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 انًطتخهض:

ٍٝ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌدوٜ ٘وـش ثٌوًثّز إٌٝ ثٌضعٌؾ ع

ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز دّو٠ٕز ؽدور ِدٓ ٚؽٙدز ٔمدٌ ِعٍّدجس ثٌّدوثًُق ٌٚضقم١دك ل٘دوثؾ ثٌذقدظ 

لجِش ثٌذجفغز ـٟ دٕجء ثّضذجٔز صقش عٕٛثْ "هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١دز 

ّددجس دّو٠ٕددز ؽددور"ق ٚصددُ صق١ٍددً ثٌذ١جٔددجس ثٌضددٟ صددُ صؾ١ّعٙددج دجّددضنوثَ ثٌذٌٔددجِؼ ِددٓ ٚؽٙددز ٔمددٌ ثٌّعٍ

(. ٚمٌؽدش ثٌوًثّدز دعدور ٔضدجةؼق ودجْ ِدٓ لّ٘ٙدج: لْ SPSS v.23ث٦فٚجةٟ ٌٍعٍدَٛ ث٨ؽضّجع١دز  

ثٌوًؽددز ثٌى١ٍددز ٌددوًٚ ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ـددٟ ص١ّٕددز ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ِددٓ ٚؽٙددز ٔمددٌ ِعٍّددجس 

ثّدز وجٔدش هًؽدز ِضّٛدكزق وّدج لٚٝدقش ثٌوًثّدز لٔدٗ صٛؽدو ـدٌٚق ىثس ه٨ٌدز ثٌّوثًُ ِقً ثٌوً

ـدٟ هًؽدز صمدو٠ٌ هًٚ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز  0.05إفٚجة١ز عٕو ِْضٜٛ ِع٠ٕٛز 

دج ٌٍّؤ٘دً  -ثٌغمجـدز -ثٌّؾضّد  -ث١ٌٕٟٛدز -ثٌو١ٕ٠دز -ث٨ؽضّجع١ز دّؾجي ثٌّْدت١ٌٛجس  ثٌيثص١دز ث٤ّدٌر( صذعا

ـ ثٌقجٙدد٩س عٍددٝ  هدٍددَٛ(ق ٚودديٌه صٛؽددو ـددٌٚق ىثس ه٨ٌددز إفٚددجة١ز عٕددو ِْددضٜٛ ثٌعٍّددٟ ٌٚددجٌ

دج 0.05ِع٠ٕٛز  ـٟ هًؽز صمو٠ٌ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ٚلدعجه٘دج صذعا

 ّٕز ـأوغٌ(. 15ٌٍنذٌثس ثٌضو١ْ٠ًز ٌٚجٌـ ثٌّعٍّجس ىٚثس ثٌنذٌر ثٌضو١ْ٠ًز  

Abstract: 

The study aimed to identify the role of primary school in the 
development of social responsibility among Female primary school 
students in Jeddah from the point of view of female teachers. In order to 
achieve the research objectives, the researcher built a questionnaire 
entitled "The role of primary school in developing social responsibility 
from the point of view of female teachers at Jeddah Governorate" The 
collected data were analyzed using the Social Science Statistical Program 
(SPSS v.23) 

The study has come up with several outcomes, most importantly is the 
role that is played by the primary stage at schools in developing social 
responsibility according to primary stage female teachers. Statistical 
differences were found in evaluation of the role of the primary school in 
society, mainly in self, religious aspects as well as cultural and social 
aspects according to Diploma holders. Furthermore, other differences 
found in developing social responsibility for those with 15 years of actual 
teaching experience.  

 
 

 

 

 



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   التربٌة مجلة البحث العلمى فى
33 

 

 ًمذيخ:ان

٠ضفددك ثٌىغ١ددٌْٚ عٍددٝ ث١ّ٘٤ددز ثٌذجٌؽددز ٚثٌىذ١ددٌر ٌّٛٝددٛج ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ٚث٨٘ضّددجَ 

ٌّٛثؽٙددز ثٌق١ددجر دىددً  ٚإعددوثهٖدض١ّٕضٙددج دٖددضٝ ثٌّٛددجةً ثٌضٌد٠ٛددز ٌٚددمً ٕنٚدد١ز ثٌكجٌددخ ثٌّْددٍُ 

مددًٛ ٙددق١قجا ٚل٠ٛددجاق ٚصض١ّددَ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ِددٓ ِٕ إعددوثهثصفجٙدد١ٍٙج ِٚؾج٨صٙددج ثٌّنضٍفددز 

ًٚٚف١ددجا  ٚلم٩ل١ددجا ٌددٕٔء ِددٓ ؽ١ّدد  ثٌؾٛثٔددخ إ٠ّج١ٔددجا ٚعمددو٠جا ثٌضٌد١ددز ث٦ّدد١ِ٩ز دٖدد١ٌّٛضٙج ٦عددوثه ثا 

ٚؼج٠ز ًـ١عز ٠ؾدخ  إ٠ّجٟٕٔٚن١ٚجا ٚٙق١جا ٚثؽضّجع١جا ١ِٕٙٚجاق ـأ١ّ٘ضٙج ٚلهثء٘ج ـٟ ث٩ّ٦َ ِكٌٍخ 

ٓ ث١ٌٙ٦دزق ـدجج ؽدً ؽ٩ٌدٗ لْ ٠ْعٝ إ١ٌٙج وً ٍُِْق ِٚٓ ؽ١ًٍ فىّز هللا صعجٌٝ ـٟ مٍمٗ: لجْٔٛ ثٌْٕ

للجَ ثٌىْٛ ٚلفىُ ٔمجَ ثٌق١جر عٍٝ لْ وً ٕٟء ٠قوط دْذخق ٚلْ ىٌده ٘دٛ ّدٕضٗ ثٌضدٟ ٨ صضذدوي ٨ٚ 

(. 62 ّدًٛر ث٤فدَثحق ّٕز هللا ـٟ ثٌي٠ٓ مٍٛث ِٓ لذً ٌٚٓ صؾو ٌْٕز هللا صذو٩٠صضقٛي لجي صعجٌٝ: 

ٓ ث١ٌٙ٦دز ـدٟ ّدعجهصُٙ ٕٚدمجةُٙق ـدٟ عدَُ٘ "ـج٤ـٌثه ٚث٤ُِ ـٟ ؽ١ّ  لفٛثٌُٙ ٠نٞعْٛ ٌٙيٖ ثٌْدٕ

ٚىٌُٙق ـٟ دمجةُٙ ٩٘ٚوُٙق ٚـٟ ثؽضّجعُٙ ٚثـضٌثلُٙق ـٙٛ ٔمجَ عجدش ِكٌه عجَ ٠ّٟٞ إٌٝ ٔضجةؾدٗ 

 (. 86ق 1433فضّجا دضمو٠ٌ ثٌع٠ََ ثٌع١ٍُ  لدٛ ثًٌٕٛق 

دً ثٌّ ّّ ١ٌٚزق ْدؤِٚٓ ثٌْٕٓ ثٌعم١ّز ثٌضٟ لًّدج٘ج ث٦ّد٩َ ٚهعدج إ١ٌٙدج ًٚدلدٝ ع١ٍٙدج لصذجعدٗ صق

ه ٚثٌّؾضّ  ٚث٤ِز ٚؽعً ثٌم١جَ دٙيٖ ثٌّْؤ١ٌٚز ّذذاج ٌٍق١جر ثٌْع١ور ثٌك١ذز ٚثٌٕؾجر ٚمجٟخ ديٌه ثٌفٌ

 ـٟ ث٢مٌر.

٘ددضُ ث٦ّدد٩َ ِٕددي دوث٠ضددٗ دؽددٌُ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز  ـددٟ لٍددٛح ثٌددٕٔء ِٕددي ثٌٚددؽٌ ثٌٚمددو 

ورق ٚـدك صٕٖدتز ثؽضّجع١دز إّد١ِ٩ز ٚثٌعًّ عٍٝ ص١ّٕضٙج ٚص٠َٚوُ٘ دجٌم١ُ ث٤م٩ل١ز ٚثٌٍْٛو١جس ثٌق١ّ

عم١ّزق ٌٚمو وجٔدش هثً ث٤ًلدُ ددٓ لددٟ ث٤ًلدُ لٚي هثً صٖدٙو عٍدٝ دٕدجء ثٌؾ١دً ث٤ٚي ِدٓ ثٌٚدقجدز 

دنكٛثس ِضوًؽز ِٓ ًّٛي هللا ٍٙٝ هللا ع١ٍٗ ّٚدٍُق ـٖدٌج إٌدٝ ًٍج ثٌعم١دور ثٌٕم١دز ـدٟ ٔفّٛدُٙق 

ٌٚمدو ًٚه ـدٟ ثٌمدٌثْ ثٌىد٠ٌُ ٚٚثؽذجسق ع١ٍُٙ ِٓ فمٛق  ًٚد٠ ثٌع٩لجس ث٤م٠ٛز د١ُٕٙ ٚص١ٝٛـ ِج

ٚث٤فجه٠ظ ثٌضٟ صقظ عٍدٝ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز  ٚؼٌّدٙج ـدٟ  ث٠٢جسٚثٌْٕز ثٌّكٌٙر ثٌىغ١ٌ ِٓ 

ٚلجه٠ًٓ عٍٝ ِٛثؽٙز ثٌٚعٛدجس ٚثٌضؽٍدخ ع١ٍٙدجق ٌديٌه ٚؽدخ  ِْت١ٌٛٓلٍٛح ثٌٕجٕتزق فضٝ ٠ىٛٔٛث 

عٍددٝ عددجصمُٙ ـددٟ صٌد١ددز ٘دديث  ثٌٍّمددجرثٌعم١ّددز ثٌّْددؤ١ٌٚز  ٚإهًثنعٍددٝ ثٌّددٌد١ٓ ثّضٖددعجً ٌِثلذددز هللا 

َْ س  ّدًٛر ث٤ٔذ١دجءق  ثٌؾ١ً ٠مٛي عَ دأٌَُٛ ْْ ُ٠ ُْ ُ٘د َٚ  ًُ ج ٠َْفَعد ّل أَُي َع ْْ ٚؽً ـٟ ِقىُ وضجدٗ ثٌىٌٞق } ٨َ ٠ُ

( ٚـٟ ثٌقو٠ظ لْ ًّٛي هللا ٍٙٝ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ لجي:   ل٨ وٍىُ ًثج ٚوٍىُ ِْتٛي عٓ ًع١ضدٗ ٖٕ

ُ ًثجق ٚ٘ٛ ِْتٛي عٓ ًع١ضدٗق ٚثٌٌؽدً ًثج عٍدٝ ل٘دً د١ضدٗق ٚ٘دٛ ِْدتٛي ـج٦ِجَ ثٌيٞ عٍٝ ثٌٕج

عٓ ًع١ضٗق ٚثٌٌّلر ًثع١ز عٍٝ لً٘ د١ش ٍٚؽٙج ٌٚٚوٖق ٟٚ٘ ِْتٌٛز عُٕٙق ٚعذو ثٌٌؽً ًثج عٍٝ 

ق 9ق ػ1999ِددجي ّدد١وٖ ٚ٘ددٛ ِْددتٛي عٕددٗق ث٤ ـىٍىددُ ًثج ٚوٍىددُ ِْددتٛي عددٓ ًع١ضددٗ((  ثٌذنددجًٞق

62 .) 

٤ٌٚٝ دعو هًٚ ث٤ٌّر ع١ٍّز صٌد١ز ٚإعوثه ثٌٕٔء ِٕي ثٌٚؽٌ فضٝ ّجٔوس ثٌّوًّز دجٌوًؽز ث

ٌِفٍز ثٌٕٞؼ ٚثٌعًّ عٍٝ إصمجُٔٙ ثٌّٙجًثس ثٌٍْٛو١ز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚث٤م٩ل١ز ٚـك صٌد١ز إ١ِ٩ّز 

ٕجٍِزق ٚلووس ثٌذقٛط ثٌع١ٍّز  ًٌٝٚر ؽعً ثٌكجٌخ ٠ق١ج مذٌثس ٠ضعٍُ ـ١ٙج ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 

ٌو٠ٗق ٚدٙيث صىْٛ ثٌّوًّز ّٚكجا صٌد٠ٛجا ِٕجّذجا ٌّٕٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز عٕو  ٚصع٠ََ ٘يث ثٌٍْٛن

٤ٔٙج صضعٍُ ٚصّٕٛ  ثؽضّجعٟلعٞجةٙجق ٚع١ٍٗ ـئْ ؽجٔذجا وذ١ٌثا ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٟ٘ ٔضجػ 

ً ٚصىضْخ صو٠ًؾ١جا عٓ ٠ٌٟك ثٌضٌد١ز ٚثٌضٕٖتز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ م٩ي ِؤّْجصٙج ثٌضٌد٠ٛزق ٚلْ ثٌؾٙ

دضقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز لٚ ؼ١جدٙج لٚ ٝعفٙج ٌوٜ ثٌفٌه ٠ؤعٌ عٍٝ ثٌّؾضّ ق ـجٌّؾضّعجس صذٕٝ ٚصضكًٛ 

 (. 23ق 2007"  ٔجٙؿق  ثصؾج٘ٙجدأـٌثه٘ج ثٌي٠ٓ ٠ٖعٌْٚ دجٌٛثؽخ 
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 دٕدجء ؽدٌٛ٘ٞ ـدٟ ٚصدأع١ٌ وذ١دٌ هًٚ ٌٙدج دجعضذجً٘دج ِٕمّدز صٌد٠ٛدز  ٚثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز

 ٔفّٛدُٙق ٚصىد٠ٛٓ ـدٟ ثٌٕذ١ٍدز ثٌمد١ُ ٚؼدٌُ ِٚٙج٠ًدجا  ّدٍٛو١اجٚ ع١ٍّادج ٚص١ّٕدضُٙ ثٌكد٩ح ٕنٚد١جس

ٚ٘دُ ص١ِ٩دي ثٌٌّفٍدز  ثٌّؾضّ  ٌٕثةـ لُ٘ ِٓ ٠ٌٕقز ِ  صضعجًِ لٔٙج ىٌه ٌو٠ُٙ ث٠٦ؾجد١ز ث٨صؾج٘جس

 ث٠ٌٛٙز ث١ِ٩ّ٦ز ثٌٖن١ٚز ٚصٖى١ً صقضجػ إٌٝ ٙمً دٌّثفً ع٠ٌّز ّٔجة١ز ث٨دضوثة١زق ثٌي٠ٓ ٠ٌّْٚ

 ٠دوي ِدج ٚث٨فض١جؽدجس ٚثٌْدّجس ثٌنٚدجة٘ ِدٓ ٌٙدج ثٌٌّفٍدز لْ ٘ديٖ وّج ١ٍزقٚإعوثهُ٘ ٌٍق١جر ثٌعّ

االرتًبػٛةخ نةذٖ مييٛة ْب ددٗ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز  صمدَٛ ثٌيٞ ثٌوًٚ ل١ّ٘ز عٍٝ

ٌٚمو لجي ٍٙٝ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ   ِج ِٓ عذو ٠ْضٌع١ٗ هللا ًع١زق ـٍُ ٠قكٙج (. 50، 1002)انًطرفٙ، 

 (ٗٙق ٩ق ػ1999 ٌُ ٠ؾو ًثةقز ثٌؾٕز((  ثٌذنجًٞقدٕٚقٗق إ٨ل 

ثٌقجًعٟ  ووًثّز ثٌْجدمز ثٌوًثّجس ٚٔضجةؼ م٩ي عًّ ثٌذجفغز ِعٍّز دجٌّوثًُ ث٨دضوثة١ز ِٚٓ

 دجٌّْدؤ١ٌٚز ث٦فْدجُ ٝدعؿ إٌدٝ( ثٌضٟ لٕجًس 2004( ٚثٌنٌثٕٟ  2005( ٚآي ّعٛه  2002 

وًثّز ثّضٌّثًثا ٌٍّعٌـز ثٌضٌثو١ّز دّؾجي ثٌّدوثًُ ثٌكجٌذجسق ـضأصٟ ٘يٖ ثٌ ِٓ وغ١ٌ ٌوٜ ث٨ؽضّجع١ز

ث٨دضوثة١زق ـٟ مُٞ ثٌعٛثِدً ث٨ؽضّجع١دز ٚث٨لضٚدجه٠ز ثٌّضؽ١دٌر ٚثٌىغ١دٌر ٚثٌضدٟ لدو صٍعدخ هًٚثا ـدٟ 

 ثٌضأع١ٌ عٍٝ ِْضٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دجٌٛلش ثٌٌث٘ٓ. 

١ز ثٌْدعٛه٠ز ـدٟ إ٠د٩ء ( إٌٝ ؽٙٛه ٍٚثًر ثٌضع١ٍُ دجٌٍّّىز ثٌعٌد92ق 2005لٕجًس آي ّعٛه  

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ث٨٘ضّجَ ثٌىذ١ٌ ٚص١ٌّنٙج ٌوٜ ثٌكجٌذدجس دجٌّدوثًُ ِدٓ مد٩ي هًٚ ثٌّدوثًُ 

 ِٚٙجًثصٙدج ث٨ؽضّجع١دز ثصؾج٘جصٙدجق ٌٍكجٌذدزق ٚص١ّٕدز ٚث٤م٩لٟ ٚث٨ؽضّجعٟ ثٌٌٚفٟ ثٌغج٠ٛٔز دجٌذٕجء

ث ٌضىدْٛ ٛا ق 2011. وّدج لودوس ٕدٌٚق ودج ُ  ِؾضّعٙدج ـدٟ ِْٚدتٌٛزِؤِٕدزاق ِٕضؾدزاق ِضعجٚٔدز  عٞد

( إٌددٝ لٔددٗ إىث وجٔددش ثٌّددوثًُ لٚؽددو٘ج ثٌّؾضّدد  ٌضقم١ددك ل٘وثـددٗق ـددئْ صع٠َددَ لدد١ُ ثٌّْددؤ١ٌٚز 155

 ث٤م٩ل١دزث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ٟجٌذجصٙج ِٖٚجًوضُٙ ـٟ صذٕٟ لٞج٠ج ثٌّؾضّ  ٚص١ّٕدز ؽٛثٔدخ ٕنٚد١ضٙٓ 

 ٚثٌو١ٕ٠ز ٚث١ٌٕٟٛز ٚث٦ْٔج١ٔز صُٚذـ لوغٌ ل١ّ٘ز.

ثٌّدوثًُ ث٨دضوثة١دز ـدٟ صع٠َدَ  ثٌّْدؤ١ٌٚز  عٍِٝج صموَ صم  ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز  ٚدٕجءا عٍٝ

ث٨ؽضّجع١دددز ٌٍض١ٍّددديثس ِدددٓ ِٕمدددًٛ ثٌضٌد١دددز ث٦ّددد١ِ٩زق ِدددٓ مددد٩ي صأٙددد١ً ِؾدددج٨س ثٌّْدددؤ١ٌٚز 

ث٨ؽضّجع١ز دجٌٌؽٛج إٌدٝ ثٌٕٚدٛٗ ثٌمٌآ١ٔدز ٚثٌْدٕز ثٌٕذ٠ٛدز ثٌّضعٍمدز دجٌؾٛثٔدخ ثٌٖنٚد١ز ٚثٌو١ٕ٠دز 

ٚث١ٌٕٟٛددز ٚثٌّؾضّدد  ٚلٞددج٠جٖ ٚثٌذ١تددز ٚثٌٕمددجَق دّددج ٠ْددجُ٘ ـددٟ صقم١ددك ثٌٌ ٠ددز ث١ٌٕٟٛددز   ٚث٤م٩ل١ددز

دجٌٍّّىددز ثٌعٌد١ددز ثٌْددعٛه٠ز ف١ددظ لوددو ثٌٙددوؾ ث٦ّددضٌثص١ؾٟ ثٌغجٌددظ ثٌعّددً عٍددٝ صٌّدد١ل ثٌمدد١ُ  2030

ث٠٦ؾجد١ز ٚدٕدجء ٕنٚد١ز ِْدضمٍز ٤دٕدجء ثٌدٟٛٓق ٚص٠َٚدو ثٌّدٛث١ٕٟٓ دجٌّعدجًؾ ٚثٌّٙدجًثس ث٩ٌٍِدز 

ِٕٙج دٌٔددجِؼ  ث٨ّددضفجهرةّددز ثفض١جؽددجس ّددٛق ثٌعّددً ثٌّْددضمذ١ٍز ٚص١ّٕددز ِٙددجًثس ثٌٖددذجح ٚفْددٓ ٌّٛث

ي ثٌٟٕٟٛق  ّٛ  ( 64 -62ق 2016ثٌضق

ثٌٍّّىددز ثٌعٌد١ددز ثٌْددعٛه٠ز ِددٓ لدددٌٍ ثٌذٍددوثْ ثٌعٌد١ددز ثٌضددٟ ث٘ضّددش دّٛٝددٛج ثٌّْددؤ١ٌٚز  وصعدد

جج ثٌقىِٟٛ ـم٠ق إّٔج لودو ١٘ٚذدز ث٨ؽضّجع١ز عمجـز ِّٚجًّزق ٌُٚ ٠أس ٘يث ث٨٘ضّجَ ِٓ ثٌوٌٚز ٚثٌمك

(  لْ ّذخ ث٨٘ضّجَ دّٛٝٛج ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ـدٟ ثٌٍّّىدز ٠عدٛه ٌٛؽدٛه مٍف١دز ه١ٕ٠دز 2005 

 ل٠ٛز ٌوٜ ثٌّٛث١ٕٟٓ ٚثٌعج١ٍِٓ دجٌّؤّْجس ثٌضٌد٠ٛز.

ٚلو ؽجءس ثٌعو٠و ِٓ ثٌض١ٙٛجس ٌٍّؤصٌّثس ـٟ ِؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دٞدًٌٚر صع٠ٛدو 

ثًُ ثٌضعٍدد١ُ ثٌعددجَ دٚددفز عجِددز عٍددٝ ِّجًّددز لٕددىجي ِٚمددجٌ٘ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ثٌكدد٩ح دّددو

ٚثٌعًّ عٍٝ صع٠ََ٘ج. ِغً ص١ٙٛجس لعّجي ثٌّؤصٌّ ثٌٟٕٟٛ ثٌضٌدٛٞ ث٤ٚي ٌٍضعٍد١ُ ثٌعدجَ ثٌديٞ ُعمدو 

ٚصٛٙد١جس  ( دعّجْ دجٌٍّّىز ث٤ًه١ٔز ثٌٙجٕد١ّزق صقدش ٕدعجً ثٌضٌد١دز ِْدؤ١ٌٚز ثٌؾ١ّد ق2001عجَ  

ث٠ٌٌدجٛ دجٌٍّّىدز ثٌعٌد١دز ثٌْدعٛه٠ز ـدٟ عدجَ ث٤ٚي ٌٍّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ثٌديٞ ُعمدو دّو٠ٕدز  ثٌٍّضمٝ

( ثٌديٞ ٔمّضددٗ ثٌؽٌـددز ثٌضؾج٠ًددز ثٌٚددٕجع١ز دج٠ٌٌددجٛ صقددش عٕددٛثْ " ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز 2006 

 ٚصٛٙد١جس ٍِضمدٝ ثٌٖدٌثوز ٚثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز دد١ٓ ثٌمكدجع١ٓ ثٌعدجَ ٚثٌندجٗ "قثٌضَثَإٌَثَ لَ 
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ثٌيٞ ٔمّضٗ ٍٚثًر ثٌٖؤْٚ ث٨ؽضّجع١ز ـٟ ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز دّو٠ٕز ث٠ٌٌجٛ ـٟ ـذٌث٠ٌ عدجَ 

َق دعٕٛثْ " ِؾضّعٕج ِْؤ١ٌٚضٕج"ق ٚص١ٙٛجس ٍِضمٝ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ثٌغدجٟٔ ـدٟ ـذٌث٠دٌ 2009

ٍضمدٝ ثٌعٍّدٟ " ٚثٌضٌو١دَ عٍدٝ ثٌض١ّٕدز ثٌّْدضوثِزق ٚوديٌه  ثٌ ث٤هٚثًَ دعٕدٛثْ " صىجِدً 2013عجَ  ُّ
( دعٕددٛثْ: ٍِضمددٝ ثٌؾجِعددجس 2015ثٌدديٞ ٔمّّضددٗ ؽجِعددز ثٌّؾّعددز دجٌٍّّىددز ثٌعٌد١ددز ثٌْددعٛه٠ز عددجَ  

ٚلو لٚٙش دعٜ ثٌوًثّجس ٔيًبرضبد فبػهخ. ثٌن١ٍؾ١ز ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز, ً ٜ ثّضٌثص١ؾ١ز 

ٚصّٕددٟ ث٦فْددجُ  ثٌضددٟ صٕجٌٚددش ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددزق دج٨٘ضّددجَ دج٤ٖٔددكز ثٌّوًّدد١ز ثٌضددٟ صٌدددٟ

دجٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز عٕددو ثٌٕجٕددتزق ٚىٌدده ِددٓ وددْٛ ثٌّوًّددز إفددوٜ ل٘ددُ ثٌّؤّْددجس ث٨ؽضّجع١ددز 

ِضعدوهر ٠دضُ ِدٓ م٩ٌٙدج ص١ّٕدز ٚصأٙد١ً ثٌّْدؤ١ٌٚز  عٓ ثٌضٌد١ز ٚثٌضعٍد١ُ ٚثٌضدٟ صمدَٛ ددأهٚثً ثٌّْتٌٛز

 ث٨ؽضّجع١ز ًٚعج٠ضٙج. 

 يشكهخ انذراضخ ٔأضئهتٓب: 

 ث٤م٩لدٟـٟ ِؾجي ثٌضع١ٍُ ٚمجٙز ـٟ ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١دز ٌِفٍدز ثٌضىد٠ٛٓ ٔمٌثا ٌعًّ ثٌذجفغز 

ٚث٨ؽضّددجعٟ ٨فمددش صددؤٟ ِْددضٜٛ ث٨ٌضددَثَ دمدد١ُ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ٚىٌدده ِددٓ مدد٩ي دعددٜ 

دج٤ٔمّدز ثٌّوًّد١زق ٚعدوَ صقّدً ثٌّْدؤ١ٌٚز  ث٨ٌضدَثَثٌٍْٛو١جس ثٌنجٟتز ٌوٜ ثٌكجٌذجس ِٕٚٙج عدوَ 

ًّدددز  ٚث٦ّ٘دددجي ـدددٟ ثهثء ثٌٛثؽذدددجس ث١ٌٌَّٕدددز ٚثٌّٖدددجًوز ثٌفٚددد١ٍزق ٚعدددوَ ث٨ؽضّجع١دددز هثمدددً ثٌّو

ٌٍّوًّدزق ٚإّ٘دجي ثٌٕمجـدز ثٌٖنٚد١ز  ٚث٨ٔضّدجءًٚؿ ثٌد٨ٛء  ٚثٔعدوثَثٌّقجـمز عٍٝ ثٌٍّى١ز ثٌعجِزق 

ٚثٌعجِدز ٚٝدعؿ ثٌغمدز ددجٌٕفِق ٚثٌم١دجَ دجٌىضجددز عٍدٝ ؽدوًثْ ثٌّوًّدز ِّدج ٠ٖدٖٛ ثٌٖدىً ثٌعدجَ ٌٙددجق 

دجٌى٩َ ثٌذديٞء ٚثٌضٕدجدَ دج٤ٌمدجحق ٚثٌضعدوٞ ؽْدو٠جا ٌٚفم١دجا عٍدٝ ِدٕٙٓ لٙدؽٌ ّدٕجاق  ٚصٍفظ ثٌكجٌذجس

 ثٌّٖجًوجس ثٌضعج١ٔٚز ـٟ ث٤ٖٔكز ثٌّو١ًّز. ٚصؤٟ

ٚدجٌٌؼُ ِٓ ثٌؾٙٛه ثٌقغ١غدز ٌؽدٌُ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ٌدوٜ ثٌٕجٕدتز ٚؽ١دً ثٌّْدضمذً ِدٓ 

ثس ثٌْددٍٛو١ز ثٌضددٟ صْددضٛؽخ  صذٕددٟ ( لٕددجً إٌددٝ دعددٜ ثٌّٖددج٘و2002ثٌكدد٩حق إ٨ لْ ثٌقددجًعٟ  

 ٚث٩ٌِذدج٨ر وجٌضٙدجْٚ ِوثًُ ثٌضع١ٍُ ثٌعدجَ  ٩ٟح ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دجٌّوثًُ عٕو ثٌذعٜ ِٓ

ثٌّْدؤ١ٌٚز  ِْدضٜٛ ٝدعؿ عٍدٝ صدوي ِؤٕدٌثس ىٌده ودً ثٌعجِدزق ٌدذعٜ ثٌّّضٍىدجس ٚث٦ـْدجه

 ث٨ؽضّجع١ز.

ثٌضجٌٟ: ِج هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١دز ِّٚج ّذك ٠ّىٓ ١ٙجؼز ِٖىٍز ثٌذقظ ـٟ ثٌْؤثي ثٌٌة١ْٟ 

 ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔمٌ ثٌّعٍّجس دّو٠ٕز ؽور؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية: 

ِج هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دّؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌيثص١ز  .1

 دضوثة١ز ؟ ثٌٖن١ٚز( ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨

ِج هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠ز ٚث٤م٩ل١ز ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز  .2

 ث٨دضوثة١ز ؟

 هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث١ٌٕٟٛز ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز؟ .3

ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز صؾجٖ ثٌّؾضّ  ٚلٞج٠جٖ ٌوٜ  .4

 ث٨دضوثة١ز؟

 أْذاف انذراضخ: 

هًٚ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز  ز دٖدىً عدجَ صعدٌؾ صٙوؾ ثٌوًثّد

ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز ِدٓ ٚؽٙدز ٔمدٌ ثٌّعٍّدجس دّو٠ٕدز ؽدور ٚصقو٠دوثا ـئٔٙدج صٙدوؾ إٌدٝ ِدج 

 :ٍٟ٠ 
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 وجهة نظر المعلمات.  تعّرؾ مفهوم المسإولٌة االجتماعٌة من .1

المسررإولٌة التاتٌررة دور المدرسررة االدتداةٌررة نررً تنمٌررة المسررإولٌة االجتماعٌررة دمجررا  تعررّرؾ  .2
 )الشخصٌة( لدى تلمٌتات المرحلة االدتداةٌة. 

المسررإولٌة الدٌنٌررة دور المدرسررة االدتداةٌررة نررً تنمٌررة المسررإولٌة االجتماعٌررة دمجررا  تعررّرؾ  .3
 رحلة االدتداةٌة.لدى تلمٌتات الم واألخبلقٌة

المسإولٌة الوطنٌرة لردى دور المدرسة االدتداةٌة نً تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة دمجا  تعّرؾ  .4
 تلمٌتات المرحلة االدتداةٌة.

نحرو الدٌةرة والنظرام لردى تعرؾ دور المدرسة االدتداةٌة نً تنمٌة المسرإولٌة االجتماعٌرة تجرا   .5
 تلمٌتات المرحلة االدتداةٌة

 ضخ: أًْٛخ انذرا

إّٙجَ ثٌّوًّز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ م٩ي لهٚثً٘ج ثٌضٌد٠ٛدز ثٌّضعدوهر دجعضذجً٘دج  (2

ثٌّؾضّد  ثٌّوًّدٟ ِدٓ مد٩ي صذٚد١ٌ إفوٜ لُ٘ ثٌّؤّْجس ثٌضٟ صُعٕٝ دجٌضٕٖتز ث٨ؽضّجع١ز ـدٟ 

ع١دز ثٌٖدجٍِزق ٚصٛ ثٌّؾضّع١دز ثٌكجٌذدجس ددأُ٘ ثٌْدٍٛو١جس ثٌّوًودز ثٌضدٟ صدؤعٌ عٍدٝ دٕدجء ثٌض١ّٕدز

 ٔفدُٛ ثٌكجٌذدجس ـدٟ ٌؽٌّدٙج ٚثٌْعٟ ث٨ؽضّجع١ز ثٌّْؤ١ٌٚز ٚثوضْجح ثٌكجٌذجس دؾٛثٔخ ص١ّٕز

دج ؽد٩١ا  ٌٕدج ّد١نٌػ ىٌده ٚلْ ٔفّٛدٙٓ ـدٟ ٚص١ّٕضٙج ٚصٌد١ضٙٓ ع١ٍٙج  ق ٚعد٩ػِْدت٨ٛ ِٚؾضّعا

ج ِٕٙج ثٌّؾضّ  ٠عجٟٔ ثٌضٟ ثٌّٖى٩س ِٓ وغ١ٌ ِا ج ٚثٌّوثًُ ث٨دضوثة١ز  عّٛ ٙا  .مٚٛ

ٍددز ثٌع٠ٌّددز ثٌضددٟ صُعٕددٝ دٙددج ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز دجعضذجً٘ددج ٌِفٍددز ث٤ّددجُ ٌؾ١ّدد  ل١ّ٘ددز ثٌٌّف (2

ٌٙددجق ٚ٘ددٟ ٌِفٍدز ثٌضىدد٠ٛٓ ثٌفىددٌٞ ٚث٨ؽضّددجعٟ ٚثٌٖنٚددٟ ٚثٌّٙددجًٞ  ثٌضج١ٌددزٌِثفدً ثٌضعٍدد١ُ 

 ٚثٌّعٍِٛجصٟ ٌٍكجٌذز.

١دز إعٌثء ثٌّىضذز ٚثٌوًثّدز ثٌعٍّدٟق ٚىٌده دجٌىضجددز ٚثٌوًثّدز ـدٟ ِٛٝدٛج ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع (3

ف١دظ صٛؽ١دٗ ث٘ضّدجَ ثٌذدجفغ١ٓ فدٛي  يةٍٚلّج١ٌخ ص١ّٕضٙج ٌوٜ ثٌٕٔء ِٓ ٚؽٙز ٔمدٌ ثٌّعٍّدجس 

ـددٟ ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ف١ددظ ٚؽددوس  ث٤هثءث٠ٌَّددو ِددٓ ثٌوًثّددجس ثٌضم١ّ٠ٛددز ٌضقْدد١ٓ ٚصؾ٠ٛددو 

 ثٌذجفغز ٔوًر ـٟ ثٌوًثّجس ىثس ثٌٍٚز دم١جُ ِّجًّجس ثٌك٩ح ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز. 

ل١ّ٘ضٙج ِٓ ل١ّ٘ز صأ١ًٙ  ِٛٝٛج ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ِدٓ ِٕمدًٛ ثٌضٌد١دز  صىضْخ ثٌوًثّز (5

ث١ِ٩ّ٦ز ؛ ٤ّٔدُٗ ِدٓ ثٌّٚدكٍقجس ثٌؾو٠دور ثٌضدٟ  ٙدٌس ثٌمدٌْ ثٌعٖد٠ٌٓق ٚصٕجٌٚضدٗ ثٌوًثّدجس 

ٚث٤دقجط ّٚعش إٌٝ صكذ١مٗ ثٌّؤّْجس ِٓ م٩ي ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُق لٚ ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ثٌٌّٖـزق لٚ 

 َ. ِٓ ١ٌّ عٍّجء ث٩ّ٦

 ث٦ٕدٌثؾ ثٌضٌددٛٞ ٌِٚثودَ ثٌضدو٠ًخ ٌِٚثودَ ثٌضعٍد١ُ ثٌوًثّدز ٍٚثًر ٘يٖ ٔضجةؼ ِٓ صْضف١و لو (5

 صع٠َدَ ِٙدجًثس ٦وْدجدُٙ ثٌكد٩ح ـدٟ ثٌّدوثًُ ٦وْدجحثٌعج١ٍِٓ   صو٠ًخ دذٌثِؼ ٠ضعٍك ـ١ّج

ثٌّدوثًُ ث٨دضوثة١دز دٕدجء عٍدٝ ٔضدجةؼ ثٌوًثّدز. ٠ْٚدضف١و ِدٓ  ص١ِ٩دي ٌدوٜ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز

 ضجةؼ ثٌوًثّز ٍٚثًثس ثٌوٌٚز ِٓ ٍٚثًر ثٌٖؤْٚ ث٨ؽضّجع١ز. ٔ

عٓ صكد٠ٌٛ ثٌضعٍد١ُ دجٌّدوثًُ ث٨دضوثة١دز ٚث٦هثًثس ثٌّوًّد١زق  ٌٍّْت١ٌٛٓصمو٠ُ ثٌضؽي٠ز ثٌٌثؽعز  (6

دعو  صٖن١٘ ٚثل  ثٌقجي ٌوًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١دز ـدٟ صع٠َدَ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ٌٍض١ِ٩ديق 

٠ََ٘ج ٚٔدٛثفٟ ثٌٞدعؿ ٌدوعّٙجق ٚدجٌضدجٌٟ ثٌّْدجّ٘ز ـدٟ صكد٠ٌٛ ٚثٌىٖؿ عٓ ٔٛثفٟ ثٌمٛر ٌضع

 لهثء ثٌم١جهثس ثٌضٌد٠ٛز دّوثًُ ث٨دضوثة١ز.
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دضٖددؾ١  ثٌكدد٩ح  ق ثٌنجٙددز2030ثٌقج١ٌددز ًٚ ٠ددز  ثٌٍٛث٠ًددز ثٌّٖددج٠ً  ثٌوًثّددز ِدد  صددَثِٓ (7

ث٨ؽضّجع١ددز ٚدٕددجء ثٌٖددٌثوز ثٌّؾضّع١ددز ٚدٕددجء ؽ١ددً  ٚث٤عّددجيٚثٌكجٌذددجس  عٍددٝ ثٌعّددً ثٌن١ددٌٞ 

 عٍُ لجهً عٍٝ صقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز. ِض

 

 

 حذٔد انذراضخ: 

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دّؾج٨صٙدج  دّؾدجي ثٌّْدؤ١ٌٚز ثٌيثص١دز  ثٌٖنٚد١ز( انحذٔد انًٕضٕػٛخ:  .1

 ٚث١ٌٕٟٛز ٚثٌذ١تز ٚثٌٕمجَ. ٚث٤م٩ل١زِٚؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠ز 

١دز ددجٌضع١ٍُ ثٌعدجَ  دّو٠ٕدز : صمضٌٚ  صكذ١دك لهثر ثٌوًثّدز  عٍدٝ ثٌّدوثًُ ث٨دضوثةانحذٔد انًكبَٛخ .2

 ؽور.

: ٠ٖدضًّ ِؾضّد  ثٌوًثّدز ِعٍّدجس ثٌّدوثًُ دجٌٌّفٍدز ث٨دضوثة١دز ددجٌضع١ٍُ ثٌعدجَ  انحذٔد انجشةرٚخ .3

 دّو٠ٕز ؽور. 

