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 المسئولية االجتماعية وعالقتها باإليثار لدى طالب المرحمة الثانوية

 مقدمة :
تعد المرحلة الثانوية من  المراحنا المتمينفى حنا حيناى الطنرا الدراثنية حينخ تتان ا  رل نا        

ح ننا التننا تعنندح ليصنن ص لحننواى صننالحاى حننا م تمعنن ,  ,ا صننية الطالننا وتم ننه مرمح ننا الثا تننة
نثا  مثتقيماى حا ثلو  , وم  ثم حإ  ا تيناف الطالنا ل نهح المرحلنة   منا  ثنوس يننع   للين   وا 

 حيص ص ها ا صية ثوية ويمحا حا حيات  متفناى حا تصرحات .
الو دانينننة حمنننص وصنننوا المرا نننل  لنننا مرحلنننة المرا قنننة الوثنننطا ي نننو   ننند تعلنننم المانننار ة        

 ,والمرونننة ,والمننودى ,والننو   ,والتعنناو  ,والعدالننة ,والتثننامص واال ر ينناع العامننة المتعلقننة  الصنندل
  (.591: 5791ص النمو ) حامد ف را , وتفداد  هح المفا يم لمقا م ,وتحما المثئولية ,والطموح
ولمننرى منن    ننرف  ولوينناع  وتعنند تر يننة الانن اا للننا الحثننا   المثننئولية وا لتننفام   ننا  ننو ى       

الم تمعننناع المتقدمنننة التنننا تناننند ا ثنننتقرار وتصننن و لامنننا  والرحننناح ا  تمنننالا, ومننن    نننا هلننن  
تؤث  المدار  وتايد ال امعاع وتقام المرا ف, و ا ما م  انمن   لنداد الان اا المثنئوا القنادر 

 منننا  نننا  نول نننا للنننا موا  نننة  احنننة التحننندياع, والمنننا ر حنننا التعامنننا منننص مثنننت داع العصنننر م
حثاثننننن م العمينننننل  و ننننندح ا, وهلننننن  ال  الن حنننننة الحقيقينننننة لامنننننم تقنننننا   مننننند  ولنننننا اننننن ا  ا وا 
 مثنننئوليات م ت ننناح م تمعنننات م التنننا يعيانننو  حي نننا, و نننرس هلننن  يعننننا ال  نننا والننندمار والت لنننس 

  (.541: 2152) حمد محمد,  والتم ر ل  الر ا الححار 
(    المثننئولية ا  تماليننة حا ننة حرديننة حمننا منن  حننرد  11: 5791ويؤ نند )ثننيد لثمننا ,        

تتفنننتص ا صنننيت  وتت امنننا,  و تنحنننس هاتيتننن  وتتثننناما    و نننو منننرت ط  ال مالنننة ارت ننناط لاطفنننة 
ارت اط مرحمة وولا, ومنتم  لي ا انتما  ا تمام وح م, ومتوحد مع نا توحند و نود وتناري   ,وحرص

وت املنن  اال ر نننا,     صننحة ارت اطننن  وانتمائننن   ومثننتق ا, حنننالفرد لنن  تتنننواحر لنن  صنننحت  النفثنننية
 وتوحدح مص  مالت .

 ننا حننرد حننا الم تمننص يرينند    يحقننل هاتنن , ويرينند    ي ننو  حننا صننحة نفثننية وا صننية ح
متماث ة   ند من     ي نو  لدين   حثنا   المثنئولية ت ناح نفثن  وت ناح اذ نري , حنإها انعر الفنرد 
 المثننئولية حإننن  ثننوس يثننل  حننا طريننل الحننل والعنندا, ويلتننفم  نناال رل, ويفننا  ننالع ود, ويننؤد  
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ا القوا, ويممر  المعروس وين ا ل  المن ر, ويص ص  نولا, منؤثراى, متعاونناى, االمانة, ويصدل ح
ثم تنمتا المثنئولية ت ناح اذ نري  من   حثاثن   المثنئولية ت ناح نفثن , حنإها انعر الفنرد  المثنئولية 
ت نناح اذ ننري   نندم مننا للينن  منن  وا  نناع نحننو اذ ننري , حيقنندم ل ننم المعونننة والمثننالدى لنن  حننا 

