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ملخص: 
القد�ص  جامعة  طلبة  لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  واقع  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ال�سنة  ال�سكن، اجلن�ص،  االأكادميي، مكان  الربنامج  اأثر كل من متغريات  املفتوحة، وحتديد 
ثم  ومن  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  طلبة  لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  درجة  على  الدرا�سية 
طرح ت�سور مقرتح لربنامج يرتكز اإىل خدمة اجلماعة لتنميتها، وقد اختار الباحثان عينة 
ال�سفة  �سمال  التعليمية يف  الفروع  قوامها )500( طالب وطالبة يف  بلغ  طبقية ع�سوائية 
الغربية، ولتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة اأعد الباحثان اأداة متثلت يف ا�ستبانة تقي�ص امل�سوؤولية 
املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تكونت من جزاأين: االأول ت�سمن بيانات اأولية 
عن املبحوثني، والثاين ت�سمن الفقرات التي تقي�ص م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة 
جامعة املفتوحة حيث بلغ عدد هذه الفقرات )58( فقرة وزعت على اأربعة جماالت رئي�سة 
هي: امل�سوؤولية الذاتية )ال�سخ�سية( ، امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية، امل�سوؤولية اجلماعية، 

امل�سوؤولية الوطنية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 
املفتوحة  - جامعة  طلبة  لدى  املجتمعية  للم�سوؤولية  الكلية  الدرجة  متو�سط  بلغت 

يف جميع جماالت الدرا�سة )72.8%( ، اأي بدرجة كبرية، وقد كانت اأعلى درجة للم�سوؤولية 
املجتمعية على جمال امل�سوؤولية اجلماعية تالها امل�سوؤولية الوطنية ثم امل�سوؤولية الدينية 

واالأخالقية ثم امل�سوؤولية الذاتية )ال�سخ�سية( .
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف درجة . 1

امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري اجلن�ص.
طلبة . 2 لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

االأوىل  الفئة  ل�سالح  قرية وخميم  ال�سكن بني  تبعًا ملتغري مكان  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
وبني مدينة وخميم ل�سالح الفئة االأوىل.

عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف درجة . 3
امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية.

لدى . 4 املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  درجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
)العلوم  )التنمية االجتماعية( و  الربنامج بني  القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري  طلبة جامعة 
االإدارية واالقت�سادية( ل�سالح الفئة االأوىل وبني )العلوم االإدارية واالقت�سادية( والرتبية 

ل�سالح الفئة الثانية وبني الرتبية و )التنمية االجتماعية واالأ�رشية( ل�سالح الفئة الثانية.
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وخل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من التو�سيات املتعلقة بامل�سوؤولية املجتمعية 
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة من اأبرزها ما ياأتي: 

االهتمام بتدري�ص م�ساقات تزيد درجة حتمل امل�سوؤولية يف اجلامعات مثل م�ساقات . 1
الرتبية الوطنية والعلوم االإن�سانية ب�سكل عام، وم�ساقات خا�سة بامل�سوؤولية املجتمعية.

االهتمام بتنمية املهارات االجتماعية التي ترتبط بامل�سوؤولية االجتماعية للطلبة . 2
اجلامعيني خا�سة باأ�سلوب تنموي، وقائي، وعالجي.

االأ�ستاذ اجلامعي . 3 امل�سوؤولية االجتماعية عند  العالقة بني  اإجراء درا�سات ملعرفة 
وعطائه داخل اجلامعة وامل�سوؤولية االجتماعية عند طالبه. 
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The study suggests a group of recommendations related to the social 
social responsibility for the students of Al- Quds Open University and here 
are the most important ones: 
1. Providing teaching courses that increase the degree of holding the 

responsibility at the universities such as the national education and 
human sciences courses in addition to courses specifying in the social 
responsibility. 

2. Teaching the development social skills which are connected with the social 
responsibility for the higher education students especially in developing, 
precaution and remedial method. 

3. Conducting studies to know the relationship between the social 
responsibility for the university lecturer and his giving inside the university 
and the social responsibility for his students. 



101

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

Abstract: 

This study aimed to know the real situation of the social degree 
responsibility for Al- Quds Open university students and to specify the impact 
of all the following: the academic program variables, the place of residence, 
the gender and the scholastic year on the degree of the social responsibility 
for Al- Quds Open University students. The study also tried to put forward 
the proposed notion for a program based on serving the group to develop its 
members. The two researchers chose a random class sample consisting of 500 
students from both genders in the educational areas in northern West Bank. 
The researchers prepared an instrument represented in a questionnaire to 
measure the social responsibility for Al- Quds Open University students. The 
questionnaire consisted of two parts. The first one included primary required 
data and the second included sections which measure the social responsibility 
for Al- Quds Open University. The number of the items in these sections 
amounts to 58 distributed on four main domains. These are: the personal, 
religious, ethic, social, group and national responsibilities. 

The study arrived at the following results: 
1. There are no differences of statistical significance on the variable of the 

gender. 

2. There are differences of statistical significance on the variable of the 
place of residence between the village and the camp in the favor of the 
first group and between the city and the camp and it was for the favor of 
the first group. 

3. There are no differences of statistical significance for the variable of the 
scholastic year. 

4. There are differences of statistical significance on the variable of 
the program between the social development and the economic and 
administrative sciences which was in favor of the first group and between 
the economic and administrative sciences and education and it was in 
favor of the second group and between education and the social and 
family development and it was in favor of the second group. 
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مقدمة: 
التاأثري  واأهم عنا�رش  التنمية وو�سيلتها،  والتقدم، وهو هدف  االإن�سان رمز احل�سارة 
فهو القادر على الو�سول مبعدالتها اإىل املدى الذي يحقق نتائج م�رشوعات التنمية واأهداف 
خططها وبراجمها، وبالتايل فاإن العن�رش الب�رشي يجب اأن يحتل مكان ال�سدارة يف خطط 
الدولة على جميع امل�ستويات ولعل من اأبرزها قطاع التعليم، ليكون قادراً على دفع عجلة 
يف  وتت�سح  امل�ساركة  هذه  وتربز  االجتماعية.  م�ساركته  خالل  من  جمتمعه  يف  التنمية 
املرحلة اجلامعية، حيث تعد اجلامعة من املوؤ�س�سات الرتبوية التي تقوم بدور مهم يف تربية 
بو�سع  التعليمية  اجلامعات  اهتمت  وقد  �سحيحة،  و�سلوكيات  عادات  واإك�سابهم  الن�صء 
الربامج واالأن�سطة للطالب وذلك بق�سد اال�ستفادة من �سغل وقت ال�سباب مبا يفيدهم، وكذلك 
بق�سد زرع وتنمية جوانب واأمور مهمة يف �سخ�سية الطالب، فالعملية التعليمية لي�ست جمرد 
تلقني للدر�ص فقط، واإمنا هي عملية مفيدة لبناء �سخ�سية الطالب من جميع النواحي، وبث 
وحماولة  احلياة،  يف  امل�سوؤوليات  وحتمل  بالذات  واالعتداد  االجتماعية  امل�سوؤولية  روح 

اإيجاد التوازن املتكامل يف جميع جوانب ال�سخ�سية للطالب. 
ت�سجع  ومتنوعة  كثرية  اجتماعية  اأو�ساع  خلق  على  الفل�سطينية  اجلامعات  تعمل 
�سخ�سية  عالقات  خلق  اإىل  بالتايل  وتوؤدي  منها  واالإفادة  فيها  االإ�سمهمَّ  على  الطالب 
اأن  اأوالهما  حقيقتني:  اإىل  الطلب  يف  ن�ستند  ونحن  فيها  مرغوب  اجتماعية  واأو�ساع 
اإمنا تنتج عن  االأو�ساع االجتماعية واال�ستجابة لها ب�سكل �سحيح  الفرد على فهم  قدرة 
مقدار اخلربة التي ح�سل عليها هذا الفرد بالتعامل مع االآخرين وعن تنوع هذه اخلربة. 
ة والتفا�سيل ذات القيمة يف موقف اأو و�سع  وثانيهما اأن القدرة على متييز العوامل املهمَّ
ما وكذلك القدرة على اإدراك العالقات بني هذه العوامل والتفا�سيل، ونقول اإن هذه القدرة 
اأثر  يالحظ  حني  االإن�سان  اأن  يف  ال�سبب  هو  وهذا  واملمار�سة،  الرتبية  بنتيجة  تنمو  اإمنا 
ال�سلوك  اأمناط من  اإىل انتخاب  ا�ستجابات االآخرين له فاإنه يجنح  �سلوكه وت�رشفاته يف 

االجتماعية التي تفيده وحتقق غاياته. 
فالطالب داخل اجلامعة ي�ستفيد من االأن�سطة والربامج املتاحة له ويتفاعل مع غريه 
من النا�ص من خالل هذه االأن�سطة املتاحة وبذلك يتبادل اأنواع ال�سلوك االإن�ساين مع غريه، 
فيفيد وي�ستفيد من غريه ويتعلم اأنواعًا من ال�سلوك ويكت�سب خربات اإيجابية من غريه من 
اأن ينمي لنف�سه االإح�سا�ص بامل�سوؤولية واالعتماد  خالل ذلك التفاعل واالأن�سطة، ويحاول 
مع  امل�ساركة  خالل  من  بذلك  يقوم  وهو  واالأن�سطة،  العمليات  هذه  خالل  من  الذات  على 

االآخرين من اجلماعات االأخرى. 
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دور خدمة اجلماعة مع الشباب:
رعاية  العاملة يف جمال  املهن  اأهم  من  باعتبارها  االجتماعية  اخلدمة  مهنة  اإن 
م�سكالتهم  حل  على  وت�ساعدهم  املتكاملة  الرعاية  لل�سباب  ميكن اأن حتقق  التي  ال�سباب 
واإ�سباع حاجاتهم بالتعاون مع غريها من املهن ت�ساهم يف اإعداد جيل من الكوادر ال�سبابية 
تعدُّ  كما  امل�سرتك،  اجلماعي  العمل  خالل  من  االجتماعية  امل�سوؤولية  حتمل  على  القادرة 
طريقة خدمة اجلماعة من اأكرث الطرق ارتباطًا بهذه الفئة نظراً الن�سمام ال�سباب اإىل العديد 
من اجلماعات التي ت�ساعد على اكت�ساب العديد من القيم االجتماعية والثقافية واخلربات 
اجلديدة يف املجاالت املختلفة، فاجلماعات ت�ستخدم لتعديل االجتاهات واالأمناط ال�سلوكية 
الأع�سائها مبا يتوافق مع متطلبات التقدم التكنولوجي والثقايف واالجتماعي يف املجتمع، 
حيث تقا�ص فعالية طريقة العمل مع اجلماعات مبدى ما حتدثه من تغيري �سلوكات ال�سباب، 

بحيث ي�سهم ذلك يف تنمية قيمهم. )مرعي، 2007، 52( 
بالتنمية  تهتم  االجتماعية  اخلدمة  طرق  من  كطريقة  اجلماعة  خدمة  وطريقة 
اأهم حماور التنمية والتفاعل مع امل�ستقبل بدءاً من حمورية الن�ساط  الب�رشية باعتبارها 
من  االجتماعي  ال�سالم  ثقافة  قيم  انبعاث  اإىل  وامتداد  االجتماعي،  ومتطلباته يف النمو 
واإذكاء  املجتمع،  الفاعلة يف حركة  والتنظيمات  لل�سباب  الدميقراطية  امل�ساركة  خالل 
باأن  يوؤكد  ما  وهذا  املتطورة،  التنمية  الأ�ساليب  والتكيف  للتكيف،  االجتماعي  الوعي 
املجتمع يدعم طريقة خدمة اجلماعة باعتبارها طريقة لرتبية ال�سباب، ومنو �سخ�سياتهم، 
احلاجات  بهذه  املجتمع  ويعرتف  االجتماعية،  اخلدمة  برامج  املجتمع  حاجات  وحتدد 

