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فبعلية برنبمج إرشبدي يف تنمية املسئولية االجتمبعية
لدى طالة جبمعة الطبئف
الممخص _ ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف مدى فاعمية برنامج

اتساع الفجوة بيف العبلقات اإلنسانية ويمزؽ الروابط ويبرز

إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية ,وقد اعتمدت الدراسة عمى

أسباب التحطـ في المجتمع.

المنيج شبو التجريبي وأجريت عمى عينو قواميا ( )01طالباً .وتـ

ومف ىنا تصبح المسئولية االجتماعية قضية تربوية

تقسيميـ بالتساوي إلى مجموعتيف :أحداىما تجريبية واألخرى ضابطة,

واجتماعية وأخبلقية ودينية وحتمية تستدعي التركيز عمييا داخؿ

وقد تـ تطبيؽ مقياس المسؤولية االجتماعية إعداد الباحث عمى عينو

الطبقات االجتماعية التي تنطوي عمييا مف دالالت حتمية لحياة

الدراسة ,وتـ تعريض المجموعة التجريبية لبرنامج إرشادي قائـ عمى

اإلنساف ].[3

العبلج الواقعي ,وبمغ عدد إجمالي جمسات البرنامج ( )05جمسة بواقع

والمسئولية االجتماعية ما ىي إال تعبير عف االتجاىات

جمستيف أسبوعياً .وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة

والسموكيات المفيدة لممجتمع ,والتي ينتج عنيا رغبة الشخص في

إحصائية بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة

حماية الصالح العاـ وتعزيزه ,وبيذا يمكف وصؼ ىذا الشخص

عمى مقياس المسئولية االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية بعد

بأنو مواطف صالح ,وىذا يتضمف خصائص رئيسة لممسئولية

تطبيؽ البرنامج .كما أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى المسئولية
االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية الذيف تعرضوا لمبرنامج
اإلرشادي ,وىذا يوضح مدى فاعمية البرنامج اإلرشادي.

اء أكانت اجتماعية
االجتماعية وىي المعتقدات والسموكيات سو ً

أو سياسية أو غير ذلؾ والتي تيدؼ إلى مساعدة المجتمع

الكممات المفتاحية :برنامج إرشادي ,تنمية المسئولية االجتماعية.

وأفراده ,بحيث يتعدى نطاؽ المساعدة األسرة واألصدقاء والبيئة
والمحيطة لتشمؿ جميع أفراد المجتمع ].[4

 .1المقدمة
ظيرت في اآلونة األخيرة بعض المشكبلت االجتماعية

فكؿ إنساف مسئوؿ اجتماعياً عف نفسو و عف الجماعة,

التي تشكؿ خط اًر عمى المجتمع والتي تتمثؿ في عدـ قياـ األفراد

والجماعة مسئولة عف نفسيا ككؿ وعف أعضائيا كأفراد,

بأداء مياميـ وواجباتيـ بكفاءة ,وعدـ االىتماـ بمشاعر اآلخريف

والمسئولية االجتماعية ضرورة لصبلح المجتمع بأسرة وىي

ومساعدتيـ ,وعدـ المحافظة عمى الممتمكات العامة ,وعدـ

خاصية اجتماعية ممحة اجتماعياً بقدر ما ىي حاجة فردية ,ألف

ارتباط أىدافيـ الخاصة بأىداؼ المجتمع ,وشعورىـ بالسمبية

المجتمع بأسرة يكوف بحاجة إلى الفرد المسئوؿ اجتماعياً ودينياً

تجاه المشاركة في الحياة االجتماعية ,وأصبح واضحاً أف العامؿ

ومينياً وأخبلقياً ,بؿ إف الحاجة إلى الفرد المسئوؿ االجتماعي
أشد الحاحاً في المجتمع [.[5

األساسي وراء ىذه المشكبلت يكمف في عدـ اإلحساس

ويؤكد الجعفري [ ]6بأف الشعور بالمسئولية يربي في نفس

بالمسؤولية االجتماعية لدى األفراد ].[1
ويذكر طشطوش [ ]6أف النقص في المسئولية االجتماعية

اإلنساف الوعي واليقظة الدائمة والبعد عف المزالؽ وعدـ

لدى أفراد المجتمع أصبح أم اًر ظاى اًر لكؿ مراقب لشؤوف

االستسبلـ لؤلىواء ,والعدالة ,والبعد عف الظمـ ,والبغي
واالستقامة في كؿ سموؾ اإلنساف وشئونو.

المجتمع ,ألف تربية الفرد عمى تحمؿ المسؤولية يعد أم اًر بالغ

والطالب الجامعي ىو أحد أعضاء المجتمع وىو مسئوؿ

األىمية مف أجؿ تنظيـ حياتو وشعورة باألمف والطمأنينة.

في ىذا المجتمع وعميو القياـ بدورة تجاه نفسو وتجاه أسرتو

كم ػا أف عػػدـ تع ػاوف األفػ ػراد فػي تحمؿ المسئولية يؤدي إل ػى
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ومجتمعو؛ لذلؾ فإنو مف المفترض أف يكوف ىذا الطالب فاىماً

المسؤولية االجتماعية في القياس البعدي؟

المسئولية االجتماعية وممتزماً بيا ,وعمى النظاـ التعميمي أف

 -6ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات طبلب

يكوف مبنياً عمى أساس تعميـ وتنميو المسئولية االجتماعية؛ ألف

المجموعة التجريبية عمى مقياس المسؤولية االجتماعية في

الطبلب ىـ مخرجات ىذا النظاـ إلى المجتمع بعد حيف ,فإف

القياس القبمي والبعدي؟

أحسف تشكيمو وتدريبو وتنمية حسَّة بالمسئولية االجتماعية فإف

ب .فروض الدراسة

مردود ذلؾ سيكوف إيجابياً عمى المجتمع واف لـ يفعؿ فإنو

 -1توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسطي رتب درجات

سينعكس ذلؾ عمى عبلقة الطالب بمجتمعة ].[7

طبلب المجموعة الضابطة و طبلب المجموعة التجريبية عمى
مقياس المسئولية االجتماعية في القياس البعدي.

 .2مشكمة الدراسة
إف التغير االجتماعي الذي يمر بو مجتمعنا في المرحمة

 -2توجد فروؽ ذات داللو احصائية بيف متوسطي رتب درجات

الراىنة يحتـ عمينا العمؿ عمى غرس المسؤولية االجتماعية في

طبلب المجموعة التجريبية عمى مقياس المسئولية االجتماعية

نفوس جميع أفراد المجتمع سعياً لتحقيؽ مجتمع وا ٍع ومسئوؿ,

في القياس القبمي والبعدي.

وأف المسئولية االجتماعية ىي تنمية لمجانب الخمقي لمشخصية,

ج .أهداف الدراسة

وأف فقداف الشعور بالمسئولية لدى أفراد المجتمع أصبح أم اًر

 -1الكشؼ عف فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمى العبلج الواقعي

ظاى اًر لكؿ مبل حظ لشؤوف المجتمع مما يؤدي إلى اختبلؿ

لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طبلب الجامعة.

النظاـ االجتماعي واإلىدار في الموارد العامة لممجتمع.

 -2معرفة مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

وتعد المرحمة الجامعية مرحمة تشكؿ الشخصية وبمورة

رتب درجات طبلب المجموعة الضابطة وطبلب المجموعة

مكوناتيا الجسمية والعقمية والنفسية واالجتماعية ,وجاء إحساس

التجريبية عمى مقياس المسئولية االجتماعية في القياس البعدي.

الباحث بمشكمة الدراسة مف خبلؿ مبلحظة مستمرة في تدني

 -3معرفة مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

مظاىر المسئولية االجتماعية لدى طبلب الجامعة التي تتمثؿ

درجات طبلب المجموعة التجريبية عمى مقياس المسئولية

في انخفاض احتراـ األساتذة وعدـ االلتزاـ بمواعيد المحاضرات

االجتماعية في القياس القبمي والبعدي.

والتخمؼ عف مواعيد االختبارات بدوف عذر مقبوؿ وعدـ

د .أهمية الدراسة

المحافظة عمى ممتمكات الجامعة ؛ لذلؾ كاف عمى الجامعة أف

تظير أىمية الدراسة الحالية مف الناحية النظرية فيما يمي:

تؤدي دورىا كمؤسسة اجتماعية مف خبلؿ إكساب الطبلب

 -1إبراز أىمية المسئولية االجتماعية كحاجة اجتماعية ليا أثر

الميارات الحياتية ,واالجتماعية ,وميارات العمؿ مما يساعد

واضح في نجاح الفرد في حياتو الواقعية والتكيؼ مع ظروفيا

عمى نمو شخصية الطالب ,وتعزيز قدراتو الذاتية في التعمـ

وقدرتو عمى القياـ بأعبائيا وتحمؿ تبعاتيا.

والتفكير واتخاذ القرار وتحمؿ المسئولية ,والمساىمة اإليجابية في

 -2تتناوؿ شريحة طبلب الجامعة وىـ في مرحمة عمرية تتسـ

كافة مجاالت التنمية.

بالنضج وبداية الرشد حيث تتبمور األفكار وتتحدد االتجاىات

أ .أسئمة الدراسة

والحاجة لممسئولية لدييـ تكوف أكثر إلحاحاً لما في المرحمة

يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:

الجامعية مف االستقبللية واالعتماد عمى النفس فيكوف الطالب

 -0ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات طبلب

مسؤوؿ تماـ المسئولية عف تصرفاتو وسموكياتو عمى الصعيد

المجموعػ ػة الضابط ػة وطػ ػبلب المجموعػ ػة التجريبي ػة عم ػى مقيػاس

العممي واالجتماعي.
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 -3تفيد دراسة المسئولية االجتماعية في تحقيؽ التوازف بيف

جديدة تؤدي بيـ إلى تحقيؽ التوافؽ النفسي وتساعدىـ في

التحوالت والتغيرات السريعة التي تجرى في المجتمع ,وبيف ما

التغمب عمى المشكبلت التي يعانونيا في معترؾ الحياة [.[8
ويعرؼ الباحث الحالي البرنامج اإلرشادي في ىذه الدراسة

يحس بو الفرد تجاه ىذه المتغيرات ومسؤوليتو نحوىا.
 -4أىمية الدراسة عمى المستوى المجتمعي مف خبلؿ تركيزىا

بأنو جميع اإلجراءات واألساليب التي يمارسيا المرشد خبلؿ

عمى أىمة الوعي لدى الشباب بأدوارىـ ومسئولياتيـ االجتماعية.

