








                                           
 

 

  :مقدمــة
المجتمعات؛ لتسيـ في  تؤٌسسياتي الٌ  ىي -بما في مقٌدمتيا الجامعات  -ة سات الٌتربكيٌ المؤسٌ إٌف 

كىي حاممة رسالتيا، كحامية مجتمعيا، كصانعة أجياليا، كاألمينة عمييـ، إذ يقع عمييا  ،تربية أبنائيا
جكا منيا ليتخرٌ اتيـ، كتأىيميـ عمميًّا، كعمميًّا، كاجتماعيًّا؛ في تربية أفرادىا، كتنمية شخصيٌ  العبء األكبر

 .ة، كدفع عجمة الٌنيكض المجتمعيٌ مؤٌىميف قادريف عمى اإلسياـ في حركة التٌنمية المجتمعيٌ 
تعٌمميا كقتنا  ية كبيرة لدل كؿٍّ مف الفرد كالمجتمع، كقد يتطمبة تحتؿ أىمٌ االجتماعيٌ المسؤكلية ك 

؛ لذا ييرج الٌتربكٌية تكفير الفرص، كالبيئة  -بما في مقٌدمتيا الجامعات  –ة سات الٌتربكيٌ مف المؤسٌ  ىطكيالن
ة لدل أبناء المجتمع، لما ليا مف عالقة كثيقة بالكثير مف الٌسمككيات المناسبة لتعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ 

 (6112كالصمادم،  )العثامنة .تي تسكد أٌم مجتمعالٌ  ة كالٌسمبيةاإليجابيٌ 
ة مف أبرز ( عمى أٌف خدمة المجتمع، كتكعية شبابو بمسؤكلياتيـ االجتماعيٌ 6116كقد أٌكد إبراىيـ )

تنٌمي ك أم كالعمؿ، ة، كالمشاركة الفعالة في الرٌ يمقراطيٌ كظائؼ الجامعة بما تكٌفره مف مناخ يتيح ممارسة الدٌ 
غبة الجادة ي لدييـ الرٌ ناء المجتمع، كحٌؿ مشكالتو، كما تنمٌ مبة القدرة عمى المشاركة كاإلسياـ في بلدل الطٌ 

ركؼ الظٌ  دقيؽ يراعي م الكاقع كاستمرار المستقبؿ في إطار منيج عمميٍّ في البحث عف المعرفة، كتحدٌ 
( بضركرة تفعيؿ دكر الجامعات 6106لذا أكصى الزبكف )ة لممجتمع؛ ياسيٌ ة كالسٌ ة كاالقتصاديٌ االجتماعيٌ 

ة ضمف عناية خاصٌ  الئيايكا   ركيز عمييامبة، كذلؾ مف خالؿ التٌ ة لدل الطٌ مسؤكلية االجتماعيٌ في تنمية ال
 األخرل. ، كمساقات العمكـكمحاضراتيا ةربية الكطنيٌ دركس التٌ 

تيـ ية تكعيٌ ذم يقكـ بو الٌشباب في خدمة مجتمعيـ، كالٌنيكض بو تأتي أىمٌ ية الٌدكر الٌ كنظرنا ألىمٌ 
المسؤكليات مف قبؿ  لجيكد في سبيؿ ديمكمة القياـ بتمؾة كتعزيزىا، كبذؿ كافة ااالجتماعيٌ بمسؤكلياتيـ 

 كالجامعات.كالمعاىد،  ،ة كالمدارسة خاصٌ ربكيٌ ة، كمؤسساتو التٌ سات المجتمع عامٌ مؤسٌ 
تي نحك مجتمعيـ كبيئتيـ، كالعناية بيا مف أسمى المسؤكليات الٌ  كتعٌد مسؤكلية الٌشباب الجامعيٌ 

ة، كمساقاتيا مف خالؿ مناىجيا الٌتعميميٌ  عناية فائقةإيالءىا ة خاصٌ عميـ العالي سات التٌ تجب عمى مؤسٌ 
مبة، كزيادة كعٌييـ، كممارستيـ ة، ككٌؿ ما ممف شأنو تقكية إحساس الطٌ كأنشطتيا، كممتقياتيا العمميٌ 

 (6106)الزبكف،  .ةظافة كالنٌ حة العامٌ كالصٌ  ،ةة كالعامٌ تيـ نحك البيئة الخاصٌ المسؤكلي
ة ة بمفيكميا الحديث دكرنا بارزنا في تعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ ٌف لممناىج الٌتعميميٌ كالجدير بالٌذكر أ

لىتيعٌد القمب الٌنابض  لدل الٌطمبة بصفة عاٌمة، كطمبة الٌتعميـ العالي بصفة خاٌصة؛ حيث إٌف المناىج
الٌتربية، كمف أبرز العكامؿ المساعدة عمى تعزيز المسؤكلية مف أىـٌ كسائؿ ة، كىي لممسيرات الٌتعميميٌ 

 ة في أٌم مجتمع.االجتماعيٌ 
كالمختصيف في مجاؿ العمـك باىتماـ العديد مف الباحثيف ة المسؤكلية االجتماعيٌ حظي مكضكع كقد 
ة في حياة األفراد ية بالغسكاء، لما ليا مف أىمٌ  عمى حدٍّ ة ة كاألجنبيٌ عمى مستكل البالد العربيٌ االجتماعٌية 

 (6112، كالمكمني )(Dey, 2008)(، ك6111العمرم )(، ك 0201الخكالدة )كالمجتمعات، كدراسة كؿٍّ مف 
 (Lee, Kim & Kim, 2012(، ك)6112) .كالصمادم العثامنة(، ك 6112كمشرؼ )



 

مبة ة لمطٌ مجتمعيٌ ة مف خدمات أٌنو عمى الٌرغـ مٌما تقٌدميا المؤسسات الٌتربكيٌ إلى  اإلشارةتجدر ك 
ة، إاٌل أٌنو يالحظ العديد مف الٌسمككيات الٌسمبية الٌناتجة ة، كطمبة الٌتعميـ العالي بصفة خاصٌ بصفة عامٌ 

لممتمكات المجتمع  ة، أك انعداميا في تصرفات بعض الٌطمبة مف تدميرو ضعؼ المسؤكلية االجتماعيٌ  جراء
ساءةو  ة بينيـ ة، كضعؼ العالقات االجتماعيٌ ف المشاركة االجتماعيٌ ة، كالبعد عألفراده، كالعنؼ، كاألنانيٌ  كا 

كالبقعاكم،  )الصمادم .مف مظاىر ضعؼ اإلحساس بالمسؤكليةكبيف فئات المجتمع المختمفة، كغير ذلؾ 
ة أف تؤٌدم دكرىا اإليجابي؛ ألٌنيا مف أىـٌ كسائؿ الٌتربية (، كىذا مٌما يفرض عمى المناىج الٌتعميميٌ 6102

يجب أف تككف مناىج عصرٌية ، ة بتقديميا لمٌطمبةربكيٌ تي تنيض المؤسسات التٌ المناىج الٌ ٌف ما يعني أ
مبة تجاه ة لدل الطٌ االجتماعيٌ  راتو، مناىجى تعٌزز المسؤكليةرات العصر، كمكاكبة لكٌؿ تطكٌ مناسبة مع متغيٌ 

رشادىـ  ، مناىجى تغرس القٌيـ، كتعمؿ عمى تطكير قدراتيـ،أنفسيـ كأسرتيـ، كمجتمعيـ كتنمية مياراتيـ، كا 
إلى الٌطريقة الٌسميمة في تمٌقي المعمكمات، كحسف تكظيفيا في التٌفكير، كاإلنتاج، كاإلبداع، كالمشاركة 

أم كالعمؿ، كاإلسياـ في بناء المجتمع، كحٌؿ مشكالتو، كتشٌجعيـ عمى العمؿ الجماعي الفعالة في الرٌ 
 ة لدييـ.المسؤكلية االجتماعيٌ ذم مف شأنو تنمية كخمؽ ركح الٌتعاكف الٌ 

ة في المناىج ية تضميف المسؤكلية االجتماعيٌ أىمٌ كالبحكث كلقد أظيرت نتائج بعض الٌدراسات 
ة، كبما يتناسب كطبيعة المرحمة ة، بحيث تصبح جزءنا رئيسنا منيا في مختمؼ المراحؿ الٌدراسيٌ الٌتعميميٌ 
( 6100قباني )(، ك 6111الحمكد )(، ك 6112عنسي )ال(، ك 0201ة، كدراسة كؿٍّ مف الخكالدة )العمريٌ 

القائميف عمى ( 6102كالبقعاكم ) صمادمال(، ك 6106كؿٌّ مف الزبكف ) أكصى(، ك 6102كالفرحاف )
 الٌتعميمٌية في المناىج ةالمسؤكلية االجتماعيٌ  تضميفبضركرة  ةاإلسالميٌ العربٌية ك ة في البالد العممية الٌتعميميٌ 

 المدرسة، كانتياءن بالجامعة. كضة ثـٌ ة، بدءنا بالرٌ عميميٌ كافة المراحؿ التٌ ل
االن في تنمية مستكل المسؤكلية ة دكرنا فعٌ أخرل إلى أٌف لألنشطة الٌطالبيٌ كبحكث كتكصمت دراسات 

يتيا في (، كألىمٌ Lee, Kim & Kim, 2012(، ك)6112مبة كدراسة كؿٍّ مف الخراشي )ة لدل الطٌ االجتماعيٌ 
( بضركرة 6102كالبقعاكم ) الصمادم(، ك 6112ة فقد أكصى الخراشي )االجتماعيٌ  تعزيز المسؤكلية

ة، كتشجيعيـ عمى ة منيا كغير الٌصفيٌ الٌصفيٌ الٌتربكٌية، األنشطة جميع مبة عمى المشاركة في تشجيع الطٌ 
 ، كالعمؿ عمى خمؽ ركح الٌتعاكف فيما بينيـ.العمؿ الجماعيٌ 

ضركرة إدراج المسؤكلية عمى  ٌكدتتي أتكصيات مؤتمرات كممتقيات عديدة الٌ  ،كيضاؼ إلى ما سبؽ
عاـ المنعقد في اليمف  "لمفيكـ الغائبا" ة، كمؤتمر المسؤكلية االجتماعيةة في المناىج الٌتعميميٌ االجتماعيٌ 

 00/06/6106بتاريخ ة كاالستدامة المنعقد (، كممتقى الجبيؿ الٌدكلي األٌكؿ لممسؤكلية االجتماعيٌ 6112)
كممتقى الجامعات ، 00/10/6102-01بتاريخ ة ة المنعقد في المدينة الٌنبكيٌ ممتقى المسؤكلية االجتماعيٌ ك 

 .62/00/6102-66بتاريخ الخميجٌية كالمسؤكلية االجتماعٌية المنعقد في جامعة المجمعة 
اد كالمجتمعات، كضركرة تفعيؿ دكر ة في حياة األفر ية المسؤكلية االجتماعيٌ أىمٌ  ،ٌتضح مٌما سبؽت

ليسيمكا في بناء  ة؛ة، كطمبة الٌتعميـ العالي بصفة خاصٌ المناىج الٌتعميمية لتعزيزىا لدل الٌطمبة بصفة عامٌ 
 مة إلييـ.ة المككٌ ة المجتمعيٌ مجتمعاتيـ بأداء الميمٌ 



                                           
 

 

 اإلشكالية:
( 6106الزبكف )في حياة األفراد كالمجتمعات، إذ أشار في منتيى األىٌمية ة لمسؤكلية االجتماعيٌ ا

ـ ىك كالمجتمع المتقدٌ ، ة تجاه مجتمعوة تقاس بمدل تحٌممو لمسؤكلياتو االجتماعيٌ الفرد الحقيقيٌ إلى أٌف قيمة 
ة، كيشرع ليا أحكامنا كقكانيف؛ لتسييؿ قياـ كٌؿ فرد بميامو ية المسؤكلية االجتماعيٌ مف يقٌدر أىمٌ 

عمى تحٌمؿ المسؤكلية؛ ألٌف المجتمع أفراد عكة، كتتأٌكد الحاجة إلى تربية ، ألجؿ ىذا تزداد الدٌ كمسؤكلياتو
ميـ بكافة صكر العدؿ كاألمف الستقرار حياتيـ، كتنعٌ  ؿ نتائج أفعاليـ كأقكاليـ ضمافه آمفه عمى تحمٌ تيـ تربي

ٌف التٌ ، كاالجتماعيٌ الٌنفسيٌ   كراء استشراء الجيؿ، كالفساد االجتماعيٌ  حقيقيٌّ  قصير في ىذا الجانب سببه ، كا 
 سات المجتمع المختمفة.مؤسٌ  جميعفي 

 ؿٍّ ػػػػػػػػػػدراسة كات كػػػػف الٌدراسػػػػديد مػػػػالعائج ػػػػنتقد كشفت ف أىٌمية المسؤكلية االجتماعٌيةعمى الٌرغـ مف 
مجمكعة مف الٌسمككيات الٌسمبية الٌناتجة عف  عف( 6102كالبقعاكم ) الصمادمك (، 6106الزبكف )مف 

و مف ضعؼ االحتراـ المكجٌ  ،فات بعض الٌطمبةة، أك انعداميا في تصرٌ ضعؼ المسؤكلية االجتماعيٌ 
ة ، كعدـ المباالة باألنشطة الٌتربكيٌ ةكالبعد عف المشاركة االجتماعيٌ ، فيما بينيـ عاكفألساتذتيـ، كعدـ التٌ 

بأنظمة كااللتزاـ ة، باإلضافة إلى عدـ التٌقيد لحصص، كحٌؿ الكاجبات المنزليٌ كضعؼ االلتزاـ بمكاعيد ا
خمؼ عف مكاعيد راسة، كالتٌ سيب أثناء الدٌ ة كقكانينيا كسكء استخداـ الياتؼ الٌنقاؿ، كالتٌ المؤسسة الٌتربكيٌ 

ممتمكات ، كزيادة ظاىرة الغش أثناء االمتحانات، كعدـ المحافظة عمى مقبكؿاالختبارات بدكف عذر 
العثامنة ك  (Dey, 2008) كدام (، 6111ػرم )العمدراسة كؿٍّ مف أٌكدت  لذا؛ ةمؤسسة كالممتمكات العامٌ ال

