــب الغـــش، وحتمـــل املســـؤولية عـــن 
بـه ويعتمــد أفعالـه، وعـدم إلقــاء اللـوم علــى اآلخـرين، والتفكــري مبصـاحل اآلخـرين ورعايتهــا، وأن يكـون موثوقــاً 

  ).1999عليه، وأن تكون لديه القدرة على إجناز املهام املوكلة له بصورة صحيحة ودقيقة (امحد، 

الفـرد بالتهـاون املتمثـل يف فتـور اهلمـة يف  عنـد االجتماعيـة املسـؤولية أخالقيـة اعـتالل مظـاهر وتكمـن     
 مظـاهر جلماعة. وبالنسبة للجماعة فإن  العمل والالمباالة والعزلة، حبيث يكون الفرد ال تربطه عالقات با

االجتماعيـة تكــون بالتشــكك، حيـث تكــون هنــاك مشـكلة يف تقــدير قيمــة األشــخاص،  املسـؤولية اعـتالل
وتزعـــزع الثقـــة بـــاآلخرين، والتفكـــك الـــذي يـــؤدي إىل التنـــازع والفرقـــة بـــني األفـــراد، وتـــدين مســـتوى املشـــاركة 

ن املسؤولية واملتضمن عدم قدرة اجلماعة والفرد يف احتمال أعبائها املستندة إىل االهتمام والفهم، والتهرب م
    )2008(قاسم، 

وقد أجريت دراسات متنوعة يف موضوع املسؤولية االجتماعية وعالقتها مبتغريات متعـددة، وفيمـا يلـي       
تغـريات متعـددة، عرض تفصيلي للدراسات العربية واألجنبية اليت حبثت يف املسؤولية االجتماعيـة وعالقتهـا مب

  سواء لدى الطلبة اجلامعيني أو لدى أفراد اتمع بشكل عام.  

) دراســة هــدفت إىل بنــاء مقيــاس للمســؤولية االجتماعيــة لــدى طلبــة اجلامعــة 1989أجــرى الــدليمي (      
اد.  ) طالبــاً وطالبــة مــن جامعــة بغــد600يف مرحلــة مــا بعــد احلــرب اإليرانيــة العراقيــة علــى عينــة مكونــة مــن (

أظهـــرت النتـــائج أن متوســـط اســـتجابات الطالبـــات أكـــرب مـــن متوســـط اســـتجابات الطـــالب يف الدراســـات 
العلميـــة، كمـــا أشـــارت النتـــائج إىل أن متوســـط درجـــات الطـــالب أكـــرب مـــن متوســـط درجـــات الطالبـــات يف 

  ختصصات الدراسات اإلنسانية.

ق بــني الــذكور واإلنــاث يف درجــة ) دراســة هــدفت إىل التحقــق مــن الفــرو 1990وقــد أجــرى موســى (     
حتمـل املســؤولية االجتماعيـة لــدى طلبــة مراكـز التأهيــل الرتبــوي يف جامعـة األزهــر. تألفــت عينـة الدراســة مــن 
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ــــة إحصــــائياً يف مســــتويات املســــؤولية 60( ــــائج الدراســــة وجــــود فــــروق دال ــــة. وقــــد أظهــــرت نت ) طالبــــاً وطالب
خـرى لصـاحل اإلنـاث، مبعـىن أن هنـاك أبعـاد للمقيـاس تتناسـب االجتماعية لصاحل الذكور يف بنـود املقيـاس وأ

  وطبيعة اإلناث وأبعاد أخرى تتناسب وطبيعة الذكور.

) بدراسة هدفت إىل التعرف على العالقة بني املسؤولية االجتماعية والقيم الدينيـة 1990وقام متويل (     
الدراسـة إىل وجـود ارتبـاط موجـب داٍل  ) طالباً وطالبة جامعيـة. وبينـت نتـائج357لدى عينة تكونت من (

االجتماعيـة والقـيم االجتماعيـة والدينيـة، ووجـود ارتبـاط سـالب داٍل  ةإحصائياً للذكور واإلناث بني املسـؤولي
إحصائياً بني القيم املسؤولية االجتماعية والقيم االقتصادية واجلماليـة والسياسـية، كمـا ظهـرت النتـائج تفـوق 

  يف مستويات حتمل املسؤولية االجتماعية.  الطالبات على الذكور 

) دراسة هدفت إىل قياس املسؤولية االجتماعية لدى عينة من طلبة 1994كما وأجرى كفايف والنيال (      
) طالبـــاً وطالبــة. وأشـــارت نتـــائج الدراســة إىل وجـــود فـــروق يف 188اجلامعــة، وتكونـــت عينـــة الدراســة مـــن (

  عاً ملتغري اجلنس وكانت الفروق لصاحل اإلناث.متوسطات املسؤولية االجتماعية تب

) دراسة هدفت إىل بناء مقياس للمسؤولية االجتماعية يف اتمـع السـعودي. 1995وأجرى احلارثي (     
) شخصـاً مــن فئـات عمريــة خمتلفـة. وقــد أشـارت نتــائج الدراسـة إىل وجــود 522تألفـت عينــة الدراسـة مــن (

  ولية االجتماعية والعمر الزمين.عالقة ارتباطيه موجبة بني املسؤ 

) بدراسة هدفت إىل الكشف عـن العالقـة بـني املسـؤولية االجتماعيـة وتنظـيم الوقـت 2003وقام الشايب (
) طالــب وطالبــة. وأظهــرت نتــائج 502لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة دمشــق، تكونــت عينــة الدراســة مــن (

ملســـؤولية االجتماعيـــة تبعـــاً ملتغـــريي اجلـــنس الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف مســـتويات ا
  والتخصص.

) هـــــدفت إىل قيـــــاس الشخصـــــية الناضـــــجة وعالقتهـــــا باملســـــؤولية 2004كمـــــا أجـــــرى التـــــك دراســـــة (      
  ) طالباً وطالبة.467االجتماعية لدى عينة من طلبة جامعة املوصل. تألفت عينة الدراسة من (

لية االجتماعية كانت متوسطة لدى مجيع أفراد الدراسة، كما وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى املسؤو  
أظهـرت النتــائج أيضـاً أن مســتوى املسـؤولية االجتماعيــة يف التخصصـات اإلنســانية كانـت متوســطة، وبينــت 
الدراســـة إىل وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً لصـــاحل الـــذكور، ووجـــود أيضـــاً فـــروق دالـــة إحصـــائياً يف التخصـــص 

  نسانية. ولصاحل التخصصات اإل
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) بدراسة هدفت إىل التعرف علـى درجـة حتمـل طلبـة جامعـة الريمـوك للمسـؤولية 2008وقام العمري (     
) طالبـاً وطالبـة. وبينـت نتـائج الدراسـة إىل أن درجـة حتمـل 1093االجتماعية. تكونت عينة الدراسـة مـن (

نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات أفراد العينة للمسؤولية االجتماعية قد كانت بدرجة عالية، كما كشفت 
داللة إحصائية يف درجة حتمل أفراد العينة للمسؤولية االجتماعية، وذلك على الدرجة الكلية للمقيـاس تبعـاً 
ملســــــتويات متغــــــريي كــــــل مــــــن منــــــط التنشــــــئة األســــــرية والتخصــــــص ولصــــــاحل التنشــــــئة األســــــرية الدميقراطيــــــة 

  والتخصصات اإلنسانية.