الجمسات اإلرشادية والمستمدة مف النظرية الواقعية لوليـ جبلسر,

وتظير أىمية الدراسة الحالية مف الناحية التطبيقية فيما يمي:

وقد تألؼ البرنامج اإلرشادي مف ( )05جمسة بيدؼ رفع كفاءة

 -0استفادة القائميف عمى شئوف التربية ومؤسساتيا.

الطبلب مف خبلؿ تنمية المسئولية االجتماعية.

 -6تنمية المسئولية لدى الطبلب مف خبلؿ ىذا البرنامج

 .3اإلطار النظري

اإلرشادي.

أف تربية اإلنساف عمى تحمؿ مسؤولياتو تجاه ما يصدر

 -0توضح أىمية المسئولية االجتماعية حيث إنيا مف المقومات

عنو مف أقواؿ أو أفعاؿ يعد مسألة في غاية األىمية لتنظيـ

األساسية والضرورية لتكويف شخصية الطالب الجامعي ومياراتو

الحياة داخؿ المجتمع ,فإذا تحمؿ األفراد مسئولياتيـ ,ونتائج

وقدراتو االجتماعية.

أعماليـ استقرت حياتيـ وسادت الطمأنينة فيما بينيـ ,وشاع

 -4تبرز أىميتيا في أنيا تضيؼ برنامجاً جديداً في تنمية

بينيـ العدؿ ,ليذا فإنيـ يشعروف باألمف النفسي واالجتماعي في

المسئولية االجتماعية لدى طبلب الجامعة ليتسنى استخدامو مف

حياتيـ الخاصة أو العامة؛ مما يعينيـ عمى اختيار السموؾ

قبؿ العامميف في مراكز اإلرشاد (النفسي والتربوي بالجامعات).

األمثؿ بفضؿ ما تشعرىـ بو حساسية المسئولية مف حذر

 -5إعداد مقياس لممسئولية االجتماعية.

وحرص ودقة ووعي واىتماـ ومشاركة تجاه ما يقوموف بو مف

ه .مصطمحات الدراسة

أفعاؿ وأعماؿ وىـ يمارسوف أدوارىـ االجتماعية ].[9
وتعتبر المسئولية االجتماعية جوىر العبلج بالواقع

المسؤولية االجتماعية
ىي اىتماـ الفرد بواجباتو الذاتية واسياماتو الفعمية نحو

فالشخص المسئوؿ ىو شخص مستقؿ فردياً ولديو الدعـ النفسي

خدمة أسرتو ومجتمعة والمتجسدة في صورة سموؾ يدعـ

الداخمي الكافي لتحديد ماذا يريد مف الحياة وىو يشبع حاجاتو

المشاركة اإليجابية في حؿ مشكبلت المجتمع ,والمحافظة عمى

بطريقة مسئولة تمبي حاجاتو وتحقؽ أىدافو .وجوىر العبلج

الممتمكات العامة والمساىمة في األعماؿ الجماعية التي تخدـ

بالواقع يقوـ عمى تعميـ الفرد ىذه المسئولية وكيؼ يصؿ إلى

مصمحة مجتمعة بما يحقؽ نيضتو وازدىاره ,.ويعرؼ الباحث

أىدافو وغاياتو دوف إيذاء اآلخريف ].[10
كما اعتبر جبلسر [ ]00المسئولية االجتماعية مظي اًر

المسئولية االجتماعية إجرائياً :بأنيا الدرجة التي يحصؿ عمييا
الطالب عمى مقياس المسئولية االجتماعية إعداد الباحث.

ومؤش اًر عمى الصحة النفسية التي يتمتع بيا الفرد ,واعتبر أف

البرنامج اإلرشادي:

الشخص الذي يعاني مف تدني في مستوى المسئولية االجتماعية

ىو مجموعة مف الخطوات المحددة والمنظمة التي تستند

ىو شخص يعاني مف اضطرابات نفسية ومستوى تكيؼ

في أساسيا عمى نظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النفسي,

منخفض؛ مما يؤدي إلى تدني مستوى الصحة النفيسة لدية

وتتضمف مجموعة مف المعمومات والخبرات والميارات واألنشطة

بسبب العزلة وتوتر العبلقات االجتماعية.

المختمفة التي تقدـ لؤلفراد خبلؿ فترة زمنية محددة بيدؼ

ويتطمب تعمـ المسئولية االجتماعية وقتاً طويبلً ,لذا يتوجب

مساعدتيـ في تعديؿ سموكياتيـ واكسابيـ سموكيات وميارات

عمى مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة والمدرسة والجامعات
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ووسائؿ األعبلـ توفير الفرص والبيئة المناسبة لتنمية المسئولية

وتصبح موضوع نظره وتأممو ,ويولييا قد اًر كبي اًر مف االىتماـ

الذاتية واالجتماعية لدى األفراد.

المتفكر ,حث يدرسيا ويحمميا ويقارنيا بغيره.
 -6الفيـ :ومسئولية الفيـ يتضمف فيـ الفرد لمجماعة ,ولممغزى

وتيتـ المؤسسات االجتماعية وخاصة الجامعات كمؤسسات
تعميمية إلى تقديـ أفضؿ الخدمات والبرامج واعداد الشباب مف

االجتماعي لسموكو ,وينقسـ الفيـ إلى قسميف:

الناحية األكاديمية والعممية واالجتماعية لبث روح المسئولية

 -فيـ الفرد لمجماعة :ماضييا وحاضرىا ومعاييرىا .واألدوار

وتنميتيا في نفوس الشباب ؛حتى يكونوا قادريف عمى تحمؿ

المختمفة فييا ,وعاداتيا واتجاىاتيا وقيميا ومدى تماسكيا,

المسئوليات في جميع مجاالت الحياة المختمفة.

وتعامميا ,وتصور مستقبميا.

مفيوـ المسئولية االجتماعية:

 فيـ الفرد لؤلىمية االجتماعية لسموكو :بمعنى فيـ مغزىوآثار سموكو الشخصي واالجتماعي عمى الجماعة.

ويعرفيا جروسكنؿ [ ]06بأنيا تقدير الفرد لقيمتو وأىميتو
واالتصاؼ بالخمؽ حتى يكوف مسؤوالً عف نفسو ,وأف يتصرؼ

 -3المشاركة :ويقصد بيا مشاركة الفرد مع اآلخريف في عمؿ

بمسئولية تجاه اآلخريف كما عرفت بأنيا االلتزاـ الشخصي

ما يمميو االىتماـ وما يتطمبو الفيـ مف أعماؿ تساعد الجماعة

الموجة لمساعدة اآلخريف.

في تحقيؽ أىدافيا حيف يكوف مؤىبلً اجتماعياً لذلؾ.

وعرفيا زىراف [ ]00عمى أنيا مسئولية الفرد الذاتية عف

أي أنيا تقوـ عمى االىتماـ والفيـ ,وىي أيضا تتـ مف

الجماعة أماـ نفسيا وأماـ الجماعة وأماـ اهلل ,وىي الشعور

خبلؿ ما تفتضيو رعاية الجماعة وىدايتيا واتقاف أمورىا,

بالواجب االجتماعي والقدرة عمى تحممو والقياـ بو.

والمشاركة تظير قدرة الفرد ,وتبرز مكانتو والمشاركة ليا ثبلثة
جوانب ىي:

ويعرؼ قميوبي [ ]04المسئولية االجتماعية بأنيا استشعار
الفرد لنتائج سموكو وتحمؿ نتائج ذلؾ السموؾ ,وما يترتب عميو

 -التقبؿ :أي تقبؿ الفرد الدور أو األدوار االجتماعية التي يقوـ

اء اإلثابة أو العقاب تجاه ذاتو وأسرتو وأصدقائو
مف تبعات سو ً

بيا والمبلئمة لو في إطار ميـ كامؿ ؛ بحيث يؤدي ىذه األدوار
في ضوء المعايير المحددة ليا.

والجماعات التي ينتمي إلييا ووطنو ومجتمعو ودينو.

 -التنفيذ :أي المشاركة المنفذة الفعالة اإليجابية ,والعمؿ مع

عناصر المسئولية االجتماعية:

الجماعة مساي اًر ومنج اًز في اىتماـ وحرص ما تجمع عميو مف

تتضمف المسئولية االجتماعية عدة عناصر ,وىي:
 -0االىتماـ :وىو يتضمف االرتباط العاطفي بالجماعة ,وحرص

سموؾ في حدود إمكانات الفرد وقدرتو.

الفرد عمى سبلمتيا وتماسكيا واستمرارىا وتحقيؽ أىدافيا.

 -التقييـ :أي المشاركة التقييمية النقدية المصححة والموجية في

واالىتماـ لو مستويات أربعة ىي:

نفس الوقت [.[00

أ -االنفعاؿ مع الجماعة بصورة آلية :حيث يساير الفرد حالتيا

مستويات المسئولية االجتماعية:

االنفعالية بصورة الإرادية ودوف اختبار أو قصد أو إدراؾ ذاتي.

حدد فرج [ ]06ثبلثة مستويات لممسئولية االجتماعية:

ب -االتصاؿ بالجماعة :ويكوف بصورة إرادية حيث يدرؾ الفرد

 -1المسئولية في مجاؿ المجتمع :وىي التزامات الفرد تجاه أفراد

ذاتو انفعالو بالجماعة.

المجتمع وتجاه الممتمكات والمرافؽ العامة وقضايا المجتمع في

ج -التوحد مع الجماعة :وىو شعور الفرد بالوحدة المصيرية

ضوء العناصر الثبلثة لممستويات االجتماعية (الفيـ – االىتماـ

معيا فخيرىا خيره وضررىا ضرره.

– المشاركة).

د -تعقؿ الجماعة :حيث تمؤل الجماعة عقؿ الفرد وفكره ,وكيانو

 -2المسئولي ػة ف ػي مج ػاؿ الم ػدرس ػة :وتعني مسؤولي ػات والتزامات
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المعمـ تجاه أف ارد المدرسة (زمبلء ,أصدقاء ,إدارة المدرسة,

وكذلؾ العمؿ عمى حؿ مشاكمو مع تنمية الجوانب االجتماعية

طبلب ,مبادئ المدرسة وقضايا المدرسة ومشكبلتيا في ضوء

والصحية والنفسية والدينية لدية ].[18

العناصر الثبلثة لممسئولية االجتماعية).

