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 الملخص

السػموؾ الػدي( و والمػذاف  -هدفت الدراسة إلى الكشف عف عالقة المسئولية االجتماعية بكػ  مػف لالرجػا  
السػموؾ  -تالـز ذكرهما مع المسئولية االجتماعية فػ  كتابػات يسػيد عنمػافيل والت(مػؤ بمػدػ إسػماـ كػ  مػف لالرجػا 

يػػػة المسػػػئولية االجتماعيػػػة عػػػف م(ػػػى كػػػ  مػػػف الػػػدي( و فػػػ  المسػػػئولية االجتماعيػػػةل والت كػػػد مػػػف تمػػػايز واسػػػت اللية م(
و طالبًا وطالبػة مػف طػالط وطالبػات ال رقػة النالنػة 734السموؾ الدي( ول وبمغت عي(ة الدراسة ال(مائية ل –لالرجا  

ـو مػف التصصصػات ابدميػة والعمميػةل وطب ػت 4102 -ـ4107جامعػة م(مػا لمعػاـ الجػامع  ل –عاـ بكمية التربيػة 
ول 0743إعــدادس ســيد ع،مــان  سػػة النالنػػة وهػػ  م يػػاس المسػػئولية االجتماعيػػة يالصػػور  ؾي لعمػػيمـ م ػػاييس الدرا
ول وأس رت 5111 إعدادس دمحم ميدي و وم ياس السموؾ الدي(  ل5113 إعدادس كمال إسماعيل وم ياس الرجا  ل

جتماعيػػة ودرجتمػػا الكميػػة (تػػائا الدراسػػة عػػف وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة ودالػػة إدصػػائيًا مػػيف أبعػػاد المسػػئولية اال
السػػموؾ الػػدي( و  -السػػموؾ الػػدي( و ودرجاتمػػا الكميػػةل كمػػا ت(بػػ ت أبعػػاد كػػ  مػػف لالرجػػا  -وأبعػػاد كػػ  مػػف لالرجػػا 

 السموؾ الدي( و.  -بالمسئولية االجتماعيةل وتمايزت أبعاد المسئولية االجتماعية عف أبعاد ك  مف لالرجا 

Social Responsibilityand its Relationship to Both Hope and 

Religiousity Behavior Among University Students  

"Factorial Study" 

ABSTRACT 

  The study aimed to reveal the relationship of Social Responsibility to both 
(Hope- Religious Behavior) that were mentioned together with Social Responsibility 
in the writings of "Sayed Othman"; it also aimed at predicting the extent of the 
contribution of both of (Hope- Religious Behavior) in Social Responsibility, and 
making sure of differentiation and independence of the structure of Social 
Responsibility from the structures of both (Hope- Religious Behavior). The final study 
sample amounted (437) students of students of third year in the Faculty of Education 
- Benha University for the academic year (2014 - 2015 AD) of the literary and 
scientific majors. The three scales of the study were applied on this sample.; these 
scales are: Social Responsibility scale "picture K"  (prepared by: Sayed Othman, 
1973), Hope Scale (Prepared by: Kamal Ismail, 2004) and Religious Behavior Scale 
(Prepared by: Mohamed Mahdi, 2000). The results of the study showed the presence 
of a positive correlated and statistically significant relationship between the 
dimensions of Social Responsibility with its total degree and dimensions of both of 
(HOPE- RELIGIOUS BEHAVIOR) and their total degrees. The dimensions of both of 
(Hope- Religious Behavior) predicted Social Responsibility; however the dimensions 
of Social Responsibility differentiated from the dimensions (Hope- Religious 
Behavior). 

 مقدمة
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اإليجامية الت  يجط أف يتدم  مما ك  فرد داص  تعد المسئولية االجتماعية مف السمات 
د بمسئولياته تجاه فإف شعر ك  فر المجتمع ل ديث تمن  عامال هاما ل(موض المجتمع ورقيهل 

( سه وتجاه الجماعة الت  ي(تم  إليما ارت   المجتمع وت دـل وعم  العكس مف ذلؾ إف اتسـ 
إل   مسئولياتهع اتكال  يعزو المسئولية أدؼ هذا إل  تكويف مجتم أفراده بعدـ ال در  عم  تدم 

غيره مف المجتمعاتل مما يؤدؼ مدوره لددوث اضطرابات شصصية وضغوط  ( سية داص  
 المجتمع.

 

المسئولية االجتماعية ضرور  اجتماعية (ظرا ال(تشار العديد مف مظاهر دراسة و  
الت ريط  ف  االضطراط الت  (دركما والت  تمدو ف  العزوؼ عف المشاركة والتماوف و 

 و ؾ الواجبات االجتماعية والتركيز عم  الدصوؿ عم  الد وؽ ار المسئولياتل وعدـ إد
 االستص اؼ بد وؽ اآلصريفل وتمزؽ العالقات وعدـ تدم  (تائا السموؾ والع(ف والعدواف.

 

والمسئولية االجتماعية ه  جز  مف المسئولية بص ة عامةل فال رد مسئوؿ عف ( سه 
وأهدافمال وعف أعضائما ك فراد ف  جميع ابمور وعف الجماعةل والجماعة مسئولة عف ( سما 

وابدواؿل والمسئولية االجتماعية ضرور   لممصمدة العامة وف  ضوئما تتد ق الودد  وتتماسؾ 
ا  ف  مست م  مشرؽل فالمسئولية ت رض التعاوف وااللتزاـ ماعة وي(عـ المجتمع بالسالـ والرصالج

 والتضامف واالدتراـ والدط والديم راطية ف  المعاممة والمشاركة الجاد .  

 (574س 6891)سيد ع،مان                                                                
 

االجتماعية بالرجا ل فالرجا  هو الدادؼ الذؼ يدث ركط المسئولية وترتبط المسئولية  
مرار الصامر ف  هذا سعيما عم  دروط أصالقيتمال وعم  االستاالجتماعية عم  النبات ف  

الروح الذؼ بشر  ديد الم اصد وتجديد الطاقات ورا  السع  إليمال فالرجا  هوالسع ل وعم  تد
قباالل م  أكنر ادتماال لمسع  المجالد ايجعمما أكنر ا(شرادا واتساعا واس لمجاهد ورا  ت(ار  وا 

 (38س 6881سيد ع،مان  لالمطموط مف الغايات.
 

رغـ أهميته إال بأدد الم اهيـ ابكنر أهمية ف  (مو عمـ ال( س اإليجام ل و  الرجاء يعتمرو 
بالم اهيـ ال( سية ابصرؼ؛  مـأ(ه لـ يدع باالهتماـ الكاف  مف قم  عمما  ال( س قياسا باهتمام

(جد اهتماـ البدوث العربية  هتسوث ابج(مية اهتماما متزايدا مدراف   الوقت الذؼ شمدت فيه البد
ػمع وجود ابم  ال( سية لم ردل فب همية دوره ف  التوافق والصدة  به يمدو مدددا رغـ التسميـ

قترط مف وصوله لمدفه العاـ الذؼ ت(شط همة ال رد لتد يق أهدافهل وكمما د ق هدفا فرعيا ا
 يسع  لتد ي ه.
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وتعتمر ال(ظر  اإليجامية لمعالـ والذات والت  ي(شطما الرجا  قو  مد ز  تساعد ال رد عم  
 إيجاميا الصمود والتكيف ال( س  واالجتماع ل فالرجا  صمر  إيجامية تجع  ال رد يتصذ اتجاها

(دو المست م  فيت م  ذاته ويت م  اآلصريف ويعت د أ(ه قادرا عم  الت اع  واالستمرارية؛ ويؤدؼ 
(اه واإلدساس با(عداـ الديمة والت ييـ السمم  لمذات وعدـ ا( ص الرجا  إل  العديد مف أوجه المع

 (41س  5112)فضل عبد الصمد   ال در  عم  الت اع  مع اآلصريف.
 

ال ي   ف  قيمته ابصالقية عف الدرية والواجطل ب(ه مدوف الرجا   والرجا  لدؼ ال رد
تذهط الدرية هبا ل ويتساقط الواجط كس ال فالرجا  هو ماسؾ الدرية ومدييما وهو مؤيد 

ـّ دوره اب صالق  ف  المسئولية الواجط وم ويهل ومف ه(ا ت ت  ال يمة ابصالقية لمرجا ل ومف ن
 (31س 6881)سيد ع،مان    .االجتماعية

 

الدالالت ذات المغزؼ ف  م(ية أصالقية المسئولية االجتماعية ووظي تما تمؾ الت  ومف  
يشير إليما التوازؼ ف  الشصصية ميف المسئولية الذاتيةل أؼ مسئولية ال رد عف ذاتهل وبيف 

الدقة دقيق غاية  المسئولية االجتماعية أؼ مسئولية الذات أماـ ذاتما عف جماعتمال وهذا تواز
ف الوصوؿ إليه دوف فش  ف  السعىية الرهافةل رهيف غا صم  ف  سميمه والد اظ عميه دوف  وا 

)سيد أمارات الصدة ابصالقية وال( سية ف  الشصصية.  ف  اإلمساؾ يميزا(هل لمف أ(صع
 (16س 5161ع،مان  
 
 

معه  ال مدجوهر ديا  البشرل فالديا  اإل(سا(ية مرسومة بشك  لسموك األخالقي ويعتمر ا
مف اتصاذ قرارات أصالقية وتدديد مواقف سموكية وهذا يجعمه ف  مركز الديا  االجتماعية فضال 
عف كو(ه مركزا لمديا  الشصصية لألفرادل فمو أدد مظاهر الشصصية السوية الت  تتمتع بالوع  

ادت  هذا المجاؿ مكا(ة بارز  ف  عمـ  وقد  والتعاطف وضبط ال( س واالجتماعية ب شكالما كافة
ال( س المعاصر (ظرا لما يعا(يه المجتمع مف مشكالت اجتماعية واقتصادية وسياسية ترجع إل  

س 5166)ىناء زكي    .وربما ا(دراؼ عف قواعد السموؾ الم مولةأصالق  صوا  ما يالدع مف 
5) 

 

براىيم ويؤكد ك  مف   أ(ه كمما  (75س 5112الشافعي  )عبد الحميد عبد العظيم  وا 
المم وت ال رد مف ديز ال ردية والشعور بالمشاركة االجتماعية لصرج  اتسعت أصالقيات التعاوف 

أكمر وأوسع وأشم  ديث جماعته المرجعية نـ جماعة المسمميف نـ اإل(ساف فإف هذا  إل  ديز
ات إل(ساف ف  أسم  درجق ل وهذا هو ااإل(ساف هو الذؼ يص  إل  أعم  مراد  ال(مو ابصال

 اإل(سا(ية.
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ف  أف رق  ال رد ووصوله  (655س 5113)إبراىيم الشافعي  ويت ق هذا مع ما أشار إليه  
االجتماعية عف ي يف راسخ وع يد   إل  أعم  مراتط الصمق يتوقف عم  تدم  ال رد مسئولياته

 صديدة وأصالؽ إ(سا(ية تراع  مكا(ة اإل(ساف.
 

 

إل  أف  (476س 6881)عبد هللا عبد الجواد  ودمحم عمران   وقد أشارت (تائا دراسة  
يتسموف بالعديد مف السموكيات والت  قد ترجع إل  ضعف مستوؼ قد  بعض طالط الجامعة 

التزوير ف   ابما(ة أو ا(عدامما وم(ما ص ة المسئولية االجتماعية وتدؿ جميعما عم  ضعف
السجالت الرسمية والغش ف  االصتبارات ومداولة است طاط ابستاذ عف طريق ت ديـ المدايا أو 
الرشاوؼ والسع  لموساطة والمدسوبية ممدؼ الدصوؿ عم  ت ديرات يعجز عف الدصوؿ عميما 

 بمجموده الشصص .
 