ها  اعر الفرد  المثئولية حا لمل  و  لص حي  دائ  حإن  يرالا حقول اذ ري , حعملن  و نال , وا 
يننؤثر حننا اذ ننري , حيتحمننا المثننئولية ت نناح م تمعنن  وي ننا لن دتنن , والنندحاع لننن   مالنن  وروحنن , 

     (.51-51: 2115وي تم   موم الم تمص وما رت  ويعما للا حل ا)ا تثام رايد, 

(    المثئولية ا  تمالية  ا مثئولية الفرد  مام هات  45: 5791ثيد لثما ,)وير    
ل  ال مالة التا ينتما  لي ا, وحي ا ي و  الفرد مثئو ى هاتيناى لن  ال مالنة,     نن  مثنئوا  منام 
هاتنن ,  و    صننورى ال مالننة حننا وا ننص االمننر منع ثننة حننا هاتنن ,     ن ننا مثننئولية هاتيننة, مثننئولية 

منننن  اال ر يننننة المرا  ننننة الدا ليننننة والمحاثنننن ة الهاتيننننة,  مننننا    حي ننننا منننن    ر يننننة, مثننننئولية حي ننننا 
اال ر ية ما حا الوا ا الملفم دا لياى,     نن  النفام دا لنا  ناص  محعناا هاع ط يعنة ا تمالينة, 

  و يغلا للي ا التمثير ا  تمالا. 

هاع,  مننننا يصننننف ا  يرمننننا   من ننننا مف ننننوم مت امننننا ياننننما ا تصنننناس  ننننال لل, والننننولا  النننن
والاننعور  ا  تمننام  نناذ ري ,  ننها الاننعور الننه  ين ننص منن  ا متننداد  ننار  حنندود الننهاع, والحننرص 

 (. Bermen, 1997, 190-191للا رحا ية اذ ري  )

المثنننننئولية ا  تمالينننننة تعننننند لنننننامر م منننننا مرت طنننننا  الثنننننلو  ا  تمنننننالا الي نننننا ا, و  
     لدي م مثئولية   ر ية لرلاية اذ ري  حاالا اص هو المثئولية ا  تمالية المرتفعة يعتقدو 
  (.Kim, et al., 2013: 140حيميلو  دائماى  لا التصرس  ا ا مق وا ا تماليا)

مننن   ر نننا  نمننناط الثنننلو  ا  تمنننالا الي نننا ا حينننخ  نننن  يمثنننا الثنننلو   اليثنننار يعت نننرو 
ال يننر  ال ننالص الننه  ين ننص منن  دا ننا الفننرد ويقننوم  نن  تطولينناى  ننر مقا ننا,  ننا يحننحا  مصننالح  

 .(52: 2115) حمد ل د الغنا, الا صية حا ث يا اذ ري  واثعاد م

ذ ننننري  للننننا حا تنننن  حاليثننننار ثننننلو  ا تمننننالا يقنننندم حينننن  النثننننا  حا ننننة ومصننننلحة ا 
)حثي  طاحو ,  ومصلحت  الا صية, ولها ح و يقوم  دور  ي ا ا حا تدليم التفالا ا  تمالا

2117 :495 .) 
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وتعننند المثنننئولية ا  تمالينننة  حننند الننندواحص الرئيثنننية لفيثنننار, حاثنننتيعاا الفنننرد للمثنننئولية 
 منن  الرم ننا ى ت نناح اذ ننري  ا  تماليننة يعننفف لدينن  الميننا  لننا اليثننار حننا حنني     احتقار ننا يفينند

((Ali & Bozorgi, 2016: 52. 

ولننها حمنن  المفتننرض    المثننئولية ا  تماليننة تننرت ط  اليثننار, حيننخ    الانن ص الثننو  
اله  ياعر  المثئولية ا  تمالية ت اح اذ ري  يميا دائما  لا مثالدت م وتقديم يند العنو  ل نم, 

ط يعنة العر نة  ني  تحديند  تثعا الدراثة الحالينة  لنا ولهل , وي و  مدحولا لفيثار نحو اذ ري 
 المثئولية ا  تمالية واليثار لد  طرا المرحلة الثانوية.