ونظ اًر لمدور الميـ الذي تؤديو الجامعة .فقد نادى جروسكنؿ

 -3المسئولية االجتماعية في مجاؿ األسرة :وتعني التزامات

[ ]06بحركة تشجيع الجيود التعاونية بيف المؤسسات االجتماعية

الفرد تجاه أفراد أسرتو وأقاربو وجيرانو ومنزلو وما يحويو ,ودورة

والتعميمية ,وتغذية النظاـ التعميمي الذي سوؼ يعمؿ عمى

بالنسبة ليا .دور الجامعة في تنمية المسئولية االجتماعية:

تطوير ودعـ المواطنيف المسئوليف ,وىـ األفراد الذيف يمكنيـ

تعتبر الجامعة ىي المؤسسة المسئولة رسمياً والمتخصصة

التعامؿ مع صراعات الواقع وخبراتو ,والذيف يمكنيـ التعرؼ

والمؤىمة عممياً وتعميمياً لتأصيؿ وتمكيف وتنمية ورعاية المسئولية

عمى البدائؿ وتطورىا ,والتوصؿ إلى االختيارات المبلئمة

االجتماعية عند أبنائيا .وعمميات التعميـ والتعمـ التي تتـ في

والمسئولة ,فالجامعة تمارس أساليب مختمفة لتنمية المسئولية

الجامعة عمميات اجتماعية ؛ ألنيا تدور في سياؽ تفاعؿ

االجتماعية عند الطبلب ,ودعـ القيـ مثؿ النيوض بالبيئة

اجتماعي ,وتتضمف اكتساباً اجتماعياً ,ومف واجبات الجامعة

المحمية ,والمحافظة عمى نظافة الجامعة ,واألماكف العامة,

وأىدافيا وأنشطتيا تربية الشعور بالمسئولية ,وتنميتو عند

ونشر الوعي الصحي.

الطبلب ,وتدريبيـ عمى تحمؿ المسئولية االجتماعية .لذا تعتبر

ولمجامعة دور ميـ في تنمية شخصية طبلبيا مف خبلؿ

الجامعة ضرورة اجتماعية لجأ إلى إنشائيا المجتمع إلشباع

إكسابيـ عادات وسموكيات صحية .وقد اىتمت الجامعات بوضع

الحاجات النفسية والتربوية التي عجزت األسرة عف اشباعيا بعد

البرامج واألنشطة لمطبلب ,وذلؾ بقصد االستفادة مف شغؿ وقت

أف تعقدت الحياة ,فأصبحت الجامعة مجتمعاً صغي اًر يعيش فيو

الشباب بما يفيدىـ ,وكذلؾ بقصد االستفادة وتنمية جوانب وأمور

الطبلب ليتمقوا العمـ والمعرفة ,ويتعمموا االعتماد عمى النفس,

ميمة في شخصية الطالب.

وتحمؿ المسئولية ,واحتراـ القانوف ,والتمسؾ بالحقوؽ ,وأداء

فالعممية التعميمية ليست مجرد تمقيف لمدرس فقط وانما ىي

الواجبات ,والتضحية في سبيؿ الحؽ والعمؿ ] .[17وتتحدد

عممية مفيدة لبناء شخصية الطالب مف جميع النواحي وبث روح

أىداؼ الجامعة فيما يمي:

المسئولية االجتماعية واالعتزاز بالذات ,وتحمؿ المسئوليات في

 -إعداد المواطف الصالح الناضج نفسياً واجتماعياً ,والقادر عمى

الحياة ومحاولة إيجاد التوازف المتكامؿ في جميع جوانب

تنمية المجتمع في الحاضر والمستقبؿ.

الشخصية لمطالب ].[15
ويذكر شكيرنج [ ]09بأف الجامعات تعمؿ عمى تنمية

 تنمية الشعور باالنتماء ,والتعاوف ,واإلبداع ,واإلحساسبالمسئولية.

استعدادات الطمبة لتحمؿ المسئولية االجتماعية مف خبلؿ

 -مواجية سمبيات النفس اإلنسانية في االنعزالية ,ونقص

المناىج والممارسات التربوية والبرامج األكاديمية ,واشراؾ الطمبة

المسئولية االجتماعية.

في اتخاذ الق اررات ومناقشة مشكبلت المجتمع ,وتعزيز ثقافة

 -الحفاظ عمى التراث الثقافي ,ويمكف تنمية المسئولية

المواطنة لدى الطمبة.

االجتماعية عند الطالب والتي تعد مف أىـ أىداؼ الجامعة,

اإلرشاد الواقعي:

وذلؾ مف خبلؿ تجنب التيديد والوعيد لمطالب ,أو السب

يشير كوري [ ]01أف اليدؼ الرئيس لمعبلج الواقعي ىو

والسخرية ,واشراؾ الطالب في األنشطة التي مف خبلليا يتحمؿ

تعميـ الفرد كيؼ يكوف بشكؿ أفضؿ ,إذ أف كؿ فرد قادر عمى

المسئولية ,ويحظى باالحتراـ ,واشباع حاجاتو لمتقدير واالنتماء,

توجيػ ػو حياتػ ػو وبوسع ػة أف يمػ ػارس حي ػاة مسئولة وناجحة وراضية
6

مف المفاىيـ األساسية في النظرية وأف بناء ىذه العبلقة يعتبر

وأف تصرفاتو تحدد مسئولياتو.
ويعتقد جبلسر أف لدى المسترشد قدرة عمى التحكـ في

ميماً عمى اعتبار أنو يحدد مدى فاعمية إجراءات العبلج ,وىو

سموكو أكبر مف التحكـ في استجاباتو التفكيرية أو العاطفية؛

يبدأ بإقامة عبلقة طيبة مع المسترشد تشعره باألماف واالىتماـ

ولذلؾ فإف العبلج الواقعي يسعى لمساعدة المرشد لتقبؿ واقع

وىذا يجعؿ المسترشد يثؽ بالمرشد.

وجودة بتنمية اإلحساس بالمسئولية لديو.

 -6الخطوة الثانية :التعرؼ عمى حاجات ورغبات المسترشد:

وبعمؿ اختيارات مناسبة ,وعميو يتـ توجيو المسترشد ليتقيد

يكوف التعرؼ عمى ىذه الحاجات والرغبات بشأف ذاتو وكيؼ

بمعايير الواقعية في سموكو؛ وبذلؾ يعيش حياة أكثر انتاجية

يرى الوسط المحيط بو ويتـ التعرؼ عمى ىذه األمور مف خبلؿ

وانسجاماً ].[13

األسئمة والحوار بينيما ,بحيث يكشؼ المسترشد عف معتقداتو

والمسئولية االجتماعية في نظرية وليـ جبلسر مفيوـ

وحاجاتو ورغباتو ومفاىيمو ,ومف ذلؾ يستنتج المرشد إمكانية

أساسي مف مفاىيـ ىذه النظرية وىي تعني أف الفرد يستطيع

العبلج ومدى استعداد المسترشد لبللتزاـ بخطوات البرنامج

إشباع حاجاتو بطريقة ال تؤثر عمى اآلخريف في إشباع

اإلرشادي المقترح ,حيث يقوـ المرشد باكتشاؼ رغبات المسترشد

حاجاتيـ ,وأف الشخص المسئوؿ يقوـ عادة باألفعاؿ التي تجعمو

ثـ مساعدتو عمى وصؼ ىذه الرغبات ثـ تحقيقيا.

يشعر أف اآلخريف يكنوف لو االحتراـ والتقدير .والفرد في ىذه

 .0الخطوة الثالثة :تقييـ المسترشد لسموكياتو:

الحالة لديو دافع لكي يكسب احتراـ ذاتو؛ وبذلؾ فيو يعمؿ

ويكوف تركيز المرشد عمى المسترشد عمى اعتبار أنو

جاىداً عمى أف ينفذ التزاماتو تجاه اآلخريف ,لكي يناؿ ثقتيـ

مسئوؿ عف سموكو ,ويتـ اكتشاؼ السموؾ الكمي مع التركيز عمى

واحتراميـ .أما عكس ذلؾ فيو شخص غير مسئوؿ قد يشبع

الفعؿ وعمى األنشطة التي يقوـ بيا المسترشد لمكشؼ عف

حاجاتو مف غير أف ينظر إلى حاجات اآلخريف ,وقد يكوف

مشاعره باعتبارىا تقع في عبلقات متبادلة مع ما يقوـ بو مف

إلشباع حاجاتو إضرار باآلخريف ومثؿ ىذا الشخص ىو غير

أفعاؿ ويكشؼ المرشد عما يفكر بو المسترشد قبؿ الفعؿ وبعده.

سوي نفسياً وانفعالياً مف وجية نظر النظرية الواقعية شخص غير

 .4الخطوة األخيرة :وضع خطة عبلج باالشتراؾ مع المسترشد

مسئوؿ ].[20

مف اجؿ تحقيؽ رغباتو وحاجاتو التي لـ تشبع:
وتعتبر مشاركة المسترشد في وضع خطة العبلج

دور المرشد أو المعالج في اإلرشاد الواقعي:
إف دور المرشد في اإلرشاد الواقعي ىو عبارة عف مجموعة

ضرورية ,ألنيا تحقؽ االندماج بيف المرشد والمسترشد ,وتعتبر

مف الخطوات المنظمة والمتتابعة ىدفيا األساسي ىو تحقيؽ

مشاركة المسترشد في وضع الخطة تأكيداً عمى مسئوليتو في

التوافؽ االجتماعي والشخصي لممسترشد مف خبلؿ مساعدتو في
التغمب عمى مشكبلتو واشباع حاجاتو ,وتتمثؿ ىذه الخطوات

اء
تنفيذىا .وتتضمف الخطة األنشطة التي يقوـ بيا المسترشد سو ً

كانت خاصة بالذات أو بعبلقة المسترشد باآلخريف مف أفراد

فيما يمي ]:[20

األسرة واألقارب ,ولكؿ حالة مف الحاالت تكتب خطة تتناسب

 -0الخطوة األولى :بناء عبلقة ثقة متبادلة بيف المرشد

معيا.
والميـ في العبلج الواقعي ىو أف يكوف لدى المعالج

والمسترشد:
إف وظيفة المعالج األولى ىي بناء عبلقة جيدة مع

القدرة عمى أف يؤسس عبلقة عبلجية مع كؿ المسترشديف.

المسترشد ,وأف يساعد المسترشد عمى التواصؿ مع الناس الذيف

ويذكر الخواجا [ ]60أف جبلسر [ ]00يرى أف السموؾ يمكف

يحتاج إلييـ في حياتو ,وىو تطبيؽ لمفيوـ االندماج الذي يعد

تغييره لئلنساف غير المندمج لجعمو مندمجاً ,والشخص الذي
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يذىب إلى المرشد بنفسو ىو شخص يسعي إلى تغيير إنكاره

تمؾ األعذار ,وال ينتقد المعالج أو يجادؿ بؿ يستمر في العمؿ

لذاتو ,وعدـ مسئوليتو والتخمص مف األلـ النفسي ,فكؿ شخص

عمى استكشاؼ السموؾ الكمي وعمؿ خطط مؤثرة .ويمكف أف

يسعى إلى أف يرى نفسو ناجحاً ومسئوالً ,وىذه المعاناة يمكف

تحدث المواجية في أي مظير مف مظاىر العبلج الواقعي.