) دراسة هدفت إىل تطوير مقيـاس املسـؤولية االجتماعيـة لطلبـة 2008ي وعثامنة (كما أجرى الصماد      
فقرة موزعة على  43اجلامعات األردنية باعتباره مؤشر للصحة النفسية، وتكون املقياس بصورته النهائية من 

  ستة جماالت، كما متتع املقياس بدرجة معقولة من الصدق والثبات.

) دراســة علــى 2009ري األخالقــي باملســؤولية االجتماعيــة أجــرت مشــرف (وللتحقــق مــن عالقــة التفكــ     
 وجود الدراسة نتائج أظهرت) طالب وطالبة من طلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة. وقد 600عينة مكونة من (

 وجـود تبـني اإلنـاث، كمـا ولصـاحل واإلنـاث الـذكور بـني االجتماعيـة املسـئولية مسـتوى يف داللـة ذات فـروق
 واألسـرة العـايل املسـتوى االقتصـادي ذات األسـرة بـني االجتماعيـة املسـؤولية مسـتوى يف داللـةذات  فـروق
 املـنخفض. ومل تظهـر النتـائج املسـتوى االقتصـادي ذات األسرة ولصاحل املنخفض االقتصادي املستوى ذات
 املنطقة متغري أو ،الدراسي املستوى متغري إىل تعزى االجتماعية املسؤولية مستوى يف داللة ذات فروق وجود

 األسرة. متغري حجم أو السكنية،

) دراسة هدفت إىل دراسة العالقة بني املسؤولية Biranchi & Banu, 1983قام بريانتشي و بانو (      
) من الطلبة اجلامعيون يف كل من اهلند وبنغالدش. وقد 50االجتماعية واالعتماد لدى عينة مكونة من (

م وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني لدى عينيت الدراسة على مقياس بينت نتائج الدراسة عد
  املسؤولية االجتماعية. 

) دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى Hantz & Wright 1985 ,كما أجرى هانتز ورايت (      
إىل وجود فروق  ) طالباً وطالبة جامعياً. توصلت الدراسة215املسؤولية االجتماعية لدى عينة مكونة من (

  ذات داللة إحصائية بني الطلبة على مقياس املسؤولية االجتماعية ولصاحل الطالبات.
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 ,Stephans, Colby, Ehrich & Beaumantوأجرى ستفانز، وكوليب، واهـريتش، وبيمونـت (     
العــايل لــدى  )  دراســة هــدفت إىل التحقــق مــن تطــور املســؤولية املدنيــة واألخالقيــة وعالقتهــا بــالتعليم2000

عينـة مشلـت ثـالث جامعـات مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة، تقـوم بتـدريس مسـاقات جامعيـة متخصصـة،  
دف إىل تطوير املفاهيم األخالقية واملدنية. وأظهرت النتائج أن املسـاقات املعنيـة الـيت تطرحهـا اجلامعـة هلـا 

  طلبتها.أثر اجيايب يف تعزيز املسؤولية املدنية واألخالقية لدى 

بدراسة هدفت إىل تقييم  (Nicholson & Demoss , 2009 )وقام  نيكوالسن ودموسس      
املساقات الدراسية املتعلقة باجلوانب األخالقية واملسؤولية االجتماعية يف برامج األعمال اجلامعية. وأشارت 

من املساقات املتعلقة  سريو النتائج إىل أن هناك مشكلة واضحة يف خلو برامج األعمال يف درجة البكالو 
يف  ) من برامج املاجستري%84باجلوانب األخالقية واملسؤولية االجتماعية، كما أشارت النتائج إىل أن (

 حباجة إىل إدخال هذه املساقات يف خططها الدراسية. MBAإدارة األعمال 

  مشكلة الدراسة  -2

لى مدى تقدم ورقي اتمعات اإلنسـانية، حيـث أوىل تُعد املسؤولية االجتماعية مؤشراً حضارياً يدل ع     
   (Kathleen 2009)الباحثون يف اآلونة األخرية اهتماماً واضحاً يف تناول جوانب خمتلفة من هذا املوضوع

ولقــد لــوحظ يف اآلونــة األخــرية ظهــور مشــكالت اجتماعيــة متعــددة تواجــه اتمــع األردين، مشــّكلة حتــدياً 
ل، ومل تكن اجلامعات األردنية مبنأى عن ذلك.  حيث تفشت بني بعض الطلبة يف حلاضر ومستقبل األجيا

اجلامعــات األردنيــة ظــواهر اجتماعيــة ســلبية، أصــبحت تــؤرق إدارات اجلامعــات وصــناع القــرار، ومــن أبرزهــا: 
ظــاهرة العنـــف الطـــاليب، والتعصــب العشـــائري، وعـــدم اإلحســاس بقضـــايا اآلخـــرين، والشــعارات الـــيت متجـــد 

، وختريـب املمتلكــات العامـة، واملضــايقات والتحرشــات، ةرية علــى حسـاب الــوطن، واإلقليميـة، واجلهويــالعشـ
 والغـش واألحبـاث، التقـارير تسـليم مبواعيد االلتزام وعدم احملاضرات، مواعيد والتقليد األعمى، وعدم احرتام

واجللوس  والصراخ، املرتفع والصوت ،والنميمة والغيبة والالمباالة، الوقت وهدار واالستهتار االمتحانات، يف
اركة ــــــــة، وعـدم املشـــــاألرض، والكتابــة علـى اجلــدران ومقاعـد الدراس علــى التــــــالفض وإلقــاء يف املمـرات

    باألنشطة العلمية والثقافية.    

شر مبدى ويرى الباحثان أن هذه املشكالت االجتماعية اليت ميارسها بعض الطلبة قد ترتبط بشكل مبا     
ــــأيت هــــذه الدراســــة للكشــــف عــــن مســــتوى املســــؤولية  ــــة. لــــذا ت ــــة اجلامعــــة للمســــؤولية االجتماعي حتمــــل طلب
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ــة عــن االجتماعيــة لــدى عينــة مــن طلبــة اجلامعــة األردنيــة  وبشــكل محــدد فــإن الدراســة ســتحاول اإلجاب
  األسئلة والفرضيات التالية:

  فرضيات البحث وأسئلته -3

  ل طلبة اجلامعة األردنية للمسؤولية االجتماعية؟ : ما درجة حتمالسؤال األول

: ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات أفـراد العينـة يف درجـة حتمـل الفرضية األولى
  املسؤولية االجتماعية تبعاً ملتغري التخصص.

نـة يف درجـة حتمــل : ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات أفـراد العيالفرضـية الثانيـة
  املسؤولية االجتماعية تبعاً ملتغري اجلنس.

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة يف درجة حتمل الفرضية الثالثة
  املسؤولية االجتماعية تبعاً ملتغري قطاع الرتبية للمرحلة الثانوية.

صائية بني متوسطات درجات أفراد العينة يف درجة حتمل : ال توجد فروق ذات داللة إحالفرضية الرابعة
  املسؤولية االجتماعية تبعاً ملتغري ممارسة العمل التطوعي. 