ضعف فى  هذه الظواهر السممية سموكيات (مى ع(ما اإلسالـ وتمن  ( اطوتعد    
أف كماؿ أصالؽ ال رد يتجسد فى كماؿ  س و(6891)سيد ع،مان  شصصية المسمـل ديث يرػ 

إسالمه بعموديته هلل وصدؽ الت وػ وأدائه لدق ابفراد مف دولهل فيكوف كريما مع ( سه 
سالمه يتد ق با( راده بمسئولياته  واآلصريفل مدس(ا إلى ( سه واآلصريفل أػ أف كماؿ أصالقه وا 

 والتى تعد الجا(ط االجتماعى فى الشصصية المسممة.
 

السموك  –الرجاء  –المسئولية االجتماعية ) متغيرات الدراسة النالنةبهمية  و(ظرا 
 ل (6881) (6891")"سيدع،مان كتابات فىالذؼ قد يالدع  الشديد والتداص  لالدينى(
معا(ا ف  هوالتشاب  لفمـ طميعة السموؾ اإل(سا(  وت سيره كتابات الذؼ قد ينير بعض المبسل وا 

تداوؿ الدراسة الدالية الكشف عف طميعة العالقة الت  تربط المسئولية االجتماعية بك  مف 
والتعرؼ عم  مدؼ إسماـ هذيف المتغيريف ف  المسئولية االجتماعيةل  الدي(ىولالسموؾ  -لالرجا 
 ة.ة المسئولية االجتماعية عف م(  المتغيرات المست مي(لة الت كد مف تمايز واست اللية مومداو 

 

  أىداف الدراسةس

 سة الحالية إليستيدف الدرا

تالـز  والدي(ىالسموؾ  -الكشف عف عالقة المسئولية االجتماعية بمتغيريف هاميف لالرجا  -0
  "سيد ع،مان"ذكرهما مع المسئولية االجتماعية ف  كتابات 

 اجتماعيا.ف  م(ا  الشصصية المسئولة السموؾ الدي(ىو  –بمدػ إسماـ ك  مف لالرجا  الت(مؤ  -4

السموؾ  –ك  مف لالرجا  الت كد مف تمايز واست اللية م(ية المسئولية االجتماعية عف م(   -3
 .الدي(ىو
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 أىمية الدراسةس

 تتم،ل أىمية الدراسة الحالية فىس 

ضافة تصور (ظرػ يمرز متغيرات الدراسة النالنة بصور  أكنر عم ا فى ضو  مددودية إ -0
 التى ت(اولت كال م(مـ.ابدميات العربية وابج(مية 

مداولة إزالة بعض الغموض عف م موـ المسئولية االجتماعية وتدديد ماهيتما وتكويف  -4
 صور  أوضح ع(ما قد تسمـ فى توسيع رقعة بدنما وت(اولما.

الكشف عف طميعة المسئولية االجتماعية مف صالؿ عالقتما التبادلية مع غيرها مف  -3
عامال هاما تددد فى ضوئما درجة (جاح ال رد وتواف ه المتغيراتل است(ادا إلى كو(ما 

 الشصصى واالجتماعى.

مداولة التعرؼ عمى ددود العالقة ميف المتغيرات النالنة لمدراسة والتى قد تظمر (وعا  -7
 مف الصمط والتداص  والمبس.

 اممية التى قد ت(اولت المتغيرات النالنة.تمن  هذه الدراسة أولى الدراسات الع -2

السموؾ الدي(ىو  –مف لالرجا   مف الدراسات الساب ة فى مجاؿ ك  االست اد إمكا(ية  -6
كمعي(ات لدراسة المسئولية االجتماعيةل وعم  مراما (مائية فى تمؾ المتغيرات إلنرا  

 المسئولية االجتماعية فى ضو  العالقات المست(تجة مف الدراسات.

 اإل(سا(ى وت سيره. االست اد  مما سوؼ تس ر ع(ه ال(تائا فى فمـ السموؾ -4

 حدود الدراسةس 

  -تقتصر الدراسة الحالية عمى ما يأتىس

جامعة م(ما لمعاـ  –مجموعة مف طالط ال رقة النالنة عاـ جميع الشعط بكمية التربية  -0
 ـو. 4102-4107لالجامعى 

 ال ص  الدراسى النا(ى مف مداية شمر مارس ودتى م(تصف شمر أمري . -4

 السموؾ الدي(ىو. –الرجا   –المسئولية االجتماعية  لم اييس -3

 سةسمصطمحات الدرا

 Social Responsibility   المسئولية االجتماعية  -6

ب (ما يالمسئولية ال ردية عف الجماعة وه   (34س 6878)سيد ع،مان  ويعرفما          
مسئولية ال رد أماـ ذاته عف الجماعة الت  ي(تم  إليما؛ وفيما يكوف ال رد مسئوال ذاتيا عف 

أؼ أ(ما مسئولية  لالجماعة أؼ أ(ه مسئوؿ أماـ ذاته أو أف صور  الجماعة م(عكسة ف  ذاته
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كما أف ية المراقبة الداصمية والمداسبة الذاتيةل ذاتية ومسئولية أصالقيةل مسئولية فيما مف ابصالق
(ه إلزاـ داصم  صاص ب فعاؿ ذات طميعة ا ف  الواجط الممـز داصميال إال أفيما مف ابصالقية م

اجتماعيةل أو يغمط عميما الت نير االجتماع ؛ وتعمر المسئولية االجتماعية عف درجة االهتماـ 
 .يوال مـ والمشاركة لمجماعة

ا الطالب عمي مقياس يإجرائيا في الدراسة الحاليةس بالدرجة التي يحصل عمي وتعرف   
 (6874)إعدادس سيد ع،مان      المسئولية االجتماعية لطالب الجامعة

      Hope الرجاء -5

     بالذات  ة ووع نمطاقة ( سية معب   ب (ه ي (43س 5113)كمال إسماعيل ويعرفه    
مكا مكا(ات الواقع وا  فيهل فتدفعما إل  السع  بطرؽ العم  المد  ة لغايات  الذؼ تعيش(اتما وا 

 .يمرجو ل فردية كا(ت أو اجتماعيةل وف  المدؼ ال ريط أو البعيد
)  ويعرف إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمي مقياس الرجاء  

 (5113سماعيل   إإعداد س كمال 
 

   Religiousity Behavior    السموك الدينى  -4

سموؾ ي(بع مف اإليماف باهلل ويت ق مع تعاليـ يب (ه ( 8س 5111)دمحم ميدى  ويعرفه  
اإلسالـ ويتطامق مع ما أمر به هللا ورسولهل ويشم  التكام  ميف العمميات المعرفية والوجدا(ية 

التى أمرت ورغمت فيما الشريعة  بادات وابفعاؿ وابقواؿ المدمود والسموكيةل ويتمن  فى الع
 .ياإلسالمية

ويعرف إجرائيا فى الدراسة الحالية بالدرجة التى يحصل عمييا الطالب عمى مقياس السموك 
 ( 5111الدينى )إعدادس دمحم ميدى   

 
 

  -اإلطار النظري والدراسات السابقةس
عرض الدراسات الساب ة سة الدالية مع مدرادنة فيما يم  الم اهيـ ابساسية لتت(اوؿ البا 

 -المرتبطة بمتغيراتما:
 :أوالس المسئولية االجتماعية

 

(ش  م موـ المسئولية االجتماعية مع مداية الصمي ةل وأكد ف  م مومه عم  البعديف الذات   
مسئوؿ أماـ ( سه عف ( سه وعف ابعماؿ المكمف مما وي ـو مت( يذها واالجتماع ل فك  إ(ساف 

تطور ليت(اوؿ المسئولية الدي(ية وابصالقية واالقتصاديةل وأصبح معيار ل نـ صير وجه عم 
ة السياسيةل كما اصتمف  وا(يف وابوامر الصادر  مف السمطالشصص المسئوؿ هو الذؼ يمتـز بال
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م موـ المسئولية باصتالؼ طميعة المجتمعات ف(جده ف  المجتمع العرب  ارتبط مبعده الدي(  
ط ف  المجتمع الغرب  بم اهيـ أصرؼ كالديم راطية والدرية والسموكيات اإلسالم ل ف  ديف ارتب

 .(67س 5119)جميل قاسم  ابصالقية. 
 

سئولية ال المسئولية فى إطارها الدي(ى هى مسئولية اإل(ساف أماـ هللا مباشر ل وهى مو  
وايا وما تص ى الصدورل ل م  تت(اوؿ ال(ع(د الددود الظاهر  مف ابقواؿ وابفعاؿ فدسط ت ف

فمى أكنر شمولية ديث تضـ ال رد والجماعةل فال رد مسئوؿ عف ( سه و(شاطه ودواسه وع مه 
ديائه وسالمته والترويح ع(هومسئوؿ عف قمبه  ال تقف ما ليس لك بو عمما إن ي مت( يته وا 

ل رد عف ل ومسئولية ا (41السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنو مسئوال" )اإلسراءس 
م راع " كمكالؿ أهمماوعمار  ابرض وليس إفسادها أو إذ الجماعة والتى ترتبط بالت وػ واإلصالح
"فوربك لنسألنيم ل ومسئولية الجماعة عف ( سما (924وكمكم مسئول عن رعيتو" )البخارىس 

 .(61س 5119جميل قاسم  فىس ) (85أجمعين" )الحجرس 
 

وها تكوي(ا ذاتيال كما أ(ما ف  جا(ط كمير مف (ش تما و(موتعد المسئولية االجتماعية  
ية واالجتماعية الت  ال تكاد روؼ والعوام  والمؤنرات التربو (تاجا اجتماعيال فم  (تاج الظ

وتتشك  ك(اتا لمعمميات الع ميةل والت  يتعرض لما ال رد ف  مراد  (موه المصتم ة  تدصى
 عة ومعاييرها وقيمما م ار(ة ب يمهال رد عف الجماشم  جممة م اهيـ وأفكار ومعمومات وت

من  الرصيد التراكم  ف  إدراؾ ال رد عف الجماعة ك كر ل داللة ومعاييره الذاتيةل ولذلؾ فمى ت
 (. 674س 6881)سيد ع،مان   ومع( ل غاية وم صدال دركة ووجمة.

 

إل  أف المسئولية االجتماعية تتكوف مف  (38-34س 6878)سيد ع،مان  ويشير  
نالنة ع(اصر يكم  ك  م(ما اآلصر ويدعمه وي ويهل وال يغ(  وادد دوف اآلصر وهذه الع(اصر 

 ه :

ويتضمف االرتباط العاط   بالجماعةل ودرص ال رد عم   يم،ل الجانب الوجدانيو االىتمامس - أ
 ماـ له مستويات أربعة ه :سالمتما وتماسكما واستمرارها وتد يق أهدافمال واالهت

: ويكوف بصور  آليةل ديث يساير ال رد دالتما اال( عالية بصور  ال االنفعال مع الجماعة -
 إراديةل ودوف اصتيار أو قصد أو إدراؾ ذات .

 بصور  إرادية ديث يدرؾ ال رد ذاته أن(ا  ا( عاله بالجماعة. االنفعال بالجماعةس -

 رد بالودد  المصيرية معمال فصيرها صيره وضررها ضرره.وهو شعور ال  التوحد مع الجماعةس -

: ديث تمأل الجماعة ع   ال رد وفكره وكيا(هل وتصبح موضوع (ظره وت ممهل تعقل الجماعة -
 ويوليما قدرا كميرا مف االهتماـ المت كرل ديث يدرسما ويدممما وي ار(ما بغيرها.
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 وي( سـ ال مـ إل : ويم،ل الجانب المعرفي الفيمس - ط

أؼ فمـ ال رد لمجماعة ف  دالتما الداضر  مف (ادية و(ظمما وعاداتما  -الفرد لمجماعةس فيم -
 وقيمما والظروؼ والعوام  الت  تؤنر ف  داضرها مف جمة أصرؼ.