إزالتيا ,كما أف تغيير السموؾ والمسئولية االجتماعية يجعؿ الفرد

 -5التناقض :في العبلج الواقعي يمكف أف يتـ بشكؿ مباشر

سعيداً ويقوده إلى الراحة واالطمئناف.

عمؿ خطط عمى التزاـ مف المسترشد بالخطة .وىناؾ أوقات
يقاوـ المسترشد فييا تنفيذ الخطط التي وضعيا .إف تقنية

وىناؾ مجموعة مف االستراتيجيات التي تستخدـ في
نظرية جبلسر الواقعية [ ]00,66وىي:

التناقض تعطي معمومات متعارضة لممسترشد .ويمكف أف يكوف

 -1االندماج :ويقصد بذلؾ أف يكوف المرشد عبلقة حقيقية

التغيير الفعمي نتيجة متابعة ألي بدائؿ تـ إعطاؤىا بوساطة

وصادقة مع المسترشد ويجب أف يندمج المسترشد مع المرشد في

المعالج ,وتقنية التناقض تكوف غير متوقعة وصعبة االستخداـ,

عبلقة مفتوحة وأصيمة حيث أف ذلؾ يعتبر األساس لعممية

والبد مف التدريب واأللفة قبؿ استخداميا ,واالرتباط واألماف في

العبلج الواقعي.

مفاىيـ مفتاحية في استخداـ التدخبلت المتناقضة.

 -2التساؤؿ :يوجو المرشد مجموعة مف األسئمة الميمة

 -6اإليجابية :ويستخدـ (جبلسر) في ذلؾ اإلدماف اإليجابي,

ليستكشؼ السموؾ ويقيـ ما يفعمو الفرد ,ويعمؿ خططاً محددة,

لمساعدة المسترشد لمتغمب عمى ضعفو وعدـ قدرتو عمى حؿ

واألسئمة مفيدة في العبلج الواقعي ألسباب كثيرة ,وىي :التدخؿ

المشكبلت الجسمية والعقمية والنفسية التي يعاني منيا ,ويتطمب

في العالـ الداخمي لممسترشد لتجميع المعمومات ,مف أجؿ

اإلدماف اإليجابي أف يكوف لدى مف يستخدمو ممارسة في

مساعدة المسترشد عمى أف تكوف لديو سيطرة أكثر فعالية .ومف

اإلرشاد ,ومف األنشطة التي تستخدـ في اإلدماف اإليجابي:

ىذه األسئمة الميمة :ماذا يريد ؟ ماذا يعمؿ ؟ ما ىي خططو؟

التفكير ,والركض ,وعف طريؽ اإلدماف اإليجابي يحصؿ الفرد

وعندما يتـ جمع معمومات فإنيا تكشؼ عف السموؾ الكمي,

عمى مدخؿ سيؿ لئلبداع ,ويمارس المسترشد ىذا النشاط لمدة

وتساعد المسترشد أف يعمؿ خططاً ومف المفيد طرح أسئمة

ساعة يومياً ,وىذه األنشطة يجب أف ال تكوف منافسة لآلخريف,

محددة مثؿ :متى تترؾ المنزؿ؟ أيف تذىب؟ ىؿ تذىب وحدؾ؟

وأف تكوف تأديتيا دوف انتقاد لمذات ,ويساعد اإلدماف اإليجابي

 -3الدعابة والفكاىة :تكوف الدعابة مناسبة في بيئة الصداقة

في التعامؿ مع أي مشكمة تواجو الفرد في حياتو والذي يعاني

التي يقوـ بتطويرىا المعالج وبشكؿ طبيعي ,ويكوف لدى

مف إدماف سمبي كاإلدماف عمى النيكوتيف والكحوؿ ,قد يجد أف

المعالجيف أحياناً الفرصة لمضحؾ عمى أنفسيـ مما يشجع

اإلدماف اإليجابي كالسباحة والركض والتأمؿ مفيدا لو بشكؿ

المسترشد أف يعمؿ نفس الشيء ,وىذا يمكف أف يخفؼ الضغط

كبير ,واألنشطة التي يمارسيا الشخص في اإلدماف اإليجابي

عمى المسترشد .وتعتبر الدعابة حاجة أساسية ,فمتى كاف

يجب أف تكوف ذات قيمة جسدية ,وعقمية ,وروحية ,وأف يكوف

المعالج والمسترشد يشتركاف في نكتة فيتساوياف في القوة ,ويمكف

ىذا النشاط مف السيؿ تأديتو لدى المسترشد.

أف يطو ار بيئة صداقة ,تساعد في تحقيؽ حاجة المسترشديف

 .4الدراسات السابقة

لبلنتماء.

أجرى مارتينؾ وآخروف [ ]60دراسة ىدفت إلى تقييـ

 -4المواجية :ألف المعالج الواقعي ال يوافؽ عمى األعذار وال

برنامج التوجيو (اإلرشاد) لطبلب المدارس االبتدائية مف ذوي

يستسمـ في عممو فالمواجية ىنا حتمية .وفي المواجية يبقى

االحتياجات الخاصة ,والبرنامج ييدؼ إلى التأكيد عمى

المعالج إيجابياً في التعامؿ مع أعذار المسترشد ,وال يوافؽ عمى

المسئولية الشخصية واالجتماعية (ضبط النفس ,واالحتراـ,
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والجيد (البذؿ) ,والمشاركة ,والتوجيو الذاتي ,ومساعدة

والشخصية لقياس مستوى المسئولية االجتماعية لدييـ ,وتـ

اآلخريف) .وتـ التقييـ مف خبلؿ مقاببلت المعمميف والطبلب

تطبيؽ نفس المقاييس عمى أفراد العينة الضابطة أيضاً ,وقد

والدوريات اإلرشادية ,وتشير النتائج إلى أف ىؤالء الطبلب

خمصت الدراسة إلى أف أفراد مجموعتي الدراسة قد سجموا نفس

قادروف عمى تطبيؽ مياـ الفصؿ الدراسي وبموغ اليدؼ ,ولكنيـ

المستوى مف التطور والنمو الشخصي ,ولـ يكف ىناؾ فروؽ دالة

كافحوا لنقؿ قيـ أخرى إلى الصؼ.

إحصائيا في التفاؤؿ وتقدير الذات لدى أفراد المجموعتيف ,في

وىدفت دراسة فاطمة العامري [ ]64إلى معرفة فاعمية

حيف أظير أفراد مجموعة السرديات مستوى أفضؿ في ربط

برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى عينة مف

النمو والتطور الشخصي لدييـ ,مع تحمؿ المسئولية تجاه

طالبات المرحمة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة .وتكونت

المجتمع وخدمتو في المستقبؿ ,وأنيـ استفادوا مف خبرات

عينة الدراسة مف ( )48طالبة ,قسمف إلى مجموعتيف ()64

اآلخريف ,أما أفراد المجموعة الضابطة فرغـ أنيـ أظيروا نفس

ضابطة ,و( )64تجريبية مف الصؼ األوؿ الثانوي ,تراوحت

التطور والنمو إال أف خبراتيـ حسب المقاييس سوؼ تبقى

أعمارىف مف ( )07-05سنة ,استخدمت الباحثة استمارة

شخصية ,وال يوجد احتماؿ لربطيا مع مجاؿ المسئولية

لممستوى االقتصادي واالجتماعي ,ومقياساً لممسئولية االجتماعية

االجتماعية.

وبرنامجاً إرشادياً لتنمية المسئولية االجتماعية ,واستبياف الذات

وىدفت دراسة شريت [ ]66إلى إعداد برنامج مقترح

المسئولة ,واستمارة تقييـ البرنامج اإلرشادي ,وجميعيا مف إعداد

باستخداـ األنشطة التربوية لتنمية سموؾ المسئولية االجتماعية

الباحثة ,وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيا

لدى األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة .وبمغت عينة الدراسة

في متغير (المعالجة) لممجموعتيف (الضابطة والتجريبية) لصالح

األساسية ( )81طفبلً )41( ,طفبلً و( )41طفمة بروضة مدرسة

المجموعة التجريبية ,كذلؾ وجود فروؽ دالة في المسئولية

بايونيرز لمغات التابعة إلشراؼ التربية والتعميـ بمحافظة

االجتماعية بيف متوسطي التطبيؽ (القبمي – البعدي) لمبرنامج

اإلسكندرية ,وتراوحت أعمارىـ بيف ( )6-5سنوات .وأدوات

اإلرشادي لصالح التطبيؽ البعدي لممجموعة التجريبية.

الدراسة التي استخدميا الباحث تشتمؿ عمى بطاقة مبلحظة

في حيف قاـ سنجر وآخروف [ [65بدراسة كاف اليدؼ

لسموؾ المسئولية االجتماعية لدى األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ

منيا معرفة اليوية الشخصية والمسئولية االجتماعية ,وذلؾ

المدرسة (مف إعداد الباحث) ,ومقياس المسئولية االجتماعية

باستخداـ أسموب السرديات المتعمقة بالمسئولية االجتماعية,

(مف إعداد الباحث) ,وبرنامج األنشطة التربوية المقترح (مف

حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )66طالبا جامعياً في أحد

إعداد الباحث) ,وتضمف البحث أنشطة قصصية وحركية وفنية

برامج الخدمة المجتمعية أثناء اإلقامة في فترة الصيؼ ,وأخذت

وموسيقية واستغرؽ البرنامج ثمانية أسابيع.