 1438٘ـ /1437ثٌفًٚ ثٌوًثّٟ ثٌغجٟٔ انحذٔد انسيبَٛخ:  .4

 يظطهحبد انذراضخ: 

ٚهًٚثٔدجا ٚه ًثق ٚلهًصدٗ لٔدجق ٚهًٚصدٗ   ٌؽ٠ٛجا "ِٓ هثً ثٌٖٟء ٠وًٚ هًٚثا  ٠ٖضك ٌفظ ثٌوًٚ. ثٌوًٚ: 1 

(. وّددج ٠عددٌؾ ثٌددوًٚ ـددٟ ثٌّعؾددُ ثٌّٛدد٠١" ٖٕٖق ٘ٚلهثًٖ ؼ١ددٌٖق ٚهًٚ دددٗ "  ثدددٓ ِٕمددًٛقػ

ق 2011ثٌكذمز ِٓ ثٌٖٟء ثٌّوثً دعٞٗ ـٛق دعٜ"  ِٚكفٝ ٚث٠ٌَجس ٚعذو ثٌمجهً ٚثٌٕؾدجًق 

ٚثٌّْدؤ١ٌٚجس ثٌضدٟ (. ٠ٚعٌؾ ثٌوًٚ ثٙك٩فجا دأٔٗ " ِؾّٛعدز ِدٓ ث٤ٖٔدكز ٚثٌٛثؽذدجس 313

٘ٛ ِضٛل  ِٓ ٘ؤ٨ء ث٤ـدٌثه لٚ صٍده ثٌّؤّْدجس  صٚوً عٓ لـٌثه لٚ ِؤّْجس دٙوؾ صقم١ك ِج

ثٌدوًٚ إؽٌثة١دجا  دأٔدٗ: ِؾّٛعدز ِدٓ  ثٌذجفغدز(. ٚصعدٌؾ ١ٔق 2009ـٟ ِٛلدؿ ِعد١ٓ"  ثٌْدع١وق

 لْ ٠مَٛ دٙج.  ثٌّْتٛيثٌّٙجَ ٚثٌٍْٛو١جس ٚث٤م٩ل١جس  ثٌضٟ ٠ؾخ عٍٝ ثٌٖن٘ 

صعددٌؾ ثٌّْددؤ١ٌٚز: دأٔٙددج "فددجي لٚ ٙددفز ِددٓ ٠ْددأي عددٓ لِددٌ صمدد  ع١ٍددٗ  ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز: . ثٌّْددؤٕ

ُٞ ِٓ ِْؤ١ٌٚز ٘يث ثٌعّدًق ٚصكٍدك لم٩ل١دجا عٍدٝ ثٌضدَثَ ثٌٖدن٘ دّدج ٠ٚدوً  صذعضٗق ٠مجي لٔج دٌ

 ث٨ٙدك٩ؿ(. ٚـدٟ 313ق 2011عٕٗ ل٨ٛا لٚ ع٩ّا"  ِٚكفٝ ٚث٠ٌَجس ٚعذو ثٌمجهً ٚثٌٕؾجًق 

ث" ٟ٘"  ٕعًٛ ث٦ْٔ ٌّا ث لٚ ٕد ٌا جْ دجٌضَثِٗ لم٩ل١ّاج دٕضجةؼ لعّجٌٗ ث٦ًثه٠ز ـ١قجّدخ ع١ٍٙدج إْ م١د

 .(34ق 2009 ـ٩صزق 

ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز: ٟ٘ ِوٜ ثٌضَثَ ثٌٕٔء ثٌٍُّْ دجٌّٙجَ ٚثٌٛثؽذجس  ث٦ؽٌثةٟثٌضع٠ٌؿ 

 ٚصكٛعجا ثٌّٕجٟز دٗ ٚصكذ١مٗ ٌٍضعج١ٌُ ٚثٌم١ُ ث١ِ٩ّ٦ز ٚث٘ضّجِٗ دج٠ٌّٛ ثٌّق٠١ دٗ صفجع٩ا 

 ِٖٚجًوز.
 الدراسات السابقة:

   ٞٚ٘وـش ثٌىٖؿ عٓ  ثٌفٌٚق ـٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 2015هًثّز ثٌّٚجهٞ ٚثٌذمعج

ٌوٜ ٩ٟح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ـٟ ِٕكمز فجةً دجٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز ـٟ ٝٛء عوه ِٓ 

 ٌىً ثٌضع١ٍّٟ ّْضٜٛٚثٌ ثٌٌٖٙٞ ث٤ٌّر همً ِٚعوي ٥ٌٌّر ثٌقجٌز ث٨ؽضّجع١ز  ثٌّضؽ١ٌثس

 ثٌٌّفٍز  ٩ٟح ِٓ ٟجٌذجا  ( 1026ثٌوًثّز  ـٟ ثٌْىٓق ٕٚجًن ِٕٚكمز ث٤ح  ٚث٤َ ِٓ

فجةً. لؽجح  دّٕكمز ٌٍذ١ٕٓ ثٌقىِٟٛ ثٌعجَ ثٌضع١ٍُ دّوًثُ ٚثٌكذ١عٟ(  ثٌغج٠ٛٔز  ثٌٌٖعٟ

 ثٌضأوو ٙولٗ دعو ث٨ؽضّجع١ز ثٌّْؤ١ٌٚز ِم١جُ ِٓ ثٌّنضٌٚر ثٌْٕنز عٓ ثٌع١ٕز لـٌثه

 ع١ٕز ـٟ ث٨ؽضّجع١ز ٌٍّٖجًو١ٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ِْضٜٛ ٚعذجصٗق ِٚٓ ُ٘ ٔضجةؼ ثٌوًثّز: لْ
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 وٖؿ ثٌّض٠ّٛ. وّج ّٝٓ ثٌّْضٜٛ وجْ فجةً دّٕكمز ثٌغج٠ٛٔز ثٌٌّفٍز ٍٟذز ِٓ ثٌوًثّز

 ثٌي٠ٓ ٌٚجٌـ ثٌك٩ح ِٓ وً هًؽجس د١ٓ ِضّٛكجس إفٚجة١جا  هثٌز ـٌٚق ٚؽٛه عٓ ثٌضق١ًٍ

 ثلً لٌُّ٘ همً ثٌي٠ٓ ثٌكٍذز ِ  ِمجًٔز (لاير عٌٖر آ٨ؾ  ِٓ  لوغٌ ثٌٌٖٙٞ لٌُّ٘ همً

ِم١جُ  عٍٝ ثٌك٩ح هًؽجس ِضّٛكجس د١ٓ إفٚجة١جا  هثٌز ٚق ـٌ ىٌه ٚصذ١ٓ ٚؽٛه ِٓ

 ُٙآدجةصع١ٍُ  ِْض٠ٛجس وجْ ثٌي٠ٓ ٌٚجٌـ ثٌك٩ح ِؾّٛعز د١ٓ ث٨ؽضّجع١ز ثٌّْؤ١ٌٚز

 هْٚق ـّج لِٙجصُٙ ثدضوثة١اج صع١ٍُ ِْٜٛض وجْ ثٌي٠ٓ ِ  ِمجًٔز ٚؽجِع١جا  ِضّٛكجا  ٚلِٙجصُٙ

 ِْضٜٛ وجْ ثٌي٠ٓ ِ  ؽجِع١جا ِمجًٔز ٚلِٙجصُٙ ةُٙجآد صع١ٍُ ِْض٠ٛجس وجْ ثٌي٠ٓ ٌٚٚجٌـ

 ثٌي٠ٓ ثٌك٩ح ٌٚجٌـ إفٚجة١ج ـٌق هثي ٚعج٠ٛٔجا. ٚٚؽٛه ِضّٛكج ٚلِٙجصُٙ آدجةُٙ صع١ٍُ

 .ِٕف١ٍٚٓ لد٠ٛٓ ىثس ٌّر٤ ٠ٕضّْٛ ِ  ثٌي٠ٓ ِمجًٔز ِعجا  ٠ع١ٖجْ لد٠ٛٓ ىثس ٤ٌّر ٠ٕضّْٛ

   ٌٌّٖٞ٘وـش صعٌؾ هًؽز ِّجًّز ِو٠ٌٞ ثٌّٕجٟك ثٌضع١ّ١ٍز ٌٍقجو١ّز 2014هًثّز ث )َ

ٚع٩لضٙج دّْضٜٛ صقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔمٌ ِو٠ٌٞ ثٌّوثًُ ـٟ هٌٚز 

( ِو٠ٌثا 200ثٌى٠ٛشق ثصذعش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ث٨ًصذجٟٟق ٚصىٛٔش ثٌع١ٕز ِٓ  

 ٚلّفٌس٠ٌر صُ دٕجء ثّضذجٔز صم١ِ صقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚهًؽز ثٌقجو١ّزق ِٚو

ثٌٕضجةؼ لْ هًؽز ِّجًّز ثٌقجو١ّز ِضّٛكز ِٓ ٚؽٙز ٔمٌ ِو٠ٌٞ ِٚو٠ٌثس ثٌّوثًُ وّج 

ِْضٜٛ ِّجًّز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِضّٛكز وّج صذ١ٓ ٚؽٛه ع٩لز هثٌز  لْصذ١ٓ 

ْؤ١ٌٚز ٨ٚ صٛؽو ـٌٚق ـٟ صمو٠ٌ ِْضٜٛ صقًّ إفٚجة١جا د١ٓ ثٌقجو١ّز ٚصقًّ ثٌّ

 ثٌّْؤ١ٌٚز صعَٜ ٌٍؾِٕ ٚثٌنذٌر ٚثٌّؤً٘ ثٌعٍّٟ. 

   ً٘وـش صعٌؾ ِْضٜٛ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ٍٟذز 2014هًثّز إ٠ٕجُ ٔؾج )َ

ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ـٟ ِو٠ٕز ثٌٕجٌٙر ـٟ ٝٛء دعٜ ثٌّضؽ١ٌثس ثٌؾِٕق ثٌٚؿق ثٌٛٝ  

ٌّر(ق ٚثصذعش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟق ٚصىٛٔش ثٌع١ٕز ِٓ ث٨ؽضّجعٟ ٚث٨لضٚجهٞ ٥ٌ

( ٟجٌذز صُ دٕجء ِم١جُ 176( ٟجٌذجا ٚ 160( ٟجٌذجا ٟٚجٌذز ِٓ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ُِٕٙ  336 

( ـمٌر ٍٚعش عٍٝ ع٩عز ِؾج٨س ثٌٖن١ٚز ثٌيثص١زق 38ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِىْٛ ِٓ  

ةؼ ثٌوًثّز لْ ِْضٜٛ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٔضج ٚلّفٌسصؾجٖ ثٌؾّجعجسق صؾجٖ ثٌّوًّز(ق 

دّْضٜٛ ٌِصف  عُ ثٌٖن١ٚز ِضّٛكز  ث٤ٌِٚٝضّٛكز ٚؽجءس ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌؾّجع١ز دجٌٌصذز 

د١ّٕج صذ١ٓ عوَ ٚؽٛه ـٌٚق   ث٦ٔجطٚصؾجٖ ثٌّوًّز ِضّٛكزق ٚصذ١ٓ ٚؽٛه ـٌٚق ٌٚجٌـ 

 دجٌٚؿ ٚثٌّْضٜٛ ث٨لضٚجهٞ ٚث٨ؽضّجعٟ ٥ٌٌّر. 

   ؾ هًٚ ِعٍّٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ـٟ صع٠ََ ثٌّْؤ١ٌٚز 2014هًثّز ِموثه ٌّ َ( ٘وـش صع

ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ٍٟذضُٙ ّٚذً صك٠ٌٖٛ ـٟ ٝٛء ثٌّعج١٠ٌ ث١ِ٩ّ٦زق ِٓ ٚؽٙز ٔمٌ 

ثٌك٩ح ٚثٌضعٌؾ عٍٝ ه٨ٌز ثٌفٌٚق ث٦فٚجة١ز ثٌضٟ صُعَٜ ٌٍؾِٕ ٚثٌضنٚ٘ ٚثٌْىٓ 

( ِعٍّجا 406ٟق ٚصىٛٔش ثٌع١ٕز ِٓ  ًصذجٟثصذعش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ث٨ٚثٌّٕكمزق ٚ

( ٟٚجٌذزق ٌٍٚقٚٛي عٍٝ ثٌذ١جٔجس صُ دٕجء ثّضذجٔز 222( ٟجٌذجا ٚ 184ِٚعٍّز دٛثل   

ِؾج٨س ٟٚ٘ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ثٌّضعٍمز  لًدعز( ـمٌر صٍٛعش عٍٝ 45صىٛٔش ِٓ  

ؽٛه هًؽز ث١ِ٩ّ٦زق ٚثّفٌس ٔضجةؼ ثٌوًثّز عٓ ٚ ٚث٤ِزٚثٌّوًّز ٚثٌّؾضّ   دج٤ٌّر

ثٌّم١جُ دجّضغٕجء ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز صؾجٖ ث٤ِز  ٚلدعجهِّجًّز عج١ٌز عٍٝ ثٌوًؽز ثٌى١ٍز 

 ث٦ٔجطثٌك٩ح صعَٜ ٌٍؾِٕ ٌٚجٌـ  إؽجدجسث١ِ٩ّ٦ز ِضّٛكزق وّج صذ١ٓ ٚؽٛه ـٌٚق ـٟ 

دجّضغٕجء ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز صؾجٖ ثٌّؾضّ ق ٚصذ١ٓ ٚؽٛه ـٌٚق صعَٜ ٌٍضنٚ٘ ٌٚجٌـ 

 عٟ د١ّٕج ٌُ ٠ضذ١ٓ ٚؽٛه ـٌٚق صعَٜ ٌّىجْ ثٌْىٓ ٚثٌومً ٚثٌضق١ًٚ ثٌوًثّٟ. ثٌٌٖ

   ًٛ٘وـش صعٌؾ هًٚ ث٦هثًثس ثٌّو١ًّز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز 2014هًثّز لدٛ ّجو )َ

ث٨ؽضّجع١ز ٌٍكٍذز ىٚٞ ث٦عجلز ـٟ ثٌّوثًُ ثٌقى١ِٛز ـٟ ؽٕٛح ثٌن١ًٍق ٚـمج ٌعور 

ق ّٕٚٛثس ثٌنذٌرق ِْٚضٜٛ ثٌّوًّزق ٚثٌضأ١ً٘ ِضؽ١ٌثس ٟ٘:  ثٌؾِٕق ٚثٌّؤً٘ ثٌعٍّٟ

( 193ثٌضٌدٛٞ(ق ٚثصذعش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ثٌضق١ٍٍٟق ٚصىْٛ ِؾضّ  ثٌوًثّز ِٓ  



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   التربٌة مجلة البحث العلمى فى
52 

( 40ِو٠ٌث ِٚو٠ٌر ـٟ ثٌّوثًُ ثٌقى١ِٛز ـٟ ؽٕٛح ثٌن١ًٍ. صُ ثّضنوَ ثّضذجٔز ِىٛٔز ِٓ  

هثًثس ثٌّو١ًّز هًٚث ـمٌر ٍِٛعز عٍٝ لًدعز ِؾج٨سق ٚلٕجًس ٔضجةؼ ثٌوًثّز لْ ٧ٌ

ٌِصفعج ـٟ ص١ّٕز ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٌٍكٍذز ىٚٞ ث٦عجلز ـٟ ثٌّوثًُ ثٌقى١ِٛز ـٟ 

ؽٕٛح ثٌن١ًٍق ٚؽجء صٌص١خ ِؾج٨س ثٌوًثّز صٕج١ٌٍج:  ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠ز ٚث٤م٩ل١زق 

 ٚثٌّْت١ٌٛز ثٌؾّجع١زق ٚثٌّْؤ١ٌٚز ثٌيثص١ز  ثٌٖن١ٚزق ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث١ٌٕٟٛز(. ٚلٕجًس

ثٌٕضجةؼ إٌٝ عوَ ٚؽٛه ـٌٚق ىثس ه٨ٌز إفٚجة١ز ـٟ هًٚ ث٦هثًثس ثٌّو١ًّز ـٟ ص١ّٕز 

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌٍكٍذز ىٚٞ ث٦عجلز ـٟ ثٌّوثًُ ثٌقى١ِٛز ـٟ ؽٕٛح ثٌن١ًٍ صعَٜ 

ٌّضؽ١ٌثس: ّٕٛثس ثٌنذٌرق ٚثٌّؤً٘ ثٌعٍّٟق ٚثٌضأ١ً٘ ثٌضٌدٛٞ. ـٟ ف١ٓ صذ١ٓ ـٌٚق صعَٜ 

 ثٌّوًّز.ثٌؾِٕ ِْٚضٜٛ  إٌٝ

   ٘وـش صعٌؾ ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ٌض١ّٕز ثٌغمز دجٌٕفِ وّومً ٌضق١ْٓ 2014هًثّز ٌٕثح)َ

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ٍٟذز ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز. ٚثٌىٖؿ عٓ ثٌع٩لز د١ّٕٙج ٚثّضمٚجء 

ثٌفٌٚق ثٌضٟ صعَٜ ٌٍضنٚ٘ ٚثٌؾِٕق ٚثصذعش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ث٨ًصذجٟٟق 

( لهدٟ ٚصُ ثّضنوثَ 40( عٍّٟ ٚ 40( ٟجٌذجا ٟٚجٌذز  80ز ِٓ  ٚصىٛٔش ع١ٕز ثٌوًثّ

( ِٚم١جُ ثٌغمز دجٌٕفِ 2008ثٌّٚجهٞ ٚعغجِٕز  إعوثهِم١جُ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ 

 لع٩٘جثٌٕضجةؼ لْ هًؽز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِضّٛكز ٚوجٔش  لّفٌسٚق ثٌذجفظ إعوثهِٓ 

ز د١ّٕج صؾجٖ ثٌقٟ ٚثٌيثس ِضّٛكزق وّج صذ١ٓ عج١ٌ ث٤ٌّرصؾجٖ ثٌٟٛٓ دوًؽز عج١ٌز ٚصؾجٖ 

لْ ِْضٜٛ ثٌغمز دجٌٕفِ ِضّٛكجا ٚصذ١ٓ ٚؽٛه ع٩لز د١ٓ ثٌّضؽ٠ٌ١ٓق وّج صذ١ٓ ٚؽٛه ـٌٚق 

 ث٤مٌٜدجٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز صؾجٖ ثٌقٟ ٌٚجٌـ ثٌيوًٛ ٌُ ٠ضذ١ٓ ـٌٚق دجٌّؾج٨س 

 ّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز.دجٌ ث٤هدٟٚثٌوًؽز ثٌى١ٍز وّج صذ١ٓ ٚؽٛه ـٌٚق ٌٚجٌـ ثٌضنٚ٘ 

   ِٟ٘وـش صعٌؾ هًؽز ِّجًّز ِو٠ٌٞ ثٌّوثًُ ـٟ ِوثًُ ٚوجٌز 2013هًثّز إوٌث )َ

 ث٦فٚجة١زثٌؽٛط ٌّّجًّز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز صؾجٖ ثٌّع١ٍّٓقٚثٌىٖؿ عٓ ثٌفٌٚق  

ثٌضٟ صُعَٜ  ثٌؾِٕق ّٕٚٛثس ثٌنوِزق ٚثٌضنٚـ٘ق ٚثٌعّـٌ ثٌَِٕـٟ( ِٚـٓ عـُ ٙـ١جؼز 

ٌفـجس ثٌضٟ صْجعو عٍٝ صك٠ٌٛ لهثء ِو٠ٌٞ ثٌّوثًُ ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دعـٜ ثٌّمض

صؾجٖ ِع١ٍُّٙق ٚثصذعش ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ثٌضق١ٍٍٟ ٚثٌضق١ًٍ ثٌٕٛعٟق ٚصىْٛ ِؾضّ  ثٌوثًّز 

( ِعٍُ 2620ِٓ ِعٍّٟ ثٌٌّفٍز ث٦عوثه٠ز دّوثًُ ٚوجٌز ثٌؽٛط ثٌو١ٌٚزق ٚثٌذجٌػ عـوهُ٘  

ـمٌر(ق ٚصُ ص٠ٍٛعٙج عٍٝ ع٩عز ِؾج٨س:  39ثٕضٍّش عٍٝ  ِٚعٍّـز ٚصُ إعوثه ثّضذجٔز 

ثٌّؾضّ ق ٚصٍٛٙش ثٌوثًّز إٌٝ لْ ِؾجي  ٚإ٩ٙؿ ثٌضٛثًٙ ث٨ؽضّجعٟق ٚثٌضعـجْٚ 

إ٩ٙؿ ثٌّؾضّـ  ثٌٌّصذـز ث٤ٌٚـٝ عُ  ثٌضٛثٙـً ث٨ؽضّجعٟ عُ ِؾجي ثٌضعجْٚ ٚثٌضْجٔو 

ـجة١ز صعَٜ إٌٝ ِضؽ١ٌ ثٌؾِٕ ٚؽـٛه ـــٌٚق ىثس ه٨ٌــز إفٚ دوًؽز عج١ٌزق وّج صذ١ٓ 

 ق د١ّٕج ٌُ ٠ضذ١ٓ ـٌٚق صعَٜ ٌٍضنٚ٘. .ٌٚجٌـ  ث٦ٔجط

   ٟٖ٘وـش صٕجٚي ثٌع٩لز د١ٓ ث٨صؾجٖ ٔقٛ ث٦ًٕجه ثٌك٩دٟ 2012هًثّز ثٌّع )َ

ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚدعٜ ثٌّضؽ١ٌثس ثٌو٠ّٛؼٌثـ١ز ٌوٜ ٩ٟح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔزق 

( ٟجٌذجا ِٓ ٩ٟح ٨200ًصذجٟٟق ٚصىٛٔش ثٌع١ٕز ِٓ ٚثصذعش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ث

ثٌٚف١ٓ ث٤ٚي ٚثٌغجٌظ ثٌغجٔٛٞ ـٟ ِوًّض١ٓ إفوثّ٘ج ـٟ ل٠ٌز ٚث٤مٌٜ ـٟ ِو٠ٕز ٚلو لجَ 

ثٌذجفظ دئعوثه ِم١ج١ّٓ لفوّ٘ج ٌم١جُ ث٨صؾجٖ ٔقٛ ث٦ًٕجه ثٌك٩دٟ ٚثٌغجٟٔ ٌم١جُ 

صًٛٙ إٌٝ ٚؽٛه ثصؾج٘جس ٌِصفعز  ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ٩ٟح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔزق ٚصُ

ٌوٜ ثٌك٩حق ٔقٛ ث٦ًٕجه ثٌك٩دٟ دذعو٠ٗ  ثٌنوِجس ث٦ًٕجه٠زق ٚثٌٌّٕو ثٌك٩دٟ(ق 

ٚويٌه ٚؽٛه ِْضٜٛ ٌِصف  ِٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ثٌك٩حق ٚٚؽٛه ع٩لز ِٛؽذز 

و د١ٓ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚوً ِٓ ث٨صؾجٖ ٔقٛ موِجس ث٦ًٕجه ثٌك٩دٟ ٚثٌٌّٕ

 ثٌك٩دٟق ٌُٚ صٛؽو ـٌٚق د١ٓ ٩ٟح ثٌٚؿ ث٤ٚي ٚثٌغجٌظ دجٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز. 
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   ٘وـش ثٌىٖؿ عّج إىث وجٔش ٕ٘جن ـٌٚق هثٌز ـٟ ِْضٜٛ 2012هًثّز ثٌّكٛج)َ

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمز دجٌٕفِ د١ٓ ِٓ ٠ٖجًوْٛ ـٟ لٖٔكز ثٌىٖجـز ِٚٓ ٨ ٠ٖجًوْٛ 

ثٌغج٠ٛٔزق ٚويث ثٌىٖؿ عّج إىث وجٔش ٕ٘جن ـٌٚق هثٌز ـٟ ـ١ٙج ِٓ ٩ٟح ثٌّعج٘و ثٌع١ٍّز 

ِْضٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمز دجٌٕفِ د١ٓ ِٓ ٕجًوٛث ـٟ لٖٔكز ثٌىٖجـز ـٟ و٩ 

ثٌٌّفٍض١ٓ  ثٌّضّٛكز ٚثٌغج٠ٛٔز( ِٚٓ ٕجًوٛث ـ١ٙج ـٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ـم٠ق ٚثصذعش 

 106ٟجٌذج ُِٕٙ  ١186ٕز ثٌوًثّز ِٓ ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ثٌْذذٟ ثٌّمجًْق ٚصىٛٔش ع

ّٕز. ٚلو ٟذك ثٌذجفظ  ٩ٟ17.76ح ؼ١ٌ ِٖجًو١ٓق ـٟ لٖٔكز ثٌىٖجـز دّض٠ّٛ عٌّٞ 

عٍٝ ثٌع١ٕز ع٩ط لهٚثس ٟ٘ ثّضذجٔز ثٌذ١جٔجس ثٌعجِزق ِم١جُ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌٍْٕز 

جٌٕفِ عذجًر دعو ثمضٚجًٖ ِٓ لذً ثٌذجفظق ِٚم١جُ ثٌغمز د 30َ ٠ٚضىْٛ ِٓ 1990

عذجًر دعو ثٌضم١ٕٓق ٚلّفٌ صق١ًٍ ثٌذ١جٔجس ٌٍضقمك ِٓ  17ثٌّنضٌٚ ٌذ١ٌٔٚضٌ ٠ٚضىْٛ ِٓ 

ـٌٚٛ ثٌوًثّز عٓ ثٌٕضجةؼ ثٌضج١ٌز: عوَ ٚؽٛه ـٌٚق ىثس ه٨ٌز إفٚجة١ز د١ٓ ِض٠ّٛ 

هًؽجس ثٌك٩ح ثٌّٖجًو١ٓ ـٟ لٖٔكز ثٌىٖجـز ـٟ ثٌٌّفٍض١ٓ ثٌّضّٛكز ٚثٌغج٠ٛٔز ٚد١ٓ 

ؼ١ٌ ثٌّٖجًو١ٓ عٍٝ ِم١جُ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١زق ٚثٔضٙٝ  ِض٠ّٛ هًؽجس ثٌك٩ح

ثٌذجفظ إٌٝ عوه ِٓ ثٌض١ٙٛجس ِٓ لّ٘ٙج صع٠ََ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌٍك٩ح دجٌٌّفٍز 

 ثٌغج٠ٛٔز.

   ٓٛ٘وـش صعٌؾ ثٌّْجس ثٌم١جه٠ز ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚهًؽضٙج 2012هًثّز لدٛ و )َ

د١ٓ ث٤ٖٔكز ثٌك٩د١ز ٚثٌّْجس ثٌم١جه٠ز ٚثٌّْؤ١ٌٚز  ٌوٜ ع١ٕز ثٌوًثّزق ِٚعٌـز ثٌع٩لز ِج

ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ع١ٕز ثٌوًثّزق ٚثصذعش ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ث٨ًصذجٟٟق ٚصىٛٔش ع١ٕز ثٌوًثّز 

ٟجٌذج ٍِٛع١ٓ عٍٝ ؽ١ّ  ِقجـمجس لكجج ؼَر ـٟ ثٌّوثًُ ثٌقى١ِٛز ٚثٌٛوجٌزق  840ِٓ 

١ٌز ث٨ؽضّجع١زق ٚصٍٛٙش ثٌٕضجةؼ إٌٝ: ٚثّضنوِش ثّضذجٔز ثٌّْجس ثٌم١جه٠زق ٚثّضذجٔز ثٌّْؤٚ

لْ ِؾجي  ثٌّْجس ثٌٖن١ٚز ٚثٌؾ١ّْز( ٌّم١جُ ثٌّْجس ثٌم١جه٠ز ٘ٛ لعٍٝ ث٤ٍٚثْ ثٌْٕذ١ز. 

ٚلْ ِؾجي /ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠ز ٚث٤م٩ل١ز ٍٚٔٗ ٘ٛ لعٍٝ ث٤ٍٚثْ ثٌْٕذ١ز. ٚصٛؽو ع٩لز 

١ز ٌوٜ ثٌّٖجًو١ٓ ـٟ ىثس ه٨ٌز إفٚجة١ز د١ٓ ثٌّْجس ثٌم١جه٠ز ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع

ؽّجعجس ثٌٕٖجٟ ثٌك٩دٟقٚصٛؽو ـٌٚق ىثس ه٨ٌز إفٚجة١ز ـٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز د١ٓ 

ثٌّٖجًو١ٓ ٚؼ١ٌ ثٌّٖجًو١ٓ ـٟ ثٌٕٖجٟ ثٌك٩دٟ صذعج ٌّضؽ١ٌ ثٌّٖجًوز ٌؾ١ّ  ثٌّؾج٨س 

 ٌٚجٌـ ثٌّٖجًو١ٓ

 11-   ٟجع١ز ٌك٩ح َ( ٘وـش صعٌؾ لّج١ٌخ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽض2012ّهًثّز صٌو

ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔزق ٚىٌه ِٓ م٩ي ثٌوًٚ ث٦هثًٞ ٌٍّوًّزق ٚثصذعش ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟق 

ِوثًُ ٔمج١ِز فى١ِٛز عج٠ٛٔزق ٟٚذمش ث٨ّضذجٔز عٍٝ  10ٟٚذمش ثٌوًثّز عٍٝ ع١ٕز ِٓ 

ٟجٌخ ِٓ ٩ٟح ثٌٚؿ ثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ ثٌغجٔٛٞق ِٚٓ م٩ي ثٌضق١ًٍ صذ١ٓ لْ ص١ّٕز  600

دجٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٘ٛ عًّ ٔفْٟ ٠ٌصذ٠ دج٨صؾج٘جس ثٌٕف١ْز  ثٌٖعًٛ ٚث٦فْجُ

ٚثٌّوًوجس ثٌعم١ٍز ٌٍفٌهق ٌيٌه ـٙٛ عًّ ثؽضّجعٟ ٠ٌصذ٠ دجٌوًؽز ث٤ٌٚٝ دع١ٍّز ثٌضٕٖتز 

ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌضٌد١ز ٚثٌضع١ٍُ ٌيث ِٓ ثًٌٌٞٚٞ صٛع١ز ثٌك٩ح ـٟ ؽ١ّ  ٌِثفً ثٌضع١ٍُ 

صقم١ك ث٨ٔضّجء ثٌٟٕٟٛق ًٌٚٝٚر ث٨٘ضّجَ دضقف١َ  ٚدجٌضجٌٟ ث٘ضّجَ ث٦هثًر ثٌّو١ًّز ـٟ

 .ثصؾج٘جس ثٌك٩ح دجٌم١جَ دوًٚ ـجعً ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌٖن١ٚز ٚث١ٌٕٟٛز

 هًثّز(seider, 2008)   ٟ٘وـش ِمجًٔز ثٌضق٨ٛس ـٟ ِٛثلؿ ثٌٌّث٘م١ٓ ث٤وذٌ ّٕجا ـ

ضّجع١زق ٚثصذعش ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز ثٌّٖجًو١ٓ ـٟ هًٚر هًث١ّز عٓ لٞج٠ج ثٌعوثٌز ث٨ؽ

ثٌوًثّز ِٕٙؼ هًثّز ثٌقجٌز ٚثٌوًثّز ثٌٕٛعٟق ٚلؽ٠ٌش عٍٝ إفوٜ ثٌّوثًُ د٠٨ٛز ثٌذجِج 

ف١ظ لصجفش ثٌّوًّز ٌك٩دٙج ـٟ ثٌّٖجًوز ـٟ هًٚر صو٠ًذ١ز فٛي لٞج٠ج ثٌعوثٌز  ث٠ٌِ٤ى١ز

ث٨ؽضّجع١ز ٚصُ هًثّز ٍّٛن ثٌك٩ح لذً ثٌوًٚر ٚدعو٘ج ٚٔٛلٖش ِٛٝٛعجس عو٠ور صضعٍك 

ـٟ لٞج٠ج ثٌعوثٌز ث٨ؽضّجع١ز ِغً ثٌضٌٖه ٚثٌفمٌ ٚثٌؾٛج ـٟ ثٌعجٌُق ٚثٌٙؾٌر ؼ١ٌ ثٌٌٖع١ز. 
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ثّضنوَ ثٌذجفظ دكجلز ٩ِفمز ٚثٌّٖجًوز دجٌّٛل ق ٚوٖفش  ٔضجةؼ  لْ ثٌٌّث٘م١ٓ 

ثٌّٖجًو١ٓ ـٟ ثٌوًٚر ثٌعوثٌز ث٨ؽضّجع١ز ٕٙوس ثٔنفجٝجا دجٌٍْٛن ثٌٍْذٟ عٍٝ ِوثً ثٌفًٚ 

ضجةؼ  ثٌّمجد٩س ِ  ٘ؤ٨ء ثٌٌّث٘م١ٓ ٚثٌضق٩١ٍس لْ ِْضٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌوًثّٟ ٚوٖفش ٔ

 ث٨ؽضّجع١ز عٕوُ٘ لٙذـ عجٌٟ.

  هًثّز(Dodge, Nizzi, Pitt, Rudolph,2007)  ٘وـش صق١ْٓ ِْضٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز

ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌٍْٛن ٌوٜ ثٌك٩حق ٚثصذعش ِٕٙؼ ٕذٗ صؾ٠ٌذٟق ٚلؽ٠ٌش ثٌوًثّز عٍٝ ع١ٕز 

٩ٟح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔزق ٚصُ ثّضنوثَ ثٌّمجد٩س ٚلٛثةُ ثٌٖكخ ِٓ لؽً  ( ٟجٌذج 89ِِٓٓ  

ؽ١ّ  ثٌذ١جٔجسق ٚلو ٟذك عٍٝ ع١ٕز ثٌوًثّز دٌٔجِؾج صو٠ًذ١ج ثّضٌّ ٌّور ّذعز عٌٖ لّذٛعج 

صُ صك٠ٌٖٛ دٙوؾ وّج صُ ـٟ ٘يٖ ثٌوًثّز ثّضنوثَ ِٕٙؾ١ز صضىْٛ ِٓ ٔمجَ ِىجـأر إ٠ؾجد١ز 

عٍٝ ثٌذٌٔجِؼق ف١ظ صُ ل٨ٚ إؽٌثء صق١ًٍ ٌٍوًثّجس ٚث٤دقجط ٚثٌٍمجءثس ثٌفٌه٠ز ٌٍضو٠ًخ 

ٚثٌّمج٨س ثٌْجدمز ٚصذ١ٓ لْ ٕ٘جن ٔٛعج ِٓ ثٌمٍك ثٌٌّصذ٠ دٍْٛو١جس ثٌك٩ح هثمً ثٌؽٌـز 

ثٌٚف١زق إى صعجٟٔ د١تز ثٌضعٍُ دٖىً مجٗ هثمً ثٌّوثًُ ـٟ ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور ِٓ إّ٘جي 

ٌٍّْؤ١ٌٚز ـٟ لهثء ثٌٛثؽذجس ثٌذ١ض١ز ٌٍك٩ح ٚلهثء ثٌضع١ٍُ هثمً ثٌؽٌـز ثٌٚف١زق ٚث٨ـضمجً 

ث٤ًِٛ ثٌٌٚص١ٕ١ز ثٌعجه٠زق ٚلْ لّذجح ٘يٖ ثٌّٖىٍز صعٛه إٌٝ ثٌق١جر ث١ٌٌَّٕز ٚثٌذ١تز ثٌّق١كز 

ٚثٌٛٝ  ث٨لضٚجهٞ ث٨ؽضّجعٟق ٚلٕجًس ٔضجةؼ ث٨مضذجً ثٌذعوٞ فٚٛي صقْٓ هثي 

ؽضّجعٟ ٌوٜ ثٌكٍذزق ٚلٕجًس ثٌٕضجةؼ إفٚجة١ج ـٟ هًؽز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌٍْٛن ث٨

ل٠ٞج إٌٝ فٚٛي ٠ٍجهر ٚثٝقز ـٟ ٚلش ثٌضعٍُ ثٌّضٛثـٌ لعٕجء ثٌقٚز ٚإٌٝ لٔٗ صُ صع٠ََ 

 ثٌذ١تز ثٌضع١ّ١ٍز دٖىً ٚثٝـ.

( ٘وـش ثٌىٖؿ Toumbourou ,2004) &Sanson, Smart Silva,   )2004هًثّز  .1

ٚويٌه ِمجًٔز ثع١ٕٓ ِٓ ثٌّٕجىػ عٓ عٛثًِ ثٌضٕذؤ دجٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚث١ٌْج١ّزق 

ثٌٕم٠ٌز: ّٔٛىػ ثٌضكًٛ ث٨ؽضّجعٟ ّٚٔٛىػ وفج٠ز ثٌضٛثـك ٌّعٌـز ثٌفٌق ـٟ ثٌم١ّز ثٌضٕذؤ٠ز 

ٌٙيٖ ثٌّٕجىػق ٚثٌضعٌؾ إٌٝ ثٌفٌٚق ثٌؾ١ْٕز ـٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١زق ٚثصذعش ثٌوًثّز 

( 260ٌيوًٛ ٚ ( ُِٕٙ ِٓ ث240( ـٌهق  500عٍٝ ع١ٕز ِٓ   ٚلؽ٠ٌشثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟق 

ِٓ ث٦ٔجطق ٚصُ ثمض١جً ع١ٕز ثٌوًثّز ِٓ إفوٜ ثٌوًثّجس ثٌك٠ٍٛز ثٌضٟ صُ إؽٌث ٘ج ـٟ 

لّضٌث١ٌجق ٚثّضنوِش ـٟ ثٌوًثّز ث٨ّضذجٔجس ثٌّْق١ز ٚثٌّمجد٩س ثٌفٌه٠ز ِٓ لؽً ؽّ  

ثٌذ١جٔجسق ٚلو ثّضنوَ ثٌذجفغجْ ِم١جّج ٌم١جُ هًؽز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ص١ّّّٚٙج 

( ـمٌر ٍِٛعز عٍٝ ّضز ِؾج٨س ٟ٘  ِْؤ١ٌٚز ثٌفٌه صؾجٖ ٔفْٗق ِْٚؤ١ٌٚز 56ج ِٓ  ِىٛٔ

ثٌفٌه صؾجٖ لٌّصٗ لٚ عجةٍضٗق ِْٚؤ١ٌٚز ثٌفٌه صؾجٖ ث٩ٌَِء ٚث٤ٙولجءق ِْٚؤ١ٌٚز ثٌفٌه 

لٚ ثٌؾ١ٌثْق ِْٚؤ١ٌٚز ثٌفٌه صؾجٖ ثٌٟٛٓق ٚلم١ٌث ِْؤ١ٌٚز ثٌفٌه صؾجٖ ثٌعجٌُ(ق  ثٌقٟصؾجٖ 

ًثّز إٌٝ لْ ٚثفوث ِٓ وً مّْز ٩ٟح صم٠ٌذج ٠ٖجًوْٛ دٖىً ـجعً ـٟ ٚلٕجًس ٔضجةؼ ثٌو

ٍّٛو١جس ٖٚٔجٟجس صعىِ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌّو١ٔزق ٚلْ للً ِٓ ٚثفو ِٓ وً 

عٌٖر لـٌثه ٠ٖجًوْٛ دٖىً ـجعً ـٟ ثٌٕٖجٟجس ث١ٌْج١ّز ثٌّنضٍفزق ٚلْ ٕ٘جن ـٌٚلج هثٌز 

جٌـ ث٦ٔجطق ٚلم١ٌث لٕجًس ثٌٕضجةؼ إٌٝ لْ إفٚجة١ج ـٟ ِْضٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌٚ

لـٌثه ع١ٕز ثٌوًثّز لو ل ٌٙٚث ل١ّ٘ز لو١ٌ ٌّْؤ١ٌٚجصُٙ ـٟ ثٌَّٕي ٚثٌّوًّز ٚثٌذ١تز لوغٌ 

ِٓ ثٌّْجةً ثٌّضعٍمز دجٌٕٛثفٟ ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌعج١ٌّزق ٚلْ ٠ٍجهر ث٨ًصذجٟ ِ  ث٤لٌثْ 

ج ِْضٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚثٌّوًّز ٚث٤ٌّر ٚثٌّؤّْجس ثٌّؾضّع١ز ٠ؤهٞ إٌٝ ثًصفج

 ث٨ؽضّجع١زق 

٘وـش ل١جُ لعٌ ثٌٌٚثج ثٌٕفْٟ عٍٝ ِوٜ إهًثن ثٌك٩ح   (Guseog, 2003)هًثّز  .2

ٌٍّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٚـمجا ٌٍفٌلز ثٌوًثّز ٚثٌؾِٕ ٚإهًثن ثٌعوثٌزق ٚثصذعش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ 

ُ ثٌغج٠ٛٔز ( ٟجٌذجا ِٓ ثٌؾجِعجس ٚثٌّوث360ًثٌٛٙفٟ ث٨ًصذجٟٟق ٚصىٛٔش ثٌع١ٕز ِٓ  

ثٌى٠ًٛزق ف١ظ صُ دٕجء ِم١جُ ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٚم١جُ ثٌٌٚثج ثٌمجةُ عٍٝ ثٌقىُ 
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ق ٚصًٛٙ ثٌذجفظ إٌٝ ِؾّٛعز ِٓ ثٌٕضجةؼ لّ٘ٙج: لٔٗ صٛؽو ع٩لز ثًصذج١ٟز ث٤م٩لٟ

ٌٟه٠ز ىثس ه٨ٌز د١ٓ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌقىُ ثٌنٍمٟ ٚىٌه ٌوٜ و٩ ثٌع١ٕض١ٓ: ٩ٟح 

٩ٟٚح ثٌؾجِعز ٩ٟٚح ثٌى١ٍز ثٌيوًٛ ٠ؤ٠وْٚ ث٤فىجَ ىثس ثٌكجد  ث٦ْٔجٟٔ لوغٌ  ثٌّوثًُ

ِٓ صٍه ىثس ثٌكجد  ثٌمجٟٔٛٔ فضٝ ٚإْ وجٔش ث٤م١ٌر عجهٌزق ف١ظ لْ ِعمُ ثٌك٩ح 

ثٌى١٠ًٛٓ ٠عضموْٚ لُٔٙ ١ّضٌٚـْٛ ـٟ ثٌّٛثلؿ ثٌّٖجدٙز ٚـك لفىجُِٙ ثٌضٟ لٙوًٚ٘ج إىث 

 ِج ٚٝعٛث ـٟ ثٌّٛثلؿ ـع١ٍجا.