ؾ ال رد آلنار أفعاله وتصرفاته وقراراته عم  ار أؼ إد الفرد لألىمية االجتماعية لسموكوسفيم  -
 سموكه الشصص  واالجتماع  عم  الجماعة.الجماعةل بمع(  فمـ مغزؼ وآنار 

وي صد مما مشاركة ال رد مع اآلصريف ف  عم  ما يمميه  ويم،ل الجانب السموكي المشاركةس -ج
االهتماـ وما يتطمبه ال مـ مف أعماؿ تساعد الجماعة ف  تد يق أهدافمال ديث يكوف مؤهال 

أيضا تتـ مف صالؿ ما ت تضيه رعاية اجتماعيا لذلؾل أؼ أ(ما ت ـو عم  االهتماـ وال مـل وه  
ت اف أمورهال والمشاركة تظمر قدر  ال رد وتمرز مكا(ته وتتضمف نالنة  الجماعة وهدايتما وا 

 جوا(ط ه :
أؼ ت م  ال رد الدور أو ابدوار االجتماعية الت  ي وـ مما والمالئمة له ف  إطار فمـ  التقبلس -

 يير المددد  لما.كام ل بديث يؤدؼ هذه ابدوار ف  ضو  المعا

أؼ المشاركة الم( ذ  ال عالة اإليجاميةل والعم  مع الجماعة مسايرا وم(جزا ف  اهتماـ  التنفيذس -
 ودرص ما تجمع عميه مف سموؾ ف  ددود إمكا(ات ال رد وقدراته.

 والموجمة ف  ( س الوقت أؼ المشاركة الت ييمية ال(اقد  المصددة التقييمس -

ذا كاف االهتماـ وال مـ والمشاركة ه  الع(اصر المكو(ة لممسئولية االجتماعية ديث تعد بمنابة   وا 
الدـ الذؼ يمدها بالطاقة وال و  والتجددل فإف الرعاية والمداية واإلت اف تمن  الم(ية المتدركة 

ث المسئولية االجتماعية في ،ال( أركان 24-26س 6878سيد ع،مان  )ال عالة ديث يددد 
 نقاط ىيس

ال مد أف تكوف مسئولية الرعاية موزعة داص  الجماعات توزيعا عادال بال استن(ا ل  الرعايةس - أ
 ديث ي(اؿ ك  عضو مف أعضائما (صيبه م(ما ممما عال وضعه االجتماع  أو ق .

تماعية السميمة ومسئولية المداية تتضمف الدعو  وال(صح لمجماعة (دو ال يـ االج اليدايةس - ط
ل    لمسموؾ. المن  العمياوا 

: وتتجم  مسئولية اإلت اف ف  أف هللا سبدا(ه وتعال  يدط إذا عم  أدد(ا عمال أف اإلتقان -ج
يت (ه وأف يدس(ه ف  جميع اب(شطة الدياتيةل تعمما وتعميمال كما يتطمط اإلت اف ال(ظاـ 

 واال(تظاـ وبذؿ أقص  جمد ممكف.
 عية من ،ال،ة عناصر أخالقية ىىسوتتكون بنية أخالقية المسئولية االجتما

غزػ اجتماعىل وي(تمى إلى بعد ويركز عمى الم اممة والمواز(ة والت ويـ ميف مدائ  ماالختيارس  -0
ال مـ كبعد مف أبعاد المسئولية االجتماعيةل فال مـ يدرؾ االصتيار ويوجمه ويسير معه إلى 

 اال(تما  إلى قراره.
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  الم ام  درص وجداف وهو إلزاـ الواجط ويمنإراد  و وهو اهتماـ وعى وادت ا  س اإللزام -5
ابصالقى لع(صر االهتماـل فاالهتماـ ع(دما يكوف صادقا صالصا المد أف يدعو إلى إلزاـ 

 الذات أماـ ذاتما وجماعتما.

لى موضوع ونبات ع(د الع(صريف الساب يفل وهى طم (ي(ة إوهو ع(صر ضرورػ لب ا  ال،قةس  -4
لمن ة قائمة إال مف صالؿ ديا  ( سية رودية مشعة ب (وار الرجا ل وهو ل وال ت وـ موقف م(ه

-45س 5161. )سيد ع،مان  الم ام  ابصالقى لممشاركةل فالعم  هو معيار الن ة ورشدها
37.)  

( أىم العمميات النفسية الفردية المسيمة في 664-661س 6881ويحدد )سيدع،مان   
ة  والذي قد يؤدي أي خمل بيا إلي الخمل في أخالقية تكوين اإلحساس بالمسئولية االجتماعي

 المسئولية االجتماعية ىيس

وبه تع  الذات ذاتما كما تع  جماعتما ون افتما وقيممال فإذا اصت  اإلدراؾ أو تشوه  كسار اإلد .0
 فإ((ا (توقع أف يمتد هذا الصم  أو التشوه إل  عمميات ( سية أصرؼ.

وهو عممية التصور الوجدا(  لمشاعر اآلصر وا( عاالتهل فالذات الت  فيما قصور ما  التعاطفس .4
ف  هذه ال(ادية التعاط ية ه  ذات ي(ص ض فيما مستوؼ المسئولية االجتماعية وت تر فيما 
أصالقيتمال فالتعاطف ضرورؼ ف  ال مـ وف  االهتماـ وف  المشاركةل وبا(دراؼ اإلدراؾ 

الت اع  االجتماع  أو يصت ل ويتوقع أف تضطرط ا(تظامات  وقصور التعاطف يضطرط
 المعا(  ع(د الجماعة وع(د ابفراد.

ص(اعة المع(  أيا كاف ا(تسابه إل  ذات كاف أو إل  جماعةل وا عطا  المع(   وهو التفسيرس .3
ال يد تشكي  الروابط والعالقات مي(مهذا يضع ما زوده به اإلدراؾ ف  أ(ساؽ وأم(ية م(ظمة ويع

ماقمال ع(دئذ فكمما زادت المعا(  وضودا زادت ال در  الذاتية عم  استجالئما والغوص ف  أع
ا ويكوف االصتيار م(ما قائما عم  هداية المع(  وتوجيه ال مـل فالمع(  تكوف الم اضمة مي(م

 أساس ال مـل وال مـ المستتر البصير هو شرط االصتيار الدر الواع .
مع المعا(  هو أف توضع المعا(   ىال يمة وتمايزهال والتعام  ال يم وهو عممية إعطا  التقييمس .7

ف  مراتط مترقية دسط ت ضي  الذات أو ت ضي  الجماعة لمال فيكوف أماـ الذات (سق مف 
المعا(  ال يمة لتصتار مف مي(ما ما تصتار وتدما ما تدما وتمغ  ماتمغ ل ومف هذا فإف عممية 

 .ا مكا(ما ف  أصالقية المسئولية االجتماعيةالت ييـ ه  عممية اصتيارل وهذ
الت( يذل وهو تصور ذه(  مضمو(ه أؼ تصور ال ع  والعم  أو تصور  تصور مشروع الفعلس .2

(  المرتبة وفق مستويات متدرجةل وهو تصورت(شيط ف  اتجاه الم اضمة والترجيح ميف اعملا
 الساب ة. هذه المعا( ل أؼ أف تصور مشروع ال ع  تابع لعممية االصتيار



10 
 

ل  عالـ الواقع ليجد سميمه ع ال ع  مف عالـ ال كر إوه  الت  تدم  تصور مشرو  إرادة الفعلس .6
ل  التد ق العيا(  وه  إراد  مستمدية بال مـ ومست(ير  باالصتيار ال اهـ لطميعة إل  الميالدل  وا 

  عماد ابصالقية واإلراد لـ الواجط مستمسكة بالرجا ال ع  الذؼ تريدهل كما تكوف متوجمة مإلزا
 م  عماد الشصصية كمما.

وه  عممية تدسط وتوقعل عممية استباؽ ابدداث المدتممة ومترتباتمال  تصور نتائج الفعلس .4
وهذا العم  التصورؼ التدسم  متصم  لع(اصر المسئولية االجتماعية ال مـ واالهتماـ 

ع  واالصتيارل كما أف هذه العممية والمشاركةل إذ أف ف  ك  م(ما شكال مف أشكاؿ تصور ال 
توقعية متضم(ة ف  الم(ية ابصالقية لممسئولية االجتماعية وع(اصرها وه : االصتيار واإللزاـ 

 والن ة.
: وهو أصطر العمميات ال( سية المتضم(ة ف  أصالقية المسئولية االجتماعيةل فمو تنفيذ الفعل .8

رادتهل وتوقع (تائجه وعواقبه عممية صروج مف قوقعة الت ييـ والترجيح واالصت يار وتصور ال ع  وا 
إل  ميداف ال ع  والتطميق العمم  وهو ما يتطمط شجاعة فائ ة ليكوف التد ق العيا(  كامال 

لمدؼ التماسؾ ابصالق ل وال و   الد ي   العمم  دال وت( يذ ال ع  بشجاعة هو المدؾفري
لز  ة ف  المسئولية االجتماعية هو مدؾابصالقي  اـ الواجطل ون ة الرجا  وهو مدؾاالصتيار وا 

 السالمة ف  م(ية أصالقية المسئولية االجتماعية ووظي تما وداللتما.
: ما إف ي( ذ فع  مف أفعاؿ اإل(ساف إال ويكوف فيه دق ويكوف مواجية أعقاب الفعل وتوابعو .7

ما ابما(ة ف  أدائهل أاتجاهه مسئوليةل ودق فع  اإل(ساف هو يإت ا(هي هو الصدؽ ف  إصداره و 
متابعة امتدادات ال ع  وآناره وجرائرهل فعالقة ال اع  ب عمه  المسئولية تجاه العم  فم  مسئولية 

أف ي( ذ أكنر م(ما أف ي( ذل أؼ ال ع  ف  تجاهه م(ذ   بمجرد صدورهل م  إف المسئولية ال ت(تم
 ةل أما مجرد أف يصرج ال ع  إل الداصميإرادته وف  تصور (تائجه إ(ما هو ف  (طاؽ المسئولية 

 الوجود الصارج  الواقع  فإف المسئولية تجاهه تصبح أقوؼ وأن  ل ع(دئذ ال يكوف ال ع  ديز
وتوابعه  قرار داصمىل م  إ(ه مدأ يتصذ سميمه فى بدار المجتمع ومواجمة أع اط ال ع مس لة 

كماؿ فعمما وف  التدرر مف  عممية تدتاج إل  شجاعةل شجاعة الذات ف  التدرر مف وهـ
االكت ا  الذات  وشجاعة التجرد والصدؽ ف  المواجمة واالستعداد لممراجعة والتعدي ل وه(ا 

 تتمن  صدة المسئولية االجتماعية وتتجم  سالمة أصالقيتما.
ت(صمر داص  سيد ع،مان" أف معظـ العمميات ال( سية التى أشار إليما ي الباح،ةوترػ  

أف  (33- 34س  6881) سيد ع،مان  (سيا إدراؾ ال رد ووعيه مذاتهل ديث يذكرالذات لتشك  
التآزرؼ التكامم  عم  مستويات مف الوع  وهو تعم  عممما م(ية أصالقية المسئولية االجتماعية 

أو الوع   الوعي الظاىرالوع  ال ائقول فم  تعم  عم  مستوؼ  -الوع  الباطف -الوع  الظاهرل
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االجتماع  أو الوع  التعامم  مع الوقائع وابدداثل ه(ا تعم  الم(ية عمال  العام  أو الوع 
 قاصدا مدمرا مصططا لهل ويكوف ال رد عم  وع  به إل  درجة كمير .