عينة ضابطة تكونت مف ( )60طالبا جامعياً مشاركيف في

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

برنامج اإلقامة الصيفية أيضاً ,ولكنيـ مشتركوف في برنامج

متوسطات درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة

لمدراسات األكاديمية الدولية ,حيث قاـ أفراد العينة التجريبية

الضابطة بعد تطبيؽ برنامج تنمية سموؾ المسئولية االجتماعية

بسرد أحداث وخبرات بطريقة القصة السردية بحيث تأخذ أشكاالً

بالنسبة لؤلبعاد الثبلث الخاصة ىي( :االىتماـ – الفيـ –

مختمفة منيا الذكريات المحددة ,والخياالت التي يتـ البناء عمييا

المشاركة) لصالح المجموعة التجريبية ,والتحسف الواضح في

والسيرة الذاتية الكاممة ,وقد قاـ الطبلب المشاركوف بالدراسة

أداء أطفاؿ المجموعة التجريبية بعد مضي شيريف مف تطبيؽ

باإلجابة عمى بعض األسئمة المفتوحة ,والمقاييس االجتماعية

البرنامج (بقاء األثر) ,وذلؾ يدؿ عمى فعالية البرنامج في تحقيؽ
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اليدؼ الذي وضع مف أجمو.
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بينما ىدفت دراسة عبدالرازؽ [ ]69إلى الكشؼ عف مدى

وأجرت عبد اهلل [ ]67دراسة ىدفت إلى تعرؼ دور

مساىمة العبلج المعرفي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى

المعسكرات الترويحية في تنمية المسئولية االجتماعية لدى

طمبة الجامعة .وقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج شبو

طالبات الجامعة .وتـ استخداـ كؿ مف المنيج الوصفي والمنيج

التجريبي عمى عينة مف طبلب الجامعة ,وتـ تقسيميـ إلى

التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة مف ( )001طالبة مف قسـ

مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة .واشتممت أدوات

تربية الطفؿ كمية البنات جامعة عيف شمس ,واستخدمت الباحثة

الدراسة عمى المقاببلت الفردية والمشتركة ,ومقياس المسئولية

مقياس المسئولية االجتماعية الصورة (ؾ) إعداد سيد عثماف

االجتماعية مف إعداد سيد عثماف (0990ـ) وبمغ حجـ العينة

(0990ـ) ,ومقياس دور المعسكرات الترويحية في توطيد الصمة

( )61طالباً ,وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة مف

بيف أعضاء ىيئة التدريس والطالبات مف إعداد الباحثة.

المتقدميف لمحصوؿ عمى تكافؿ اجتماعي مف قسـ رعاية

وصممت الباحثة برنامجاً لمعسكر ترويحي مدتو أربعة أياـ

الشباب .وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف أفراد

وطبقتو .وأظيرت نتائج الدراسة وجود دور إيجابي لممعسكرات

المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة لصالح المجموعة

الترويحية في تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالبات الجامعة,

التجريبية ,وىذا يرجع إلى استخداـ أساليب العبلج المعرفي مع

كما أف المعسكرات الترويحية تمعب دو اًر إيجابياً في توطيد

أفراد المجموعة التجريبية .كما أفادت النتائج بوجود فروؽ بيف

الصمة بيف أعضاء ىيئة التدريس والطالبات.

متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف (القبمي –
البعدي) لصالح القياس البعدي.

كما أجرى الرميح وصادؽ [ ]68دراسة تيدؼ إلى
تصميـ برنامج مقترح لمتدخؿ الميني في خدمة الفرد ,يتمثؿ في

أما الدراسة التي قامت بيا ابتساـ الزعبي [ ]01فقد ىدفت

العبلج الواقعي ,وذلؾ لتنمية المسئولية االجتماعية لدى الشباب

إلى التحقؽ مف مدى فاعمية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية

الجامعي تجاه مشكمة الحوادث المرورية .استخدـ الباحثاف

االجتماعية لتمميذات المرحمة االبتدائية األيتاـ وغير األيتاـ ,في

مقياس تنمية المسئولية االجتماعية لمشباب الجامعي مف

المدينة المنورة .وتكونت عينة الدراسة مف ( )66تمميذة)00( ,

إعدادىما .وبمغ حجـ العينة ( )41طالباً مف طبلب المستوى

يتيمة و( )00غير يتيمة ,تتراوح أعمارىف ما بيف ( )06-9سنة,

األوؿ والثامف بقسـ عمـ االجتماع في جامعة اإلماـ محمد بف

ويعانيف مف انخفاض في المسئولية االجتماعية ,وذلؾ وفقا

سعود ,وتـ تقسيميـ بطريقة عشوائية إلى مجموعتيف ضابطة

لممقياس المستخدـ في الدراسة .ولقد استخدمت الباحثة مقياس

وتجريبية عدد كؿ منيا ( )61طالباً .ومف أىـ ما توصمت إليو

المسئولية االجتماعية إعداد سميرة كردي ( ,)6110اختبار

الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

الذكاء غير المفظي (صورة أ) إعداد عطية ىنا ,برنامج إرشادي

المجموعة التجريبية ,والمجموعة الضابطة عمى أبعاد مقياس

لتنمية المسئولية االجتماعية إعداد الباحثة.

تنمية المسئولية االجتماعية لدى الشباب بعد التدخؿ الميني

وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً

باستخداـ أسالب العبلج الواقعي في خدمة الفرد لصالح

بيف متوسطات درجات التمميذات األيتاـ وغير األيتاـ عمى

المجموعة التجريبية ,وىذا يدؿ عمى أف البرنامج المقترح في

مقياس المسئولية االجتماعية (قبؿ  -بعد) تطبيؽ البرنامج

إطار العبلج الواقعي أدى إلى حدوث تغيير فعمي

اإلرشادي لصالح القياس البعدي .مما يعتبر مؤش اًر عمى

لدى المجموعة التجريبية مما يؤكد عمى فعالية البرنامج في

صبلحية أنشطة البرنامج في تعديؿ الجوانب االجتماعية

تحقيؽ أىدافو.

السموكية لدي افراد العينة.
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وفي دراسة العنسي [ ]00تـ بحث مدى فعالية البرنامج

تدريبياً استمر لمدة ( )07أسبوعاً ,تـ تطويره بيدؼ تحسيف

اإلرشادي الجمعي في تنمية المسئولية االجتماعية لطالبات

مستوى المسئولية االجتماعية والسموؾ لدى الطبلب .وقد أشارت

الصؼ الثاني الثانوي القسـ األدبي .وتكونت عينة الدراسة مف

نتائج االختبار البعدي حصوؿ تحسف داؿ إحصائياً في درجة

( )04طالبة ,تـ اختيارىف عشوائياً مف منطقة السبعيف في أمانة

المسئولية االجتماعية والسموؾ االجتماعي لدي الطمبة ,كما

العاصمة صنعاء ,عمى ضوء الدرجات التي حصمف عمييا,

أشارت النتائج أيضا إلى حصوؿ زيادة واضحة في وقت التعمـ

واستخدمت الباحثة مقياس المسئولية االجتماعية إعداد حيدر,

المتوفر أثناء الحصة و أنو تـ تعزيز البيئة التعميمية بشكؿ

وبرنامج إرشادي تربوي جمعي إعداد الباحثة .وأسفرت النتائج

واضح.

عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

وأجرى طشطوش [ ]6دراسة ىدفت إلى فحص أثر العبلج

المجموعة التجريبية ,ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في

الواقعي الجمعي في الشعور بالوحدة النفسية والمسئولية

االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ,كذلؾ ال توجد

االجتماعية لدى المراىقيف المعرضيف لمخطر ,وأثر تطبيؽ

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات االختبار التتبعي

برنامج جمعي لرفع المسؤولية االجتماعية لدييـ .وتكونت عينة

لدي المجموعة الضابطة بعد مرور فترة زمنية معينة.

الدراسة مف ( )61مراىقا تراوحت أعمارىـ ما بيف ()05-06

كما قاـ كؿ مف الصمادي والزعبي [ ]06بإجراء دراسة

سنة جميعيـ مف الذكور .واستخدـ الباحث في الدراسة مقياسي

ىدفت إلى معرفة أثر اإلرشاد الجمعي بطريقة العبلج الواقعي

الوحدة النفسية والمسئولية االجتماعية .وبينت النتائج التي

التي طورىا " جبلسر " في تنمية المسئولية االجتماعية لدى

توصمت إلييا الدراسة أف المجموعة التجريبية تفوقت عمى

عينة خاصة مف الطبلب األيتاـ ,حيث شارؾ ( )01طفبلً مف

المجموعة الضابطة مما يشير إلى أثر البرنامج في تنمية

األطفاؿ األيتاـ في مبرة الممؾ حسيف الخيرية لرعاية األيتاـ بإربد

المسئولية االجتماعية ,كما بينت أف تقديـ البرنامج إلى أفراد

تتراوح أعمارىـ بيف( )04-01سنة ,ووزع أفراد الدراسة عشوائياً

المجموعة التجريبية أدى إلى خفض مستوى الشعور بالوحدة لدى

إلى مجموعتيف متكافئتيف :المجموعة التجريبية وعددىا (,)05

أفراد ىذه المجموعة.

والمجموعة الضابطة وعددىا ( ,)05وقد تمقت المجموعة

وقاـ داي ] [04بدراسة مسحية ىدفت إلى التعرؼ عمى

التجريبية برنامجاً إرشادياً جمعياً مستنداً إلى نظرية العبلج

مدى مساىمة الجامعات األمريكية في تنمية المسئولية الذاتية

بالواقع ,في حيف لـ تتمؽ المجموعة الضابطة أي برنامج ,وتكوف

واالجتماعية لدى طمبتيا .حيث أظيرت النتائج أف غالبية

البرنامج مف ( )04جمسة إرشادية ,تطمب تطبيقيا حوالي

المشاركيف في االستطبلع يؤكدوف ضرورة أف تكوف المسئولية

شيريف .وقد أظيرت النتائج تأثير البرنامج اإلرشادي الجمعي

الشخصية واالجتماعية محط تركيز الحياة الجامعية ,وأف ثمث

المستند لنظرية العبلج بالواقع في تنمية المسئولية االجتماعية

الطبلب و %40مف المينييف قد وافقوا بشدة عمى أف الطبلب

لدى أفراد المجموعة التجريبية .

يغادروف الجامعات وقد ازداد لدييـ الوعي بأىمية المساىمة في
خدمة اإلنسانية عامة.