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة يف درجة حتمل الفرضية الخامسة
  لتطوعي.املسؤولية االجتماعية تبعاً ملتغري ممارسة الوالدين للعمل ا

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة يف درجة حتمل الفرضية السادسة
  املسؤولية االجتماعية تبعاً ملتغري مكان إقامة األسرة.

   أهمية الدراسة -4

والثــاين تطبيقــي، فمــن حيــث األمهيــة النظريــة، فــإن  تنبثــق أمهيــة هــذه الدراســة مــن جــانبني، األول نظــري     
الدراسة حاولت التعرف على مستويات املسؤولية االجتماعية، والعوامل املرتبطة فيها لدى قسمي االقتصاد 
والعمــل االجتمـــاعي. كمـــا أـــا تنفـــرد بتناوهلـــا ملتغــريات مســـتقلة مل تتناوهلـــا الدراســـات الســـابقة مثـــل: مكـــان 

العمل التطوعي للطالب، وممارسة العمل التطوعي آلباء الطلبة، وقطاع املرحلة الثانوية اليت اإلقامة، وممارسة 
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أما من حيث األمهية التطبيقية فإن الدراسة حاولت التعرف على أبرز املتغريات املؤثرة  ينتمي إليها الطالب.
قائية والنمائية، وتوفري معلومات يف مستويات املسؤولية االجتماعية، والعمل على وضع الربامج العالجية والو 

 علمية مفيدة للقائمني على عملية إدارة وصنع القرار املتعلقة يف التعليم العايل. 

  أهداف الدراسة -5

هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن مستوى املسؤولية االجتماعية وعالقتها بـبعض املتغـريات البيئـة      
  والدميوغرافية.

  ئي للمسؤولية االجتماعيةالتعريف اإلجرا -6

"املســؤولية الفرديــة عــن اجلماعــة وهــي مســؤولية الفــرد أمــام ذاتــه عــن  : تعــّرف بأــاالمســؤولية االجتماعيــة
وفيها يكون الفرد مسؤوًال اجلماعة اليت ينتمي إليها، وهي تكوين ذايت خاص حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها، 

ذاتيـاً عــن اجلماعـة، أي أنــه مســؤول أمـام ذاتــه أو أن صــورة اجلماعـة يف واقــع األمــر منعكسـة يف ذاتــه. وتعــرب 
املسؤولية االجتماعية عن درجة االهتمام والفهم واملشاركة للجماعة وتنمو تدرجيياً عن طريق الرتبية والتطبيع 

رف املســـؤولية االجتماعيـــة إجرائيـــاً حبســـب الدرجـــة الـــيت سيحصـــل .  وتعـــ)2010االجتمـــاعي." (عثمـــان، 
  عليها املفحوص على مقياس املسؤولية االجتماعية.

  محددات الدراسة -7

اقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى طلبـــة قســـمي العمـــل االجتمـــاعي واالقتصـــاد املنتظمـــون يف مرحلـــة  -
 تشــــمل طلبــــة الدراســــات ، ومل2008/2009يف اجلامعــــة األردنيــــة للفصــــل الثــــاين  سالبكــــالوريو 

  العليا.

 تتحدد نتائج هذه الدراسة بطبيعة األدوات املستخدمة فيها من حيث صدقها وثباا. -

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة، حمددة يف طبيعة التعريفات اإلجرائيـة وبالتـايل  -
  فان إمكانية تعميم النتائج تتحدد يف ضوء هذه التعريفات.
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  يقة واإلجراءاتالطر  -8

  منهج الدراسة 8-1

استخدم يف هذه الدراسة املنهج الوصفي يف البحث إذ حاولت الدراسة التعرف على مستويات      
  .املسؤولية االجتماعية لدى طلبة قسمي العمل االجتماعي وطلبة االقتصاد يف اجلامعة األردنية

  

  مجتمع الدراسة  8-2

ع طلبة قسـمي االقتصـاد والعمـل االجتمـاعي يف اجلامعـة األردنيـة والبـالغ تكون جمتمع الدراسة من مجي      
البكــــــالوريوس، خــــــالل الفصــــــل الثــــــاين مــــــن العــــــام الدراســـــــي  ة) طالبــــــاً وطالبــــــة يف مرحلــــــ763عــــــددهم (

2008/2009.  

  عينة الدراسة 8-3  

تمـــع ) مـــن جم%55) طالبـــاً وطالبـــة، حيـــث شـــكلت مـــا نســـبته (420تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (      
الدراسة، ومت اختيار قسمي العمل االجتماعي واالقتصاد بالطريقة القصدية، يف حني مت اختيـار أفـراد العينـة 
داخل القسمني بطريقة العينة العشوائية البسيطة من خالل حتديد املساقات اإلجباريـة يف كـال التخصصـني، 

)، %33.3) ونســـبة الـــذكور (%66.7وقـــد بلغـــت نســـبة اإلنـــاث ( مث مت ســـحب عينـــة عشـــوائية منهمـــا.
) من طلبة قسم %45.2) من عينة الدراسة مقابل ما نسبته (%54.8وشكل طلبة االقتصاد ما نسبته (

)، واجلــدول %85.3العمــل االجتمــاعي، وبلغــت نســبة الطلبــة الــذين مارســوا العمــل التطــوعي مــن الطلبــة (
  ) يوضح ذلك.1(

  ) 1الجدول ( 
دراسة حسب متغيرات (العمر، الجنس، التخصص، مكان سكن التوزيع النسبي ألفراد عينة ال

  األهل، قطاع التربية للمرحلة الثانوية، ممارسة العمل التطوعي، ممارسة األبوين للعمل التطوعي)
  النسبة المئوية  العدد  المتغير
  33.3  140  ذكور  اجلنس
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 66.7  280  إناث
  100  420  اموع

  القسم
  54.8  230  قسم االقتصاد

 45.2  190  سم العمل االجتماعيق
  100  420  اموع

مكان سكن 
  األهل

  86.9  365  مدينة
 13.1  55  أخرى (قرية، بادية، خميم)

  100  420  اموع
نوع املدرسة 

للمرحلة 
  الثانوية

  51.2  215  حكومية
 48.8  205  خاصة
  100  420  اموع

ممارسة العمل 
  التطوعي

  58.3  245  نعم
 41.7  175  ال

  100  420  اموع

ممارسة الوالدين 
  للعمل التطوعي

  67.4  283  نعم
 32.6  137  ال

  100  420  اموع
  أداة الدراسة  4 -8 

بعــد االطــالع علــى األدب النظــري وعلــى مقيــاس املســؤولية االجتماعيــة املســتخدم يف دراســة الشــايب      
املقيـــــاس الـــــوارد يف دراســـــة الصـــــمادي وعثامنـــــة )، و 2004)، واملقيـــــاس الـــــوارد يف دراســـــة التـــــك (2003(
). اســتخدم البــاحثون مقيــاس املســؤولية االجتماعيــة 1995)، واملقيــاس الــوارد يف دارســة احلــارثي (2008(