عمى أىٌمية تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل ( 6112(، كالمكمني )6112، كمشرؼ )(6112كالصمادم )
  .يـاتدكرىـ في خدمة مجتمع؛ ألىٌمية بصفة خاٌصة الٌتعميـ العالي بصفة عاٌمة، كطمبة مبةطٌ ال

أكصت العديد مف الٌدراسات بضركرة تضميف المسؤكلية االجتماعٌية في المناىج الٌتعميمٌية كدراسة ك 
 (6102) .صمادم كالبقعاكم(، كال6106الزبكف )ك (، 6100قباني )(، ك 6112كٌؿ مف العنسي )

المؤتمرات كالممتقيات اٌلتي أظيرت تكصيات بعض  ،كتكصياتياكأٌكدت عمى نتائج ىذه الٌدراسات 
المفيكـ "ة أىٌمية تضميف المسؤكلية االجتماعٌية في المناىج الٌتعميمٌية، كمؤتمر المسؤكلية االجتماعيٌ 

ة كاالستدامة كممتقى الجبيؿ الٌدكلي األٌكؿ لممسؤكلية االجتماعيٌ (، 6112المنعقد في اليمف عاـ ) "بالغائ
 00-01بتاريخة ممتقى المسؤكلية االجتماعٌية المنعقد في المدينة الٌنبكيٌ ك ، 00/06/6106بتاريخ المنعقد 

ة "رؤل استراتيجية كممارسات فاعمة" ة كالمسؤكلية االجتماعيٌ كممتقى الجامعات الخميجيٌ ، 10/6102/
 .62/00/6102-66ق، المكافؽ مف 0201صفر  00 –00بتاريخ جامعة المجمعة المنعقد في 

المناىج  الكقكؼ عمى دكر ال تكجد دراسات أك بحكث عممٌية تسعى إلىكعمى الٌرغـ مف ذلؾ 
لذا ؛ حسب اٌطالع الباحث في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العاليكأىٌميتيا الٌتعميمٌية 

المسؤكلية كأىٌميتيا في تعزيز ة يرل ضركرة القياـ بيذا البحث؛ لإلسياـ في تكضيح دكر المناىج الٌتعميميٌ 
كعمى ذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عف الٌسؤاؿ ، االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي

 ؟"ما دكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العاليالتٌالي: "



 

 :أىداف البحث

 ييدؼ ىذا البحث إلى ما يمي:
 .مناىج الٌتعميمٌية في تعزيز المسؤكلية الٌشخصٌية لدل طمبة الٌتعميـ العاليدكر الالٌتعٌرؼ عمى  .0

 .دكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز المسؤكلية األسرٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي الٌتعٌرؼ عمى .6

 .قائيـدكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي تجاه زمالئيـ كأصدالٌتعٌرؼ عمى  .0

 .دكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي تجاه جامعاتيـالٌتعٌرؼ عمى  .2

 :أسئمة البحث

 الٌسابؽ األسئمة التٌالٌية:الٌرئيس تتفٌرع عف الٌسؤاؿ 

 ما دكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز المسؤكلية الٌشخصٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي؟ .0

 المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز المسؤكلية األسرٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي؟ما دكر  .6

 ما دكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي تجاه زمالئيـ كأصدقائيـ؟ .0

 ما دكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي تجاه جامعاتيـ؟ .2

 :البحث فروض
 التٌالية: الفرضية بناءن عمى نتائج الٌدراسات الٌسابقة كتأسيسنا عمييا صاغ الباحث

إٌف لممناىج الٌتعميمٌية بمفيكميا الحديث دكرنا رئيسنا في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة 
كلية تجاه الٌزمالء ة(، كالمسؤكلية األسرٌية، كالمسؤ في مجاؿ المسؤكلية الٌشخصٌية )الٌذاتيٌ  الٌتعميـ العالي

 كاألصدقاء، كالمسؤكلية تجاه الجامعة.

 :أىمية البحث
في العممٌية الٌتربكٌية، كمكقعيا في المنظكمة كدكرىا المناىج الٌتعميمٌية تنبع أىٌمية ىذا البحث مف أىٌمية  .1

 الٌتربية.مف أىـٌ كسائؿ تيعٌد القمب الٌنابض لممسيرات الٌتعميمٌية، ك  الٌتعميمٌية؛ حيث إٌنيا

المسؤكلية االجتماعٌية اٌلتي تعٌد مف المكضكعات الٌتربكٌية، يستمد ىذا البحث أىٌميتو مف أىٌمية  .2
 المجتمع.أفراد  لدلستدعي اىتماـ جميع المؤسسات المجتمعٌية بتعزيزىا يكالٌدينٌية، كالقيمٌية، ما 

ضركرة االىتماـ بإعداد الٌطمبة رجاؿ  نادم بو الٌتربكٌيكف مفيلما  مكضكعٌيةن  يعٌد ىذا البحث استجابةن  .3
خالص لمقيٌ اتالغد؛ ليتفاعمكف بإيجابٌية مع قضايا مجتمع ة، مف خالؿ ـ المجتمعيٌ يـ، كينتمكف بكعي كا 

 ة اٌلتي تساعدىـ عمى تحٌمؿ مسؤكلياتيـ االجتماعٌية.تزكيدىـ بالمفاىيـ، كالمعايير الٌسمككيٌ 

ر ادك بعض أيفيد ىذا البحث المعنٌييف بالٌتربية كالٌتعميـ في الجامعات العربٌية كاإلسالمٌية لمكقكؼ عمى  .4
 المناىج الٌتعميمٌية كأىٌميتيا في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي بصفة خاٌصة.

أخرل حكؿ مكضكعات أخرل مرتبطة يمٌكف ىذا البحث عددنا مف الباحثيف الٌتربكٌييف؛ إلجراء بحكث  .5
 بالمسؤكلية االجتماعٌية كالمناىج الٌتعميمٌية.



                                           
 

 

 :مصطمحات البحثتحديد 
مجمكعة الخبرات المتنٌكعة اٌلتي تقٌدميا  "( بأٌنيا 01، 6110 ،شحاتة)عٌرفيا  ة:المناىج الّتعميميّ  -0

المدرسة إلى المتعٌمميف داخؿ المدرسة كخارجيا لتحقيؽ الٌنمك الٌشامؿ المتكامؿ في بناء البشر، كفؽ 
 أىداؼ تربكٌية محٌددة، كخطة عممٌية مرسكمة جسميًّا كعقميًّا كنفسيًّا كاجتماعيًّا كدينيًّا" .

داخميا أك الجامعات لمٌطمبة تقٌدميا تي ة الٌ جميع الخبرات المربيٌ ىي ا إجرائيًّا بأٌنيالباحث عٌرفيا يك 
ة ة، كالٌدينيٌ الثٌقافيٌ ك ة، العقميٌ الجسمٌية ك خارجيا بقصد مساعدتيـ عمى الٌنمك الٌشامؿ في جميع الجكانب 

 تأىيميـ لتحٌمؿ مسؤكلياتيـ االجتماعٌية.ة، نمكنا يؤٌدم إلى كاالجتماعيٌ 
( بأٌنو "مجمكعة مف األنشطة المرتبطة، كاألطر الٌسمككٌية اٌلتي 00، 0211 ،مرسي)عٌرفو  الدور: -6

ب عمى األدكار إمكانية التٌنبؤ بسمكؾ الفرد في المكاقؼ تحٌقؽ ما ىك متكٌقع في مكاقؼ معٌينة، كيترتٌ 
 المختمفة".

المناىج بيا ناط تاٌلتي المحٌددة سمفنا كظائؼ كيعٌرفو الباحث إجرائٌيا بأٌنو ىك مجمكعة مف المياـ كال
ة( في مجاؿ المسؤكلية الٌشخصٌية )الٌذاتيٌ  مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العاليكتعزيزىا الٌتعميمٌية مف خالؿ دعميا 

 كاألسرٌية، كالمسؤكلية تجاه الٌزمالء كاألصدقاء، كالجامعة.
تجاه  جتماعيٌ شعكر الفرد بكاجبو اال"ىي ( بأٌنيا Cough,1952, 74عٌرفيا ) ة:المسؤولية االجتماعيّ  -0

 ".نفسو، كمف يعيش معيـ مف أبناء مجتمعو

(  بأٌنيا ىي "مساءلة محتكمة لمعيار، كىي مساءلة عف ميٌمات أك 61، 0222 ،عثماف)كعٌرفيا 
 سمكؾ أك تصٌرؼ كتحديد مدل مكافقتو لمتطمبات بعينيا"

تجاه ككاجبات بما عميو مف حقكؽ، الٌطالب الجامعٌي التزاـ ىي  بأٌنياإجرائيًّا كيعٌرفيا الباحث 
نفسو، كأسرتو، كاآلخريف مف أصدقائو كزمالئو، كجامعتو مف احتراـ الٌتعميمات، كاألنظمة، كااللتزاـ 

 تفاعمو لمشكالتو لتحقيؽ األىداؼ المجتمعٌية المشتركة.وبالقيـ، كالعادات، كالتٌقاليد في مجتمعو، 
كىك الجيكد كالبرامج الٌتعميمٌية المتطٌكرة اٌلتي تتـٌ عمى  ،الٌتعميـىك أعمى مرحمة في ": الّتعميم العالي -4

 (062، 0، ج6112)البدرم،  .مستكل الجامعات كالكٌميات كالمعاىد كالمراكز المرتبطة"

يمتحؽ بيا الٌطالب بعد إتماـ الٌتعميـ يعٌرفو الباحث إجرائيًّا بأٌنو: ىي المرحمة الٌتعميمٌية اٌلتي ك 
، يحصؿ الٌطالب الٌناجح فييا عمى شيادة إتماـ ح، كتنتيي ىذه المرحمة بامتحاف نيائيٍّ الثٌانكم بنجا

 الٌدراسة الجامعٌية )بكالكريكس(.

 :حدود البحث

في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية  ةعمى تكضيح دكر المناىج الٌتعميميٌ  موضوعيًّايقتصر ىذا البحث 
ة(، كالمسؤكلية األسرٌية، كالمسؤكلية تجاه في مجاؿ المسؤكلية الٌشخصٌية )الٌذاتيٌ  لدل طمبة الٌتعميـ العالي

 الٌزمالء كاألصدقاء، كالمسؤكلية تجاه الجامعة.



 

 :ة البحثمنيجيّ 
قة مف التٌقارير، ة المكثٌ عمى المصادر العمميٌ  ، معتمدناالٌتحميميٌ  منيج الكصفيٌ ال استخدـ الباحث
تيا ة كأىميٌ تي تمحكرت حكؿ األدكار المختمفة لممناىج الٌتعميميٌ كالبحكث كالٌدراسات الٌ كتكصيات المؤتمرات، 

 ة.ة بصفة خاصٌ ة، كتعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ في تعديؿ الٌسمكؾ بصفة عامٌ 

 أدبيات البحث والدراسات الّسابقة

 وأنواعيا وأركانيا وعناصرىا المسؤولية االجتماعيةمفيوم 
  ةالمسؤولية االجتماعيّ مفيوم  -1

أٌف "المسؤكلية بكجو عاـ: حاؿ أك صفة  (200، 0202في المعجـ الكسيط )كردت كممة المسؤكلية 
مف يسأؿ عف أمر تقع عميو تبعتو، يقاؿ: أنا برمء مف مسؤكلية ىذا العمؿ، كتطمؽ )أخالقيًّا( عمى التزاـ 

، كتطمؽ )قانكنيًّ الٌشخص بما يصدر عنو  ( عمى االلتزاـ بإصالح الخطأ الكاقع عمى الغير اقكالن أك عمالن
 طبقنا لمقانكف".
كعي الفرد المرتبط "( في قامكس الفمسفة كعمـ الٌنفس بأٌنيا: Baldwin,1960بالدكيف ) ياكعٌرف

 ."األحداث في تحديد مجريات ، كلو تأثيراتوبأساس معرفي بضركرة سمككو تطكعيًّا نحك الجماعة
ة تتحٌدد ة أخالقيٌ كخاصية معياريٌ "( في معجـ عمـ الٌسمكؾ بأٌنيا ىي Wolmen,1973كعٌرفيا كلماف )

 ."مف خالليا مؤاخذة الفرد
تي يمتـز بيا تشمؿ جميع الٌنظـ، كالتٌقاليد الٌ  ةالمسؤكلية االجتماعيٌ ـ( أٌف 0206يرل الشافعي )ك 

محمدة عمى سمكؾ محمكد، أك مف  عنيايعيش فيو، كتقٌبمو كٌؿ ما ينتج ذم اإلنساف مف قبؿ المجتمع الٌ 
 مذمة عمى سمكؾ مذمكـ.