وأجرى دودج وآخروف [ ]00دراسة ىدفت إلى تحسيف
المسئولية االجتماعية لدي الطبلب باستخداـ عقود السموكيات

وقاـ قاسـ [ ]05بدراسة ىدفت إلى معرفة فعالية برنامج

الفردية ,وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونو مف ( )89طالباً

إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طبلب المرحمة

مف طبلب الصؼ الثالث ,وتـ استخداـ المقاببلت وقوائـ الشطب

الثانوية ,واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي بتقسيـ العينة

مف أجؿ جمع البيانات ,وقد طبؽ عمى عينة الدراسة برنامجاً

إلى مجموعتيف :إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية ,وبمغت عينة
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الدراسة ( )06طالبا مف طبلب الصؼ العاشر ,جميعيـ

تدريبي عمى مجموعة مف شباب مجمس شبابي محافظة عبلر

درجاتيـ متدنية في القياس القبمي عمى مقياس المسئولية

الواقعة شماؿ محافظة طولكرـ في فمسطيف ,ومف أجؿ تحقيؽ

االجتماعية ,وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف متكافئتيف تجريبية

أغراض الدراسة قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج التجريبي عمى أفراد

وضابطة وعدد كؿ منيا ( )08طالباً ,واستخدـ الباحث مقياس

المجموعة التجريبية التي تـ اختيارىا بشكؿ مقصود حيث بمغ

المسئولية االجتماعية مف إعداده .وقد أظيرت النتائج وجود

عددىـ ( )08منيـ ( )9ذكور )9( ,إناث ,طبؽ عمييـ مقياس

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب

المسئولية االجتماعية (القياس .القبمي) ,وىو مف إعداد الباحث,

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مستوى المسئولية

أسفرت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

االجتماعية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية,

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في مستوى

وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

المسئولية االجتماعية قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده لصالح التطبيؽ

طبلب المجموعة التجريبية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح

البعدي.

القياس البعدي ,باإلضافة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

وأجرت إيماف محمد [ ]07دراسة لمعرفة فعالية برنامج

إحصائية بيف متوسط درجات أفراد المجمعة الضابطة قبؿ وبعد

ارشادي قائـ عمى نظرية " جبلسر " في تنمية المسئولية

تطبيؽ البرنامج.

االجتماعية لدى المراىقات وأثره عمى تقدير الذات ,وأجريت

وقاـ المؤمني [ ]7بدراسة ىدفت إلى قياس مستوى

الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )61مراىقة مف طمبة المرحمة

المسئولية االجتماعية لدى طمبة جامعة اليرموؾ ومعرفة جوانب

اإلعدادية بمدرسة رفعت اليجرسي اإلعدادية ,مقسمة إلى

الضعؼ في مستوى المسئولية االجتماعية لدييـ وتصميـ برنامج

مجموعتيف :أحداىما تجريبية مكونة مف ( )01مراىقات ,وىي

تعميمي ييدؼ إلى تنمية المسئولية االجتماعية لدييـ .وتكونت

التي تـ تطبيؽ البرنامج عمييا األخرى ضابطة ,ومكونة أيضا

عينة الدراسة مف ( )050طالبا وطالبة في مستوي البكالوريوس

مف ( )01مراىقات ,وىي التي لـ تتعرض لمبرنامج اإلرشادي,

مف مختمؼ التخصصات موزعيف عمى مجموعتيف :تكونت

واستخدمت الباحثة مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي

المجموعة الضابطة مف ( )78طالبا وطالبة ,والمجموعة

الثقافي المطور لؤلسرة المصرية إعداد :محمد خميؿ (,)6111

التجريبية تكونت مف ( )75طالباً وطالبة .واستخدـ ا لباحث في

واختبار القدرات العقمية إعداد :فاروؽ موسى ( ,)6110ومقياس

الدراسة أداتي قياس تمثمتا في برنامج تعميمي لتنمية المسئولية

المسئولية االجتماعية إعداد :عبير محمد ( ,)6115ومقياس

االجتماعية ,ومقياس المسئولية االجتماعية لدى طمبة جامعة

لتقدير الذات لممراىقيف والراشديف ترجمة :عادؿ محمد (,)6111

اليرموؾ كاف متوسطاً عمى مقياس المسئولية االجتماعية ككؿ,

وبرنامج إرشادي قائـ عمى نظرية العبلج بالواقع لتنمية المسئولية

بينما كاف المستوى عاؿ في مجاؿ االتجاه نحو الوطف ,وبينت

االجتماعية (إعداد الباحثة) .وأسفرت نتائج الدراسة إلى وجود

النتائج فروقا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف

المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعمية البرنامج في تنمية

التجريبية والضابطة عمى مقياس المسئولية االجتماعية بعد

المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية.

تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية ,وتوجد فروؽ ذات

وقاـ عوض [ ]06بدراسة حوؿ فحص أثر مواقع التواصؿ

داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية

االجتماعي في تنمية المسئولية المجتمعية لدى فئة الشباب مف

عمى مقياس المسئولية االجتماعية بعد تطبيؽ البرنامج مباشرة

المرحمة العمرية ( )65-05سنة ,وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ برنامج

وبعد مرور شيرييف مف تطبيؽ البرنامج.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة تبيف لنا مدى

أ .منهج الدراسة

االىتماـ الكبير بفئة الشباب ,وأىمية إشباع احتياجاتيـ ,كما أف

قاـ الباحث باستخداـ المنيج شبو التجريبي لمعرفة تأثير

معظـ الدراسات أظيرت وجود مستوى مرتفع مف المسئولية

برنامج اإلرشاد الواقعي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى

االجتماعية لدى أفراد العينة.

طبلب الجامعة.

إال أف غالبية إشكالية المسئولية ليست إشكالية نظرية

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

وانما في التطبيؽ والممارسة وىذه اإلشكالية يمكف أف تعمـ عمى

تكوف مجتمع الدراسة مف ( )681طالباً مف طبلب قسـ

جميع مظاىر الحياة اإلنسانية فكثيرة المبادئ والقيـ واألفكار

التربية الخاصة تراوحت أعمارىـ مف ( 66-09سنة) مف

التي تدعوا إلييا اإلنسانية وال يتـ تطبيقيا عمى أرض الواقع.

مختمؼ المستويات الدراسية .وتـ اختيار عينة قواميا ()01

واختمفت نوع العينات المستخدمة في الدراسات السابقة

طالباً مف إجمالي العينة ,والذيف حصموا عمى أدنى الدرجات

فمنيا ما اقتصرت عمى الذكور فقط أو اإلناث ومنيا ما اشتمؿ

عمى مقياس المسئولية االجتماعية في القياس القبمي .وقدتـ

عمى كبل الجنسيف ,كما أف أغمبيا مف مجتمعات طبلبية مف

تقسيميـ بالتساوي إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية واألخرى

مختمؼ المراحؿ الدراسية ,وتـ إجراء الدراسة الحالية عمى طبلب

ضابطة ,وقد خضعت المجموعة التجريبية لمبرنامج اإلرشادي

الجامعة مف أجؿ التركيز عمى أدوارىـ االجتماعية والقدرة عمى

المستند عمى النظرية الواقعية لوليـ جبلسر [ ,]00ولمتأكد مف

تحمؿ المسئولية بما يحقؽ تنمية لمجانب الخمقي والسموكي

تكافؤ المجموعتيف ,قاـ الباحث باستخداـ اختبار ماف وتني

االجتماعي سعياً لتحقيؽ مجتمع واعي يدرؾ حجـ المسئولية

 Mann Whithneyلمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسط

االجتماعية.

رتب المجموعة التجريبية والضابطة قبؿ تطبيؽ البرنامج
اإلرشادي ,وقد جاءت النتائج كما في الجدوؿ اآلتي:
جدول 1

داللة الفروق بين متوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات القياس القبمي لممسئولية االجتماعية
المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة U

Z

درجة الداللة

مستوى الداللة

التجريبية

05

01.54

066.51

48.51

0.060

1.070

غير داؿ

الضابطة

05

04.46

070.51

تكوف المقياس بصورتو النيائية مف ( )01عبارة وقد تضمف

يتضح مف نتائج جدوؿ رقـ ( )0إلى عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب المجموعتيف التجريبية

المقياس خمسة أبعاد وىي:

والضابطة في القياس القبمي مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف.

البعد األوؿ :مسئولية الفرد نحو الذات ,وتقيسو العبارات

ج .أدوات الدراسة

( 0ػ ػ ػ .)6

أوالً :مقياس المسئولية االجتماعية إعداد الباحث:

البعد الثاني :مسئولية الفرد نحو األسرة ,وتقيسو العبارات
( - 7ػ.)06

قاـ الباحث ببناء مقياس المسئولية االجتماعية لدى طبلب
الجامعة مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات والمقاييس السابقة

البعد الثالث :مسئولية الفرد نحو الزمبلء واألصدقاء ,وتقيسو

مثؿ مقياس الرميح وصادؽ [ ]68ومقياس قاسـ [ ]05ومقياس

العبارات ( 00ػ ػ.)08

المؤمني ].[7

البعػ ػد الرابػ ػع :مسئ ػولي ػة الف ػ ػرد نح ػ ػو المجتمػ ػع ,وتقػيس ػ ػو الػعب ػارات
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أجؿ الكشؼ عف مدى صدؽ فقرات المقياس مف حيث مدى

البعد الخامس :مسؤولية الفرد نحو الوطف ,وتقيسو العبارات

مبلئمة العبارة لمبعد الذي وضعت فيو ,مدى مناسبة العبارة

( 65ػ ػ.)01

لمسمة التي تقيسيا كالسبلمة ووضوح الصياغة المغوية لمفقرات

ووضع أماـ كؿ عبارة أربعة بدائؿ أوافؽ بشدة ()4

وفي ضوء أراء المحكميف ومبلحظاتيـ التي أبدوىا أجريت بعض

درجات ,أوافؽ ( )0درجات ال أوافؽ ( )6درجتاف ,ال أوافؽ بشدة

التعديبلت حيث جرى حذؼ  0عبارات مف أصؿ ( )00عبارة

( )0درجة واحدة ,وجميع الفقرات ذات تجاه موجب بحيث

وصمت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف فييا .%81

تراوحت درجة المفحوص ما بيف ( 01ػ ػ ػ  )064درجة كمما

صدؽ االتساؽ الداخمي:
تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس مف خبلؿ حساب

ارتفعت درجة المستجيب ,فإف درجة أحساسة بالمسئولية مرتفعة.

معامؿ ارتباط سبيرماف بيف درجة البعد والدرجة الكمية لممقياس,

صدؽ المقياس:

وقد جاءت النتائج كما في الجدوؿ اآلتي:

قاـ الباحث بعرض أداة القياس عمى مجموعة مف أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعة المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس مف

جدول 2

قيم معامل ارتباط سبيرمان بين األبعاد والدرجة الكمية
م

معامل االرتباط

األبعاد

0

البعد األوؿ :مسئولية الفرد نحو الذات

1,66

6

البعد الثاني :مسئولية الفرد نحو األسرة

1,76

0

البعد الثالث :مسئولية الفرد نحو الزمبلء واألصدقاء

1,78

4

البعد الرابع :مسئولية الفرد نحو المجتمع

1,80

5

البعد الخامس :مسئولية الفرد نحو الوطف

1,80

يمكف الوثوؽ بو.