ل مستوؼ الوع  الباطفل ه(الؾ ديث المستوي األعمقوكذلؾ تعم  هذه الم(ية عم   
ف  االصتيارل كما تعم  صمرات بعيد  تتدرؾ دوافع عمي ة بعيد  عف ضيا  الوع  الظاهر مؤنر  

مستك(ة ف  مممة الوع  الباطفل تعم  ف  صبغ اإللزاـ بصبغة صاصةل وتوجيمه وجمة مميز  
درجة مف ال و  تت اوت دسط طميعة تمؾ الصمرات ال ابعة ف  الوع  الباطفل والمؤنر  ف   (دهوم

ت المستوؼ مف العمق ف  سائر جوا(ط ال(شاط ال( س  الرود ل نـ إف صمرات أصرؼ عم  ذا
الوع ل والبعد ف  تاريخ الشصص الصمرؼل هذه الصمرات لما ت نيرها ف  درجة الن ة أو درجة 
الشك  الت  وف ا لما تتشك  مسئوليته االجتماعية ف  جا(مما ابصالق ل فالوع  الباطف مصمراته 

 ذات الصمة المباشر  مجاؿ م(ية المسئولية االجتماعية. 
ـ أو الوع  بابرق  وبابت ي الفائقالوعمستوؼ  عمىذه الم(ية تعم  عممما نـ إف ه    

وبابكم ل هو وع  بابمن ل ويتركز عم  الم(ية عم  هذا المستوؼ ف  الدأط عم  رفع الوجود 
(تما  لما ابصالق  لممسئولية االجتماعية ع(د ال رد إل  مراؽ أعم  وأعم  عم  الدواـل إذ ال ا

اإل(ساف فى أصالقية المسئولية االجتماعية م  فى أصالقيته عمى وجه العموـل يمكف أف يممغه 
ي ض  به إل  ما ال (ماية مف مدارج ارت ائه إل  غايات  فالباط ابصالقى م توح أماـ اإل(ساف

أصالقية ليس لما صتاـ معموـل كما أف أصالقية المسئولية االجتماعية ال تعرؼ الوقوؼ وال 
ف المجتمع أو االكت ا  ممموغ غاية ي(تم  ع(دها الجماد ابصالق  لإل(ساف لالرت اع بمسئوليته ع

 ب ما(ته عم  الديا .
ريخ ال رد هو تاريخ وعيهل أيا ما كا(ت مستويات هذا الوعىل (زوال مف دالة وكذا فإف تا 

اإلدراؾ كعم  جماعى وصوال إلى اإلدراؾ كعم  ذاتى يصتص بال ردية ليتممور ك  هذا فى 
س 6881)سيد ع،مان  صور  شجاعة المواجمة تمؾ التى تمن  صدة المسئولية االجتماعية 

95.) 
 

دـ السوا  والعطط والصم  والت  ولية االجتماعية دالة مف عوقد تعترؼ أصالقية المسئ 
فمن مظاىر لدؼ ال رد والجماعةل  ف  عد  مظاهرو 84-91س 6881)سيد ع،مان  ددها يد

 اعتالل أخالقية المسئولية االجتماعية عند الفرد س
رادته عم  غير الوجه الذؼ ي(بغ  أف يكوف عميه وهو فت التياونس -0 مف ور ف  همة العم  وا 

 الدقة والتماـ واإلت افل وهو دلي  عم  وهف الم(ياف ال( س  ابصالق  ف  الشصصية مرمتما.

يعترؼ الجماز التوقع  التدسم  ع(د اإل(سافل كما يصيط سائر وه  مرود  سالالمبااله -4
 ابجمز  ال( سية بما يشبه التجمدل فال ضرور  ع(دئذ لم مـ وال داع  لمش ة المشاركة.
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وي صد مما العزلة ال( سية وه  أف يكوف ال رد ف  الجماعة داضرا فيمال معدودا  العزلةس -3
مف أعضائما ولك(ه غائط ع(مال فمو ف  عزلة مف ص(عه واصتيارهل وه  تعمير عف ضعف الن ة 
بالجماعة وضعف الرجا  ف  داضرها ومست مممال وه  موقف ال ا(تما  فيه إل  الجماعة 

 ا.واغتراط عف معاييرها وقيمم

 االجتماعية عند الجماعة فيسفي حين تتم،ل مظاىر اعتالل المسئولية  
وتردد ف  ت سير ابدداث والظواهرل وف  ت دير قيمة ابشصاص  وهو توجس التشككس -0

وابشيا  وف  تصور المسار والمصير وهو دلي  عم  فوض  االصتيار ووهف اإللزاـ وتزعزع 
 الن ة.

آزر تويتجم  فيما ي ع ميف ابفراد مف تدامر أو ت رؽ وت(ازع أو ما يغمط مف  التفككس -4
مصط(ع وترابط متكمفل وهذا الت كؾ مظمر بالغ الوضوح لوهف وضعف المشاركة ال ائمة عم  

 ال مـ واالهتماـل المست(د  إل  االصتيار واإللزاـ والمشدود  بالن ة.

جع واال(ددار والتصم  عف المسئولية تجاه وهو موقف يغمط عميه الترا السمب الغائبس -3
الديا  وبارئمال ويالزمه إدساس بال مع(  والضياع واإلدباطل كما يغيط ع(ه اإلدساس 

لزامه.  بالواجط وا 

وهو التصم  عف المسئولية وا عالف عف عدـ قدر  الجماعة وال رد  الفرار من المسئوليةس -7
مف  عف عدـ إطاقة الدرية بما ت تضيه فعم  ادتماؿ أعبائمال وهو ف  الوقت ذاته إعال

مسئوليةل فال رار مف المسئولية هو فرار مف الدريةل ويتصذ أشكاال عد  ف د يكوف تصميا عف 
المسئولية االجتماعية باتجاه سمطة أعم  فردا كا(ت أـ مؤسسة اجتماعيةل وقد يكوف ال رار 

 مإدالتما إل  اآلصر ال ريط أو إدالتما إل  المجموؿ.

عتالل أخالقية المسئولية االجتماعية أن ال (84-91س 6881ي )سيد ع،مان  وير  
 عوامل وأسباب تؤدي إلييا ومن ىذه العوامل ماىو فردي ومنيا ما ىو جماعي.

 

 العوامل الفردية الذاتية في اعتالل أخالقية المسئولية االجتماعيةس فمن
 

الميا(ات ال( سية المتس ة ذه(يا ووجدا(يا ه  تمؾ و  ساضطراب االنتظامات واألنساق الفردية - أ
كه يا(ات ه  الت  توجه ال رد ف  إدراوهذه الم لالت  يكتسمما ال رد مف ت اعمه مع جماعته ون افته

وبصاصة ما كاف وت ييمه وا(ت ائه وسموكه ومف أكمر عوام  اضطراط اال(تظامات ال ردية 
المسئولية االجتماعية والت  طرابات متصال بالجا(ط االجتماع  ابصالق  ما ي ت  مف اض

 ي(عكس ت نيرها سمبا عم  الجا(ط ابصالق  لممسئولية االجتماعية وفيه االصتيار واإللزاـ والن ة.
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ويرجع جز  م(ه إل  العوام  االجتماعية الن افية  النفسية الفرديةس الخمل في العمميات - ط
منال ولية االجتماعية ع(د ال رد وتؤدؼ والت  تؤنر ف  العمميات ال( سية الصاصة ب صالؽ المسئ

ل  ال صور ف  عمميات التعاطف داص  المجتمع ميف ابفراد إل  اإلصالؿ باإلدرا ؾ وتشويمه وا 
كما يؤدؼ  لوذلؾ با(ت ا  ابمف الذؼ يؤدؼ مدوره إل  ال مق والتوجس واال(دسار واال(غالؽ

ف  عمميت  الت سير والت ييـ وهو  ؾ والتعاطف إل  ا(دراؼ وقصوراالصتالؿ ف  عمميت  اإلدرا
 مايؤنر سمبا عم  أصالقية المسئولية االجتماعية.

مذات ف  أف ل (661-664س 6881)سيد ع،مان  ديث يرؼ  عبء التاريخ الشخصيس - ج
ية ومف الصمرات التاريصية الذات لت ذاتية كمير  م(ما اإليجام  وم(ما تعاممما مع ميئتما صمرا

 -ا إل  اعتالؿ أصالقية المسئولية االجتماعية:يدمؤ  الذات  عط الت  تجع  التاريخ 

تعوؽ وه  الت  تضعف ديوية اإلدراؾ والتعاطف كما  محدودية التجارب االجتماعيةس -0
 عممية الت ييـ والمشاركة.

رض الذات ف  مردمة مف مراد  تاريصما الذات  لغيبة ويع(  أف تتع -خبرة انتفاء العدالةس -4
وهو ما ي  د الذات ن تما م(سق ال يـ االجتماعية فتصاط بضمور إلزاـ الواجط وس وط  لالعدالة

 اال(تما  والشعور المتزايد باالغتراط.

ما أف تكوف  لوه  إما أف تعود عم  صادمما بالعمر  والن ة والعـز عم  التصديح الفشلس -3 وا 
ة فم  تصيط الذات ب  داف صمرات فش  سالبة وه  الت  لما دور ف  اعتالؿ أصالقية المسئولي

الن ة واإلجداط وتدفعما إل  اال(سداط االجتماع  والجمود مما يؤدؼ ب صالقية المسئولية 
 االجتماعية إل  ال تور والوهف.

إل  أف دركة الوجود  (655-669س 6881)سيد ع،مان  ديث يشير  السمات اآلسرةس -3
المع(وؼ لإل(ساف تكوف ميف طرفيف هما ابسر والتدررل فاإل(ساف يص(ع سمط وجوده كما يصوغ 

ومن إيجابهل والسمط الوجودؼ يعط  جوا(ط الشصصية وقواها وم(ما المسئولية االجتماعيةل 
من عن السمب الوجودي والتي تعد مصدرا  اآلسرة المرتبطة بالشخصية الناتجةالسمات 

 مصادر اعتالل أخالقية المسئولية االجتماعيةس

وي صد مما الدماية الزائد  لمذاتل فالذات ه  الت  ت ف مف  الدفاعية المفرطة عن الذاتس - أ
الجماعة ون افتما وق ة المدافع دائما عف وجودها ه  ذات متشككة ممدد  داصميا ت ت د إل  ابمف 

 ال وؼ لممسئولية االجتماعية.ال( س  الذؼ يمزمما المزوغ السوؼ وال(مو 

وهو (وع مف العجز ال( س  االجتماع ل العجز عف إدراؾ مشاعر  قصور التعاطفس - ط
اآلصر ومجاوز  الذاتل فالتعاطف ضرورؼ ف  ال مـ واالهتماـ والمشاركة ب در ضرورته ف  

الشصصية ال اصر  ت  أصالقية المسئولية االجتماعية ف  ر واإللزاـ والن ةل فال عجط أف تعاالصتيا
 ف  تعاط ما.
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وه  سمة قريبة مف السمتيف الساب تيف تتميز ب (ما ت سر الشصصيف  الحدودس دالجمود عن - ج
ف  جمودها ك سرها ف  ددودها تمامال ف يما ت ف الذات متصمبة ع(د ددودها تنمتما وت ويمال 

ال تتجاوزها  تدعمما وتعميمال ومف جمة أصرؼ تجمد ه  ذاتما ع(د ددود (مائية تضعما ل( سما
  ال( سية لزومما لمديا  االجتماعيةل والمسئولية االجتماعية وأصالقيتما فت  د مرو(تما الالزمة لمديا

مدتاجة إل  قدر مف مرو(ة الددود ف  الشصصية مرو(ة ال مـ واالصتيارل مرو(ة اإللزاـ 
 والواجطل مرو(ة الن ة والرجا .