ة ىي االلتزاـ الٌذاتي كالفعمي لمفرد ـ( أٌف المسؤكلية االجتماعيٌ 6112كالصمادم ) العثامنةبينما يرل 
تجاه الجماعة، كما ينطكم عميو مف اىتماـ بيا، كمحاكلة فيـ مشكالتيا، كالمشاركة معيا في إنجاز عمؿ 

 تي ينتمي إلييا.بحاجات الجماعة، كالجماعات األخرل الٌ ما، مع اإلحساس 
ة تعاريؼ كثيرة متباينة ( إلى أٌف "لممسؤكلية االجتماعيٌ 21ـ، 6110كالعامرم ) الغالبيكتكصؿ 

 ة تركيبه ية المكضكع يكمنا بعد يكـ، كأٌف ىذا يعكس لنا أٌف المسؤكلية االجتماعيٌ كمختمفة نتيجة لتزايد أىمٌ 
ة رات حضاريٌ ى إقميميًّا، كيعكد سبب ذلؾ إلى دخكؿ متغيٌ ا أك حتٌ سو بمعايير مكحدة عالميًّ يصعب قيا ده معقٌ 

 ة، كأمكر أخرل".ة، كدينيٌ كثقافيٌ 
ة يتعٌدد تبعنا لكجية الٌنظر اٌلتي يؤمف بيا الباحث مٌما المسؤكلية االجتماعيٌ كالجدير بالٌذكر أٌف مفيكـ 

ذلؾ ألٌف الباحثيف في مجاؿ األخالؽ منقسمكف إلى قسميف ك  ؛ة كأفعالوتنعكس عمى تكٌجياتو الفكريٌ 
ة تدعك المسمـ إلى اتباع ة، فالٌتعاليـ اإلسالميٌ ة، كمجاؿ األخالؽ الٌدينيٌ رئيسيف: مجاؿ األخالؽ الكضعيٌ 

ؼ يقظ، يجعمو يتصرٌ  ة عالية، كضمير اجتماعيٌ المثؿ العميا، كضركرة تحٌمي الفرد بمعايير أخالقيٌ 
 ة، كما يدعكه إلى الٌتعاكف كالٌتكاتؼ مف أجؿ تحقيؽ الخير لمفرد كالمجتمع.أخالقيٌ بمسؤكلية 



                                           
 

 

كلقد أشار إلى ذلؾ الٌنبي المصطفى )صمى اهلل عميو كسمـ( بقكلو: "كٌمكـ راع، ككٌمكـ مسؤكؿ عف 
 سالميٌ بيف المفيكـ اإل يظير أٌف ىنالؾ مكاءمةن ىذا الحديث الٌنبكم  أفٌ  ـ(0221طاعكف )أفاد ك تو"، رعيٌ 

ة سميمة داخؿ العمؿ أك ة مف حيث إقامة عالقات اجتماعيٌ لممسؤكلية، كمفيكـ المسؤكلية االجتماعيٌ 
  .ارجو، كاالىتماـ بمشكالت اآلخريفخ

أفراد  عبارة عف التزاـىي ة: تأسيسنا عمى الٌتعريفات الٌسابقة يمكف القكؿ إٌف المسؤكلية االجتماعيٌ 
أنفسيـ، كأسرتيـ،  بأداء ما عمييـ مف حقكؽ ككاجبات تجاه –عميـ العالي بمف فييـ طمبة التٌ  –المجتمع 

سياميـ في تحقيؽ أفراد المجتمعكاآلخريف مف   .األىداؼ المجتمعٌية المشتركة، ككطنيـ، كا 
 المسؤولية االجتماعيةأنواع  -2

 ة أنكاعنا أربعة كىي:( أٌف لممسؤكلية االجتماعيٌ 0206يرل الشافعي )

تي التـز بيا اإلنساف مف قبؿ اهلل تعالى، سكاءن أكانت أكامر ة: كتشمؿ جميع الٌتكاليؼ الٌ الٌدينيٌ المسؤكلية  -
 ب عمى ارتكابيا كاقترافيا العقاب.يترتٌ كاب، أك الٌنكاىي ب عمى القياـ بيا، كرعايتيا الثٌ يترتٌ 
الٌنفس، كما يمتـز بو المرء نفسو تي تنشأ داخؿ ة(: كتشمؿ جميع األخالؽ الٌ ة )األدبيٌ المسؤكلية األخالقيٌ  -

ب عمى ذلؾ مف رضا ة، كقبكلو لما يترتٌ ذم يعيش فيو عامٌ ة، كنحك المجتمع الٌ مف سمكؾ نحك نفسو خاصٌ 
 عف القياـ بعمؿ سٌيئ.  عند القياـ بعمؿ حسف، كمف ضيؽ كسخط كلكـ نفسيٌ  كاطمئناف نفسيٍّ 

ا لو.تي يتٌ مف الٌدساتير القكانيف الٌ ة: جميع المسؤكليات المستمدة المسؤكلية القانكنيٌ  -  خذىا المجتمع نظامن

ذم تي يمتـز بيا اإلنساف مف قبؿ المجتمع الٌ تشمؿ جميع الٌنظـ، كالتٌقاليد الٌ ة: ك المسؤكلية االجتماعيٌ  -
 كتقٌبمو كٌؿ ما ينتج عنيا مف محمدة عمى سمكؾ محمكد، أك مذمة عمى سمكؾ مذمكـ.يعيش فيو، 

 االجتماعيةأركان المسؤولية  -3

 ( في الٌنقاط التٌالية:0202أجمميا عثماف ) ،ة ثالثة أركافلممسؤكلية االجتماعيٌ 
عة في الجماعات بال استثناء، لكٌؿ عضك مف أعضائيا نصيبو منيا ميما كاف : كىي مكزٌ الرعاية -

 .كضعو االجتماعيٌ 

ميمة، كالمثؿ األعمى في ة السٌ ـ االجتماعيٌ عكة كالٌنصح لمجماعة نحك القيٌ : كتتضمف الدٌ اليداية -
 الٌسمكؾ، كذلؾ في إصرار كصبر كمثابرة كأمؿ.

ى في أٌف اهلل تعالى يحٌب إذا عمؿ أحدنا عمالن أف يتقنو، كيحسنو في أنشطة الحياة : كيتجمٌ اإلتقان -
، كتعٌممنا، كتعميمنا، كيتطمب اإلتقاف الٌنظاـ كاالنتظاـ، كبذؿ أقصى جيد ممكف   كافة عبادة كعمالن

 صؼ ركف اإلتقاف بعنصر المشاركة.كيتٌ 

 لمسؤولية االجتماعية عناصر ا -4

 ( إلى عنصريف منيا كىي:0222كالنياؿ ) ، أشار الكفافية عناصر عديدةلممسؤكلية االجتماعيٌ 
ذم نتمي إلييا الفرد، صغيرة أـ كبيرة، ذلؾ االرتباط الٌ يتي كىك االرتباط العاطفي بالجماعة الٌ  االىتمام: -

     يخالطو الحرص عمى استمرار تقٌدميا كتماسكيا كبمكغيا أىدافيا، كالخكؼ مف أف تصاب بأٌم عامؿ 
 كيا.إضعافيا أك تفكٌ إلى أك ظرؼ يؤٌدم 



 

 يف ىما: ة، كىك الكعي كاإلدراؾ، كينقسـ إلى شقٌ ممسؤكلية االجتماعيٌ ل ىك العنصر الثٌاني الفيم: -

 كمؤسساتيا، كمنظماتيا، كنظميا، كعاداتيا، كقيميا ،يا الحاضرةفيـ الفرد لمجماعة في حالت .أ 
تي تؤٌثر في حاضر ىذه الجماعة، كفيـ ركؼ الٌ تيا، ككضعيا الثٌقافي، كفيـ العكامؿ كالظٌ اكأيديكلكجيٌ 
أف  –كال مف الممكف  –ر مستقبميا، كليس مف المتكقع فيـ حاضرىا، كال تصكٌ  ذم بدكنو ال يتـٌ تاريخيا الٌ 

ٌنما المقصكد نكع مف درنا عمى الفيـ الٌدقيؽ كالعميؽ لجماعة قايككف كٌؿ عضك في  يذه الجكانب كٌميا، كا 
ة لمجماعة، كنكع مف االستماع إلى نبض الجماعة، كنكع مف اإلدراؾ العاـ لمكاقع االجتماعي الحساسيٌ 

 .فيو الفرد يعيشذم الٌ 

آثار أفعالو، كتصٌرفاتو، كقراراتو  فيـ الفرد لممغزل االجتماعي ألفعالو، فالمقصكد بو أف يدرؾ الفرد .ب 
 يصدر عنو. فعؿ أك تصٌرؼ اجتماعيٌ  ة ألمٌ عمى الجماعة، كأف يفيـ القيمة االجتماعيٌ 

ة، كيقصد بيا مشاركة ( إلى عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 6110كقد أضافيا الجكىرم ) المشاركة: -
ما حسب اىتمامو، كفيمو ليذا العمؿ، كمساعدة الجماعة في إشباع حاجاتيا،  الفرد مع اآلخريف في عمؿو 

 .المنشكدة كحٌؿ مشكالتيا، كالكصكؿ إلى أىدافيا

ة، كيقصد عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ ( إلى 0202فراج )ة: أضافيا )الخدمات( االجتماعيٌ  الواجبات -
 كحقكؽ كمسؤكليات تجاه المجتمع. ف التزاماتكٌؿ فرد مف أفراد المجتمع مبيا ما يمـز أف يقكـ بيا 

( إلى أٌنو عمى الٌرغـ مف أٌف الفرد يكلد كلديو االستعداد لتحمؿ المسؤكلية 0220كلقد أشار عمي )
ة كاكتسابيا، إاٌل أٌنو في حاجة ماسة إلى تنميتيا كتعزيزىا لديو، مف خالؿ األسرة، كالمؤسسات االجتماعيٌ 
 حافة، كغيرىا.مفاز، كالصٌ فاؽ، كاإلذاعة، كالتٌ كجماعات الرٌ كادم، ة، كالنٌ الٌتعميميٌ 

مف الٌتركيز عمى عناصر  بدٌ  تيا في أٌم مجتمع الة كتنميٌ كالجدير بالٌذكر أٌنو لتعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ 
 ة، إذ في عنصرمة في الفيـ، كاالىتماـ، كالمشاركة، كالكاجبات االجتماعيٌ ة المتمثٌ المسؤكلية االجتماعيٌ 

دراؾ الكاقع االجتماعيٌ  ،الفيـ يجب أف يفيـ الفرد ذاتو، كدكره  كجماعتو، كفيـ الماضي كالحاضر، كا 
ة، كالحرص عمى المصمحة العامة، كفي عنصر االىتماـ ينبغي تنبيو ة االجتماعيٌ كتشكيؿ الحساسيٌ 

 الحرص كالتٌفكير، كالتٌأمؿ الميتـ، كالعطؼ، كالمحبة، كالكالء، كحضكر الٌضمير.
في عنصر المشاركة ينبغي الٌتركيز عمى تكجيو حركة الباطف لمخارج، كتقٌبؿ الفرد لدكره، كمشاركتو في ك 

عطاء الكالء كاالنتماء، كيتطمب ذلؾ بعض  ثارة االىتماـ، كالحرص، كا  التٌنفيذ كعمميات الحكـ كالتٌقكيـ، كا 
إلنتاج اإليجابي إلى ااتية، كتتكجو الكعي، كالرحمة كاأللفة، فبالكعي تتمٌيز الذٌ كة الخكاص االجتماعيٌ 

حداث اليقظة كاإلدراؾ، كباأللفة يقبؿ عمى الخير  كالتٌفاعؿ مع الحياة، ككعي العالقات كالتٌفاعالت، كا 
 كاإلحساف.

 الٌناجح يدمج بيف عناصر الفيـ ( عمى أٌف العمؿ الٌتربكمٌ 0220أٌكد الخكالدة )في ىذا الٌصدد ك  
حمة كاأللفة حتى تتكٌكف عند الفرد تي تتمٌثؿ في الكعي، كالرٌ ة الٌ كاالىتماـ كالمشاركة، كالخكاص االجتماعيٌ 

الفيـ عندما يمتقي مع الكعي تتشكؿ اليداية، كاالىتماـ مشيرنا إلى أٌف أركاف اليداية، كالرعاية، كاإلتقاف ... 
 عاية، كالمشاركة عندما تمتقي مع األلفة يتشكؿ اإلتقاف.حمة تتشكؿ الرٌ عندما يمتقي مع الرٌ 



                                           
 

 

       مبة مف خالؿ تضمينيا ة لدل الطٌ ة العمؿ عمى تعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ كيمكف لممناىج الٌتعميميٌ 
سؤكلياتيـ ة، كالٌتركيز عمييا عند عمميات الٌتربية كالٌتعميـ لتدريب الٌطمبة عمى تحٌمؿ مفي المناىج الٌتعميميٌ 

دراكاالجتماعيٌ   ة. ة في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ االجتماعيٌ الفردٌية ك يتيا لمحياة أىمٌ  يـة، كا 
 وأسباب الّتخمي عنيا أبرز مظاىر اعتاللياو  مجاالت المسؤولية االجتماعية -5

 ة في ثالثة مجاالت رئيسة كىي:( مجاالت المسؤكلية االجتماعيٌ 0202حٌدد فراج )
 الممتمكاتاماتو تجاه أفراد المجتمع، ك كىي مسؤكليات الفرد كالتز  المسؤولية في مجال المجتمع: -

 .ةكالمرافؽ العامة، كقضايا المجتمع في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 

كتعني مسؤكليات الفرد كالتزاماتو تجاه أفراد المؤسسة ة: عميميّ المسؤولية في مجال المؤسسات التّ  -
ميف، كالمباني، كالقضايا المتعٌمقة بالمؤسسة مالء، كاألصدقاء، كاإلدارة، كالمتعمٌ ة مف المعٌمميف، كالزٌ عميميٌ التٌ 

 ة.ة كمشكالتيا في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ الٌتعميميٌ 

 وكتعني مسؤكليات الفرد كالتزاماتو تجاه أفراد أسرتو، كأقاربو، كجيرانالمسؤولية في مجال األسرة:  -
 ة.كمنزلو كما يحكيو، كدكره فيو في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 

 أبرز( إلى 6101فحجاف )(، ك 6112(، كمشرؼ )6112(، كاليذلي )0222كقد أشار كؿٌّ مف عثماف )
 ييا عند الفرد أك الجماعة، كىي كما يمي:مظاىر اعتالؿ المسؤكلية االجتماعية كتدنٌ 

دارتو عمى غير الكجو الٌ  : كىك فتكر في ىمةالّتياون - قة ذم ينبغي أف يككف عميو مف الدٌ العمؿ، كا 
ة عند كاإلتقاف، كىك مف أكثر األعراض داللة عمى اعتالؿ عميؽ كمييف في أخالقية المسؤكلية االجتماعيٌ 

ٌنو ليس دليالن عمى ضعؼ أخالقية المسؤكلية االجتماعيٌ ك الفرد،  ة فحسب، بؿ دليؿ عمى ضعؼ البنياف ا 
. الٌنفسي األخالقي في الٌشخصيٌ   ة ككؿٍّ

: كىي قرينة الٌتياكف تصاحبيا دائمنا؛ ألٌنيما يصدراف مف أصؿ كاحد، ىك تيالؾ كحدة عدم المباالة -
 ة، كتشتت كجيتيا، كعدـ المباالة عبارة عف بركد يعتمي قدرة الفرد عمى االىتماـ كالٌتكقع.الٌشخصيٌ 

ة، كىي أف يككف الفرد في الجماعة حاضرنا فييا معدكدنا مف أعضائيا، يٌ : يقصد بيا العزلة الٌنفسالعزلة -
في عزلة مف صنعو كاختياره، كىي مكقؼ عدـ االنتماء إلى الجماعة، يككف إٌنو حيث كلكٌنو غائب عنيا، 

 كاغتراب عف معاييرىا، كقيميا، كثقافتيا.