 انتؼمٛت ػهٗ انذراضبد انطبثمخ:

ثصفمش ٘ديٖ ثٌوًثّدز ِد  ِعمدُ ثٌوًثّدجس ـدٟ ثّدضنوثَ ثٌّدٕٙؼ وّدج صضفدك ثٌوًثّدز ثٌقج١ٌدز ِد  

ثٌوًثّجس ثٌْجدمز ـٟ ثٌّعجٌؾدجس ث٦فٚدجة١ز ثٌّْدضنوِز ٚ٘دٟ ثٌّضّٛدكجس ثٌقْدجد١زق ٚث٨ٔقٌثـدجس 

 جٟ.ثٌّع١ج٠ًزق ٚثمضذجًثس ثٌفٌٚق د١ٓ ثٌّضّٛكجسق ِٚعج٩ِس ث٨ًصذ

وّج صضفك ٘يٖ ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز ـٟ ل٘وثـٙج ِ  هًثّز ِموثه ٚهًثّز لدٛ ّجوًٛ ٚهًثّز ٕدٌثح 

ٚهًثّز ثٌّكٛج ٚهًثّز صٌودٟ ـدٟ هًٚ ث٦هثًر ثٌّوًّد١ز ٚثٌّعٍدُ ٚث٤ٖٔدكز ٚثٌذدٌثِؼ ث٦ًٕدجه٠ز 

 ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ثٌكٍذز.

١ٙدج ِد  ث٨صفدجق لٔٙدج ِدٓ ٔفدِ ٟد٩ح ثٌّدوثًُ ثمضٍفش ثٌع١ٕجس ثٌضدٟ صدُ صكذ١دك ثٌوًثّدجس عٍ

َ( ٍٟذددز ثٌٌّفٍددز ثٌغج٠ٛٔددز ـددٟ ِو٠ٕددز ثٌٕجٙددٌر ٟدد٩ح 2014ثٌغج٠ٛٔددز ِغددً هًثّددز إ٠ٕددجُ ٔؾددجً  

. ٚهًثّددز دددج٤ًهَْ( عٍددٝ  ٍٟذددز ٟٚجٌذددجس ثٌٌّفٍددز ثٌغج٠ٛٔددز " 2014ٟٚجٌذددجسق ٚهًثّددز ٕددٌثح  

٠ٕدددز ث٠ٌٌدددجٛ" ٚهًثّددز ثددددٛ ودددٛٓ َ( عٍدددٝ ٟدد٩ح ثٌّعج٘دددو ثٌع١ٍّدددز ثٌغج٠ٛٔددز دّو2012ثٌّكددٛج  

َ( عٍٝ  ثٌك٩ح ثٌّٖجًو١ٓ ٚؼ١ٌ ثٌّٖجًو١ٓ ـٟ ؽّجعجس ثٌٕٖدجٟ ثٌك٩ددٟ  ـدٟ ِقجـمدجس 2012 

َ( عٍدٝ ٟد٩ح ثٌٌّفٍدز ثٌغج٠ٛٔدز ِدٓ 2012لكجج ؼَر ـدٟ ثٌّدوثًُ ثٌقى١ِٛدز ٚثٌٛوجٌدزق ٚصٌودٟ  

عٍٝ  ثٌكٍذدز ثٌّدٌث٘م١ٓ  ( seider, 2008ثٌٚؿ ثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ ثٌغجٔٛٞ دّو٠ٕز ث٠ٌٌجٛق ٚهًثّز  

وّددج ثمضٍفدش ثٌوًثّددز ثٌقج١ٌددز عددٓ دعددٜ ق ث٠ٌِ٤ى١ددزثٌّض١ّد٠َٓ ـددٟ ثٌّددوثًُ ثٌغج٠ٛٔددز د٠٨ٛدز ثٌذجِددج 

ثٌوًثّجس ـٟ ِٕٙؼ ثٌوًثّز ف١ظ ثصذعش هًثّز لجُّ ثٌّٕٙؼ ثٌضؾ٠ٌذٟ ٚهًثّز ّج٠وً ِدٕٙؼ هًثّدز 

 .ثٌقجٌز ٚثٌوًثّز

 نً ما ٌلً:واستفادت الدراسة الحالٌة من هت  الدراسات 

  واألهداؾ وأسةلتهادلورة مشكلة الدراسة  -

 االستفادة من حٌث تؤطٌر االطار النظري  -

 دالدراسة الحالٌة. األدواتقٌاس المسةولٌة االجتماعٌة نً دناء  أدواتاالستفادة من  -

 االستفادة نً رسم معالم االستراتٌجٌة التً ٌنوي الداحث دناةها -

 ٍ مهك انذراضبد ثًب ٚهٙ: ثًُٛب مًٛسد انذراضخ انحبنٛخ ػ

التؤصٌ  اإلسبلمً لموضوع المسإولٌة االجتماعٌة، إت الدراسة تقوم على دحث موضوع  -1
المسإولٌة االجتماعٌة من منظور التردٌة اإلسبلمٌة، وتلك ددحث ُسد  تعزٌزها ونق رإٌة 

 إسبلمٌة، مدنٌة على األدلة الشرعٌة من المصادر األصلٌة للتردٌة اإلسبلمٌة. 
ناولت الدراسة دور المدرسة االدتداةٌة نً تعزٌز المسإولٌة االجتماعٌة لطالدات المدارس ت -2

دحث هتا الموضوع نً هتا  –نً حدود ما أمكن اإلّطبلع علٌه  –االدتداةٌة، حٌث لم ٌسدق 
 المٌدان. 
 اإلطار النظري:

 المحور األول: اإلطار المفاهٌمً للمسئولٌة االجتماعٌة
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 مسؤولٌة االجتماعٌةأوالً: مفهوم ال

ثمدض٩ؾ  إٌدٝثمضٍفش ٚؽٙجس ثٌٕمٌ ـدٟ صع٠ٌدؿ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ٌٍذدجفغ١ٓ ٚىٌده ٠عدٛه 

ٔمٌصُٙ ـٟ ِٚوً ث٨ٌضَثَ. ـّٓ ثٌذجفغ١ٓ ِٓ ٠ٌٜ لْ ِٚوً ث٦ٌَثَ ٠ىدْٛ هثم١ٍدجا ِٚدُٕٙ ِدٓ ٠دٌٜ 

ٚثٌندجًؽٟ عٕدو لْ ِٚوً ث٨ٌضَثَ ٠ىْٛ مجًؽ١جا ِٚدٓ ثٌذدجفغ١ٓ ِدٓ ؽّد  دد١ٓ ثٌّٚدو٠ًٓ ثٌدوثمٍٟ 

ٙفز ِدٓ ٠ْدأي  لٚصع٠ٌفُٙ ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز. ٌيٌه ٠عٌؾ ثٌّعؾُ ث٠١ٌّٛ ثٌّْؤ١ٌٚز دأٔٙج فجٌز 

صم  صذعضٗ ع١ٍزق ٠مدجي لٔدج ددٌٞء ِدٓ ِْدؤ١ٌٚز ٘ديث ثٌعّدً  ِٚدكفٝ ٚث٠ٌَدجس ٚعذدو ثٌمدجهً  لٌِعٓ 

عّد٩ا ٚصكٍدك  لٚ عٍٝ ثٌضَثَ ثٌٖن٘ دّج ٠ٚوً عٕدٗ لد٨ٛا  لم٩ل١ج(. ٚصكٍك 619ق 2011ٚثٌٕؾجًق 

 (. 9َق 2002لج١ٔٛٔجا عٍٝ ث٨ٌضَثَ دئ٩ٙؿ ثٌنكأ ثٌٛثل  عٍٝ ثٌؽ١ٌ ٟذمجا ٌٍمجْٔٛ  ثٌقجًعٟق 

 ٝد١ٌّٖ ّٚدٍٛوٗ ٚٚعدٟ ثٌفدٌه ٠ٚممدز دأٔٙدج: إهًثن ث٨ؽضّجع١دز ثٌّْدتٌٛز ثٌؽجِدوٞ ٠عدٌؾٚ

١ٌز صٖدًّ ( عٍدٝ لْ ثٌّْدؤ39ٚق 2009( ٠ؤودو ثٌٖدجـعٟ 11ق 2011ث٨ؽضّجعٟ  ثٌؽجِوٞق  ٌٍٛثؽخ

ؽ١ّ  ثٌٕمُ ٚثٌضمج١ٌو ثٌضٟ ثٌضََ دٙج ث٦ْٔجْ ِٓ لذً ثٌّؾضّ  ثٌيٞ ٠ع١ٔ ـ١ٗ ٠ٚمذٍٗ ٌّج ٠ٕضؼ ِٕٙج ِدٓ 

ِقّور عٍٝ ٍّٛن ِقّٛه لٚ ِيِز عٍٝ ٍّٛن ِيَِٛق ٚصعٌؾ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دأٔٙج "ِفٙدَٛ 

ٚث١ٌْجّدد١ز ثٌعجِددز ٠عذددٌ عددٓ ِقٚددٍز ثّددضؾجدجس ثٌفددٌه ٔقددٛ ـٙددُ ِٕٚجلٖددز ثٌّٖددى٩س ث٨ؽضّجع١ددز 

ٚثٌضعجْٚ ِ  ث٩ٌَِءق ٚثٌٕٖدجٟ ِعٙدُق ٚثفضدٌثَ آًثةٙدُق ٠ٚديي ثٌؾٙدو ـدٟ ّدذ١ٍُٙق ٚثٌّقجـمدز عٍدٝ 

ّدددّعز ثٌؾّجعدددزق ٚثفضدددٌثَ ثٌٛثؽذدددجس ث٨ؽضّجع١دددزق ٠ُٚعذّدددٌ عٕٙدددج دأٔٙدددج ِدددوٜ إهًثن ثٌفدددٌه ٌدددوًٖٚ 

يث ثٌوًٚ ٚلوًصٗ عٍٝ ث٨ؽضّجعٟ ـٟ ثٌّق٠١ ثٌيٞ ٠ٛؽو ـ١ٗ ِٚج ٠ضٌصخ عٍٝ ىٌه ِٓ صقًّ ٌضذعجس ٘

 ثٌضأع١ٌ عٍٝ ِٓ فٌٛٗ.

 ِج ٌضقًّ ثٌعمٍٟ ٚثٌٕفْٟ ٚثّضعوثهٖ لـعجي ِٓ عٕٗ ٠ٚوً دّج ثٌٌّء إلٌثً ٠ُٚمٚو دجٌّْؤ١ٌٚز

 (.26ق 2002 ثٌقجًعٟق  ٔضجةؼ ِٓ ع١ٍٙج ٠ضٌصخ

( صع٠ٌفددجا مّجّددٟ ث٤دعددجه ,Jaeger,2007, Thornton 993وّددج لددوَ عًٛٔضددْٛ ٚؽددج٠ؾٌ   

ؽضّجع١ددز ٘ددٟ ِعٌـددز ٚهعددُ ٚث٨ٌضددَثَ دج٤ٔمّددز ٚثٌمدد١ُ ثٌو٠ّمٌث١ٟددزق ٚثٌٌؼذددز دجٌعّددً ٌٍّْددؤ١ٌٚز ث٨

ٌٚجٌـ ثٌّؾضّ  ٚلـدٌثهٖق ٚثّدضنوثَ ثٌّعٌـدز ٚثٌّٙدجًثس ٌٍّٚدٍقز ث٨ؽضّجع١دزق ٚصمدو٠ٌ ث٤ٕدنجٗ 

 ثٌّنضٍف١ٓ ٚث٨٘ضّجَ دُٙق ٚثٌّْجءٌز ثٌٖن١ٚز.

وً  ِْؤ١ٌٚز و٘ج ثصفمش عٍٝ لٔٙج صعٕٟٔؾ ِٚٓ م٩ي ثٌضع٠ٌفجس ثٌْجدمز ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز

 ِدج ٔفْٙج ٚلٌّصٙج ِٚؾضّعٙجق ِٓ م٩ي ثٌّمجٌ٘ ثٌوثٌز ع١ٍٙدج ٚثٌضدٟ صٌصىدَ عٍدٝ ِمدوثً ص١ٍّير عٓ

دٚدًٛر  ثٌّْدؤ١ٌٚز ٘ديٖ ٌضقّدً ثّدضعوثه٘ٓ ثٌّؾضّد ق ِٚدوٜ صؾدجٖ ِْدؤ١ٌٚز ِدٓ ثٌض١ٍّيثس دٗ صٖعٌ

ؾ ثٌذجفغز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دأٔٙج " ثٌٚق١ـق ٚع١ٍٗ صُ  ث٨ؽضّجعٟإ٠ؾجد١زق ِّٚجًّز ثٌٍْٛن  ٌّ ع

ِوٜ ثٌضَثَ ثٌض١ٍّيثس دجٌّٙجَ ٚثٌٛثؽذجس ثٌّٕجٟز دٙٓ ٚصكذ١مٙٓ ٌٍضعج١ٌُ ٚثٌم١ُ ث١ِ٩ّ٦ز ٚث٘ضّدجِٙٓ 

 دج٠ٌّٛ ثٌّق٠١ دٙٓ صفجع٩ا ٚصكٛعجا ِٖٚجًوز.

 ثانٌاً: أهمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة للتالمٌذ فً المدارس االبتدائٌة:

ْٔجْ ثدٓ د١تضٗ ث٨ؽضّجع١دز ٚثٌكذ١ع١دز ٚثٌغمجـ١دزق ٠دضعٍُ ِٕٙدج ِدج ٠ْدجعوٖ عٍدٝ ثّدضٌّثً ث٦ و٠ُع

ف١جصدددٗ ث٨ؽضّجع١دددز دضٚدددًٛثصٙج ِٚذجهةٙدددج ثٌضدددٟ صمدددَٛ ع١ٍٙدددج ٘ددديٖ ثٌق١دددجر ث٨ؽضّجع١دددزق ـجٌّْدددؤ١ٌٚز 

ث٨ؽضّجع١ز ـٟ لٍٙٙج صى٠ٛٓ لٌّٞ ِؾضّعٟ ِْضٌّ ٌٗ  لٕىجي ِنضٍفز ٚدٌثِؼ ِضٕٛعزق فضٝ صٚذـ 

ز عجِز ـٟ ثٌّؾضّ ق ٕٚ٘جن ث٘ضّجَ عجٌّٟ دجٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ف١دظق ٠ؤودو ثٌّٕمدٌْٚ عٍدٝ عمجـ

لْ صعٍُ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ـٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾجِعجس لٌِ ًٌٝٚٞ ٚفجؽز ٍِقزق ٌيث ٠ٕذؽٟ إدٌثٍ  

ثٌفدٌه  ٌّج ٌٙدج ِدٓ هًٚ ـعدجي ـدٟ ف١دجر ث٤ـٌثههًٚ ثٌّؤّْجس ثٌضٌد٠ٛز ـٟ ص١ّٕز ٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚز عٕو 

 ( 16 -14ق 2011ؼٌَزق  لدٛٚثٌؾّجعز  
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ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ىثس ٟجد  ثؽضّجعٟ؛ ـٟٙ ٨ صم  عٍٝ عجصك ثٌفدٌه ٚفدوٖق ددً صْدُٙ ـدٟ 

ص١ّٕز ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ِؤّْجس صٌد٠ٛز عو٠دور ِٕٙدج ث٤ّدٌق ٚثٌّوًّدزق ٚثٌؾجِعدزق ٚثٌّْدؾوق 

ً ثٌضغم١فٟ ـٟ إعوثه ث٤دٕجء ٚصٕٖتُٙ. ٨ٚ ٕه ـٟ لْ ٚثٌّؤّْز ث٦ع١ِ٩زق ٚؼ١ٌ٘ج؛ ٤ٔٙج صمَٛ دجٌوٚ

ثٌٖددعًٛ دجٌّْددت١ٌٛز ٚصقّددً صذعجصٙددج ٠ؾعددً ث٦ْٔددجْ ٠مضددٌح لوغددٌ ِددٓ صقمددك ثٌضى١ددؿ ثٌٕفْددٟ ٚصقمددك 

ثٌضٛثـك ثٌٕفْٟ ث٨ؽضّجعٟق ٚصنكٟ ثٌعمذجس ٚثٌٚعجح ثٌضٟ صعضٌٛ ث٦ْٔجْ دكٌق صى١ف١ٗ ِذجٌٕر. 

ِعج٠ٖضٗ ٌٍم١ُ ثٌّؾضّع١ز ث٠ٌْٛز ٚصقًّ ثٌّْت١ٌٛز ِٚٓ عُ ٔمً ٕٚ٘جن ع٩لز ٚع١مز د١ٓ لم٩ق ثٌفٌه ٚ

ِٖددى٩صٗ ٣ٌمدد٠ٌٓق ٚصددَهثه لوًصددٗ عٍددٝ صمذددً ٔفْددٗ ٚثٌٛثلدد  ثٌدديٞ ٠ع١ٖددٗق وّددج صعضذددٌ ثٌّْددت١ٌٛز 

ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ثٌمٞج٠ج ثٌٙجِز ؽوث ٤ٔٙدج صدٌصذ٠ دج٦ْٔدجْ هْٚ ؼ١دٌٖ ِدٓ ثٌّنٍٛلدجسق ٚصقّدً لِجٔدز 

ي ِّٚجًّجس إ٠ؾجد١ز لٚ ٍّذ١ز هثمً ثٌّؾضّ ق ِٓ لؽً ىٌده صمدَٛ ثٌضٌد١دز ثٌّْض١ٌٛز ٠ضٌصخ ع١ٍٗ لـعج

هثمً ثٌّوًّز عٍٝ ص١ّٕز ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١زق ٤ٔٗ ِٓ م٩ٌٙج صضقمدك ثٌكّأ١ٕٔدز ٚث٤ِدجْ  صٌودٟق 

 (243ق 2012

( دأْ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٟ٘ ث٨ًصذدجٟ ددجٌقمٛق ٚثٌٛثؽذدجسق 64ق 1997وّج ىوٌ عغّجْ  

ثٌّؾضّد  ٚثٕدضٌثوُٙ  لـدٌثه٠دٌصذ٠ دّدوٜ ِْدجّ٘ز  لْث٨فض١جؽدجس ٚفدً ثٌّٖدى٩س ٨ددو ِدٓ ـئٕذجج 

٦ٕذجج ثفض١جؽجصُٙ ٚفً ِٖى٩صُٙ ِعضّو٠ٓ عٍٝ لٔفُْٙق ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ع١ٍّز ِضذجهٌز د١ٓ 

 ٚثٌؾّجعجس ٚد١ٓ ثٌّؾضّعجس ثٌّق١ٍز ٚثٌعج١ٌّز.  ث٤ـٌثه

ي ِدٓ ثٌّْدؤ١ٌٚز ٘دُ لـدٌثه ٌدو٠ُٙ ثٌمدوًر عٍدٝ صقّدً ٌيٌه ث٤ـدٌثه ثٌدي٠ٓ ٠ضّضعدْٛ دٖدعًٛ عدج

ِٚٛثؽٙز ثٌٚعجح ٚث٦فْجُ دجٌٛثؽخ ٚثٌؾٌلر ٚثٌّذجهًر ِٚٛثؽٙدز ثٌّٛثلدؿ دّدج ٠ؾدخ لْ  ث٤عذجء

ثٌددي٠ٓ ٌددو٠ُٙ ٕددعًٛ ِددٕنفٜ دجٌّْددؤ١ٌٚز ـٙددُ لٕددنجٗ ٠ضٚددفْٛ دعددوَ ثٌغمددز   ث٤ـددٌثهصٛثؽددٗق ٚلِددج 

ق 2009ٚثٌمدوًر عٍدٝ صقّدً ثٌٚدعجح  فدجػق  دجٌٕفِ ٚٝعؿ ثٌٖن١ٚز ٚث٨ّضْد٩َ ٚعدوَ ثٌؾدٌلر

77 .) 

٠ٚضفك ثٌضٌد٠ٛدْٛ عٍدٝ ث١ّ٘٤دز ثٌذجٌؽدز ٚثٌىذ١دٌر ٌّٛٝدٛج ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ٚث٨٘ضّدجَ 

ٌّٛثؽٙددز ثٌق١ددجر دىددً  ٚإعددوثهٖدض١ّٕضٙددج دٖددضٝ ثٌّٛددجةً ثٌضٌد٠ٛددز ٌٚددمً ٕنٚدد١ز ثٌكجٌددخ ثٌّْددٍُ 

 جاق ٚصض١ّددَ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ِددٓ ِٕمددًٛٙددق١قجا ٚل٠ٛدد إعددوثهثا صفجٙدد١ٍٙج ِٚؾج٨صٙددج ثٌّنضٍفددز 

ًٚٚف١ددجا  ٚلم٩ل١ددجا ثٌضٌد١ددز ث٦ّدد١ِ٩ز دٖدد١ٌّٛضٙج ٦عددوثه ثٌددٕٔء ِددٓ ؽ١ّدد  ثٌؾٛثٔددخ إ٠ّج١ٔددجا ٚعمددو٠جا 

ٚؼج٠ز ًـ١عز ٠ؾدخ  إ٠ّجِٟٔكٌٍخ  ث٩ّ٦َـٟ  ٘جٚلهث ٕٚن١ٚجا ٚٙق١جا ٚثؽضّجع١جا ١ِٕٙٚجاق ـأ١ّ٘ضٙج 

ُ ث٦ّدد٩َ ِٕددي دوث٠ضددٗ دؽددٌُ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز  ـددٟ لٍددٛح لْ ٠ْددعٝ إ١ٌٙددج وددً ِْددٍُق ٌٚمددو ل٘ددض

ٚثٌٍْٛو١جس ثٌق١ّدورق ٚـدك صٕٖدتز  ث٤م٩ل١زثٌٕٔء ِٕي ثٌٚؽٌ ٚثٌعًّ عٍٝ ص١ّٕضٙج ٚص٠َٚوُ٘ دجٌم١ُ 

ثؽضّجع١ددز إّدد١ِ٩ز عم١ّددزق ٌٚمددو وجٔددش هثً ث٤ًلددُ دددٓ لدددٟ ث٤ًلددُ لٚي هثً صٖددٙو عٍددٝ دٕددجء ثٌؾ١ددً 

س ِضوًؽز ِٓ ًّٛي هللا ٍٙٝ هللا ع١ٍدٗ ّٚدٍُق ـٖدٌج إٌدٝ ًٍج ثٌعم١دور ث٤ٚي ِٓ ثٌٚقجدز دنكٛث

 ع١ٍُٙ ِٓ فمٛق ٚٚثؽذجس.  ثٌٕم١ز ـٟ ٔفُّٛٙق ًٚد٠ ثٌع٩لجس ث٤م٠ٛز د١ُٕٙ ٚص١ٝٛـ ِج

( لْ ث٤٘وثؾ ث٨ؽضّجع١ز ٌٍضٌد١ز ث١ِ٩ّ٦ز صُعٕٝ دض١ّٕدز ثٌٖدعًٛ 17ق 2004ٚلٕجً ثٌعؾّٟ  

جّٗ دج٨ٔضّجء إٌٝ ِؾضّعٗ دق١دظ ٠ٙدضُ دمٞدج٠جٖ ِّٚ٘ٛدٗ ٠ٚدٌصذ٠ ثٌؾّجعٟ ٌوٜ ثٌٍُّْ ٚص١ٌّل إفْ

ِدد  لـددٌثهٖ دٌدددجٟ ث٤مددٛر ٚث٤ٌفددز ٚثٌّقذددز ٠ٚقددوط ثٌضىجـددً ث٨ؽضّددجعٟ ِعٙددُ ـددٟ ع٩لددجس ٠ْددٛه٘ج 

ىثس ثٌذدد١ٓ ٚث٦فْددجْ  ٚإٙدد٩ؿثٌضددٌثفُ ٚثٌضعددجٟؿق ٠ٚؽٍددخ ع١ٍٙددج ث٠٦غددجً ٚثٌىددٌَ ٚٙددٍز ثٌددٌفُ 

ٍٝ ثٌٚؽ١ٌ ٚثٌٌعج٠ز ١ٌٍض١ُق ٚثٌّٖجًوز ثٌٛؽوث١ٔز ١ٌٍٍّّْٓ ـ٩ ٣ٌم٠ٌٓق ٚثفضٌثَ ثٌىذ١ٌ ٚثٌعكؿ ع

 ِؾجي ٌٍْن٠ٌز لٚ ثٌضٕجدَ لٚ ّٛء ثٌمٓ.

ثٌضددٟ صقدددظ عٍددٝ ثٌّْدددؤ١ٌٚز  ث٠٢دددجسًٚه ـددٟ ثٌمددٌآْ ثٌىددد٠ٌُ ٚثٌْددٕز ثٌّكٙدددٌر ثٌىغ١ددٌ ِددٓ 

ٚلدجه٠ًٓ عٍدٝ ِٛثؽٙدز ثٌٚدعٛدجس  ِْدت١ٌٛٓث٨ؽضّجع١ز  ٚؼٌّٙج ـٟ لٍدٛح ثٌٕجٕدتزق فضدٝ ٠ىٛٔدٛث 

 ثٌٍّمدجرثٌّْؤ١ٌٚز ثٌعم١ّز  ٚإهًثنٚثٌضؽٍخ ع١ٍٙجقق ٌيٌه ٚؽخ عٍٝ ثٌٌّد١ٓ ثّضٖعجً ٌِثلذز هللا ٌٕج 
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َْ س  عٍٝ عجصمٕج ـٟ صٌد١ز ٘يث ثٌؾ١ً ٠مٛي عَ دأٌَُٛ ْْ ُ٠ ُْ ُ٘د َٚ  ًُ ج ٠َْفَع ّل أَُي َع ْْ ٚؽً ـٟ ِقىُ وضجدٗ:} ٨َ ٠ُ

-ٍٙٝ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ  - لْ ثٌٕذٟ    - عٕٗ ًٟٝ هللا -ثدٓ عٌّ   ق ٚـٟ ثٌقو٠ظ ثٌيٞ ًٚثٖ ٖٕث٤ٔذ١جء: 

ُْ   لجي:      ُوٍُُّى َٚ ثٍج  ًَ  ُْ ثٍج  ِْتٛيُوٍُُّى ًَ  َُ ج َِ ِٗق ث٦ِ ِع١لضِ ًَ  ْٓ ِٗ  ِْٚتٛيَع ٍِْ٘د ثٍج ـِدٟ لَ ًَ  ًُ ُؽد ٌل ثٌ َٚ ِٗق  ِع١لضِ ًَ  ْٓ َع

 َٛ ُ٘ ِؽَٙج  ِْتٛيَٚ ْٚ ٍَ ثِع١َزٌ ـِٟ د١َِْش  ًَ لَرُ  ٌْ َّ ٌْ ث َٚ ِٗق  ِع١لضِ ًَ  ْٓ جِي  تٌٛزَِْٚع َِ ثٍج ـِٟ  ًَ  َُ ٌَْنجِه ث َٚ ِع١لضَِٙجق  ًَ  ْٓ َع

 ِٖ ١ِِّو ِٗق  ِْٚتٛيَّ ِع١لضِ ًَ  ْٓ ِٗ -َع جِي لَد١ِ َِ ثٍج ـِٟ  ًَ  ًُ ُؽ ٌل ثٌ َٚ ْْ لَْو لَجَي:  ْذُش لَ ِْ َف َٚ ِٗ  ِْٚتٛيلَجَي:  ِع١لضِ ًَ  ْٓ  -َع

ثٍج  ًَ  ُْ ُوٍُُّى ِٗ(  ِْٚتٛيَٚ ِع١لضِ ًَ  ْٓ  َع

دضقو٠دو ثٌمٛثعدو ثٌضدٟ صٞدذ٠ ثٌْدٍٛن ث٨ؽضّدجعٟ ٌدوٜ  ث٦ّد٩َٟ "ٚصٙضُ ثٌضٌد١ز ث٨ؽضّجع١ز ـ

ٚ٘ديٖ ثٌدٕمُ صٖدًّ ودً هللا صعدجٌٝ.  إٌدٟٝٚ٘ صعٕٝ دجٌٕمُ ث٨ؽضّجع١ز ٚصٍََ ثٌٕجُ صمٌدجا دٙدج  ث٦ْٔجْ

ِجٌٗ ع٩لز دجٌٍُّْ ِٓ ف١ظ لٖٔكضٗ ثٌضٟ ٠ّجًّٙج ـٌهثا ـٟ ؽّجعز لٚ عٞٛثا ـٟ ِؾضّ ق ـٙدٟ صٙدضُ 

ِدٓ مد٩ي ص١ّٕدز ث٦فْدجُ ٌو٠دٗ دجٌٌّثلذدز ج ّدذقجٔٗ. ـجٌٞدذ٠  ث٦ْٔدجٍْْٛن دجٌٞذ٠ ث٨ؽضّجعٟ ٌ

ثٌٍُّْ ٠ىْٛ لوغٌ ـعج١ٌز ف١ٓ ٠ٕذ  ِدٓ ّدٍكز هثم١ٍدز ٌٚد١ِ ٔض١ؾدز ً٘ذدز  ث٦ْٔجْث٨ؽضّجعٟ ٌٍْٛن 

  (.81 ق2004ِٓ ٍّكز مجًؽ١ز ثٌعؾّٟق 

ة٠ ث٨ؽضّجع١ددز إْ صٌد١ددز ث٦ْٔددجْ ٠٨ّىددٓ لْ صددضُ ث٨ ِددٓ مدد٩ي دعددٜ ثٌّؤّْددجس لٚ ثٌّٛددج

ثٌّنضفٍدزق ٚٔمددٌثا ٌىغددٌر ٘ديٖ ثٌّؤّْددجس ٚصٕٛعٙددج ٚثمدض٩ؾ ثٕددىجٌٙج ٚلّٔجٟٙددج ـمدو عددٌؾ ثٌّؾضّدد  

ثٌٍُّْ عذٌصج٠ًنٗ ثٌك٠ًٛ عوهثا ِدٓ ٘ديٖ ثٌّؤّْدجس ث٨ؽضّجع١دز ثٌضٌد٠ٛدز ٚثٌضع١ّ١ٍدز ثٌّنضٍفدز ثٌضدٟ 

١ٓ فدد١ٓ ثٌضددٟ ٟددٌلس ددد وجٔددش ٔضجؽددجا ٟذ١ع١ددجا ٌٍعو٠ددو ِددٓ ثٌّكجٌددخ ٚثٌضقددو٠جس ٚثٌضؽ١ددٌثس ثٌقٞددج٠ًز

( ٌٚٙدديٖ ثٌّؤّْددجس ثٌضٌد٠ٛددز  ث٤عددٌ ثٌذددجٌػ ـددٟ 18ق 2003دٛ عددٌثهق لٚآمٌعٍددٝ ثٌعددجٌُ ث٨ّدد٩ِٟ 

ث دج٤ّدٌر عدُ ثٌّوًّدز عدُ ّٚدجةً ث٨عد٩َ  ؼٌُ ثٌم١ُ ث٨ؽضّجع١ز ٚث٨م٩ل١ز  ـٟ ٔفُٛ ثٌٕجٕتزق دوءا

ث٤ّدٌر ثٌٍذٕدز ث٤ٌٚدٝ  وّجع١زق ٚصُعدر ـٟ ثٌضٕٖتز ث٨ؽضٚثٌّؾضّ  ٚؼ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٛجة٠ ثٌضٌد٠ٛز ثٌّؤعٌ

ـٟ ثٌذٕجء ث٨ؽضّجعٟق ٚصٍعخ هًٚثا ًة١ْجا ـدٟ ثٌضىجِدً ٚثٌضىجـدً ث٨ؽضّدجعٟقٟٚ٘ ثٌوعجِدز ث٤ّجّد١ز 

ٌٍّؾضّ ق ـئىث وجٔش ث٤ٌّر ـٟ ٚٝ  ثؽضّجعٟ ّد١ٍُق ّدجّ٘ش ِد  ث٤ّدٌ ث٤مدٌٜ ـدٟ دٕدجء ِؾضّد  

 ( 110ق 2005ٙقٟ ِضكًٛ ثٌو١ٔٔق 

ًؽز ث٤ٌٚٝ دعو هًٚ ث٤ٌّر ع١ٍّز صٌد١ز ٚإعوثه ثٌٕٔء ِٕي ثٌٚؽٌ فضٝ ّجٔوس ثٌّوًّز دجٌو

ٚـدك صٌد١دز إّد١ِ٩ز  ٚث٤م٩ل١دزثٌّٙجًثس ثٌٍْٛو١ز ٚث٨ؽضّجع١ز  إصمجٌُِٔٙفٍز ثٌٕٞؼ ٚثٌعًّ عٍٝ 

ٕددجٍِزق ف١ددظ لوددوس ثٌذقددٛط ثٌع١ٍّددز  ٝددًٌٚر ؽعددً ثٌكجٌددخ ٠ق١ددج مذددٌثس ٠ددضعٍُ ـ١ٙددج ثٌّْددؤ١ٌٚز 

ث ثٌْدٍٛن ٌو٠دٗق ٚدٙديث صىدْٛ ثٌّوًّدز ّٚدكجا صٌد٠ٛدجا ِٕجّدذجا ٌّٕدٛ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚصع٠ََ ٘دي

 ثؽضّجعٟث٨ؽضّجع١ز عٕو لعٞجةٗق ٚع١ٍٗ ـئْ ؽجٔخ وذ١ٌ ِٓ ٖٔأر ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز  ٟ٘ ٔضجػ 

٤ٔٙج صضعٍُ ٚصّٕدٛ ٚصىضْدخ صدو٠ًؾ١جا عدٓ ٠ٌٟدك ثٌضٌد١دز ٚثٌضٕٖدتز ث٨ؽضّجع١دز ِدٓ مد٩ي ِؤّْدجصٙج 

ٚلْ ثٌؾٙدددً دضقّددً ثٌّْدددؤ١ٌٚز لٚ ؼ١جدٙددج لٚ ٝدددعفٙج ٌددوٜ ثٌفدددٌه ٠ددؤعٌ عٍدددٝ ثٌّؾضّددد ق  ثٌضٌد٠ٛددزق

 (. 31ق 2007 ٔجٙؿق  ثصؾج٘ٙجـجٌّؾضّعجس صذٕٝ ٚصضكًٛ دأـٌثه٘ج ثٌي٠ٓ ٠ٖعٌْٚ دجٌٛثؽخ 

ـٍيٌه صضقوه ل١ّ٘ز ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ِٓ ٚثل  ِجصؤه٠ٗ ِٓ ًّجٌز ـٟ صٌد١ز ث٤ـدٌثه ـدٟ ّد١ٕٓ 

ـٙددٟ ثٌّؤّْددز ثٌضددٟ صضعٙددو ثٌكفددً ٚصضْددٍّٗ ِددٓ ثّددٌصٗق ٌضذجٕددٌ ِْددت١ٌٛز ثٌٌعج٠ددز ف١ددجصُٙ ث٤ٌٚددٝق 

ق 2005ٚثٌض١ّٕدز ٌٖنٚد١ضٗ ثٌمجهِددزق ٚ٘دٟ ـدٟ ىٌدده ِؤصّٕدز عٍدٝ لعددَ ِج٠ّضٍىدٗ ثٌّؾضّد   ثٌددو١ٔٔق 

ا  هًٚثا  صٍعدخ ف١دظ ٌٍكد٩حق ث٨ؽضّدجعٟ ثٌضفجعدً د١تجس لُ٘ ِٓ ثٌّوًّز صعو وّج(. 64  ـدٟ لّجّد١ج

 ٌضع٠َدَ ثٌفعجٌدز ث٨ؽضّجع١ز ثٌّؤّْجس إفوٜ ٟ٘ ٚثٌّوًّز ِْضمذٍُٙق صقو٠وٚ ٕن١ٚجصُٙ صٖى١ً

 ٚثٌّذدجها ث٤ـىدجً ٚص١ّٕدز ث٠٦ؾجد١دز ثٌٕفْد١ز ٚث٨صؾج٘دجس ثٌمد١ُ ٚصٖؾ١  ثٌّمذٌٛز ثٌٍْٛو١ز ث٤ّٔجٟ

  (.166 ق2015 ثٌع١ٍّز ثٌّعٍِٟٛق ٚثٌقمجةك

  ثٌق١ددجر ث٨ؽضّجع١دز ِٚٚددجٔ  ثٌّوًّدز ٘ددٟ ثٌذ١تدز ثٌغج١ٔددز ٌٍكجٌدخ دعددو ث٤ّدٌر ٚ٘ددٟ ِٚدجٔ وصعد

ثٌضعٍُق ٚـ١ٙج ٠مٟٞ ثٌكجٌخ ؽدَءثا وذ١دٌثا ِدٓ ف١جصدٗ ث١ِٛ١ٌدزق ٠ضٍمدٝ ـ١ٙدج ٙدٕٛؾ ثٌضٌد١دز ٚلٌدٛثْ ثٌعٍدُ 
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ٚثٌّعٌـزق ٟٚ٘ عجًِ ؽٌٛ٘ٞ ـٟ صى٠ٛٓ ٕن١ٚز ثٌفٌه ٚصمو٠ٌ ثصؾج٘جصٗ ّٚدٍٛوٗ ٚع٩لضدٗ ددجٌّؾضّ  

دٛ ١فز ثٌضٌد١ز ٚٔمً ثٌغمجـز ثٌّضكًٛرق ِٓ م٩ي ث٤وذٌق ٟٚ٘ ثٌّؤّْز ث٨ؽضّجع١ز ث١ٌٌّّز ثٌضٟ صمَٛ 

ثٌذٌثِؼ ثٌضٟ ٠ضُ صمو٠ّٙج ٌٍك٩ح ـٟ صوع١ُ لد١ُ ثٌّْدت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١دز ث٠٦ؾجد١دزق ٚصع٠ََّ٘دج ِٚمجِٚدز 

ثٌٞؽٟٛ ث٨ؽضّجع١ز ٚٝؽٟٛ ث٤لدٌثْ ثٌضدٟ ٠ّىدٓ لْ صدؤهٞ إٌدٝ ثٌْدٍٛن ثٌّٞدجه ٌٍّؾضّد ؛ ٚلٝدجؾ 

ثٌّوًّز دج٤ًٙ ًٌٝٚر ثؽضّجع١ز ٌؾأ ثٌّؾضّ  إٌدٝ إٖٔدجةٙج لْ    (545ق 2015 فٛثٌز ٚثًٌٖٛدؾٟ

٦ٕذجج ثٌقجؽجس ثٌٕف١ْز ٚثٌضٌد٠ٛز ثٌضٟ عؾَس ث٤ٌّر عٓ إٕذجعٙج دعدو لْ صعمدوس ثٌق١دجرق ـأٙدذقش 

ثٌّوًّز ِؾضّعدج ٙدؽ١ٌثا ٠عد١ٔ ـ١دٗ ثٌكد٩ح ١ٌضٍمدٛث ثٌعٍدُ ٚثٌّعٌـدزق ٠ٚضعٍّدٛث ث٨عضّدجه عٍدٝ ثٌدٕفِق 

ثَ ثٌمجْٔٛق ٚثٌضّْه ددجٌقمٛقق ٚلهثء ثٌٛثؽذدجسق ٚثٌضٞدق١ز ـدٟ ّدذ١ً ثٌقدك ٚصقًّ ثٌّْؤ١ٌٚزق ٚثفضٌ

 ٚثٌعًّ.