مف فع  ائية ف  اتجاه ت( يذ وه  داسة تمييزية ت ييمية ا(ت  الحاسة األخالقيةساضطراب  - د
باآلصر لال رد أو الجماعةو؛ وع(دما يكوف (صيط فرد  هوبضرر أ جا(ط الذات له عالقة مصيره

ما مف الداسة ابصالقية قميال فإف شصصيته ستعا(  مف وهف كمير ف  (شاطما ابصالق  
 الذؼ يمتد ليؤنر عم  الجا(ط ابصالق  ف  المسئولية االجتماعية.

 

 كاهة لما دور واسع االمتداد عميق ال عاليةل فم  تعم  عم  وداسة ال فتور حاسة الفكاىةس -هػ
ليو(ة الجمود وتمذيط التصمط وه  تبعث ف  الوجود ال( س  اإل(سا(  الي ظة والدركة والدماسة 

الممجة ونبات الن ة وتدرر  سـ مإشراؽا أف الديا  ابصالقية لإل(ساف تتوالممجة والسرورل كم
اإلراد ل باإلضافة إل  مدها مروح الت تح والضو  والرجا  والمسئولية االجتماعية وأصالقية اإليجاط 

مداعما. لوالن ة  وب تور داسة ال كاهة ت ت د أصالقية المسئولية االجتماعية تدررها ومرو(تما وا 
الدالة عمى توافر  هر السموكيةمف المظا مجموعة( 545س  6893)حامد زىران   يعددو   

 هى: لدػ ال رد لمسئولية االجتماعيةاإلدساس  با
 المسئولية عف الوالديف وابم(ا  وذػ ال ربى واليتامى والمساكيف وغيرهـ. 

 .ت ا(ه والت ا(ى فيه وبذؿ أقصى جمد (جازه وا   المسئولية المم(ية واإلصالص فى العم  وا 

  ال ا(وف واال(ضباط والمدافظة عمى (ظاـ وادتراـ الوعود.المسئولية ال ا(و(ية وادتراـ 

 .مسئولية الزكا  ديث يؤدػ ال رد دق الجماعة 

  والتعاوف وابمر بالمعروؼ وال(مى عف الم(كر.المسئولية ابصالقية متمنمة فى الع ة واإلينار 

  والمساعد  فى دمما وت(مية المجتمع وتطويره.االهتماـ بمشكالت مجتمعه 

 ض السابق يتضح ما يمىسمن العر 

وبروز مصطمح "سيد ع،مان"  والمسئولية االجتماعية فى كتابات اصتالط م مومى ابصالؽ  -0
 أصالقية المسئولية االجتماعية.

تجاه ذاته  صرفات ال ردإف المسئولية االجتماعية مف أهـ المتغيرات المددد  لسموكيات وت -4
 وتجاه اآلصريف.
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دي(يا واجتماعيا من :  يع(ى ا(تشار عادات غير م مولة عيةإف غياط المسئولية االجتما -3
 التماوف والالمبااله والعزلة والت كؾ والسممية.

إف المسئولية االجتماعية ال ت ف ع(د الددود الظاهر  مف ابقواؿ وابفعاؿ م  تت(اوؿ ال(وايا  -7
 وسموكية. رل فمى ذات جوا(ط معرفية ووجدا(يةوما تص ى الصدو 

بالت وػ والصالح وعدـ اإلفساد يؤكد البعد االجتماعى لممسئولية االجتماعية عمى ارتباطما  -2
 والتدمى بابصالقيات الم مولةل وذلؾ ا(طالقا مف درص ال رد عمى جماعته وتماسكما.

مف السمات اآلسر  المسمبة العتالؿ أصالقية  الممجةوضعف الن ة وغياط ور الدماس إف فت -6
 ماعية.المسئولية االجت

دراؾ ووعى إف العمميات ال( سية المسممة فى اإلدساس بالمسئولية االجتماعية  -4 تشك  (سيا وا 
 الوعى ال ائقو. –الوعى الباطف  -ال رد وهو ما يسمى مػ لالوعى الظاهر

اإلت افو تمن  قيـ أصالقية دعى إليما  – المداية –إف أركاف المسئولية االجتماعية لالرعاية  -8
 اإلت افو. –ابمر بالمعروؼ وال(مى عف الم(كر  –اإلسالـ من  لالعدالة 

إف العمميات ال( سية المسممة فى تكويف اإلدساس بالمسئولية االجتماعية تظمر فيما  -7
   ابصالقية العامة فى أوضح صورها.

ط مف ال رد استدعا  ابم  والت اؤؿ لما والن ة إف البعد الذاتى لممسئولية االجتماعية يتطم -01
 ب دراتما والوعى مإمكا(اتما تمميدا لم(موض مما.

إف اآلنار المترتبة عمى اعتالؿ المسئولية االجتماعية قد ت( ص مف فاعمية الذات وتذهط  -00
 الممجة و(ظر  الت اؤؿ وابم  فى الديا .باإلدساس 

االجتماعية مف الم(ظور ابصالقى يتددد فى ضو  مدكات إف الدكـ عمى قو  المسئولية  -04
لزاـ الواجط ون ة الرجا .  نالنة هى:االصتيار الدر وا 

إف ن ة الرجا  أهـ مدؾ مف المدكات النالنة عمى اإلطالؽل فمو المد ق لالصتيار الدر  -03
 والممـز بدا  الواجط.

  ،انياس المسئولية االجتماعية والرجاءس
ف ومعرفة مف صالؿ ا(سجاـ ال رد مع ذاته ومع اآلصري المسئولية االجتماعية تتضح 

اجتماعيا هو شصص يستجيط ل( سه وبفعاله تجاه والشصص المسئوؿ  واجباته واتصاذ قراراته
لممامه وواجباته المصتم ة ويطيع التعميماتل ويشعر بااللتزاـ (دو اآلصريفل كما أ(ه يستجيط 

تقان وسرعة يت ا(  ف  أدا  المماـ الت  تس(د إليه ويؤديما ( سه و(دو اآلصريفل  بحيوية وا 
نجاز ويشارؾ الجماعة مشاركة فعالةل ف  ديف أف الشصص الذؼ ال يشعر بالمسئولية هو  وا 

وواجباته وآنار أفعاله أو داجات ابفراد اآلصريف بشك  عاـل وال يت مـ  ال يعي ذاتوشصص 
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زؼ االجتماع  لتصرفاته وقراراته فال يمذؿ أؼ جمد ف  سمي  المشكالت الت  يتعرض لما والمغ
  ,Handerson )  30 :1981)ت( يذ ما يوك  إليه. 

 

أف اإلدساس بالمسئولية االجتماعية يصادبه زياد   (64س 6885لتيو  )نادية ا تذكرو  
والدافعية  تماعيا لديه اإلنار ل فال رد المسئوؿ اجال،قة بالنفسف  اإلدساس بال يمة الذاتية و

اكا ي(ـ عف فمـ واهتماـ ف  عالج مشكالت الجماعة اشتر  يشاركو دا  ابعماؿ الموكمة إليهب
ا ويدرؾ ما يترتط عم  سموكه مف (تائال تددوه الن ة ف  الوصوؿ ب دائه مبالجماعة ودرص عمي

اوف إل  أفض  مستوؼل كما أف فممه الجيد لشعور اآلصريف سيكوف له دافع لمشاركتمـ والتع
 معمـ ف  إ(ما  عم  أو مممة أو (شاط ما يجمعمـ.

إل  أهمية الرجا    (Shwartz& Post, 2002:137) "شوارتز وبوست"ويشير ك  مف   
بال(سبة لممسئولية االجتماعية وبالتدديد الدور الذؼ يؤديه ابفراد ذوو الرجا  المرت ع ف  الن افات 
المؤسسية والمجتمعيةل فابشصاص الذيف ال يعت دوف أف ال(تائا ابصالقية يمكف تد ي ما ربما 

صالقيات وتستصف م(تائا ي( صمـ الرجا  وبالتال  يشاركوف ف  أ(شطة تضعف مف مكا(ة اب
المسئولية االجتماعيةل ويركزوف عم  ال(تائا الت  يعت دوف أ(ما مف الممكف الدصوؿ عميما قم  

 تد يق أهداؼ مادية ومالية.

إلى الرجا  عم  أ(ه يبشر الروح الذؼ يجعمما أكنر  (38س 6881)سيد ع،مان  وي(ظر  
قباالل م  أكنر ادت ماال لمسعى المجالد والمجاهد ورا  المطموط مف اتساعا وا(شرادا واست(ار  وا 

 الغاياتي

( عناصر 31-66س 6898ووفقا لمتصور النفسي االجتماعي لمرجاء حدد )سيد ع،مان  
 :الرجاء في

 وتشملس الثقة: - أ

وتشم  ن ة ال رد م( سه ون ة الجماعة ف  ( سمال وه  ن ة  ال،قة بالنفس )ال،قة الذاتية(س -0
وجود وادت اظ بالصصائصل والن ة ف  ال در  عم  مواجمة ع بات الديا  وعوام  الضغط الداصم  

 والصارج ل وتد يق التوازف سوا  لم رد أو لمجماعة.

 أو المجتمع كك .وه  ن ة باآلصر سوا  أكاف فردا أـ جماعة  ال،قة باآلخر )ال،قة الغيرية(س -4

وه  ذات وجميف: أددهما داصم  وهو ن ة بمسار اإل(ساف التاريص  وه   ال،قة التاريخيةس -3
مف (واتا الن ة بالداص ل أما الوجه النا(  فمو صارج  وه  ن ة بالممك(ات تمؾ الت  تتمن  ف  

اعيةل والن ة إدراؾ ممك(ات الواقع الصارج  سوا  ما يرتبط م(ما بالميئة الطميعية أو االجتم
التاريصية ن ة مسارية ومصيريةل مسارية ف  كو(ما ن ة باالستمرار والب ا ل ومصيرية مف ديث 
(ما هو اإلمداع واالرت ا ل  كو(ما متجمة (دو المست م ل وفدوؼ الن ة المصيرية ليس هو التكرار وا 
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اإلمداع الداصم ل م   والن ة المصيرية تتصط  ددود الداص  إل  الصارجل فال ي ف اإلمداع ع(د دد
 هو إمداع ف  واقعل ومتدرر مف أسر هذا الواقعل والن ة المصيرية تص(ع واقعا لتصوغ مست بال.

فالن ة لف تكوف ذات فاعمية إف لـ تكف ن ة واعيةل والوع  مف أصص أ(شطة الديا   سالوعي - ط
 ال( سية لم رد وله عد  مستويات ه :

 وهو المستوؼ العام  مف الوع  الذؼ يتجاوط مع الواقع الصارج . الوعي الظاىرس -0

: وهو وع  يتميز (شاطه بالمباشر  والتوديد واإلكماؿ والتكام ل وهو المصدر الوعي الباطن -4
 المزود بالطاقة والمجدد لمصور والمددد لموجمة.

 

ته بالرجا  ه  وهو ليس وع  معاي(ة إ(ما وع  تصور وتجديد وا عال ل وعالق الوعي الفائقس -3
 عالقة إديا  ابكم  وابمن  وذلؾ مف صالؿ الن ة ف  تد يق المدؼ.