ويقرها ويعمل على اإ�سباعها )اأحمد، 2005( . 
وتزيد طريقة خدمة اجلماعة حياة املجتمع خ�سوبة وثراء، وذلك عندما يدرك كل فرد 
م�سئولياته االجتماعية، بدافع من نف�سه وبوحي من ت�رشفاته الذاتية، وي�سبح ع�سواً عاماًل 
االجتماعية،  ناجحة يف اجلماعات  بعالقات  ال�سباب  يتمتع  عندما  اإيجابيًا يف املجتمع 
نحو  االإيجابية  وامل�ساركة  التعاون  ملقت�سيات  وي�ستجيبون  االجتماعي،  ن�سجهم  يتحقق 

العمل اجلماعي التي تفر�سها احلياة احلديثة. 
ال�سباب  حلاجات  املالئمة  الكاملة  باال�ستجابة  اجلماعة  خدمة  طريقة  وتتميز 
وقيمًا  يكت�سبون مهارات  اإىل اأن ال�سباب  ت�سري  التي  القاطعة  االأدلة  وميولهم، وهناك من 
لهذه  ونتيجة  بينهم،  فيما  امل�سرتك  اجلماعي  والعمل  اجلماعة،  خربات  اأثناء  خمتلفة 
املهارات والقيم ينمو ال�سباب ويرتقون من الناحية االجتماعية والثقافية من اأجل تنمية 

�سخ�سياتهم. )عبد التواب، 2003( 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  تناولت  التي  الدرا�سات  ندرة  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تتج�سد 
جمتمعنا نظراً لغياب ثقافة امل�سوؤولية االجتماعية، ومبا اأن اجلامعة تعدُّ من اأهم موؤ�س�سات 
املجتمع التي تعمل على �سقل �سخ�سية االأفراد واإك�سابهم اخلربات التي تقودهم يف اإكمال 
حياتهم كان ال بد من االهتمام بامل�سوؤولية االجتماعية لدى الطلبة اجلامعيني ملا لهم من 
دور مهم يف بناء جمتمعاتهم وتنميتها، ومن هنا ميكن تلخي�ص م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة 

عن ال�سوؤال الرئي�ص االآتي: 
ما م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة، 

وما الت�سور املقرتح امل�ستند اإىل خدمة اجلماعة لتنميتها؟ 
وينبثق عن هذا ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

طلبة  ● لدى  االجتماعية  امل�سوؤولية  لتنمية  اجلماعة  املقرتح يف خدمة  الت�سور  ما 
اجلامعات الفل�سطينية؟ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية بني طلبة  ●
جامعة القد�ص املفتوحة تعزى ملتغري اجلن�ص )ذكور، اإناث( ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية بني طلبة  ●
جامعة القد�ص املفتوحة تعزى اإىل متغري املنطقة ال�سكنية )خميم، مدينة، قرية( ؟ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية تعزى اإىل  ●
متغري امل�ستوى الدرا�سي )�سنة اأوىل، �سنة رابعة(؟ 

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية تعزى اإىل  ●
متغري الربنامج االأكادميي؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة من الناحيتني النظرية والتطبيقية على النحو االآتي: 

االأهمية النظرية: أ. 
االجتماعية . 1 بامل�سوؤولية  تتعلق  التي  الدرا�سات  قلة  الدرا�سة يف  اأهمية هذه  تربز 

لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية، وهناك الكثري من الدرا�سات التي تناولت هذه املرحلة، 
املو�سوع  هذا  تتناول  مل  ولكنها  عديدة،  مو�سوعات  يف  املهني  للتدخل  برامج  وقدمت 

على حد علم الباحثني.
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ي�ستمد هذا املو�سوع اأهميته من طبيعة فئة الطالب اجلامعي داخل املجمتع، فهذه . 2
ة وموؤثرة يف كيان املجمتع، وحتتاج للعناية واملحافظة عليها  الفئة تعدُّ طاقة ب�رشية مهمَّ

لتاأمني م�ستقبلها وم�ستقل املجمتع.
متهد . 3 فهي  املجال،  هذا  يف  الباحثون  به  �ساهم  ملا  اإ�سافة  الدرا�سة  هذه  ومتثل 

املماثلة ملو�سوعنا هذا  تناولت املو�سوعات  التي  الدرا�سات  اإجراء عدد من  اأمام  الطريق 
مبا  الدرا�سة،  هذه  يف  املوؤثرة  املتغريات  من  املزيد  ت�سيف  التي  و�ساملة  علمية  ب�سورة 

ي�ساهم يف حتقيق الرتاكم املعريف والبحثي.
بتنمية . 4 الرتبية  �سئون  على  القائمني  االجتماعية  امل�سوؤولية  درا�سة  تفيد  كما 

امل�سوؤولية االجتماعية عند الطالب.
وتو�سيع . 5 الأنف�سنا  فهمنا  زيادة  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  درا�سة  تفيدنا  وكذلك 

نظرتنا الواقعية واالجتماعية، وتوؤكد الدرا�سات الرتبوية واالجتماعية اأن االإن�سان ال ي�سعر 
باإن�سانيته اإال يف اإطار اجتماعي.

التحوالت . 6 بني  التوازن  حتقيق  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  درا�سة  تفيد  كما 
والتغريات ال�رشيعة التي جتري يف املجتمع، وبني ما يح�ص به الفرد اجتاه هذه التغريات 

نحوها. وم�سوؤوليته 
االأهمية التطبيقية: 	. 

االجتماعية . 1 امل�سوؤولية  واقع  على  التعرف  يف  الدرا�سة  تفيد  اأن  الباحثان  يتوقع 
للطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية.

اإدراك . 2 على  اجلامعي  ال�سباب  ي�ساعد  اجلماعة  خدمة  يف  برنامج  اإىل  التو�سل 
م�سوؤولياتهم االجتماعية.

حماولة التعرف اإىل نوع العالقة بني الربنامج يف خدمة اجلماعة وتنمية امل�سوؤولية . 3
االجتماعية لدى ال�سباب اجلامعي.

التي . 4 الربنامج  خطوات  ر�سم  يف  تفيد  التي  العنا�رش  بع�ص  توفري  يف  امل�ساهمة 
ت�سهم يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية لل�سباب اجلامعي.

فرضيات الدراسة: 
�سعت الدرا�سة الختبار الفر�سيات ال�سفرية االآتية: 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى  ●
امل�سوؤولية االجتماعية تعزى اإىل متغري اجلن�ص )ذ، ث( .
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ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى  ●
امل�سوؤولية االجتماعية تعزى اإىل متغري املنطقة ال�سكنية )خميم، مدينة، قرية( .

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى  ●
امل�سوؤولية االجتماعية تعزى اإىل متغري امل�ستوى الدرا�سي )�سنة اأوىل، �سنة رابعة( .

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى  ●
امل�سوؤولية االجتماعية تعزى اإىل متغري الربنامج االأكادميي.

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق ما ياأتي: 

الك�سف عن م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة. ♦
بيان الفروق بني اجلن�سني من طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف م�ستوى امل�سوؤولية  ♦

االجتماعية.
القد�ص  ♦ لدى طلبة جامعة  االجتماعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  الفروق يف  اإىل  التعرف 

املفتوحة تبعًا ملكان ال�سكن )خميم، مدينة، قرية( .
القد�ص  ♦ جامعة  لطلبة  الرابع  وامل�ستوى  االأول  امل�ستوى  بني  الفروق  اإىل  التعرف 

املفتوحة يف م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية.
التعرف اإىل م�ستوى امل�سوؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا  ♦

ملتغري الربنامج االأكادميي

حدود الدراسة: 
جامعة  طلبة  لدى  االجتماعية  امل�سوؤولية  واقع  معرفة  يف  احلالية  الدرا�سة  تنح�رش 
القد�ص املفتوحة يف املحافظات ال�سمالية يف فل�سطني.حيث طبقت هذه الدرا�سة على عينة 
ال�سفة  �سمال  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  فروع  يف  ث(  )ذ،  الطالب  من  ع�سوائية  طبقية 

الغربية.وقد طبقت الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2011- 2012.

مصطلحات البحث: 
حمتكمة  ◄ م�ساءلة  وهي   Social Responsibility االجتماعية  امل�سوؤولية 

ملتطلبات  موافقته  مدى  وحتديد  ت�رشف  اأو  �سلوك  اأو  ات  مهمَّ عن  م�ساءلة  وهي  ملعيار، 
بعينها )عثمان، 1996، �ص27( .



107

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

اأعماله التي  اأ ن يقدم ح�ساًبا عن  اأمني امل�سوؤولية باأنها ا�سطرار الفرد  ويعرف اأحمد 
ياأتيها باإرادته واختياره واأن يتحمل عواقبها �سواًء خرًيا اأو �رًشا )اأمني، ، 299، 1956( 

كما يعرف معجم العلوم االجتماعية امل�سوؤولية باأنها َتِبعُة اأمر اأ�رش بالغري، فهي اإذن 
ظاهرة اجتماعية اأوال، وقوامها املنطقي الذي ما زال غالًبا اأمور ثالثة: خطاأ و�رشر وعالقة 

�سببية بينهما )مدكور، 1975، 538( .
اأما اإجرائيا ولغر�ص الدرا�سة احلالية يعرف الباحثان امل�سوؤولية االجتماعية »باأنها 
اجلامعة  داخل  اجلامعي  الطالب  يوؤديها  اأن  يجب  التي  والواجبات  ات  واملهمَّ االأفعال 
وخارجها، والقدرة على اأدائها يف خمتلف �سلوكاته يف احلياة متخذاً مما يكت�سبه الطالب 
التي  اأفعاله  جتاه  الفرد  م�سوؤولية  اإذن  فهي  له،  مفيدة  برامج  من  اجلامعة  داخل  ويتعلمه 
الذاتية  امل�سوؤولية  يف  امل�سوؤولية  هذه  وتتمثل  االآخرين  االأفراد  من  غريه  جتاه  بها  يقوم 
جتاه اجلماعة واملجمتع الذي ينتمي اليهم، وتكون باإقرار الفرد وتتعلق مبا مت القيام به 
ال�سخ�سي  اأن يتحمل نتائج الت�رشفات وال�سلوك  اأفعال وت�رشفات �سلوكية، وهو عليه  من 

املت�سل بالتعاون وامل�ساركة يف مواجهة وحل م�سكالت االآخرين«.
تنمية امل�سوؤولية االجتماعية:  ◄

على  قادًرا  ي�سبح  بحيث  الذاتية  الفرد  قدرات  حت�سني  اإىل  تهدف  عملية  هي  التنمية 
اإ�سباع حاجاته ال�سخ�سية واالجتماعية وقادًرا على حتقيق اأهدافه وفق الظروف املحيطة 

بالفرد )حوطر، 1979( .