ث٨دضوثة١ز ِٓ لدٌٍ ثٌٌّثفً ثٌضع١ّ١ٍز دجٌضع١ٍُ ثٌعجَ ل١ّ٘ز ِٓ ف١ظ إوْجح ص١ِ٩دي٘ج   ثٌٌّفٍز وصُع

ي  لدد١ُ ّٚددٍٛو١جس ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددزق ف١ددظ صىّددٓ ل١ّ٘ددز ص١ّٕددز لدد١ُ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ٌض١ِ٩دد

ثٌٌّفٍددز ث٨دضوثة١ددز وٛٔٙددج صؾعددً ثٌض١ِ٩ددي  عٕٚددٌثا ـعددج٨ا ـددٟ ثٌّؾضّدد  دع١ددوثا عددٓ وددً ثٌؾٛثٔددخ ثٌْددٍذ١ز 

ٚث٩ٌِذج٨رق صؽٌُ ـٟ ٔفْٗ ثٌٍْٛن ثٌٚق١ـق ٚـٟ صٕٖتضٗ ثٌضٕٖتز ث١ٌٍّْزق ِٙضّجا دّٖى٩س ؼ١دٌٖ ِدٓ 

ضٌصدخ عٍدٝ ّدٍٛوٗ وّدٛثٟٓ ـدٟ ثٌٕجُ ث٘ضّجِجا ٠قفَٖ ٌٍّْجّ٘ز ثٌفع١ٍز ـٟ فٍٙجق ٠ٚوًن ثٌٕضجةؼ ثٌضدٟ ص

ثٌّْددضمذًق ٠ٚددضعٍُ لْ ٠ٞددقٟ ـددٟ ّددذ١ً ثٌؾّجعددز لٚ ثٌٚددجٌـ ثٌعددجَ دددذعٜ ِٚددجٌقٗ ثٌٖنٚدد١ز إىث 

صعجًٝش ِ  ثٌٍّٚقز ثٌعجِزق ٚصؾعٍٗ ِضمذ٩ا ٚٚثع١جا ٌٍضؽ١ٌثس ثٌضٟ صقوط ِٓ لؽً ثٌض١ّٕز ٚثٌضموَ ـدٟ 

 (. 545ق 2015 فٛثٌزق ثًٌٖٛدؾٟق  ثٌٕمُ ِٚؤّْجصٙج

ٚث٨ؽضّددجعٟ ـئٔٙددج  ث٤م٩لددٟٛٙدد١ز ثٌٌّفٍددز ث٨دضوثة١ددز وٛٔٙددج ٌِفٍددز ثٌضىدد٠ٛٓ ٔمددٌثا ٌنٚ

صفٌٛ ًٌٝٚر صٖى١ً ٕن١ٚز ثٌض١ٍّيثس ٚدٕجء ل١ُ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٕي ٙؽٌُ٘ ؛ ٚصعٍد١ُّٙ 

 ٚث٤مدد٩قثٌْددٍٛن ثٌٚددق١ـ ٚصٚددق١ـ ثٌْددٍٛو١جس ثٌنجٟتددز ٌددوٜ ثٌكجٌذددجس ٚصعٍدد١ُّٙ لٛثعددو ثٌٕمددجَ 

َثَ دج٤ٔمّددز ثٌّوًّدد١ز ٚثٌّقجـمددز عٍددٝ ثٌٍّى١ددز ثٌعجِددز ٚص١ّٕددز ًٚؿ ثٌدد٨ٛء ٚصع٠ٛددوُ٘ عٍددٝ ث٨ٌضدد

ٌٍّوًّزق ٚث٨٘ضّجَ ـٟ ثٌٕمجـز ثٌٖن١ٚز ٚثٌعجِز ٚص١ّٕز ثٌغمز دجٌٕفِق ٚثٌعًّ عٍٝ ص١ّٕدز  ٚث٨ٔضّجء

 ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 

 ٌمكن إدراج أهمٌة المسإولٌة االجتماعٌة نً النقاط اآلتٌة:و

راً ناعبلً نً المجتمع دعٌدا عرن كر  الجوانرل السرلدٌة والبلمدراالة، مهتمرا تجع  الفرد عنص .1
 دمشكبلت ؼٌر  من الناس اهتماما ٌحفز  للمساهمة الفعلٌة نً حلها.

تجع  الفرد ٌدرك النتاةج التً تترتل على سلوكه كمواطن، نالشرخ  الرتي ٌرنرع صروت  .2
لة متاكرترره ٌعررد شخصررا المررتٌاع وٌحرررم جررار  المرررٌا مررن الراحررة والطالررل مررن مواصرر

تنقصه المسةولٌة. أما الفرد تو المسةولٌة االجتماعٌة العالٌة وٌضحً نً سدٌ  الجماعة أو 
 الصالح العام ددعا مصالحه الشخصٌة إتا تعارضت مع المصلحة العامة.

تجعرر  الفرررد متقرردبلً وواعٌرراً للتؽٌرررات التررً تحرردث مررن أجرر  التنمٌررة والتقرردم نررً الررنظم  .3
دررر  أن الجهررر  دالمسرررةولٌة والرررنق  نٌهرررا ألشرررد خطررررا علرررى هرررت  الرررنظم والمإسسرررات، 

والمإسسرات مررن الجهرر  دهدارتهرا أو تشررؽٌلهاه ألن الجهرر  األو  ٌردمر قدرر  أن ٌعطرر ، أمررا 
 الجه  الثانً وٌعط  دالقدر التي ٌمكن إصبلحه أو تعوٌضه.

ات وتؽٌررر دراسررة الترروازن دررٌن التحرروالت والتؽٌرررات السرررٌعة التررً تجررري نررً المجتمعرر .4
شخصٌة الفرد نً المجتمع دحٌث ٌحس الفرد أن هرت  التحروالت والتؽٌررات منره ولره وأنره 

 مسةو  عنها.
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تفٌد القاةمٌن على شةون التردٌة وأجهزتها ومإسساتها والمشتؽلٌن دهرا دطرٌقرة مداشررة أو  .5
 (55، 1997ؼٌر مداشرة نً تنمٌة اإلحساس دالمسةولٌة عند التبلمٌت. )عثمان، 

 مًُٛخ انًطؤٔنٛخ االرتًبػٛخ فٙ ٔزارح  انتؼهٛى  ثبنًًهكخ انؼرثٛخ انطؼٕدٚخ أًْٛخ

صددأصٟ ص١ّٕددز ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ـددٟ ل٠ٌٛٚددجس ثٌضٌد١ددز ـددٟ ١ّجّددز ثٌضعٍدد١ُ دجٌٍّّىددز ثٌعٌد١ددز 

٠ٍدٟ: ثفضدٌثَ ثٌقمدٛق ثٌعجِدزق ثٌضىجـدً ث٨ؽضّدجعٟ دد١ٓ  ّدج": ٚصؾْدوٖ ث١ٌْجّدز ثٌضع١ّ١ٍدز ـ١ ثٌْعٛه٠ز

ٌّؾضّدد ق ثٌٕٚددـ ثٌّضذددجهي ددد١ٓ ثٌٌثعددٟ ٚثٌٌع١ددز دّددج ٠ىفددً ثٌقمددٛق ثٌعجِددز ٠ّٕٚددٟ ثٌدد٨ٛء ث لـددٌثه

 ٚلدددو ّدددجّ٘ش دعدددٜ ثٌذدددٌثِؼ ثٌضدددٟ ثٍٟمضٙدددج ٍٚثًر ثٌضعٍددد١ُ (. 44ق 2002 ثٌقجِدددوق  ٚث٦مددد٩ٗ

ِددؤمٌثا ـددٟ صع٠َددَ ِفٙددَٛ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددزق ِغددً دٌٔددجِؼ  ـكددٓ(  ثٌددو١ًٌ ثٌضٕم١ّددٟق ٍٚثًر 

(. " ٚ٘دددٛ دٌٔدددجِؼ ٟٕٚدددٟ ٠ْدددعٝ ٌض١ّٕدددز ثٌٖنٚددد١ز ٚث٨ؽضّجع١دددز ٌٍكددد٩ح 12ـ: ٘ددد1436ثٌضعٍددد١ُق 

ًٍ دد٨ٛر لِدٌٖ ٍٚثًر ثٌضعٍد١ُق  ٚثٌكجٌذجس ٦عوثه ؽ١ً ِؤوٍو ٌيثصٗ ٚثعٍك دٕفْٗ ِٕضُ ٌٟٕٛٗ ٚلِضدٗق ـندٛ

(. 12ق 2016
 

وّج لْ ٔمجَ ثٌضع١ٍُ دجٌٍّّىدز ثٌعٌد١دز ثٌْدعٛه٠ز ٠مدَٛ عٍدٝ لّدِ ِٚذدجهٞء ِْٚدٍّجس ثٌضٌد١دز 

١ِ٩ّ٦زق ٚثٌضٌد١ز عٍٝ ثٌم١ُ ىٌه لْ ٌىً لِز ل١ّجا ٚثم٩ل١جس ٚآهثح ثؽضّجع١ز ٨دو لْ ٠ٍُْ دٙج ـدٟ ث

١ِوثْ ثٌضع١ٍُ ٚثٌضٌد١زق ٚ٘يٖ ّجعوس عٍٝ دٕدجء ٕنٚد١ز ثٌض١ِ٩دي دٖنٚد١ز ِض١ّدَر عدٓ ٕنٚد١جس 

لٖدز ٚؽدوثي ٚلْ ث٤ُِ ث٤مٌٜق ـئىث وٕج ٌٔدٟ ث٤ؽ١جي صٌد١ز إ١ِ٩ّز ـ٩دو ِدٓ لْ ٔٙدضُ دٙدج هْٚ ِٕج

 ٔفْددددددددـ ٌٙددددددددج ِؾددددددددج٨س ـددددددددٟ ِٕددددددددج٘ؼ ثٌضعٍدددددددد١ُ ٚثٌضٌد١ددددددددزق ٠ٚؾددددددددخ لْ صٌثعددددددددٝ ـددددددددٟ 

ث٤ٖٔددكز ثٌّوًّدد١زق ٚلْ ٠ددوًح ثٌددٕٔء ع١ٍٙددج ٠ٚنضذددٌ ـ١ٙددجق ٚ٘دديٖ ثٌمدد١ُ صْددجعو ل٠ٞددج عٍددٝ إٝددفجء 

ق 2009ث٠ٌٛٙز ث١ِ٩ّ٦ز عٍٝ ث٤ؽ١دجي ٚصْدجعو عٍدٝ ٔؾدجفُٙ ـدٟ ف١دجصُٙ ثٌعجِدز ٚثٌنجٙدز ٠جٌؾٓق 

44 .) 

لمٌٜ صعضذٌ ِوثًُ ثٌضعٍد١ُ ثٌعدجَ إفدوٜ ٌِثفدً ثٌضعٍد١ُ ثٌعدجَ ٩ٟٚدٙدج ٘دُ ـدٟ ّدٓ  ِٓ ؽٙز

ثٌٖذجحق ٚ٘يٖ ثٌٌّفٍز ٌٙج ٟذ١عضٙج ثٌنجٙدز ِدٓ ف١دظ ّدٓ ثٌكد٩ح ٚمٚدجة٘ ّٔدُٛ٘ ـ١ٙدجق ٚ٘دٟ 

صضكٍخ صٛؽ١ٗ صٍه ثٌموًثس ثٌىجِٕزق ٚثّضعوثهثصٗ ثٌّنضٍفز ثٌضٟ صمٌٙ ـٟ ٘يٖ ثٌفضدٌرق ٚصٛؽ١ٙٙدج ٔقدٛ 

ثٌضكٛع١ز ٚثٌّٖجًوز ـدٟ دٕدجء ثٌّؾضّد  ًٚل١دٗ ِدٓ مد٩ي إ ٙدجً  ث٤عّجي١ٌ ِّٚجًّز فخ ـعً ثٌن

 (.17ق2001ِْؤ١ٌٚضٗ ث٨ؽضّجع١ز   ثٌٌـجعٟق 

صْددعٝ ٍٚثًر ثٌضعٍدد١ُ دجٌٍّّىددز ثٌعٌد١ددز ثٌْددعٛه٠ز ِددٓ مدد٩ي ث٦ٕددٌثؾ ٚثٌّضجدعددز ٚثٌمددٌثًثس 

جَ ثٌىذ١ددٌ ٚصٌّدد١نٗ ٌددوٜ ٩ٟدٙددج ٚثٌضعددج١ُِ ثٌٚددجهًر ِٕٙددج إٌددٝ إ٠دد٩ء ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ث٨٘ضّدد

دج١ٌّددوثْ ثٌضٌدددٛٞ ِددٓ مدد٩ي صٕف١ددي ث٤٘ددوثؾ ثٌضددٟ ًٚهس د١ْجّددز ثٌضعٍدد١ُ دجٌٍّّىددز ٚثٌضددٟ صٕجٌٚددش 

ث٤٘وثؾ ثٌدٛثًهر ـ١ٙدج ثٌىغ١دٌ ِدٓ ِمدجٌ٘ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ٚ٘دٟ ٔفدِ ث٤٘دوثؾ ثٌضدٟ ٠ٕٖدو٘ج 

ٌٍكجٌددخق ٚدٕددجء  ٚث٤م٩لددٟ جعٟٚث٨ؽضّدد ثٌٌٚفددٟ ثٌّؾضّدد  ِددٓ مدد٩ي ث٨٘ضّددجَ دجٌكجٌددخ دجٌذٕددجء

ث ِٚٙجًثصٗ ث٨ؽضّجع١زق ١ٌىْٛ ثصؾج٘جصٗق ٛا جق ِضعجٚٔاجق ِضقجداجق  عٞ ِؾضّعدٗق  ـٟ ِْت٨ٛا ِؤِٕاجق ِٕضؾا

ق 2009ٚإعدوثهُ٘  ثٌقدجٍِٟق  ثٌكد٩ح ّٔدٛ ثّضىّجي لدعجه لفو ث٨ؽضّجع١ز ثٌّْؤ١ٌٚز صعضذٌ عُ ِٚٓ

10 .) 

( ثٔٗ إىث وجٔش ثٌّوًّز ثٌّؤّْز 80ق 2001جعٟ  ٚعٍٝ ِْضٜٛ إهثًر ثٌّوًّز ـمو ىوٌ ثٌٌـ

ثٌّؾضّ  ٚصكٍعجصٗ ـٟ صٌد١ز لدٕجةٗ ـدئْ إهثًر ثٌّوًّدز ٌٙدج  ل٘وثؾث٨ؽضّجع١ز ثٌضٟ ِٓ م٩ٌٙج صضقمك 

 ٚإعوثهثٌّوًّز وّؤّْز صع١ّ١ٍز صٌد٠ٛز ٚصٛؽ١ٙ١ٗ ٌٍضٌد١ز ٚدٕجء ثٌم١ُ  ل١ّ٘زل١ّ٘ز مجٙز صْضّو ِٓ 

 ثٌّٛثٟٓ ثٌٚجٌـ.

ّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ِكٍذدجا ِّٙدجا ٚٝد٠ًٌٚجا صذٕضدٗ ٍٚثًر ثٌضعٍد١ُ ٌضكدًٛ ثٌّؾضّد  ٌيٌه صعو ثٌ

ّٖٚٔٛ ٚٔمّّش ثٌّٖج٠ً  ث١ٌٕٟٛز ٚثٌضٌد٠ٛز ٌضو٠ًخ ثٌض١ِ٩ي دجٌم١جَ دٛثؽذجصُٙ ٍّٚٛو١جصُٙ صؾجٖ ٔفْدٗ 

 ل٨ٚا ٚصؾجٖ ِؾضّعٗ ٟٕٚٚٗ ٚعٍّٗق ِْضٖعٌثا هِٚجا ٌِثلذز هللا صعجٌٝ ٌٗ ـٟ ثٌٌْ ٚثٌعٍٓ.
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ِٓ ثٌٚدفجس ثٌضدٟ ٠ؾدخ لْ ٠ضقٍدـٝ دٙدج ودـً ـدـٌه  ٌٜ ثٌذجفغز لْ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز صُعوٚص

ـٟ ثٌّؾضّ  ثٌيٞ ٠ٌ٠و لْ ٠ضكًٛ ٠ّٕٚدٛ؛ ٤ْ ٔٙٞدـز ٘دـيث ثٌّؾضّد  صضٛلدـؿ عٍدـٝ لـدـٌثهٖق ـجٌؾٙدً 

دجٌّْددت١ٌٛز ٚثٌددٕم٘ ـ١ٙددج ٚٝددعؿ ّٔٛ٘ددج ٠ّغددً مكددٌثا ٕددو٠وثا عٍددـٝ ثٌّؾضّدد ق ٠ٚعضددـذٌ ٔٛعددجا ِددٓ 

ٝكٌثح ثٌٕفْٟ ٚث٨ؽضّجعٟق وّج لْ ثٌّْـت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٝـ٠ًٌٚز ٌٚـ٩ؿ ثٌّؾضّـ  وىـًق ث٨

( 167ق 2000ٚصقّـً ثٌّْت١ٌٛز ِعٕجٖ ثٌّّجًّز ثٌفع١ٍز ٌٍّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٚ٘يث ِج لووٖ ٌٍ٘ثْ 

ـز ِجّدـز ثٌيٞ ًد٠ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ـٟ صٛثــك ثٌٖنٚـ١ز ٚثٌٚقز ثٌٕف١ْزق ــجٌّؾضّ  ـٟ فجؽ

 إٌٝ ث٤ــٌثه ثٌـي٠ٓ ٠ْـضك١عْٛ صقّـً ِْت١ٌٛز ثٌم١جَ دج٤عّجي ثٌضٟ صنوَ ِضكٍذجصٗ.

وّج إْ إفْجُ لـٌثه ثٌّؾضّ  دّْت١ٌٛجصُٙ ٔقٛ لٔفُْٙ ٚٔقٛ ِؾضّعُٙ ًوٓ لّجّٟ ُِٚٙ ـٟ 

ثٌق١ددجرق ٚدوٚٔددٗ صٚددذـ ثٌق١ددجر ـٛٝددٝ ٚصٖدد١  ٕدد٠ٌعز ثٌؽددجحق ف١ددظ ٠أوددً ثٌمددٛٞ ثٌٞددع١ؿق ٠ٕٚعددوَ 

ْٚق ٚصؽٍددخ ث٤ٔج١ٔددز ٚثٌفٌه٠ددزق ـج٦فْددجُ دجٌّْددت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ددز ٠ٚددمٍٗ ثٌٖددعًٛ دجٌٛثؽددخق ثٌضعددج

٠ٚددؤهٞ إٌددٝ ث٨ٌضددَثَ دجٌّعددج١٠ٌ ٚثٌمٛثعددو ث٦ْٔددج١ٔز ثٌضددٟ صمددٛه إٌددٝ ٚفددور ثٌّؾضّدد  ٚصدد ٌؿ لـددٌثهٖ 

ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٟ٘ ؽَء ِٓ ثٌّْت١ٌٛز دٚفز عجِزق ـجٌفٌه ِْتٛي عٓ ٔفْدٗ ٚعدٓ ثٌؾّجعدزق 

ٚثٌؾّجعددز ِْددتٌٛز عددٓ ٔفْددٙج ٚل٘ددوثـٙجق ٚعددٓ لعٞددجةٙج وددأـٌثه ـددٟ ؽ١ّدد  ث٤ِددًٛ ٚث٤فددٛثيق 

ٚثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٠ًٌٚٝز ٌٍٍّٚقز ثٌعجِزق ٚـٟ ٝدٛةٙج صضقمدك ثٌٛفدور ٚصضّجّده ثٌؾّجعدزق 

٠ٕٚعُ ثٌّؾضّ  دجٌْد٩َ. ـجٌّْدت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١دز صفدٌٛ ثٌضعدجْٚق ٚث٨ٌضدَثَق ٚثٌضٞدجِٓ ٚث٨فضدٌثَق 

 ٌقخق ٚثٌو٠ّمٌث١ٟز ـٟ ثٌّعجٍِزق ٚثٌّٖجًوز ثٌؾجهر.ٚث

 ثالثاً: مجاالت المسؤولٌة االجتماعٌة

ٕ٘جٌدده لٕددىجي ِٚؾددج٨س ِضعددوهر ٌٍّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددزق ٚلددو  لوددو ع١ٍٙددج ث٦ّدد٩َق ف١ددظ لْ 

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز وّذول ِٓ لدٌٍ هعجةُ ثٌق١جر ثٌّؾضّع١ز ث٠ًٌٌٚٞزق ـٙدٟ ّدذ١ً ٌٍضمدوَ ثٌفدٌهٞ 

ٍٗ ثٌّْت١ٌٛز صؾجٖ ٔفْٗ ٚصؾجٖ  ّّ ٚث٨ؽضّجعٟق دً إْ ثٌم١ّز ثٌقم١م١ز ٌٍفٌه ـٟ ِؾضّعٗق صُمجُ دّوٜ صق

ٚلو صعوهس ِؾج٨س ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚصٕجٌٚش ؽٛثٔخ ِنضٍفدز ( 18ق 2001ث٢م٠ٌٓ ثٌّكٌـٟق 

ـمو ٚٝـ ثٌقجًعٟ  ٌوٜ لـٌثه ثٌّؾضّ  ف١ظ ٌُ صعو  ِقوهر عٍٝ ِْؤ١ٌٚز ثٌفٌه صؾجٖ ٔفْٗ ٚلٌّصٗ ـم٠ق

ؽ١ٌثٔدٗ ٩ٍِٚةدٗ ْدؤ١ٌٚز ثٌفدٌه صؾدجٖ ٔفْدٗ ٚلّدٌصٗ ٚلْ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٘دٟ ِ( 19ق 2002 

لٙولجةٗق ِْٚؤ١ٌٚضٗ ٔقٛ ثٌمذ١ٍدز ٚثٌقدٟ ٚثٌّو٠ٕدز ٚثٌدٟٛٓ ٚثٌعدجٌُ ٚثٌىدْٛ ٚصٖدًّ عّدجًر ث٤ًٛ 

لًٚه ثٌقدجًعٟ  ـمدو ـقْدخ ٚثفدو ؽجٔدخ ـدٟ صمٙدٌ ٨ ث٨ؽضّجع١دز ثٌّْدؤ١ٌٚزٚثٌٌـدك ددجٌق١ٛثْق ٚ

ٚلو  ٌٙج صًٖٚٛ ٚـك ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ـ١ٙج صضؾٍٝ ٚثٌضٟ ِٓ ثٌّؾج٨س  ( ِؾّٛعز20ق 2002 

 ٟ٘:  ثٌّؾج٨س صُ ص١ّٕٞٙج ـٟ دٕجء لهثر ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز ٚ٘يٖ

 علرى المسرتوى وحٌاتره نفسره دحماٌرة مطالرل المجتمرع هتا نً الشخ  : نهنالشخصً الجانب .1
 عٌشره وترؤمٌن مصردر أسررته وصرحة لصرحته ووعٌره الشخصرٌة سبلمته نً والمعنوي المادي

 األساسٌة. الحٌاة ضرورات من وؼٌرها المشروعة دالطرق

 وتثقٌرؾ نفسره أدناةره تردٌرة عرن ومسةو  مطالل المجتمع نً الفرد : نهنواألبناء األسرة جانب .2
 .عنه جتماعٌةالثقانٌة واال األخطار ودرء المجتمع تماسك على والمحانظة مجتمعه وأدناء

 الخاصة والعامة دٌةته دحماٌة مطالل المجتمع هتا نً الفرد : نهنالعامة والمصلحة البٌئة جانب .3
 وأمتره الصرؽٌر ووطنره مجتمعره مقردرات صرٌانة نرً والمسراهمة نظانتهرا علرى والمحانظرة
 .اإلسبلمٌة

 وم درالنهواالٌر مطالرل المجتمرع نرً الفررد نرهنالصححٌة:  السالمةوالمرورٌة  السالمة جانب .4
 أصردحت المخردرات والترً مآسرً نرً والوقروع السرٌر حروادث مرن األرواح حماٌرة نرً دردور 
 .ٌكفً ال وحد  الدولة ودور ٌوم دعد ٌوًما تتزاٌد
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 ٌحٌط دالوعً دما الٌوم مطالل المجتمع نً والراشد : نالشالوصٌانتها وسالمتها الثقافة جانب .5
 والشردكة األقمرار الصرناعٌة مثر  والتكنولوجٌرا العلرم معطٌرات مرن مخراطر أو منرانع مرن دره

 ٌخشى أن ٌجل وما منها أن ٌستفٌد ٌمكن وما المتعددة االتصا  وأجهزة والفضاةٌات العنكدوتٌة
 .ومجتمعه نفسه على استخدامها سوء من منه

 درؤداء األولى مكلرؾ دالدرجة مسلم إنسان هو المجتمع نً والراشد الشالوالقٌم،  العقٌدة جانب .6
 نحرو دؤمانتره مثر   النهروا وأنعالره سرلوكه نرً متمثلرة األو  المقام نً وإنسانٌة دٌنٌة داتواج

 وإتدراع الرتٌلرة مرن حماٌرة الرنفس المسرإولٌة مرن النروع هتا أمثلة ومن ونموتج كقدوة اآلخرٌن
 المسلمٌن وحل هللا ومحارم على الدٌن والؽٌرة العقلً والتلوث الفكري الؽزو ومكانحة الفضٌلة

 سراةهم.  نً ومشاركتهم واساتهموم

تعنرً  الصرحراوي السرعودي المجتمرع طدٌعرة : حٌرث إنالمناسحب لهحا والسحلو  الطبٌعحة جانب .7
 هرت  الخصوصرٌة مظراهر مرواطن. ومرن كر  وٌعٌهرا ٌردركها أن ٌجرل مرا نروع مرن خصوصٌة
 تطلرلٌ الحقٌقرة الروعً دهرت  وان المثا  سدٌ  على الشرل مٌا  مصادر نً وقلة شح الجؽرانٌة
 .التات على الترشٌد واالعتماد أنواع من وؼٌرها المٌا  استخدام نً الترشٌد مسإولٌة

 Ferrelودً ِدٓ   لٕدجًٚدّؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دجٌّٕمّجس ٚثٌّؤّْدجس ثٌنو١ِدز ـمدو 

and Hartline, 2011 )ٌٝق ٚلدعدجهثصؾج٘دجس  لًدعدزثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز صضّقدًٛ ٝدّٓ  لدعجه إ

  :ث٢صٟٚدٖىً صٚجعوٞ عٍٝ ثٌٕقٛ  ٠ذضواٌٍّْؤ١ٌٚز ّٚٝٓ ٌَ٘ 

والمحانظرة علرى رأس المرا  واسرهم  األردراح: العمر  علرى تحقٌرق المسؤولٌة االقتصادٌة  .1
تكرون المنظمرة  أندمعنرى  أيالمستثمرٌن والمشاركة نً التطور والنمو االقتصادي للدولة 

 مجدٌة اقتصادٌا.

 األنظمررةن وااللتررزام داألنظمررة والتعلٌمررات سررواء احترررام القرروانٌ المسححؤولٌة القانونٌححة:  .2
المعمو  دها ضمن الدٌةة الخارجٌة  واألنظمةالقوانٌن  أوالداخلٌة المعمو  دها نً المنظمة 

 االلتزام دالحقوق والواجدات تجا  العاملٌن والمستهلكٌن والمجتمع. أي)المجتمع والدولة(، 

 األخبلقرًام المنظمة دالعدالة وقواعد السرلوك : وهً التعدٌر عن التزاألخالقٌةالمسؤولٌة   .3
المجتمع من مروظفٌن ومسرتهلكٌن ومنانسرٌن وحكومرة.  وأطٌاؾ أنرادتعاملها مع ك   أثناء

والتقالٌررد وعرردم مخالفررة مررا ٌمررس المجتمررع مررن ثقانررة مجتمعٌررة معٌنررة  األعررراؾواحترررام 
 له. واإلساءةواالدتعاد عن ك  ما ٌضر المجتمع 

: وهررً التعدٌررر عررن التررزام المنظمررة وسررعٌها نحررو تنمٌررة وتطرروٌر سححانٌةاإلنالمسححؤولٌة   .4
ونعالٌات ٌكرون هردنها  أنشطة، من خبل  األنرادالمجتمع والعم  على تحسٌن نوعٌة حٌاة 

ؼٌر ردحً دحٌث تشرك  هرت  المرحلرة القمرة نرً هررم المسرإولٌة االجتماعٌرة ممرا ٌرنعكس 
  .المجتمع. من ناحٌة أخرى ادأنرعلى المنظمة دتعزٌز صورتها وسمعتها دٌن 

 إَٔاع انًطؤٔنٛخ:

 ( لٔٛثج ثٌّْؤ١ٌٚز إٌٝ ِج ٠ٍٟ: 66ق 2009عوه ثٌٖجـعٟ  

: وتشم  جمٌع التكالٌؾ التً التزم دها اإلنسان من قد  هللا تعالى، سواء المسؤولٌة الدٌنٌة .1
كتسرادها كانت أوامر ٌترتل علٌه القٌرام دهرا ورعاٌتهرا الثروال، أو النرواهً وٌترترل علرى ا

 واقترانها العقال.
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وتشرم  جمٌرع الرنظم، والتقالٌرد الترً ٌلترزم دهرا اإلنسران مرن قدر  المسؤولٌة االجتماعٌحة:.  .2
المجتمرع الترً ٌعرٌي نٌره، وتقدلره لمرا ٌنرتج مرن محمردة علرى سرلوك محمرود أو متمرة علررى 

 سلوك متموم.

ً تنشرؤ داخر  الرنفس، : وتشم  جمٌرع األخربلق واآلدال الترالمسؤولٌة األخالقٌة أو األدبٌة .3
وما ٌلتزم دره المررء نفسره مرن سرلوك نحرو نفسره خاصرة، ونحرو المجتمرع الرتي ٌعرٌي نٌره 
عامة، وقدوله، لما ٌترتل علرى تلرك مرن رضرا، واطمةنران نفسرً عنرد القٌرام دعمر  حسرن، 

 ومن ضٌق وسخط ولوم، نفسً من القٌام دعم  سٌئ.

لمسررتمدة مررن الدسرراتٌر القرررانٌن التررً : وتشررم  جمٌررع المسررةولٌات االمسححؤولٌة القانونٌححة .4
 ٌتختها المجتمع نظاما له. 

( دؤن المسإولٌة: هً مساءلة محتكمة إلى معٌار أوهً مسراءلة 37، 2552وٌرى عثمان )

عن مهام او سلوك أو تصرؾ، وتحدٌد مردى موانقتره لمتطلدرات دعٌنهرا. وهرً دهرتا المعنرى مفهروم 
  مشروطة ولٌس مطلقاً ومن شروطها ما ٌلً:

الحسرنة والردٌةرة وٌسرتثنى مرن هرتا الشررط  األنعرا ومعنا  القدرة على التمٌٌز درٌن العقل:  .1
الدوال والدهاةم لما تفتقد  من نعمة العق  لتلك  أٌضاالطف  التي لم دلػ سن الرشد وتستدعد 

 . إنسانٌةالمسإولٌة ظاهرة 

 تثنى منره العدرد الرتي الوٌقصد دها قدرة الفرد على القٌام دالفعر  وهرتا الشررط ٌسرالحرٌة:  .2

 (. 37، 2552ٌملك القدرة على القٌام دالفع  )عثمان، 

ٚصأ١ّْج عٍٝ ِج ّذك ٠ضذ١ٓ ٌٍذجفغز دأْ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ـدٟ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز صضقدوه 

 دعور ِؾج٨س ِٕٙج: 

 المسإولٌة التاتٌة )الشخصٌة(. تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة دمجا   .1

 . واألخبلقٌةالمسإولٌة الدٌنٌة االجتماعٌة دمجا   تنمٌة المسإولٌة .2

 المسإولٌة الوطنٌة. تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة دمجا   .3

 المجتمع وقضاٌا . تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة تجا   .4

 نحو الدٌةة والنظام. تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة تجا   .5

 رابعاً: عناصر المسؤولٌة االجتماعٌة

ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ع٩عدز عٕجٙدٌ ٠ىّدً ودً ِٕٙدج ث٢مدٌ ٠ٚوعّدٗ ٠ٚم٠ٛدٗ  ٨ٚ  صضىْٛ ثٌّْؤ١ٌٚز 

ٚ٘ديٖ ثٌعٕجٙدٌ ٘دٟ:  ث٢مد٠ٌؽٕدٟ عدٓ  ٠ؽٕٟ ٚثفو عٓ ث٢مٌق وّج لٔٙج ِضىجٍِز ٨ ٠ىفدٟ إفدوث٘ج ٨ٚ

ِٚٓ لددٌٍ ِدج ٠دؤعٌ عٍدٝ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز (  62ق 2014ث٨٘ضّجَق ٚثٌفُٙق ٚثٌّٖجًوز  ِموثهق 

فًق فؾُ ث٤ّدٌرق صٌص١دخ ثٌكفدً ـدٟ ث٤ّدٌرق ثٌعّدٌق ّٚدجةً ث٦عد٩َق هًٚ ثٌعذدجهرق ١ّٕ٠ٚٙج ؽِٕ ثٌك

عٍدٝ ع٩عدز لًودجْ ىوٌ٘دج ثٌقدجًعٟ  ث٦ّد٩َ(ق وّج صمَٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ـٟ 36ق 2011ثٌّوًّز لدٛ فّجهق 

 ث٨ؽضّجع١دز ثٌّْدؤ١ٌٚزعٍدٝ لْ  ث٤هد١دجسؽّعدش لٚ. ٚث٦صمدجْٟ٘:ثٌٌعج٠زق ٚثٌٙوث٠زق ( 39ق 2002 

 ثٌعٕجٙدٌ عٕجٌٙ ِضٌثدكز ٠ّٕٟ و٩ا ِّٕٙج ث٢مٌ ٠ٚوعّدٗ ٠ٚم٠ٛدٗ ٠ٚضىجِدً ِعدٗق ٚ٘ديٖ ِٓصضىْٛ 

( 36ق 2011( ٚلددٛ فّدجه  62ق 2014ود٩ا ِدٓ ِمدوثه  لٕدجًٚثٌفُٙق ٚثٌّٖجًوزق ٚلو  ٟ٘: ث٨٘ضّجَ

 ٟٚ٘:  ث٨ؽضّجع١ز ٌٍّْؤ١ٌٚز ثٌغ٩عز ( إٌٝ ثٌعٕج76ٌٙق 2002ٚعغّجْ 

وتماسركها  سربلمتها علرى الفررد وحرر  دالجماعرة العراطفً طاالرتدرا وٌتضرمناالهتمحام: – ١

مرع  ٌتضرامن أنره الجماعرة، كمرا مرع دحمراس وٌتفاع  ٌتعاون أهدانها، نهو وتحقٌق واستمرارها
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دصردق  معهرا وٌتفاعر  اهتماماتره محرور أهردانها نٌجعر  منره، تاتٌرة قناعرة علرى دنراء الجماعرة
 لدرجرة أنره دها الجماعة، والتؤثر مع المصٌرٌة ةدالوحد الشعور إلى الفرد ٌص  أن إلى وشفانٌة

 مرن أجر  جهد  ك  وٌدت  مصلحتها أج  من ٌسعى لنفسه، امتداد وكؤنها خٌرها خٌر   نً ٌرى
 أدعراد القروة أحرد تلرك ونرً وأهردانها، طموحاتهرا عرن الردناع سردٌ  نرً مكانتهرا، وٌؽرامر إعبلء

 مستوٌات هً:  أردعةالجماعً. ولبلهتمام  والتكان  التماسك لضمان

: االنفعا  مع الجماعة وٌمث  أدسط صورة من صور االهتمام دالجماعة، المستوى األول .ل 
نالفرد ٌساٌر الحاالت االنفعالٌة التً تتعرا لها دصورة ال إرادٌة الحالة عند هتا 
المستوى هً حالة ارتداط عضوي دالجماعة ٌتؤثر ك  عضو من أعضاةها دما ٌجري نً 

تٌار أو قصد أو إدراك تاتً من جانل هإالء األعضاء نالفرد عند هتا الجماعة دون اخ
 المستوى مساٌر انفعالٌا. 

 انفعالهاالنفعا  دالجماعة دصورة إرادٌة حٌث ٌدرك الفرد تاته أثناء المستوى الثانً:  .ح 
 دالجماعة. 

: التوحد مع الجماعة وشعور الفرد دالوحدة المصٌرٌة معها نخٌرها المستوى الثالث .ػ 
 ٌر ، وضرها ضر . خ

: أي تصدح الجماعة داخ  استبطان الجماعة: تعق  الجماعة وٌعنً: أوال: المستوى الرابع .ه 
من الوضوح، أي تنطدع الجماعة نً نكر الفرد وتصور   متفاوتةالفرد نكرٌاً على درجات 

اعة : أي اهتمام المتزن دالجماالهتمام المتفكرالعق ، دما نٌها من قوة أو ضعؾ. وثانٌاً: 
ومشكبلتها ومصٌرها ودرجة التناسل دٌن أنشطتها وأهدانها، وسٌر مإسساتها ونظمها 
وهتا االهتمام المتفكر ٌقوم على منهج موضوعً وهو المستوى األعلى من مستوٌات 

 االهتمام دالجماعة المرتدط دنمو العق . 

المختلفرة  واألدوار تهرا،واتجاها وقٌمهرا وحاضررها ماضرٌها للجماعرة الفرد نهم وٌتضمن الفهم: – ٢

 ألهدانها، وكتلك خدمة تنتهجه التي السلوك لدوانع ونهمه دها، المحٌطة للظروؾ وإدراكه نٌها
 نرً القٌرام الفررد مشراركة ٌردعم الصرحٌح مواقفهرا، نرالفهم ٌتدّنرى جعلتره الترً لؤلسردال اسرتٌعاده

 شقٌن: إلى ٌنقسم العنصر هتا أن نقو  أن دمسإولٌاته، وٌمكن

نً حالتها الحاضرة من ناحٌة ومإسساتها ومنظماتها ونظمها  للجماعة الفرد : فهماألول
ووضعها الثقانً ونهم العوام  والظروؾ التً تإثر  اوأٌدٌولوجٌتهوعاداتها، وقٌمها 

نً حاضر هت  الجماعة، كتلك نهم تارٌخها التي ٌدونه ال ٌتم نهم حاضرها وال 
ون ك  عضو نً جماعة قادر على الفهم تصور مستقدلها ولٌس من الممكن أن ٌك

العام للواقع  اإلدراكالدقٌق والعمٌق دهت  الجوانل كلها، وإنما المقصود نوع من 
 االجتماعً التي ٌحً نٌه الفرد والتي هو نتاج تارٌخ مدشر دتصورات المستقد . 

 وتصرناته أنعاله آثار الفرد ٌدرك أن ، أيألفعاله االجتماعً للمغزى الفرد فهم: لثانًا
 ٌصدر اجتماعً تصرؾ أو نع  ألي االجتماعٌة القٌمة الجماعة، نٌفهم وقراراته على

عنه، ونهم الفرد لؤلهمٌة االجتماعٌة لسلوكه نالمقصود ده أن ٌدرك الفرد أثار أنعاله 
م االجتماعٌة ألي نع  أو تصرؾ ٌوتصوراته وقراراته على الجماعة، أن ٌفهم الق

 اجتماعً ٌصدر عنه.

ومرا  االهتمرام ٌملٌره مرا عمر  نرً اآلخررٌن مرع الفررد اشرتراك عامرة دصرفة وتتضرمنالمشحاركة:  - ٣

ألهردانها  والوصرو  مشركبلتها وحر  حاجاتهرا إشرداع نً الجماعة تساعد أعما  من الفهم ٌتطلده
 المشراركة مجرا  نرً مرإثًرا دوًرا الثقانرة استمرارها. وتإدي على والمحانظة رناهٌتها وتحقٌق
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 أصرو  نرتعلّم االجتمراعً. منهرا والواقرع الفررد الوصر  درٌن همرزة هرً نالثقانرة اعٌرة،االجتم
السرلٌم، وٌقصرد دهرا  واالجتمراعً التعراٌي اإلنسرانً سرد  علرى ونسرتد ّ  اإلنسرانٌة العبلقرات

مرن الفهرم مرن أعمرا   ٌتطلدرهنً عمر  مرا علٌرة االهتمرام دره، ومرا  اآلخرٌنمشاركة الفرد مع 
 ولها ثالثة جوانب هً: حٌن ٌكون مإهبل اجتماعٌاً.  أهدانهاقٌق نً تح الجماعةتساعد 

وهً تقد  الفرد للدور أو األدوار االجتماعٌة التً ٌقوم دها وما ٌرتدط دها من سلوك التقبل:  .ل 
وتدعات وتوقعات، هتا التقد  ضروري حتى ٌشارك الفرد نً العم  مع الجماعة 

 و أدوار اجتماعٌة معٌنة. متحرراً من الصراع التي ٌنشؤ لرنضه لدور أ

اعة، مساٌراً ومنجزاً نً اهتمام مأي المشاركة الفاعلة االٌجادٌة والعم  مع الجالتنفٌذ:  .ح 
 تجمع علٌة من سلوك نً حدود إمكانٌات الفرد وقدراته.  وحر  على ما

أي المشاركة التقوٌمٌة الناقدة المصححة الموجهة نهتا كانت المشاركة المنفتة التقٌٌم،  .د 
ٌ  إلى المساٌرة، نالمشاركة المقومة موجهة، األولى تنصاع دٌنما األخرى تنقد والفرد تم

ٌقوم دالنوعٌن دشك  مستق  أحٌاناً، أو قد ٌمزج دٌن االثنٌن معاً، وإن سبلمة الجماعة 
وصحة أداةها لوظاةفها محتاج لكبل الموقفٌن ددرجة متساوٌة أي أن الجماعة تحتاج إلى 

حاجتها إلى العم  وتحتاج إلى الحرٌة مث  حاجتها إلى االستمرار والدقاء  النقد الدناء مث 
ال تتم إال عندما تتونر ألعضاةها حرٌة  األعضاءد  إن المسإولٌة االجتماعٌة دٌن 

 المشاركة دشطرٌها، أي المشاركة المنفتة والمشاركة الناقدة. 