اؽ، كىذا أفراد الجماعة مف تنازع، كافتر كيككف فيما يقع بيف  : كيقصد بو التٌفكؾ االجتماعيٌ الّتفكك -
ا ل  ضعؼ المشاركة القائمة عمى االىتماـ كالفيـ.التٌفكؾ يككف كاضحن

: يعني إعالف الفرد أك الجماعة عدـ المقدرة عمى احتماؿ أعباء المسؤكلية من المسؤولية الّتيرب -
 زة، كالٌتخمي عنيا.المتميٌ ة نازؿ عف الٌذاتيٌ ة سالبة، كالتٌ كتكاليفيا، كىي حالة إعالف كجكديٌ 

ة ىي األكثر انتشارنا في أٌف ىذه المظاىر الٌسمبية المعتمة لممسؤكلية االجتماعيٌ تجدر اإلشارة إلى ك 
ا بأىمٌ يف خاصٌ ة، ما ييفرض عمى الٌتربكيٌ المجتمعات اإلسالميٌ  ية ة العمؿ عمى تكعية تمؾ المجتمعات دكمن
 ة فييـ.، كسعينا لمعالجة جكانب القصكر، كتعزيزنا لجكانب القكٌ ة لألفراد كالمجتمعالمسؤكلية االجتماعيٌ 



 

 أىمية تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طمبة الّتعميم العالي -6

 ـ الفردمٌ قدٌ ة، فيي كسيمة لمتٌ ة الميمٌ ة كاحدة مف دعائـ الحياة المجتمعيٌ تعٌد المسؤكلية االجتماعيٌ 
ة، حيث إٌف قيمة الفرد تقاس البشرم يقكماف عمى المسؤكلية االجتماعيٌ ـ ، بؿ إٌف التٌنمية كالتٌقدٌ كالجماعيٌ 

حة المة كالصٌ اآلخريف؛ بحيث يككف عمى قدر مف السٌ حٌممو المسؤكلية تجاه نفسو ك في مجتمعو بمدل ت
ة تمثؿ إحدل المسارات المتاحة إلعداد المكاطف المسؤكؿ، ربية لتنمية الميارات االجتماعيٌ ة، كالتٌ فسيٌ النٌ 
 (6100، )الزعبي .و، كتجاه مناحي الحياة في مجتمعوذم يدرؾ دكره تجاه نفسلٌ ا

 ( إلى أٌف إحساس أفراد المجتمع بمسؤكلياتيـ نحك أنفسيـ كمجتمعيـ ركفه 6116كقد أشار رزؽ )
 عيؼفي الحياة، كبدكنو تصبح الحياة فكضى كتشيع شريعة الغاب؛ حيث يأكؿ القكم الضٌ  كىاٌـّ  أساسيٌّ 
 ة يصقمو الٌشعكر بالكاجبة، فاإلحساس بالمسؤكلية االجتماعيٌ ة كالفرديٌ الٌتعاكف، كتغمب األنانيٌ كينعدـ 

تي تقكد إلى كحدة المجتمع كتآلؼ أفراده، كالمسؤكلية ة الٌ كيؤٌدم إلى االلتزاـ بالمعايير كالقكاعد اإلنسانيٌ 
، فيي القدرة عمى والؿ نتائج أفعكباستعداده لتحمٌ  ،بمعناىا العاـ تعني إقرار الفرد بما يصدر عنو مف أفعاؿ

، كالقدرة عمى أف يفي بعد ذلؾ بالتزاماتو بكساطة جيكده الخاصٌ  ة، كبإرادتو الحرة، أف يمـز الفرد نفسو أكالن
 ؼ بيا مجنكف، كتسقط عف صاحب اإلرادة المسمكبة.ال يكمٌ إذ كتقـك المسؤكلية عمى الحرية، 

ية تكعيتيـ يكض بو تأتي أىمٌ باب في خدمة مجتمعيـ، كالنٌ ذم يقكـ بو الشٌ لٌ كر اية الدٌ كنظرنا ألىمٌ 
ة كتعزيزىا لدييـ ببذؿ جميع الجيكد في سبيؿ ديمكمة القياـ بيذه المسؤكليات مف بمسؤكلياتيـ االجتماعيٌ 

 ة كالمدارس كالمعاىد كالجامعات.ة خاصٌ ربكيٌ ة، كمؤسساتو التٌ قبؿ مؤسسات المجتمع عامٌ 
فاعؿ معيا لمنطمؽ تأتي مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي نحك أفراد مجتمعيـ كقضاياىـ، كالتٌ مف ىذا ا

تي تسعى الجامعات المعاصرة ة الٌ مة المسؤكليات االجتماعيٌ ة فيما بينيـ في مقدٌ كابط االجتماعيٌ كتكثيؽ الرٌ 
قضاء لعة، كمساعدة الجيراف متنكٌ  تي تأخذ صكرناة الٌ ربكيٌ إلى تنميتيا لدل طمبتيا، كتزكيدىـ بتطبيقاتيا التٌ 

بميغ عنو، كمساعدة حكائجيـ، كالمساعدة في إطفاء الحريؽ المشتعؿ في إحدل بنايات الحٌي، كالتٌ 
غاثة طكعيٌ في األعماؿ التٌ  ـايسة، كاإلقيف، كالمشاركة في الجمعيات الخيريٌ ك المع ة، كفي مكافحة الجرائـ، كا 

الزؿ كالبراكيف، كالحرص عمى نشر العمـ ة كالفيضانات، كالزٌ بيعيٌ المكاطنيف في حاؿ تعرضيـ لمككارث الطٌ 
صح ة، كتكجيو النٌ ية نحك مكافحة األميٌ ة المكجٌ قافة بيف أفراد المجتمع، كالمشاركة في الجيكد الكطنيٌ كالثٌ 

تحصيؿ فؿ، كتشجيع اآلباء عمى متابعة ة، كنبذ العنؼ ضٌد المرأة كالطٌ مع األساسيٌ لمباعة بعدـ احتكار السٌ 
 (6106)الزبكف،  .الع عمى مستكاىـ األكاديميأبنائيـ العممي كزيارة مدارسيـ لالطٌ 

بمف فييـ طمبة  –ة لدل أفراد المجتمع ية تعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ ( أىمٌ 0220كقد أجمؿ عثماف )
 في الٌنقاط التٌالية: -الٌتعميـ العالي 

تجعؿ الفرد عنصرنا فٌعاالن في المجتمع بعيدنا عف كٌؿ الجكانب الٌسمبية كعدـ المباالة، ميتمنا بمشكالت  .0
 في حٌميا.   الفعميٌ  لإلسياـغيره مف الٌناس اىتمامنا يحفزه 

ذم يرفع صكت المذياع، خص الٌ ب عمى سمككو كمكاطف، فالشٌ تي تترتٌ تجعؿ الفرد يدرؾ الٌنتائج الٌ  .6
ا تنقصو المسؤكلية، أمٌ احة، كالطٌ لمريض مف الرٌ كيحـر جاره ا ا الب مف مكاصمة مذاكرتو، يعٌد شخصن



                                           
 

 

يضحي في سبيؿ الجماعة، أك الٌصالح العاـ ببعض مصالحو ف ة العاليةالفرد ذك المسؤكلية االجتماعيٌ 
 ة إذا تعارضت مع المصمحة العامة.الٌشخصيٌ 

سات، بؿ إٌف ـ في الٌنظـ كالمؤسٌ تحدث مف أجؿ التٌنمية، كالتٌقدٌ تي رات الٌ تجعؿ الفرد متقبالن ككاعينا لمٌتغيٌ  .0
الجيؿ بالمسؤكلية كالٌنقص فييا ألشٌد خطرنا عمى الٌنظـ كالمؤسسات مف الجيؿ بإدارتيا أك تشغيميا؛ 

 ألٌف الجيؿ األٌكؿ يدٌمر قبؿ أف يعطؿ، أما الثٌاني فيعٌطؿ بقدر يمكف إصالحو أك تعكيضو.

         ة الفرد تي تجرم في المجتمعات، كتغٌير شخصيٌ رات الٌسريعة الٌ كالت كالٌتغيٌ الٌتكازف بيف الٌتح .2
 رات منو كلو كأٌنو مسؤكؿ عنيا.في المجتمع؛ بحيث يحٌس الفرد أٌف ىذه الٌتحكالت كالٌتغيٌ 

تفيد القائميف عمى شؤكف الٌتربية كأجيزتيا كمؤسساتيا كالمشتغميف بيا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة  .2
 مبة كتعزيزىا.ة اإلحساس بالمسؤكلية لدل الطٌ في تنمي

 ينبغي أف تككف العناية بيا عمى قدر تمؾ األىٌميةف، إذا كانت المسؤكلية االجتماعٌية بيذه األىٌمية
أكثر  اكتنمية إحساسيـ بيلدل الٌشباب الجامعي،  ىايقع عمى عاتؽ مؤسسات الٌتعميـ العالي ميٌمة تعزيز ف

تي تعمؿ ة الٌ ربكيٌ ستراتيجيات التٌ ع كافة االمف خالؿ اتبا تي تقٌدميامف اىتماميا بالمعارؼ كالمعمكمات الٌ 
 .ة لدييـعمى تعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ 

في تبميغ رسالتيا يتمٌثؿ بمقدار قدرة مؤسسات الٌتعميـ العالي  نجاحٌف ـ( أ0222كقد أفاد الحارثي )
ذيف يعانكف مف أمراض تيـ كتبميغيـ عف األشخاص الٌ اتيـ نحك بيئاااللتزاـ بمعايير مسؤكليطىمىبتيا عمى 

حسانيـ معاممة السٌ ة، كمكافحتيـ لممخدٌ ة كالبرلمانيٌ البيٌ معدية، كمشاركتيـ في االنتخابات الطٌ  ياح رات، كا 
ة، كمقاكمتيـ في اإلحصاءات العامٌ األجانب، كشعكرىـ بالفخر لمنجزات كطنيـ، كمساعدتيـ مكظٌ 

بمصمحة الكطف، كعدـ مشاركتيـ  تي تضرٌ ائعات الٌ تي يكثر فييا الشٌ يف، كمقاطعتيـ األماكف الٌ لإلرىابيٌ 
 .كثقافتو كتراثو خريب، كمحافظتيـ عمى كحدة كطنيـ،اعية إلى العنؼ كالتٌ بالمسيرات كالمظاىرات الدٌ 

 :الطمبة أىم العوامل المساعدة في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى -7

 مبة ما يمي:ة كتعزيزىا لدل الطٌ تي تساعد في تنمية المسؤكلية االجتماعيٌ مف أىـٌ العكامؿ الٌ 
  ّلممتعٌمميف ة تقٌدميا المؤسسات الٌتربكيٌ تي كاألنشطة الٌ  ةىي جميع الخبرات الٌتربكيٌ ة: المناىج الّتعميمي

ة، ة، كالٌدينيٌ ة، الثٌقافيٌ الجكانب العقميٌ داخميا أك خارجيا بقصد مساعدتيـ عمى الٌنمك الٌشامؿ في جميع 
 ة المنشكدة.ة، كغيرىا، نمكنا يؤٌدم إلى تعديؿ سمككيـ، كتحقيؽ األىداؼ الٌتربكيٌ كاالجتماعيٌ 

باىتمامو بجماعتو أيًّا كاف حجميا إلى مستكل تعقؿ  الب عمى االرتقاء العمميٌ كىي تساعد الطٌ 
خص إزاء جماعتو مكقؼ المنفعؿ بيا أك المتكحد معيا ذم ال يقؼ فيو شالجماعة، كىك المستكل الٌ 

فحسب بؿ يقؼ منيا مكقؼ المتعقؿ لفيـ ظركؼ حاضرىا، كالمستكعب لتاريخيا، كالمتصكر آلماليا 
 (0220)عثماف،  .كأىدافيا

  ّة في جماعات؛ لذا أصبحت الجماعات تنفذ أغمب األعماؿ، كالٌنشاطات الٌتربكيٌ ة: ربويّ الجماعات الت
ة لديو، كفي نكاحي أخرل الفرد ذات أثر كبير فيو، كفي تنمية المسؤكلية االجتماعيٌ  إليياتي ينتمي الٌ 



 

ئيا مف حياتو، كتؤٌدم الجماعة إلى تبني الفرد لقيميا كمعتقداتيا، كاحتراـ كٌؿ عضك مف أعضا
 (6112)اليذلي،  .كالمشاركة في اختيار قائدىا

 :مبة، كينعكس ة، كبيئتو، كمجتمعو، كىك يؤٌثر في الطٌ في مؤسستو الٌتعميميٌ  قائد كرائد اجتماعيٌ  المعّمم
مبة؛ لذا إٌف اتجاىاتو، كميكلو سكؼ تنتقؿ إلى الطٌ حيث  ؛جاىاتيـذلؾ في تحصيميـ، كسمككيـ، كاتٌ 

في تعزيز  ى يقكـ بدكره اإليجابيٌ ة عالية بعناصرىا حتٌ يجب عمى المعٌمـ أف يككف ذا مسؤكلية اجتماعيٌ 
 (6101)فحجاف،  .كأفعالو، كمظيره، كسائر تصرفاتو مبة بأقكالو،ة لدل الطٌ لمسؤكلية االجتماعيٌ ا

 المسؤولية االجتماعية فييا تضمينية ة، وأىمّ يتيا في العممية الّتربويّ المناىج الّتعميمية: مفيوميا، وأىمّ 

  ّوعناصرىا الرئيسة ةمفيوم المناىج الّتعميمي 
تكاترت في الٌدراسات اإلنسانٌية بصفة عاٌمة، كفي األدب الٌتربكٌم بصفة خاٌصة كممة منيج، كيختمؼ 

أٌف اليكناف ىـ أٌكؿ مف استخدـ ىذه  الٌتربكٌيكفمعنى ىذه الكممة بحسب الٌسياؽ اٌلذم ترد فيو، كأجمع 
أك الٌنيج اٌلذم يجريو ليسرع بو  الكممة، فيي تعني بأصؿ كضعيا اإلغريقٌي: الٌطريقة اٌلتي يٌتخذىا الفرد،