الدراسات السابقة: 
اأجرى الباحثان م�سًحا �سامال للدار�سات ال�سابقة ذات ال�سلة بالدرا�سة، اإال اأنهما وجداً 
حول  متفح�سة  نظرة  خالل  ومن  املو�سوع،  بهذا  املرتبطة  الدرا�سات  هذه  من  قليل  عدداً 
الدرا�سات التي عرث عليها الباحثان وجدا عدداً من الدرا�سات تناولت امل�سوؤولية االجتماعية 

وعالقتها مبتغريات اأخرى، وهي: 
قامت )فهمي، 2001( بدرا�سة بعنوان: »ت�سور مقرتح لدور خدمة اجلماعة يف تنمية 
الدرا�سة  هدفت  اجلامعي«  لل�سباب  ال�سيا�سية  امل�ساركة  عن  درا�سة  االجتماعية  امل�سوؤولية 
امل�سوؤولية  من  كجزء  ال�سيا�سية  بامل�ساركة  اجلامعي  ال�سباب  اهتمام  على  التعرف  اإىل 
االجتماعية، وكذلك و�سع ت�سور مقرتح لدور خدمة اجلماعة لتنمية امل�سوؤولية االجتماعية 
التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  نحو  اجلامعي  لل�سباب 
ومنهج امل�سح االجتماعي باأ�سلوب احل�رش ال�سامل، وبلغ حجم العينة )96( طالبًا جامعيًا 
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يف  الباحثة  االإ�سكندرية.وا�ستخدمت  حمافظة  يف  �سبابي  مركز  يف  اأع�ساء  طالب  من 
درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأهم  اإعدادها.ومن  من  االجتماعية  امل�سوؤولية  مقيا�ص  درا�ستها 
اهتمام ال�سباب اجلامعي بامل�ساركة ال�سيا�سية هي درجة متو�سطة، كما اأنه ال يوجد عالقة 
ارتباطية بني النوع واحلالة االجتماعية واملوطن االأ�سلي وخربة العمل ال�سيا�سي واالنتماء 
اإىل حزب �سيا�سي وهي املتغريات ال�سخ�سية، وبني اهتمامهم بامل�ساركة ال�سيا�سية كجزء 
اجلامعي  لل�سباب  الفهم  درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأفادت  االجتماعية.كما  م�سئوليتهم  من 
للم�ساركة ال�سيا�سية متو�سطة.ويف �سوء هذه النتائج و�سعت الباحثة ت�سوراً مقرتحًا لتنمية 
توفري  اجلماعات من خالل  يتبعها مع  اأن  اجلماعة  اأخ�سائي  على  االجتماعية  امل�سوؤولية 
للم�ساركة والت�سجيع من خالل تقدمي احلوافز  الكافية  الفر�ص  واإتاحة  الدميقراطي  املناخ 

املادية واملعنوية، واالإقناع والتعاون.
قام )الروي�سد، 2007( بدرا�سة بعنوان »احلرية وامل�سئولية االجتماعية لدى طالب كلية 
�سا�سية بالكويت وهدفت هذه الدرا�سة اإىل بحث العالقة بين احلرية وامل�سئولية  التربية االأ
املنهج  الباحث  وا�ستخدم  الكويت،  بدولة  االأ�سا�سية  التربية  كلية  طالب  لدى  االجتماعية 
الكويتي.واأجريت  ال�سباب  التوجه للحرية وامل�سئولية لدى  ا�ستبانة لقيا�ص  واأعدَّ  الو�سفي، 
يدر�ص  الذي  الكويتي  ال�سباب  من  وطالبة  طالب   )200( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  هذه 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  �سا�سية  االأ التربية  بكلية  النهائية  املرحلة  يف 
بدولة الكويت، والعينة موزعة بالت�ساوي اإىل )100 طالب و100طالبة( .واختيرت العينة 
بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة من قوائم اأ�سماء الطلبة.وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن حوايل ثلثي 
العينة لديهم توجه ايجابي نحو احلرية، وك�سفت الدرا�سة عن عدم وجود فروق جوهرية بين 
اجلن�سين يف التوجه نحو احلرية، وكذلك ال توجد فروق جوهرية يف التوجه نحو احلرية 
ح�سب متغير التخ�س�ص، اأو متغير الف�سول الدرا�سية.كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن71.5% من 
العينة عك�ست ا�ستجاباتهم توجهًا اإيجابيًا ب�ساأن امل�سئولية االجتماعية، وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن هناك فروقًا جوهرية بين اجلن�سين يف التوجه نحو امل�سئولية االجتماعية، والفروق 
ناث.وال توجد فروق جوهرية يف التوجه نحو امل�سئولية بين اأفراد العينة ح�سب  ل�سالح االإ
ارتباط طردي موجب بين  الدرا�سة عن وجود  الدرا�سية.كما ك�سفت  الف�سول  اأو  التخ�س�ص 
يمان باأهمية احلرية، كلَّما ارتفع  قيمة احلرية وقيمة امل�سئولية االجتماعية، فكلما ارتفع االإ
ن�سر ثقافة احلرية وتر�سيخها حتى يتجذر  اأهمية  الذي يعني  مر  االأ ح�سا�ص بامل�سئولية،  االإ

ح�سا�ص بامل�سئولية االجتماعية يف �سخ�سية ال�سباب الكويتي. االإ
واأما درا�سة )ال�سمادي والزعبي، 2007( بعنوان »اأثر االإر�ساد اجلمعي بطريقة العالج 
الواقعي يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية لدى عينة خا�سة من الطلبة االأيتام«. فهدفت اإىل 
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معرفة اأثر االإر�ساد اجلمعي بطريقة العالج الواقعي التي طورها جال�رش يف تنمية امل�سوؤولية 
االجتماعية لدى عينة خا�سة من الطالب االأيتام، حيث �سارك )30( طفاًل من مربة امللك 
اأفراد الدرا�سة ع�سوائًيا اإىل جمموعتني متكافئتني: املجموعة  ح�سني اخلريية باإربد، ووزع 
التجريبية وعدده )15( واملجموعة ال�سابطة وعددها )15( وقد تلقت املجموعة التجريبية 
املجموعة  تتلق  مل  حني  يف  بالواقع،  العالج  نظرية  اإىل  م�ستنداً  جمعيًا  اإر�ساديًا  برناجمًا 
ال�سابطة اأي برنامج، وتكون الربنامج من اأربع ع�رشة جل�سة اإر�سادية، وقد اأظهرت النتائج 
وجود اأثر للربنامج االإر�سادي اجلمعي امل�ستند لنظرية العالج بالواقع يف تنمية امل�سوؤولية 

االجتماعية لدى اأفراد املجموعة التجريبية.
امل�سئولية  لتنمية  اإر�سادي  برنامج  فعالية  بعنوان:  وهي   )2008 )قا�سم،  درا�سة  اأما 
اإىل معرفة فعالية برنامج  االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية، حيث هدفت الدرا�سة 
الباحث  وا�ستخدم  الثانوية،  املرحلة  طالب  لدى  االجتماعية  امل�سئولية  لتنمية  اإر�سادي 
خرى تجريبية،  املنهج �سبه التجريبي بتق�سيم العينة اإىل مجموعتين اإحداهما �سابطة واالأ
وبلغت عينة الدرا�سة )36( طالباً جميع درجاتهم متدنية يف القيا�ص القبلي على مقيا�ص 
امل�سئولية االجتماعية، وُق�سمت العينة اإىل مجموعتين متكافئتين: تجريبية و�سابطة، وعدد 
اإعداده،  من  االجتماعية.وهو  امل�سئولية  مقيا�ص  الباحث  طالبًا.وا�ستخدم   )18( منها  كل 
ر�سادي من ثالث ع�سرة جل�سة.واأثبتت النتائج بوجود فروق ذات داللة  ويتكون البرنامج االإ
يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  متو�سطي  بين  اإح�سائية 
التجريبية.وكذلك  املجموعة  ل�سالح  البرنامج  بعد تطبيق  االجتماعية  امل�سئولية  م�ستوى 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بين متو�سط درجات طالب املجموعة التجريبية قبل وبعد 

تطبيق البرنامج ل�سالح القيا�ص البعدي.
اأما درا�سة )كول و�ستيوار، 1996( التي كانت بعنوان »امل�ساركة الن�سائية بني الن�ساء ذوات 
الب�رشة البي�ساء وذوات الب�رشة ال�سوداء من حيث امل�سوؤولية االجتماعية واملوقف ال�سيا�سي«. 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل الروابط التي توؤدي اإىل امل�ساركة ال�سيا�سية لالأفراد يف 
منت�سف العمر، وُطبِّقت الدرا�سة على )64( امراأة �سوداء، و )107( امراأة بي�ساء.وا�ستخدمت 
ا�ستبانة امل�ساركة ال�سيا�سية يف الدرا�سة، واعتمد الباحثان على املنهج االرتباطي يف البحث.
وقد دلت النتائج على اأن الن�ساء ال�سود �سجلوا ر�سيدا اأعلى يف امل�ساركة ال�سيا�سية واالإبداع 
والقوة يف التعبري عن الذات دون قيود.كما دلت النتائج على اأن امل�سوؤولية االجتماعية كانت 
اأكرث فعالية مع جمموعة منت�سف العمر يف امل�ساركة ال�سيا�سية.كما تبني من خالل التحليل 
العاملي اأن ال�سخ�سية واملوقف ال�سيا�سي يختلفان من �سخ�ص الآخر طبقا لعوامل ثالثة: الهوية 

ال�سيا�سية، والقوة يف التعبري عن الذات، وامل�سوؤولية االجتماعية.
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الطريقة واإلجراءات: 
حتديد  يف  الباحثان  اتبعها  التي  واالإجراءات  الطرق  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  يتناول 
منهج الدرا�سة وجمتمعها والعينة و�رشح اخلطوات واالإجراءات العملية يف بناء اأداة الدرا�سة 
االختبارات  اأنواع  اإىل  واالإ�سارة  ومتغرياتها،  الدرا�سة  ت�سميم  خمطط  �رشح  ثم  وو�سفها، 

االإح�سائية التي ا�ستخدمت يف الدرا�سة.

منهجية الدراسة: 

الباحثان املنهج  ا�ستخدم  الدار�سة والبيانات املراد احل�سول عليها  يف �سوء طبيعة 
الو�سفي التحليلي الذي ي�سف الظاهرة كما هي يف الواقع ويعرب عنها تعبرياً كميًا وكيفيًا 
اإىل  الو�سول  اإىل  اإ�سافة  الظاهرة  هذه  لعالقات  فهم  اإىل  الو�سول  اإىل  ذلك  يوؤدي  بحيث 

ا�ستنتاجات وتعميمات ت�ساعد يف تطوير الواقع املدرو�ص.

جمتمع الدراسة: 

تقع  التي  الدرا�سية  واملراكز  املناطق  الدار�سني يف  الدرا�سة من جميع  تكون جمتمع 
التعليمية، منطقة  التعليمية، منطقة جنني  نابل�ص  الغربية وهي )منطقة  ال�سفة  �سمال  يف 
عددهم  والبالغ  التعليمية(  قلقيلية  منطقة  التعليمية،  �سلفيت  منطقة  التعليمية،  طولكرم 
باال�ستناد اإىل االإح�ساءات املن�سورة على موقع اجلامعة االإلكرتوين لل�سنة الدرا�سية 2010/ 
توزيع  يو�سح   )1( واجلدول  ودار�سة،  دار�سًا   )21482( االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف   2011

جمتمع الدرا�سة ح�سب املنطقة التعليمية، اجلن�ص وح�سب الربنامج الدرا�سي.
الجدول )1( 

توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب المنطقة أو المركز الدراسي والجنس والبرنامج 

املناطق 
واملراكز 

التعليمية 

لتكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية

العلوم االإدارية 
التنمية الرتبية واالقت�سادية

املجموع االجتماعية واالأ�رضية
الكلي

اإناثذكور اإناثذكور اإناثذكور اإناثذكور 

1781758407144871654992055542طولكرم 
228182109384562921522373725738نابل�ص 
551113983842471129661232513قلقيلية

9720776492275028281012945963منطقة جنني
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املناطق 
واملراكز 

التعليمية 

لتكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية

العلوم االإدارية 
التنمية الرتبية واالقت�سادية

املجموع االجتماعية واالأ�رضية
الكلي

اإناثذكور اإناثذكور اإناثذكور اإناثذكور 

154122724518476632901600مركز حنني
3973270353141325431061350�سلفيت

6127713592346324308854570119021482املجموع

عينة الدراسة: 