) فقرة موزعة على ستة أبعاد هي: مسؤولية الفـرد جتـاه 58) واملكون من (2008الوارد يف دراسة العمري (
ه وعائلتـــه، ومســـؤولية الفـــرد جتـــاه الـــوطن، ومســـؤولية الفـــرد جتـــاه العـــامل، نفســـه، ومســـؤولية الفـــرد جتـــاه أســـرت

تنطبق علي بدرجـة  ومسؤولية الفرد جتاه احلي. ويستجيب املفحوص على املقياس وفق تدريج رباعي وهو: (
تنطبــق علــي بدرجــة ) وهلــا ثــالث درجــات، و(تنطبــق علــي بدرجــة كبــرية) وهلــا أربــع درجــات، و(كبــرية جــداً 

  ) وهلا درجة واحدة.  تنطبق علي بدرجة قليلة جداً  ا درجتان، و() وهلقليلة

       صدق المقياس 8-5
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دف التحقق من صدق املقياس مت عرضه على تسعة حمكمني من أعضاء هيئة التدريس يف أقسام اإلرشاد 
ظ بالفقرات . وقد مت االحتفا*وعلم النفس الرتبوي وقسم العمل االجتماعي يف جامعيت األردنية والريموك

اليت أمجع احملكمون على صحتها، ومت حذف بعض الفقرات اليت مل يتم اإلمجاع عليها، كما عدلت بعض 
) فقرة، فأصبح املقياس يتألف يف 58) فقرات من أصل (5الفقرات، وقد بلغ عدد الفقرات احملذوفة (

  ) فقرة.  53صورته النهائية من (

  ثبات المقياس 8-6

ثبـــات املقيـــاس باســـتخدام طريقـــي: ثبـــات االســـتقرار(اإلعادة)، وباســـتخدام معادلـــة   مت حســـاب معامـــل     
) فـــرداً مـــن طلبـــة اجلامعـــة 30كرونبـــاخ ألفـــا. حيـــث قـــام البـــاحثون بتطبيـــق املقيـــاس علـــى عينـــة مكونـــة مـــن (

ل األردنية من غري عينة الدراسـة، وبعـد أسـبوعني مت إعـادة التطبيـق علـى نفـس العينـة، حيـث بلـغ قيمـة معامـ
)، وقـــــد بلـــــغ معامـــــل االتســـــاق الـــــداخلي للمقيـــــاس ككـــــل   0.91ثبـــــات اإلعـــــادة علـــــى املقيـــــاس ككـــــل ( 

) قـــيم معـــامالت ثبـــات 2وقـــد اعتـــربت هـــذه القـــيم مؤشـــرات مقبولـــة للثبـــات، وبـــني اجلـــدول ()، .8750(
  االستقرار واالتساق الداخلي للمقياس ككل وللمجاالت.

الستقرار) واالتساق الداخلي لكل بعد من أبعاد (ا : قيم معامالت ثبات اإلعادة 2الجدول
  المسؤولية االجتماعية والمقياس ككل

  قيمة كرومباخ ألفا  ثبات اإلعادة  البعد
  .7610  820.  مسؤولية الفرد جتاه نفسه .1
  0.721 0.78  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته .2
  .7550 0.83  مسؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاء .3
  .7740 0.86  الفرد جتاه الوطن مسؤولية .4
  .7230 0.80  مسؤولية الفرد جتاه العامل .5
  .7630 0.84  مسؤولية الفرد جتاه احلي .6

  .8750 0.91  الكلي
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  تصحيح المقياس 8-7

ــــة الدراســــة علــــى مقيــــاس املســــؤولية االجتماعيــــة، مت اســــتخدام املعيــــار  تولتفســــري اســــتجابا      أفــــراد عين
،  درجـــة متوســـطة 1.99 -1.00ة ضـــعيفة وتكـــون للحاصـــلني علـــى درجـــة بـــني اإلحصـــائي األيت: درجـــ

  . 4.00 -3.00، درجة مرتفعة للحاصلني على درجة بني 2.99 -2.00للحاصلني على درجة بني 

  

  متغيرات الدراسة 8-8

  : املسؤولية االجتماعيةمتغير الدراسة التابع هو •

  متغيرات الدراسة المستقلة هي: •
  ذكر، أنثى اجلنس وله مستويان: -1
 التخصص وله مستويان: قسم االقتصاد، قسم العمل االجتماعي -2
 وله مستويان: حكومي، خاص نوع املدرسة للمرحلة الثانوية -3
 ممارسة الطالب للعمل التطوعي وله مستويان: ممارس، غري ممارس -4
 ممارسة الوالدين للعمل التطوعي وله مستويان: ممارس، غري ممارس -5
  ه مستويان: مدينة، أخرى (ريف، بادية، خميم).مكان إقامة األسرة ول -6

  إجراءات الدراسة -9

لغايات تطبيق أداة الدراسة مت حصر الشعب التدريسية لكال القسمني (االقتصاد، العمل االجتماعي)      
ة يف اجلامعة األردنية، وذلك بعد استبعاد الشعب اليت تعود إىل مواد متطلبات جامعية أو كلية، مت توزيع أدا

الدراســة علــى الطلبــة داخــل القاعــات، يف البدايــة قــدم الباحــث نفســه للطلبــة، ووضــح هلــم أهــداف الدراســة 
وأمهيتها، ومن مث توضيح التعليمات اخلاصة باملقياس من حيث طوعية املشـاركة، وعـدم كتابـة أمسـائهم علـى 

لبحث العلمي، وسيتم التعامـل معهـا مقياس الدراسة، وأن البيانات اليت ستجمع لن تستخدم إال ألغراض ا
  بسرية تامة. 
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وبعد االنتهاء من مجع البيانات مت حذف بعض االستبانات ذات النمطية الواحدة يف اإلجابة واالسـتبانات 
) اســتبانة، مث مت إدخــال البيانــات للحاســوب باســتخدام برنــامج التحليــل 16غــري املكتملــة والبــالغ عــددها (

 التحليل. ) وإجراءSPSSاإلحصائي (

  المعالجات اإلحصائية - 10

ــدف اإلجابــة علــى أســئلة الدراســة مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــدرجات       
  االجتماعية لإلجابة على سؤال الدراسة األول.  ةاملفحوصني على مقياس املسؤولي

ألوىل، والثانيــــــة، والثالثــــــة، والرابعــــــة، لإلجابــــــة عــــــن فرضــــــيات الدراســــــة ا T-testاســــــتخدم اختبــــــار (ت) 
  واخلامسة، والسادسة.