وهو المد ق وجودا ووظي ة لك  مف الن ة والوع ل وهو الوجه الد ي   لمرجا ل  العمل: - ج
فالرجا  دمـ ما لـ ت(تبه فيه إراد  تد  ه ف  عم ل والعم  قيمة وقيمته ابعم  قيمة رجائيةل ومف 

 ئية الت  يص(عما العم : التشارؾ واإلت اف واإلمداع واإلمتاع.ال يـ الرجا

  (Snyder et al 1999 ,.) "سنيدر وآخرون" ف د عرؼ التصور المعرفي لمرجاءوعف  
الرجا  ب (ه يعممية ت كيرل يكوف لدؼ ال رد فيما إدساس بالطاقة وطرؽ المسار مف أج   

ابهداؼل ديث إف ابهداؼ والطاقة وطرؽ المسار تكوف معا الشك  الدافع  لم موـ الرجا ل 
 -وينظر ىذا التصور إلي الرجاء عمي  أنو يتكون منس

 Goalsاألىداف    -6

وه  غاية أفعاؿ اإل(سافل ويعكس المدؼ ( طة ال(ماية المتصور  الت  يرغمما ال ردل  
وابهداؼ غير الواضدة تكوف أق  ادتماال لمددوث ف  الت كير الرجائ  المرت عل فمف الصعط 

 تصور امتالؾ طرؽ المسار أو الدافعية (دو مالد ة ابهداؼ غير الواضدة. 
                                                                  Snyder, 2002:250) ) 

ويتسـ ابفراد ذوو الرجا  المرت ع ب ف لديمـ عددا أكمر مف ابهداؼ وتكوف أهدافمـ أكنر  
صعوبة ويستطيعوف ال(جاح فى إ(جازهال كما يدركوف أهدافمـ عمى أ(ما تدديات ولديمـ سعاد  

 (Snyder, 1995 : 357-358)كمير  وضغط أق  ويمتمكوف ممارات مواجمة 
 Pathways Thinkingالتفكير في طرق المسار   -5

 ويع(  قدر  ال رد المدركة عم  إ(تاج وادد أو أكنر  مف الطرؽ الممك(ة (دو المدؼ 

ويرتكز عم  الممارات المتادة لدؼ ال ردل وكمما ارت ع الرجا  كمما ازدادت ن ته ف  إيجاد طرؽ 
 ( (Snyder,2005:166ومسارات فعالة لمموغ المدؼ 

 Agencyالطاقة   -4
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ر  المدركة الستصداـ طرؽ مسار ال رد لموصوؿ إل  ابهداؼ المرغوبةل وتشير إل  ال د   
كما أف طاقة ابفكار ال(اجدة تمد ال رد ب (ا  دافعية موجبة وت تح طرؽ المسار وتجع  ال رد 

 ,Snyder et al  مبادئا ومجالدا ف  التدرؾ عم  طوؿ طرؽ المسار تجاه ابهداؼ المرغوبة

2000:250)                                                                                         ) 
 
أف  ((Kown, 2000:201-204 "كون"يرؼ  لمتصور السيكودينامي لمرجاءووف ا    

الرجا  هو توافق عاـ يتددد م(شاط مواجمة الع بات ف  ديف أف الرجا  الزائف يكوف مصدوبا 
متشويه لمد ي ة والت  تؤدؼ إل  تجاه  الع باتل وأف العوام  ال( سية الداصمية تمعط دورا أساسيا 

ديث أف  ف  تدديد الت نيرات الجوهرية لمرجا ل كما أف الرجا  يرتبط م(ضا الوظي ة الدفاعيةل
ابدا  الدفاع  ال(اضا يرتبط بالمواجمة ال(شطة والواعية لمتمديد الميئ ل ومف نـ فإف معظـ اب(واع 
التكي ية لمرجا  ترتبط مع ابدا  الدفاع  ال(اضال وعم  الجا(ط اآلصر فإف الرجا  الذؼ يرتبط 

ا يوصف بالرجا  متجاه  الع بات والذؼ يتددد  بابدا  الدفاع  غير ال(اضا ربما يؤسس م
 الزائف.

 
 -ويتكون الرجاء وفقا ليذا التصور منس

 والذؼ يوجه ويرشد مجمودات ال رد.المكون المعرفيس  - أ

 وهو الذػ يدرؾ هذه الجمود أو يجعمما قاممة لمدركة.المكون الوجدانيس  - ط
يتطرؽ  ديث عالقة متداصمة ميف ع(اصر المسئولية االجتماعية ومكو(ات الرجا  نمةو  
إل  الع(اصر المكو(ة لم(ية أصالقية المسئولية االجتماعية  (31-58س 6881ع،مان  )سيد 

الن ةول فالن ة ه  الع(صر النالث المكوف لم(ية أصالقية المسئولية  -اإللزاـ -وه  لاالصتيار
اإللزاـو  -االجتماعية وه  ع(صر ضرورؼ ضرور  ب ا  وديا  الع(صريف اآلصريف لاالصتيار

ابصيراف ال ي وماف م  ال يدياف إال موجود الن ة الت  تمئ لت( يذ االصتيارل  فمذاف الع(صراف
.  وتمكف مف أدا  الواجط الممـز

فالن ة طم (ي(ة ونباتل طم (ي(ة عم  موضوعل ونبات ع(د موقفل فع(دما ( وؿ ن ة      
الصور  بشصص فم(ا يع(  أ((ا ( وؿ: أف الوانق مطمئف إل  هذا الشصص وسوؼ يتطامق مع 

المونوؽ بهل أما النبات ع(د  دالت  تتكوف لدؼ الوانق ممما تكف درجة وضودما وتماسكما ع(
موقف فمع(اه أف الوانق ال يغير ما تمي  له مف سموؾ أو تصرؼ مع المونوؽ بهل أؼ أف الوانق 
يتمي  ويتدرؾ ويستعد ويسمؾ مع المونوؽ به مف موقع نامتل مف موقف واددل فالطم (ي(ة 

 33س 5161سيد ع،مان  ل لنبات معا هما قواـ الن ة وبمما معا تكوف الص ة ابصالقية لمن ة.وا
-32.) 
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والطم (ي(ة والنبات يزيداف مف ال و  الرجائية ف  الوجود ال( س  الرود  لإل(سافل هذه    
جودل ال و  الت  مما ا(شراح الذات وا( سادمال مما يجع  الذات أكنر إقباال ف  دركتما ف  الو 

وأكنر ردابة ف  الت ائما بالديا ل وأكنر تسامدا ف  تعاممما مع اآلصرل وأكنر استعدادا لمواجمة 
 (.32س 5161سيد ع،مان  ل التبعاتل ولت م  ما يترتط عم  االصتيار واإللزاـ.

ت الرجا ل إذ ال ت ـو لمن ة قائمة إال مف ديا  ( سية رودية مشعة ب (وار م(والن ة     
ال ريط قم  البعيد إال  فال( س الم تضبة المظممة اليائسة الت  ال ترؼ ف  مدؼ بعدهاالرجا ل 

را مجدبال من  هذه ال( س ال يولد مف ردمما رجا ل وال ت(مت مف أرضما ن ةل  قا و ظالما مغرق
سيد ع،مان  ) فالرجا  عالمة ال( س الدية الصصيبة الشجاعةل والرجا  إمار  ال( س الوان ة.

 (.35- 65س 6898
ذا كا(ت الن ة  -لن ةا -والن ة وادد  مف مكو(ات الرجا  النالنة وه  لالوع     العم ول وا 
ت الرجا  الصصيط فإ(ما ربيبة المشاركة ف  العم  الدائط المستغرؽل إذ ال تشتد وال تت يد وال (م

و اصتيار الن ةل تب   وال تزداد إال إذا جا ها زاد دائـ مف العم ل بف العم  هو معيار الن ةل ه
العم  ادتكاـ إل  الواقعل به تعمو الطم (ي(ة ويت يد الموقفل به يزداد نبات الوانق واستمساكه 
بموق ه مف المونوؽ بهل وبه قد يغير الوانق مف موق ه ويغير مف موضوعهل والعم  هو مدؾ 

 ديرها وسوا  الذؼ يضع الن ة عم  سوا  تصدؽ المونوؽ به وجدارته من ة الوانقل العم  هو 
 (.31س 5161سيد ع،مان  ) وجمتمال وهو ضماف واقعية الن ة ورشدها.

وباإلضافة إلى وجود ارتباط ميف الن ة كبعد مف أبعاد الرجا  والمشاركة كبعد مف أبعاد   
وجود ارتباط  عمى( (Snyder et al., 1996 "وآخرون  "سنيدر المسئولية االجتماعية ف د أكد

والمسئولية االجتماعيةل ابهداؼو  -طرؽ المسار –ل الطاقة أو العزيمة ميف مكو(ات الرجا  
فاالصتيار كمكوف مف مكو(ات المسئولية االجتماعية وابهداؼ كمكوف مف مكو(ات الرجا  

 ددد المدؼ.ي ال رد فإ(هصتار ع(دما يفيت  اف معا 
   

مغاوري عبد أشارت (تائا دراسة  االجتماعية والرجاءوعن العالقة بين المسئولية  
وبعض جوا(ط التوافق  مف جمة إل  وجود عالقة ميف المسئولية االجتماعية (6896) الحميد

لدػ طالط  مف جمة أصرػ  الشصص  واالجتماع  والتوافق العاـ واإلدساس بال يمة الذاتية
وجود عالقة ميف  عمى (6881السندى )دمحم وهذا ما أكدته (تائا دراسة  لالمردمة النا(وية

كما كش ت  لالمسئولية االجتماعية والتوافق االجتماعى لدػ طالط المردمة النا(وية بالسعودية
لون اجياك"ودراسة  ل (Andersson et al., 2007)"ندرسون وآخرين"أ لـسة طولية درا

ت نير لك  مف وجود عف ل (In:Giacalone,2008) (Giacalon et al.,2005)"وآخرين
عم  شعور الموظ يف بالمسئولية االجتماعية تجاه قضايا الموظ يف والمجتمع  ل*والرجا  واالمت(اف
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وذلؾ ف  الشركات عم  وجه الصصوصل ف  ديف لـ يكف ه(اؾ ت نير تجاه ال ضايا االقتصادية 
 Giacalon et) يون وآخرين"جياكالوقضايا السالمة والجود ل كما توصمت (تائا دراسة 

al.,2008 بالتوجمات ابصالقية والمسئولية االجتماعية مف صالؿ ك  مف  إل  إمكا(ية الت(مؤو
 الرجا  وال(زعة المادية.

من العرض السابق لمعالقة بين المسئولية االجتماعية والرجاء عمى المستوى النظرى يتضح ما 
 يمىس
مشترؾ ميف الرجا  والمسئولية وف ا لمتصور االجتماعى لمرجا  فإف الن ة مكوف  -0

االجتماعيةل وب(ية أصالقية المسئولية االجتماعية تعتمد فى عممما عمى مستويات مف 
 الوعى والذػ يعد مكو(ا مف مكو(ات الرجا .

إف ن ة الرجا  تعتمد عمى الوعى والذػ يعد عممية ( سية فردية تسمـ فى اإلدساس  -4
 فعالة إال إذا كا(ت ن ة واعية.بالمسئوليةاالجتماعيةل فالن ة ال تصبح 

 

ابفراد لممشاركة فى السموؾ االجتماعى اإليجامىل ويكوف بمنابة  *و هو شعور أصالقى يعم  عمى تد يزل
 م ياس أصالقىل ويظمر صادبه كرما واهتماما ومساعد  لآلصريف.

عية فإف ع(صرػ االصتيار والن ة فى المسئولية االجتماوف ا لمتصور المعرفى لمرجا   -3
 ي ابالف مكو(ى ابهداؼ وطرؽ المسار.

وف ا لمتصور السيكودي(امى لمرجا  فإف نمة ات اؽ ميف الرجا  والمسئولية االجتماعية فى  -7
 اال( عالىو. –وجود المكو(يف لالمعرفى 

ا هاما لمتمسؾ ب صالقية المسئولية االجتماعية والسعى المستمر لمتجديد يمن  الرجا  دافز  -2
 عمى طري ما.مف أج  النبات 

مف صالؿ تطمعات ال رد لد  المشاك  تظمر إف ال(ظر  الت اؤلية التى ي رضما الرجا   -6
الشصصية واالجتماعية  هوتد يق أهدافتعاو(ه مع اآلصريف  االجتماعية واتصاذ ال رارات و

 جماعة والمجتمع الذػ ي(تمى إليه.تجاه الوال ياـ مواجباته 

المسئولية  –إف المشاركة هى الوجه الد ي ى والتجسيد الواقعى لك  مف لالرجا   -4
 االجتماعيةو.