  مشكمة الدراسة:
يعت ر مف وم المثئولية ا  تمالية م  المفا يم الثي ولو ية التنا ورد ه ر نا حنا التنراخ          

ال احثي  لما ل نا من    مينة  الغنة حنا حيناى االحنراد  صنفة النفثا والتا حظيع  ا تمام العديد م  
 اصة والم تمعاع النثانية  صفة لامة, حالفرد تقا   يمت   مد  تحمل  للمثنئولية ا  تمالينة 

 .والم تمص المتقدم  و م  يقدر   مية تحما المثئولية ا  تمالية
منن    ننا  لننداد   نائنننا لتحمننا  دوار ننم تمثننا المثننئولية ا  تماليننة مطل ىننا حيوينناى وم منناى و        

والقيننام   ننا  يننر  يننام منن    ننا الماننار ة حنني  نننا  الم تمننص, حيننخ تقننا   يمننة الفننرد حنني م تمعنن  
 مد  تحمل  المثنئولية ت ناح نفثن  وت ناح اذ نري   حينخ يعت نر الان ص المثنئوا للنا  ندر من  

  (.2: 5799الثرمة والصحة النفثية )تيثير  يرى, 
(  لنننا    المثنننئولية ا  تمالينننة تعت نننر  حننند  299 -291: 2111ر ) حامننند ف نننرا , وياننني     

مثتوياع المثئولية حالمثئولية تتحم  ثرثة مثنتوياع مترا طنة مت املنة و نا المثنئولية الفردينة) 
الهاتيننة(, والمثننئولية ا  تماليننة, والمثننئولية ال ماليننة, حننالفرد مثننئوا لنن  نفثنن  ولنن  ال مالننة, 

مثئولة لن  نفثن ا   نا ولن   لحنائ ا  نمحراد حنا  مينص االمنور واالحنواا, والمثنئولية وال مالة 
ثنة الفعلينة ا  تمالية حرورية لصرح الم تمص   ا, وتحما المثئولية ا  تمالية يعنا الممار 

 للمثئولية ا  تمالية.

 -المسئئولية االجتماعيئة ( حنا دراثنت  النظرينة 54-52 :5795و د حندد )ثنيد لثمنا ,    
للمثننننئولية ا  تماليننننة  ننننا:  مترا طننننة ومت املننننة ثرثننننة لناصننننردراسئئئئة ن سئئئئية اجتماعيئئئئة 
 وحيما يلا لرحاى ل هح العناصر:, ا  تمام, والف م, والماار ة
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يقصند  ن  ا رت ناط العناطفا  ال مالنة التنا ينتمنا  لي نا الفنرد, العنصر األول: االهتمئا:: -أ
صننغيرى  م   ينننرى, هلنن  ا رت ننناط الننه  ي الطننن  الحننرص للنننا اثننتمرار تقننندم ا وتماثننن  ا 
و لوغ ننا   ننداح ا, وال ننوس منن     تصنناا  ننم  لامننا  و ظننرس يننؤد   لننا  حننعاح ا  و 

 ثتوياع و ا: تف   ا, ويميف ثيد لثما  حا لنصر ا  تمام  ي   ر عة م

 :المستوى األول: االن عال مع الجماعة -

يمثا  ها المثتو    ثنط صنورى من  صنور ا  تمنام  ال مالنة, و  ل نا تقندما حينخ يثناير 
الفرد الحا ع ا نفعالية التا تتعنرض ل نا ال مالنة  صنورى  نصنيالية    رادينة, والحالنة لنند  نها 

ر  نننا لحنننو مننن   لحنننائ ا  منننا ي نننر  حنننا المثنننتو   نننا حالنننة ارت ننناط لحنننو   ال مالنننة يتنننمث
ال مالننة  ل ننا دو  ا تيننار  و  صنند  و  درا  هاتننا منن   انننا  ننؤ   االلحننا  حننالفرد لننند  ننها 

 المثتو  مثاير انفعالياى لل مالة  صورى آلية.

 :المستوى الثانى: االن عال بالجماعة -

الفرل  ي   ها و و مثتو   ر ا م  المثتو  الثا ل, ويقصد    التعاطس مص ال مالة و 
المثتو  والمثتو  االدنا الثا ل يظ ر حا    الفرد  ننا يندر  هاتن   ثننا  انفعالن   ال مالنة, و   

 المثملة لم تعد مثملة لحوية آلية ا   انع اثية  ما  ا حا المثتو  الثا ل.