  النتائج - 11

  السؤال األول 1- 11

  ما درجة تحمل طلبة الجامعة األردنية للمسؤولية االجتماعية ؟   

) يوضح 3لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واجلدول (
  ذلك:

): المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 3الجدول (
  مقياس تحمل المسؤولية االجتماعية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد
درجة تحمل المسؤولية 

  االجتماعية
  متوسطة 0.51 2.86  مسؤولية الفرد جتاه نفسه .1
  مرتفعة 0.43 3.10  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته .2
  متوسطة 0.50 2.82  مسؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاء .3
  مرتفعة 0.44 3.00  مسؤولية الفرد جتاه الوطن   .4
 مرتفعة 0.51 3.04  مسؤولية الفرد جتاه العامل .5
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 مرتفعة 0.49 3.17  مسؤولية الفرد جتاه احلي .6
  متوسطة 0.32 2.99  الكلي

عينة الدراسة للمسؤولية االجتماعية كـان بدرجـة متوسـطة  دى حتمل أفرا) بأن مستو 3يالحظ من اجلدول (
)، وعلـــى بعــد مســـؤولية الفـــرد اجتـــاه الـــزمالء 2.86علــى بعـــد مســـؤولية الفـــرد جتــاه نفســـه مبتوســـط حســـايب (

  ) . 2.82واألصدقاء مبتوسط حسايب (

أعالهـا علــى بعــد مســؤولية  أمـا بقيــة األبعــاد فكانــت درجـة حتمــل املســؤولية حنوهــا بدرجـة مرتفعــة حيــث بلــغ
  ).3.17الفرد جتاه احلي مبتوسط حسايب(

أمــا فيمــا يتعلــق بدرجــة حتمــل املســؤولية االجتماعيــة للمقيــاس كــل مــن وجهــة نظــر املســتجيبني، فقــد كانــت 
) 2.99) درجــات، مبتوســط حســايب(4-3(متوســطة) مــع أــا تقــرتب مــن درجــة املرتفــع والــيت تــرتاوح بــني (

  ).0.32وباحنراف معياري(

كمــــا مت اســــتخدام املتوســــطات احلســــابية واالحنرافــــات املعياريــــة، والتكــــرارات للكشــــف عــــن مســــتوى حتمــــل 
 ) يوضح ذلك.4املسؤولية االجتماعية لدى طلبة قسم االقتصاد وطلبة قسم العمل االجتماعي، واجلدول (

  الفرضية األولى 2- 11

أفراد العينـة فـي درجـة تحمـل المسـؤولية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  
  االجتماعية تبعاً لمتغير التخصص.

لإلجابــة علــى هــذه الفرضــية مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة حتمــل املســؤولية 
االجتماعيـــــة، ومت اســـــتخدام اختبـــــار (ت) للعينـــــات املســـــتقلة الختبـــــار الفـــــروق يف درجـــــة حتمـــــل املســـــؤولية 

  ) يبني ذلك:5الجتماعية حسب متغري التخصص، واجلدول (ا

): نتائج اختبار (ت) الختبار درجة تحمل المسؤولية االجتماعية حسب متغير 4الجدول (
  التخصص

  البعد

  نتائج اختبار (ت)  العمل االجتماعي  قسم لالقتصاد

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  *0.003 3.021 0.53 2.94 0.49 2.79  مسؤولية الفرد جتاه نفسه -1
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  *0.000 3.723 0.41 3.19 0.43 3.04  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته -2
  *0.005 2.827 0.50 2.90 0.49 2.76  مسؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاء -3
  *0.000 3.760 0.43 3.09 0.43  2.93  طنمسؤولية الفرد جتاه الو  -4
 0.055 1.925 0.54 3.09 0.47 3.00  مسؤولية الفرد جتاه العامل -5
  *0.001 3.379 0.47 3.26 0.49 3.10  مسؤولية الفرد جتاه احلي -6

  *0.000 4.636 0.32 3.07 0.31 2.93  الكلي
  ).α ≥ 0.05الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( •

عينـــة الدراســــة مــــن طلبــــة قســــم االقتصــــاد للمســــؤولية  د) بــــأن مســــتوى حتمــــل أفــــرا4( يالحـــظ مــــن اجلــــدول
االجتماعية كان بدرجة متوسطة على البعـد الكلـي وعلـى أبعـاد (مسـؤولية الفـرد جتـاه نفسـه، مسـؤولية الفـرد 

حتمـل جتاه الزمالء واألصدقاء، مسؤولية الفرد جتاه الوطن). أما طلبة قسم العمل االجتماعي فكانت درجة 
املســؤولية االجتماعيــة مرتفعــة علــى البعــد الكلــي، وكانــت بدرجــة متوســطة علــى بعــدي (مســؤولية الفــرد جتــاه 

  نفسه، مسؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاء).

) α ≥ 0.05) ما يلي: وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى (4كما يالحظ من جدول (      
اعية تعزى إىل متغري التخصص على مجيع األبعاد والبعد الكلي لصاحل طلبة يف درجة حتمل املسؤولية االجتم

) يف درجـة حتمـل α ≥ 0.05العمـل االجتمـاعي. وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى (
  املسؤولية مسؤولية الفرد جتاه العامل

  الفرضية الثانية 3- 11

ات أفراد العينـة فـي درجـة تحمـل المسـؤولية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درج 
  االجتماعية تبعاً لمتغير الجنس.

لإلجابــة علــى هــذه الفرضــية مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة حتمــل املســؤولية 
 االجتماعيـــــة، ومت اســـــتخدام اختبـــــار (ت) للعينـــــات املســـــتقلة الختبـــــار الفـــــروق يف درجـــــة حتمـــــل املســـــؤولية

  ) يبني ذلك:5االجتماعية حسب متغري اجلنس، واجلدول (

  ): نتائج اختبار (ت) الختبار درجة تحمل المسؤولية االجتماعية حسب متغير الجنس5الجدول (
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  البعد
  نتائج اختبار (ت)  إناث  ذكور

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 0.602 0.523 0.51 2.87 0.50 2.84  مسؤولية الفرد جتاه نفسه .1

  *0.000 5.083 0.40 3.18 0.43 2.96  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته .2

 0.842 0.199 0.53 2.83 0.43 2.82  مسؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاء .3

 0.955 0.057 0.44 3.00 0.45 3.01  مسؤولية الفرد جتاه الوطن .4

 0.060 1.888 0.53 3.01 0.44 3.11  مسؤولية الفرد جتاه العامل .5
 0.585 0.546 0.50 3.16 0.47 3.19  مسؤولية الفرد جتاه احلي .6

 0.458 0.742 0.34 3.00 0.29  2.98  الكلي
  ).α ≥ 0.05الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( •

) يف درجـة α ≥ 0.05داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( ) ما يلي: وجود فروق ذات5يالحظ من جدول (
حتمـــل املســـؤولية االجتماعيـــة تعـــزى إىل متغـــري اجلـــنس علـــى بعـــد مســـؤولية الفـــرد جتـــاه أســـرته وعائلتـــه لصـــاحل 

  اإلناث، وعدم وجود فروق ذات دالة إحصائياً على بقية األبعاد والبعد الكلي.

  الفرضية الثالثة 4- 11

حصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة في درجة تحمل المسؤولية ال توجد فروق ذات داللة إ 
  االجتماعية تبعاً لمتغير قطاع التربية للمرحلة الثانوية.