 ،ال،اس المسئولية االجتماعية والسموك األخالقى

هى مسا لة مدتكمة إلى معيارل وع(دما تكوف المسا لة إف المسئولية بص ة عامة   
داصمية أػ مسئولية ذاتيه  المسا لةوع(دما تكوف   مسئولية قانونيةصارجية يكوف الدديث عف 

فى ديف أ(ه ع(دما تكوف مسا لة الذات فى   مسئولية أخالقيةولكف وفق معايير أصالقية فمى 
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مواجمة الذات وادتكامما إلى معيار استي ا  الذات لفمـ الجماعة واالهتماـ مما ومشاركتماو ع(دئذ 
 (623س  5116قادر  )صالح عبد ال .المسئولية االجتماعيةيكوف الدديث عف 

لى المسئولية ابصالقيةل ديث تجمع فى مضمو(ما ك  ما فالمسئولية االجتماعية ت(تمى إ  
مف سموكيات عميه أف يتدم  عواقممال فمى الم وـ لسموؾ ال رد فى مجاالت يصدر عف اإل(ساف 

 .دياته

ب(ما  طبيعة خمقيةت طميعة صم ية اجتماعية دي(يةل فمى ذات والمسئولية االجتماعية ذا  
إلزاـ أصالقىل إلزاـ يضعه ال رد مف ( سه عمى ( سهل إلزاـ ذاتى مف رقيط داصمىل وهى ذات 

أو (دو فع  اجتماعىل كما أ(ما ذات بف هذا اإللزاـ الصم ى إلزاـ (دو الجماعة  طبيعة اجتماعية
بف ما يضعه ال رد وي رضه عمى ( سه مف إلزاـ ذاتى يكوف المرجع فيه والمستمدػ  طبيعة دينية

لى اإلدساف أ(سط فيتبعه دوف سواه.  )سيد به ت وػ هللا واإلدسافل في(ظر أيمما لمت وػ أقرط وا 
 (15س  6891ع،مان  

ا عم  ف ال يداوؿ الغشل وال ي صذ شيئيموالشصص المسئوؿ اجتماعيا هو شصص أ  
ي كر ف  و  يكوف مسئوال ع(هل وال يم   الموـ عم  اآلصريف اآلصريفل وع(دما ي ع  صط دساط 
 ل ع(ده إصالص ووال  لمجماعة الت  ي(تم  إليمال يتصف سموكه باالست امة وابما(ة. لمـ الصير

 .(525س 6888)فاطمة أحمد  

ذا و   إال وا(ط أصالقية إذ ال يتد ق فمـ الجماعة م(ا ع(صر ال مـ فيما وجد(ا فيه جت ما 
ؾ دور الذات ف  جماعتما ومترتبات هذا ار ف  السع  إل  هذا ال مـل وصدؽ إدبالصدؽ 

الدور وآناره فالصدؽ هو عماد ال مـل واالهتماـ مدتاج إل  (وع مف التصم  عف االهتماـ 
 و الدماس   الشجاعةاآلسر الذؼ ال يمتد إل  صارج ددود الذاتل والمشاركة تدتاج إل

ل فالمسئولية االجتماعية بع(اصرها النالنة  مد وفة بسياؽ مف  االهتماـ وال مـ والمشاركةوالعـز
س 5161)سيد ع،مان   ابصالقية يدنما ويدركما ويوجمما ب در ما يسا(دها ويغذيما وي(ميما.

41-46) 
الذؼ يتطمط سموكا ذا بعد كما أف م(ية أصالقية المسئولية االجتماعية ف  الموقف      

 توجو"د ذلؾ الموقف وهذا اجتماع  تعم  عم  توجيه ال رد قم  أف يص  إل  قرار بصد
ل أخالقي" "ضبطوالمراقبة ف  أن(ا  ت( يذ ال رار أو ف  أن(ا  العم  وفق ال رار وهذا  ليأخالقي

والمداسبة بعد ال راغ مف ت( يذ ال رار أو صتاـ العم ل مداسبة عم  ما تـل عم  ما أ(جز ومالـ 
أو هو  يالقىأخ تقويم"ي(جزل عم  ماوقع فيه مف ت صير أو تد ق فيه مف سالمة وهذا 

مداسبة الذات لذاتمال وبالتال  فإف عائد أصالقية المسئولية االجتماعية إل  الذات يؤنر ت نيرا 
كميرا ديث يعم  عم  ت(شيط ابصالقية العامة؛ أؼ أف اال(تظاـ ف  العم  ابصالق  
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إل  اال(تظاـ العاـ ف  الديا  ابصالقية لمذاتل كما تعم   لممسئولية االجتماعية يمتد ت نيره
أصالقية المسئولية االجتماعية عم  تنميت وت صي  صصاؿ ال(جد  وال(صو  والمرو   واإلينار 

 .(32س 6881)سيد ع،مان  اآلصر والصمر. والن ة ب

ب ف ت(مية المسئولية  (15س 6878)سيد ع،مان  ويت ق هذا مع ما أشار إليه    
 االجتماعية ه  ت(مية لمجا(ط ابصالق  االجتماع  لمشصصية.

 (18-19س 5116شابيرو  لورانس ويتمن  التطور ابصالق  ال(اجح مف وجمة (ظر ل   
ف  توافر العواطف والسموكيات الت  تعكس االهتماـ باآلصريف والمشاركة وت ديـ المساعد  
وتغذية اآلصريف بابفكار السميمة والتسامح والرغبة ف  اتباع ال(ظـ وال وا(يف االجتماعيةل 
ولك  يعتمر ال رد دسف الصمق يجط عميه أف يت ف فف التعام  مع اآلصريف والتواص  معمـل 

فة إل  الممارات االجتماعية والعاط ية والمتمنمة ف : فمـ ما يميز الصميث مف الطيط باإلضا
ف  السموؾل االهتماـ باآلصريف وادتراممـ واإلدساس بالمسئولية تجاهمـل والمدافظة عمى 

 د وقمـ واالمتناؿ لمسمطة االجتماعية وعدـ مصال ة ال واعد.
فى   ((Mahoney,2006: 43 ماهو( و  ل(664س 6881)سيد ع،مان  ك  مف  ويت ق   
االجتماعية يعتمد عم  الصم  ف  الوع  بالذات والتعاطفل الصم  ف  أصالقية المسئولية  كوف 

يؤدؼ بال رد إل  إنار  مما وبالتال  ال يستطيع ال رد ال ياـ بعمميات االستدالؿ ابصالق  
 ا( عالية زائد  تؤدؼ إل  سموكيات غير أصالقية.

أف المسئولية االجتماعيةل ع(دما تصح فمما  (32س 6881سيد ع،مان  ويذكر ل    
لزاما ومشاركة ون ة فإ(ما تكوف بمنابة الدـ ال(   الذؼ يدفع به الجماز  واصتيارا واهتماما وا 

إل  قمط المجتمع وشرايي(هل إ(ه (وع مف الصدة ابصالقية واالجتماعية تعم  عم   لت ويمىا
المجتمعل وعم  العكس مف هذال فع(دما تعت  المسئولية االجتماعية التجديد ال يم  ف  ن افة 

ص يا ف  ن(ايا أجمز  المجتمع دت  توشؾ أف  ا(تشارا ت(تشرف  أصالقيتما فإف آنار اعتاللما 
ت( ص فعاليتهل وتذهط مف صور العامميف فيه (شو  الممجة الت  تجدد الديا  مع تجدد الرجا  

 ف  ال موط.
ديث تعد  الن ةو -اإللزاـ -ر أصالقية المسئولية االجتماعية ف  ل االصتيارع(اصوتتمن      

س 5161ع،مان   )سيد المشاركةو ديث يرػ  -االهتماـ –امتدادا لمكو(اتما النالنة لال مـ 
ع(دما يكوف االصتيار قائما عم  ال مـ و(ابع مف الدرية فمو اصتيار سديد أ(ه  (56-37

أما عف اإللزاـ فمو الم ام  ابصالق  لالهتماـ ف  م(ية المسئولية أصالقيال رشيد اجتماعيال 
االجتماعيةل وع(دما يكوف االهتماـ صادقا صالصا المد أف يدعو إل  اإللزاـ لإلزاـ الواجط_ 
إلزاـ االهتماـو (دو الذات والجماعة فمو االهتماـ مجسدا تجسيدا أصالقيا أو هو ال ع  
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ل وبالتال  ابصالق ل والن ة ه  الت  تم ئ ال رد لت( يذ االصتيار وتمكف مف أدا  الواجط الممـز
 فم  ضرور  ديوية و(مائية لممكو(يف ابصالقييف اآلصريف.

ر  بالمعا(  الت  م(ما: مع(  اصر  بالت سيرات وا(تظاماتما وزاصولما كا(ت ابصالقية ز    
ع(  اصتيار ال رد لموقف الجماعة لدؼ ال ردل مع(  وجود الذات ف  الجماعة ون افتمال م

معيف مف الجماعةل مع(  مشاركة الجماعةل مع(  االلتزاـ والواجطل مع(  الن ة بالجماعةل 
رجا ها أو رجا   رت ا  الجماعة ف  تدركما لتد يقمع(  الرجا  ف  مست م  الجماعةل مع(  ا

ال رد م(مال ولما كا(ت تمؾ اال(تظامات أو المعا(  لما قو  ديوية مدركة وموجمة ف  الديا  
ال( سية الرودية فإف أؼ اضطراط فيما ال شؾ يؤنر عم  هذه الديا  ال( سية الرودية عامة 

 (664-661  6881)سيد ع،مان وعم  الجا(ط ابصالق  صاصة.  
أف عائد أصالقية المسئولية االجتماعية هو ت(شيط  (26س 5161  )سيد ع،مان ويذكر   

صم  أ(دا  الوجود ال( س  كمهل ويسرؼ ف  لألصالقية العامة وت(شيط لمروح ابصالق  الذؼ يت
(شاطه كافةل هذا الت(شيط لألصالقية العامة ي ت  إليما عف طريق ت(شيط ع(اصر الم(ية  وجوه

الن ةول وبالتال  فإف آنارها تمتد  -اإللزاـ -لاالصتيار ابصالقية لممسئولية االجتماعية
 متضاع ة ف  ابصالقية العامة.

كما يتمن  هذا العائد أيضا ف  إعطا  الوجود ابصالق  ع(د الذات مف جمة الداسة     
مية ومف جمة إرادتما (وعا مف اال(تظاـ الذؼ يضمف يابصالقية فيما ومف جمة أجمزتما الت ي

ف  العم  ابصالق  لممسئولية االجتماعية استمراره ودواـ ارت ائهل أؼ أف اال(تظاـ است راره و 
 (26س 5161)سيد ع،مان  يمتد ت نيره إل  اال(تظاـ العاـ ف  الديا  ابصالقية لمذات.