 :المستوى الثالث: التوحد مع الجماعة -

اا  واحد, و    ير ا  يرح ومنا يقنص  ويتمثا  ها التوحد حا    يح  الفرد  ن  وال مالة
للي ا م  حرر  و وا ص للي ,    يح   وحدى و ودح, ووحدى مصنيرح منص ال مالنة التنا ينتمنا 

  لي ا, صغيرى  م   يرى.

 :  المستوى الرابع: تعقل الجماعة -

يعنا  ها المثتو  اثت طا  ال مالة    تص ص ال مالة دا ا الفرد ح رياى, للا در اع 
  الوحننوح,    تنط ننص ال مالننة حننا ح ننر الفننرد وتصننورح العقلننا,  مننا حي ننا منن   ننوى  و متفاوتننة منن

حننعس  و تماثنن   و تناثننل  و تننناحر, و ننو يثننتطيص    ينندر  ا, وي عل ننا موحننص نظننر وتممننا, 
  اننننا ا  تمنننام المتف نننر  ال مالنننة    ا  تمنننام المتنننف  النننرفي   ماننن رع ال مالنننة ومصنننير ا, 

طت ا و  داح ا, وثير مؤثثات ا ونظم ا, و ها ا  تمام المتف ر يقوم للا ودر ة التناثل  ي   نا
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من س موحولا م طط م  التف ير, و ها  و المثتو  االللا من  مثنتوياع ا  تمنام  ال مالنة 
 الن  ا تمام مثت د   نور العقا.

يتحنم  الن , ويقصد    ح م الفرد لل مالة وللمغف  ا  تمالا الحع: العنصر الثانى: ال هئئئئئئ: - ب
  : ها العنصر اقي 

ويعننننا ح نننم الفنننرد لل مالنننة حنننا حالت نننا الحاحنننرى مننن  ناحينننة  :األول: فهئئئ: ال ئئئرد لمجماعئئئة -
ومؤثثنننات ا ومنظمات نننا ونظم نننا ولادات نننا و يم نننا و ينننديولو يت ا ووحنننع ا الثقننناحا, وح نننم 
العواما والظروس والقو  التا تؤثر حا حاحر  نهح ال مالنة, و نهل  ح نم تاري  نا النه  

  دون    يتم ح م حاحر ا و  تصور مثتق ل ا.

: ويقصد     درا  الفنرد ذثنار  حعالن  وتصنرحات  : فه: ال رد لممغزى االجتماعى ألفعالهالثانى -
و راراتنن  للننا ال مالننة,    ح ننم الفننرد القيمننة ا  تماليننة ال  حعننا  و تصننرس ا تمننالا 

 يصدر لن .
وتعنننا ااننترا  الفننرد مننص اذ ننري  حننا لمننا مننا يملينن  ا  تمننام ومننا العنصئئر الثالئئث: المشئئاركة:  -ج

يتطل نن  الف ننم منن   لمنناا تثننالد ال مالننة حننا  انن اع حا ات ننا وحننا مانن رت ا والوصننوا  لننا   ننداح ا, 
   .وتحقيل رحا يت ا والمحاحظة للا اثتمرار ا

( تعد لامر م ما لتقوية العر اع 5795حالمثئولية ا  تمالية وحقا لتصور ثيد لثما  )       
منن   ننرا الت امننا  نني  لناصننر ا الثرثننة, حعننندما تفتقننر النثننانية, و  يم نن     تقننوم وت تمننا    

المثننئولية ا  تماليننة ال  مننن م حإن ننا   ت ننو  مثننئولية  ننالمعنا الصننحيص, حلنن  تم ننه المثننئولية 
درا   ذثار  حعال   ا  تمالية لند الفرد ا ل ا المق وا  دو  ح م الفرد ل ا ما ي ص ال مالة, وا 

لننن , والتعنننرس للنننا منننا يوا ننن  ال مالنننة مننن  ماننن رع تنننؤثر لليننن , و راراتننن , وتحملننن  لنتنننائس  حعا
والحنرص للنا المانار ة حنا تقنديم مقترحناع لحل نا, وهلن  حنا الو نع نفثن  النه  ي نو  حين  الفننرد 
مرت طننننا   ننننا ارت اطنننناى لاطفينننناى يصنننناح   حرصنننن  للننننا تقنننندم ا وتماثنننن  ا وحمايت ننننا منننن  الحننننعس 