يتضح مف نتائج جدوؿ رقـ ( )6أف قيمة معامؿ االرتباط

ثبات المقياس:

بيف األبعاد والدرجة الكمية لممقياس تراوحت ما بيف (- 1,66

قاـ الباحث بحساب الثبات عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ

 )80,1وىي قيمة ذات داللة إحصائية دالة عند مستوى

كما في الجدوؿ اآلتي:

( )1,15وتشيػ ػر ى ػذه النتػائ ػج إل ػى تمت ػع المقيػ ػاس بمستوى صدؽ

جدول 3

معامل ألفا كرونباخ لجميع أبعاد المقياس والدرجة الكمية
م

معامل ألفا كرونباخ

األبعاد

0

البعد األوؿ :مسؤولية الفرد نحو الذات

1,78

6

البعد الثاني :مسؤولية الفرد نحو األسرة

1,80

0

البعد الثالث :مسؤولية الفرد نحو الزمبلء واألصدقاء

1,85

4

البعد الرابع :مسؤولية الفرد نحو المجتمع

1,79

5

البعد الخامس :مسؤولية الفرد نحو الوطف

1,80

الدرجة الكمية

1,90

النتائج التي يمكف التوصؿ إلييا عند استخداـ المقياس.

يتضح مف نتائج جدوؿ رقـ ( )0أف قيـ ثبات أبعاد المقياس

حساب الثبات عف طريؽ التجزئة النصفية لسبيرماف براوف:

باستخداـ كرونباخ ألفا تراوحت ما بيف (.)1,90 - 1,78

قاـ الباحث بحساب الثبات عف طريؽ سبيرماف براوف ,كما في

وى ػ ػي قيػ ػ ػـ مقب ػول ػ ػة عن ػ ػ ػد مس ػتػ ػوى ( ,)1,15وتػدؿ عمى الثقة في
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الجدوؿ اآلتي:
جدول  .4معامالت ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية
م

معامل االرتباط

األبعاد

0

البعد األوؿ :مسئولية الفرد نحو الذات

1,70

6

البعد الثاني :مسئولية الفرد نحو األسرة

1,81

0

البعد الثالث :مسئولية الفرد نحو الزمبلء واألصدقاء

1,74

4

البعد الرابع :مسئولية الفرد نحو المجتمع

1,80

5

البعد الخامس :مسئولية الفرد نحو الوطف

1,88

الدرجة الكمية

1.89

يتضح مف نتائج جدوؿ رقـ ( )4أف قيـ ثبات أبعاد

بالمفاىيـ األساسية لمنظرية الواقعية ,وكيؼ يحقؽ الفرد حاجاتو

المقياس باستخداـ التجزئة النصفية تراوحت ما بيف (- 1,70

وبالتالي شعوره بالسعادة مف خبلؿ اختياره السموكيات المسؤولة

 .)1,89وىي قيـ مقبولة عند مستوى ( ,)1,15مما يطمئف عمى

الدالة عمى وعيو وتوضيح الحاجات األساسية لدى اإلنساف

استخداـ المقياس في الدراسة الحالية.

كالحاجة إلى االنتماء ,الحاجة إلى القوة ,والحاجة إلى المتعة,

ثانياً :برنامج اإلرشاد الواقعي:

والحاجة إلى حرية االختيار.

ييدؼ البرنامج إلى تنمية المسئولية االجتماعية لدى

الجمسة الرابعة :وىدفت ىذه الجمسة إلى التركيز عمى مفيوـ

الطبلب والمستندة إلى النظرية الواقعية .لوليـ جبلسر ولمتأكد مف

الواقع مف حيث تركيز الفرد عمى السموؾ أكثر مف تركيزه عمى

صدؽ البرنامج ,قاـ الباحث بعرضو عمى مجموعة مف

المشاعر في الوقت الحاضر الذي يعيشو دوف النظر لمماضي

المحكميف المتخصصيف في اإلرشاد النفسي والتقيد باقتراحاتيـ

فالعالـ الذي يعيش فيو الفرد مصدر السعادة والفرح وبالمقابؿ ىو

مف أجؿ الخروج بالبرنامج في صورتو النيائية.

مصدر لؤللـ والتعاسة ويتخذ فيو الفرد ق ارراتو السميمة والتركيز
عمى الجانب اإليجابي في السموؾ.

وقد تكوف البرنامج مف خمس عشرة جمسة مدة كؿ جمسة 61
دقيقة .وفيما يمي توضيح موجز لمحتوى البرنامج واإلرشادي.

الجمسة الخامسة :وىدفت ىذه الجمسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ

الجمسة األولى :وىدفت الجمسة إلى التعارؼ بيف المرشد

المسئولية االجتماعية ,والتعرؼ عمى أنواع المسئوليات األخرى,

واألعضاء والتعريؼ بالبرنامج ,مف حيث عدد جمساتو ,ومدتو,

وتعرؼ المجموعة اإلرشادية عمى شرط المسئولية االجتماعية

وزمنو ,ومكانو ,ومدة الجمسة اإلرشادية ,وضرورة المحافظة عمى

وفوائد االلتزاـ بيا ,والتعرؼ عمى مظاىر نقص المسئولية

حضور الجمسات وتحديد واجبات العضو وحقوقو ومف ثـ التوقيع

االجتماعية وأثارىا السمبية مع عرض نماذج سموكية توضح

عمى نموذج الرغبة بالمشاركة.

أىمية المسئولية.

الجمسة الثانية :وىدفت ىذه الجمسة إلى تحقيؽ االندماج مف

الجمسة السادسة :وىدفت ىذه الجمسة إلى التعرؼ عمى

خبلؿ تييئة األعضاء لمجمسة اإلرشادية ,والتعرؼ عمى

المسئولية أماـ الذات وكيؼ يتحمؿ الفرد مسئوليتو أماـ نفسو

استفسارات وأسئمة األعضاء عف الجمسة السابقة ومناقشتيا

سواء في التحصيؿ الدراسي أو إدراؾ الفرد لذاتو ومتطمباتو

واستخداـ لعب الدور وىو مجموعة مف التماريف واألدوار التي

الشخصية.

تؤدى إلى استكشاؼ الذات وتطور القدرة عمى استقباؿ التواصؿ

الجمسة السابعة والثامنة :وىدفت ىاتاف الجمستاف إلى التعرؼ

بيف اآلخريف والتركيز عمى تنمية الوعي الذاتي.

عمى المسئولية نحو األسرة وأىمية األسرة في المجتمع ودورىا

الجمس ػة الثالثػ ػ ػة :وى ػ ػدفػ ػ ػت ىػ ػ ػذه الج ػمس ػ ػة إل ػ ػى تع ػريػؼ األعضاء

ف ػي إعػ ػداد الفػ ػرد الق ػ ػادر عمػ ػى تحمػ ػؿ المسؤولية ,ومناقشة اآلثار
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السمبية المترتبة عمى تدني المسؤولية نحو األسرة.

المواقؼ التي تعترضيـ.

الجمسة التاسعة :وىدفت ىذه الجمسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ

الجمسة الرابعة عشر :وىدفت ىذه الجمسة إلى التعرؼ عمى

المسئولية تجاه جماعو الزمبلء واألصدقاء وتعريؼ المجموعة

مفيوـ االستقبللية وقدرة الفرد عمى التخمي عف دعـ البيئة

اإلرشادية بحقوقيـ وواجباتيـ نحو زمبلئيـ وأصدقائيـ مع عرض

واعتماده عمى نفسو مف خبلؿ تحمؿ المسئولية وتخطيطو

نماذج توضح أىمية المسئولية نحو الزمبلء.

المستقبمي في تنمية حاجاتو وأىدافو.

الجمسة العاشرة والحادية عشر :وىدفت ىاتاف الجمستاف إلى

الجمسة الخامسة عشر والختامية :وىدفت ىذه الجمسة إلى إنياء

التعرؼ عمى مفيوـ المسئولية نحو المجتمع والتزاـ الفرد نحو

البرنامج اإلرشادي مف خبلؿ التعرؼ عمى الميارات والقدرات

أفراد المجتمع وقضايا المجتمع في ضوء العناصر الثبلثة

التي اكتسبيا المشاركوف مف الجمسات السابقة وتطبيؽ القياس

لممسئولية االجتماعية (الفيـ ,االىتماـ ,المشاركة).

البعدي.

الجمسة الثانية عشر :وىدفت الجمسة إلى التعرؼ عمى المسئولية

 .6النتائج

الوطنية ومناقشة بعض المفاىيـ المرتبطة بالمواطنة مثؿ

الفرض األوؿ :نص الفرض األوؿ عمى أنو" توجد فروؽ ذات

(االنتماء ,الوالء ,اإلقداـ ,والمحافظة عمى الممتمكات العامة,

داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية

وربط المسئولية نحو الوطف بالجانب الديني).

والمجموعة الضابطة عمى مقياس المسئولية االجتماعية في

الجمسة الثالثة عشر :وىدفت ىذه الجمسة إلى توضيح أىمية

القياس البعدي".

ميارة اتخاذ القرار لممشاركيف في البرنامج ومعرفة الخطوات

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ,استخدـ الباحث اختبار ماف

السميمة التخاذ قرار فعاؿ في حياتيـ ,والتخمص مف التردد

 Mann Whithneyلمتأكد مف داللة الفروؽ بيف المجموعتيف

وبعض المظاىر السمبية وأف يتعمموا تحمؿ المسئولية في كؿ

التجريبية والضابطة كما في الجدوؿ اآلتي:
جدول 5

نتائج اختبار مان ويتني لمكشف عن الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية والضابطة عمى مقياس المسئولية االجتماعية
المتغير

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة U

قيمه z

مستوى الداللة

المسئولية

تجريبية

05

66.70

040

4

6,98

1,10

االجتماعية

ضابطة

05

8.67

064

]28, 29, 31

يتضح مف نتائج جدوؿ رقـ ( )5وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطي رتب الدرجات في المسؤولية االجتماعية

ويرى الباحث أف نتيجة الدراسة الحالية ترجع إلى تأثير

لدى أفراد المجموعة التجريبية والضابطة بعد تطبيؽ البرنامج

البرنامج بسبب استراتيجياتو وفنياتو في زيادة المسئولية

حيث كانت قيمو ) z (2,98دالو عند مستوى ( ,)1,10مما يدؿ

االجتماعية لدى المجموعة التجريبية وقد ذكر جبلسر [ ]00باف

عمى وجود فروؽ بيف المجموعتيف في القياس البعدي لصالح

المسئولية االجتماعية ىي جوىر العبلج بالواقع فاألفراد الذيف

المجموعة التجريبية ,وىذا يؤكد صحة الفرض كما يدؿ عمى أف

يممكوف كيؼ يحققوف حاجاتيـ يتطوروف بشكؿ طبيعي ويعطوف

البرنامج اإلرشادي كاف لو دور في رفع مستوى المسؤولية

ألنفسيـ اليوية الناجحة ,أما أولئؾ الذيف ال يستطيعوف أف يمبوا

االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة التي تمقت البرنامج

حاجاتيـ غير مسئوليف (ال يستطيعوف تحمؿ المسئولية) ويعطوف

اإلرشادي.