ـدٟ عّدً ِدج فْدخ ث٘ضّجِدٗ ثٌّٖدجًوز دٚدفز عجِدز ٘دٟ ثٕدضٌثن ثٌفدٌه ِد  ث٢مد٠ٌٓ  لْ وّج

 ٚـّٙدٗ ٌٙديث ثٌعّدًق ِْٚدجعور ثٌؾّجعدز ـدٟ إٕدذجج فجؽجصٙدج ٚفدً ِٖدى٩صٙج ٚثٌٛٙدٛي إٌدٝ ل٘دوثـٙج

ًٚؼُ لْ ثٌفٌه ٠ٌٛو ٌٚو٠ٗ ث٨ّضعوثه ٌضقًّ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٚثوضْجدٙجق إ٨ لٔٗ ـٟ فجؽدز ِجّدز 

وًّز ٚثٌٕجهٞ ٚؽّجعز ثٌٌـجق ٚث٦ىثعدز إٌٝ ص١ّٕز ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٌو٠ٗق ِٓ م٩ي ث٤ٌّر ٚثٌّ

 (. 103ق 2001ٚثٌضٍفجٍ ٚثٌٚقجـز ّٚٚجةً ث٨صٚجي ثٌقو٠غز ٚهًٚ ثٌعذجهر  ثٌؾٌٛ٘ٞق 

 المحور الثانً: المسؤولٌة االجتماعٌة من منظور التربٌة اإلسالمٌة

 أوالً: أركان المسؤولٌة االجتماعٌة من منظور التربٌة اإلسالمٌة

ًٖٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز  دٖم١ٙجق ّٛثء ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز عٓ ٔفد  ِٕي  ٙ ث٩ّ٦َث٘ضُ 

ق ٠ٚضٞـ ىٌه ؽ١ٍج ـٟ ٔٚٛٗ ثٌمٌآْ ثٌىد٠ٌُ ث٤ٌٝثًثٌّؾضّ ق لٚ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز عٓ ِٕ  

ٚثٌْٕز ٚلفىجَ ـمدٗ ثٌّعدج٩ِسق إى صْدضٙوؾ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ـدٟ ثٌْدٕز ثٌٕذ٠ٛدز ؼدٌُ ِذدجها 

ـدٟ  ث٦ْٔجْثٌيٞ ٠ٛؽٗ ٍّٛن  ث٠٦ّجٟٔق ٚصى٠ٛٓ ث١ٌٌّٞ ث٩ّ٦َٗ ٚثٌم١جَ دٌٖثة  ثٌكجعز ج ًٌّٚٛ

ثٌق١جر دٖم١ٙج ثٌعجَ ٚثٌنجٗ  ِْضنوِٗ ـٟ ىٌده ثٌضٛؽ١دٗ ٚث٦ًٕدجه ٚثٌمدوًر عٍدٝ ثٌّٛعمدز ٚصقم١دك 

ُٔٛث َعٍَددٝ ث٦ِْ  َٚ ٨َ صََعددج َٚ  ٜ َٛ ثٌضلْمدد َٚ  ٌِّ ٌْذِدد ُٔٛث َعٍَددٝ ث َٚ صََعددج َٚ و  ّددًٛر ِذددول ثٌضعددجْٚ لددجي صعددجٌٝ و ِْ ث َٚ ٌُْعددْو ث َٚ  ُِ ْعدد

ِٗق "(  ٚويٌه لٌٛٗ ٍٙٝ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ 2ثٌّجةور:  ِع١لضِ ًَ  ْٓ تٌُٛي َع ْْ َِ  ُْ ثٍجق ُٚوٍُُّى ًَ  ُْ ثٍجق  ُوٍُُّى ًَ  ٌُ ١د ِِ ث٤َ َٚ
 َٚ ِؽَٙجق  ْٚ ٍَ ثِع١َزٌ ـِٟ د١َِْش  ًَ لَرُ  ٌْ َّ ٌْ ث َٚ ِٗق  ِع١لضِ ًَ  ْٓ تٌُٛي َع ْْ َِ ِٗق ٚ ٍِْ٘ ثٍج ـِٟ لَ ًَ  ًُ ُؽ ٌل ثٌ ِع١لضَِٙدجق َٚ ًَ  ْٓ تٌَُٛزٌ َعد ْْ َِ

 ِٗ ِع١لضِد ًَ  ْٓ دتٌُٛي َعد ْْ َِ ثٍجق ٚ ًَ  ُْ ِٗق ُٚوٍُُّىد ِع١لضِد ًَ  ْٓ دتٌُٛي َعد ْْ َِ ِٖق ٚ د١ِِّو َّ دجِي  َِ ثٍج ـِٟ  ًَ  َُ ٌَْنجِه ث  ثٌذندجًٞق  " َٚ

 (. 62ق 9ق ػ1999

جع١ز ثٌؾّ ٚثٌّْؤ١ٌٚز ثٌفٌه٠ز دجٌّْؤ١ٌٚز ثٌّْؤ١ٌٚزق ف١ظ إْ عٓ ٌٍذعو ث٩ّ٦َ ـٟ ِؾجي ٨ٚ

 ٚعٕدوِج ِدٓ ٚثؽذدجس ع١ٍدٗ ِدج ُِٕٙ وً صقًّ ـٟ ٚصعجُٚٔٙ لـٌثهٖ دمٛر ٠ق١ج ثٌيٞ ثٌّؾضّ  لٛر صٖضو

ًٌ ـدٟ ث٨ؽضّجع١دز ٤ٔٙدج دجٌّْدؤ١ٌٚز دجٌؽز ل١ّ٘زثٌٕذ٠ٛزق ٠ؾو  ٚثٌْٕز ثٌى٠ٌُ ثٌمٌآْ ٠مٌل ثٌٍُّْ   لٙد

 ثؽضّجع١ضدجْ ل١ّضدجْ ؾدَثءٚثٌ ٚثٌقْدجحق ـجٌّْدؤ١ٌٚز ثٌؾدَثء ثٌق١جرق ٠ٚمجدٍٙج ٚثٍه٘جً ث٦ْٔجْ م١ٌ

 صذعجس ث٦ْٔجْ صقًّ صعٕٟ ثٌضٟ لّجّّٙجق ٚثٌّْؤ١ٌٚز ٠ق١ج ثٌٍُّْ عٍٝ وٟ ثٌى٠ٌُ ثٌمٌآْ ٚٝعّٙج
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 دجٌعوي ٚثٌّىجـأرق ٚثٌمٞجء ثٌمٞجء ٠ُعٕٟ ثٌيٞ ع٩ّاق ٚثٌؾَثء ل٨ٛا  ٠ٚعًّ ٠مٛي ف١ٓ ٚلعّجٌٗ للٛثٌٗ

ودً عّدً لدجَ  لجٌدٗق لٚ لدٛي وً عٓ ث٦ْٔجْ ٙجد ٠ؾَٜ ثٌضٟ ٚث٤عّجيق ٚثٌّىجـأر ٠ن٘ ث٤لٛثي ـ١ّج

 (. 95ق 2002هللا  ثٌقجًعٟق  لِجَدٗ 

( لْ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ـدٟ ث٦ّد٩َ صٕمْدُ إٌدٝ ع٩عدز لًودجْ 292ق ٠ٚ1997ٌٜ عغّجْ  

 :ٟ٘ 

: وهً نادعة من االهتمام دالجماعة المسلمة، وهتا االهتمام نادع ددور  من مسؤولٌة الرعاٌةأوالً: 
ٌة الرحمة نً الجانل االجتماعً نً الشخصٌة المسلمة، ناالهتمام من الرحمة، خاص

والرعاٌة من االهتمام، ومسإولٌة الرعاٌة موزعة نً الجماعة كلها، ك  من نً الجماعة 
وهً موزعة نً الجماعات دبل استثناء لك  عضو عن رعٌته،  مسةو راع، وك  من نٌها 

 وضعه االجتماعً.من أعضاةها نصٌده منها مهما كان 

: وهً نادعة من الفهم للجماعة ودور الفرد المسلم نٌها، وأصلها نً خوا  مسؤولٌة الهداٌةثانٌاً: 
وتتضمن الدعوة والنصح للجماعة نحو الجانل االجتماعً نً الشخصٌة المسلمة هو الوعً، 

مثادرة وأم ، القٌم االجتماعٌة السلٌمة، والمث  األعلى نً السلوك وتلك نً إصرار وصدر و
الفهم دشقٌه نهم للجماعة ونهم دور الفرد نٌها ٌدعث نً المسلم حركة نحو هداٌة كما تتضمن 

الجماعة، والجماعة نً حاجة داةمة إلى هداٌة مادامت تتحرك نً شوق إلى مث  أعلى، وهتا 
 الشوق إلى المث  األعلى هو أص  طلل الهداٌة، وتتضح مسةولٌة الهداٌة نً اإلسبلم نً
دعوة األندٌاء والرس  والصالحٌن ونً أقوالهم، ونً ك  الجماعة من خبل  الدعوة إلى 

 األمر دالمعروؾ والنهً عن المنكر. 

: وهً تتص  دالمشاركة تقدبلً وتنفٌتاً وتوجٌهاً، وأصلها نً الجانل مسؤولٌة اإلتقانثالثاً:  
قوة عً والمرحمة، واإلتقان معٌار االجتماعً نً شخصٌة المسلم، وإن كانت تات صلة دالو

وٌتجلى نً أن هللا سدحانه وتعالى ٌحل إتا عم  أحدنا عمبل شخصٌة المسلمة وعبلمة صحتها، 
أن ٌتقنه وأن ٌحسنه نً أنشطة الحٌاة كانة عدادة وعمبل، تعلما، وتعلٌما، وٌتطلل اإلتقان النظام 

 عنصر المشاركة.واالنتظام، ودت  أقصى جهد ممكن، وٌتصؾ ركن اإلتقان د

 ثانٌاً: منطلقات المسؤولٌة االجتماعٌة من منظور التربٌة اإلسالمٌة

صقًّ ٟجد  ثٌّٖٛي ٚثٌعَّٛق ِٚٓ ِْؤ١ٌٚز ثٌقدجوُ ٚثٌعدجٌُ ٚثٌفدٌه  ث٩ّ٦َإْ ثٌّْؤ١ٌٚز ـٟ 

لْ ٠ىْٛ  ث٩ّ٦َٚثٌٌّلر ٚثٌنجهَق ٚ٘يث ِج ١ّ٠َ٘ج عٓ ؼ١ٌ٘ج. ِّٚج ٠قٍّٗ ثٌّضٚؿ دجٌّْؤ١ٌٚز ـٟ 

جا ِٛعٛلجا دٗق ثؽضّجع١جاق دفىٌ دجٌن١ٌ ٣ٌم٠ٌٓق ٠ٕٟٙ لعّجٌدٗ ثٌّٛوٍدز إ١ٌدٗ دٚدًٛر هل١مدزق ٌو٠دٗ ٕنٚ

ق ٚفْٓ ِعجٍِضُٙق ٚثٌضٞق١ز ِٓ لؽٍُٙق ٚإوٌثُِٕٙعًٛ ع١ّك دجٌّْؤ١ٌٚزق ٠ض١َّ دجٌضٛهه ٣ٌم٠ٌٓ 

عٍٝ لٔٗ ؽَء  ٌٍفٌه ث٩ّ٦َٚثٌعًّ ثٌؾّجعٟ ٌََٚٚ ثٌؾّجعز ٚث٨دضعجه عٓ ثٌضٌٖىَ ٚثٌفٌلزق ٠ٕٚمٌ 

ثٔفٚج٨ا د١ٓ ِْؤ١ٌٚز ثٌفٌه ٔقٛ ثٌّؾضّ ق  ث٩ّ٦ِِٟٓ وً ٠ىٍّٗ ٠ٚىضًّ دٗق ـ٩ ٠ٛؽو ـٟ ثٌض٠ٌٖ  

 (.21ق 2014ِْٚؤ١ٌٚز ثٌّؾضّ  ٔقٛ ثٌفٌه  ِموثهق 

( لْ ٕ٘جن ل٨ٛٙا  ٌضٌد١ز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ـٟ ثٌٖنٚد١ز 79- 62ق ٠1997ٌٜ عغّجْ  

 ع١ٍٙج صٌد١ز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز عٕو ثٌٕجٕت١ٓ: ٚ٘يٖ ث٤ٙٛي ٟ٘ ّذعز صٕٜٙ 

تات طدٌعة خلقٌة، اجتماعٌة، دٌنٌة:  المسلمةأن المسإولٌة االجتماعٌة للشخصٌة األصل األول: 
 على التفصٌ  اآلتً: 

 ٌفرا الفرد  التزامأخبلقً ٌضعه الفرد من نفسه على نفسه،  التزام: ألنها ذات طبٌعة خلقٌة
 تاتً من رقٌل داخلً.  والتزامفسه، نٌه من نفسه على ن
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  نحو الجماعة، نحو نع  اجتماعً، أو  التزامالخلقً  االلتزام: ألن ذات طبٌعة اجتماعٌة
 نحو اختٌار تفصٌ  أو حكم ٌترتل علٌة نع  أو أثر أو آثار اجتماعٌة. 

  جع تاتً ٌكون المر التزام: ألن ما ٌضعه الفرد وٌفرضه على نفسه من ذات طبٌعة دٌنٌة
، أي أن الحكم األعلى هنا التي ٌزن وٌختار، واإلحساننٌه، والمستهدى ده تقوى هللا، 

 واإلحسانوالتي ٌفع  وٌقوم، د  التي ٌرضى أو ٌندم، وهو تقوى هللا اجتنادا للخسران 
 ادتؽاء الرضوان. 

ً شخصٌة ن االجتماعًأن تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة هً تنمٌة للجانل الخلقً األصل الثانً: 
لٌس منفصبلً  االجتماعًالفرد، ال تنفص  عنه د  تتكام  معه، كما أن تنمٌة الجانل الخلقً 

تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة جزء من  أنمعه، أي  متكاملةعن تنمٌة الشخصٌة للفرد كلها 
 اجتماعٌة، معرنٌة، توقٌة، انفعالٌةالتردٌة العامة للشخصٌة، وتردٌتها من جمٌع جواندها: 

 نتنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة هً جزء من تنمٌة الشخصٌة.

المسإولٌة االجتماعٌة وتنمٌتها حاجة اجتماعٌة، دقدر ما هً حاجة نردٌة: نهً األصل الثالث: 
 المسةو حاجة اجتماعٌة ألن المجتمع دؤسر  دمإسساته وأجهزته كانة نً حاجة إلى الفرد 

 المسةو الفرد  إلىمهنٌاً،وقانونٌا، د  أن الحاجة  المسةو الفرد  إلى، وحاجته اجتماعٌاً 
، نً المجتمع دالوقت الحاضر، ثم إن المسإولٌة االجتماعٌة حاجة إلحاحاً أشد  اجتماعٌاً 

نردٌة، نما من نرد تتفتح شخصٌته وتتكام ، أو تنضج تاتٌته وتتسامى، اال وهو مرتدط 
ونهم  اهتمامانتماء  إلٌهاومنتم مرحمة ووعً،   وارتداطدالجماعة ارتداط عاطفة وحر ، 

ومتوحد معها توحد وجود وتارٌخ ومستقد ، ودالتالً نهنه لن تتوانر للفرد صحته النفسٌة، 
وانتماةه وتوحد  مع جماعته،  ارتداطه، وتسامٌه نً وجود ، إال دصحة األخبلقًوتكامله 

تً هً كتلك  وٌتمتع دالصحة النفسٌة من خبل  صحة التحقق االجتماعً للشخصٌة، وال
 صحة التحقق األخبلقً للتات. 

المسإولٌة  أيعن مواجهة الحاجات االجتماعٌة الفردٌة،  المسةولةأن المإسسة األصل الرابع: 
أساساً عن تؤصٌ  وتمكٌن وتنمٌة ورعاٌة  المسةولة هًهً المدرسة، والمدرسة  اجتماعٌا

المسإولٌة  إزاءلمدرسة محاٌدة ، وال ٌمكن أن تكون اأدناةهاالمسإولٌة االجتماعٌة عند 
من  وأدناةهااالجتماعٌةه ألن تنمٌتها جزء من مسإولٌة المدرسة تجا  المجتمع عامه 

 الناشةٌن التٌن تشارك نً تكوٌنهم. 

هناك العدٌد من المإسسات المشاركة للمدرسة نً تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة األصل الخامس: 
تنظٌمات أو هٌةات ٌعنٌها هتا  أٌة، أو اإلعبلموساة  هً، األسرة وجماعات األقران، أو 

 المجتمع.  أدناءالتؤثٌر نً تكوٌن الخلق نً 

ؼف  من  إنسانٌةتعم  على نطرة  أن التردٌة الخلقٌة، والتردٌة عامة، الاألصل السادس: 
استعدادات أخبلقٌة تدنً علٌها، وترتفع دها، وتنمٌها نما كانت التردٌة الخلقٌة لتحقق 

التي ٌنشئ القٌم األخبلقٌة، وٌستجٌل لؤلوامر والنواهً  اإلنسانعلٌتها نً تكوٌن نا
د  أن  التً ٌولد دها )استعداد لحاسة أخبلقٌة( اإلنساناألخبلقٌة لو لم ٌكن نً  نطرة 

، وتماسكها، وترقى اإلنسانٌةالوجود االجتماعً لئلنسان، واستمرار تفاع  الجماعٌة 
استعداد  اإلنساناألخبلقً، ما كان لٌتحقق لو لم ٌكن نً نطرة نً مدارج سمو   اإلنسان

 لحاسة أخبلقٌة. 

أن تردٌة المسإولٌة االجتماعٌة، مث  التردٌة نً عمومها، هً إنماء نً وسط ألصل السابع: ا
تسٌر ونق مراح  النمو االجتماعٌة لتحقق ك  مرحلة من مراحلها خواصها، أو  اجتماعً

النامً  اإلنسانألن النمو لٌس مرورا أدكماً عدر الزمن، ٌنتق  نٌه تدلػ كما  صحتهاه تلك 
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حٌز  إلىمن خبل  دال من حٌز مؽلق  انزالقاً مرحلة تالٌة، ولٌس  إلىمن مرحلة عمر 
مؽلق آخر، إّنما ٌتحقق النمو السوي  دكام  خصاة   ك  مرحلة، سواء الددنٌة والعقلٌة، 

نمو دلوغ التات صحة كمالها نً ك  طور من أطوار واالجتماعٌة، واألخبلقٌة، والدٌنٌة، و
 تماٌزها. 

( ِٓد 147ق 2002ِٚٓ ّٝٓ ِٕكٍمجس ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ـٟ ث٩ّ٦َ ِج ىوٌٖ عىجٕز ٍٚوٟد  

 ثٌّٕكٍمجس ث٤ّج١ّز ٌضٌد١ز ثٌٕجٕتز عٍٝ  ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌضٟ صضّغً دجٌٕمجٟ ثٌضج١ٌز: 

لدٌه استعداد  نطري للتعلم، ونمو المسةولٌة االجتماعٌة مع نالطف  تنمٌة استعداد الطفل:   (1
التاتٌة الصحٌحة مبلحظة مددأ الفروق الفردٌة، وصحة ما هو نردي وصحة ما هو اجتماعً، و

هً أص  االجتماعٌة الصحٌحة، واالتصا  الصحٌح دالتات هو أص  الوعً الصحٌح داآلخر، 
وعلى التردٌة أن تعم  على تشجٌع تمٌز تات  والفردٌة السوٌة هً أص  االجتماعٌة السوٌة.

الطف  وتقدلها، وتٌسٌر تفتح الشعور األخبلقً عند ، وتنمٌة وعٌه دتاته وداآلخرٌن، وتشجٌع 
التعاطؾ والتراحم والتواص  والتعام  مع اآلخرٌن. وٌجل تدرٌل وإنماء االهتمام والفهم 

ٌة إعدادا إلرساء أصو  المسةولٌة والمشاركة االجتماعٌة وهً عناصر المسةولٌة االجتماع
 االجتماعٌة.

: الوسط التي تتونر نٌه الخوا  المٌسرة لنمو المسةولٌة االجتماعٌة، وٌجل أن الوسط التربوي (2
ٌكون الوسط التردوي وسطا أخبلقٌا ٌسود  التوجٌه األخبلقً لٌثمر شخصٌة تتونر نٌها 

  من:المسةولٌة االجتماعٌة والوسط التردوي، وٌض

: قوامه الحل واأللفة والحرٌة والتجاول والدٌمقراطٌة والفهم والدؾء ناخ التربويالم .1
والتقدٌر والمشاركة والمساندة. وٌجل االهتمام دالمناخ التردوي النفسً إلتاحة نهم السلوك 

 وإتاحة نمو  ونمو الشخصٌة دصفة عامة، والمسةولٌة االجتماعٌة دصفة خاصة.

ون أخبلقٌا ادتكارٌا. وٌتحقق التوجٌه األخبلقً لوسط مٌسر : التوجٌه ٌجل أن ٌكالتوجٌه .2
لنمو المسةولٌة االجتماعٌة دالحر  على الوحدة األخبلقٌة نً الشخصٌة، وتنمٌة 
الخوا  االجتماعٌة للشخصٌة عن طرٌق اإلحساس والحساسٌة داآلخرٌن، ومساٌرة القٌم 

لجماعة واستجادته لتقٌٌم الجماعة له االجتماعٌة، والتوحد مع الجماعة، وتنمٌة تقٌٌم الفرد ل
والوعً دالجماعة للتات، والتقد  والصدر نً التعام  مع الجماعة والعم  المشترك، 

 والتسامح المتداد .

: وهو دمثادة قوة التوضٌح والتنشٌط والدنع والتؤثٌر واإلرشاد للنيء. الموجه المربً .3
مناخ دٌمقراطً ٌإدي إلى تماسك  وتلك ٌتؤتى حٌن ٌقٌم معهم عبلقة اجتماعٌة تقوم نً

 الجماعة وحسن العبلقات دٌن أنرادها ونمو القٌم األخبلقٌة والمسةولٌة االجتماعٌة لدٌها.

: وأهم تلك العملٌات التردوٌة: تهٌةة الوسط التردوي إلتمام تدرٌل ٌإدي العملٌات التربوٌة .3
ماعٌة نً الشخصٌة نً إلى إتمام عناصر المسةولٌة االجتماعٌة، وتنمٌة الخوا  االجت

 رنق وتدرج وصدر، وهً تستند إلى خوا  النمو لتساعدها على التقدم نحو كمالها وهً:

: ومهمتها نق  المعلومات إلى النيء سواء كانت هت  المعلومات العملٌات اللفظٌة اللغوٌة .ل 
ة أحكاما أو آراء أو وجهات نظر أو تفسٌرات. وٌجل الحر  على تعلٌم المدادئ األخبلقٌ

للمسةولٌة االجتماعٌة وتعلمها عن طرٌق العملٌات اللفظٌة اإلعبلمٌة والتوجٌهٌة، مع 
 مراعاة شروط ناعلٌة هت  العملٌة من معنى ومؽزى وصدق.

: وٌقصد ده أن ٌحسن الفرد االختٌار للمسةولٌة االجتماعٌة واالختٌار االختٌار الخلقً .ح 
نفعالٌة نً الشخصٌة. وهو قاد  للتدرٌل الخلقً مهارة تشترك نٌها المكونات العقلٌة واال
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وٌحتاج إلى عملٌات تعلٌمٌة وتدرٌدٌة تإدي إلى سبلمة نمو ، أي اكتسال الكفاءة نً 
 االختٌار الخلقً.

: وهً العم  الرةٌس التي ٌظهر المسةولٌة االجتماعٌة نً خدرات الممارسة السلوكٌة .ػ 
 المحدة والمودة والتفاع  االجتماعً. مبلةمة، وٌقدم دلٌبل عملٌا علٌها متمثلة نً تعدٌر 

: دور المؤسسات التربوٌة فً تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة ًً  ثالثاً

( إٌددٝ لدددٌٍ ثٌعٛثِددً ثٌضٌد٠ٛددز ث١ٌّْددٌر ٌض١ّٕددز ثٌّْددت١ٌٛز 596ق 2014لٕددجً لدددٛ ّددجوًٛ  

 ث٨ؽضّجع١ز ٟٚ٘ وّج ٠ٍٟ: 

مقدمة هت  العوام  التنموٌة، وهو راةد  حٌث ٌعتدر المعلم من األنراد التٌن ٌؤتون نًأوال: المعلم: 
اجتماعً نً مدرسته ودٌةته ومجتمعه، وهو قاةد لجماعات متعددة من التبلمٌت التٌن هم قادة 
المستقد ، وسوؾ ٌكون منهم السٌاسً، والعالم، والقاضً. وك  منهم ٌإثر نً المحٌط 

ٌإثر نً تبلمٌت  تؤثٌرا  المداشر، أو نً وطنه، أو نً ما دعد حدود وطنه. والمعلم كقاةد
كدٌرا، نهو العنصر الفعا  الرةٌسً نً عملٌة تنشةة األطفا  والمراهقٌن والشدال. ناتجاهات 
المعلم تنتق  إلى التبلمٌته لتا ٌجل أن ٌكون المعلم تا مسةولٌة اجتماعٌة دعناصرها الثبلثة 

ٌة االجتماعٌة لدى الناشةٌن، )االهتمام والفهم والمشاركة(، حتى ٌقوم ددور  نً إنماء المسةول
والمعلم ٌإثر نً تبلمٌت  دؤقواله، وأنعاله، ومظهر ، وساةر تصرناته التً ٌنقلها التبلمٌت عنه 

 أحٌانا دطرٌقة شعورٌة أو الشعورٌة. 

وتشم  المواد الدراسٌة وك  ما ٌتعلمه التلمٌت نظرٌا من القراءة أو  ثانٌا: )المنهج الدراسً(:
شاهدة أو المناقشة، مما ٌتص  دشةون جماعته أو مجتمعه، هت  الدراسة االستماع أو الم

النظرٌة، اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة وتارٌخٌة، تساعد التلمٌت كما تساعد أي دارس على 
االرتقاء داهتمامه دجماعته أٌا كان حجمها، إلى مستوى تعق  الجماعة وهو المستوى التي ال 

قؾ المنفع  دها أو المتوحد معها نحسل د  ٌقؾ منها ٌقؾ نٌه شخ  إزاء جماعته مو
 موقؾ المتعق  لفهم ظروؾ حاضرها، والمستوعل لتارٌخها، والمتصور آلمالها وأهدانه. 

ٌتؤثر الفرد دالجماعة نً طرٌقة تفكٌر  واكتسال قٌمه، وعاداته،  ثالثا: الجماعات التربوٌة:
نً مجاالت كثٌرة مما ٌساعد  على تكوٌن وسلوكه. نالجماعة تإثر على ك  نرد من أنرادها 

 قٌمه وأخبلقه وطرٌقة معاملته لآلخرٌن ومعاملتهم له.

أما المإسسات التً  تسرهم نرً تنمٌرة المسرةولٌة االجتماعٌرة، نقرد تكرهرا كربلً مرن أدرو سراكور 

 (  كما ٌلً:88، 2552( ورزق )69، 2552( وعدد المقصود )597، 2514)

لجماعات تؤثٌرا نً سلوك الفرد، وهً المدرسة األولى للطف ، األسرة هً أقوى ا األسرة: .1
وهً العام  األو  نً صدػ سلوك الطف  دصدؽة اجتماعٌة، ونً األسرة ٌتم إشداع الحاجة 
إلى الحل واألمن والمكانة، وهً حاجة ضرورٌة لنمو التعاطؾ مع اآلخرٌنه والتواص  

 معهم.

صانع الحٌاة االجتماعٌة ومصانع التعلم، ونٌها هً الدٌةة الثانٌة للطف ، وهً م المدرسة: .2
ٌقضً الطالل جزءا كدٌرا من حٌاته الٌومٌة، ٌتلقى نٌها صنوؾ التردٌة وألوان العلم 
والمعرنة، وهً عام  جوهري نً تكوٌن شخصٌة الفرد وتقدٌر اتجاهاته وسلوكه 

دوظٌفة التردٌة  وعبلقته دالمجتمع األكدر، وهً المإسسة االجتماعٌة الرسمٌة التً تقوم
ونق  الثقانة المتطورة. كتلك نهن الدرامج التً ٌتم تقدٌمها لك  من األطفا  والمراهقٌن نً 
المدارس وتلك على نطاق واسع لها أهمٌتها نً تدعٌم المسةولٌة االجتماعٌة اإلٌجادً، 
وتعزٌزهما ومقاومة الضؽوط االجتماعٌة وضؽوط األقران التً ٌمكن أن تإدي إلى 
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لوك المضاد للمجتمع. لتا تعتدر المدرسة ضرورة اجتماعٌة لجؤ المجتمع إلى إنشاةها الس
إلشداع الحاجات النفسٌة والتردوٌة التً عجزت األسرة عن إشداعها دعد أن تعقدت الحٌاة، 
نؤصدحت المدرسة مجتمعا صؽٌرا ٌعٌي نٌه الطبلل لٌتلقوا العلم والمعرنة، وٌتعلموا 

وتحم  المسإولٌة، واحترام القانون، والتمسك دالحقوق، وأداء االعتماد على النفس، 
 الواجدات، والتضحٌة نً سدٌ  الحق والعم .

للمسجد دور نعا  نً تنمٌة المسةولٌة االجتماعٌة، ونً تكوٌن الشخصٌة المسلمة  المسجد: .3
ت من حٌث التوجٌه واإلرشاد ألمور الدٌن والدنٌا معا نً التشرٌع والعدادات، والمعامبل

نٌه تقوٌة للشعور الدٌنً التي ٌعد مفتاح الشخصٌة الخٌرة، التي ٌهٌل دها مراقدة هللا 
تعالى نً العم  واإلنتاج، والتي ٌعد من عوام  التنمٌة الدشرٌة نً المجتمع اإلسبلمً، 
نٌه تدرٌل للمصلً على التعاون والعم  الجماعً التي هو أساس دناء المجتمع وتدعٌم 

 للوحدة، وٌمكن تركٌز دور المسجد نً النقاط اآلتٌة:كٌانه والدعوة 

تعلٌم الفرد والجماعة التعالٌم الدٌنٌة المستمدة من الدٌن اإلسبلمً، وهً أساسٌة  -
 لتحقٌق تماسك المجتمع وتقدمه.

 إمداد الفرد دهطار سلوكً معٌاري. -

 تنمٌة الضمٌر عند الفرد. -

 إلسهام الفعلً نً النهوا دالمجتمع.ردط الفرد دمجتمعه وتوعٌته دمشكبلته وحثه على ا -

تفعٌ  دور مكتدة المسجد ونشر المعارؾ الثقانٌة والدٌنٌة التً تردً المسلم على  -
 االنضداط والنظام والتً تسهم نً تنمٌة المسةولٌة االجتماعٌة.

تعتدر رساة  اإلعبلم وسٌطا مهما نً تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة وسائل اإلعالم:  .4
قت الحالً التي ٌتطلل نٌه األمر االعتماد على وساة  االتصا  الحدٌثة خصوصا نً الو

نً نق  األحداث المختلفة، وإكسال القٌم االجتماعٌة والسلوكٌات األخبلقٌة. ووساة  
اإلعبلم متعددة مث  الصحؾ، والمجبلت، والرادٌو، والتلفزٌون، والسٌنما، وؼٌرها سواء 

وٌقوم اإلعبلم نً ك  مجتمع من المجتمعات اإلنسانٌة  المسموعة أو المرةٌة أو المقروءة،
ددور هام نً التثقٌؾ والتنوٌر والتؤثٌر على واتجاهاتهم األنراد من خبل  استثارة حماسهم 
داعتدارها وسٌلة أساسٌة لتحقٌق ؼاٌات وأهداؾ كثٌرة مرتدطة دمختلؾ مجاالت الحٌاة 

ة. لتا تقوم وساة  اإلعبلم المسموعة اإلنسانٌة، واالقتصادٌة، والسٌاسٌة، واالجتماعٌ
والمرةٌة ددور راةد نً توجٌه األنراد وتثقٌفهم وإشداعهم دالعقٌدة التً تإمن دها وردط 

 حٌاتهم كلها دتلك األٌدٌولوجٌة التً تنطلق منها نً نكرها وسٌاسٌتها. 

ٝددٛج ٚصددٌٜ ثٌذجفغددز لْ ص١ّٕددز ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ١ٌْددش ِّٙددز ؽٙددز دع١ٕٙددجق ٌٚىددٓ ِٛ

ثٌوًثّدددز ثٌقج١ٌدددز ٠ٌصىدددَ عٍدددٝ هًٚ ثٌّوًّدددز ٚصقو٠دددوثا ثٌّوًّدددز ث٨دضوثة١دددز ـدددٟ ؼدددٌُ ثٌّْدددؤ١ٌٚز 

ث٨ؽضّجع١ز ٚص١ّٕضٙج ـدٟ ٔفدُٛ ثٌكجٌذدجس ٚ٘ديث ِدج ّد١ضُ صفٚد١ٍٗ دجٌّذقدظ ثٌغجٌدظ ثٌديٞ ٠ضٕدجٚي هًٚ 

ث٨دضوثة١دز   ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ صفع١ً ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١زق ٚمٚجة٘ ّٔٛ ثٌكجٌذجس ـٟ ثٌٌّفٍز 

ٚلّج١ٌخ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ـٟ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١دزق ددجٌضٌو١َ عٍدٝ هًٚ ثٌّعٍّدز ـدٟ ص١ّٕدز 

 ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌٍض١ٍّيثس. 

 دٔر انًذارش االثتذائٛخ فٙ مًُٛخ انًطؤٔنٛخ االرتًبػٛخ  راثؼبً:

ز صؾدجٖ ِؾضّعدٗ دئعضذجً٘دج ( عٍٝ ل١ّ٘ز ِْدؤ١ٌٚز ثٌكجٌدخ ث٨ؽضّجع١د98ق 2003لوو ثٌٖج٠خ  

ِٓ ثدٌٍ ثٌم١ُ ثٌضٟ ٠ؾخ لْ صقٌٗ ثٌّؤّْجس ثٌضع١ّ١ٍز دٚفز مجٙزق ِٚؤّْدجس ثٌّؾضّد  دٚدفز 
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عجِزق عٍٝ ؼٌّٙج ـٟ ٔفُٛ ثٌض١ِ٩ي ِٕي ٙؽٌُ٘ ؛ ٌّج ٠ضٌصخ ع١ٍٙج ِٓ ٍّٛو١جس ٠ؾخ لْ ٠ٍْىٙج 

ث. ٌٚىٛٔٙج ثٌضعذ١ٌ ث٤ِغً عٓ ثٌّٛثٟٕز ثٌٚجٌقز ثٌضٟ صمَٛ ع١ٍٙج ثٌضّٕ ٌا  ١ز ل٨ٚا ٚلم١

ٚصٛثًٙ ثٌّوًّز ثٌّّٙز ثٌضٟ دولصٙج ث٤ٌّرق ـضْعٝ ِٓ م٩ي ثٌدوًُٚ ٚث٤ٖٔدكز ٚثٌضٛؽ١دٗ  

ثٌّذجٌٕ ٚؼ١ٌ ثٌّذجٌٕ ٌضع١ٍُ ٍٟذضٙج و١ف١ز صقّدً ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز دجعضذجً٘دج ِكٍذادج ٝد٠ًٌٚاج 

ددج ٚف٠ٛ١اددج ـددٟ صقم١ددك ثٌدديثس ٚصٛو١ددو٘ج ١ٔٚددً ثفضددٌثَ ث٢مدد٠ٌٓ ٚصمددو٠ ِا ٌُ٘ دمددوً ِٕفعددضُٙ ٌٙدددُ ٘ج

ِْٚدجعوصُٙق ٚدنجٙدز ـددٟ صٍده ثٌٌّفٍددز ث٨ٔضمج١ٌدز ثٌضددٟ صّغدً ثٔضٙددجء ٌِفٍدز ثٌكفٌٛددز ٚثٌدومٛي إٌددٝ 

ٌِفٍز ثٌذٍٛغ ٚثٌٌّث٘مزق ٚويٌه صّٕٟ ـ١ُٙ ثٌٖعًٛ دجٌّْؤ١ٌٚز؛ ـضعٛهُ٘ ث٨عضّجه عٍدٝ لٔفْدُٙ ـدٟ 

 ً ِٓ م٩ي ث٤ٖٔكز.ثٌضفى١ٌق ٚـٟ ث٦ؽجدز عٓ ث٤ّتٍزق ٚـٟ ثٌٕمجٓق ٚـٟ لهثء لهٚث

٠ٖٚوه ثٌّعٍّْٛ عٍٝ ٍٟذضُٙ دجٌم١جَ دأهثء ثٌٛثؽذجس ثٌذ١ض١ز ثٌوًث١ّز دأٔفْدُٙق ٚصدوعُٛ٘ إهثًر  

ثٌّوًّز إٌٝ ث٨٘ضّجَ دجٌٕمجـز ٚثٌضٌص١خ هثمً ثٌٚؿ ٚـٟ ّجفز ثٌّوًّز ٚـٟ ِق١كٙدج ثٌندجًؽٟق 

ٛثلددؿ ثٌضٌد٠ٛددز ٚثٌضو٠ًذ١ددز ٚىٌدده وضددو٠ًخ عٍددٝ صقّددً ثٌّْددؤ١ٌٚز ـددٟ ِٛثلددؿ ثٌق١ددجر ثٌّنضٍفددزق ٚثٌّ

ث  ًا ج ـٟ مٍك ث٨صؾج٘جس ث٠٨ؾجد١ز عٕو ثٌٕجٕتز صؾجٖ ثٌّْؤ١ٌٚز: ٕعٛ ِْضٌّر ـٟ ث٤ٌّر ٚثٌّوًّز ِعا

جق صذول ـٟ هثةدٌر ثٌديثسق ٚصّضدو ِدٓ ث٤ّدٌرق عدُ إٌدٝ ثٌّؾضّد   ّا ٚلوًرق ٚويٌه ثّضعوثهاث ًٚؼذز ٚفّج

ٌمِٟٛ ٚث٦ْٔجٟٔ. ٚعٕوِج صٚذـ ثٌّْؤ١ٌٚز ٚثؽذاج ثٌّقٍٟق عُ إٌٝ ثٌّؾضّ  ثٌٟٕٟٛق عُ إٌٝ ثٌّؾضّ  ث

٠قِ ث٦ْٔجْ ٚؽٛح صأه٠ضٙجق ٚإىث ٌُ ٠ؤه٘ج ٠ٚمَٛ دٙج عٍٝ لوًّ ٚؽٗ ـئٔٗ ٠ٖعٌ دجٌقٌػ لٚ ثٌٕوَ لٚ 

ث ِٚضنجى٨ا  لجُّق  ٌا  (. 76ق ١ٕٓٓث١ٌٞكق ٠ٚعضذٌ ـٟ ٔمٌ ث٢م٠ٌٓ ٍّذ١اج ِٚمٚ

ٕادج لّجّد١ج ِدٓ لًودجْ صٕٖدتز ث٤دٕدجء ٚصدٌد١ضُٙ ٌٙيثق ـئْ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز صٖىً ًو 

ٚإعوثهُ٘ ٌٍق١جرق ِغٍّج صٖىً ٟجلز ٠ضّض  دٙدج ثٌفدٌه ٠ٚٛ فٙدج ٤هثء ٚثؽذجصدٗ ٌٍٚدوـجج عدٓ فمٛلدٗ ـدٟ 

لْ ٠دٛثٍْ دد١ٓ ٚثؽذجصدٗ ٚفمٛلدٗق  -ِّٙج وجٔدش ف١جه٠ضدٗ ِٚٛٝدٛع١ضٗ -ٔفِ ثٌٛلش؛ ـج٦ْٔجْ ٠قجٚي

ً دجٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ثٌضدٟ صمضٞد١ٙج ثٌضٌد١دز ثٌٌٕد١ور ٨ٚ ٠نفؿ ِٓ ؼٍٛثء ىٌه إ٨ صٕدجِٟ ثٌٖدعٛ

ـ١قِ دجٌؽذٓ لف١جٔاج عٕوِج ٠ٖعٌ دأٔدٗ ٠مدَٛ دٛثؽذجصدٗق ٌٚىٕدٗ ٨ ٠ٕدجي فمٛلدٗ وّدج ٠ضٚدًٛ لْ صىدْٛق 

ج ّجٌذاجق ٠ٕٖب عٍٝ لّجّٗ ِٛلفاج صؾجٖ ِؾضّعٗق ٠غ١ٕٗ ٚددوثـ  ىثصدٟ عدٓ لهثء  ّا ٠ٚقىُ عٍٝ ِؾضّعٗ فى

لٕجعضدٗ دٛؽدٛح ثٌٖدعًٛ دجٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز   ًٚدّج ٠عٍٓ عٓ صن١ٍدٗ عدٓثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 

 (16ق 2004 ثٌنٌثٕٟق 

ص١ّٕدز   ـدٟ ل١جِٙدج ددوًٚ٘ج ٔؾدجؿ لؽدً ث٨دضوثة١دز ِدٓ ثٌّوًّدز ِدٓ ٠ضٛلد  ّدذك ِدج ٝدٛء ـدٟ

ث٤ٌّرق ٚهًٚ ثٌّعٍّجس ـٟ ثٌّوًّدزق  ِٓ م٩ي ثٌضعجْٚ ِ  ث٤ًدعز دأدعجه٘ج ث٨ؽضّجع١ز ثٌّْؤ١ٌٚز

ثٌّقٍدٟ( ٌض١ّٕدز  ٚثٌؾ١دٌثْق ٚثٌضعدجْٚ ِد  ِؤّْدجس ثٌّؾضّد  ٚثٌقدٟ ث٤ف١دجءثٌضعدجْٚ ِد  ٌِثودَ ٚ

 ٠ٍٟ:  ِج ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ثٌض١ٍّيثس ِٓ م٩ي

 المدرسة:  مستوى أوال: على

 .االجتماعٌة أو الدراسٌة زمٌبلتهن مشكبلت ح  نً المساهمة على التلمٌتات تشجٌع -

 .الحاجة دقدر واستخدامهما الكهرداء المٌا  ٌدترش على التلمٌتات حث -

الناجحررة دشررؤن تنمٌررة  التطوعٌررة مررن المعلمررات العررامبلت والمدررادرات المشررروعات إدررراز -
 المسإولٌة االجتماعٌة كنظام ومددأ دالمدرسة. 