صنالص ال مالنة, من   نرا التعناو  منص اذ نري  والتف  ,  الحناحة  لنا مانار ت  حني    لمنا ل
ن اف وتنفيه ما تتفل للي  ال مالة م    ا تحقيل رحا يت ا.   حا االناطة الم تلفة, وا 

(  لا    معيار المثئولية ا  تمالية  Batson & Powell, 2003: 467-468ياير )و      
ى اذ ننري   ها  ننانوا حننا يعمننا للننا تحفيننف ثننلو  المثننالدى, حيننخ يحننتم للننا االانن اص مثننالد
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حا ة  لي م ومعتمدي  للي م, ح ها المعيار  ها  ا   ائماى  الفعنا حإنن  ينؤد   لنا الثنلو  اليثنار  
  حا العديد م  الموا س ا  تمالية.

حا نتظننام حننا العمننا اال ر ننا للمثننئولية ا  تماليننة يمتنند تننمثيرح  لننا ا نتظننام العننام حننا الحينناى        
اال ر ينننة للنننهاع, حينننخ تعمنننا   ر ينننة المثنننئولية ا  تمالينننة للنننا تث ينننع وتمصنننيا  صننناا الن ننندى 

 (. 41: 5771والن وى والمرو ى واليثار والثقة  اذ ر والص ر ) ثيد لثما , 
رائند للنم  Auguste Comteيعود الفحا حا نامى مصطلص اليثنار  لنا  و ثنع  وننع و      

ا  تمنناع الفرنثننا, والننه  صنناغ   مقا ننا لمصننطلص االنانيننة, حيننخ يعتقنند     نندس    م تمننص 
ظ رع العديد م  اال حاخ المتعلقة  5792متقدم  و ترثي  الحا واليثار  ي   حرادح, ومنه لام 

العوامنننا المو فينننة  –انننملع لننندى م نننا ع  نننا : ال صنننائص الا صنننية للمنننؤثر   اليثنننار, والتنننا
 ,.Lee et alال وانننا الو دانيننة والداحعينة للثننلو  اليثننار ) –ال امننة ورا  الثننلو  اليثنار  

2003:555-556.) 
حالثنلو  اليثنار  ثنلو  تلقننائا ين نص من  دا ننا الفنرد  ننا ى للننا انعورح  مانالر اذ ننري          

حثاث   المثئولية ت نا  م ومانار ت  حنا  ندمت م ورغ  ت  حا تقديم المثالدى والعو  والنفص ل م وا 
م    ا فيادى ثعادت م وتقديم مصلحة اذ ري  للا مصلحت  الا صية  صرس النظنر لن     
نمنا لان اع  حثاثن  الندا لا لثنعاد اذ نري  )  ويندى حنفنا,  مقا ا ماد   و  د ا يعنود للين  وا 

  (.595: 2114نور,ومحمد  
حاليثار يمثا  حد آلياع النف  ا  تمالية التا تؤثر حا لملياع التفالا ا  تمالا  ي         

الفرد وال مالة, ويعد مرآى للتعاطس الو دانا مص الغير وا رت اط   م والتححية م    ل م, و هح 
د  الفنرد و نها الثنلو  وال واننا ال وانا تع ر ل  مد   لورى ال وية ال لقية ل ر منظومة القيم ل

اال ر ية للفرد اله  يحتم للين     ي فنس لن  اذ نري  معاننات م ويثنارع حنا مثنالدت م ويثنعا 
 لا  خ ماالر ال   ة والثرور والثعادى لدي م, حالثلو  اليثار  يعد  يمة ثلو ية يراد ترثي  ا 

لت ننوي  الا صننا وا  تمننالا ) يمنن  حننا العر نناع ا  تماليننة, ول ننا دور ننا الم ننم حننا لملينناع ا
 (. 592: 2151غريا,

ويتحم  اليثار التعاطس مص اذ ري  و درى الفرد للا  را ى وتر مة مانالر اذ نري    
والحثا   حا ات م والماار ة الو دانية والتقارا العاطفا مع م,  الحاحة  لنا تقنديم المثنالدى 
د لآل ري  م   را م ادرى الفرد واثتعدادح لتقديم المثالدى والعو  لند الحا ة دو  انتظار منردو 
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 و م احنننمى انطر ننناى مننن  المثنننئولية ا  تمالينننة ت ننناح اذ نننري ) م ننند  الانننحاع, و الننند الننن رح, 
2152 :9.)  