لإلجابــة علــى هــذه الفرضــية مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة حتمــل املســؤولية 
املســـــتقلة الختبـــــار الفـــــروق يف درجـــــة حتمـــــل املســـــؤولية االجتماعيـــــة، ومت اســـــتخدام اختبـــــار (ت) للعينـــــات 

  ) يبني ذلك:6االجتماعية حسب متغري قطاع الرتبية للمرحلة الثانوية، واجلدول (

): نتائج اختبار (ت) الختبار درجة تحمل المسؤولية االجتماعية حسب متغير قطاع 6الجدول (
  التربية للمرحلة الثانوية

  نتائج اختبار (ت)  الخاص القطاع  القطاع الحكومي  البعد
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المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 *0.001 3.318 0.54 2.77 0.47 2.94  مسؤولية الفرد جتاه نفسه .1
 0.053 1.937 0.46 3.06 0.39 3.14  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته .2
 0.771 0.291 0.51 2.82 0.49 2.83  سؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاءم .3

 0.100 1.650 0.42 2.97 0.46 3.04  مسؤولية الفرد جتاه الوطن .4

 *0.000 4.150 0.54 2.94 0.45 3.14  مسؤولية الفرد جتاه العامل .5

 0.662 0.437 0.50 3.16 0.48 3.18  مسؤولية الفرد جتاه احلي .6
 *0.003 3.027 0.33 2.95 0.31 3.04  الكلي

  ).α ≥ 0.05الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( •

) يف درجــة حتمــل α ≥ 0.05) وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى (6يالحــظ مــن جــدول (
رحلة املسؤولية االجتماعية، تعزى إىل متغري القطاع الرتبوي الذي تتبع له املدرسة اليت خترج منها الطلبة يف امل

الثانويــة، وذلــك علــى بعــدي مســؤولية الفــرد جتــاه نفســه وعلــى بعــد مســؤولية الفــرد جتــاه العــامل وذلــك لصــاحل 
القطاع احلكومي، وكذلك على البعد الكلي لصاحل القطاع احلكومي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً على 

  بقية األبعاد.

  الفرضية الرابعة  5 - 11

ئية بين متوسطات درجات أفراد العينة في درجة تحمل المسؤولية ال توجد فروق ذات داللة إحصا
  االجتماعية تبعاً لمتغير ممارسة العمل التطوعي. 

لإلجابــة علــى هــذه الفرضــية مت اســتخراج املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة حتمــل املســؤولية 
ختبـــــار الفـــــروق يف درجـــــة حتمـــــل املســـــؤولية االجتماعيـــــة، ومت اســـــتخدام اختبـــــار (ت) للعينـــــات املســـــتقلة ال

  ) يبني ذلك:7االجتماعية حسب متغري ممارسة العمل التطوعي، واجلدول (

): نتائج اختبار (ت) الختبار درجة تحمل المسؤولية االجتماعية حسب متغير ممارسة 7الجدول (
  العمل التطوعي
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  البعد 
  اختبار (ت) نتائج  غير ممارس للعمل التطوعي  ممارس للعمل التطوعي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 *0.023 2.278 0.53 2.79 0.49 2.91  مسؤولية الفرد جتاه نفسه -1

 0.090 1.697 0.42 3.06 0.43 3.13  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته -2

 *0.000 5.190 0.45 2.68 0.51 2.93  جتاه الزمالء واألصدقاء مسؤولية الفرد -3
 *0.000 3.994 0.43 2.90 0.43 3.08  مسؤولية الفرد جتاه الوطن -4
 *0.007 2.730 0.49 2.96 0.51 3.10  مسؤولية الفرد جتاه العامل -5

 *0.003 3.010 0.50 3.09 0.47 3.23  مسؤولية الفرد جتاه احلي -6
 *0.000 4.685 0.32 2.91 0.31 3.06  الكلي

  ).α ≥ 0.05الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( •

) يف درجـة α ≥ 0.05) ما يلي: وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى (7يالحظ من جدول (
حتمل املسؤولية االجتماعية، تعزى إىل ممارسة العمل التطوعي من قبل الطلبة على مجيع األبعاد وعلى البعد 

احل الذين سبق هلم ممارسة العمل التطوعي، وعـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائياً علـى بعـد مسـؤولية الكلي لص
  الفرد جتاه أسرته وعائلته.

  الفرضية الخامسة  6- 11

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة في درجة تحمل المسؤولية 
  ن للعمل التطوعي.االجتماعية تبعاً لمتغير ممارسة الوالدي

لإلجابــة علــى هـــذا الســؤال مت اســتخراج املتوســـطات احلســابية واالحنرافــات املعياريـــة لدرجــة حتمــل املســـؤولية 
االجتماعيـــــة، ومت اســـــتخدام اختبـــــار (ت) للعينـــــات املســـــتقلة الختبـــــار الفـــــروق يف درجـــــة حتمـــــل املســـــؤولية 

  ) يبني ذلك:8اجلدول (االجتماعية حسب متغري ممارسة الوالدين للعمل التطوعي، و 

): نتائج اختبار (ت) الختبار درجة تحمل المسؤولية االجتماعية حسب متغير ممارسة 8الجدول (
  الوالدين للعمل التطوعي

  نتائج اختبار (ت)  غير ممارس للعمل التطوعي  ممارس للعمل التطوعي  البعد
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المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 0.095 1.675 0.45 2.80 0.53 2.89  مسؤولية الفرد جتاه نفسه .1

 *0.006 2.787 0.41 3.02 0.43 3.14  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته .2

 *0.000 4.404 0.49 2.67 0.49 2.90  مسؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاء .3

 *0.000 4.117 0.44 2.88 0.43 3.07  جتاه الوطنمسؤولية الفرد  .4

 *0.000 3.893 0.49 2.91 0.50 3.11  مسؤولية الفرد جتاه العامل .5
 *0.000 4.520 0.43 3.02 0.50 3.25  مسؤولية الفرد جتاه احلي .6

 *0.000 5.222 0.31 2.88 0.31 3.05  الكلي
  ).α ≥ 0.05* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

) يف درجــة حتمــل α ≥ 0.05) وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى (8ظ مــن جــدول (يالحــ
املســؤولية االجتماعيــة، تعــزى إىل ممارســة الوالــدين للعمــل التطــوعي علــى مجيــع األبعــاد وعلــى البعــد الكلـــي 

ســؤولية لصـاحل الــذين ســبق لوالــديهم ممارســة العمـل التطــوعي، وعــدم وجــود فــروق دالـة إحصــائياً علــى بعــد م
  الفرد جتاه نفسه.

  الفرضية السادسة 7- 11

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة في درجة تحمل المسؤولية  
 االجتماعية تبعاً لمتغير مكان إقامة األسرة.