 .المدرسة داخ  اجتماعٌة أعما  من ده ٌقومون ما وقٌمة إشعار التلمٌتات دؤهمٌة -

 السلدٌة والسلوكٌات الضارة العادات مكانحة نً المساهمة ىعل التلمٌتات تشجٌع -

 دور .  ٌإدي أن األسرة نً نرد ك  على واحدة، وٌجل أسرة كؤنها المدرسة إظهار -
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 .المدرسة والتلمٌتات والعامبلت نً دالمعلمات الخاصة المختلفة المناسدات نً المشاركة -

وترشرٌد  والمعنوٌرة المادٌرة المدرسرة ممتلكرات علرى التامرة المحانظرة إلرى التلمٌرتات دعروة -
 .ممتلكاتها على نحانظ الثانً دٌتك هً المدرسة أن نكرة استخدامها، وتعمٌق

أو  األمهحاتالتعاون والتنسٌق محع األسحرة: تقحوم المدرسحة محن خحالل مجلحس  مستوى ثانٌا: على 
 للمدرسة بتعزٌز الجوانب التالٌة:  األمهاتزٌارة 

 .أسرهم نً تحدث التً المشكبلت ح  نً اهمةالمس على التلمٌتات تشجٌع -

 .أسرهم تجا  دواجداتهم قٌامهم على التلمٌتات حث -

 .أقاردهم أحوا  تفقد على التلمٌتات حث -

 .وأقاردهم ألسرهم والخٌر العلم نق  على التلمٌتات حث -

 دفضلها.  وتتكٌرهم األرحام صلة نً التلمٌتات ترؼٌل -

 الوالدٌن.  وخاصة العاةلة أنراد إلى واإلحسان الخٌر نع  نحو الحانز دعث -

 والجٌران:  الحً مستوى ثالثا: على 

 .الحً نً العامة الخدمات مشروعات إنجاح نً المساهمة على التلمٌتات تشجٌع -

 .أه  الحً من والعاجزٌن المحتاجٌن وخاصة اآلخرٌن مساعدة إلى التلمٌتات دعوة -

 .العامة آلدالدا تخ  التً الكتادات طمس على التلمٌتات تشجٌع -

 .لآلخرٌن حسنة قدوة ٌكونوا أن التلمٌتات دعوة -

 المحلً:  المجتمع مستوى رابًعا: على 

 .العامة واألماكن الشوارع نظانة على المحانظة نً المساهمة على التلمٌتات تشجٌع -

 .المجتمع لصورة تشوٌه داعتدارها البلةقة ؼٌر السلوكٌات تحتٌر التلمٌتات من -

 لقضراٌا مجرتمعهم، والترحٌرل دمناقشرتهم تواجره الترً والمشركبلت داألخطار التلمٌتات توعٌة -
 .المجتمع

 .واحترامها المجتمع وقٌم وتقالٌد التزام التلمٌتات دعادات على الحر  -

 .المسلمٌن دقضاٌا االهتمام على التلمٌتات تشجٌع -

 من كنوع الحوانز وإعطاةهم االجتماعً التطوعً العم  على التلمٌتات تشجٌع -

 .دٌنهم الشرٌفة المنانسة -

 .واهتماماتهم ورؼداتهم وأعمارهم للتلمٌتات المناسدة االجتماعٌة التطوعٌة الدرامج رسم -

 .المنكر عن والنهً دالمعروؾ النصح واألمر حث التلمٌتات على -
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 .المحلٌة والبٌئة البٌئة المدرسٌة  بٌن التعاون وتنمٌة بالمجتمع المعلمات والتلمٌذات  جمٌع ربط -

ث٨ؽضّجع١دددز دّؾدددجي  ٚث٤ٖٔدددكزْ صٖدددؾ١  ٚصع٠َدددَ ثٌّمدددجٌ٘ ٚثٌّّجًّدددجس ثٌْدددٍٛو١ز لّدددج و

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز  ١ٌْش ِْت١ٌٛز ؽٙز دع١ٕٙجق ٚإّٔج ٟ٘ ِْت١ٌٛز ١ٕٟٚز صٍعدخ ثٌّؤّْدجس ـ١ٙدج 

هًٚثا ـددجع٩ا ِٚددؤعٌثاق ٨ّدد١ّج ثٌّؤّْددجس ثٌضٌد٠ٛددز ٚثٌضع١ّ١ٍددز ٚمجٙددز ِؤّْددز ثٌّددوثًُ دّددوثًُ 

ٌعددجَق ٌدديث ٠ؾددخ ثٌذددوء دضٌّدد١ل ِذددول ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز  ِددٓ ثٌّوًّددز ل٨ٚا  عددُ دددجًٌٌّٚ ثٌضعٍدد١ُ ث

دجٌّعج٘دددو ٚثٌى١ٍدددجس ٚثٌؾجِعدددجس دإٔدددىجي ٟٚدددٌق ِنضٍفدددز ٚىٌددده ِدددٓ لؽدددً ٖٔدددٌ عمجـدددز ثٌّْدددؤ١ٌٚز 

 (. 9ق 2010ث٨ؽضّجع١ز  ـٟ ثٌّؾضّ   ثٌؽجِوٞق 

صٌّد١ل ِفٙدَٛ ثٌعّدً ث٨ؽضّدجعٟ  ثٌٕٖدجٟ ثٌك٩ددٟ ـدٟ ل١ّ٘دز٘ـ( عٍٝ 1436ٚ ٠ؤوو ثٌق١ٍجْ 

ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ث١ٌّوث١ٔدزق دّٖدجًوز دعدٜ ثٌّمددًٌثس  لٕدىجيثٌن١دٌٞ ثٌديٞ ٠عضذدٌ ٕدىً ِدٓ 

ثٌوًثّدد١زق وّددٛثه ثٌضٌد١ددز ث٦ّدد١ِ٩ز ٚثٌضٌد١ددز ث١ٌٕٟٛددزق ٚثٌّددٛثه ث٨ؽضّجع١ددز ِددٓ مدد٩ي صكذ١مددجس 

عددجَ ٚثٌعّددً ثٌن١ددٌٞ ث٨ؽضّددجعٟ ثٌّقضددٜٛ ثٌضع١ٍّددٟ ٌضقم١ددك ِمددجٌ٘ ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز دٖددىً 

ٕدؤٚٔٙج  ؽ١ّد  عٍدٝ ثٌّٖدٌؾ ِوًّدضٗق ـٙدٛ ـدٟ ث٤ٚي ثٌّْدتٛي ثٌّوًّدز ِو٠ٌ دٖىً مجٗ. ٠ٚعو

ّٚدٍٛوجاق ٚعٍّدجا  ٩ٌَِةدٗ لهثءا  ثٌقْدٕز ثٌمدوٚر لٔدٗ ٚث٨ؽضّجع١دزق وّدج ٚث٦هث٠ًدز ٚثٌضع١ّ١ٍدز ثٌضٌد٠ٛدز

 ٚثٌعدوي وجٌٚدوق ٚث٤ِجٔدز دٙدج ٠ضقٍٝ لْ ٠ؾخ ثٌضٟ ثٌق١ّور ثٌٚفجس ِٓ ثٌىغ١ٌ ٌٗ ٠ٖٚضٌٟ ٚع٩ّاق

 ٚثٌٛثؽذجس ثٌّضعوهر ث٤هٚثً ٚثٌٛ جةؿ ِٓ ثٌعو٠و ٌٗ ٚويٌه ثٌفجٍٝزق ث٤م٩ق ِٓ ٚؼ١ٌ٘ج ٚثٌَٕث٘ز

 ثٌّوًّز. ٌوٜ ٩ٟح ث٨ؽضّجع١ز ثٌّْؤ١ٌٚز صع٠ََ ىٌه ِٚٓ دٙجق ٠مَٛ ثٌضٟ

ددً ِْددؤ١ٌٚجصٗ ٚثّددضم٩ٌٗ ثٌٌّفٍددز دوث٠ددز صقصّغدًد ٘دديٖ ٚصقو٠ددوثا ـددٟ ثٌٌّفٍددز  ث٨دضوثة١ددز ف١ددظ  ّّ
ِدٓ ّدٍكز ًٚعج٠دز ثٌٛثٌدو٠ٓ ٌٌعج٠دز ثٌّدٌد١ٓ  ٚث٨ٔضمدجيٚصى٠ٛٓ ع٩لجصٗ ِد  ث٢مد٠ٌٓ دٖدىً للدٜٛق 

ّٛ ٚثٌدضعٍُّق ٚثٌمدوًر عٍدٝ ث٦ٔضددجػق  "ثٌفضدٌر ِدٓ ثٌعّدٌ صض١ّدَ ددأْ ٘ديٖ دجٌّدوثًُق ِعٍّدجا  دجٌمجد١ٍدز ٌٍّٕد

ًّ ( 116ق 2001ؽضّجع١دز  ثٌّكٌـدٟق ثٌٍْٛن ث٨ؽضّجعٟ ٚؼٌُ ثٌمد١ُ ث٨ ٚثوضْجحٚث٨دضىجًق  ٌٚعد

ِٓ لدٌٍ ثٌم١ُ ٚث٤م٩ق ثٌضٟ ٠ؾخ ؼٌّٙج ـٟ ٔفُٛ ثٌض١ٍّيثس دجٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز ثٌٚوق ٚث٤ِجٔزق 

ثٌٛلشق ٚثٌٍْٛن ث٨ؽضّجعٟق ٚثفضدٌثَ ٚثٌؾو٠زق ٚثٌضٛثٝ ق ٚثًٌٖٜٛق ٚث٠٦غجًق ٚثٌّقجـمز عٍٝ 

ًٚر ثعضَثٍٖ دو٠ٕٗ ٌٚؽضٗ ٚفٞدجًصٗ ٚثٔضّجةدٗ ٌن١دٌ ٚث٦دوثج.. . إٌلق ِ  ٌٝث٢م٠ٌٓق ٚثٌّٖجًوز 

ث٤ه٠جْ ؛ ه٠ٓ ث٩ّ٦َق ٚإصذجعٗ ٤ـًٞ ثًٌٌّ ِقّو ٍٙٝ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ ٚثٌضّْه د٠ٛٙضٙدج ٚعمجـضٙدج 

 ث١ِ٩ّ٦ز ثٌع٠ٌمز.

 رابعاً: أسالٌب تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة فً المدرسة االبتدائٌة

ثٌض١ّٕددز ٌٍّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز عٍددٝ ِْددضٜٛ  لٕددجًس ث٤هد١ددجس ؼٍددٝ دعددٜ لّددج١ٌخ صقم١ددك

-29ق 2010( ٚثٌَد١دوٞ 89ق 2014( ٚإ٠ٕجُ ٔؾجً  3-2ق 2011ثٌّوًّز ِٕٙج ِج ىوٌٖ ثٌؽجِوٞ  

 ( ٠ّىٓ صٍن١ٚٙج عٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ: 30

ص١ّٕز ٚعٟ ثٌّعٍّجس دٌّجٌز ثٌضعٍد١ُ ثٌّضّغٍدز ـدٟ إعدوثه ثٌٕجٕدتز ٌٍق١دجر ِدٓ مد٩ي صع٠َدَ ًّدجٌز   -

 كٙج ِ  ٔذٕٟ ًّجٌز ثٌّوًّز ًٚ ٠ضٙج ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دجٌّوثًُ ث٨دضوثة١ز. ثٌضع١ٍُ ًٚد

ثٌضٌو١ددَ عٍددٝ ثٌّعٍّددجس ـددٟ ث٨٘ضّددجَ دض١ّٕددز ثٌؾجٔددخ ثٌنٍمددٟ ٌددوٜ ص١ٍّدديثصٙٓ , ٚصقم١ددك ّٔددٛىػ  -

 ثٌّعٍّز ثٌموٚر ثٌيٞ صْضك١  ثٌضأع١ٌ ـٟ ص١ٍّيثصٙٓ صأع١ٌث إ٠ؾجد١ج. 

ثٌضددٟ صقضجؽٙددج ثٌّعٍّدز ٌضفع١ددً ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ِددٓ مدد٩ي ّضكٍذددجس ث٤هثء ثٌّٕٙدٟ ث٠٦فدجء د -

صٛـ١ٌ ث٤ٖٔكز ٚثٌفعج١ٌجس ثٌضٟ صُعٍَ دٕجء ل١ُ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دّؾدج٨س ثٌٚدقز ثٌّوًّد١ز 

 ٚثٌٕمجـز ٚثٌعًّ ثٌضكٛعٟ ٚموِز ثٌفمٌثء ٚثٌّقجـمز عٍٝ ثٌّّضٍىجس. 

ً ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز ِد  ثٌّؾضّد  ٚث٤ّدٌرق دجٌّضكٍذجس ثٌضدٟ صقضجؽٙدج ثٌّعٍّدز  ٌضفع١د ث٠٦فجء -

 ٚثٌضٛثًٙ ِ  ثٌّؾضّ  ِٚؤّْجصٗ ٌنوِضٗ.  ث٨صٚجيدق١ظ صُُْٙ ثٌّوًّز دفضـ لٕٛثس 
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صٛع١ز ثٌعج٩ِس ـٟ ِٕٙز ثٌضع١ٍُ ٚؼ١ٌُ٘ دأ١ّ٘ز صع١ٍُ ثٌكجٌذجس ثٌٍْٛو١جس ثٌوثٌز عٍٝ ثٌّْؤ١ٌٚز  -

 ٕجء ِْضمذً ٟٕٚٗ.ث٨ؽضّجع١ز ٚهًٚ٘ج ـٟ صع٠ََ ثٌع١ٍّز ثٌضٌد٠ٛز ٚد

صفع١ً ِْؤ١ٌٚز ثٌّعٍّجس صؾجٖ ثٌّؾضّ  ٚث٤ـدٌثه ِدٓ ف١دظ ثٌْدٍٛن ث٨ؽضّدجعٟ ٚثٌفدٌهٞ , ٚ٘ديث  -

٠ضكٍخ ِٓ ثٌمجةور  ثٌضٌو١َ عٍٝ ص١ّٕز ثٌؾٛثٔخ ثٌضج١ٌز ـٟ ٕن١ٚز ثٌّعٍّز ِٕٙج: ث٨ٌضَثَ دجٌٍْٛن 

 ,ٚلْ صوعٛ ثٌّعٍّجس إٌٝ ثٌقْٓ هثمً ثٌّوًّز ٚمجًؽٙج, ٚلْ صيوٌ ثٌّعٍّجس دأُٔٙ  لوٚر ٌٍؾ١ّ

ٝددًٌٚر  ثٌّْددجّ٘ز ث٠٦ؾجد١ددز ـددٟ ثٌمٞددج٠ج ث٨ؽضّجع١ددز ٚهًٚ٘ددُ ـددٟ ِعجٌؾضٙددج دقْددخ لددوًثصُٙ 

ٚإِىج١ٔجصُٙ , هْٚ ث٦م٩ي دم١ُ ثٌّؾضّ  ِٚغٍٗ. ٚلْ صديوٌُ٘ ددأْ ثٌّوًّدز ِؤّْدز صٌد٠ٛدز ٍِده 

 موِجصٙج ٌٍّؾضّ . ٌٍّؾضّ  ٚهًُٚ٘  لْ ٠قجـمٛث عٍٝ ثٌّىجٔز ثٌٌـ١عز ٌٙيٖ ثٌّؤّْز ِْٚضٜٛ

( إٌٝ دعٜ ث٤ّج١ٌخ ثٌضٟ ٠ّىٓ لْ صمَٛ دٙج ثٌّوًّز ٚثٌّعٍّد١ٓ 64ق 2009وّج لٕجً ٍَّٛ  

ٌضع٠ََ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ م٩ي  ث٤ـعجي ٚثٌّّجًّجس ثٌّو١ًّز دّؾج٨س ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌفٌه٠ز 

هللا ِٚفدج١ُ٘ ثٌٞد١ٌّق ٌض١ّٕدز  ٚثٌؾّجعـ١ز دجٌّٖجًوز ِ  ث٤ٌّرق ٚثٌّْـؤ١ٌٚز ث٤م٩ل١ز ٚـمج ٌّذدجها

 ثٌؾجٔخ ثٌنٍمٟ ث٨ؽضّجعٟ ـٟ ٕن١ٚز ثٌٍُّْق وّج ٠ٍٟ: 

ص١ٌّل ِذول ثٌقدِ ثٌدٟٕٟٛ: ددأْ صدٕمُ ثٌّوًّدز ث٤ٖٔدكز ٚثٌفعج١ٌدجس ثٌضدٟ صٞدّٓ ص١ّٕدز  ثٌقدِ  -

ثٌٟٕٟٛ ٌوٜ ثٌكجٌذجس ٚصُعٍَ ث٨ٔضّجء ٌٍٟٛٓق ٚصُٖعٌ٘ٓ دنكًٛر ث٨ٔقٌثؾ ثٌفىٌٞ عٍٝ ثٌفدٌه 

٠ٚضّٞٓ ثّضعٌثٛ ٌؾٙٛه ًؽجي ث٤ِٓ ـٟ ففظ ث٤ِدٓ ٚث٨ّدضمٌثًق ٚل١ّ٘دز صعدجْٚ  ٚثٌّؾضّ ق

 ؽ١ّ  لـٌثه ثٌّؾضّ  ِ  ًؽجي ث٤ِٓ.

ثٌعًّ عٍٝ ًدد٠ ِٕدج٘ؼ ثٌوًثّدز دجٌْدٍٛو١جس ثٌوثٌدز عٍدٝ فدخ ثٌدٟٛٓ: دّدج ٠دض٩ءَ ٚثٌّْدضؾوثس  -

 ثٌفىٌٞ. ث٦ً٘جحثٌّعجٌٙر ِٚٛثؽٙز 

ثٌؾ٠ٌّز: ِٓ م٩ي ص١ّٕز ثٌٛعٟ ٚث٨ّدضفجهر ِدٓ صعدج١ٌُ ص١ٌّل ِذجها ثٌقِ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌٛلج٠ز ِٓ  -

ثٌٌٖجق ٚإلجِز دٌثِؼ صٛع٠ٛز ٚصٛؽ١ٙٗ صٙوؾ إٌٝ ٠ٍجهر ثٌّعٌـدزق ٚصٌّد١ل ثٌقدِ ثٌدٟٕٟٛ ٌدوٜ 

 ثٌكجٌذجس.

صٛ ١ددؿ ثٌّمددًٌثس ثٌوًثّدد١ز ٌض١ّٕددز ثٌّٛثٟٕددز: صٕمدد١ُ  لّددج١ٌخ ٚلٖٔددكز صع١ّ١ٍددز ١ٌقمددك ل٘ددوثـٙج  -

ثٟٕز ٌوٜ ثٌكجٌذجسق ِدٓ مد٩ي هًُٚ ثٌّدٛثه ثٌوًثّد١ز ثٌضدٟ صمدَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌضٟ ِٕٙج ص١ّٕز ثٌّٛ

ثٌّعٍّدز  دضو٠ًْدٙجق ـّددٓ ٚثؽذجصٙدج ٙد١جؼز ث٤٘ددوثؾ ثٌضع١ّ١ٍدز ٚثٌْدٍٛو١ز دّددج ٠ٕجّدخ ِٚضكٍذددجس 

 ثٌّمًٌثس ثٌوًث١ّزق ٚدًٍٛر ثٌّفج١ُ٘ ٌض١ٌّل فخ ثٌٟٛٓ ٚث٨ٔضّجء إ١ٌز ٌوٜ ثٌكجٌذجس

جس ِٚعددج١٠ٌ ـددٟ ِقضٛث٘ددج ِٚجهصٙددج ثٌوًثّدد١ز ٌضددضُ ثٌع١ٍّددز ِٕددج٘ؼ ثٌوًثّددز: ٨دددو لْ صضددٛـٌ لّجّدد١ -

 ثٌضع١ّ١ٍز ٚثٌضٌد٠ٛز ٚصقمك ل٘وثـٙجق ِٚٓ ىٌه:

 إكسال المعلمات المهارات المتنوعة، وتنمٌة الجوانل االنفعالٌة. -ل 
 مراعاة طدٌعة المتعلمات، وتنمٌة الجوانل االنفعالٌة. -ح 
 مراعاة طدٌعة المتعلمات وخصاةصهم واحتٌاجاتهم. -ػ 
 ٌتضمن المحتوى تبلوة القرآن الكرٌم وتددر  ونهم معانٌه.أن  -ه 
 . واإلدداعتنمٌة شخصٌة المتعلمة وتطوٌر قدراتها على التفكٌر  -ٖ 

ص١ٌّل ِعجٟٔ ث١ٌٕٟٛز ٚثٌضعجْٚ د١ٓ ثٌّدٛث١ٕٟٓق ِٚعدجٟٔ ثٌضٞدق١ز ٚثفضدٌثَ ثٌٕمدجَق ٚثٌّقجـمدز  -

 .عٌٚثس ِٚمض١ٕجس ِٕٚؾَثس ث٤ِزق ٚص١ّٕز ثٌٛعٟ ـٟ ٕضٟ ثٌّؾج٨س

 متطلبات تفعٌل المسؤولٌة االجتماعٌة بالمدارسخامساً: 

ثٌّوًّز ٟ٘ ثٌّؤّْز ثٌغج١ٔز دعو ث٤ٌّر ـٟ صٌد١دز ث٤دٕدجء ـضْدضىًّ ِدج دولصدٗ ث٤ّدٌر  ٌضضّدٗق 

ٚصٙيح ِج لعٛػ ِٕٗ دْذخ ؽًٙ ث٤ٌّر لٚ صم١ٌٚ٘ج ـٟ هًٚ٘ج لٚ صعٌٛ ثٌٕجٕدب ٌّدؤعٌثس لعدٌس 

جس ثٌضدٟ ٠ؾدخ لْ صمدَٛ دٙدج ثٌّوًّدز ـدٟ ثٌٕمدجٟ ثٌضج١ٌدز ثٌضدٟ عٍٝ ٍّٛوٗ. ٌديٌه ٠ّىدٓ صٍّدِ ثٌّضكٍذد

 ( وّج ٠ٍٟ 75ق 2015( ٚثٌّٚجهٞ ٚثٌذمعجٚٞ 86ق2014ّجوًٛ  لدٌٛنٚٙج 
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إعددوثه ثٌّددٛثه ث٩ٌٍِددز ٌٍم١ددجَ دع١ٍّددز صٌد٠ٛددز ّدد١ٍّز صعددٍَ ثٌفكددٌر ثٌْدد١ٍّز ٚصٌّددنٙج ـددٟ ٔفددُٛ  -

ق ٚؽٍدددخ لـٞدددً ثٌّمدددًٌثس ٩ٟدٙددجق ٚىٌددده دجمض١دددجً لـٞدددً ثٌّعٍّدددجس ٚإعدددوثه لـٞدددً ث٤ٔمّدددز

 ٚثٌضؾ١َٙثس ث٤مٌٜ.

ص٠َٚو ث٤دٕجء دجٌّعٍِٛز ثٌٚق١قز ثٌضٟ صُْٙ ـٟ دٕجء إٟجً ِعٌـدٟ ٠ىدْٛ لًٝدج مٚدذز  ٌؽدٌُ  -

 ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز.

ؼٌُ فخ ثٌن١ٌ ٚثٌفٞجةً ـٟ ٔفُٛ ث٤دٕجء ٚصٌؼ١ذُٙ ـدٟ  فْدٓ ثٌنٍدكق ٚصق٠ٌده ث٨ٔفعدج٨س  -

ٌّّجًّجس ثٌفجٍٝز ثٌّٕكٍمز ِٓ ٚعٟ وجِدً ددوٚثـ  ثٌّّجًّدز ثٌوثم١ٍز ٌوٜ ثٌض١ٍّيثس  ٔقٛ فخ ث

ِٚج ٠ضٌصخ ع١ٍٙج ِٓ ؽدَثء ٚعدٛثحق دّعٕدٝ ثّضٖدعجً ث١ٌٕدز ثٌنجٌٚدز لذدً ثٌّّجًّدز عدُ ثفضْدجح 

 ثٌؾَثء ِٓ هللا دعو ثٌّّجًّز.

صع٠ٛددو ث٤دٕددجء عٍددٝ ِّجًّددز ثٌفٞددجةً ٚثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز ث٤م٩ل١ددز ٚث٢هثح ث٨ؽضّجع١ددز  -

 ثٌقْٕز.

ق ٚثٌقٌٗ عٍٝ صّغٍٙج ث٤م٩ل١زصى٠ٛٓ لٕجعز ىثص١ز ٌوٜ ثٌض١ٍّيثس  دأ١ّ٘ز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز  -

ٚؽعٍٙج لّجّدج ٌٍْٕدك لد١ُ ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز  ثٌديٞ ٠ضذٕٛٔدٗق ٚثٌْدعٟ إٌدٝ ٖٔدٌ٘ج ١ٌف١دو ِٕٙدج 

 ثٌّؾضّ  ٚثٌذ٠ٌٖز ؽّعجء.

ًٛثس لٚ ِّجًّدجس مجٟتددزق صدو٠ًخ ثٌض١ٍّديثس عٍدٝ صك١ٙدٌ لٔفْددٙٓ ِّدج لدو ٠ْدٌٞ دٙددج ِدٓ صٚد -

ٚإـٙجُِٙ لْ ثٌنكأ ٩ٍَِ ٌٍدٕفِ ثٌذٖد٠ٌزق ٌٚىدٓ ثٌضٛددز صكٙدٌ ثٌدٕفِ ِدٓ ث٢عدجَ ٚثٌْد١تجسق ٚإْ 

 ث٦ْٔجْ ثٌفجًٝ ٘ٛ ِٓ إىث صجح ِٓ ىٔخ ٠عََ عٍٝ ل٨ ٠ٌؽ  إ١ٌٗ.

 ْٙج.ص١ّٕز ثٌٖعًٛ دجٌّْؤ١ٌٚز ث٤م٩ل١ز لِجَ هللا ـٟ وً ِج ٠فعً ٚصع٠ٛو٘ٓ عٍٝ ٌِثلذز ٔفْٙج دٕف -

صىدد٠ٛٓ ثٌقٚددجٔز ٌددوٜ ثٌض١ٍّدديثس ٝددو ثٌٌىثةددً ٚثٌفْددجه ث٤م٩لددٟ دق١ددظ ٨ صضْددٌح إٌددٝ لٔفْددٙٓ  -

 ؽٌثع١ُ ثٌفْجه ٨ٚ ٠ضأعٌٚث دٙج ل٠ّٕج وجٔٛث ٚف١غّج ٚؽوٚث.

صٌد١ددز ث٤دٕددجء ِددٓ ؽ١ّدد  ثٌٕددٛثفٟ ثٌؾْدد١ّز ٚثٌعم١ٍددز ٚث٨ؽضّجع١ددز ٚث٨ٔفعج١ٌددزق فضددٝ ٠نٌؽددٛث  -

ْدد٩ؿ ثٌعٍددُق ِٖٚددذعز دّقٌوددجس ّددٍٛن فْددٕز ـددٟ وددً ٌٍّؾضّدد  دٖنٚدد١جس ِضىجٍِددز ِْددٍقز د

 ثٌّؾج٨س  ثٌعمو٠زق ٚثٌضعذو٠زق ٚث٨ؽضّجع١زق ٚث٤م٩ل١زق ٚث١ٌْج١ّزق ٚث٨لضٚجه٠زق ٚثٌؾّج١ٌز(. 

إـْجؿ ثٌّؾجي لِجِٙدج ٦ددٌثٍ لدوًثصٙج ٚإِىجٔجصٙدج ثٌعم١ٍدز ٚثٌذو١ٔدز ٌٍّٕجـْدز دٙدج ِد  للٌثٔٙدج هثمدً  -

 ً ثٌّؾضّ  ثٌوٌٟٚ.ثٌّؾضّ  ثٌّقٍٟ ٚمجًؽٗ ٚـٟ إٟج

ًعج٠ز ِٛث٘خ ثٌض١ٍّيثس  ٚإدٌثٍ٘ج ٚإعٌثةٙج ٚٚٝعٙج عٍدٝ ثٌّْدجً ثٌٚدق١ـ ثٌديٞ ٠قمدك ثٌفجةدور  -

 ٌٍض١ٍّير  ٌّٚؾضّعٙج.

 ًٔٚكٍ نهًذرضخ مُفٛ  يب ضجك يٍ يتطهجبد مُظًٛٛخ ٔإدارٚخ محذحٓب ثبنًذرضخ يٍ خيل: 

ا مإسسة تثقٌفٌة تردوٌة هدنها األو  "نق  الحقاةق العلمٌة للتلمٌتات وتنمٌة عقولهن داعتداره .1
 هو نق  الثقانة والعم  على استمرار تحسٌنها.

االهتمام داألنشطة المدرسٌة المتنوعة خارج حجرة الدراسة، والتً تعتدر دٌةة مناسدة لتنمٌة  .2
المسإولٌة االجتماعٌة األخبلقٌة لدى التلمٌتات نفً درامجها مجاالت لممارسة سلوكٌات تعدر 

كثٌرة متعددة تطدقها التلمٌتة نً جو تعلٌمً ٌوجهه إلى سبلمة التطدٌق وٌعد  من عن قٌم 
 سلوكه إتا حاد عن الصوال.

تعم  المدرسة على تنمٌة شخصٌة التلمٌتات، نعن طرٌق ما تقدمه المدرسة لها من تسهٌ   .3
 اتصالها دؽٌرها نهنها تنمً شخصٌتها وتعم  على تكوٌنها.

الطالدات واستقبللها نسدٌا عن الوالدٌن، وتح  تدرٌجٌا مح   للمدرسة أثر واضح نً تحرر .4
 المنـز ، مع القٌام نً دعا األحٌان من تخفٌؾ حدة التوتر دٌن اآلداء واألدناء.
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 تعم  المدرسة على منح الطالدات استقبلال وتكسدها الخدرة نً معاملتها مع الكدار من حولها .5

نعة نً مجا  اكتسال المسإولٌة االجتماعٌة تناسل أن تونر المدرسة مكتدة ملٌةة دالكتل النا .6
أعمار التلمٌتات نٌها، وأن ٌتم اختٌار محتوٌاتها دعناٌة، وأن تكون متٌسرة لجمٌع الطبلل نً 

 ك  األوقات، وأن تكون جٌدة من حٌث التنظٌم، واإلدارة.

ثٌيٞ ٠مَٛ ( لٔٗ ٠ٕذؽٟ عٍٝ ثٌّوًّز لْ صنضجً ثٌّعٍُ ثٌىؿء 72ق 2014ّجوًٛ   لدٛٚلٝجؾ 

دضأه٠ز ثٌٌّجٌز م١ٌ لهثء ٚعٍٝ لوًّ ٚؽٗ دج٦ٝجـز إٌدٝ ؽّعدٗ ٌٚدفجس ثٌّعٍدُ ثٌٕدجؽـ ثٌّنٍد٘ ـدٟ 

ِقذضٗ ٌض١ِ٩يٖ ٚفٌٙٗ ع١ٍُٙ ًٚفّضٗ دُٙ ٚلوٚصٗ ٌُٙ ؽجع٩ ٔٚخ ع١ٕ١ٗ ث٤ِجٔز ثٌضٟ لٚوٍش إ١ٌدٗ 

ضٙج ـٟ ِؾدجي ص١ّٕدز ٚثٌضٟ ثّضٌعٟ ع١ٍٙج ٚثٌعٍُ ثٌيٞ ١ّْأي عٕٗق" ٚلْ ٠ىْٛ ٚثع١ج دٛ ١فضٗ ٚل١ّ٘

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دزق ٚلْ ٠ىدْٛ عٍدٝ عٍدُ دضٛؽ١ٙدجس ثٌىضدجح ٚثٌْدٕز ـدٟ ٘ديث ثٌّؾدجي.ٚلْ ٠ىدْٛ 

عجٌّج دّج ٠ٌ٠و صع١ٍّٗ ٚص١ّٕضدٗ ِدٓ لد١ُ ـدٟ ث٤ـدٌثهق ٚلْ ٠ىدْٛ ٍِضَِدج دضٍده ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دزق 

٠قٟ عمٌُٛٙق ٠ٌٚلٟ إهًثوٙدُق ٚثٌّعٍُ ٘ٛ ثٌيٞ "٠ؾٍٛ لـىجً ثٌٕجٕت١ٓ ٚثٌٖذجح ٠ٚٛلظ ِٖجعٌُ٘ق ٚ

إٔٗ ٠ٍْقُٙ دجٌقك لِجَ ثٌذجًٟق ٚدجٌف١ٍٞز ١ٌمضٍٛث ثٌٌى٠ٍزق ٚدجٌعٍُ ١ٌفضىدٛث دجٌؾٙدًق إٔدٗ ٠ّد٥ ثٌٕفدُٛ 

ثٌنجِور ف١جرق ٚثٌعمٛي ثٌٕجةّز ٠ممزق ٚثٌّٖجعٌ ثٌٞع١فز لٛرق إٔٗ ٠ٖعً ثٌّٚذجؿ ثٌّٕكفبق ٠ٟٚٞء 

 ٌٖؾٌ ثٌعم١ُ. ثٌك٠ٌك ثٌّمٍُق ٠ٕٚذش ث٤ًٛ ثٌّٛثسق ٠ٚغٌّ ث

٘يٖ دعٜ ِّج ٠ٕذؽٟ عٍٝ ثٌّوًّز صٛـ١ٌٖ فضٝ صقمك ؽٛث ٩ِةّج ٌىدٟ صدضُ ع١ٍّدز ؼدٌُ لد١ُ 

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚص١ّٕضٙج ـٟ ٔفُٛ ٩ٟدٙدج. ٚثٌّعٍدُ ٘دٛ ثٌٌو١دَر ث٤ّجّد١ز ـدٟ ثٌّوًّدز ـٙدٛ 

٨ ٠قْددٓ  ثٌٌّددٟ ثٌذددو٠ً عددٓ ث٤ح ـىددً ثٌنكدد٠ ٚثٌضٕم١ّدجس ٚثٌىضددخ ٚثٌٕم٠ٌددجس إىث ٚٙددٍش ٌّعٍددُ

ث٨ّضفجهر ِٕٙج ٨ٚ ٠عٍُ ِجىث ٠ٌ٠و ـئْ عٍّٗ وٍدٗ لدو ٠عدٛه ٚددج٨ عٍدٝ ثٌكجٌدخ ٚثٌّؾضّد ق لِدج إىث ودجْ 

 ٍِْقج دجٌعٍُ ٚثٌّعٌـز ِٚضفّٙج ٤٘وثؾ ثٌّوًّز ٚثٌّؾضّ  ـئٔٗ ١ّىْٛ لوٚر ٠مضوٞ دٙج ثٌك٩ح. 

ٙدج ص١ٍّديثصٙجق ـع١ٍٙدج لْ ِٓ ٕ٘دج ٠ٕذؽدٟ لْ صىدـْٛ ثٌّعٍّدز دجٌّدوثًُ ث٨دضوثة١دز لدوٚر  ٠ُقضديٜ د

صضٚددؿ دددأعٍٝ ثٌىّددج٨س ثٌٕفْدد١ز ٚثٌعم١ٍددز ٚثٌٌٚف١ددز ٚثٌنٍم١ددز ٚث٨ؽضّجع١ددزق ١ٌمضددوٞ دٙددج ص١ٍّدديثصٙج 

٠ٚضعٍّدٛث ِٕٙدج ٠ْٚدضؾ١ذٛث ٌٙدجق ٚلْ صىدْٛ ِٞدٌح ثٌّغدً ـدٟ ثٌٚدذٌ ٚث٨فضّدجي ٚثٌضٛثٝد  ٚثٌقٍدُ 

ز ث٨ؽضّجع١دز ٚثٌّذدجها ٚفْدٓ ٚفْٓ ث٤هحق ٚثٌغذجس دق١ظ صمٌٙ ثٌٍْٛو١جس ثٌوثٌز عٍٝ ثٌّْدؤ١ٌٚ

ثٌضٌٚؾ ٚفضٝ ٠ضعٍّٛث ِٕٙج ثٌضعجْٚ ٚثٌذيي ٚث٠٦غجً ٚثٌعوي ٚثٌّْجٚثر... ٚىٌه عٓ ٠ٌٟدك ثِضغجٌٙدج 

ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌّذدجها ـدٟ ّدٍٛوٙج ٚصٚدٌـجصٙج ِد  ص١ٍّديثصٙج. ٚدعدو ثٌمدوٚر ثٌضدٟ ٠ؾدخ  إٌٝ

صعٕٟ ؽ١ّ  لٚؽدٗ ثٌٕٖدجٟ ثٌّٛؽدٗ ثٌديٞ صمدَٛ  عٍٝ ثٌّعٍّز لْ صضقٍٝ دٙج صأصٟ ٠ٌٟمز ثٌضو٠ًِ ٚثٌضٟ

دددٗ ثٌّوًّددز ٚثٌدديٞ ٠ْددُٙ ـددٟ إ٠ٚددجي ثٌّعٍِٛددجس ٚثٌّعددجًؾ ٚثٌّٙددجًثس ٚث٨صؾج٘ددجس ٚإوْددجدٙج 

 ّٔٛ٘ٓ. ٌٍ٘كجٌذجسق ٚإفوثط صؽ١ٌ إ٠ؾجدٟ ـ١ٙٓ ٌِثع١ج مٚجة

دُٙ ٌٚيٌه وجٔش ٠ٌٟمز ثٌضو٠ًِ لهثر ـعجٌز صْجعو ثٌّعٍّز ـٟ صؽ١١ٌ ثٌٍْٛن ٌوٜ ٟجٌذجصٙج ٚؽدي

إ١ٌٙج ٚثّضّضجعٙٓ دّج صمٛي ِٚج ٠ٌثه ٌٕفٗق ٌٚٙيث ـعٍٝ ثٌّعٍّز لْ صىدْٛ ىث هًث٠دز ٚمذدٌر ددجٌكٌق 

 ثٌّٕجّذز ثٌضٟ ِٓ م٩ٌٙج صْضك١  إ٠ٚجي ِج ص٠ٌو.