( ثنلو  اليثنار  منن  ننوع من   ننواع Eisenberg & Miller, 1987: 92 منا يعنرس )
الثلو  ا  تمالي الي نا ي, و نو ثنلو  تطنولي ي ندس  لنا  حنادى اذ نري , و  يؤدين  الفنرد منص 

  ظار تلقي الم احمع ال ار ية,  و ت نا العقاا.انت
و نند   ريننع العدينند منن  الدراثنناع التننا تناولننع العر ننة  نني  المثننئولية ا  تماليننة واليثننار       

التا درثنع العر نة  ني  المثنئولية ا  تمالينة والثنلو   (O'connor & Cuevas, 1982)مثا دراثة 
ا  تمننالا الي ننا ا للننا لينننة منن  طننرا المرحلننة اال تدائيننة, و نند  اننارع نتائ  ننا  لننا و ننود 

 منننا  ننندحع لر نننة ارت اطينننة مو  نننة  ننني  المثنننئولية ا  تمالينننة والثنننلو  ا  تمنننالا الي نننا ا, 
تن نؤ  اليثنار من   نرا المثنئولية ا  تمالينة (  لنا الMidlarsky &Kahana, 1988دراثنة )

( ثنننة, و اننارع نتائ  ننا 511 -11( حننرداى تتننراوح  لمننار م مننا  نني  )411للننا لينننة م ونننة منن  )
 ,Chou لا  م انية التن ؤ  اليثار م   را المثئولية ا  تمالية, و ا  حم    داس دراثة )

ة حننا االنانننطة التطوليننة الرمن  ينننة للنننا ( التن ننؤ  الثنننلو  اليثننار  مننن   ننرا المانننار 1998
لينة م  طرا المرحلة الثانوية, و اارع النتائس  لا  م انية التن نؤ  الثنلو  اليثنار  من   نرا 

( تننم دراثننة 2115, وحننا دراثننة ل نند النعننيم لرحننة )الماننار ة حننا االناننطة التطوليننة الرمن  يننة
ننة حنا المرحلنة الثانوينة االف رينة, و انارع ار  لعيالعر ة  ي  المثئولية ا  تمالية والثلو  اليثن

النتننائس  لننا لنندم و ننود ارت نناط داا  حصننائياى  نني  المثننئولية ا  تماليننة والثننلو  اليثننار , وحننا 
تنم دراثنة العر نة  ني  المثنئولية الا صنية وا  تمالينة  Sanmartin et al., 2011)دراثنة )

( طال اى وطال ة تتراوح  لمار م منا  ني  922لدد ا ) للا لينة  لغ والثلو  ا  تمالا الي ا ا
دراثننننة م نننند   وحننننا, و اننننارع النتننننائس  لننننا و ننننود لر ننننة ارت اطيننننة دالننننة  ين مننننا, ( ثنننننة9-51)

دراثننة العر ننة  نني  الثننلو  اليثننار  والمثننئولية ا  تماليننة تننم ( 2152الاننحاع, و النند النن رح )
   لا و ود لر ة ارت اطية دالة  ين ما., و اارع النتائس للا لينة م  طرا ال امعة

 يمى: يتضح من العرض السابق ما
التننا ا تمننع  دراثننة العر ننة العر يننة واال ن يننة ) حننا حنندود للننم ال احثننة (  ننندرى الدراثنناع -

   المثئولية ا  تمالية واليثار لد  طرا المرحلة الثانوية. ي
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رت اطينة مو  نة هاع د لنة  حصنائية اتفقع  ميص نتائس  هح الدراثاع للا و ود لر ة ا -
مننا لنندا دراثننة ل نند  نني  المثننئولية ا  تماليننة واليثننار  و الثننلو  ا  تمننالا الي ننا ا 

(, و ننها التنننا ض حننا النتننائس يحتننا   لننا مفينند منن  الدراثنناع حننوا 2115النعننيم لرحننة )
 المثئولية ا  تمالية ولر ت ا  اليثار.