إلى تحقيؽ ىدؼ معٌيف، فالمريض مثالن حيف يستيدؼ الٌشفاء مف مرضو يشرب الٌدكاء بنظاـ معٌيف كيمتنع 
ذا المريض في ، كيخضع لمحقف بدكاء يصفو الٌطبيب، ككٌؿ ذلؾ معناه منيج ىلطعاـاعف أكؿ بعض 

 (0202) قكرة،  .الكصكؿ إلى الٌشفاء
ا، كرد في المعجـ الكسيط ) مأخكذالمنيج في الّمغة:  ( )ماٌدة نيج( 221، 0202مف الفعؿ نيج ينيج نيجن

ح كاستباف. كيقاؿ: نيج الٌطريؽى: بيَّنو، كسمكو، كيقاؿ: نيج نٍيج فالف: " نيج الطٌ  ا: كضى ا، كنيكجن ريؽى نيجن
ف: سمؾ مسمكو. كالًمٍنياج: الٌطريؽ سمؾ مسمكو، كانتيج الٌطريؽى: استبانو كسمكو، كاستنيج سبيؿ فال

الكاضح كالخٌطة المرسكمة، كمنو: منياج الٌدراسة، كمنياج الٌتعميـ كنحكىما )ج( مناىج، كالمنيج: المنياج 
ا( المائدة: )ج( كيعني  ، أم: طريقة كاضحة.20 مناىج". قاؿ تعالى: )كلكؿٍّ جعمنا منكـ شرعة كمنياجن

  .حٌددة، تكصؿ إلى غاية معٌينة: كسيمة كاضحة مكيعني "المنيج" الخطة المرسكمة،
  (957، 2، ج0202)المعجـ الكسيط، 

 المنيج في االصطالح بمفيومو الحديث 
       ( إلى أٌنو نظرنا إلى االنتقادات كالمآخذ عمى المنيج بمفيكمو التٌقميدم6112أشار الخميفة )

 طرحيا الٌتربكٌيكف الكبار، أمثاؿالٌتجديدٌية اٌلتي  كما أفرزتو مف سمبيات، حدث الٌتطٌكر الٌتربكٌم بفعؿ األفكار
     ، كلكؾ، كنادكا بضركرة االىتماـ بالمتعٌمـ، كبذلؾ انتقؿ االىتماـ مف المعرفة "بستالكتزم"، ك"ركسك"

 إلى المتعٌمـ، كمف عممية الٌتعميـ إلى عممية الٌتعٌمـ.

حٌتى  (6110، كما أشار إليو شحاتة )بٌد لمفيكـ المنيج مف الٌتطٌكر؛ فتطٌكر كاٌتسع نطاقو ككاف ال
أصبح يشمؿ جميع الخبرات الٌتربكٌية اٌلتي تقٌدميا المدرسة لممتعٌمميف داخؿ المدرسة أك خارجيا؛ لتحقيؽ 

 الٌنمك الٌشامؿ المتكامؿ في بناء البشر كفؽ أىداؼ تربكٌية محٌددة، كخطط عممٌية مرسكمة.



                                           
 

 

ا، كترتبط فيما بينيا  (الكاسعالحديث )كلممنيج الٌتعميمٌي بمفيكمو  عناصر رئيسة يكٌمؿ بعضيا بعضن
 كالكسائؿ الٌتعميمية، كالتٌقكيـ ارتباطنا كثيقنا، كىذه العناصر ىي: األىداؼ، كالمحتكل، كطرائؽ الٌتدريس،

الكاسع، بحيث يصعب نجاح المنيج مفيـك ة عف بعضيا، ال يجدم في ضكء تناكؿ ىذه العناصر منفصمك 
 . العناصر األخرلبكتكاممو  وارتباطيا دكف منعنصر  أمٌ 

  ّةفي العممية الّتربويّ ة ية المناىج الّتعميميّ أىم 
ـٌ بمكجبو تأىيؿ المتعٌمميف بالقيٌ ة اإلطار العاـ لمٌتعميـ الٌ تعٌد المناىج الٌتعميميٌ  ـ كاألنماط ذم يت

ة شخصية فٌعالة في مجتمعو شخصيٌ زمة لحياة اإلنساف كمكاطف يمتمؾ مككية، كالميارات، كالمعارؼ الاٌل السٌ 
كنكلكجية ة كالتٌ رات العمميٌ طكٌ اخر بالتٌ يمقراطي المنشكد في عصر العكلمة الزٌ ؿ مسؤكلية بناء العراؽ الدٌ تتحمٌ 

المحمي، كالعالمي مف ناحية  طاقيفعمى النٌ  فقر كالعنؼ كتبايف الكاقع المعاشمف ناحية، كتفشي البطالة كال
 .أخرل

لتككف قادرة عمى  ؛ىي نقطة االنطالؽ في إعداد األجياؿ القادمة، كتأىيمياعميمٌية التٌ المناىج إٌف 
المطمكبة لممجتمع مف الٌتخمؼ إلى الرفاه االقتصادم الٌنكعٌية العمؿ المنتج البناء مف أجؿ إحداث الٌنقمة 

لكطني كالكصكؿ إلى سامح، كالكفاؽ اة، كحياة التٌ ائفي إلى األخكة االجتماعيٌ كمف الٌتعصب العنصرم كالطٌ 
 (6106)العيساكم،  .أخي اإلنساف كرفيقو كصديقو حالة اإلنساف

ة تكمف في أٌف ة في العممية الٌتربكيٌ ية المناىج الٌتعميميٌ ( إلى أٌف أىمٌ 6110قد أشار المنصكرم )لك 
تي تقٌدميا ألبنائيا، كبطرائؽ كأساليب تقديميا، كال يحتاج بنكع المناىج الٌ  مستقبؿ المجتمعات مرىكفه 

ة قميديٌ كالبقاء عمى المناىج التٌ  ،طكير المناىج في جميع الٌنكاحيإلى تأكيد أكثر مف أٌف إىماؿ تالمكقؼ 
سمبيًّا عمى األمة بأكمميا، كيجعميا تعاني مف العجز عف مكاكبة  ار تأثيرن الٌسائدة شكالن كمضمكننا يؤثٌ 

 ة.عميـ بصفة خاصٌ ة، كفي مجاؿ التٌ ر الحاصؿ في جميع جكانب المعرفة بصفة عامٌ طكٌ التٌ 

ئيسة أحد أركاف مسيرة الٌتربية كالٌتعميـ الرٌ كىي تيعٌد مف أىـٌ كسائؿ الٌتربية، ة كالمناىج الٌتعميميٌ 
بسبب تخٌمؼ المسؤكلة عف نيكض األجياؿ، حيث إٌف الٌتخمؼ في بناء مجتمعات متقٌدمة متفٌكقة ىك 

؛ تنيض األمةتي تعٌد مصانع الرٌ ة الٌ مناىج مؤسساتيا الٌتعميميٌ   جاؿ، فبقدر نيكض الجامعات بأجياؿ اليـك
ـٌ ذلؾ إاٌل عف طريؽ ما تقٌدمو الجامعات ألبنائيا عبر مناىجيا الٌتعميميٌ  ة، كقد صدؽ ذلؾ المربي كال يت

 (0220)آؿ سعكد،  .ميميا ألقكؿ بمستقبميامناىج تع اعطكنيما فقاؿ:  عندما سئؿ عف مستقبؿ أمةو 
ا تعٌد كسيمة ىامٌ المناىج الٌتعميميٌ أٌف كتحسف اإلشارة إلى  ربية، كما أٌنيا ة مف كسائؿ التٌ ة خصكصن

ة؛ لما تحتكم عمييا مف القيـ كالمبادئ، كالخبرات، كالميارات، كالعمـك عميميٌ ة كالتٌ ربكيٌ جكىر العممية التٌ  تعدٌ 
ة، كبما أٌف طمبة الٌتعميـ العالي يمٌثمكف تكظيفيا يككف في مجاؿ تنمية المكارد البشريٌ  كالمعارؼ، كأفضؿ

متيا الجامعات العمؿ عمى تنميتيـ تنمية شاممة ة كفي مقدٌ ة، فمف كاجب المؤسسات الٌتعميميٌ ثركة كطنيٌ 
 .الٌرشيدة المناىجقد يستحيؿ تحقيؽ ذلؾ إاٌل مف خالؿ ك ة، متكازنة مف خالؿ مناىجيا الٌتعميميٌ 

 
 



 

  ةتضمين المسؤولية االجتماعية في المناىج الّتعميميّ أىمية 

تي يجب أف ة تجاه نفسو، كمجتمعو تعٌد مف أىـٌ القٌيـ الٌ مسؤكلية الفرد االجتماعيٌ نظرنا إلى أٌف 
منذ أفراد المجتمع ة عمى غرسيا في نفكس ة خاصٌ سات الٌتعميميٌ ة، كالمؤسٌ تحرص مؤسسات المجتمع عامٌ 

ممكاطنة لعبير األمثؿ كذلؾ لما يترتب عمييا مف سمككيات يجب أف يسمككىا، كلككنيا التٌ  ؛نعكمة أظفارىـ
 (6110)عدس،  .الن كأخيرنانمية أكٌ قكـ عمييا التٌ تي تالحة الٌ الصٌ 

كتربيتيـ ة تشٌكؿ ركننا أساسيًّا مف أركاف تنشئة أفراد المجتمع، كعميو، فإٌف تنمية المسؤكلية االجتماعيٌ 
عدادىـ لمحياة، مثمما تشكؿ طاقة يتمتٌ  فاع عف حقكقو في الكقت لدٌ الفرد كيكٌظفيا ألداء كاجباتو، كاع بيا كا 

 فؼ ػػػػػقكقو، كال يخػػػػػػػباتو كحػػػػػػػػكازف بيف كاجػػػػأف ي -اديتو كمكضكعيتوػػػػميما كانت حي -اكؿػػػػنفسو؛ فاإلنساف يح
شيدة؛ فيحٌس بالغبف أحياننا ربية الرٌ تي تقتضييا التٌ ة الٌ الٌشعكر بالمسؤكلية االجتماعيٌ  تنامي مف غمكاء ذلؾ إالٌ 

عندما يشعر بأٌنو يقكـ بكاجباتو، كلكٌنو ال يناؿ حقكقو كما يتصٌكر أف تككف، كيحكـ عمى مجتمعو حكمنا 
ة كربما سؤكلية االجتماعيٌ عف أداء الم عمى أساسو مكقفنا تجاه مجتمعو، يثنيو كبدافع ذاتيٍّ  ءسالبنا، ينشئ

 (6112)الخراشي،  .ةب الٌشعكر بالمسؤكلية االجتماعيٌ قناعتو بكجك   يعمف عف تخٌميو عف

ة لدل ية كبيرة، كدكرنا بارزنا في تعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ ة أىمٌ ٌف لممناىج الٌتعميميٌ أكبناءن عمى 
لىتيعٌد القمب الٌنابض لممسيرات الٌطمبة بصفة عاٌمة، كطمبة الٌتعميـ العالي بصفة خاٌصة؛ حيث إٌنيا 

 مٌ ألة مف أىـٌ كسائؿ الٌتربية، كمف أىـٌ العكامؿ المساعدة في تعزيز المسؤكلية االجتماعيٌ ة، كىي الٌتعميميٌ 
ياسٌية كلٌية، الفكرٌية، كالسٌ المتغٌيرات المحمٌية كالدٌ ة مستمٌرة مع ربية عممٌية تفاعميٌ مجتمع، ذلؾ ألٌف التٌ 

تي تمجأ إلييا بعض الكائنات الحٌية؛ لمحفاظ كٌيؼ الٌ كاالجتماعٌية، كالعممٌية، كىذه العممٌية أشبو بعممٌية التٌ 
ب ربية عمى تشرٌ تي تعيش فييا؛  كلذلؾ ليس غريبنا أف تعمؿ التٌ عمى بقائيا، كاستمرار دكرىا في البيئة الٌ 

لتحقيؽ  ئيسةربية الرٌ تي ىي كسيمة التٌ ة الٌ ىذه المتغٌيرات، كتنقيتيا، مف خالؿ تكظيفيا في المناىج الٌتعميميٌ 
 أىداؼ المجتمع كتطٌمعاتو.

 الّدراسات الّسابقة
جعمو يبدأ إٌف االٌطالع عمى الٌدراسات الٌسابقة يثرم الباحث معرفيًّا كيزيده خبرة في مجاؿ بحثو، كي

؛ لذا يعرض الباحث ىنا بعض الٌدراسات ذات العالقة بمكضكع المسؤكلية انتيى اآلخركفمف حيث 
 ، كىي:الحالي االجتماعٌية، مع ذكر أبرز نتائجيا، كمدل استفادة الباحث منيا في إنجاز البحث

 :دراسات سابقة اىتمت بتعزيز المسؤولية االجتماعّية لدى طمبة الّتعميم العالي - أ
فقد أجريت فييا العديد تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي بصفة خاٌصة، نظرنا ألىٌمية 

اٌلتي سعت إلى معرفة مدل إسياـ  (Dey, 2008) دامدراسة مف الٌدراسات في البيئات األجنبٌية كالعربٌية ك
الٌطمبة، كأظيرت الٌنتائج أٌف غالبية الجامعات األمريكٌية في تنمٌية المسؤكلية الٌشخصٌية كاالجتماعٌية لدل 

المشاركيف في االستطالع يؤٌيدكف أف تككف المسؤكلية الٌشخصٌية كاالجتماعٌية محط تركيز الحياة 
%( 22%( مف طمبة الٌسنة األكلى، كمف الٌطمبة المتكقع تخٌرجيـ ما نسبتو )21الجامعٌية، كأٌكد ما نسبتو )



                                           
 

 

%( مكافقتيـ بشٌدة عمى أٌف البيئة الجامعٌية ترٌكز عمى مساعدة 22)كمف أعضاء ىيئة الٌتدريس ما نسبتو 
 الٌطمبة في تحقيؽ شعكر قكٌم بالٌتكافؿ الٌشخصي كاألكاديمي كاالجتماعٌي.