 يُٓزٛخ انذراضخ ٔإرراءامٓب:

 ثصذعش ثٌذجفغز ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ٌّٕجّذضٗ ٌكذ١عز ثٌوًثّز ٚل٘وثـٙج ٚثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ :يُٓذ انذراضخ

 ٨ ٠ضٛلؿ عٍٝ ٚٙؿ ثٌمجٌ٘ر ـم٠ دً ٠ضعوٜ ىٌه إٌٝ صق١ًٍ لّذجح ثٌمجٌ٘ر ِٚعٌـز لّذجدٙج.

( ِعٍّز ٚىٌه فْخ إفٚجة١ز ِىضخ 7242: دٍػ عوه ِعٍّجس ِؾضّ  ثٌوًثّز  انذراضخيزتًغ 

 صع١ٍُ ؽور ث٢ص١ز:

 (1ؽوٚي  
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 ػذد انًؼهًبد يكتت انتؼهٛى و

 2585 ثٌؾٕٛح 1

 2367 ثٌٌٖق 2

 1467 ثٌّٖجي 3

 1328 ث٠ٌّٛ 4

 2121 انًزًٕع

 

 

 

( ِعٍّز ٌضّغ١ً ع١ٕز ثٌوًثّز ف١ظ صدُ ثمض١جً٘دج عٖدٛثة١جا ٚىٌده 450صُ ثمض١جً عوه  : انذراضخػُٛخ 

 وج٢صٟ:

 (2ؽوٚي  

 انُطجخ انًئٕٚخ ػذد انًؼهًبد يكتت انتؼهٛى و

 %5.4 113 ثٌؾٕٛح 1

 %4.8 113 ثٌٌٖق 2

 %7.6 112 ثٌّٖجي 3

 %8.4 112 ث٠ٌّٛ 4

 %2.1 250 انًزًٕع

( لْ ثٌفتز ث٤وغٌ ِٓ لـٌثه ع١ٕز ثٌوًثّز وجٔش ِٓ ِعٍّجس ِٕكمز ث٠ٌّٛ ٠2ضٞـ ِٓ ؽوٚي  

% ِدٓ 7.6% ِدٓ إؽّدجٌٟ ِعٍّدجس ِٕكمدز ثٌّٛد٠ق صٍد١ُٙ ِعٍّدجس ِٕكمدز ثٌٖدّجي دْٕدذز 8.4دْٕذز 

% ِدٓ إؽّدجٌٟ ِعٍّدجس 5.4ّدجس ِٕكمدز ثٌؾٕدٛح دْٕدذز إؽّجٌٟ ِعٍّدجس ِٕكمدز ثٌٖدّجيق صٍد١ُٙ ِعٍ

% ِٓ إؽّجٌٟ ِعٍّجس ِٕكمدز ثٌٖدٌقق ـ١ّدج 4.8ِٕكمز ثٌؾٕٛحق ص١ٍُٙ ِعٍّجس ِٕكمز ثٌٌٖق دْٕذز 

( ِّج ٠وي عٍٝ 0.50( ِعٍّز دجٔقٌثؾ ِع١جًٞ  112دٍػ ِض٠ّٛ ع١ٕز ثٌوًثّز ِٓ ؽ١ّ  ثٌّٕجٟك  

 عز.صؾجِٔ ٟذمجس ثٌع١ٕز ِٓ ِٕجٟك ثٌوًثّز ث٤ًد

 أداح انذراضخ:

ٌضقم١ك ل٘وثؾ ثٌوًثّز لجِش ثٌذجفغز دٛٝ  ثّضذجٔز ٌٍىٖدؿ عدٓ هًٚ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ 

ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ٚؽٙدز ٔمدٌ ثٌّعٍّدجس دّو٠ٕدز ؽدورق ٚثعضّدوس ـدٟ ىٌده عٍدٝ ث٤هح 

 ثٌٕمٌٞ ٚثٌوًثّجس ثٌْجدمز.

 طذق األداح:

( ِقىّددجا ِددٓ 13فغددز دعددٌٛ ث٨ّددضذجٔز عٍددٝ عددوه  ٌٍضقمددك ِددٓ ٙددوق ث٨ّددضذجٔز لجِددش ثٌذج

آًثةُٙ ـدٟ ث٨ّدضذجٔز  إدوثءثٌّنض١ٚٓ ـٟ ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ـٟ ثٌوًؽجس ثٌع١ٍّز ثٌّنضٍفزق ٍٟٚخ ُِٕٙ 
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ِٓ ف١ظ ِوٜ ٚٝٛؿ ١ٙجؼز ثٌعذجًثس ٚهلضٙج ٩ِٚءِضٙج ٌٍّؾجي ثٌيٞ صم١ْٗق ٚصمو٠ُ لٞ ثلضٌثفجس 

 .لمٌٜ دٕجء عٍٝ ٩ِفمز ّعجهر ثٌّقى١ّٓ

 صُ ثٌٛٙٛي ٩ٌّضذجٔز ثٌٕٙجة١ز وج٢صٟ:

 (3ؽوٚي  

 ػذد انؼجبراد انًحبٔر

 15 ثٌّقًٛ ث٤ٚي

 9 ثٌّقًٛ ثٌغجٟٔ

 6 ثٌّقًٛ ثٌغجٌظ

 5 ثٌّقًٛ ثٌٌثد 

 55 انًزًٕع

 :االتساق الداخلً لفقرات االستبانة

ٓ ؽددٌٜ ثٌضقمددك ِددٓ ٙددوق ث٨صْددجق ثٌددوثمٍٟ ٩ٌّددضذ١جْ دقْددجح ِعجِددً ثًصذددجٟ د١ٌّددْٛ ددد١

ث٨ّدضذ١جْ ٚثٌوًؽدز ثٌى١ٍدز ٌٍّقدًٛ ثٌديٞ صٕضّدٟ إ١ٌدٗ ٚىٌده دجّدضنوثَ  هًؽجس وً ـمـٌر ِدـٓ ـمدـٌثس

 ٚثٌؾوٚي ثٌضجٌٟ ٠ٛٝـ ىٌه. SPSS v.23ثٌذٌٔجِؼ ث٦فٚجةٟ 

(: معامبلت االرتداط دٌن درجة ك  نقرة من نقرات المحور األو  والدرجة الكلٌة 5جدو   )

 للمحور األو 

جبطيؼبيم االرم انفمرح  يطتٕٖ انذالنخ يؼبيم االرمجبط انفمرح يطتٕٖ انذالنخ 

1 *0.777  5.51 9 **0.853  5.51 
2 **0.817  5.51 10 **0.898  5.51 
3 **0.731  5.51 11 **0.843  5.51 
4 **0.537  5.51 12 **0.72  5.51 
5 **0.673  5.51 13 **0.896  5.51 
6 **0.617  5.51 14 **0.866  5.51 
7 **0.720  5.51 15 **0.883  5.51 
8 **0.878  5.51    

( لْ ؽ١ّد  ـمدٌثس ثٌّقدًٛ ث٤ٚي ٌِصذكدز دجٌوًؽدز ثٌى١ٍدز ٌٍّقدًٛ ٠5ضٞـ ِٓ ثٌؾوٚي ًلُ  

( وقو 0.898( وقو لهٔٝ إٌٝ  0.537ث٤ٚي ف١ظ ؽجءس ِعج٩ِس ثًصذجٟ د١ٌّْٛ صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  

( ف١دظ ؽدجءس ثٌم١ّدز ث٨فضّج١ٌدز 0.01  لعٍدٝ ٚ٘دٟ ثًصذجٟدجس هثٌدز إفٚدجة١اج عٕدو ِْدضٜٛ ِع٠ٕٛدز

(ق ٚ٘يث ٠وي عٍٝ لٛر ثًصذدجٟ ـمدٌثس ثٌّقدًٛ ث٤ٚي دجٌوًؽدز ثٌى١ٍدز 0.01ٌّعجًِ ث٨ًصذجٟ للً ِٓ  

 ٌٍّقًٛ. 

٠ٚٛٝـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٟ ِعجًِ ثًصذدجٟ د١ٌّدْٛ دد١ٓ هًؽدجس ودً ـمدـٌر ِدـٓ ـمدـٌثس ثٌّقدًٛ 

 ثٌغجٟٔ ٚثٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍّقًٛ ثٌيٞ صٕضّٟ إ١ٌٗ.

(: معامبلت االرتداط دٌن درجة ك  نقرة من نقرات المحور الثانً والدرجة الكلٌة 6)جدو   

 للمحور الثانً
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 يطتٕٖ انذالنخ يؼبيم االرمجبط انفمرح

1 **0.900  5.51 

2 **0.744  5.51 

3 **0.813  5.51 

4 **0.817  5.51 

5 **0.772  5.51 

6 **0.904  5.51 

7 **0.817  5.51 

8 **0.931  5.51 

9 **0.902  5.51 

( لْ ؽ١ّ  ـمٌثس ثٌّقدًٛ ثٌغدجٟٔ ٌِصذكدز دجٌوًؽدز ثٌى١ٍدز ٌٍّقدًٛ ٠6ضٞـ ِٓ ثٌؾوٚي ًلُ  

( وقو 0.931( وقو لهٔٝ إٌٝ  0.744ثٌغجٟٔ ف١ظ ؽجءس ِعج٩ِس ثًصذجٟ د١ٌّْٛ صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  

ضّج١ٌددز ( ف١ددظ ؽددجءس ثٌمدد١ُ ث٨ف0.01  لعٍددٝ ٚ٘ددٟ ثًصذجٟددجس هثٌددز إفٚددجة١اج عٕددو ِْددضٜٛ ِع٠ٕٛددز

( ٌؾ١ّ  ثٌفمٌثس ثٌضْعزق ٚ٘يث ٠وي عٍٝ لٛر ثًصذجٟ ـمدٌثس ثٌّقدًٛ 0.01ٌّعجًِ ث٨ًصذجٟ للً ِٓ  

 ثٌغجٟٔ دجٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍّقًٛ. 

٠ٚٛٝـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٟ ِعجًِ ثًصذدجٟ د١ٌّدْٛ دد١ٓ هًؽدجس ودً ـمدـٌر ِدـٓ ـمدـٌثس ثٌّقدًٛ 

 ثٌغجٌظ ٚثٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍّقًٛ ثٌيٞ صٕضّٟ إ١ٌٗ.

(: معامبلت االرتداط دٌن درجة ك  نقرة من نقرات المحور الثالث والدرجة الكلٌة 7)جدو   

 للمحور الثالث

 يطتٕٖ انذالنخ يؼبيم االرمجبط انفمرح

1 *0.807  5.51 

2 **0.901  5.51 

3 **0.890  5.51 

4 **0.900  5.51 

5 **0.918  5.51 

6 **0.759  5.51 

ثٌّقًٛ ثٌغجٌظ ٌِصذكز دجٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍّقًٛ ثٌغجٌظ ( لْ ؽ١ّ  ـمٌثس ٠7ضٞـ ِٓ ثٌؾوٚي  

( وقو لعٍٝ 0.918( وقو لهٔٝ إٌٝ  0.759ف١ظ ؽجءس ِعج٩ِس ثًصذجٟ د١ٌّْٛ صضٌثٚؿ ِج د١ٓ  

( ف١دظ ؽدجءس ثٌم١ّدز ث٨فضّج١ٌدز ٌّعجِدً 0.01  ٟٚ٘ ثًصذجٟجس هثٌز إفٚدجة١اج عٕدو ِْدضٜٛ ِع٠ٕٛدز

ٚ٘دديث ٠ددوي عٍددٝ لددٛر ثًصذددجٟ ـمددٌثس ثٌّقددًٛ ثٌغجٌددظ ( ـددٟ ثٌْددش ـمددٌثسق 0.01ث٨ًصذددجٟ للددً ِددٓ  

 دجٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍّقًٛ. 
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٠ٚٛٝـ ثٌؾوٚي ثٌضجٌٟ ِعجًِ ثًصذدجٟ د١ٌّدْٛ دد١ٓ هًؽدجس ودً ـمدـٌر ِدـٓ ـمدـٌثس ثٌّقدًٛ 

 ثٌٌثد  ٚثٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍّقًٛ ثٌيٞ صٕضّٟ إ١ٌٗ.

ع والدرجة الكلٌة (: معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة من فقرات المحور الراب8) جدول

 للمحور الرابع

 يطتٕٖ انذالنخ يؼبيم االرمجبط انفمرح

1 **0.796  5.51 

2 **0.938  5.51 

3 **0.916  5.51 

4 **0.903  5.51 

5 **0.917  5.51 

( لْ ؽ١ّ  ـمٌثس ثٌّقدًٛ ثٌٌثدد  ٌِصذكدز دجٌوًؽدز ثٌى١ٍدز ٌٍّقدًٛ ٠8ضٞـ ِٓ ثٌؾوٚي ًلُ  

( 0.938( وقدو لهٔدٝ إٌدٝ  0.796جٟ د١ٌّدْٛ صضدٌثٚؿ ِدج دد١ٓ  ثٌٌثد  ف١ظ ؽدجءس ِعدج٩ِس ثًصذد

( ف١دظ ؽدجءس ثٌمد١ُ ث٨فضّج١ٌدز 0.01  وقو لعٍٝ ٟٚ٘ ثًصذجٟجس هثٌز إفٚجة١اج عٕو ِْضٜٛ ِع٠ٕٛدز

( ٌؾ١ّ  ثٌفمٌثس ثٌنّْزق ٚ٘يث ٠وي عٍٝ لٛر ثًصذجٟ ـمٌثس ثٌّقًٛ 0.01ٌّعجًِ ث٨ًصذجٟ للً ِٓ  

 . ثٌٌثد  دجٌوًؽز ثٌى١ٍز ٌٍّقًٛ

ٚع١ٍٗق ـئٔٗ ِٚٓ م٩ي ٔضجةؼ ثٌغذجس ثٌّٛٝقز ـٟ ثٌؾوثٚي ثٌْجدمز ٠ضأوو ثٌذجفظ لْ ث٨ّضذ١جْ 

 .إٌٝ صكذ١مٗ عٍٝ وجًِ ع١ٕز ثٌوًثّز ٠ضّض  دوًؽز عج١ٌز ِٓ ثٌغذجس ٚث٨صْجق ثٌوثمٍٟق ِّج ٠كّتٓ

 حجبد أداح انذراضخ:

 حساب ثبات االستبانة للعٌنة االستطالعٌة:

ثر ثٌوًثّدددز  ث٨ّدددضذجٔز( ثّدددضنوِش ثٌذجفغدددز  ِعجهٌدددز لٌفدددج وٌٚٔذدددجك( ٌم١دددجُ ِدددوٜ عذدددجس له

 Cronbach's Alpha (α)  ٓ20(  ٌٍضأوو ِٓ عذجس لهثر ثٌوًثّز عٍٝ ع١ٕز ثّضك٩ع١ز ِىٛٔز ِد )

( ٠ٛٝـ ِعج٩ِس عذجس لهثر 4ِعٍّز عٓ ٠ٌٟك ثٌضؾَةز ثٌٕٚف١ز ٌعذجًثس ث٨ّضذجٔزق ٚثٌؾوٚي ًلُ  

 ع١ز.ثٌوًثّز ٌٍع١ٕز ث٨ّضك٩

 (: معامل ألفا كرونباخ لقٌاس ثبات أداة الدراسة9جدول )

 معامل  ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 5.952 15 المحور األو 

 5.949 9 المحور الثانً

 5.935 6 المحور الثالث

 5.931 5 المحور الرادع

 0.982 50 االستبٌان ككل

ث ف١ددظ دٍددػ  (٠9ضٞددـ ِددٓ ثٌؾددوٚي   لْ ِعجِددً ثٌغذددجس ثٌعددجَ ٌّقددجًٚ ثٌوًثّددز ٌِصفدد  ؽددوا

وقدو لعٍدٝ ٚ٘ديث ٠دوي  0.952وقدو لهٔدٝ ٚدد١ٓ  0.930( ـ١ّج صٌثٚؿ عذجس ثٌّقجًٚ ِج دد١ٓ 0.987 

 عٍٝ لْ ث٨ّضذ١جْ ٠ضّض  دوًؽز عج١ٌز ؽوث ِٓ ثٌغذجس ِّج ٠وعُ صكذ١مٗ عٍٝ وجًِ ثٌع١ٕز.
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 حساب ثبات االستبانة للعٌنة كاملة:

ٌم١دددجُ ِدددوٜ عذدددجس لهثر ثٌوًثّدددز  ث٨ّدددضذجٔز( ثّدددضنوِش ثٌذجفغدددز  ِعجهٌدددز لٌفدددج وٌٚٔذدددجك( 

 Cronbach's Alpha (α)  ٓ650(  ٌٍضأوو ِٓ عذجس لهثر ثٌوًثّدز عٍدٝ وجِدً ثٌع١ٕدز ثٌّىٛٔدز ِد )

 ( ٠ٛٝـ ِعج٩ِس عذجس لهثر ثٌوًثّز ٌٍع١ٕز ث٨ّضك٩ع١ز.10ِعٍّزق ٚثٌؾوٚي ًلُ  

 لفا كرونباخ لقٌاس ثبات أداة الدراسة(: معامل أ20جدول )

 معامل  ثبات ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 0.951 15 ثٌّقًٛ ث٤ٚي

 0.930 9 ثٌّقًٛ ثٌغجٟٔ

 0.930 6 ثٌّقًٛ ثٌغجٌظ

 0.928 5 ثٌّقًٛ ثٌٌثد 

ث ف١ددظ دٍددػ 10  ٠ضٞددـ ِددٓ ثٌؾددوٚي  ( لْ ِعجِددً ثٌغذددجس ثٌعددجَ ٌّقددجًٚ ثٌوًثّددز ٌِصفدد  ؽددوا

وقدو لعٍدٝ ٚ٘ديث ٠دوي  0.951وقدو لهٔدٝ ٚدد١ٓ  0.928( ـ١ّج صٌثٚؿ عذجس ثٌّقجًٚ ِج دد١ٓ 0.985 

ث ِٓ ثٌغذجس ِّج ٠وعُ صكذ١مٗ ٔضجةؾٗ عٍٝ ثٌّؾضّ .  عٍٝ لْ ث٨ّضذ١جْ ٠ضّض  دوًؽز عج١ٌز ؽوا

ٚع١ٍٗق ـئٔٗ ِٚٓ م٩ي ٔضجةؼ ثٌغذجس ثٌّٛٝقز ـٟ ثٌؾوثٚي ثٌْجدمز ٠ضأوو ثٌذجفظ لْ ث٨ّضذ١جْ 

إٌدٝ صكذ١دك ٚصعّد١ُ ٔضجةؾدٗ عٍدٝ وجِدً    دوًؽز عج١ٌز ِٓ ثٌغذجس ٚث٨صْجق ثٌوثمٍٟق ِّج ٠كّت٠ٓضّض

 .ثٌّؾضّ 

 َتبئذ انذراضخ ٔيُبلشتٓب:

اإلربثخ ػهٗ انطؤال األٔل: يب دٔر انًذرضخ االثتذائٛخ فٙ مًُٛخ انًطؤٔنٛخ االرتًبػٛخ ثًزبل 

 ؟الثتذائٛخنذٖ مهًٛ اد انًرحهخ ا انًطؤٔنٛخ ان امٛخ )انشخظٛخ(

٧ٌؽجدز عٍٝ ٘يث ثٌْؤثي صُ صق١ٍدً آًثء ٚثّدضؾجدجس لـدٌثه ع١ٕدز ثٌوًثّدز صؾدجٖ ثٌّقدًٛ ث٤ٚي 

ـددٟ ث٨ّددضذ١جْ: ص١ّٕددز ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز دّؾددجي ثٌّْددؤ١ٌٚز ثٌيثص١ددز  ثٌٖنٚدد١ز(ق ٚىٌدده دقْددجح 

ثٌعجَ صذعجا ٌّم١دجُ ثٌضىٌثًثس ٚثٌْٕخ ثٌّت٠ٛز ٚثٌّضّٛكجس ٚث٨ٔقٌثـجس ثٌّع١ج٠ًز ٚثٌٌصخ ٚث٨صؾجٖ 

 ( ٘يٖ ثٌٕضجةؼ. ١ٌ11ىٌس ثٌنّجّٟ. ٠ٚٛٝـ ؽوٚي  

(: تحلٌل آراء أفراد عٌنة الدراسة حول المحور األول: تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة 22جدول )

 بمجال المسؤولٌة الذاتٌة )الشخصٌة(.

ب االضتزبثخ انفمراد و ًً انًتٕضظ  أثًذا َبدًرا أحٛبًَب غبنجًب دائ

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

 انرمت انذررخ

 

2 

انًجبدرح إنٗ 

 رضب انٕانذٍٚ

 0 30 255 215 55 مكرار
5.3335 0.51525 

 2 غبنجًب

% 25.5%  15%.  52.5%  22.2%  0%  

 

1 

اختٛبر أطذلبء 

 طبنحٍٛ

 5 250 233 223 55 مكرار
5.2355 0.55555 

 25 أحٛبًَب

% 20.1%  13.5%  55.5%  15.5%  0.5%  

 

5 

االثتؼبد ػٍ 

 األنفبظ انطٛئخ

 3 33 155 55 53 مكرار
5.1555 0.55125 

 20 أحٛبًَب

% 20 %  12.5%  33.5%  21.1%  2.2%  

 

5 

انًشبركخ فٙ 

األَشطخ 

انزًبػٛخ 

 انًذرضٛخ

 1 31 153 201 35 مكرار

5.5555 0.55555 

 5 أحٛبًَب

% 25.2%  11.5%  31.1%  22.5%  0.5%  

 21 أحٛبًَب 0.52552 5.2522 1 53 151 55 55 مكرارانتؼٕٚذ ػهٗ  
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انمٛبو  3

ثبنًطؤٔنٛبد 

 انشخظٛخ

% 5.5%  12.5%  35.5%  25.5%  0.5%  

 

5 

االػتًبد ػهٗ 

انُفص فٙ حم 

 انًشكيد

 5 255 235 55 15 مكرار

1.5500 0.52055 

 23 أحٛبًَب

% 3.2%  25.5%  53.5%  55.5%  2.5%  

 

5 

االْتًبو 

ثبنتغ ٚخ 

 انظحٛخ

 5 255 251 53 15 مكرار

1.5155 0.55111 

 25 أحٛبًَب

% 5 25.5%  51.5%  55.2%  2.5%  

 

5 

االْتًبو 

ثبنُظبفخ 

انشخظٛخ 

ٔيراػبح 

 انًظٓر انحطٍ

 0 51 150 205 50 مكرار

5.5255 0.55305 

 5 غبنجًب

% 25.5%  15%  35.5%  5.5%  0%  

 

5 

يراػبح آداة 

انحذٚج يغ 

 اٜخرٍٚ

ارمكر  55 55 151 51 2 

5.5555 0.55521 

 5 أحٛبًَب

% 20.1%  11%  50.5%  5.2%  0.1%  

 

 

 

(: تحلٌل آراء أفراد عٌنة الدراسة حول المحور األول: تنمٌة المسؤولٌة 22تابع جدول )

 االجتماعٌة بمجال المسؤولٌة الذاتٌة )الشخصٌة(.

ب االضتزبثخ انفمراد و ًً ًذاأث َبدًرا أحٛبًَب غبنجًب دائ انًتٕضظ  

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

 انرمت انذررخ

 

20 

االنتساو ثبنمٛى 

اإلضييٛخ )انظذق، 

انتٕاضغ، األيبَخ، 

 انؼذل...(

 1 35 115 225 33 مكرار

5.5555 0.55555 

 أحٛبًَب 5

% 21.1%  13.5%.  55.5%  21.5%  0.5%  

 

22 

احتراو يُطٕثٙ انجٛئخ 

 انًذرضٛخ

 2 15 155 223 55 مكرار
5.5555 0.51550 

 غبنجًب 1

% 5.5%  25.3%  55.5%  12.5%  10.5%  

 

21 

امجبع مؼبنٛى ٔأَظًخ 

 انًذرضخ

 2 55 155 223 32 مكرار
5.5555 0.51515 

 أحٛبًَب 5

% 22.5%  13.5%  31.5%  20.5%  0.1%  

 

25 

انًحبفظخ ػهٗ أحبث 

 انًذرضخ

 5 55 153 55 55 مكرار
5.5055 0.52555 

ٛبًَبأح 5  

% 20.5%  25.5%  35.5%  5.5%  0.5%  

 

25 

انتساو انٓذٔء 

ٔاإلَظبد أحُبء 

 انذرٔش

 2 31 150 225 35 مكرار

5.5555 0.55311 

 أحٛبًَب 3

% 22.5%  13.5%  32.2%  22.5%  0.1%  

 

23 

انًحبفظخ ػهٗ َظبفخ 

 انًكبٌ

 5 35 151 52 55 مكرار
5.1511 0.55300 

 أحٛبًَب 22

% 20.5%  25%  35.1%  21%  2.5%  

  أحٛبًَب 0.55213 5.1525 انًتٕضظ انًٕزٌٔ ٔاالَحراف انًؼٛبر٘ نهًحٕر األٔل 

( ـمدٌر ِدٓ ـمدٌثس ثٌّقدًٛ 16( لْ ِض٠ّٛ ثّضؾجدجس ثٌّعٍّجس ف١جي  ٠11ضٞـ ِٓ ؽوٚي  

ًؽددز ث٤ٚي ؽددجءس ـددٟ ثصؾددجٖ  لف١جٔددجا(. ـ١ّددج ؽددجءس عدد٩ط ـمددٌثس ـمدد٠ ِددٓ ـمددٌثس ثٌّقددًٛ ث٤ٚي دو

 ؼجٌذجا(. ٚ٘يث ١ٖ٠ٌ إٌٝ صمجًح ٚؽٙجس ٔمٌ لـٌثه ع١ٕدز ثٌوًثّدز ٔقدٛ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١دز 

 دّؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌيثص١ز  ثٌٖن١ٚز(.

ف١ددظ ؽددجءس ثٌفمددٌر  ثٌّذددجهًر إٌددٝ ًٝددج ثٌٛثٌددو٠ٓ( ـددٟ ثٌٌّصذددز ث٤ٌٚددٝ دّضّٛدد٠ فْددجدٟ 

١جُ ١ٌىٌس ثٌنّجّٟ  ؼجٌذجا( ف١ظ ( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـٟ ِم0.66125( ٚثٔقٌثؾ ِع١جًٞ  3.5556 

. ٚ٘دديث ٠ددوي عٍددٝ لْ لـددٌثه ع١ٕددز ثٌوًثّددز ٠ددٌْٚ لْ هًٚ ]4.19-3.41[٠مدد  ثٌّضّٛدد٠ ـددٟ ثٌفضددٌر 



 

 1028عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                   التربٌة مجلة البحث العلمى فى
51 

ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ـددٟ ص١ّٕددز ثٌّذددجهًر إٌددٝ ًٝددج ثٌٛثٌددو٠ٓ ِضقمددك ؼجٌذاددج ٌددوٜ ص١ٍّدديثس ثٌٌّفٍددز 

 ث٨دضوثة١ز.

( 5.5555دٟ ثٌذ١تدددز ثٌّوًّددد١ز( دّضّٛددد٠  ١ٍ٠ٙدددج ـدددٟ ثٌٌّصذدددز ثٌغج١ٔدددز ثٌفمدددٌر  ثفضدددٌثَ ِْٕدددٛ

( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـٟ ِم١جُ ١ٌىٌس ثٌنّجّدٟ  ؼجٌذدجا(. ٚ٘ديث ٠دوي عٍدٝ 0.51550ٚثٔقٌثؾ ِع١جًٞ  

لْ لـددٌثه ع١ٕددز ثٌوًثّددز ٠ددٌْٚ لْ هًٚ ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ِضقمددك ؼجٌذاددج ـددٟ ص١ّٕددز ثفضددٌثَ ِْٕددٛدٟ 

 ثٌذ١تز ثٌّو١ًّز ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز.

١ٍ٠ٙددج ـددٟ ثٌٌّوددَ ثٌغجٌددظ  ث٨٘ضّددجَ دجٌٕمجـددز ثٌٖنٚدد١ز ٌِٚثعددجر ثٌّمٙددٌ ثٌقْددٓ( دّضّٛدد٠ 

 ( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـٟ ِم١جُ ١ٌىٌس ثٌنّجّٟ  ؼجٌذجا(.0.55305( ٚثٔقٌثؾ ِع١جًٞ  5.5255 

ٚ٘دديث ٠ددوي عٍددٝ لْ لـددٌثه ع١ٕددز ثٌوًثّددز ٠ددٌْٚ لْ هًٚ ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ِضقمددك ؼجٌذاددج ـددٟ 

 جـز ثٌٖن١ٚز ٌِٚثعجر ثٌّمٌٙ ثٌقْٓ ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز.ث٨٘ضّجَ دجٌٕم

( 3.2813( لْ ثٌّضّٛد٠ ثٌّدٍْٛٚ ٌٍّقدًٛ ث٤ٚي وىدً دٍدػ ل١ّدز  11وّج ٠ضٞـ ِٓ ؽوٚي  

( ٚ٘ددٛ ِددج ٠مجدددً ـددٟ ِم١ددجُ ١ٌىددٌس ثٌنّجّددٟ  لف١جٔاددج( دددٍْٛ ْٔددذٟ 0.66125دددجٔقٌثؾ ِع١ددجًٞ 

ْٔدضٕضؼ لْ هًٚ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز  % ِٓ إؽّدجٌٟ لـدٌثه ثٌع١ٕدز. ِٕٚد65.63ٗ

ث٨ؽضّجع١ز دّؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌيثص١ز  ثٌٖنٚد١ز( ٌدوٜ ص١ٍّديثس ثٌٌّفٍدز ث٨دضوثة١دز هًٚ ِضّٛد٠ ِدٓ 

 ٚؽٙز ٔمٌ ثٌّعٍّجس.

اإلربثخ ػهٗ انطؤال انخبَٙ: يب دٔر انًذرضخ االثتذائٛخ فٙ مًُٛخ انًطؤٔنٛخ انذُٚٛخ ٔاألخيلٛخ 

 مهًٛ اد انًرحهخ االثتذائٛخ؟نذٖ 

٧ٌؽجدز عٍٝ ٘يث ثٌْؤثي ْٔضعٌٛ صق١ًٍ آًثء ٚثّضؾجدجس لـٌثه ع١ٕز ثٌوًثّدز صؾدجٖ ثٌّقدًٛ 

ثٌغجٟٔ ـٟ ث٨ّضذ١جْ: ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دّؾجي ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠ز ٚث٤م٩ل١زق ٚىٌه دقْجح 

ع١ج٠ًز ٚثٌٌصخ ٚث٨صؾجٖ ثٌعجَ صذعجا ٌّم١دجُ ثٌضىٌثًثس ٚثٌْٕخ ثٌّت٠ٛز ٚثٌّضّٛكجس ٚث٨ٔقٌثـجس ثٌّ

 ( ٘يٖ ثٌٕضجةؼ. ١ٌ12ىٌس ثٌنّجّٟ. ٠ٚٛٝـ ؽوٚي  

(: تحلٌل آراء أفراد عٌنة الدراسة حول المحور الثانً: تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة 21جدول )

 بمجال المسؤولٌة الدٌنٌة واألخالقٌة

 انفمراد و
ب االضتزبثخ ًً اَبدرً  أحٛبًَب غبنجًب دائ  أثًذا 

انًتٕضظ 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 انرمت انذررخ

 

2 

االنتساو 

ثأداء 

 انؼجبداد

 1 55 151 201 53 مكرار

 5 غالباً  0.85282 5.2100
% 25.5%  11.5%.  35.5%  5.5%  0.5%  

 

1 

يراػبح 

حمٕق 

 انزٛراٌ

 5 50 155 55 55 مكرار

 5 أحٌاناً  0.28112 5.1800
% 5.5%  25.2%  52.5%  .5%  0.5%  

 

5 

مزُت انؼُف 

ٔانطهٕكٛبد 

 انخبطئخ

 2 30 135 55 55 مكرار

 2 أحٌاناً  0.80222 5.5011
% 20.1%  12.5%  35.2%  22.2%  0.1%  

 

5 

االلتذاء 

ثبنظبنحٍٛ 

ٔلراءح 

 ضٛرْى

 5 250 235 55 15 مكرار

 9 أحٌاناً  0.91022 1.8100
% 5%  23.5%  55.5%  51.1%  2.5%  

 1 غالباً  0.82229 5.2211 0 55 125 212 55 مكراراالنتساو  
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ثحطٍ  3

 انخهك
% 25%  15.5%  55.5%  20.5%  0%  

 

5 

يراػبح 

حمٕق 

 انطرٚك

 5 35 152 55 50 مكرار

 5 أحٛبَبً  0.22050 5.2800
% 5.5%  25.5%  50.1%  21%.  0.5%  

 

5 

انحرص 

ػهٗ احتراو 

 انكجبر

 2 55 115 215 52 مكرار

 2 غبنجبً  0.85522 ..5.17
% 25.5%  15.5%  55.5%  5%  0.1%  

 

5 

انًحبفظخ 

ػهٗ طيح 

انزًبػخ فٙ 

انًظهٗ 

 انًذرضٙ

 5 55 115 55 55 مكرار

 5 أحٛبَبً  0.92295 5.2928
% 20.5%  25.5%  30.5%  25.5%  2.5%  

 

5 

ضجظ انُفص 

 ػُذ االَفؼبل

 5 32 155 55 15 مكرار
بَبً أحٛ 0.22922 5.1089  5 

% 5.5%  10.5%  50.5%  22.5%  0.5%  

  أحٛبَبً  0.55555 5.1350 انًتٕضظ انًٕزٌٔ ٔاالَحراف انًؼٛبر٘ نهًحٕر انخبَٙ

( ـمٌثس ِدٓ ـمدٌثس ثٌّقدًٛ 6( لْ ِض٠ّٛ ثّضؾجدجس ثٌّعٍّجس ف١جي  ٠12ضٞـ ِٓ ؽوٚي  

ـمدٌثس ثٌّقدًٛ ثٌغدجٟٔ دوًؽدز ثٌغجٟٔ ؽدجءس ـدٟ ثصؾدجٖ  لف١جٔدجا(. ـ١ّدج ؽدجءس عد٩ط ـمدٌثس ـمد٠ ِدٓ 

 ؼجٌذددجا(. ٚ٘دديث ٠ٖدد١ٌ إٌددٝ صمددجًح ٚؽٙددجس ٔمددٌ لـددٌثه ع١ٕددز ثٌوًثّددز ٔقددٛ ص١ّٕددز ثٌّْددؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠ددز 

 ٚث٤م٩ل١ز ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز.

ف١ددظ ؽددجءس ثٌفمددٌر  ثٌقددٌٗ عٍددٝ ثفضددٌثَ ثٌىذ١ددٌ( ـددٟ ثٌٌّصذددز ث٤ٌٚددٝ دّضّٛدد٠ فْددجدٟ 

( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـٟ ِم١جُ ١ٌىٌس ثٌنّجّٟ  ؼجٌذجا( ف١ظ 0.83376( ٚثٔقٌثؾ ِع١جًٞ  3.4711 

. ٚ٘دديث ٠ددوي عٍددٝ لْ لـددٌثه ع١ٕددز ثٌوًثّددز ٠ددٌْٚ لْ هًٚ ]4.19-3.41[٠مدد  ثٌّضّٛدد٠ ـددٟ ثٌفضددٌر 

ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ـددٟ ص١ّٕددز ثٌقددٌٗ عٍددٝ ثفضددٌثَ ثٌىذ١ددٌ ِضقمددك ؼجٌذاددج ٌددوٜ ص١ٍّدديثس ثٌٌّفٍددز 

 ث٨دضوثة١ز.

( ٚثٔقددٌثؾ 5.5511ج١ٔددز ثٌفمددٌر  ث٨ٌضددَثَ دقْددٓ ثٌنٍددك( دّضّٛدد٠  ١ٍ٠ٙددج ـددٟ ثٌٌّصذددز ثٌغ 

( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـٟ ِم١دجُ ١ٌىدٌس ثٌنّجّدٟ  ؼجٌذدجا(. ٚ٘ديث ٠دوي عٍدٝ لْ لـدٌثه 0.55225ِع١جًٞ  

ع١ٕز ثٌوًثّز ٠ٌْٚ لْ هًٚ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ ص١ّٕدز ث٨ٌضدَثَ دقْدٓ ثٌنٍدك ِضقمدك ؼجٌذادج ٌدوٜ 

 ة١ز.ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوث

( ٚثٔقددٌثؾ ِع١ددجًٞ ١ٍ٠5.5100ٙددج ـددٟ ثٌٌّوددَ ثٌغجٌددظ  ث٨ٌضددَثَ دددأهثء ثٌعذددجهثس( دّضّٛدد٠  

( ٚ٘ددٛ ِددج ٠مجدددً ـددٟ ِم١ددجُ ١ٌىددٌس ثٌنّجّددٟ  ؼجٌذددجا(. ٚ٘دديث ٠ددوي عٍددٝ لْ لـددٌثه ع١ٕددز 0.53552 

ص١ٍّيثس  ثٌوًثّز ٠ٌْٚ لْ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ث٨ٌضَثَ دأهثء ثٌعذجهثس ِضقمك ؼجٌذاج ٌوٜ

 ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز.

( 0.66799( دجٔقٌثؾ ِع١جًٞ 3.2580ٚؽجء ثٌّض٠ّٛ ثٌٍّْٛٚ ٌٍّقًٛ ثٌغجٟٔ وىً دم١ّز 

% ِدٓ إؽّدجٌٟ لـدٌثه ثٌع١ٕدز 65.16ٚ٘ٛ ِج ٠مجددً ـدٟ ِم١دجُ ١ٌىدٌس ثٌنّجّدٟ  لف١جٔادج( ٠ٚف١دو ددأْ 

ل١ددز ٌددوٜ ص١ٍّدديثس ثٌٌّفٍددز ٠ددٌْٚ لْ هًٚ ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ـددٟ ص١ّٕددز ثٌّْددؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠ددز ٚث٤م٩

 ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك لف١جٔاج دٖىً عجَ.