( للا مثتو  الدراثاع العر ية تناولع العر نة  ال احثةحا حدود للم دراثاع )    تو د -
( واليثننار لنند  طننرا 5759 نني  المثننئولية ا  تماليننة حننا  طننار نمننوه  ثننيد لثمننا  )

 المرحلة الثانوية.
و ها يوحص االثا  المنطقا ل را  الدراثة الحالية, ولهل  تتحدد مان لة الدراثنة حنا       

ليننة من   و ند لر نة  ني  المثنئولية ا  تمالينة واليثنار لند التثاؤا الرئيثنا التنالا:  نا ت
 طرا المرحلة الثانوية؟

 أهداف الدراسة: 
طرا مثئولية ا  تمالية واليثار لد  تقصا العر ة  ي  ال ت دس الدراثة الحالية  لا:

 المرحلة الثانوية.

 أهميئئئئة الدراسئئئئة: 
 تتمثا   مية الدراثة الحالية حيما يلا:

 أواًل: األهمية النظرية لمدراسة: 
تثتمد الدراثة الحالية   ميت ا من  تناول نا لمتغينراع للنا در نة   ينرى من  اال مينة, و ني  -

المثننننئولية ا  تماليننننة, واليثننننار,  الحنننناحة  لننننا ا تمام ننننا  فئننننة م مننننة  ننننداى و ننننا حئننننة 
 المرا قي .

 النث ة لطنرا المرحلنة الثانوينة  تثليط الحو  للا   مية المثئولية ا  تمالية واليثار  -
 وحرورى العناية   ما.

 ثانيًا: األهمية التطبيقية لمدراسة: 

ا ثننننتفادى منننن  نتننننائس الدراثننننة الحاليننننة حننننا تو ينننن  نظننننر المننننر يي  والمعلمنننني  نحننننو دور  -
لنننند  الطننننرا  ننننرا مرحلننننة اليثننننار   المثنننئولية ا  تماليننننة و ثر ننننا حننننا تنميننننة الثنننلو 

 المرا قة.
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 حرورى ت نا ال رامس والمنا س واالثاليا المرئمنة لتنمينة  ظر المر يي  والمعلمي تو ي  ن -
 المثئولية ا  تمالية والثلو  اليثار  لد  طرا المرحلة الثانوية.

تعد نتائس الدراثة الحالية  طوى تم يدية نحو التقدم لوحص  رامس  راادية وتدري ية لتنمينة  -
 حلة الثانوية.الثلو  اليثار  لد  طرا المر 

 مصطمحات الدراسة:
 : Social responsibilityالمسئولية االجتماعية  -1

 من ننا مثننئولية الفننرد  مننام هاتنن  لنن  ال مالننة التننا  (59: 5795ثننيد لثمننا ,)يعرح ننا            
 ينتما  لي ا, و ا تع ير ل  در ة ا  تمام والف م والماار ة لل مالة. 

حنا الدراثنة الحالينة ا  الدر نة التنا يحصنا للي نا الطالنا  إجرائيئاً وتعرف المسئولية االجتماعيئة 
 (.1793)إعداد: سيد عثمان،  حا مقيا  المثئولية ا  تمالية المثت دم حا الدراثة الحالية

 :  Altruismاإليثار -2
(  مننن  تفحننيا المننر  غيننرح للننا نفثنن  حننا 51: 2115, لرحننةيعرحنن  )ل نند النعننيم           

المنناا, النننف , ال  نند, واالاننيا  الماديننة, و يحنناى مرالنناى ماننالر اذ ننري (  اننا  مننا )الو ننع,
طوالية و محض  رادت  ل  طيا  اطر دو     ت و   ننا  منفعنة  تعنود للنا المنؤثر من  
اذ ري   و الم تمص, ول   ياعر الفرد  ن  راٍض ل  نفث , و   ما يفعل  يحاس  لنا رصنيد 

الصن ر للنا المانقة انريطة    يترتنا للنا  نها التفحنيا حثنات  و و ينام ل   وى اليقني  و 
    حرر يعود للا اذ ري  الهي  نفحل م للا  نفثنا  و للا الم تمص اله  نعيش حي .

ويعننرس   رائينناى  الدر ننة التننا يحصننا للي ننا الطالننا للننا مقيننا  الثننلو  اليثننار  ) لننداد: ل نند 
 (.2115النعيم لرحة, 

 فروض الدراسة: 
مو  ة دالة  حصائياى  ني  المثنئولية ا  تمالينة واليثنار لند  ليننة  ارت اطية تو د لر ة -5

 الدراثة.
 
 
 