ألنفسيـ صفة الفشؿ والشخص المسئوؿ ىو الذي لديو
الدعـ النفسي الداخمي الكافي لتحديد ماذا يريد مف الحي ػاة ويشب ػع

وتتف ػ ػؽ نتيجػ ػة ى ػذه ال ػدراسػ ػة مع نتائج دراسات .[2, 7, 25,
16

ولمتحقؽ صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار

حاجاتو وينفذ التزاماتو تجاه اآلخريف لكي يناؿ ثقتيـ.

ويمكوكسوف Wilcoxon

الفرض الثاني:

لعينتيف مرتبطتيف لمتعرؼ عمى

نص الفرض الثاني عمى أنو "توجد فروؽ ذات داللة

الفروؽ بيف متوسط رتب درجات المجوعة التجريبية في

إحصائية بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في

القياس القبمي والبعدي لممسئولية االجتماعية ,كما يتضح في

القياس القبمي والبعدي".

الجدوؿ اآلتي:
جدول 6

نتائج اختبار ويمكوكسون  Wilcoxonلمكشف عن الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس المسئولية االجتماعية
في القياس القبمي والبعدي
المتغير

الرتب

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

قيمة U

المسؤولية

السالبة

صفر

1,11

1,11

0,40

الموجبة

05

8,11

061,11

المتساوية

صفر

االجتماعية

قيمه z

مستوى الداللة
1,10

0,96

يتضح مف نتائج الجدوؿ ( )6وجود فروؽ ذات داللة

اإلحساس بالمسئولية لديو وعميو يتـ توجييو ليتقيد بمعايير

إحصائية بيف متوسطي الرتب في درجات المسئولية االجتماعية

الواقعية في سموكو وبذلؾ يعيش حياة أكثر إنتاجية وانسجاماً,

لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي حيث كانت

ولذلؾ فإف تدريب الطبلب عمى تنمية الشعور بالمسئولية

قيمة ) z (3,96دالة عند مستوى ( )1.10مما يؤكد صحة ىذا
الفرض ,وىذا يدؿ عمى وجود فعالية لمبرنامج اإلرشادي في رفع

وتحمميا في أثناء جمسات البرنامج اإلرشادي مف خبلؿ قياميـ
ّ
بتأدية النشاطات باختيارىـ ,وتدريبيـ عمى ضبط سموكياتيـ

مستوى المسئولية االجتماعية لدى الطبلب.

والتحكـ بيا ,والتدريب عمى ضبط الذات ,واالستقبللية في أثناء

اتفقت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الصمادي والزعبي

تأدية النشاطات المختمفة ,كاف لو أثر واضح في تنمية المسئولية

[ ,]06قاسـ [ ,]05إيماف محمد [ ,]07عوض [ ]06في وجود

والتخطيط لمحياة و القدرة عمى اختيار القرار الصحيح في الوقت

فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات القياس القبمي والبعدي

المناسب ,وساعد كذلؾ استخداـ فنيات مختمفة منبثقة مف

لممجموعة التجريبية.

اإلرشاد بالواقع (نظرية جبلسر) كالمنافسة والتغذية الراجعة

ويرى الباحث أف ىذه النتيجة ترجع إلي الرغبة القوية

ولعب الدور لممجموعة التجريبية ؛عمى تقوية شخصياتيـ وزيادة

واالستعداد لممشاركة في البرنامج اإلرشادي لدى المجموعة

ثقتيـ بأنفسيـ .وتأثير البرنامج اإلرشادي عمى تنمية قدرة

التجريبية ,وأف الطبلب قد استفادوا مف البرنامج وكانوا مسئوليف

الطبلب عمى االتصاؿ مع الغير واقامة العبلقات مع زمبلئيـ,

عف صنع ق ارراتيـ ولدييـ روح المسئولية والقدرة عمى تنميتيا

كما سعى البرنامج إلى تعزيز قدرة الطبلب عمى المشاركة

وتحمؿ المسئوليات في جميع مجاالت الحياة المختمفة ؛ مف

الجماعية والمبادرة في الحديث والعديد مف الميارات كحسف

أجؿ تحقيؽ التقدـ والتنمية لممجتمع وخصوصاً أف الشعور

االستماع وعدـ مقاطعة اآلخريف وااللتزاـ باألدوار االجتماعية

بالمسئولية خاصية أخبلقية سموكية وىي مف أىـ صفات

عمى التفاعؿ االجتماعي.

المواطنة الصالحة وتمثؿ حرص اإلنساف عمى توظيؼ كؿ

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى البرنامج المستخدـ في

طاقاتو وقدراتو ,لصالحو كفرد ولصالح المجتمع .ويشير جبلسر

الدراسة ألنو تضمف ميارات وأنشطة وأفكار وواجبات مشتقة مف

[ ]00أف الفرد الواقعي يسعى دائماً لتقبؿ واقع وجودة مف خبلؿ

اإلرشاد الواقعي بيدؼ تنمية المسئولية مف خبلؿ استبداؿ
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السموكيات البلمسوؤلة بسموكيات مسؤولة ومقبولة اجتماعياً.

] [3طاحوف ,حسيف ( .)0991تنمية المسئولية االجتماعية.

وبذلؾ فإف المسئولية االجتماعية ىي حاجة فردية فما مف

دراسة تجريبية .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة عيف

شخص تتفتح شخصيتو وتتكامؿ ذاتيتو وتتسامى إال وىي

شمس.

مرتبطة بالجماعة ارتباطاً تسوده المحبة والتقبؿ والتعاوف وىذا

] . [5عكاشة ,محمود وزكي ,محمد ( )6110عمـ النفس

مما يشير إلى فاعمية البرنامج اإلرشادي في ىذه الدراسة كما

االجتماعي .اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

ظير مف خبلؿ التحسف اإليجابي الذى حدث في مستوى

] [6الجعفري ,يحي ( .)6118االنفتاح العقمي في التربية

المسئولية االجتماعية.

اإلسبلمية .جدة :دار الخضراء لمنشر والتوزيع.

 .7التوصيات
 -0تضميف المناىج الدراسية موضوعات تتعمؽ بالمسئولية

] [7المؤمني ,حازـ عيسى ( .)6119فاعمية برنامج تعميمي

االجتماعية ,وذلؾ إليجاد جيؿ مسئوؿ ُيعتمد عميو في بناء

لتنمية المسئولية االجتماعية لطمبة جامعة اليرموؾ .رسالة

المجتمع.

دكتوراه غير منشورة .جامعة اليرموؾ .األردف.

 -6تفعيؿ دور وسائؿ األعبلـ في تنمية المسئولية االجتماعية

] [8حسيف ,طو عبد العظيـ ( .)6114اإلرشاد النفسي التربوي:

مف خبلؿ البرامج اليادفة والموجية التي تغذي الفكر وتركز عمى

النظرية  -التطبيؽ  -التكنولوجيا .عماف :دار الفكر.

القيـ اإليجابية ,وتحارب الجوانب السمبية التي تنـ عف نقص
المسئولية االجتماعية.

] [9التؾ ,زينب ( .)6114الشخصية الناضجة وعبلقتيا

 -0تأسيس نوادي لممسئولية االجتماعية بالكميات مف أجؿ

بالمسئولية االجتماعية لدى طمبة جامعة الموصؿ .رسالة

تشكيؿ شخصيات الطبلب لمقياـ بأدوارىـ المختمفة ,واشراكيـ في

ماجستير غير منشورة .جامعة الموصؿ .العراؽ.

اتخاذ الق اررات.

] [13زىراف ,حامد عبد السبلـ ( .)6110عمـ النفس

 -4تحفيز وتشجيع الطبلب عمى االنخراط في الجمعيات

االجتماعي.ط .6القاىرة :عالـ الكتب.

الخيرية واالجتماعية التي تيدؼ إلى مساعدة اآلخريف وذلؾ
بيدؼ تنمية مسئولية الفرد تجاه اآلخريف وقضاياىـ.

] [14قميوبي ,خالد محمد ( .)6119المسؤولية االجتماعية

المراجع

وعبلقتيا بكؿ مف وجية الضبط وفاعمية الذات لدى عينة

أ .المراجع العربية

مف طبلب جامعة الممؾ عبد العزيز .رسالة دكتوراه غير

] [1الشايب ,ممتاز ( .)6110المسئولية االجتماعية وعبلقتيا

منشورة .جامعة أـ القرى.

بتنظيـ الوقت .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة

] [15الخراشي ,وليد ( .)6114دور األنشطة الطبلبية في تنمية

دمشؽ.

المسئولية االجتماعية .رسالة ماجستير غير منشورة.

] [2طشطوش ,رامي ( .)6117أثر العبلج الواقعي الجمعي في

جامعة الممؾ سعود.

الشعور بالوحدة والمسئولية االجتماعية لدى عينة مف

] [16فرج ,أحمد حافظ ( .)0996المسئولية االجتماعية لدى

األطفاؿ المعرضيف لمخطر .رسالة دكتوراه غير منشورة.

طبلب التعميـ الثانوي العالـ وعبلقتيا بااللتزاـ الديني,

الجامعة األردنية.

المؤتم ػر العمم ػي السػادس لمتعمي ػـ الثانوي ,القاىرة ,العدد ,6
18

اإلنسانية – جامعة حمواف ,العدد  ,07المجمد  ,0ص 57

المجمد  ,6ص .71 -45
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THE EFFECTIVENESS OF COUNSELING
PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF
SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG OF
TAIF UNIVERSITY STUDENTS
GHALEB MOHAMMED AL-MASHIKI
Dep. Psychology
Taif University
ABSTRACT_ Current study aims to verify the effectiveness of the counseling program to the
development of social responsibility. The researcher used Experimental method , and has been
applied to a sample consisting of (30) students. The study sample has been divided in two groups:
The experimental groups (15), And the control groups (15).
The development of social scale has been applied to the study sample group. The experimental
groups has been exposed to the study program who is based on the reality therapy. Results:
statistically significant differences between the degrees ranking average in development of social
among two group After the program and high level of social development scale development scale
to the favor the experimental group members. This proves the effectiveness of counseling program
in the development of social responsibility.
KEYWORD: counseling program, social responsibility.
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