واملراكز  املناطق  من  وطالبة  طالب   )500( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  اأجريت 
الدرا�سية التي تقع يف �سمال ال�سفة الغربية وهي )منطقة نابل�ص التعليمية، منطقة جنني 
التعليمية، مركز جنني، منطقة طولكرم التعليمية، منطقة �سلفيت التعليمية، منطقة قلقيلية 
وفيما  العينة منها،  اختريت  التي  الطبقات  واملحافظات  املناطق  ، حيث متثل  التعليمية( 
يتعلق باختيار العينة من املجتمعات الفرعية، والتي متثلت يف املناطق واملراكز الدرا�سية 
التابعة للجامعة يف حمافظات ال�سمال، فقد جرى اختيارها بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، 
جيدة  الن�سبة  هذه  وتعدُّ  االأ�سلي،  املجتمع  من  تقريبًا   )%3( ن�سبته  ما  العينية  �سكلت  وقد 
حيث ي�سري عودة ومكاوي )1992( اإىل اأن العينة تكون ممثلة بالبحوث امل�سحية التي يكون 
فيها جمتمع الدرا�سة ع�رشات االآالف عندما تكون ن�سبة التمثيل )3%( فما فوق، وبعد امتام 
عملية جمع البيانات، و�سلت ح�سيلة اجلمع )510( ا�ستبانة ا�ستبعد منها )10( ا�ستبانات 
ب�سبب عدم �سالحيتها للتحليل االإح�سائي لكي ت�سبح عينة الدرا�سة التي مت اإجراء التحليل 
االإح�سائي عليها )500( طالب وطالبة، واجلداًول )2، 3، 4، 5( تبني و�سف عينة الدرا�سة 

تبعًا ملتغرياتها امل�ستقلة: 
متغري اجلن�س: . 1

الجدول )2( 
وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس

الن�سبة املئوية %التكراراجلن�س 

13827.6ذكر
36272.4اأنثى

500100.0املجموع
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متغري امل�ستوى االأكادميي: . 2
الجدول )3( 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي

الن�سبة املئوية %التكرارامل�ستوى االأكادميي

13326.6�سنة اأوىل
18737.4�سنة ثانية
5110.2�سنة ثالثة
12925.8�سنة رابعة

500100.0املجموع

متغري الربنامج: . 3
الجدول )4( 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير البرنامج

الن�سبة املئوية %التكرارالربنامج

8416.8التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
19539.0العلوم االإدارية واالقت�سادية

11823.6التنمية االجتماعية واالأ�رشية
10320.6الرتبية

500100.0املجموع

متغري الربنامج االأكادميي: . 4
الجدول )5( 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير البرنامج األكاديمي

الن�سبة املئوية %التكرارالربنامج االأكادميي

8416.8اأنظمة املعلومات احلا�سوبية
19539.0العلوم االإدارية واالقت�سادية

11823.6الرتبية
10320.6التنمية االجتماعية واالأ�رشية

500100.0املجموع



113

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

متغري مكان ال�سكن: . 5
الجدول )6( 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغير مكان السكن

الن�سبة املئوية %التكرارمكان ال�سكن

255.0خميم
23446.8قرية
24148.2مدينة

500100.0املجموع

أداة الدراسة: 

بعد اطالع الباحثني على عدد من الدرا�سات ال�سابقة واالأدوات امل�ستخدمة، وخا�سة 
را ا�ستبانه خا�سة من اأجل التّعرف  درا�سة )قا�سم، 2008( ، ودرا�سة )ال�سمادي، والزبي( طوَّ
اإىل م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة، وقد تكونت االأداة يف 
�سورتها النهائية من جزاأين: االأول ت�سمن بيانات اأولية عن املفحو�سني متثلت يف اجلن�ص، 
وال�سنة الدرا�سية، والربنامج االأكادميي، ومكان ال�سكن والثاين ت�سمن الفقرات التي تقي�ص 
م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة حيث بلغ عدد هذه الفقرات 

)58( فقرة وزعت على اأربعة جماالت رئي�سة على النحو االآتي: 
الجدول )7( 

توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية

عدد الفقراتاأرقام الفقراتاملحاور 

114، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14امل�سوؤولية الذاتية )ال�سخ�سية( 
1512، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية

2716، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42امل�سوؤولية اجلماعية
4316، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58امل�سوؤولية الوطنية

58املجموع

بنيت  وقد  االأبعاد،  خما�سي  )ليكرت(  مقيا�ص  اأ�سا�ص  على  اال�ستبانة  ممت  �سُ مت  كما 
الفقرات باالجتاه االيجابي واأعطيت االأوزان كما هو اآِت: 
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)بدرجة كبرية جداً: خم�ص درجات، بدرجة كبرية: اأربع درجات، بدرجة متو�سطة ثالث 
درجات، بدرجة قليلة: درجتني، بدرجة قليلة جداً: درجة واحدة( 

وبذلك تكون اأعلى درجة يف املقيا�ص =5× 58= 290
وتكون اأقل درجة = 1× 58= 58

ثبات أداة الدراسة: 

ثبات  فح�ص  اأجل  من   )Consistency( الداخلي  التجان�ص  ثبات  الباحثان  ا�ستخدم 
اأداة الدرا�سة، وهذا النوع من الثبات ي�سري اإىل قوة االرتباط بني الفقرات يف اأداة الدرا�سة، 
بلغ  حيث   ، األفا(  )كرونباخ  طريقة  الباحثان  ا�ستخدم  التجان�ص  معامل  تقدير  اأجل  ومن 
الأغرا�ص  ومنا�سبًا  مرتفعًا  ثبات  يعدُّ معامل  وهذا   ،  )0.92( )األفا(  الكلي  الثبات  معامل 

الدرا�سة احلالية.
كما مت ح�ساب معامل )جومتان( للتجزئة الن�سفية للمقيا�ص ككل ولالأبعاد الفرعية، 
قيم  وتراوحت  الكلية،  بلغ84.للدرجة  ثبات  مبعامل  يتمتع  املقيا�ص  اأن  النتائج  واأظهرت 
68.للبعد  الثاين،  73.للبعد  االأول،  73.للبعد  ياأتي:  كما  الن�سفية  للتجزئة  الثبات  معامل 

الثالث، 70.للبعد الرابع.

صدق األداة: 

ال�سدق  وهما:  االأداة،  �سدق  فح�ص  اأجل  من  ال�سدق  من  نوعني  الباحثان  ا�ستخدم 
الظاهري وذلك بتوزيع االأداة على عدد من املفحو�سني من الدار�سني الذين ا�ستجابوا عليها 
ب�سهولة وبي�رش، حيث كانت االأ�سئلة والفقرات وا�سحة بالن�سبة لهم، وقد كان ذلك موؤ�رشاً 
على �سدق االأداة الظاهري، اأما النوع الثاين من اأنواع ال�سدق الذي ا�ستخدمه الباحث، فهو: 
�سدق املحكمني، حيث عر�َص الباحثان االأداة على عدد من الزمالء امل�رشفني االأكادمييني 
من التخ�س�سات املختلفة الذين اأبدوا مالحظاتهم على االأداة، اإذ مت االأخذ باملالحظات التي 

اأجمع عليها غالبية الزمالء.

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية  الرزم  برنامج  ا�ستخدم  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
)SPSS( وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية االآتية: 

املتو�سطات احل�سابية الن�سب املئوية. ♦
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اختبار »ت« للعينات امل�ستقلة  ♦
اختبار حتليل التباين االأحادي. ♦
معادلة كرونباخ الفا لقيا�ص الثبات ♦
التمثيل البياين للمتغريات امل�ستقلة. ♦
اختبار LSD للمقارنات البعدية ♦

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

القد�ص  جامعة  طلبة  لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الربنامج  الدرا�سية،  ال�سنة  اجلن�ص،  متغريات  من  كل  اأثر  حتديد  اإىل  اإ�سافة  املفتوحة، 
ال�سكن، على درجة امل�سوؤولية املجتمعية، ومن ثم طرح ت�سور لربنامج  االأكادميي، مكان 
الرزم  برنامج  با�ستخدام  اح�سائيًا  عوجلت  البيانات  جمع  عملية  وبعد  لتنميتها،  مقرتح 
االإح�سائية للعلوم االجتماعية )SPSS( وفيما ياأتي عر�ٌس للنتائج التي تو�سلت اإليها 

الدرا�سة: 
اأوال- النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة االأ�سا�س:  ◄

ما م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟ 
املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  االإجابة  اأجل  من 
 )12( اجلدول  بينما  ذلك،  تبني   )11  ،10  ،9  ،8( واجلداًول  املجتمعية  امل�سوؤولية  ودرجة 
يبني ترتيب املجاالت تبعًا لدرجة م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص 

املفتوحة، ومن اأجل تف�سري النتائج اعتمد الباحثان املعيار التقوميي االآتي: 
Ú املعيار م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية

اأقل من 50% درجة قليلة جداً 
من 50- 59.9 % درجة قليلة 

من 60- 69.9 % درجة متو�سطة 
من70- 79.9% درجة كبرية
80% فاأكرث درجة كبرية جداً 
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املفتوحة  القدس  جامعة  طلبة  لدى  اجملتمعية  املسؤولية  د. حسني عوضواقع 

جمال امل�سوؤولية الذاتية )ال�سخ�سية( : . 1
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مستوى المسؤولية المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس 
المفتوحة تبعًا لمجال المسؤولية الذاتية مرتبة تنازليًا حسب درجة مستوى المسؤولية الذاتية.

الرقم يف الت�سل�سل
املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

احل�سابي
الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
امل�سوؤولية 

الذاتية 

كبرية جدا4.350087.00ًاأن�سح زمالئي باال�ستخدام اجليد ملمتلكات اجلامعة.16
كبرية جدا4.114082.28ًاأ�سعر بال�سيق ال�سديد اإذا تاأخرت عن موعد املحا�رشة.22
كبرية جدا4.112082.24ًاأنا را�ص عن نف�سي.35
كبرية جدا4.104082.08ًاأقوم لل�سالة اإذا �سمعت النداء واأترك اأي عمل بيدي.413
كبرية3.902078.04من واجبي التربع ل�سندوق الطالب املحتاج.58
كبرية3.858077.16اأ�سغل نف�سي بدرا�ستي للمقررات.61
كبرية3.680073.60التزم باملذاكرة يف الوقت املحدد واأنتهي يف وقت حمدد.77
متو�سطة3.386067.72اأحر�ص على قراءة الكتب من خارج تخ�س�سي.83
متو�سطة3.228064.56اأخ�س�ص بع�ص الوقت لزيارة املكتبة اجلامعية.914

قليلة2.728054.56اإذا توفر يل مال كثري اأ�رشفه واأمتتع به.1010
قليلة2.722054.44اأوؤمن باملثل القائل )اأنا ومن بعدي الطوفان( .1112
قليلة2.524050.48اأ�ستعني بزمالئي حلل م�سكالتي ال�سخ�سية.129
قليلة جدا2.332046.64ًال يهمني ما يقوله زمالئي عني باأين غري اجتماعي.1311
قليلة جدا2.220044.40ًاأحر�ص على عدم التدخل اإذا راأيت اأحد الزمالء ي�سبب اأذى لالآخرين.144

متو�سطة3.375767.51الدرجة الكلية ملجال امل�سوؤولية الذاتية

 أقصى درجة للفقرة )5(  وللمجال )70( درجة 

يت�سح من خالل اجلدول )8( اأن درجة امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص 
املفتوحة تبعًا ملجال امل�سوؤولية الذاتية كانت كبرية جداً على الفقرات )6، 2، 5، 13( ، حيث 
تراوحت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات )87%، 82.1%( ، بينما 
كانت درجة امل�سوؤلية كبرية على الفقرات )8، 1، 7( حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات 
املفحو�سني على هذه الفقرات )78.04%، 77.16%، 73.6%( ، وقد كانت درجة امل�سوؤلية 
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متو�سطة على الفقرات )3، 14( ، حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على 
هذه الفقرات على التوايل )67.7%، 64.5%( ، وكانت درجة امل�سوؤولية قليلة على الفقرات 
الفقرات على  الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه  )10، 12، 9( حيث بلغت 
التوايل )54.5%، 54.4%، 50.4%( كما كانت درجة امل�سوؤولية قليلة جداً على الفقرات )11، 
التوايل  على  الفقرات  هذه  على  املفحو�سني  ال�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   ،  )4
اأما الدرجة الكلية ملجال امل�سوؤولية الذاتية فقد كانت متو�سطة حيث   ، )%44.4 ،%46.6(

بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات املفحو�سني على هذا املجال )%67.5( .
الفقرة  على  كان  الذاتية  للم�سوؤولية  م�ستوى  اأعلى  اأن  تقدم  مما  الباحثان  ا�ستخل�ص 
م�ستوى عال يف  يعرب عن  اجلامعة، وهذا  اجليد ملمتلكات  اال�ستخدام  التي متثلت يف   )6(
الدار�ص وح�سن  �سخ�سية  ن�سج يف  الباحثني عن  راأي  ويعرب ح�سب  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
تكيفهم النف�سي واالجتماعي، وهذا يعود اإىل طبيعة الدار�سني وخلفياتهم يف جامعة القد�ص 
املفتوحة، حيث ينتمي العديد منهم اإىل فئة املوظفني واالأ�رشى املحررين وربات البيوت 

وهوؤالء يف الغالب يتمتعون بدرجة عالية من امل�سوؤولية الذاتية وال�سخ�سية.
اأما الدرجات فقد كانت على الفقرة )4( ، والتي تن�ص على عدم التدخل اإذا راأى الدار�ص 
ف�ص  م�سوؤولية  باأن  النتيجة  هذه  الباحثان  ف�رش  وقد  لالآخرين،  اأذى  ي�سبب  الزمالء  اأحد 
النزاعات واخلالفات يف داخل حرم اجلامعة لي�ست م�سوؤولية الدار�سني، بل م�سوؤولية اجلهات 

املتخ�س�سة يف اإدارة اجلامعة وجمل�ص احتاد الطلبة.
جمال امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية: . 2

الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مستوى المسؤولية المجتمعية 
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمجال المسؤولية الدينية واألخاقية 

مرتبة تنازليا حسب درجة مستوى المسؤولية المجتمعية.

الرقم يف الت�سل�سل
املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

احل�سابي
الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
امل�سوؤولية 
املجتمعية

كبرية جداً 4.388087.76اأتربع بالدم الإنقاذ حياة اأي �سخ�ص.12
كبرية جداً 4.360087.20ما دمت خمل�سا هلل فيجب اأن اأكون خمل�سا لالآخرين.211
كبرية جداً 4.294085.88اأطفئ اأنوار القاعة اإن خرجت منها اآخر الطالب.313
كبرية جداً 4.238084.76اأحر�ص على اال�ستماع لدر�ص ديني يف امل�سجد.412
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لتنميتها  اجلماعة  خدمة  إلى  يرتكز  لبرنامج  مقترح  أ. نظمية حجازيوتصور 
املفتوحة  القدس  جامعة  طلبة  لدى  اجملتمعية  املسؤولية  د. حسني عوضواقع 

الرقم يف الت�سل�سل
املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

احل�سابي
الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
امل�سوؤولية 
املجتمعية

كبرية جداً 4.208684.17اأعري كتبي الأ�سدقائي.54
كبرية جداً 4.092081.84ال اأنافق من اأجل ك�سب مودة اأ�ساتذتي.63
كبرية 3.708074.16اأحر�ص على ا�سطحاب اأ�سدقائي لل�سالة بامل�سجد.78
متو�سطة3.124062.48�سعاري »الغاية تربر الو�سيلة«.86
قليلة2.558051.16اأجد �سعوبة يف ا�ستعارتي لكتب اأ�سدقائي.910

قليلة جداً 2.342046.84اأقحم نف�سي يف م�سكالت االآخرين.101
قليلة جداً 2.252045.04اأجلاأ للغ�ص اإن اأتيحت يل الفر�سة.115
قليلة جداً 2.12242.44اأقاطع االآخرين عندما يتحدثون.129

متو�سطة3.472069.44امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية

 أقصى درجة للفقرة )5(  وللمجال )60( درجة 

يت�سح من خالل اجلدول )9( اأن درجة امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص 
املفتوحة تبعًا ملجال امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية كانت كبرية جداً على الفقرات )2، 11، 
13، 12، 4، 3( ، حيث تراوحت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات 
)87.7%، 81.8%( ، بينما كانت درجة امل�سوؤولية كبرية على الفقرة )8( حيث بلغت الن�سبة 
املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرة )74.1%( ، وقد كانت درجة امل�سوؤولية 
هذه  على  املفحو�سني  ال�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   )6( الفقرة  على  متو�سطة 
الفقرة )62.4( ، وكانت درجة امل�سوؤولية قليلة على الفقرة )10( حيث بلغت الن�سبة املئوية 
ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرة )51.1%( كما كانت درجة امل�سوؤولية قليلة جداً 
هذه  على  املفحو�سني  ال�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   ،  )9  ،5  ،1( الفقرات  على 
امل�سوؤولية  ملجال  الكلية  الدرجة  اأما   )%42.4  ،%45.04  ،%46.8( التوايل  على  الفقرات 
ال�ستجابات  الكلية  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث  متو�سطة  كانت  فقد  واالأخالقية  الدينية 

املفحو�سني على هذا املجال )%69.4( .
يت�سح من النتائج ال�سابقة اأن اأعلى الدرجات يف جمال امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية 
واالإخال�ص  �سخ�ص،  اأي  حياة  الإنقاذ  بالدم  بالتربع  املتعلقة   )11  ،2( الفقرات  على  كان 
والدينية  االجتماعية  التن�سئة  اإىل  تعود  النتيجة  هذه  باأن  الباحثان  ويرى  ولالآخرين،  هلل 
ثقافة  ر�سخت  حيث  لالآخرين  امل�ساعدة  تقدمي  على  حت�ص  التي  الفل�سطيني  املجتمع  يف 



119

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

التربع يف الدم خالل �سيني ال�رشاع مع االحتالل، واأ�سحت جزءاً من تقاليد املجتمع وقيمه 
االأخالقية.اأما اأدنى الدرجات فقد كانت على الفقرات )5، 9( املتعلقة باللجوء للغ�ص اإذا ما 
اأتيحت للدار�ص الفر�سة ومقاطعة االآخرين عندما يتحدثون، فهذه �سلوكات منبوذة يف القيم 

الدينية واالأخالقية، وهذا موؤ�رش على م�ستوى الوازع الديني واالأخالقي لدى الدار�سني.
جمال امل�سوؤولية اجلماعية: . 3

الجدول )10( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مستوى المسؤولية المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس 
المفتوحة تبعًا لمجال المسؤولية الجماعية مرتبة تنازليا حسب درجة مستوى المسؤولية المجتمعية.

الرقم يف الت�سل�سل
املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

احل�سابي
الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
امل�سوؤولية 
املجتمعية

كبرية جدا4.6793.36ًاأ�ساعد اأ�رشتي باالأعمال املنزلية.113
كبرية جدا4.6593.08ًتوفر اأ�رشتي يل كل احتياجاتي.215
كبرية جدا4.6292.36ًاأبادر لتقدمي امل�ساعدة لكبار ال�سن.34
كبرية جدا4.5190.28ًاأتنازل عن بع�ص مطالبي اإر�ساًء لوالدي.49
كبرية جدا4.5190.24ًاأحر�ص على تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئي.51
كبرية جدا4.4488.88ًاأحر�ص على عدم اإزعاج جرياين.65
كبرية جدا4.3987.88ًاأ�رشع مل�ساعدة اجلريان عند طلب امل�ساعدة.76
كبرية جدا4.3887.64ًاأحب امل�ساركة يف م�رشوفات االأ�رشة.816
كبرية جدا4.1983.76ًيحميني العمل اجلماعي من االأخطاء.97

كبرية جدا4.1783.36ًاأ�ساهم يف االأعمال التطوعية دوًما.102
كبرية جدا4.0981.77ًاأمنع اأي �سخ�ص يقوم بتك�سري اإ�سارات املرور.113
كبرية جدا4.0380.68ًاأ�سعى لتحقيق اأهدايف من خالل م�ساركتي بتحقيق اأهداف املجتمع.1211
كبرية3.8977.88اأهتم بالربامج ذات الطابع االجتماعي.138
كبرية3.7775.36اأتخذ قراراتي بعد ا�ست�سارة االآخرين.1412
متو�سطة3.3567.04اأخاف من مواجهة املخطئني خوفا من اإحلاقهم ال�رشر باأ�رشتي.1514
قليلة2.6352.60اأ�سعر بال�سيق عندما اأدعى للم�ساركة يف املنا�سبات االجتماعية.1610

كبرية جدا4.1482.90ًالدرجة الكلية ملجال امل�سوؤولية اجلماعية

 أقصى درجة للفقرة )5(  وللمجال )80( درجة 
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لتنميتها  اجلماعة  خدمة  إلى  يرتكز  لبرنامج  مقترح  أ. نظمية حجازيوتصور 
املفتوحة  القدس  جامعة  طلبة  لدى  اجملتمعية  املسؤولية  د. حسني عوضواقع 

جامعة  طلبة  لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  درجة  اأن   )10( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
القد�ص املفتوحة تبعًا ملجال امل�سوؤولية اجلماعية كانت كبرية جداً على الفقرات )13، 15، 
4، 9، 1، 5، 6، 16، 7، 2، 3، 11( ، حيث تراوحت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني 
الفقرات  على  امل�سوؤولية كبرية  درجة  كانت  بينما   ،  )%80.6 ،%93.3( الفقرات  على هذه 
الفقرات )%77.8،  الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه  )8، 12( حيث بلغت 
75.3%( وقد كانت درجة امل�سوؤولية متو�سطة على الفقرة )14( حيث بلغت الن�سبة املئوية 
ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرة )67.04%( ، وكانت درجة امل�سوؤولية قليلة على 
على  الفقرات  هذه  على  املفحو�سني  ال�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   )10( الفقرة 
التوايل )52.6%( اأما الدرجة الكلية ملجال امل�سوؤولية اجلماعية فقد كانت كبرية جداً حيث 

بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات املفحو�سني على هذا املجال )%82.9( .
تبني من العر�ص ال�سابق للنتائج اأن اأكرث م�ستويات امل�سوؤولية اجلماعية لدى الطلبة، 
التن�سئة  اإىل  ذلك  يعود  وقد  املنزلية،  االأعمال  يف  االأ�رشة  مب�ساعدة  املتعلقة  تلك  كانت 
واإناثَا  ذكوراً  االأبناء  ت�سجع  التي  الفل�سطيني  املجتمع  يف  ال�سائدة  واالأ�رشية  االجتماعية 
على امل�ساركة يف االأعمال املنزلية، وب�سورة عامة فاإن الثقافة ال�سعبية والقيم والعادات 
يف�رش  ما  وهذا  والتطوع،  اجلماعي  العمل  على  حت�ص  الفل�سطيني  املجتمع  يف  والتقاليد 

ح�سول حمال امل�سوؤولية اجلماعية على اأعلى الدرجات.
جمال امل�سوؤولية الوطنية: . 4

الجدول )11( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة مستوى المسؤولية المجتمعية لدى طلبة جامعة القدس 

المفتوحة تبعًا لمجال المسؤولية الوطنية مرتبة تنازليا حسب درجة مستوى المسؤولية المجتمعية.