حتمل املسؤولية  لإلجابة على هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة 
االجتماعية، ومت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة الختبار الفروق يف درجة حتمل املسؤولية 

  ) يبني ذلك:9االجتماعية حسب متغري مكان إقامة األسرة، واجلدول (

): نتائج اختبار (ت) الختبار درجة تحمل المسؤولية االجتماعية حسب متغير مكان 9الجدول (
  األسرة إقامة

  نتائج اختبار (ت)  أخرى  مدينة  البعد



  2017 –العدد الثاني  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية 

  

 103

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 *0.000 5.619 0.42 3.20 0.50 2.80  مسؤولية الفرد جتاه نفسه1
 *0.024 2.269 0.46 3.23 0.42 3.09  مسؤولية الفرد جتاه أسرته وعائلته2
 0.081 1.750 0.51 2.93 0.50 2.81  مسؤولية الفرد جتاه الزمالء واألصدقاء3
 0.060 1.889 0.39 3.11 0.45 2.99  مسؤولية الفرد جتاه الوطن4
 *0.005 2.805 0.56 3.22 0.49 3.01  مسؤولية الفرد جتاه العامل5
 *0.020 2.327 0.47 3.32 0.49 3.15  مسؤولية الفرد جتاه احلي6

 *0.000 4.292 0.31 3.17 0.32 2.97  الكلي
  ).α ≥ 0.05* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

) يف درجــة حتمــل α ≥ 0.05) وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى (9يالحــظ مــن جــدول (
لـى البعـد الكلـي لصـاحل مـن املسؤولية االجتماعية تعزى إىل متغري مكان إقامـة األسـرة علـى مجيـع األبعـاد وع

تقيم أسرهم خارج املـدن، وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية علـى بعـدي مسـؤولية الفـرد جتـاه الـزمالء 
  واألصدقاء وبعد مسؤولية الفرد جتاه الوطن.

  مناقشة النتائج - 12

علـــى الدرجـــة  أشــارت النتـــائج إىل أن درجـــة حتمـــل املســـؤولية االجتماعيـــة مـــن وجهـــة نظـــر املســـتجيبني      
  الكلية للمقياس كانت متوسطة. 

وميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن اهتمام طلبة اجلامعة األردنية باتمع واجلماعة مل تكن باملستوى املأمول،  
كمـــا ميكـــن القـــول إن طبيعـــة احليـــاة اجلامعيـــة واألنشـــطة غـــري املنهجيـــة، مل يـــتم توجيههـــا حنـــو تنميـــة مفهـــوم 

يــة، وكــذلك جنـــد أن الغالبيــة العظمــى مـــن طلبــة اجلامعــة يعتمـــدون بشــكل رئيســي علـــى املســؤولية االجتماع
  أسرهم يف توفري احتياجام اليومية، مما يقلل من مستوى مسؤوليتهم االجتماعية جتاه أنفسهم وأسرهم.     

ية عينــــة الدراســــة مــــن طلبــــة قســــم االقتصــــاد للمســــؤول دكمـــا أظهــــرت النتــــائج بــــأن مســــتوى حتمــــل أفــــرا      
  االجتماعية كان بدرجة متوسطة على الدرجة الكلية للمقياس. 
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أما طلبة قسم العمل االجتماعي فكانت درجة حتملهـم للمسـؤولية االجتماعيـة مرتفعـة علـى الدرجـة الكليـة 
للمقيــاس. ويعــزو الباحثــان النتيجــة إىل أن طلبــة قســم العمــل االجتمــاعي لــديهم توجهــات قيميــة، وجمتمعيــة 

رب من طلبة االقتصـاد حبكـم املسـاقات الـيت يدرسـوا النظريـة وامليدانيـة، والـيت هلـا مسـاس مباشـر وإنسانية أك
مبعانـــاة واحتياجـــات الفئـــات املختلفـــة مـــن اتمـــع. وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه نتـــائج دراســـة ســـتفانز، وكـــوليب، 

  ). Stephans, Colby, Ehrich & Beaumant, 2000واهريتش، وبيمونت (

) الـــيت أظهـــرت بـــأن مســـتوى املســـؤولية 2004يجـــة هـــذه الدراســـة جزئيـــاً مـــع دراســـة التـــك (وقـــد اتفقـــت نت
االجتماعيـة لــدى مجيــع أفــراد الدراســة مــن طلبــة جامعـة املوصــل كانــت متوســطة، والــيت أظهــرت أيضــاً وجــود 

  فروق دالة إحصائياً يف التخصص ولصاحل التخصصات اإلنسانية. 

) والــــيت كشـــفت نتائجهــــا عــــن وجـــود فــــروق ذات داللــــة 2008(كمـــا اتفقــــت جزئيـــاً مــــع دراســــة العمـــري 
إحصــائية يف درجــة حتمــل أفــراد العينــة مــن طلبــة جامعــة الريمــوك للمســؤولية االجتماعيــة علــى الدرجــة الكليــة 
للمقيــــاس، تبعــــاً ملســــتويات متغــــريي كــــل مــــن منــــط التنشــــئة األســــرية والتخصــــص، ولصــــاحل التنشــــئة األســــرية 

  إلنسانية. الدميقراطية والتخصصات ا

طلبـة  ن) والـيت بينـت نتائجهـا إىل أن درجـة حتمـل أفـراد العينـة مـ2008وقد اختلفت مـع دراسـة العمـري ( 
جامعــة الريمــوك للمســؤولية االجتماعيــة قــد كانــت بدرجــة عاليــة. واختلفــت نتــائج هــذه الدراســة جزئيــاً مــع 

لـــة إحصـــائية يف مســـتويات ) والـــيت أظهـــرت نتائجهـــا عـــدم وجـــود فـــروق ذات دال2003دراســـة الشـــايب (
  املسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة دمشق تبعاً ملتغري التخصص. 

ـــــز، وجوشـــــانلو، وروســـــتامي، ونوســـــاتابدي  ـــــريين، وكي  كمـــــا اختلفـــــت مـــــع دراســـــة   ســـــيكوجنانيا، وب
(Cicognani, Pirini, Keyes   Joshanloo , Rostami & Nosratabadi, 2008)  والـيت

 Social participation أن مســتويات املشــاركة االجتماعيــة واإلحســاس اتمعــي أظهــرت نتائجهــا إىل
and community sense  .لدى الطلبة اجلامعيني األمريكيني كانت مرتفعة  

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتمل املسـؤولية االجتماعيـة تعـزى إىل متغـري 
لفرد جتاه أسـرته وعائلتـه لصـاحل اإلنـاث. وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروق دالـة اجلنس على بعد مسؤولية ا

إحصــائياً علــى بقيــة األبعــاد وعلــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس. وميكــن تفســري هــذه النتيجــة إىل طبيعــة التنشــئة 
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اإلنـاث، ممـا  االجتماعية الـيت تفـرض قيـوداً اجتماعيـة كبـرية حنـو االلتـزام بعـادات اتمـع وقيمـه وأخالقـه عنـد
جيعل االلتزام ا من قبلهن أسهل باملقارنة بالذكور. وفيما يتعلق بعـدم وجـود فـروق بـني اجلنسـني علـى بقيـة 
األبعــاد فــيمكن أن تعــزى النتيجــة إىل الــوعي الــذي تتمتــع فيــه الطالبــات حنــو الــذات، والــزمالء واألصــدقاء، 

  وحنو الوطن، والعامل واحلي.  

) واليت أظهرت نتائجها عدم وجود فروق 2003الدراسة جزئياً مع دراسة الشايب (وقد اتفقت نتائج هذه 
ذات داللة إحصائية يف مستويات املسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة دمشق تبعاً ملتغريي اجلنس.  وقد 

) واليت أشارت 1990اتفقت وتعارضت يف آن واحد نتيجة هذه الدراسة بشكل جزئي مع دراسة موسى (
 وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً يف مســـتويات املســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى طلبـــة مراكـــز التأهيـــل الرتبـــوي يف إىل

جامعـــة األزهـــر لصـــاحل الـــذكور يف بنـــود املقيـــاس، وأخـــرى لصـــاحل اإلنـــاث، مبعـــىن أن هنـــاك أبعـــاد للمقيـــاس 
  تتناسب وطبيعة اإلناث، وأبعاد أخرى تتناسب وطبيعة الذكور.