مفيكـ المسؤكلية االجتماعٌية لدل  لقياسإلى بناء أداة ( 6112الصمادم كالعثامنة )كىدفت دراسة 
ٌتة شماؿ األردف، كلتحقيؽ ذلؾ أعٌد الباحثاف مقياسنا مكٌكننا مف سطمبة الجامعات األردنٌية الكاقعة في 
( طالبنا كطالبة مف طمبة جامعات اليرمكؾ، كالعمكـ كالتكنكلكجيا 0221أبعاد، ككيزع عمى عٌينة مكٌكنة مف )

ربد األىمية، كآؿ البيت، كجدارا، كاعتمد الباحثاف عمى عٌدة مؤشرات لمتٌأٌكد مف صدؽ المقيا س كجرش، كا 
كمعامؿ ارتباط الفقرات بالٌدرجة الكٌمية، كقدرة الفقرات عمى الٌتمييز بيف الفئتيف العميا كاألدنى، كأظيرت 

  نتائج الٌتحميؿ فعالية المقياس، كأٌنو يتمٌتع بدرجة مقبكلة مف صدؽ البناء.
عٌية المسؤكلية االجتما مستكل داللة في ذات كجكد فركؽ( عف 6112ككشفت نتائج دراسة مشرؼ )

 داللة  ذات ركؽػػػػػػػف كدػػػػػػػػكج اث، ككذلؾػػػػاإلن لصالح كاإلناث كرػػػػػالٌذك بيف غزة،ػػػػػػػب اإلسالمٌية الجامعة طمبة لدل
 األدبٌية، كما الكٌميات لصالح األدبٌية كالكٌميات العممٌية الكٌميات بيفالمسؤكلية االجتماعٌية  في مستكل

 ذات األسرة بيف الجامعة طمبة لدل المسؤكلية االجتماعٌية مستكل في داللة ذات فركؽ كجكد أظيرت الٌنتائج

المستكل  ذات األسرة لصالح المنخفض االقتصادمٌ  المستكل ذات العالي، كاألسرة المستكل االقتصادمٌ 
 لدل االجتماعٌيةالمسؤكلية  مستكل في داللة ذات فركؽ كجكد عمى عدـ الٌنتائج دٌلتك االقتصادٌم المنخفض، 

 .األسرة حجـ أك الٌسكنية، المنطقة أك الٌدراسي، المستكل متغٌير إلى تعزل طمبة الجامعة
قياس مستكل المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة جامعة إلى ( 6112المكمني )دراسة  سعتك 

الٌنتائج عمى أٌف درجة اليرمكؾ، كمعرفة جكانب الٌضعؼ في مستكل المسؤكلية االجتماعٌية لدييـ، كدٌلت 
 ، المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة جامعة اليرمكؾ متكسطة عمى مقياس المسؤكلية االجتماعٌية ككؿٍّ

 باستثناء مجاؿ المسؤكلية تجاه الكطف فكانت عالية.
ة لتنمية المسؤكلية االجتماعيٌ  بيدؼ بناء كتنفيذ برنامج إرشادمٍّ  تو( دراس6102كأجرل العنزم )

ة كالمكاطنة بعد المسؤكلية االجتماعيٌ  يطنة لدل عٌينة مف طالب جامعة تبكؾ، كطبؽ الباحث مقياسكالمكا
د مف شركطيما السيككمترية عمى مجمكعتيف متكافئتيف )تجريبية كضابطة( مف طالب جامعة تبكؾ التأكٌ 

يبية لمبرنامج جر ( عامنا، كخضعت المجمكعة التٌ 02-01( طالبنا تراكحت أعمارىـ ما بيف )01كعددىـ )
ابطة جريبية كالضٌ ة بيف المجمكعة التٌ كجكد فركؽ في المسؤكلية االجتماعيٌ عف تائج نٌ ال كشفتاإلرشادم، ك 

لصالح ة كالمكاطنة تائج كجكد فركؽ في المسؤكلية االجتماعيٌ ة، كما أظيرت النٌ جريبيٌ المجمكعة التٌ  لصالح
 ة.جريبيٌ لمجمكعة التٌ ا

يٌتضح مف دراسات ىذا المجاؿ اىتماميا بالمسؤكلية االجتماعٌية كتعزيزىا لدل طمبة الٌتعميـ العالي 
منيا ما اىتمت بالٌتعٌرؼ عمى مدل إسياـ الجامعات في تنمٌية المسؤكلية  إذمف خالؿ مجاالت متنٌكعة؛ 

 الصمادم كالعثامنةدراسة سعت ، بينما  (Dey, 2008)دراسة دامكىي كاالجتماعٌية لدل الٌطمبة،  الٌشخصٌية
بينما رٌكزت دراسة لمفيكـ المسؤكلية االجتماعٌية،  إلى قياس مدل معرفة طمبة الٌتعميـ العالي (6112)

العالقة بيف مستكل التٌفكير األخالقي كبيف مستكل المسؤكلية االجتماعٌية كتشاؼ ( عمى ا6112مشرؼ )



 

( فاىتمت بقياس 6112المتغٌيرات، كأٌما دراسة المكمني ) لدل طمبة الٌتعميـ العالي، كعالقة ذلؾ ببعض
تكل المسؤكلية االجتماعٌية مستكل المسؤكلية االجتماعٌية لدل الٌطمبة، كمعرفة جكانب الٌضعؼ في مس

ة تنمية المسؤكلية االجتماعيٌ في  برنامج إرشادمٌ معرفة أثر إلى  (6102العنزم )دراسة  بينما سعت ،لدييـ
 الٌطمبة. كالمكاطنة لدل

في اىتماميا بتعزيز المسؤكلية ىذا المجاؿ راسات لحالي يتٌفؽ مع دكتجدر اإلشارة إلى أٌف البحث ا
االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي، كيختمؼ عنيا في أٌنو يسعى إلى الكقكؼ عمى دكر المناىج الٌتعميمٌية 

في مجاؿ المسؤكلية الٌشخصٌية  عميـ العاليماعٌية لدل طمبة التٌ كأىٌميتيا في تعزيز المسؤكلية االجت
 .ة(، كالمسؤكلية األسرٌية، كالمسؤكلية تجاه الٌزمالء كاألصدقاء، كالمسؤكلية تجاه الجامعة)الٌذاتيٌ 

 دراسات سابقة أّكدت عمى أىّمية تضمين المسؤولية االجتماعّية في المناىج الّتعميمّية - ب
العديد مف الٌدراسات كالبحكث عمى ضركرة تضميف المسؤكلية االجتماعٌية في المناىج أٌكدت 
( بضركرة تضميف المسؤكلية االجتماعٌية في المناىج الٌتعميمٌية بحيث 6112أكصت العنسي )الٌتعميمٌية، إذ 

 عمرٌية.تصبح جزءنا رئيسنا منيا في مختمؼ المراحؿ الٌدراسٌية، كبما يتناسب كطبيعة المرحمة ال
ركرة إعادة بناء المناىج الٌتعميمٌية، كترتيبيا الستيعاب مفيكمي ضب( 6111الحمكد )أكصت ك 

( في عٌدة نقاط 6111، كذلؾ كفؽ أطر محٌددة أجممتيا الحمكد )االجتماعٌية كالٌشعكر بالمكاطنةالمسؤكلية 
ة، كاإلحساس بالمكاطنة كاجب شرعٌي عديدة أبرزىا: التٌأكيد الٌدائـ عمى أٌف الٌشعكر بالمسؤكلية االجتماعيٌ 

أصيؿ دعا إليو الٌديف اإلسالمٌي في كثير مف المكاضع لككنو أساسنا ميمًّا مف أسس الٌتعاكف، كالٌربط بيف 
ما جاء في القرآف الكريـ كالٌسنة الٌنبكٌية مف تكجييات أصيمة كبيف الممارسات اإلجرائٌية اليكمٌية لسمكؾ 

 سؤكلية مف خالؿ المناىج الٌتعميمٌية.المكاطنة، كالٌشعكر بالم
( إلى ضركرة إدراج مبادئ المسؤكلية االجتماعٌية المستمدة مف تعاليـ الٌديف 6100كدعػػت قباني )

في مناىج مختمؼ المراحؿ الٌدراسٌية، كبما يتناسب كطبيعة المرحمة العمرٌية، كشٌددت عمى  اإلسالميٌ 
 ضركرة تفعيؿ دكر الٌطالب في بناء مجتمعو كتأىيمو لذلؾ.

القائميف عمى العممية الٌتعميمٌية في البمداف العربٌية كاإلسالمٌية ( 6102صمادم كالبقعاكم )الكأكصى 
ـٌ ل المناىج الٌتعميمٌيةفي  االجتماعٌيةالمسؤكلية  تضميفبضركرة  كافة المراحؿ الٌتعميمٌية، بدءنا بالٌركضة ث

يكتسب الٌطمبة ة مف المناىج بما فييا الكتب الٌدراسٌية، المدرسة فالجامعة، كذلؾ بتخصيص فصكؿ خاصٌ 
 مف خالليا الحٌس االجتماعي، كالمسؤكلية تجاه أفراد مجتمعيـ.

أىٌمية تكجيو بعض المناىج الٌتعميمٌية بد كزارات الٌتربية كالٌتعميـ ناش ( فقد6102كأٌما الفرحاف )
خاٌصة في العمكـ االجتماعٌية اٌلتي تبٌث قٌيـ الٌتسامح، كاحتراـ اآلخر، كالعدؿ، كالمساكاة، كاٌلتي سكؼ تقكد 

المفاىيـ الميٌمة  الٌطمبة إلى الٌدرجة المطمكبة مف المسؤكلية االجتماعٌية اٌلتي يطالبكف بيا لتحقيؽ أحد
لمفيكـ المكاطنة كالمسؤكلية االجتماعٌية ... مشيرنا إلى ضركرة تطكير المناىج الٌتعميمٌية كتفعيميا لتعزيز 

جعميـ مكاطنيف تـ المختمفة، بحيث ىذه المفاىيـ عبر تزكيد الٌطمبة بالمعارؼ، كالميارات، كمظاىر الفي



                                           
 

 

بؿ يفترض أف يكاكبيا  ،ككف ذلؾ عبر مناىج نظرٌية صرفة فقط، كمؤٌكدنا أاٌل يعارفيف حقكقيـ، ككاجباتيـ
 ، في ضكء مبدأ الٌتطٌكع كالعمؿ المشترؾ.المتنٌكعة ؿ عبر األنشطة الٌطالبٌيةتماريف تطبيقٌية تفعٌ 

تأكيدىا عمى ضركرة تضميف المسؤكلية االجتماعٌية في  دراسات ىذا المجاؿيتبٌيف مف مجمكع 
، حيث إٌف منيا ما ياتضمينيا فيالمقترحة لمف تنٌكعيا في اإلستراتيجٌيات المناىج الٌتعميمٌية، عمى الٌرغـ 

أٌكدت عمى ضركرة تضميف المسؤكلية االجتماعٌية في المناىج الٌتعميمٌية لجميع المراحؿ الٌتعميمٌية مع 
مراعاة طبيعة المرحمة العمرٌية لمٌطمبة، بحيث تصبح المسؤكلية االجتماعٌية جزءنا رئيسنا في المناىج، مع 

(، كقباني 6112كىي دراسة كؿٍّ مف العنسي ) ء المجتمع،ضركرة تفعيؿ دكر الٌطالب في بناالتٌأكيد عمى 
تخصيص فصكؿ يرياف  (6102صمادم كالبقعاكم )أٌف ال إالٌ ، (6102صمادم كالبقعاكم )(، كال6100)

يكتسب الٌطمبة مف خالليا المسؤكلية االجتماعٌية، بينما أٌكدت دراسة الفرحاف خاٌصة مف المناىج الٌتعميمٌية، 
العمؿ عمى تكجيو بعض المناىج الٌتعميمٌية خاٌصة في العمكـ االجتماعٌية اٌلتي تبٌث  ( عمى ضركرة6102)

 .األنشطة الٌطالبٌية، مع الٌتركيز عمى خر، كالعدؿ، كالمساكاة، كغيرىاقٌيـ الٌتسامح، كاحتراـ اآل
كرة أٌف البحث الحالي يتٌفؽ مع مجمكع دراسات ىذا المجاؿ في تأكيدىا عمى ضر يٌتضح مٌما سبؽ، 

إاٌل  مف خالؿ تضمينيا في المناىجلدل الٌطمبة المسؤكلية االجتماعٌية لتعزيز  المناىج الٌتعميمٌيةتفعيؿ دكر 
دكر المناىج الٌتعميمٌية في تعزيز  تكضيح في تركيزه عمى تمؾ الٌدراسات يختمؼ عف أٌف البحث الحالي 

عف الٌدراسات الٌسابقة كحسب كىذا ما يمٌيز البحث الحالي ، ماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العاليالمسؤكلية االجت
الكقكؼ عمى دكر المناىج الٌتعميمٌية الع الباحث يعٌد ىذا البحث مف أكائؿ البحكث اٌلتي اىتٌمت باطٌ 

في مجاؿ المسؤكلية الٌشخصٌية  كأىٌميتيا في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي
 .المسؤكلية األسرٌية، كالمسؤكلية تجاه الٌزمالء كاألصدقاء، كالمسؤكلية تجاه الجامعةة(، ك )الٌذاتيٌ 

في كثير مف الجكانب  مف مجمكع ىذه الٌدراسات الٌسابقةاإلشارة إلى أٌف الباحث قد استفاد جدر كت
كفرضٌيتو العممٌية كالفنٌية لمبحث الحالي أىٌميا: تككيف فكرة البحث، كفي كضع خطتو، كصياغة أسئمتو 

كتكضيح أىدافو، كالٌتعٌرؼ عمى بعض المراجع الميٌمة، كالمصادر ذات العالقة بمكضكع المسؤكلية 
االجتماعٌية، كفي الٌتكٌصؿ إلى األدكار اإليجابٌية اٌلتي يمكف تقـك بيا المناىج الٌتعميمٌية لإلسياـ في تعزيز 

 المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة الٌتعميـ العالي.
 : خاتمة

في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل  دكر المناىج الٌتعميمٌيةالكقكؼ عمى  سعى ىذا البحث إلى
ة(، كالمسؤكلية األسرٌية، كالمسؤكلية تجاه الٌزمالء في مجاؿ المسؤكلية الٌشخصٌية )الٌذاتيٌ  طمبة الٌتعميـ العالي