الرقم يف الت�سل�سل
املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

احل�سابي
الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
امل�سوؤولية 
املجتمعية

كبرية جدا4.5590.92ًاأ�سعر بالفخر النتمائي للوطن.110
كبرية جدا4.5390.56ًاأرى اأن احرتام النظام واجب كل فرد يف املجتمع.24
كبرية جدا4.3086.04ًاأ�سعر باأنني جزء من املجتمع.36
كبرية جدا4.2685.24ًاأرى اأن احلرية ال تكتمل اإال بتح�سيل كامل حقوق �سعبي.48
كبرية جدا4.1282.40ًاأعري اهتمامًا لالأحداث التي تدور باملجتمع.516
كبرية جدا4.0180.28ًاأ�ساهم يف جمع التربعات مل�ساعدة املحتاجني.65
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الرقم يف الت�سل�سل
املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

احل�سابي
الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
امل�سوؤولية 
املجتمعية

كبرية3.9679.28اأ�سارك يف املنا�سبات الدينية واالجتماعية والوطنية.71
كبرية3.7374.60اأتطوع مع رجال االإ�سعاف اأثناء وجود �سدامات مع قوات االحتالل.811
متو�سطة3.4067.90اأحر�ص على االنتماء ملجل�ص الطلبة.97

متو�سطة3.3867.56اأ�سارك يف الفعاليات التي تقيمها اجلامعة.1014
متو�سطة3.2665.12اأثق باالأخبار التي تبث عرب املحطات املحلية.119
متو�سطة3.2565.00اأف�سل االن�سغال بالدرا�سة عن امل�ساركة يف يوم تطوعي.1215
متو�سطة3.2264.36اأحر�ص على �سماع ن�رشة االأخبار يوميًا.1312
قليلة2.6252.40اإذا راأيت اأحداً يحرق اأو ي�رشق موؤ�س�سة ما اأجتنبه حتى ال يوؤذيني.1413
قليلة2.5450.72اأ�سعر اأن م�ساركتي يف العديد من املنا�سبات العامة ال قيمة لها.152
قليلة جدا2.2444.88ًاأ�سعر باأن دوري حمدود يف املجتمع ال يقدم وال يوؤخر.163

كبرية3.5971.71الدرجة الكلية ملجال امل�سوؤولية الوطنية

 أقصى درجة للفقرة )5(  وللمجال )80( درجة 

جامعة  طلبة  لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  درجة  اأن   )11( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
 ،4  ،10( الفقرات  على  كانت كبرية جداً  الوطنية  امل�سوؤولية  تبعًا ملجال  املفتوحة  القد�ص 
الفقرات  الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه  ، حيث تراوحت   )5 ،16 ،8 ،6
)90.9%، 80.2%( ، بينما كانت درجة امل�سوؤولية كبرية على الفقرات )1، 11( حيث بلغت 
الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات )79.2%، 74.6%( ، وقد كانت 
درجة امل�سوؤولية متو�سطة على الفقرات )7، 14، 9، 15، 12( حيث تراوحت الن�سبة املئوية 
درجة  وكانت   ،  )%64.3  ،%67.9( بني  ما  الفقرات  هذه  على  املفحو�سني  ال�ستجابات 
امل�سوؤولية قليلة على الفقرة )2( حيث بلغت الن�سبة املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على 
هذه الفقرة )50.7%( وكانت درجة امل�سوؤولية قليلة جداً على الفقرة )3( ، حيث بلغت الن�سبة 
املئوية ال�ستجابات املفحو�سني على هذه الفقرات على التوايل )44.8%( اأما الدرجة الكلية 
ملجال امل�سوؤولية الوطنية فقد كانت كبرية، حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ال�ستجابات 

املفحو�سني على هذا املجال )%71.7( .
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ا�ستنتاجًا من العر�ص ال�سابق، فقد الحظ الباحثان اأن درجة امل�سوؤولية الوطنية كانت 
كبرية، ويعتقدان باأن هذه النتيجة معقولة وطبيعية، حيث اأ�سحت ال�سخ�سية الوطنية هي 
ال�سمة الغالبة على اأبناء ال�سعب الفل�سطيني بعد اأكرث من مائة عام من ال�رشاع مع االحتالل.

طلبة . 4 لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  ح�سب  الكلية  والدرجة  املجاالت  ترتيب 
جامعة القد�س املفتوحة: 

الجدول )12( 
ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجة مستوى المسؤولية المجتمعية 

لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.

املتو�سط املجاالتالرتتيب
احل�سابي

الن�سبة 
م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعيةاملئوية 

كبرية جدا4.1482.90ًامل�سوؤولية اجلماعية1
كبرية3.5971.71امل�سوؤولية الوطنية2
متو�سطة3.4769.44امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية3
متو�سطة3.3867.51امل�سوؤولية الذاتية )ال�سخ�سية( 4

كبرية3.6472.89الدرجة الكلية مل�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية

يت�سح من خالل اجلدول )12( ما ياأتي: 
اأن الدرجة الكلية مل�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة  -

كانت كبرية حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ملتو�سط ا�ستجابات املفحو�سني على جميع 
الفقرات جلميع املجاالت )%72.9( .

اأن ترتيب املجاالت تبعًا لدرجة م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة  -
القد�ص املفتوحة جاء على النحو االآتي: 

Ú .املرتبة االأوىل: جمال امل�سوؤولية اجلماعية
Ú .املرتبة الثانية: جمال امل�سوؤولية الوطنية
Ú .املرتبة الثالثة: جمال امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية
Ú . )املرتبة الرابعة: جمال امل�سوؤولية الذاتية )ال�سخ�سية

رمبا توؤكد هذه النتائج اأن الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة يتمتعون بامل�سوؤولية 
االجتماعية، الأن معظم الدار�سني فيها قد بلغوا م�ستوى عال من الن�سج االجتماعي والوعي 
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املتو�سطات  تقارب  اإلية  ت�سري  ما  وهذا  الفرعية،  اأبعادها  بكل  االجتماعية  بامل�سوؤولية 
اإىل فل�سفة التعليم املفتوح التي  اأبعاد املقيا�ص، وقد يعود ذلك  احل�سابية املوزونة جلميع 
تنتهجها اجلامعة، التي تتيح فر�ص التعليم اجلامعي لالأعمار والفئات كافة، وخا�سة اأولئك 
الذين فاتهم قطار التعليم، مما يوؤكد اأداء اجلامعة دورها التنموي الذي يوفر فر�ص تعزيز 
اإح�سا�ص الطالب بامل�سوؤولية االجتماعية �سواء من خالل م�ساقات الثقافة العامة اأم الأن�سطة 

يف هذه اجلامعة.
ومبقارنة نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة، يالحظ اأن نتائجها تتفق 
من النتائج التي تو�سل اإليها اخلوالدة )1987( وكفايف والنيال )1994( واجلبوري، 1996 
الزمنية  الفرتات  اختالف  من  الرغم  على   )Dey, 2008( داي  ودرا�سة   ،  )2008( والعمري 

واختالف العينات واختالف االأدوات.
ثانياً- النتائج املتعلقة بفر�سيات الدرا�سة:  ◄

النتائج املتعلقة بالفر�سية االأوىل: 
م�ستوى  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري اجلن�ص.
Indepen-( م�ستقلتني ملجموعتني  )ت(  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية  فح�ص  اأجل   ممن 

dent t- test( ونتائج اجلدول )13( تبني ذلك: 

الجدول )13( 
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في درجة مستوى المسؤولية المجتمعية 

لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير الجنس

اجلن�س  
 )ت( اأنثى )ن=362( ذكر )ن=138( 

املح�سوبة
م�ستوى الداللة

املح�سوب االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

0.94- 3.64280.372433.64520.325390.07الدرجة الكلية للم�سوؤولية املجتمعية 

 )α ≥ 0.05( دال احصائياً عند مستوى 
 بدرجة حرية )498( 

الدرجة  على  بلغت  قد  املح�سوب  الداللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )13( اجلدول  من  يت�سح 
تبعًا  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  لدى  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  مل�ستوى  الكلية 
ملتغري اجلن�ص )0.94( وهي اأكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة )α ≤ 0.05( اأي 
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اأننا نقبل بالفر�سية ال�سفرية القائلة باأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى 
لدى طلبة جامعة  امل�سوؤولية املجتمعية  الداللة )α = 0.05( يف درجة معوقات م�ستوى 

القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري اجلن�ص.
درجات  بني  اح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  النتيجة  هذه  الباحثان  ويعزو 
حظي  قد  اجلن�سني  كال  اأن  اإىل  يعزى  رمبا  املفتوحة،  جامعة  طلبة  من  واالإناث  الذكور 
بالفر�ص نف�سها من التعليم والتن�سئة والعناية والتدريب، حيث التعليم يف هذه اجلامعة هو 

تعليم مفتوح يعطي الفر�ص نف�سها لكال اجلن�سني.
كما اأن الدور االجتماعي املميز املتوقع من طلبة اجلامعات بغ�ص النظر عن اجلن�ص اأو 
التخ�س�ص رمبا يرفع من م�ستوى اإح�سا�سهم بامل�سوؤولية اإىل اأعلى امل�ستويات حيث جاءت 
العلمية  التخ�س�سات  يف  الطلبة  وعند  واالإناث  الذكور  عند  املقيا�ص  على  عالية  املعدالت 

واالإن�سانية.
بع�ص  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  بع�ص  مع  متفقة  الدرا�سة  هذه  نتائج  جاءت  وقد 
الدرا�سات )العمري، 2008؛ ال�ساب، 2003؛( .كما تعار�ست بع�ص نتائج هذه الدرا�سة فيما 
يتعلق باأثر متغري اجلن�ص مع درا�سة كفايف والنيال )1994( التي جاءت الفروق يف م�ستوى 

امل�سوؤولية االجتماعية ل�سالح االإناث.
النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية: 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( درجة م�ستوى 
امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري امل�ستوى االأكادميي.

امل�ستوى  ملتغري  تبعًا  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  فح�ص  اأجل  ومن   
داللة  لتّعرف   )One- way Anova( االأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  ثم  ومن  االأكادميي 

الفروق يف درجة امل�سوؤولية تبعًا ملتغري امل�ستوى االأكادميي واجلدول )14( يبني ذلك: 
الجدول )14( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة مستوى المسؤولية المجتمعية 
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير المستوى األكاديمي.

درجات م�سدر التباينامل�ستوى االأكادميي
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة 

الدرجة الكلية للم�سوؤولية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

3
496
499

0.240
56.984
57.224

0.080
0.1150.690.55

 )α ≥ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى
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الدرجة  على  بلغت  قد  املح�سوب  الداللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )14( اجلدول  من  يت�سح 
الكلية لدرجة م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري 
امل�ستوى االأكادميي قد بلغت )0.55( ، وهذه القيمة اأكرب من قيمة م�ستوى الداللة املحدد 
باأنه ال توجد فروق ذات  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  اأننا نقبل  اأي   ،  )α ≤ 0.05( للدرا�سة
اإح�سائية على م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى  داللة 

طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري امل�ستوى االأكادميي.
القد�ص  جامعة  يف  الدار�سني  من  كبرية  ن�سبة  الأن  ومتوقعة؛  طبيعية  النتيجة  وهذه 
املفتوحة هم من املوظفني وربات البيوت ومن رجال االأمن وال�رشطة، وهم يتمتعون باأعلى 
م�ستويات ال�سحة النف�سية والتكيف النف�سي واالجتماعي، وبالتايل فهم يتمتعون مب�ستويات 

عالية من امل�سوؤولية املجتمعية وب�رشف النظر عن م�ستواهم االأكادميي.
النتائج املتعلقة بالفر�سية الثالثة: 

م�ستوى  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري الربنامج.

الربنامج  ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية تبعًا ملتغري  الفر�سية مت  اأجل فح�ص  ومن 
الفروق يف  لتّعرف داللة   )One- way Anova( االأحادي  التباين  ا�ستخدم حتليل  ثم  ومن 

درجة امل�سوؤولية تبعًا ملتغري الربنامج واجلدول )15( يبني ذلك: 
الجدول )15( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى المسؤولية المجتمعية
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير البرنامج.