ِٕٚٗ ْٔضٕضؼ لْ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ثٌو١ٕ٠دز ٚث٤م٩ل١دز ٌدوٜ ص١ٍّديثس 

 ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز هًٚ ِض٠ّٛ ِٓ ٚؽٙز ٔمٌ ثٌّعٍّجس.
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ًُٛخ انًطؤٔنٛخ انٕطُٛخ نذٖ مهًٛ اد اإلربثخ ػهٗ انطؤال انخبنج: يب دٔر انًذرضخ االثتذائٛخ فٙ م

 انًرحهخ االثتذائٛخ؟

٧ٌؽجدز عٍٝ ٘يث ثٌْؤثي ْٔضعٌٛ صق١ًٍ آًثء ٚثّضؾجدجس لـٌثه ع١ٕز ثٌوًثّدز صؾدجٖ ثٌّقدًٛ 

ثٌغجٌددظ ـددٟ ث٨ّددضذ١جْ: ص١ّٕدددز ثٌّْددؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ددز دّؾددجي ثٌّْدددؤ١ٌٚز ث١ٌٕٟٛددزق ٚىٌدده دقْدددجح 

ٚث٨ٔقٌثـجس ثٌّع١ج٠ًز ٚثٌٌصخ ٚث٨صؾجٖ ثٌعجَ صذعجا ٌّم١دجُ  ثٌضىٌثًثس ٚثٌْٕخ ثٌّت٠ٛز ٚثٌّضّٛكجس

 ( ٘يٖ ثٌٕضجةؼ.١ٌ13ىٌس ثٌنّجّٟ. ٠ٚٛٝـ ؽوٚي  

 

 

 

 

 

 

 

 

(: تحلٌل آراء أفراد عٌنة الدراسة حول المحور الثالث: تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة 25جدول )

 بمجال المسؤولٌة الوطنٌة

ب االضتزبثخ انفمراد و ًً بدًراَ أحٛبًَب غبنجًب دائ  أثًذا 
انًتٕضظ 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 انرمت انذررخ

 

2 

مًُٛخ 

انًٓبراد 

اإلثذاػٛخ ثًب 

ٚؼٕد ػهٛٓب 

ٔػهٗ انٕطٍ 

 ثبنُفغ

 5 232 250 55 52 مكرار

 5 أحٛبَبً  2.03151 5.2155
% 25.5%  10.5%.  52.2%  55.5%  0.5%  

 

1 

انًشبركخ فٙ 

ممذٚر رٕٓد 

انًؤضطبد 

انتٙ ممذو 

ذيبد انخ

 نهُبش

 25 235 235 55 53 مكرار

 5 أحٛبَبً  2.01555 1.5355
% 20%  25.2%  53.2%  55.1%  5.5%  

 

5 

كشف 

انطهٕكٛبد 

انفبضذح فٙ 

 انًزتًغ

 5 235 255 55 51 مكرار

 3 أحٛبَبً  0.55525 1.5535
% 5.5%  25.5%  55.5%  55.5%  2.5%  

 

5 

انًحبفظخ 

ػهٗ مرشٛذ 

 انًبء

 3 33 150 55 31 مكرار
 1 أحٛبَبً  0.53503 5.1500

% 22.5%  25.5%  35.5%  21.1%  2.2%  

 

3 

انًحبفظخ 

ػهٗ مرشٛذ 

 انكٓرثبء

 20 50 155 52 52 مكرار
 5 أحٛبَبً  0.53311 5.2555

% 25.5%  25.5%  31.5%  25.5%  1.1%  

 

5 

االػتساز 

ثبنٕطٍ 

 ٔيُزسامّ

 0 255 215 53 53 مكرار
 2 أحٛبَبً  2.22321 5.5535

% 12.2%  15%  12.2%  15%  0%  
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ب االضتزبثخ انفمراد و ًً بدًراَ أحٛبًَب غبنجًب دائ  أثًذا 
انًتٕضظ 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘
 انرمت انذررخ

 

 انًتٕضظ انًٕزٌٔ ٔاالَحراف انًؼٛبر٘ نهًحٕر انخبنج

 

  أحٛبَبً  0.55252 5.2500

( لْ ِض٠ّٛ ثّضؾجدجس ثٌّعٍّجس ف١جي ـمدٌثس ثٌّقدًٛ ثٌغجٌدظ ؽدجءس ٠ٚ13ضٞـ ِٓ ؽوٚي  

. ِّج ٠وي عٍٝ لْ لـدٌثه ع١ٕدز ] 3.39 -2.60[وٍٙج ـٟ ثصؾجٖ  لف١جٔجا( دّضّٛكجس صضٌثٚؿ د١ٓ ثٌفضٌر 

ثٌوًثّز ٠ضفمْٛ عٍٝ لْ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث١ٌٕٟٛدز ٌدوٜ ص١ٍّديثس ثٌٌّفٍدز 

 ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك لف١جٔاج.

ف١ددظ ؽددجءس ثٌفمددٌر  ث٨عضددَثٍ دددجٌٟٛٓ ِٕٚؾَثصددٗ( ـددٟ ثٌٌّصذددز ث٤ٌٚددٝ دّضّٛدد٠ فْددجدٟ 

( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـٟ ِم١جُ ١ٌىٌس ثٌنّجّٟ  لف١جٔاج(. ِّج 1.11512( ٚثٔقٌثؾ ِع١جًٞ  3.3356 

٠دوي عٍددٝ لْ لـددٌثه ع١ٕددز ثٌوًثّدز ٠ضفمددْٛ عٍددٝ لْ هًٚ ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١دز ٠ضقمددك لف١جٔاددج ـددٟ ص١ّٕددز 

 ث٨عضَثٍ دجٌٟٛٓ ِٕٚؾَثصٗ.

( ٚثٔقدٌثؾ ١ٍ٠5.1500ٙج ـٟ ثٌٌّصذز ثٌغج١ٔز ثٌفمٌر  ثٌّقجـمز عٍدٝ صٌٕد١و ثٌّدجء( دّضّٛد٠   

( ٚ٘ٛ ِدج ٠مجددً ـدٟ ِم١دجُ ١ٌىدٌس ثٌنّجّدٟ  ؼجٌذدجا(. ِّدج ٠دوي عٍدٝ لْ لـدٌثه 0.53503جًٞ  ِع١

ع١ٕز ثٌوًثّز ٠ضفمْٛ عٍٝ لْ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك لف١جٔاج ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّقجـمدز عٍدٝ صٌٕد١و 

 ثٌّجء.

ؾ ( ٚثٔقددٌث١ٍ٠5.2555ٙددج ـددٟ ثٌٌّوددَ ثٌغجٌددظ  ثٌّقجـمددز عٍددٝ صٌٕدد١و ثٌىٌٙدددجء( دّضّٛدد٠   

( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـدٟ ِم١دجُ ١ٌىدٌس ثٌنّجّدٟ  لف١جٔادج(. ِّدج ٠دوي عٍدٝ لْ لـدٌثه 0.53311ِع١جًٞ  

ع١ٕددز ثٌوًثّددز ٠ضفمددْٛ عٍددٝ لْ هًٚ ثٌّوًّددز ث٨دضوثة١ددز ٠ضقمددك لف١جٔاددج ـددٟ ثٌّقجـمددز عٍددٝ صٌٕدد١و 

 ثٌىٌٙدجء.

( 3.1400( لْ ثٌّض٠ّٛ ثٌٍّْٛٚ ٌٍّقدًٛ ثٌغجٌدظ وىدً دٍدػ ل١ّدز  13وّج ٠ضٞـ ِٓ ؽوٚي  

( ٚ٘ددٛ ِددج ٠مجدددً ـددٟ ِم١ددجُ ١ٌىددٌس ثٌنّجّددٟ  لف١جٔددجا( دددٍْٛ ْٔددذٟ 0.86171دددجٔقٌثؾ ِع١ددجًٞ 

 % ِٓ إؽّجٌٟ لـٌثه ثٌع١ٕز.62.80

ِٕٚٗ ْٔضٕضؼ لْ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز ث١ٌٕٟٛدز ٌدوٜ ص١ٍّديثس ثٌٌّفٍدز 

ث ِضّٛكاج ١ٌِ دجٌوًٚ ثٌمٛٞ.ِٓ ٚؽٙز ٔمٌ ثٌّعٍّجس ٚدجٌضجٌٟ ٠ لف١جٔجا ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك  ًا  عضذٌ هٚ

اإلربثخ ػهٗ انطؤال انراثغ: يب دٔر انًذرضخ االثتذائٛخ فٙ مًُٛخ انًطؤٔنٛخ مزبِ انًزتًغ 

 ٔلضبٚبِ نذٖ مهًٛ اد انًرحهخ االثتذائٛخ؟

٧ٌؽجدز عٍٝ ٘يث ثٌْؤثي ْٔضعٌٛ صق١ًٍ آًثء ٚثّضؾجدجس لـٌثه ع١ٕز ثٌوًثّدز صؾدجٖ ثٌّقدًٛ 

ّضذ١جْ: ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز صؾجٖ ثٌّؾضّ  ٚلٞج٠جٖق ٚىٌده دقْدجح ثٌضىدٌثًثس ثٌٌثد  ـٟ ث٨

ٚثٌْٕخ ثٌّت٠ٛز ٚثٌّضّٛدكجس ٚث٨ٔقٌثـدجس ثٌّع١ج٠ًدز ٚثٌٌصدخ ٚث٨صؾدجٖ ثٌعدجَ صذعدجا ٌّم١دجُ ١ٌىدٌس 

 ( ٘يٖ ثٌٕضجةؼ.14ثٌنّجّٟ. ٠ٚٛٝـ ؽوٚي  

محور الرابع: تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة (: تحلٌل آراء أفراد عٌنة الدراسة حول ال22جدول )

 تجاه المجتمع وقضاٌاه.

ب االضتزبثخ انفمراد و ًً انًتٕضظ  أثًذا َبدًرا أحٛبًَب غبنجًب دائ

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

 انرمت انذررخ

 

2 

اإلسهام فً األعمال 
التطوعٌة لخدمة 

 المجتمع

 5 231 255 55 35 مكرار

5.0555 2.05505 

 5 أحٌاناً 

% 21%  25.5%.  51.5%  55.5%  2.5%  

 1 أحٌاناً  2.00503  5.2555 0 255 251 52 55 مكرارنشر روح اإلخاء  
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والتفاعل اإلٌجابً مع  1
 اآلخرٌن

% 25.1%  25%  55.1%  15.5%  0%  

 

5 

االهتمام بالقضاٌا 
 االجتماعٌة المحلٌة

 22 255 255 55 55 مكرار
1.5500 2.05555 

 5 أحٌاناً 

% 20.5%  25.5%  15.5%  55.5%  1.5%  

 

5 

قضاء وقت الفراغ فً 
أنشطة ٌستفٌد منها 

 المجتمع

 23 250 250 55 55 مكرار

1.5555 0.55555 

 3 أحٌاناً 

% 5.5%  25.5%  55.5%  53.5%  5.5%  

 

3 

المحافظة على حقوق 
 اآلخرٌن 

 5 55 150 55 35 مكرار
5.5155 0.55555 

 2 أحٌاناً 

% 21%  25.5%  35.5%  5.5%  0.5%  

 

 انًتٕضظ انًٕزٌٔ ٔاالَحراف انًؼٛبر٘ نهًحٕر انراثغ 

 

5.5055 0.55555 

  أحٛبَبً 

( لْ ِض٠ّٛ ثّضؾجدجس ثٌّعٍّجس ف١جي ـمدٌثس ثٌّقدًٛ ثٌٌثدد  ؽدجءس ٠ٚ14ضٞـ ِٓ ؽوٚي  

وي عٍدٝ لْ لـدٌثه .  ٚ٘ديث ٠د] 3.39 -2.60[وٍٙج ـٟ ثصؾجٖ  لف١جٔدجا( دّضّٛدكجس صضدٌثٚؿ دد١ٓ ثٌفضدٌر 

ع١ٕز ثٌوًثّز ٠ضفمْٛ عٍدٝ لْ هًٚ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز صؾدجٖ ثٌّؾضّد  ٚلٞدج٠جٖ 

 ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك لف١جٔاج.

ف١ددظ ؽددجءس ثٌفمددٌر  ثٌّقجـمددز عٍددٝ فمددٛق ث٢مدد٠ٌٓ( ـددٟ ثٌٌّصذددز ث٤ٌٚددٝ دّضّٛدد٠ فْددجدٟ 

(. ِّج ٠وي عٍٝ لْ لـدٌثه ع١ٕدز ثٌوًثّدز ٠ضفمدْٛ عٍدٝ لْ 1.83976( ٚثٔقٌثؾ ِع١جًٞ  3.3244 

هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك لف١جٔاج ـٟ ص١ّٕز ثٌّقجـمز عٍٝ فمٛق ث٢م٠ٌٓ ٌوٜ ص١ٍّديثس ثٌٌّفٍدز 

 ث٨دضوثة١ز.

١ٍ٠ٙج ـٟ ثٌٌّصذز ثٌغج١ٔز ثٌفمدٌر  ٖٔدٌ ًٚؿ ث٦مدجء ٚثٌضفجعدً ث٠٦ؾدجدٟ ِد  ث٢مد٠ٌٓ( دّضّٛد٠ 

(. ِّج ٠وي عٍٝ لْ لـدٌثه ع١ٕدز ثٌوًثّدز ٠ضفمدْٛ عٍدٝ لْ 2.00503ٌثؾ ِع١جًٞ  ( ٚثٔق5.2555 

هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك لف١جٔاج ـٟ ص١ّٕز ٌٖٔ ًٚؿ ث٦مجء ٚثٌضفجعً ث٠٦ؾجدٟ ِ  ث٢م٠ٌٓ ٌوٜ 

 ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز.

( 5.0555ّ ( دّض٠ّٛ  ١ٍ٠ٙج ـٟ ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ  ث٦ّٙجَ ـٟ ث٤عّجي ثٌضكٛع١ز ٌنوِز ثٌّؾض 

( ٚ٘ٛ ِج ٠مجدً ـٟ ِم١جُ ١ٌىدٌس ثٌنّجّدٟ  لف١جٔادج(. ِّدج ٠دوي عٍدٝ 2.05505ٚثٔقٌثؾ ِع١جًٞ  

لْ لـٌثه ع١ٕز ثٌوًثّز ٠ضفمْٛ عٍٝ لْ هًٚ ثٌّوًّز ث٨دضوثة١ز ٠ضقمك لف١جٔاج ـٟ ث٦ّٙجَ ـٟ ث٤عّدجي 

 ثٌضكٛع١ز ٌنوِز ثٌّؾضّ  ٌوٜ ص١ٍّيثس ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز.

( 3.3084( لْ ثٌّض٠ّٛ ثٌٍّْٛٚ ٌٍّقدًٛ ثٌٌثدد  وىدً دٍدػ ل١ّدز  14ج ٠ضٞـ ِٓ ؽوٚي  وّ

( ٚ٘ددٛ ِددج ٠مجدددً ـددٟ ِم١ددجُ ١ٌىددٌس ثٌنّجّددٟ  لف١جٔددجا( دددٍْٛ ْٔددذٟ 0.86171دددجٔقٌثؾ ِع١ددجًٞ 

% ِٓ إؽّدجٌٟ لـدٌثه ثٌع١ٕدز. ِٕٚدٗ ْٔدضٕضؼ لْ هًٚ ثٌّوًّدز ث٨دضوثة١دز ـدٟ ص١ّٕدز ثٌّْدؤ١ٌٚز 66.17

جٖ ثٌّؾضّد  ٚلٞدج٠جٖ ٌدوٜ ص١ٍّديثس ثٌٌّفٍدز ث٨دضوثة١دز ٠عضذدٌ هًٚ ِضّٛد٠ ِدٓ ٚؽٙدز ث٨ؽضّجع١ز صؾد

 ١ٌِ عٍٝ ّذ١ً ثٌوٚثَ. لف١جٔجا ٔمٌ ثٌّعٍّجس ٠ضقمك 

 التوصٌات:

ضرورة تؤهٌ  وتردرٌل الطربلل دمردارس التعلرٌم االدترداةً علرى التعررؾ علرى ماهٌرة وأهمٌرة  -1

ظاهر المسإولٌة االجتماعٌرة المختلفرة والعمر  المسإولٌة االجتماعٌة، وكتا ممارسة أشكا  وم
 على تعزٌزها.

تهٌةة المناخ المدرسً إٌجادٌاً لٌسمح ددرجة من ممارسة المسإولٌة والتفاع  االجتماعًه وتلك  -2

مرن جهرة ودرٌن الطربلل مرن جهرة  أخررى حترى  والمسةولٌنمن خبل  تؤكٌد الثقة دٌن المعلمٌن 
العملٌررة التردوٌررة نتنمررو مشرراعر الفخررر واالعتررزاز تنمررو مشرراعر الحررل دررٌن جمٌررع أطررراؾ 

 دالمدرسة كمجتمع صؽٌر ومن ثم ٌنعكس على المجتمع الكدٌر.
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استددا  ثقانة الصمت والتلقٌن نً أسلول التعامر  داخر  المدرسرة دؤسرلول حرواري ٌحقرق نٌره  -3

النقد اإلٌجادً الطالل تاته وٌقوم على حرٌة الرأي واإلدداع مما ٌإكد على الحوار والمناقشة و
 الدناء دٌن الطبلل والمعلمٌن وتطدٌق مدادئ المسإولٌة االجتماعٌة.

 -الدٌنٌرة -إضانة مقررات دراسٌة عامة تركز على إكسال الطالل قٌماً نً المسةولٌات )التاتٌرة -4

األسرررٌة( ممررا ٌرردعم ممارسررة المسررإولٌة والتفاعرر   -الدٌةٌررة -الثقانٌررة -المجتمعٌررة -الوطنٌررة
اعً وٌدلور دور المدرسة الفعا  نً تحقٌق تات الطالل واإلسرهام نرً تطرور المجتمرع االجتم

والمحانظرة علررى تماسرركه وااللتررزام درراللواةح والقرروانٌن والمفرراهٌم والمعررانً المرتدطررة دمفرراهٌم 
 .المسإولٌة االجتماعٌة

مرررة االهتمرررام داألنشرررطة المدرسرررة داخررر  المدرسرررة وخارجهرررا مرررن خررربل  التررردرٌل علرررى ترج -5

وٌرتم تلرك  المسإولٌات االجتماعٌة إلى سلوكٌات حٌاتٌة تسهم نً تكروٌن الشخصرٌة المتكاملرةه
من خبل  نتراج النشراط لتفاعر  ودعرم معنرى الجماعرة والرتبلحم الروطنً، وكرتلك معنرى حرٌرة 

 . الرأي واحترام الرأي اآلخر وحرٌة النقد اإلٌجادً، وتحم  المسإولٌة، والمشاركة

لٌة الطالل وتفكٌر  مهما صؽر سنه، دؤن ٌكون هناك قدر مرن المرونرة والتسرامح احترام استقبل -6

والتعامرر  دعقرر  وقلررل مفترروح، والعمرر  علررى إكسررال الطرربلل مهررارات نهررم أنفسررهم ونهررم مررن 
 حولهم واالنفتاح على الدٌةة المجتمعٌة إلدراك ماهٌة المسإولٌات االجتماعٌة.

 

 مقترحات:ال

نً تعزٌز قٌم االنتماء الوطنً من وجهة نظر مدٌري المردارس دمدٌنرة  ٌةاالدتداةدور المدرسة  -1

 جدة.

 دور األسرة نً تنمٌة المسإولٌة االجتماعٌة تجا  الدٌةة. -2

واقع ؼرس قٌم المسإولٌة االجتماعٌة تجا  سلوكٌات األدناء دالمدارس األهلٌرة مرن وجهرة نظرر  -3

 . أولٌاء األمور
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 نًرارغا

 (: ٌْجْ ثٌعٌح. د١ٌٚسق هثً ٙجهً.2005ثدٓ ِٕمًٛق ِقّو  

( ث٩ٙ٦ؿ ث٨ؽضّجعٟ د١ٓ ثٌْٕٓ ث١ٌٙ٦ز ٚثٌم١ُ ث٤م٩ل١زق ١ِغجق ثٌٌٖثوز 1433لدٛ ثًٌٕٛ ٩ٟي  

 ثٌّؾضّع١زق ِىز ثٌّىٌِز. 

ؽضّجع١ز ( ـجع١ٍز دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌٌـ  ِْضٜٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ث2011٨فّجهق ٔجٌٙ ثٌو٠ٓ إدٌث١ُ٘   لدٛ

ٌوٜ ٍٟذز ثٌٌّفٍز ث٤ّج١ّز ثٌع١ٍجق ًّجٌز هوضًٛثٖ ؼ١ٌ ًِٕٖٛرق و١ٍز ثٌضٌد١زق ؽجِعز 

 ث١ٌٌِٛن. 

( هًٚ ث٦هثًثس ثٌّو١ًّز ـٟ ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 2014ثٌق١ّو   ّجوًٛق ص١ْ١ٌ عذو لدٛ

ِعز ث٤ٌٍ٘( ٌٍكٍذز ىٚٞ ث٦عجلز ـٟ ثٌّوثًُ ثٌقى١ِٛز ـٟ ؽٕٛح ثٌن١ًٍق ِؾٍز ثٌضٌد١ز  ؽج

- ٌِٚ  159 )2  ٗ591 - 630 . 

 ( ِموِز ـٟ ثٌضٌد١ز ث١ِ٩ّ٦ز.ث٠ٌٌجٛ: هثً ثٌٌٚٛض١ز ٌٍضٌد١ز.2003ٙجٌـ   عٌثهق لدٛ

(  ثٌّْجس ثٌم١جه٠ز ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ثٌك٩ح 2013لدٛ وٛٓق ٠ّٛؿ لفّو إدٌث١ُ٘  

جٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛرق ثٌّٖجًو١ٓ ٚؼ١ٌ ثٌّٖجًو١ٓ ـٟ ؽّجعجس ثٌٕٖجٟ ثٌك٩دٟق ًّ

 و١ٍز ثٌضٌد١زق ثٌؾجِعز ث١ِ٩ّ٦زق ؼَر.

ق ث٤ًهْ. ًّجٌز ثٌّعٍُ. لْٔجٟٔ(: ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٍّٛن فٞجًٞ 2011ؼٌَزق ِقّو   لدٛ

49  3 ٗ ٗ  )14 – 16 

(  هًؽز ِّجًّز ِو٠ٌٞ ِوثًُ ٚوجٌز ثٌؽٛط ثٌو١ٌٚز 2013إوٌثِٟق ١ٌٍ٘ ِقّو ث١ٌٌٕح 

ؽضّجع١ز صؾجٖ ِع١ٍُّٙ ـٟ ٝٛء ثٌْٕز ثٌٕذ٠ٛز ّٚذً صك٠ٌٛ٘جق  ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨

 ؼ١ٌ ًِٕٖٛر( و١ٍز ثٌضٌد١زق ثٌؾجِعز ث١ِ٩ّ٦زق ؼَر. 
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 ٌوٜ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽضّجع١ز ص١ّٕز ـٟ ثٌّوًّز َ( هًٚ ٕ٘ٓٓ  هللا عذو دٕش ّعٛهق ِٖجعً آي

ؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛرق و١ٍز ثٌضٌد١ز ِج ثٌقى١ِٛزق ًّجٌز دجٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز ثٌٌّفٍز ٟجٌذجس

 ث٠ٌٌجٛ.  ّعٛهق ثٌٍّه ؽجِعز

(. ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚع٩لضٙج دضٕم١ُ ثٌٛلش. ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ٖٕٓٓثٌٖج٠خق ِّضجٍ   

 ًِٕٖٛرق و١ٍز ثٌضٌد١زق ؽجِعز هِٖك.

١ٔزق هثً (: ٙق١ـ ثٌذنجًٞ. ث٠ٌٌجٛق ثٌكذعز ثٌغج1999ثٌذنجًٞق لدٟ عذو هللا ِقّو دٓ إّّجع١ً  

 .ث٩ٌَْ ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛ 

ي ثٌٟٕٟٛ  ً ٠ز ّٛ ثٌفًٚ ثٌغجٟٔ: ث٤٘وثؾ ٚثٌّْضٙوـجس ٌٍؾٙجس ثٌّٖجًوزق   2030دٌٔجِؼ ثٌضق

 ِضجؿ2016ق 64-62ٍٚثًر ثٌضع١ٍُق ٗ

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf   صج٠ًل ث٨ّضٌؽجج

23/10/2016.َ 

( ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌك٩ح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز 2012صٌوٟق عذو ثٌع٠ََ دٓ دٕوً دٓ مجٌو  

 285-241( 38ٗ 2ِٓ م٩ي ثٌوًٚ ث٦هثًٞ ٌٍّوًّزق عجٌُ ثٌضٌد١زق 

َ( ثٌضٌد١ز ِْؤ١ٌٚز ثٌؾ١ّ . 2001  ص١ٙٛجس لعّجي ثٌّؤصٌّ ثٌٟٕٟٛ ثٌضٌدٛٞ ث٤ٚي ٌٍضع١ٍُ ثٌعجَ

 ل٠جً.  18-16عّجْق دجٌفضٌر ِٓ 

( ثٌؽٌـز ثٌضؾج٠ًز ثٌٕٚجع١ز دج٠ٌٌجٛ عٕٛثْ 2006ص١ٙٛجس ثٌٍّضمٝ ث٤ٚي ٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 

 وجْٔٛ عجٟٔ.  4-3ق ث٠ٌٌجٛ دجٌفضٌر ِٓ ثٌضَثَ" ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز إٌَثَ لَ 

(  دعٕٛثْ " 2009ث٨ؽضّجع١ز د١ٓ ثٌمكجع١ٓ ثٌعجَ ٚثٌنجٗ   ص١ٙٛجس ٍِضمٝ ثٌٌٖثوز ٚثٌّْؤ١ٌٚز

( ـٟ ـذٌث٠ٌ عجَ 3ِؾضّعٕج ِْؤ١ٌٚضٕج"ٍٚثًر ثٌٖؤْٚ ث٨ؽضّجع١ز دّو٠ٕز ث٠ٌٌجٛق  ٗ

2009 .َ 

( ٍٚثًر ثٌٖؤْٚ ث٨ؽضّجع١ز دعٕٛثْ " صىجًِ 2013ص١ٙٛجس ٍِضمٝ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ثٌغجٟٔ  

 ـذٌث٠ٌ.  22ثٌّْضوثِزق ث٠ٌٌجٛ ـٟ  " ٚثٌضٌو١َ عٍٝ ثٌض١ّٕز ث٤هٚثً

(. "هًثّجس ـٟ ثٌعٍَٛ ث١ٌْج١ّز ٚعٍُ ث٨ؽضّجج ث١ٌْجّٟ"ق 2001ثٌؾٌٛ٘ٞق عذو ثٌٙجهٞ.  

 ث٦ّىٕو٠ًز: ثٌّىضذز ثٌؾجِع١ز.

ٚثٌضع١ٍّجس. د١ٌٚس:  ث٤ٚؽٗ( ثٌّمج١٠ِ ثٌؾو٠ور ـٟ ثمضذجًثس ثٌٖن١ٚز ثٌّضعوهر 2009فجػق ـج٠َ  

 . ث٩ّ٦ِٟثٌّىضخ 

 ّٚذً ثٌٖذجح ثٌْعٛهٞ ٌوٜ ٚث٨ؽضّجع١ز ثٌٖن١ٚز ثٌّْؤ١ٌٚز ( ٚثل ٕٕٓٓ  عٟق ٍث٠و عؾ١ًثٌقجً

 .ٚثٌذقٛط ق ٌِوَ ثٌوًثّجسث١ِٕ٤ز ٌٍعٍَٛ ثٌعٌد١ز ٔج٠ؿ ص١ّٕضٙجق ث٠ٌٌجٛق لوجه١ّ٠ز

 ثٌّوثًُ ثٌّو١ًّز ٌوٜ ث٦هثًر لهثء صعضٌٛ ثٌضٟ ثٌّعٛلجس (2009ع١ْٝ   ثٌقجٍِٟق لفّو

 عذو ثٌٍّه و١ٍز ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١زق ؽجِعز ؼ١ٌ ًِٕٖٛرق رق ًّجٌز ِجؽْض١ٌدّو٠ٕز ؽو ثٌغج٠ٛٔز

 .ثٌع٠ََ

 ؾ١ز ثٌْعٛه٠ز ً ٠ز ثٌقجٌٝ ٚثّضٌٖث( ثٌضع١ٍُ ـٟ ثٌٍّّىز ثٌعٌد2002ثٌقجِو ِقّو  

 ثٌّْضمذً.ث٠ٌٌجٛ: ِىضذز ثٌٌٕو.

ل ق دضج15046٠ًثٌق١ٍجْق ع١ْٝ: ؽ٠ٌور عىج ق هثً عىج  ٌٍٚقجـز: ثٌْعٛه٠زق ثٌعوه 

 ٘ـ. 25/12/1436

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
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ق ِمجًدجس ُ( ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز دجٌضع2015١ٍفٛثٌزق ١ٌّٙ ِقّوق ثًٌٖٛدؾٟق ٕ٘و ١ّو لفّو 

 . 580-545( ٗ  3  23ِٚوثمًق ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛزق

ث٨ؽضّجع١زق  ص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ـٟ ثٌك٩د١ز ث٤ٖٔكز هًٚ َ(  ٕٗٓٓ  ثٌع٠ََ عذو ثٌنٌثٕٟق ١ٌٚو

ؼ١ٌ  ِجؽْض١ٌ ًّجٌز ثٌٍّه  ّعٛهق   ؽجِعز ٩ٟح ِٓ ِنضجًر ع١ٕز عٍٝ ١ِوث١ٔز هًثّز

 ّعٛه. ثٌٍّه ث٢هثحق ؽجِعز ًِٕٖٛرق ث٠ٌٌجٛق و١ٍز

 (  ثٌضأمٌ ثٌوًثّٟ.ث٠ٌٌجٛق ِىضذز ثٌٍّه ـٙو ث١ٌٕٟٛز.2005ثٌو١ٔٔق ـ١ًٚ  

م٩ل١ز (. "هًٚ دعٜ ثٌّٛجة٠ ثٌضٌد٠ٛز ـٟ ص١ّٕز ٚصأ١ًٙ ثٌم١ُ ث2002٤ًٍقق فٕجْ عذو ثٌق١ٍُ.  

(ق 48ٌوٜ ثٌٖذجح ـٟ  ً ٩ِِـ ثٌٕمجَ ثٌعجٌّٟ ثٌؾو٠و"ق ِؾٍز و١ٍز ثٌضٌد١ز دجًٌّٕٚٛرق  

 ٗ ٗ79- 156. 

ثٌْعٛه٠زق ؽورق  ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ـٟ ثٌّو١ًّز ث٦هثًر إؽٌثءثس ( 2001دٓ ّع١و   ثٌٌـجعٟق ّعو

 .ثٌّعٌـز وٍٕٛ

٩ٟح  ٌوٜ ث٨ؽضّجع١ز ثٌّْؤ١ٌٚز صع٠ََ ـٟ ثٌّوًّز ِو٠ٌ ( ه2010ًٚثٌَد١وٞق فَّر ىثوٌ  

ثٌغج٠ٛٔز. ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛرق ِعٙو ثٌوًثّجس ثٌضٌد٠ٛز ثٌع١ٍجق ؽجِعز ثٌٍّه  ثٌٌّفٍز

 عذو ثٌع٠ََ. 

  .(: عٍـُ ثٌـٕفِ ث٨ؽضّـجعٟق ثٌمـجٌ٘ر: عـجٌُ ثٌىضخٌٍٕٓٓٓ٘ثْق فجِـو عذو ث٩ٌَْ  

 دجٌؾجِعجس إهثًر ثٌّعٌـز ٌضكذ١ك جه١ّ٠زث٤و ث٤لْجَ ً ّجء َ(لهٚثً ٩ٕٓٓ  ثٌْع١وق لٌٕؾ

ثٌمجٌ٘رق ثٌضع١ٍُ  ؽجِعز – ثٌذقٛط ثٌضٌد٠ٛز ٌٌّوَ ثٌوٌٟٚ ثٌّؤصٌّ إٌٝ ِموَ دقظ ث٠ٌٌّٚزق

 ١ٌٛ٠ٛ 17-16ثٌضع١ٍُ ِوٜ ثٌق١جرق   -ر ثٌغجٌغز: ثٌؾٛه ث٤ٌف١ز ِكٍ  ـٟ 

 ٌثةك صو٠ًْٙج. ث٦ِجًثسٟٚ ِٕج٘ؾٙج ثٌم١ُ ث٤م٩ل١زق (. ثٌضٌد١ز2009ِقّو   ٚؽًّق ٟجٌ٘؛ ٍَّٛق

 ٌٌٍٕٖ.  ثٌؾجِعٟ ثٌىضجح ثٌع١ٓ: هثً ثٌّضقورق ثٌعٌد١ز

(. ثٌّْؤ١ٌٚز ٚثٌؾَثء ـٟ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُق ثٌمجٌ٘ر: ِكذعز ثٌْٕز 2009ثٌٖجـعٟق ِقّو إدٌث١ُ٘.  

 ثٌّقّو٠ز.

( هًؽز ِّجًّز ِو٠ٌٞ ثٌّٕجٟك ثٌضع١ّ١ٍز ٌٍقجو١ّز ٚع٩لضٙج 2014ثٌٌّٖٞق ٔجٌٙ عجةو م١ٍؿ  

دّْضٜٛ صقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ٚؽٙز ٔمٌ ِو٠ٌٞ ثٌّوثًُ ـٟ هٌٚز ثٌى٠ٛش"  

 .ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ؽجِعز ثٌٌٖق ث٠ّٚ٤ق عّجْ

( ثٌفٌٚق ـٟ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 2015ثٌّٚجهٞق لفّو عذو ثٌّؾ١وق ٚثٌذمعجٚٞق عمً ِقّو  

ٍّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز ـٟ ٝٛء عوه ِٓ ٌوٜ ٩ٟح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ـٟ ِٕكمز فجةً دجٌّ

 82-73( 1ٗ 11ثٌّؾٍز ث٤ًه١ٔز ـٟ ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز:  ثٌّضؽ١ٌثس

(. ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌكفً ِج لذً ثٌوًثّز  ه١ًٌ عًّ(ق 2002عذو ثٌّمٚٛهق ف١ْٕز ؼ١ّٕٟ  

 ثٌمجٌ٘ر: هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ.

 ٔؾٍٛ ٠ٌِٚز. ق ثٌمجٌ٘ر: ِىضذز ث٤ؽضّجع١زٌٍّْؤ١ٌٚز ث٨ ث٤م٩لٟ( ثٌضق١ًٍ 1997عغّجْق ١ّو  

  .ث٠ٌٌّٚز ث٤ٔؾٍٛ ق ثٌمجٌ٘ر: ِىضذزٖ ث٨ؽضّجع١زق ٟ ( ثٌّْؤ١ٌٚز2002  عغّجْق ١ّو

  ثٌٕم٠ٌز ٚثٌضكذ١ك(.ث٠ٌٌجٛق ِىضذز ثٌٌٕو.ث٩ّ٦َ( صٌد١ز ثٌكفً ـٟ 2004ثٌعؾّٟ ِقّو  

ؽضّجعٟ"ق ث٦ّىٕو٠ًز: (. "عٍُ ثٌٕفِ ث2002٨عىجٕزق ِقّٛه ـضقٟ؛ ٍٚوٟق ِقّو ٕف١ك.  

 ثٌّىضخ ثٌؾجِعٟ ثٌقو٠ظ.
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( هًٚ ثٌّوًّز ثٌغج٠ٛٔز  ـٟ صٖؾ١  ثٌعًّ ث٨ؽضّجعٟ ثٌضكٛعٟ  2011ثٌؽجِوٞق عذو ثٌع٠ََ  

 دجٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠زق دقظ ِموَ ١ًٌٕ ؽجةَر ثٌٖجًلز ٌٍعًّ ثٌضكٛعٟ. 

ّٚٚجةٍٙجق ِىز  ل٘وثـٙجث٨دضوثة١ز (  ثٌع١ٍّز ثٌضٌد٠ٛز ـٟ ثٌّوًّز 2009ِقّٛه   إدٌث١ُ٘ـ٩صزق 

 ثٌّىٌِز: ِكجد  ثٌٚفج. 

(. ـعج١ٌز دٌٔجِؼ إًٕجهٞ ٌض١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ٩ٟح 2008لجُّق ؽ١ًّ ِقّو  

 ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔزق ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛرق و١ٍز ثٌضٌد١زق ثٌؾجِعز ث١ِ٩ّ٦زق ؼَر.

ٚص١ّٕز ِفَٙٛ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١زق ثٌّؤصٌّ ثٌعٍّٟ ( ثٌّؤّْجس ثٌضٌد٠ٛز 2011وج ُق ٌٕٚق  

ثٌٌثد  ٌى١ٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ؽجِعز ؽٌٓق دعٕٛثْ ثٌضٌد١ز ٚثٌّؾضّ :ثٌقجٌٝ ٚثٌّْضمذً 

 ١ْٔجْ.  4-3ـٟ ثٌفضٌر  ث٤ًهْ

(. ثٌّعؾُ ث٠١ٌّٛق 2011ِٚكفٝ إدٌث١ُ٘ق ث٠ٌَجسق لفّو فْٓق عذو ثٌمجهً فجِوق ثٌٕؾجً ِقّوق  

 ثٌعٌد١زق ثٌمجٌ٘ر: هثً ثٌوعٛر ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛ . ِؾّ  ثٌٍؽز

(. ثٌّعٍُ ٚص١ّٕز ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٌوٜ ٩ٟح 2001ثٌّكٌـٟق عٍٟ دٓ ٍِٚـ دٓ ٙجٌـ  

ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز. ًّجٌز هوضًٛثٖ ـٟ ث٤ٙٛي ث١ِ٩ّ٦ز ٌٍضٌد١زق دمُْ ثٌضٌد١ز ث١ِ٩ّ٦ز 

َّ ثٌمٌٜق ِى  ز ثٌّىٌِز: ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز. ٚثٌّمجًٔزق دى١ٍز ثٌضٌد١زق ؽجِعز ل

( هًٚ لٖٔكز ثٌىٖجـز ـٟ ص١ّٕز ّّضٟ ثٌّْؤ١ٌٚز 2012ثٌّكٛجق ِقّو دٓ عذو هللا دٓ إدٌث١ُ٘  

ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌغمز دجٌٕفِ ٌوٜ ٩ٟح ثٌّعج٘و ثٌع١ٍّز ثٌغج٠ٛٔز دّو٠ٕز ث٠ٌٌجٛق ِؾٍز ث٦ًٕجه 

 .228-189( 31ٗثٌٕفْٟ  

ثٌك٩دٟ ٚع٩لضٗ دجٌّْؤ١ٌٚز  ث٦ًٕجه( ث٨صؾجٖ ٔقٛ 2012جٚٞ  ثٌّعٖٟ ِقّو دٓ عٍٟ دٓ ِْ

ث٨ؽضّجع١ز ٚدعٜ ثٌّضؽ١ٌثس ثٌو٠ّٛؼٌثـ١ز ٌوٜ ٩ٟح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔزق ِؾٍز ث٦ًٕجه 

 .58-1( 31ٗثٌٕفْٟق  

ثٌعٍّٟ  ث٦عٚجً(  ثٌضٌد١ز ٚصى٠ٛٓ ثٌٖن١ٚز ث٨ؽضّجع١ز. عّجْ: هثً 2015ثٌّعٍِٟٛق ٠ًّْٛ 

 ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛ . 

( هًٚ ِعٍّٟ ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ـٟ صع٠ََ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز 2014ِموثهق ١ّٕجء إدٌث١ُ٘ ٠ٍجه  

ٌوٜ ٍٟذضُٙ ّٚذً صك٠ٌٖٛ ـٟ ٝٛء ثٌّعج١٠ٌ ث١ِ٩ّ٦ز"ق ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛرق 

 ثٌؾجِعز ث١ِ٩ّ٦ز  ؼَر(ق ؼَر. 

١ؾ١ز ِّٚجًّجس ـجعٍز, ؽجِعز ٍِضمٝ ثٌؾجِعجس ثٌن١ٍؾ١ز ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز, ً ٜ ثّضٌثص

إٌٝ   22/11/2015َ٘ـ, ثٌّٛثـك ِٓ 1437ٙفٌ  13 – 11ثٌّؾّعز  ثٌّؾّعز( ثٌفضٌر ِٓ 

24/11/2015 .َ 

(ق ٗ 7 1قث٤ٌٍ٘( ثٌّوًّز ٚهًٚ٘ج ـٟ ثٌضٕٖتز ث٨ؽضّجع١زق ِؾٍز 2007ث٩ٌَْ   ٔجٙؿق عذو

22-55 . 

ّجع١ز ٌوٜ ٍٟذز ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ـٟ ( ِْضٜٛ ثٌّْت١ٌٛز ث٨ؽض2014ٔؾجًق إ٠ٕجُ فذ١خ ٔؾجً 

ِو٠ٕز ثٌٕجٌٙر ـٟ ٝٛء دعٜ ثٌّضؽ١ٌثسق  ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر( و١ٍز ثٌعٍَٛ 

 ثٌضٌد٠ٛزق ؽجِعز ث١ٌٌِٛن.

 ث٦ٙوثً( ثٌو١ًٌ ثٌضٕم١ّٟ ٚث٦ؽٌثةٟ ٌٍذٌٔجِؼ ثٌٛلجةٟ ثٌٟٕٟٛ  ـكٓ(: 2016ٍٚثًر ثٌضع١ٍُ  

 ٘ـ.١ٖٗٔـٖٙٗٔث٤ٚي 
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َ  ِضجؿ( 2016/ 12/ 25ز ث٨ؽضّجع١ز  صج٠ًل ثٌومٛي ٌٍّْؤ١ٌٚذىز ثٌْعٛه٠ز ( ث١٘ٚ2005ٌٖذز  

http: //www.csrsa.net/index.php/2015-04-290- 

عجٌُ ثٌىضخ  ق ث٠ٌٌجٛ: هثًإ٩ِّٟ( ـٍْفز ثٌّٕٙؼ ثٌضٌدٛٞ ِٓ ِٕمًٛ ٠2009جٌؾٓق ِموثه  
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