 .كاألصدقاء، كالمسؤكلية تجاه الجامعة
المناىج الٌتعميمٌية كدكرىا في العممٌية الٌتربكٌية ب لألدبٌيات الٌتربكٌية ذات العالقةكبعد دراسة تحميمٌية 

ٌف لممناىج الٌتعميمٌية تكٌصؿ الباحث إلى أ ،كمكقعيا في المنظكمة الٌتعميمٌية؛ كأىٌميتيا في تعديؿ الٌسمكؾ



 

في مجاؿ  لٌتعميـ العاليبمفيكميا الحديث دكرنا رئيسنا في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية لدل طمبة ا
 الجامعة.مالء كاألصدقاء، ك األسرٌية، كالمسؤكلية تجاه الزٌ ة(، ك المسؤكلية الٌشخصٌية )الٌذاتيٌ 

حكؿ المسؤكلية  تي تمحكرتة الٌ العمميٌ البحكث ك كبعد اٌطالع الباحث عمى العديد مف الٌدراسات 
 وة ىي التزامالٌشخصيٌ الٌطالب مسؤكلية ٌف أ إلى تكٌصؿ ، االجتماعٌية كأىٌميتيا في حياة األفراد كالمجتمعات

ذم يعيش فيو، مشاركنا بفاعمية في اتخاذ القرار تجاه المجتمع الٌ  مسؤكلياتعميو مف حقكؽ، ك يجب بما 
تي تكاجيو، كتكاجو مجتمعو، قادرنا عمى جمع المعمكمات المرتبطة بشؤكف المناسب لحٌؿ المشكالت الٌ 

 كاستخداماتيا.ة الحياة المجتمعيٌ 

ة ة بتعزيز المسؤكلية الٌشخصيٌ المناىج الٌتعميميٌ ضركرة اعتناء يرل الباحث ، ما سبؽبناءن عمى 
تو تي تساعد الٌطالب عمى فيـ شخصيٌ مبة؛ ألٌف تعزيزىا تعٌد مف أىـٌ العناصر الٌ لدل الطٌ ة(، )الٌذاتيٌ 

تخطيط  عندة ينبغي أف تحتؿ مكانة خاصٌ تي مف االعتبارات األصيمة الٌ بؿ ىي ، مجتمعوكمسؤكليتو في 
 .، كتنفيذىا، كتقكيميا، كتطكيرىاالٌتعميمٌية المناىج

 ة لدل طمبة الٌتعميـ العالي ما يمي:ة في تعزيز المسؤكلية الٌشخصيٌ كمف أبرز أدكار المناىج الٌتعميميٌ 
، كالحرص عمى ةسالميٌ ي( الٌنابع مف العقيدة اإل)الٌذات تعزيز مفيكـ االلتزاـ الٌشخصيٌ عمى العمؿ  .0

 مبة، كتنمية الجكانب الخٌيرة كتعزيزىا لدييـ.ة لدل الطٌ ـ، كالمبادئ، كاألخالؽ اإلسالميٌ غرس القيٌ 

ة )الٌذاتية( بصفة ة، كالمسؤكلية الٌشخصيٌ ة بصفة عامٌ بتعزيز مفيكـ المسؤكلية االجتماعيٌ االىتماـ  .6
 ة(.االىتماـ، المشاركة، الكاجبات االجتماعيٌ ة )الفيـ، في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ ة خاصٌ 

قيامو بالمياـ المنكطة بو، كنيكضو بمسؤكلياتو  عند تحٌقؽت ،ةالحقيقيٌ الفرد عادة الٌتركيز عمى أٌف س .0
 ذم يطمب فييا الٌسعادة.ؽ الٌ ة إقداـ المتشكٌ ـ عمى تحٌمؿ مسؤكليتو االجتماعيٌ ة؛ ليقدـ المقدٌ الٌشخصيٌ 

ة مف عادات ـ، كالمعايير االجتماعيٌ احتراـ الٌتعميمات، كاألنظمة، كااللتزاـ بالقيٌ تدريب الٌطمبة عمى  .2
 ة.في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ مف خالؿ األنشطة الٌتربكٌية المتنٌكعة، ك  المجتمع كتقاليده

حرص في التٌفكؽ الٌدراسي، كمساعدتيـ عمى حٌؿ مشكالتيـ تحريض الٌطمبة عمى االجتياد، كال .2
 ة.ة، في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ الٌشخصيٌ 

ة، كأسباب الٌتخمي عنيا، كبياف خطكرتيا معالجة مظاىر اعتالؿ المسؤكلية االجتماعيٌ ب االىتماـ .2
 ة.البي بصفة خاصٌ ة، كلممجتمع الطٌ لممجتمع بصفة عامٌ 

 في كافة تصٌرفاتيـ ية، كاألمانة، كالٌصدؽ، كالكفاء بالكعد، كالٌنزاىةالجدٌ تشجيع الٌطمبة عمى  .1
 كغيرىا. ،كمعامالتيـ، كتكعيتيـ بأضرار الغش في االختبارات

ية الكقت، كتدريبيـ عمى إتقاف ميارة تنظيمو، كحسف استغاللو، كاستثماره بطريقة تعريؼ الٌطمبة بأىمٌ  .0
 د بمكاعيد الٌدراسة كالمحافظة عمييا.صحيحة، كتشجيعيـ عمى استثمار كقت الفراغ، كالتٌقيٌ 

ية االعتماد عمى الٌنفس، كتعزيز الثٌقة في نفكسيـ، كتعميميـ أٌف االعتماد عمى تبصير الٌطمبة بأىمٌ  .2
الٌنفس ال يتناقض كمبدأ االتكاؿ عمى اهلل تعالى، كأٌف الثٌقة كاالعتماد عمى الٌنفس سٌر الٌنجاح، كذلؾ 

 ة.تماد عمى الٌنفس اإليجابيٌ مناقشتيـ في آثار االعك  ة لالعتماد عمى الٌنفس،مف خالؿ نماذج عمميٌ 



                                           
 

 

ة لتحقيؽ المسؤكلية الٌشخصيٌ في إطار متكامؿ؛ ة ضركرة تكاتؼ جميع عناصر المناىج الٌتعميميٌ  .01
 )الٌذاتية( لدل طمبة الٌتعميـ العالي.

كاجبات ىي التزامو بما عميو مف حقكؽ ك قد تكٌصؿ الباحث إلى أٌنيا ف األسرٌية، الٌطالبأٌما مسؤكلية 
  .ه لكالديو، كاإلحساف إلييماالغيرة عمييا، كالعمؿ عمى حفظ عرضيا كشرفيا، كبرٌ تجاه أسرتو مف 

كع مف ة في تعزيز ىذا النٌ المناىج الٌتعميميٌ  يرل الباحث ضركرة إسياـ استنادنا عمى ىذا الٌتعريؼ
؛ عمى حدٍّ سكاء األفراد، كالمجتمعية بالغة في مستقبؿ المسؤكلية لدل طمبة الٌتعميـ العالي لما ليا مف أىمٌ 

 .، كتنفيذىا، كتقكيميا، كتطكيرىاالٌتعميمٌية ة عند تخطيط المناىجلذا ينبغي أف تحتؿ مكانة خاصٌ 
 ما يمي: األسرٌيةة في تعزيز مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي كمف أبرز أدكار المناىج الٌتعميميٌ 

في ضكء عناصر المسؤكلية  لدل طمبة الٌتعميـ العالية االىتماـ بتعزيز مفيكـ المسؤكلية األسريٌ  .0
 )الفيـ، االىتماـ، المشاركة، الكاجبات االجتماعٌية(. ةاالجتماعيٌ 

تعريؼ الٌطمبة بما عمييـ مف التزامات، كحقكؽ، ككاجبات تجاه أسرتيـ، كحثٌيـ عمى القياـ بيا عمى  .6
 ة.أكمؿ كجو، في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 

ية قياـ كٌؿ فرد مبة بما عمييـ مف حقكؽ، ككاجبات، تجاه أسرتيـ كأىمٌ فكائد قياـ الطٌ بياف عمى  الٌتركيز .0
 بكاجباتو داخؿ األسرة.

ية بٌرىما كاإلحساف إلييما، كفؽ نصكص تعريؼ الٌطمبة بمكانة الكالديف في األسرة، كأىمٌ ب االىتماـ .2
 ة.سؤكلية االجتماعيٌ ة الٌشريفة، كفي ضكء عناصر المالكتاب كالٌسنة الٌنبكيٌ 

رة عمييا في ضكء عناصر حفظ أعراض أسرتيـ كشرفيا، كالغيبذؿ الجيد في تشجيع الٌطمبة عمى  .2
 ة.االجتماعيٌ  المسؤكلية

ة، كغير مة في )األىداؼ، كالمحتكل، كاألنشطة الٌصفيٌ ة المتمثٌ تكاتؼ جميع عناصر المناىج الٌتعميميٌ  .2
ستراتيجيات ة كتقنياتيا، ك ستراتيجياتو، كالكسائؿ الٌتعميميٌ ا  ة، كطرائؽ الٌتدريس ك الٌصفيٌ  في إطار  التٌقكيـ(ا 

 ة لدل طمبة الٌتعميـ العالي.تعزيز المسؤكلية األسريٌ متكامؿ؛ ل

 عمييـيجب تكمف في التزاميـ بما ف ،اه زمالئيـ كأصدقائيـػػػػػالي تجػػػػعميـ العػػػػػػؤكلية طمبة التٌ ػػػػػػمسأٌما ك 
كالتٌقكل، كالعمؿ عمى مساعدتيـ عند  الٌتعاكف معيـ عمى البرٌ مف  يـتجاى مسؤكلياتمف حقكؽ، ك  

 الحاجة، كالٌنصح ليـ، كالٌسعي إلى اإلصالح فيما بينيـ، كاإلسياـ في تقكيـ أدائيـ.
طمبة  مسؤكليةتعزيز لة لمناىج الٌتعميميٌ مف أبرز أدكار اٌف يرل الباحث أ، تأسيسنا عمى ىذا الٌتعريؼ

 ما يمي: ،الٌتعميـ العالي تجاه زمالئيـ كأصدقائيـ
ضكء عناصر  االىتماـ بتعزيز مفيكـ مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي تجاه زمالئيـ كأصدقائيـ، في .0

 .المشاركة، الكاجبات االجتماعٌية()الفيـ، االىتماـ،  ةالمسؤكلية االجتماعيٌ 

الٌطمبة بما عمييـ مف التزامات، كحقكؽ، ككاجبات تجاه ة عمى تعريؼ أف تعمؿ المناىج الٌتعميميٌ  .6
 ة.زمالئيـ كأصدقائيـ، كحثٌيـ عمى القياـ بيا عمى أكمؿ كجو في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 



 

 تشجيع الٌطمبة عمى مساعدة زمالئيـ كأصدقائيـ، كعمى الٌتعاكف معيـ بالبٌر كالتٌقكل، كالٌنصح ليـ .0
 .ةضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ كاإلسياـ في تقكيميـ في 

تدريب الٌطمبة عمى حسف التٌفاعؿ مع اآلخريف، كاحتراـ حقكقيـ، كآرائيـ، كتفٌيميـ لمشكالتيـ، كالٌسعي  .2
 .مناسبة؛ لتحقيؽ األىداؼ المشتركةإلى إيجاد حمكؿ 

الؿ أنشطة ة كاإليثار، كالٌنصح، كالٌتعاكف، كغيرىا، كذلؾ مف خالٌتركيز عمى الفضائؿ اإلسالميٌ  .2
 ع.يتيا لمفرد نفسو، كالمجتم، مع الٌتركيز عمى أىمٌ يـة متنٌكعة، تناقش فييا مثؿ ىذه الفضائؿ بينتعميميٌ 

مالء كاألصدقاء في ضكء عامؿ مع اآلخريف مف الزٌ ة في التٌ ـ اإلسالميٌ ي بالقيٌ تشجيع الٌطمبة عمى الٌتحمٌ  .2
 .ةعناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 

ة، كذلؾ مف خالؿ استخداـ ة، كبيف الٌطمبة خاصٌ يتو بيف الٌناس عامٌ كأىمٌ اإلصالح تعزيز مفيكـ  .1
ف ، كيطمب مناجعةحة فييا مشكالت تحتاج إلى حمكؿ ة مكضٌ أسمكب الٌنمذجة، كطرح نماذج عمميٌ 

 ا.الٌطمبة تقديـ مقترحاتيـ لحٌمي

ية الٌتكاصؿ الفٌعاؿ بينيـ أىمٌ مع الٌتركيز عمى بيف الٌطمبة،  صاؿ كالٌتكاصؿتعزيز مفيـك االتٌ ب االىتماـ .0
كذلؾ مف خالؿ استخداـ ميارات الٌتكاصؿ الفعاؿ، كتدريبيـ عمى ميارات االستماع الجٌيد، كعمى 

 .بينيـ دةباإلضافة إلى العمؿ عمى تككيف عالقات جيٌ  ،طرائؽ الٌتكاصؿ الفٌعالة

انينيا تقٌيدىـ بأنظمتيا، كاحتراميـ لقك فتتمٌثؿ في  ،كأٌما مسؤكلية طمبة الٌتعميـ العالي تجاه جامعاتيـ
تيا كأنشطتيا كاحتراميـ اكسمعتيا، كتعاكنيـ عمى نظافتيا، كمشاركتيـ في فٌعالي كمحافظتيـ عمى ممتمكاتيا

 تيا كمكظفييا، كتقديرىـ لجيكدىـ.ألساتذ
تجاه  ميـ العاليتعزيز مسؤكلية طمبة الٌتعللمناىج الٌتعميمٌية مف أبرز أدكار اٌف الباحث أ يرلفكعميو، 

 ما يمي: جامعاتيـ
دراؾ الٌسمات الممٌيزة ليما، مف خالؿ  الكالء كاالنتماء الجامعيٌ االىتماـ بتعزيز مفيكـ  .0 لدل الٌطمبة، كا 

 .ذلؾة مناسبة لتحقيؽ كسائؿ تربكيٌ 

عمى ، كحٌثيـ الٌتربكٌية تجاه جامعاتيـكمسؤكليات  حقكؽعمييـ مف التزامات، ك يجب مبة بما تعريؼ الطٌ  .6
المشاركة، ة )الفيـ، االىتماـ، القياـ بيا عمى أكمؿ كجو في ضكء عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 

 (.الكاجبات االجتماعٌية

ة، كالتٌقيد بأنظمة الجامعة كاحتراـ تدريب الٌطمبة عمى احتراـ الٌتعميمات، كاألنظمة، كالقكانيف بصفة عامٌ  .0
الٌسمبية المخالفة ألنظمة الجامعة الٌطمبة ات خالقيٌ أبعض إلى  شارةة، مع اإلقكانينيا بصفة خاصٌ 

، كضعؼ مقبكؿ ؼ عف مكاعيد االختبارات بدكف عذركالٌتخمكقكانينيا كسكء استخداـ الياتؼ الجكاؿ، 
 ، كزيادة ظاىرة الغش أثناء االمتحانات، كغيرىا.كاألنشطة الٌتعميمٌية االلتزاـ بمكاعيد الحصص

ة، كممتمكات الجامعة، كالحرص عمييا عمى ممتمكات المجتمع العامٌ المحافظة الٌطمبة عمى  تحريض .2
سياميـ عمى نظافتياكعمى س  .معتيا، كا 



                                           
 

 

في ضكء عناصر  ةكأنشطتيا الٌتربكيٌ  فٌعاليات الجامعةجميع في الفٌعالة تشجيع الٌطمبة عمى المشاركة  .2
 .ةالمسؤكلية االجتماعيٌ 

في ضكء  ية احتراميـ، كتقدير جيكدىـعمييـ، كأىمٌ تعريؼ الٌطمبة بحقكؽ أساتذة الجامعة كمكظفييا  .2
 ة.عناصر المسؤكلية االجتماعيٌ 

تعزيز مسؤكلية طمبة الٌتعميـ في إطار متكامؿ؛ لة تكاتؼ جميع عناصر المناىج الٌتعميميٌ يجب أف ت .1
 العالي تجاه جامعاتيـ.