درجات م�سدر التباينالربنامج
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة 

الدرجة الكلية للم�سوؤولية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

3
496
499

3.435
53.790
57.224

1.145
108.10.550.00

 )α ≥ 0.05( دال احصائياً عند مستوى

يت�سح من اجلدول )15( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب قد بلغت على الدرجة الكلية 
مل�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري الربنامج قد 
بلغت )0.00( ، وهذه القيمة اأقل من قيمة م�ستوى الداللة املحدد للدرا�سة )α ≤ 0.05( اأي 
اأننا نرف�ص الفر�سية ال�سفرية القائلة باأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى 
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الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة 
تبعًا ملتغري الربنامج.ومن اأجل حتديد ل�سالح من كانت الفروق، اتبع حتليل التباين االأحادي 

باختبار )LSD( للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول )16( تبني ذلك: 
الجدول )16( 

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في مستوى المسؤولية المجتمعية 
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير البرنامج.

التكنولوجيا املتو�سطاملقارنات
والعلوم التطبيقية 

العلوم االإدارية 
واالقت�سادية 

التنمية االجتماعية 
واالأ�رضية 

الرتبية
الرتبية 

3.5281التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
- 3.62950.161العلوم االإدارية واالقت�سادية 

0.101- 3.6247التنمية االجتماعية واالأ�رشية 
- 3.79090.166الرتبية

 )α ≥ 0.05( دال احصائياً عند مستوى الداللة 

يت�سح من خالل اجلدول )16( االآتي: 
لدى  - املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  درجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

)العلوم  )التنمية االجتماعية( و  الربنامج بني  القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري  طلبة جامعة 
االإدارية واالقت�سادية( ل�سالح الفئة االأوىل.

لدى  - املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  درجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
واالقت�سادية(  االإدارية  )العلوم  بني  الربنامج  ملتغري  تبعًا  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة 

والرتبية ل�سالح الفئة الثانية.
لدى  - املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  درجة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

االجتماعية  )التنمية  و  الرتبية  بني  الربنامج  ملتغري  تبعًا  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة 
واالأ�رشية( ل�سالح الفئة الثانية.

طلبة  لدى  االجتماعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  اأن  ال�سابق  العر�ص  من  الباحثان  ي�ستنتج 
التخ�س�سات االإن�سانية اأكرث منه لدى طلبة التخ�س�سات العلمية، وقد يعود ذلك اإىل طبيعة 
تت�سمن  الذي  االجتماعية  اخلدمة  تخ�س�ص  خا�سة  االإن�سانية،  التخ�س�سات  يف  املقررات 

مواد معرفية وعملية توؤكد على اأهمية وممار�سة امل�سوؤولية املجتمعية.
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نتائج الفر�سبة الرابعة: 
م�ستوى  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري مكان ال�سكن.
ومن اأجل فح�ص الفر�سية، اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعًا ملتغري مكان ال�سكن، 
الفروق يف  لتّعرف داللة   )One- way Anova( االأحادي  التباين  ا�ستخدم حتليل  ثم  ومن 

درجة امل�سوؤولية تبعًا ملتغري مكان ال�سكن واجلدول )17( يبني ذلك: 
الجدول )17( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى المسؤولية المجتمعية 
لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير مكان السكن.

درجات م�سدر التباينمكان ال�سكن
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة 

الدرجة الكلية للم�سوؤولية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
497
499

0.883
56.341
57.224

0.441
0.1133.890.02

 )α ≥ 0.05( دال احصائياً عند مستوى

يت�سح من اجلدول )17( اأن قيمة م�ستوى الداللة املح�سوب، بلغت على الدرجة الكلية 
لدرجة م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري مكان 
للدرا�سة  املحدد  الداللة  م�ستوى  قيمة  من  اأقل  القيمة  وهذه   ،  )0.02( بلغت  قد  ال�سكن 
داللة  ذات  فروق  توجد  ال  باأنه  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ص  اأننا  اأي   )α ≤ 0.05(
الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة  اإح�سائية على م�ستوى 

جامعة القد�ص املفتوحة تبعًا ملتغري مكان ال�سكن.
باختبار  االأحادي  التباين  حتليل  اتبع  الفروق،  كانت  من  ل�سالح  حتديد  اأجل  ومن 

)LSD( للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول )18( تبني ذلك: 

الجدول )18( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في مستوى المسؤولية المجتمعية 

لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير مكان السكن.

مدينةقريةخميماملتو�سطاملقارنات
3.8113خميم
- 3.65390.157قرية

- 3.61820.035مدينة
 )α ≥ 0.05( دال احصائياً عند مستوى الداللة 
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يت�سح من خالل اجلدول )18( االآتي: 
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة  -

جامعة القد�ص املفتوحة، تبعًا ملتغري مكان ال�سكن بني قرية وخميم ل�سالح الفئة االأوىل.
وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة م�ستوى امل�سوؤولية املجتمعية لدى طلبة  -

جامعة القد�ص املفتوحة، تبعًا ملتغري مكان ال�سكن بني مدينة وخميم ل�سالح الفئة االأوىل.
القرية  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  م�ستوى  اأن  ال�سابق  العر�ص  من  الباحثان  ي�ستنتج 
اإىل تدين  الباحثني  النتيجة من وجهة نظر  اأعلى منه يف املخيم، وقد تعود هذه  واملدينة 
�سكان املخيمات، حيث يحتاج  لدى  االأ�سا�سية  االحتياجات  والنق�ص يف  املعي�سة  م�ستوى 
االنتقال  قبل  اأ�رشته  جتاه  امل�سوؤولية  وممار�سة  االأ�سا�سية،  حاجاته  الإ�سباع  االإن�سان 

ملمار�ستها جتاه جمتمعه.

التصور املقرتح لربنامج يستند إىل خدمة اجلماعة لتنمية املسؤولية 
االجتماعية لدى طلبة اجلامعة:

حمتوى الربنامج املقرتح: 

 مرحلة بناء الثقة:  ♦
هي املرحلة التي �سيتم من خاللها التعارف والتمهيد بني اأخ�سائي خدمة اجلماعة 
خالل  من  ذلك  ويتم  املهنية،  العالقة  و�سكل  الربنامج  اأهداف  و�رشح  املجموعة،  واأع�ساء 

اجلل�سة التمهيدية االأوىل.
مرحلة االنتقال:  ♦

امل�سوؤولية  تدنى  وهي  الرئي�سة،  امل�سكلة  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  املرحلة  هذه  تهدف 
االجتماعية  امل�سوؤولية  واقع  اإىل  والتعرف  ال�سلبية،  واآثارها  اأ�سبابها  وتو�سح  االجتماعية 
ال�سنة  وم�ستوى  لهم،  ال�سكنية  واملنطقة  االجتماعية  امل�سوؤولية  بني  والعالقة  الطلبة،  بني 

الدرا�سية، والربنامج االأكادميي.
مرحلة العمل والبناء:  ♦

امل�سوؤولية  مب�ستوى  االرتقاء  على  العينة  اأفراد  تدريب  القادمة  اجلل�سات  يف  �سيتم 
االجتماعية من خالل بع�ص التكنيكات امل�ستخدمة يف خدمة اجلماعة 
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تكنيك املناق�سة اجلماعية: »Group Discussion Technique« وميكن . 1
اإبراز اأهمية املناق�سة اجلماعية: 

تنفيذها أ.  وبراجمها وكيفية  ت�ستخدمها يف و�سع خططها  التي  اجلماعة  اأداة  اإنها 
وتقوميها.
اإنها مبثابة موقف منا�سب للتدريب على ممار�سة امل�سوؤولية االجتماعية الواعية.	. 
تهيئة فر�سة ممار�سة التفكري والعمل التعاوين، و�سعور الفرد بقيمته ومكانته يف ت. 
اجلماعة.

وكذلك تت�سح اأهمية املناق�سة اجلماعية يف كونها 
ت�ساعد طالب اجلامعة كاأع�ساء يف اجلماعة على التعبري عن اآرائهم بحرية.أ. 
ت�ساعد طالب اجلامعة على عر�ص م�سكالتهم ومناق�ستها التي حتول بينهم وبني 	. 

حتمل م�سوؤولياتهم االجتماعية.
ت�ساعد طالب اجلامعة على تو�سيع دائرة ات�ساالتهم وعالقتهم ببع�سهم البع�صت. 

»Role Play Technique« :ثانياً- تكنيك لعب الدور
اأداء  اأمناط  نوعان من  اجلماعة، وهناك  اأع�ساء  ي�ستخدم مع  ما  غالبًا  الدور  اأداء  اإن 
من  اآخر  �سخ�ص  دور  الطالب  يودي  عندما  االأول  اجلماعة،  اأع�ساء  مع  امل�ستخدم  الدور 
اأو با�ستخدام خرباته لفهم العالقات ال�سخ�سية والتعرف على وجهات نظر  اأجل م�ساعدته 
جديدة  �سلوكات  على  للتدريب  الدور  الطالب  يوؤدي  عندما  فهو  الثاين  النمط  اأما  االآخرين، 
متكنه من حتمل م�سوؤولياته االجتماعية، وهذا النمط االأخري يحتاج اإىل الت�سجيع والتدريب 

على االأدوار جيداً.
ويف �سوء ما �سبق ميكن ا�ستخدام تكنيك لعب الدور يف حتقيق بع�ص من اأهداف تنمية 

امل�سوؤولية االجتماعية لدى اع�ساء اجلماعة.
ي�ساعد على بث الثقة يف نفو�ص االع�ساء ومن ثّم حتمل م�سوؤولياتهم االجتماعية.. 1
ي�ساعدهم على تقليل ال�سعور بالدونية والنق�ص.. 2
ي�ساعدهم على تقليل م�ساعر ال�سلبية والعزلة االجتماعية.. 3
ي�ساعدهم على اكت�ساب املهارات اجلديدة التي تزيد من توا�سلهم مع جمتمعهم.. 4
ي�ساعدهم على تعديل بع�ص ال�سلوكيات اخلاطئة.. 5
ي�ساعدهم على اإيجاد حلول مل�سكالتهم امل�سرتكة.. 6
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والعالجية  الوقائية  االأهداف  الدور ميكن حتقيق جمموعة من  اأداء  ومن خالل 
والتنموية التي ميكن عر�سها على النحو االآتي: 

االأهداف أ.  من  العديد  لتحقيق  الدور  اأداء  تكنيك  ي�ستخدم  حيث  الوقائية:  االأهداف 
الوقائية من خالل ممار�سة هذا التكنيك مع اأع�ساء اجلماعة، فعندما ي�ساهد الع�سو موقفًا 
يت�سح فيه بع�ص ال�سلوكات اخلاطئة اأو اجلوانب التي يجب اأن يبتعد عنها، فاإن ذلك ميثل 

وقاية للع�سو من الوقوع يف مثل هذه االأخطاء.
الع�سو 	.  فكرة  نحو  ال�سائدة  االجتاهات  تغيري  يف  تتمثل  التي  العالجية:  االأهداف 

م�سوؤولياته  ممار�سة  من  متكنه  التي  والواجبات  باحلقوق  يتعلق  فيما  نف�سه  عن  الطالب 
االجتماعية على اأكمل وجه.

االأهداف التنموية: حيث ي�ساهم هذا التكنيك يف تدريب االأع�ساء من طالب اجلامعة ت. 
احلياة،  يف  جديدة  باأدوار  والقيام  ال�سلوك  من  جديدة  اأمناط  وتعلم  جديدة،  مهارات  على 
وكذلك ي�سجع على امل�ساركة والتفاعل بينهم وكذلك التفاعل مع املحيط االجتماعي الذي 

يعي�سون فيه.
»Trips Technique« :ثالثاً- تكنيك الرحالت

اإن ا�ستخدام الرحالت يف خدمة اجلماعة كاأحد مكونات الربنامج، تعد و�سيلة ولي�ست 
هدفًا يف حد ذاتها؛ الأن الهدف يكمن فيما يح�سل عليه الع�سو من اال�سرتاك يف الرحالت 
اآخر، بحيث يزداد علمًا ويكت�سب خربة ومهارة وي�ستمتع  اإىل مكان  حني ينتقل من مكان 
اجلماعية  الرتفيهية  االأن�سطة  بع�ص  ميار�سون  وكذلك  ومتعة،  جمال  من  الطبيعة  يف  مبا 
لكي تنمي عالقاتهم االجتماعية مع بع�سهم بع�سًا، ومن اأمثلة الرحالت، الرحالت العلمية 

والثقافية، والريا�سية والرتويحية وغريها.
اأن  التي ميكن الأخ�سائي اجلماعة  االأهداف  وب�سفة عامة ميكن عر�ص جمموعة من 
يحققها يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية لدى طالب اجلامعة با�ستخدام تكنيك الرحلة هي 

كاالآتي: 
م�ساعدة االأع�ساء على االندماج مع االآخرين.أ. 
م�ساعدتهم على تقبل املجتمع الذي يعي�سون فيه وتنمية روح الوالء لهذا املجتمع.	. 