) والـيت أشـارت إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف درجـة 2008دراسة العمـري ( واتفقت جزئياً مع 
حتمل طلبة جامعة الريموك على الدرجات الفرعية تبعاً ملتغري اجلنس. واتفقـت مـع دراسـة   بريانتشـي و بـانو 

)Biranchi & Banu, 1983 والـيت بينـت نتائجهـا عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني (
 لـــدى عينـــيت الدراســـة مـــن الطلبـــة اجلـــامعيون يف كـــل مـــن اهلنـــد وبـــنغالدش علـــى مقيـــاس املســـؤولية اجلنســـني

  االجتماعية.

) والـــيت أشـــارت نتائجهـــا إىل تفـــوق الطالبـــات 1990واختلفـــت نتيجـــة هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة متـــويل ( 
دراسـة كفـايف والنيـال  اجلامعيات على الذكور يف مستويات حتمـل املسـؤولية االجتماعيـة.  كمـا اختلفـت مـع

) الـــيت أشـــارت نتائجهـــا إىل وجـــود فـــروق يف متوســـطات املســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى طلبـــة جامعـــة 1994(
  الكويت تبعاً ملتغري اجلنس وكانت الفروق لصاحل اإلناث. 

) الـيت توصـلت إىل وجـود فـروق Hantz & Wright 1985 ,وتعارضـت مـع دراسـة هـانتز ورايـت (
ة بــني الطلبــة علــى مقيــاس املســؤولية االجتماعيــة ولصــاحل الطالبــات. كمــا اختلفــت مــع ذات داللــة إحصــائي

) واليت أشارت نتائجها إىل أن الطالبات اإلناث أكثر حتمًال للمسؤولية االجتماعية 2009دراسة مشرف (
  من الذكور.
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، تعزى إىل متغري أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتمل املسؤولية االجتماعية 
القطاع الرتبوي الذي تتبع له املدرسة اليت خترج منها الطلبة يف املرحلة الثانوية، وذلك على الدرجة الكلية 
للمقياس لصاحل القطاع احلكومي. وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء الظروف االقتصادية ألسر طلبة 

ي الدخل احملدود، وهذا يعين أم يشاطرون أسرهم يف املدارس احلكومية، واليت من املمكن اعتبارهم من ذو 
حتمل املسؤوليات ولو كانت على األقل من الناحية املعنوية، فهم يشعرون مبحيطهم االجتماعي واحتياجاته 

  أكثر من غريهم. 

ن أما طلبة اجلامعـة الـذين كانـت مرحلـة دراسـتهم يف الثانويـة يف املـدارس اخلاصـة، فـإم علـى األغلـب ينتمـو 
إىل الطبقــة االجتماعيــة الغنيــة الــيت تــوفر هلــم كافــة متطلبــات احليــاة املرتفــة، وهلــذا فقــد يكونــون بعيــدين عــن 

) والــيت بينــت نتائجهــا إىل أن 2009حمــيطهم االجتمــاعي اآلخــر، وهــذا مــا دعمتــه نتــائج دراســة مشــرف (
املسؤولية االجتماعيـة أعلـى املنخفض كانت لديهم  االقتصادي املستوى ذاتطلبة اجلامعة من ذوي األسر 

    من ذوي األسر ذات املستوى االقتصادي العايل.

أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف درجــة حتمــل املســؤولية االجتماعيــة، تعــزى إىل ممارســة 
بق العمل التطوعي من قبل الطلبة على مجيع األبعاد وعلـى الدرجـة الكليـة للمقيـاس لصـاحل الطلبـة الـذين سـ

هلــم ممارســـة العمـــل التطـــوعي. وميكـــن تفســري هـــذه النتيجـــة بـــأن الطلبـــة الــذين ســـبق هلـــم وأن مارســـوا العمـــل 
التطوعي، قد عايشوا األوضاع اليت يعاين منها الفقراء، واأليتام، واملستضعفني، وغريهم من الفئات احملتاجة، 

    وهلذا فمن البديهي أن تكون لديهم املسؤولية االجتماعية أعلى. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتمل املسؤولية االجتماعية، تعزى إىل ممارسة  جأظهرت النتائ 
الوالدين للعمل التطوعي على مجيع األبعاد وعلى الدرجة الكلية للمقياس لصاحل الذين سبق لوالديهم 

  ممارسة العمل التطوعي.

بعد مسؤولية الفرد جتاه نفسه. وميكن تفسري هذه النتيجة  ومل تظهر النتائج وجود فروق دالة إحصائياً على 
بــأن الوالـــدين أو أحـــدهم الـــذين ميارســون العمـــل التطـــوعي يتمتعـــون بشخصــية ناضـــجة ومســـؤولة اجتماعيـــاً 
وأخالقيــا حنــو اآلخــرين، وبالتــايل فــإم يســاعدون أبنــائهم يف تشــكيل اجتاهــات اجيابيــة حنــو حتمــل املســؤولية 

  أبعادها.  االجتماعية بكافة
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أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف درجــة حتمــل املســؤولية االجتماعيــة، تعــزى إىل متغــري 
مكــان إقامــة األســرة علــى مجيــع األبعــاد وعلــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس، لصــاحل الطلبــة الــذين تقــيم أســرهم 

  خارج املدن. 

ى بعدي مسؤولية الفـرد جتـاه الـزمالء واألصـدقاء وبعـد ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عل
مســـؤولية الفـــرد جتـــاه الـــوطن. وميكـــن تفســـري هـــذه النتيجـــة يف ضـــوء أن الطلبـــة الـــذين يســـكنون يف البـــوادي، 
واألريــاف، واملخيمــات، ينتمــون إىل حــٍد مــا إىل أســر ممتــدة، تتشــارك بشــكل عــام الســراء والضــراء يف أمــور 

أســرهم، وأرحــامهم، وجــريام، وجمــتمعهم أكثــر مــن الطلبــة الــذين يقيمــون يف  حيــام، فهــم علــى صــلة يف
) والــيت مل تبــني وجــود فــروق ذات 2009املــدن. وقــد اختلفــت نتــائج الدراســة احلاليــة مــع دراســة مشــرف (

 السكنية. املنطقة داللة إحصائية تعزى إىل متغري

 

 

  التوصيات - 13
  توصيات التالية:يف ضوء نتائج الدراسة يقرتح الباحثون ال

  بناء برنامج إرشادي متكامل لتنمية املسؤولية االجتماعية لدى طلبة اجلامعات. -13-1
ــــــل املســــــتوى  -13-2 إجــــــراء دراســــــات مشــــــاة تتنــــــاول متغــــــريات أخــــــرى مل تتناوهلــــــا الدراســــــة مث

  االقتصادي، واالجتاهات القيمية، والتدين، واملستوى التعليمي للوالدين، والشخصية.
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