 ما يمي:بالباحث ، يكصي تكٌصؿ إليو البحث مف نتائجبناءن عمى ما 
  الٌطمبة، مف خالؿ الٌتركيز في تعزيز المسؤكلية االجتماعٌية كتنميتيا لدل  تفعيؿ دكر الجامعاتضركرة

يالئيا عناية خاصة عمييا  .، كتنفيذىا، كتقكيمياالٌتعميمٌية تخطيط المناىجعند ، كا 

  ٌتيـ تجاه كمسؤكليٌ ة، ة، كاألسريٌ ة كتفعيؿ دكرىا لتعزيز مسؤكلية الٌطمبة الٌشخصيٌ تطكير المناىج الٌتعميمي
 .جامعاتيـاآلخريف مف الٌزمالء كاألصدقاء، كتجاه 

  كاحتراـ العادات، ةفي المناىج الٌتعميميٌ  ةتي تستند إلييا المسؤكلية االجتماعيٌ القيـ كالمبادئ الٌ تضميف ،
 .ـ، كاألعراؼ الٌسائدة في المجتمع، كاالحتراـ المتبادؿ مع اآلخريفقاليد، كالقيٌ كالتٌ 

 عدـ مع دل الٌطمبة، زىا لة كتعزٌ تي تنٌمي الحٌس بالمسؤكلية االجتماعيٌ ة الٌ باألنشطة الٌتربكيٌ  االىتماـ
ة البيٌ ة تفعؿ عبر األنشطة الطٌ ة بحتة، بؿ يجب أف تكاكبيا تماريف تطبيقيٌ مناىج نظريٌ عمى  االقتصار

 .المتنٌكعة، في ضكء مبدأ الٌتطكع، كالعمؿ المشترؾ

  كالعمؿ اإليثار، كالٌنصح، كالٌتعاكف، الٌطمبة عمى  تي تحثٌ ة الٌ المسؤكلية االجتماعيٌ ضركرة نشر ثقافة
 كذلؾ مف خالؿ برامج التٌأىيؿ المجتمعي.، الٌتطكعي بأشكالو المختمفة

  ٌرشاديٌ تنظيـ دكرات تكجييي دراك ،لتكعٌيتيـة ألساتذة الجامعات، ة كا   ة.بعاد المسؤكلية االجتماعيٌ أل يـكا 

 المراجعقائمة 

 المراجع العربية:

. دراسة تطبيقية عمى دكؿ الخميج المستشرقون وتوجيو السياسة التعميمية في العالم العربي(. 0220)كد، نايؼآؿ سع
 العربي، الرياض: دار أمية لمنشر.

 ، القاىرة، عالـ الكتب.المنيج التربوي وتحديات العصر(. 6116)إبراىيـ، مجدم
. بحػث مقػٌدـ فػي نػدكة التعمػيـ مشكالت التعميم الجامعي والعالي في الجماىيرية العظمى(. 6112)البدرم، عبد الرحيـ محمػد

 .ار الكتب الكطنيةد: بنغازم، ليبيا، 0العالي كالتنمية في الجماىيرية، ج
ــــة واالســــتدامة تقريػػػػر ختػػػػامي  ــــدولي األول لممســــؤولية االجتماعي ــــل ال (. تػػػػـ اسػػػػترجاعو فػػػػي مكقػػػػع 6106)لممتقــــى الجبي

25-59-17-21-12-2012-22/567-57-18-25-08-http://www.csrsa.net/index.php/2012 بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ
 ، عند الساعة الرابعة مساءن.62/11/6102

 . اإلسكندرية: المكتبة الجامعية.السياسية وعمم االجتماع السياسيدراسات في العموم (. 6110)الجكىرم، عبد اليادم

http://www.csrsa.net/index.php/2012-08-25-18-57-22/567-2012-12-21-17-59-25
http://www.csrsa.net/index.php/2012-08-25-18-57-22/567-2012-12-21-17-59-25


 

ىياـ -تحقيؽ  دعوات لرفع مستوى المسؤولية االجتماعية لدى المنشآت السعودية.(. 6111)الحمكد، ىدل بنت عمي
 ، عند الساعة العاشرة مساءن.62/11/6102بتاريخ  929http://www.alriyadh.com/230 المفمح مراسؿ الجزيرة

، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعية(. 6112)الخراشي، كليد
 الٌدراسات االجتماعية، الرياض: جامعة الممؾ سعكد.

 الرياض: مكتبة الرشد.. المنيج المدرسّي المعاصر(. 6112)الخميفة، حسف جعفر
(. مفيـك المسئكلية عند الشباب الجامعي في المجتمع األردني كدعكة لتعميـ المسؤكلية في التربية 0201)الخكالدة، محمد

 .021-062 (.62)1 .الككيت-نسانيةاإل  لمعموم العربية المجمة المدرسية.
 تـ استرجاعو فيتدعو إلدراج مبادئ المسؤولية االجتماعية في مناىج التعميم.  قباني(. 6100)الدماس، عبد اهلل

jazirah.com/2012/20120427/ln12.htm-http://www.al  عند الساعة السابعة 62/11/6102بتاريخ ،
 مساءن.

الكسائط التربكية في تنمية كتأصيؿ القيـ األخالقية لدل الشباب في ظٌؿ مالمح الٌنظاـ (. دكر بعض 6116)رزؽ، حناف
 .022 – 12 (.20) .بالمنصكرة مجمة كمية التّربيةالعالمي الجديد. 
(. المسؤكلية االجتماعية كعالقتيا بمنظكمة القيـ الممارسة لدل طمبة جامعة البمقاء 6106)الزبكف، أحمد محمد

 .021- 026 (.0)2 .األردف-المجمة األردنية في العموم االجتماعية التطبيقية.
 .00- 60 (.0)22  .األردف– رسالة المعمم (. المسؤكلية المجتمعية بيف المدرسة كالمجتمع المحمي.6100)الزعبي، عمي
 10/6102/ 00-01 بتاريخ ختام أعمال ممتقى المسؤولية االجتماعية المنعقد في المدينة الّنبوية(. 6102)سفر، يكسؼ

عند الساعة ، 60/11/6102بتاريخ  http://sabq.org/G41gdeتـ استرجاعو في مكقع صحيفة سبؽ اإللكتركنية 
 .عصرنا الخامسة

 . القاىرة: مطبعة السنة المحمدية.المسؤولية والجزاء في القرآن الكريم(. 0206)الشافعي، محمد
 . القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب.المناىج الدراسية بين الّنظرية والّتطبيق(. 6110)شحاتة، حسف

(. الفركؽ في المسؤكلية االجتماعية لدل طالب المرحمة الثانكية في منطقة 6102)دم، عبد المجيد؛ كالبقعاكم، عقؿصماال
 (.0)00 .، األردفالمجمة األردنية في العموم التربويةرات. حائؿ بالمممكة العربية السعكدية في ضكء عدد مف المتغي

10-06. 
جمة م(. دراسة تطكيرية لمقياس المسؤكلية االجتماعية لطمبة الجامعات األردنية. 6112)الصمادم، أحمد؛ كالعثامنة، صالح
 .620-610، (0)2. ة واالجتماعيّةنيجامعة الشارقة لمعموم اإلنسا

دراسة تجريبية، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة  – تنمية المسؤولية االجتماعية(. 0221)طاعكف، حسيف
 .عيف شمس

بحث مقٌدـ لممؤتمر  المسؤولية االجتماعية لدى طمبة الجامعات األردنية،(. 6112)العثامنة، صالح؛ كالصمادم، أحمد
 .222-222 .2/12/6101-2الدكلي لمٌتعميـ المنعقد في بيركت 

 . القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.المسؤولية االجتماعية والّشخصية المسممة(. 0202)عثماف، سيد
 ، القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.0، طدراسات نفسية وتربوية: المسؤولية االجتماعية(. 0222)عثماف، سيد
 .ار الفكر لمطباعة كالنشر، عماف: داإلحساس بالمسؤولية وتحمل تبعاتيا(. 6110)عدس، محمد
، مجمة عموم وفنون .الذاتية لدل األطفاؿ كالمراىقيف –(. مقياس االتجاه نحك المسؤكلية االجتماعية 0220)عمي، زيداف

 (.2)2جامعة حمكاف، 
كمية وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية لدى عينة من طالبات  االندفاع( )التروي/ األسموب المعرفي (.6111)العمرم، منى

 . جامعة طيبة، المدينة المنكرة.ة. رسالة ماجستير غير منشكر التربية لمبنات بمحافظة جدة

http://www.al-jazirah.com/2012/20120427/ln12.htm
http://www.alriyadh.com/230929
http://www.al-jazirah.com/2012/20120427/ln12.htm
http://sabq.org/G41gde


                                           
 

 

فاعمية برنامج إرشادم في تنمية المسؤكلية االجتماعية كالمكاطنة لدل عينة مف طالب . (6102)يكسؼ بف سطاـ، العنزم
 .606-022 (.20)00. األمنية والتدريبالمجمة العربية لمدراسات (. دراسة شبو تجريبية)جامعة تبكؾ 

برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية لطالبات المرحمة الثانوية في أمانة العاصمة صنعاء ( 6112)العنسي، فائزة
 اليمف. . رسالة ماجستير غير منشكرة.الجميورية اليمنية

و في شبكة جامعة بابؿ، كمية التربية األساسية، تـ استرجاع أىمية المناىج وتدريس الكتب.(. 6106)العيساكم، سيؼ
www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=31775  :16/12/6102بتاريخ ،

.  عند الساعة العاشرة ليالن
. عماف: دار المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال: األعمال والمجتمع(. 6110)كالعامرم، صالحالغالبي، طاىر؛ 
 كائؿ لمنشر.
. التوافق الميني والمسؤولية االجتماعية وعالقتيما بمرونة األنا لدى معممي التربية الخاصة(. 6101)فحجاف، سامي

 التربية: غزة. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسالمية، كمية
. رسالة ماجستير غير المسؤولية االجتماعية لدى طالب التربية وعالقتيا بسمات الشخصية(. 0202)فراج، كىماف

 منشكرة، كمية التربية جامعة عيف شمس.    
. تـ استرجاعو في مكقع المواطنة والمسؤولية االجتماعية (.6102)الفرحاف، إبراىيـ

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/writing22/31749/31749  بتاريخ
 .ظيرنا نيةاثٌ اعة ال، عند السٌ 62/11/6102

 . دار المعارؼ: القاىرة. 0ط األصول التربوّية في بناء المناىج.(. 0202)قكرة، حسيف سميماف
الييئة  .مجمة عمم الّنفس(. الترتيب الميالدم كعالقتو بالمسؤكلية االجتماعية. 0222)في، عالء الديف؛ كالنياؿ، مايسةالكفا

 القاىرة: مكتبة النجارة كالتعاكف. (.01) .المصرية لمكتاب
 (. إستانبكؿ: المكتبة اإلسالمية.2)ط المعجم الوسيط(. 0202)مجمع المغة العربية بالقاىرة

 . عالـ الكتب، القاىرة: مصر.التعميميةاإلدارة (. 0211)مرسي، محمد منير
التفكير األخالقي وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية وبعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة  (.6112)مشرؼ، ميسكف
 . رسالة ماجستير غير منشكرة. الجامعة اإلسالمية، غزة.بغزة اإلسالمية

المنعقد في جامعة صنعاء باليمف.  االجتماعية .. المفيوم الغائبتقرير مؤتمر المسؤولية (. 6112)مطير، عبد الرحمف
 .2، 02210ع، 62/12/6112كرية، المؤرخة في صحيفة الجمي

القكمي المركز  .مجمة التجديد(. اتجاىات كنماذج حديثة في تطكير كتطبيؽ المناىج، 6110)المنصكرم، عبد المجيد
 طرابمس. (.0) .لمبحكث كالدراسات العممية

. رسالة دكتكراه غير فاعمية برنامج تدريبي لتنمية المسؤولية االجتماعية لطمبة جامعة اليرموك(. 6112)المكمني، حاـز
 ؾ.كرة، كمية التربية، جامعة اليرمك منش

االتجاه نحو ظاىرة اإلرىاب وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية وبعض المتغيرات األخرى لدى عينة  (.6112)اليذلي، نايؼ
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، كمية التربية: مكة من طالب المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

 المكرمة.

 

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=31775
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=31775
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