 »Collective Project Technique« :رابعاً- تكنيك امل�رضوع اجلمعي
ا�ستخدام تكنيك امل�رشوع اجلمعي يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية لدى طالب اجلامعة 
كتكنيك مهني من جانب اأخ�سائي اجلماعة عندما يعمل مع االأع�ساء داخل اجلماعة، فاإنه 
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اآرائهم يف امل�رشوع اجلمعي املزمع تنفيذه، وبالتايل ي�سعر  يتيح الفر�سة لهم للتعبري عن 
الفرد بذاته ومكانته، كذلك فاإن امل�ساركة االإيجابية من الع�سو والتحم�ص للم�رشوع يجعله 
اأثراً طيبًا يف نف�سه، وبالتايل فاإنه ي�سبع  يحظى بتقدير االأخ�سائي واحرتامه، وذلك يرتك 
حاجته للتقدير االجتماعي، ومما ال �سك فيه اأن اال�سرتاك يف مثل هذه امل�رشوعات من �ساأنه 
تقوية العالقات بني االأفراد من طالب اجلامعة، وكذلك فاإن ا�ستخدام تكنيك امل�رشوع اجلمعي 
االأع�ساء من طالب اجلامعة، ي�ساعدهم على امل�ساركة يف احلياة اجلماعية والتعاون  مع 
مع االآخرين واال�سرتاك يف عمل جماعي ناجح، وكل ذلك ي�ساعد الطلبة على امل�ساركة يف 
احلياة اجلماعية.واأي�ساً ي�ستطيع اأخ�سائي خدمة اجلماعة با�ستخدام هذا التكنيك اأن 

يحققها مع االأع�ساء وهي: 
احلياة أ.  يف  امل�ساركة  على  حثهم  خالل  من  لهم  االجتماعية  امل�سوؤولية  تنمية 

االجتماعية والتعاون مع االآخرين الذين يحيطون بهم.
اإيجابية نحو 	.  تنمية االجتاهات االإيجابية نحو ذاته، والعمل على تكوين مفاهيم 

جمتمعهم.
تنمية القدرات لديهم مبا ي�ساعدهم على امل�ساركة يف العمل اجلماعي، و�سمن روح ت. 

الفريق الواحد.
»Camps Technique« خام�ساً- تكنيك املع�سكرات

االأع�ساء امل�سرتكني  اكت�ساب  ة ميكن من خاللها  تعدُّ املع�سكرات و�سيلة تربوية مهمَّ
فاملع�سكرات  املبتغاة،  واالجتاهات  القيم  جانب  اإىل  املتعددة  واملهارات  اخلربات  فيها 
احلياة  برامج متنوعة وطبيعة  لوجود  اأخرى رمبا  اأن�سطة  اأي  اأكرث من  لها جاذبية  اأن�سطة 
تكوين  يف  فعااًل  ًا  اإ�سمهمَّ ت�سهم  اأن  ميكن  حيث  خمتلفة،  مواقف  يف  للم�سرتكني  اجلماعية 
�سخ�سية الع�سو واإ�سباع رغباته ومقابلة حاجاته، كما ت�سهم يف ات�ساله بالطبيعة ب�سورة 

مبا�رشة، وكذلك تتيح الفر�سة لديهم ال�ستثمار وقت فراغهم ب�سورة اإيجابية.
تنمية  ت�سهم يف  التي  االأهداف  من  عر�س جمموعة  من  ذلك  ميكننا  وبالتايل 
امل�سوؤولية االجتماعية لدى طلبة من خالل تكنيك املع�سكر وذلك على النحو االآتي: 

م�ساعدة الع�سو من طلبة اجلامعة يف ق�ساء اأوقات الفراغ ب�سعادة.أ. 
تنمية قدرات الع�سو من طلبة اجلامعة يف االعتماد على نف�سه.	. 
تعليم الع�سو من طلبة اجلامعة مهارات احلياة اجلماعية.ت. 
تعليم الع�سو من طلبة اجلامعة اأهمية العمل.	. 
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 »Modeling Technigue« :ساد�ساً- تكنيك القدوة احل�سنة�
اأع�ساء  ا�ستخدام تكنيك القدوة احل�سنة يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية لدى 

اجلماعة: 
اإك�ساب اأع�ساء اجلماعة القيم االجتماعية املرغوبة مثل التعاون وامل�ساركة.أ. 
اإك�ساب اأع�ساء اجلماعة تبني مناذج القدوة احل�سنة.	. 
م�ساعدة االأع�ساء على تنمية اخلربات االجتماعية االإيجابية لديهم.ت. 

حيث  من  الفل�سطيني  املجتمع  يف  احل�سنة  القدوة  مناذج  من  العديد  عر�ص  وميكننا 
قدرتهم على حتدي الظروف ال�سعبة والظهور يف جمتمعهم بدور بارز.

 »Symposium Technique« :سابعاً:- تكنيك الندوة�
ا�ستخدام تكنيك الندوة يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية جلماعات الطالب:  -

ت�ستخدم الندوة بهدف توعية الطالب مبظاهر امل�سوؤولية االجتماعية وامل�سكالت التي 
قد تنجم عن عدم حتمل الفرد مل�سوؤولياته االجتماعية وكيفية التعامل مع الواجبات املناطة 
اأن  اجلماعة  الأخ�سائي  ميكن  التي  االأهداف  من  جمموعة  عر�ص  ميكن  عامة  وب�سفة  بنا، 

يحققها يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية، للطلبة با�ستخدام تكنيك الندوة وهي كاالآتي: 
احلالية أ.  حياتهم  طبيعة  عن  جديدة  معلومات  واإك�سابهم  الطالب  معارف  تنمية 

ودورهم يف حتمل م�سوؤولياتهم.
ت�سجيع الطالب على امل�ساركة االجتماعية يف جماالت احلياة املختلفة.	. 

طلبة  - لدى  االجتماعية  امل�سوؤولية  تنمية  يف  املحا�رضة  تكنيك  ا�ستخدام 
اجلامعة: 

ميكن  فاإنه  لذلك  امل�ستمع،  دوافع  اأي�سًا  تثري  وقد  االهتمام،  تثري  قد  املحا�رشة  اإن 
حتقيق  ميكن  حتى  الطلبة  جماعات  مع  اجلماعية  املناق�سة  لتوجيه  املحا�رشة  ا�ستخدام 
اأهداف اجلماعة، وعلى ذلك فاإنه ميكن من خاللها حتقيق بع�ص من اأهداف تنمية امل�سوؤولية 

االجتماعية لدى طلبة اجلامعة.
اإك�ساب الع�سو معارف حول م�سكالت املجتمع وطريقة مواجهتها.أ. 
يكت�سب الع�سو مهارة اال�ستماع اجليد.	. 
م�ساعدة الع�سو على اإبداء راأيه بحرية.ت. 
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م�ساعدة الع�سو على اكت�ساب ال�سلوك املنظم.	. 
م�ساعدة الع�سو على زيادة ثقته بنف�سه.	. 

مرحلة االإنهاء:  -
املقرتح  الربنامج  التي حققها  االأهداف  على  الوقوف  اإىل  تهدف  التي  املرحلة  وهي 
واإعادة تطبيق مقيا�ص امل�سوؤولية االجتماعية )قيا�ص بعدي( ملعرفة مدى فاعلية الربنامج 

يف تنمية امل�سوؤولية االجتماعية لدى العينة التجريبية.
مرحلة املتابعة:  -

وهي متابعة العينة التجريبية مع اأخ�سائي اجلماعة بعد انتهاء الربنامج ملدة ال تقل 
عن �سهر ملعرفة اأثر الربنامج املقرتح والتغري الذي اأحدثه.

جل�سات الربنامج االإر�سادي املتعلقة بتنمية امل�سوؤولية االجتماعية لطالب  -
اجلامعة: 

Ú .اجلل�سة االأوىل: تعريف عام بالربنامج املقرتح وبناء العالقة املهنية
Ú  اخلاطئة واملفاهيم  ومظاهرها  االجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  الثانية:  اجلل�سة 

املرتبطة بها.
Ú .اجلل�سة الثالثة: امل�سوؤولية اأمام الذات
Ú .اجلل�سة الرابعة: امل�سوؤولية اجتاه اجلماعة
Ú .اجلل�سة اخلام�سة: مفهوم امل�سوؤولية الوطنية
Ú .اجلل�سة ال�ساد�سة: امل�سوؤولية الدينية واالأخالقية و�سبل تنميتها
Ú .اجلل�سة ال�سابعة: اإدارة الوقت
Ú  )اجلل�سة الثامنة: ق�سية للنقا�ص )العمل التطوعي
Ú .اجلل�سة التا�سعة: التقومي اخلتامي جلل�سات الربنامج املقرتح
Ú .اجلل�سة العا�رشة: اإنهاء الربنامج
املهارات امل�ستخدمة:  -

التنظيمية،  واملهارات  االجتماعية،  العالقات  ا�ستخدام  ومهارة  االت�سال،  مهارات 
ومهارات الدفاع، ومهارة ا�ستخدام الواقع يف الزمن احلا�رش، املهارة يف التقومي.
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التوصيات: 

يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
االهتمام بتدري�ص م�ساقات تزيد درجة حتمل امل�سوؤولية يف اجلامعات مثل م�ساقات . 1

الرتبية الوطنية والعلوم االن�سانية ب�سكل عام، وم�ساقات خا�سة بامل�سوؤولية املجتمعية.
االهتمام بتنمية املهارات االجتماعية التي ترتبط بامل�سوؤولية االجتماعية للطلبة . 2

اجلامعيني، وخا�سة باأ�سلوب تنموي، وقائي، وعالجي.
االأ�ستاذ اجلامعي . 3 امل�سوؤولية االجتماعية عند  العالقة بني  اإجراء درا�سات ملعرفة 

وعطائه داخل اجلامعة، وامل�سوؤولية االجتماعية عند طالبه.
الرتكيز على اجلوانب االجتماعية كغريها من اجلوانب املعرفية واالنفعالية عند . 4

طالب اجلامعة.
زيادة االهتمام بالربامج املتخ�س�سة يف جمال تنمية امل�سوؤولية االجتماعية يف . 5

و�سائل االإعالم.
عند . 6 وتنميه  االجتماعية  بامل�سوؤولية  االإح�سا�ص  تربي  التي  باالأن�سطة  االهتمام 

الطالب.
القيام بدرا�سات م�سابهة للدرا�سة احلالية لكن مع عينات اأ�سمل واأو�سع.. 7
االهتمام بتعزيز روح امل�سوؤولية االجتماعية وتنميتها، وخلق وعي اجتماعي لدى . 8

طلبة اجلامعة.
اإىل . 9 تهدف  التي  واالجتماعية  اخلريية  للجمعيات  االن�سمام  على  الطلبة  حتفيز 

م�ساعدة االآخرين، وذلك بهدف تنمية م�سوؤوليات الطلبة جتاه االآخرين وق�ساياهم.
الطلبة للقيام باأدوارهم االجتماعية . 10 تفعيل دور امل�رشفني االكادميني يف توجيه 

على اأف�سل وجه.
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