ويعد الديف اإلسالمى مصدرا لك  ال يـ الصم ية  والمن  العميا وقواعد السموؾ ابصالقىل     
ط عمى أفعاؿ ال رد هو ضميره الدى الي ع المؤمف باهلل بديث يصبح االلتزاـ ديث أف الرقي

 لك  تصرفات ال رد فى السر والعال(ية الذاتى أقوػ وتصبح الرقابة شاممة ابصالقى والوازع
 (.572س 5117)حيد سكر  

تصوره لمشصصية المسممة فى عمومما ليددد  (6891سيد ع،مان ) د قدـ فلؾ وعمى ذ
فيما الجا(ط االجتماعى الذػ ت(تمى إليه المسئولية االجتماعية فى اإلسالـ ويذكر أف (وا  

بمع(ى االمتناؿ بوامر هللا واجت(ابه  العبودية هللالشصصية المسممة تتمن  فى نالنة ع(اصر هى: 
ومراجعة ( سه ومداسمتما باستمرارل والع(صر ل(واهيما وتعاممه مع اآلصريف أفرادا وجماعات 

فيمتـز مدوافع تعمو دوافعه الصاصة ويصبح ما يمتـز به قو  تدفعه وتوجه تقوى هللا النا(ى يكوف فى 
له الذػ يعمر عما يدث به ال رد المسمـ بمراقبة هللا  اإلحسان (شاطهل ويتمن  الع(صر النالث فى
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واالكتماؿ  ما يؤدػ إلى السعى ورا  االست امةلآلصريفل م( سه ومف نـ معاممته فى معاممته ل
 (.3-4س 6891)سيد ع،مان  

والمسئولية فى اإلسالـ شاممة ومتكاممة ومتواز(ة ب(ما تت(اوؿ ال رد والجماعةل فال رد   
"إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنو مسئوؿ عف ذاتهل فمو مسئوؿ عف دواسه وع مه 

ديائه وسالمته والترويح ع(ه ي(  41راءس مسئوال" )اإلس يوم ال ينفع ومسئوؿ عف قمبه مت( يته وا 
ومسئوؿ عف جسمه بالرعاية  ( 98-99مال وال بنون إال من أتى هللا بقمب سميم" )الشعراءس 

ل ل وال رد مسئوؿ عف عممه فعممه (636" ال تسرفوا إنو ال يحب المسرفين" )األنعامس واالعتداؿ
( "وال تكسب 215"إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو" )البخارىس  اعةيؤنر فى الجم

ل كما أف ك  فرد عميه مسئولية (613كل نفس إال عمييا والتزر وازرة وزرة أخرى" )األنعامس 
من لم ييتم بأمر المسممين ي  لو924)البخارىسكمكم راع وكمكم مسئول عن رعيتو"تجاه اآلصري 
 .(85"فوربك لنسألنيم أجمعين" )الحجرس والجماعة المسممة مسئولة عف ( سما  ليفميس منيم

وكل إنسان وقد (مى اإلسالـ عف التمرط مف المسئولية االجتماعية فى قوله تعالىي  
قرأ كتابك كفى بنفسك ( ا64منشورا" )ألزمناه طائره فى عنقو ونخرج لو يوم القيامة كتابا يمقاه 

كما ربط اإلسالـ ميف المسئولية االجتماعية وابصالؽ (  63-64إلسراءس اليوم عميك حسيبا" )ا
"يا أييا وقوله تعالى (  45"التقربوا الزنا إنو كان فاحشة وساء سبيال" )اإلسراءس فى قوله تعالى 

الظن إ،م وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا"  نوا اجتنبوا ك،يرا من الظن إن بعضالذين آم
 (.65)الحجراتس 

والمشاركة مف ديث هى الدلي  ال عمى عمى توافر المسئولية االجتماعية مف عدمه جا ت   
س 6891)سيد ع،مان  صريدة فى اإلسالـل وتكررت فى العديد مف اآليات ال رآ(ية ديث يرػ 

أ(ما وردت م(مذ التواك  والكس  وت(شيط كياف اإل(ساف كمه ع ال ووجدا(ا وجواردال ( 594-593
نـ جماعاته االهتماـ بك  ما يديط اإل(ساف امتدا  ب سرته وردمه وصدي ه وجاره وهى دعو  إلى 

 ليما.المصتم ة التى ي(تمى إ
مجموعة مف المكو(ات ابساسية وال رعية ( 662س 5117)عمى الجمل  ويذكر  

لممسئولية االجتماعية فى اإلسالـ وتشم : مسئولية ال رد تجاه ( سه وتتمن  فى استغالؿ 
ك  ما هو م يد والع(اية بالجسـ مف أج  العباد  والعم  وتوظيف ال(ظر إلى ك  ما   الوقت فى

( اقه فى أوجه الصير واالهتماـ متدصي  العمـ والعم   هو صالح وم يد والدرص عمى الماؿ وا 
بهل كما تشم  مسئولية ال رد تجاه المجتمع ويشم  االهتماـ ب ضايا المجتمع والمشاركة فى 
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ت اف دمما وفمـ عاد اته وت اليدهل وقياـ ال رد مواجباته دتى إف تعذر الدصوؿ عمى د وقه وا 
 العم  والمشاركة فى أ(شطة المجتمع ودث اآلصريف عمى العم .

سة المسئولية الديف يعتمر متغيرا أساسيا ف  دراأف  (Walff,1996:43) فلوو وقد أكد  
 االجتماعية ويجط أف يؤصذ ف  االعتبار.

والتوافق  لسموؾ الممتـز يعكس شعورا عاما بابمف والطم (ي(ةأف االلتزاـ الدي(ى وا كما 
 (.41س 5113)ابتسام راضى  ال( سى واالجتماعى وااللتزاـ ب يـ وقواعد وقوا(يف المجتمع 

 

فادية (تائا دراسة أشارت  وفي إطار العالقة بين المسئولية االجتماعية والسموك الديني   
هات اوجود عالقة ارتباطية دالة ادصائيا ميف المسئولية االجتماعية واالتج إلى و6881داود )

 فروؽ  إلى وجود (Gunnoe et al., 1999) يجونو وآخرينيتوصمت دراسة الدي(يةل كما 
ذات داللة إدصائية ميف المراه يف المتدي(يف والمراه يف غير المتدي(يف ف  المشاركة ف  

ل (Youness et al.,1999ل "يونس وآخرينياب(شطة الطالميةل كما أظمرت دراسة ك  مف 
وجود فروؽ ذات داللة إدصائية ميف مجموعتيف مف الشباط  و5113)الوشاحي  وغادة

اط غير مشاركيفو ف  الصدمة التطوعية ف  التمسؾ بمبادغ الديف لصالح الشب -لمشاركيف
إل  وجود  (5112دمحم شعبان فرغمي )المشاركيف ف  أدا  تمؾ الصدمةل وتوصمت دراسة 

(مو الدكـ الصم   ودرجات م ياس  عالقة ارتباطية موجبة ودالة إدصائيا ميف درجات اصتبار
 "روس –ماى "ل كما أظمرت (تائا دراسة المسئولية االجتماعية لدؼ طالط كمية التربية

(May - Ross,2000)  ميف الشصصية المتكاممة والمسئولية وجود عالقة ارتباطية موجبة
عف كوف الديف أدد أهـ  "kennemer,2002"كينيمار كما أس رت (تائا دراسة  االجتماعيةل

زينب مزاحم كما أشارت (تائا دراسة  لالمتغيرات التى تسمـ فى الت(مؤ بالمسئولية االجتماعية
ل وأوضدت (تائا إلى وجود عالقة ميف الشصصية ال(اضجة والمسئولية االجتماعية (5113)

أف المتغيرات الع ائدية والسموكية الدي(ية مف أكنر العوام   (5111) "نورة السعدي دراسة
الت اؤؿ فى مست م   –عف ال( س واآلصريف  عف التكيف االجتماعى وم(ما لالرضا المسئولة

اجتماعى مرضىو لدػ طالبات الدور االجتماعية مجمولى ابمويف بالسعوديةل وتوصمت 
لتديف والرودا(ية فى الت(مؤ بالمسئولية إلى فاعمية متغير ا (5117دراسة نجالء رسالن )

 .% 44.4االجتماعية لدػ طالط التعميـ الجامعى ابزهرػ ديث أسمـ م(سبة 
 عمى المستوى النظرى  من العرض السابق لمعالقة بين المسئولية االجتماعية والسموك الدينى

 يتضح ما يمىس

عمى الطميعة الصم ية لممسئولية االجتماعية ديث  (6891سيد ع،مان )دت كتابات أك -0
 تمن  الجا(ط االجتماعى فى الشصصية المسممة.
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 إف صدة المسئولية االجتماعية هى (وع مف الصدة ابصالقية واالجتماعية لم رد. -4

إف مستويات الوعى المصتم ة التى تعم  عمى تدريؾ م(ية أصالقية المسئولية االجتماعية  -3
الوعى ال ائقول تسمـ أيضا فى رفع الوجود ابصالقى  -الوعى الباطف -لالوعى الظاهر

 لممسئولية االجتماعية ع(د ال رد.

الدي(ية وابصالقية تجاه مجتمعه إف ال رد ال يتصمى عف مسئولياته طالما شعر بالتزاماته  -7
 ب عضائه وأجمزته.

ى تجسيد واضح إف المظاهر السموكية لممسئولية االجتماعية مف وجمة (ظر اإلسالـ ه -2
 لمممارسات الدي(ية التى تؤكد عمى الطاعة والتمسؾ بابصالقيات ال(ابعة مف اإليماف.

التعاطفو والتى تعد عمميات ( سية -إف غياط ممارات التدكـ الذاتى لالوعى بالذات -6
 عاالت زائد  وسموكيات لى ا(ؤدػ إدساس بالمسئولية االجتماعية قد تهامة فى تكويف اإل

 .م مولةغير 

 

 سيمكن استخالص اآلتىمما تقدم 

 مف جمة وك  مف  أف نمة تداص  ميف متغيرات الدراسة النالنة المسئولية االجتماعية -0

 ."سيد ع،مان"  كما وردت فى كتابات و مف جمة أصرػ السموؾ الدي(ى –الرجا  ل

 اجتماعيةو. –ا( عالية  –معرفية لإف متغيرات الدراسة النالنة ذات جوا(ط  -4

التى ت(اولت العالقة ميف المسئولية االجتماعية والسموؾ الدي(ىل وعدـ وجود (در  الدراسات  -3
ت(اولت العالقة ميف المسئولية االجتماعية والرجا  باستن(ا   –فى ددود عمـ البادنة  –دراسات 
 .(6881سيد ع،مان )ما قدمه 

ت(اولت العالقة ميف  -البادنةطمعت عميه فى ضو  ما ا – ال توجد دراسة عاممية وادد  -7
 متغيرات الدراسة النالنة.

 وبذا يمكن تحديد مشكمة الدراسة فى التساؤالت اآلتيةس
ه  توجد عالقة ارتباطية ميف أبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتما الكمية وأبعاد الرجا   -0

 ودرجته الكمية؟

ودرجتما الكمية وأبعاد السموؾ  ه  توجد عالقة ارتباطية ميف أبعاد المسئولية االجتماعية  -4
 الدي(ى ودرجته الكمية؟

السموؾ الدي( و  -ه  يمكف الت(مؤ بالمسئولية االجتماعية مف صالؿ أبعاد ك  مف لالرجا  -3
 ودرجاتما الكمية؟

 ؟والسموؾ الدي(  -ه  تتمايز أبعاد المسئولية االجتماعية عف أبعاد ك  مف لالرجا  -7
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 فروض الدراسةس

النظري ونتائج البحوث والدراسات السابقة اشتقت الباح،ة فروض الدراسة  بناء عمي اإلطار
 الحالية عمي النحو اآلتيس

دصائيا ميف أبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتما الكمية وجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إت -0
 وأبعاد الرجا  ودرجته الكمية. 

أبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتما الكمية دصائيا ميف وجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إت -4
 وأبعاد السموؾ الدي(ى ودرجته الكمية.

السموؾ الدي( و  -يمكف الت(مؤ بالمسئولية االجتماعية مف صالؿ أبعاد ك  مف لالرجا  -3
 ودرجاتما الكمية.

 السموؾ الدي( و. -عف أبعاد ك  مف لالرجا  االجتماعية تتمايز أبعاد المسئولية ال -7

 

 سةسالدراعينة 
بكمية  عاـ مشاركا مف طالط وطالبات ال رقة النالنةو 778ل وليةسة ابار ممغت عي(ة الد      

مف التصصصات ابدمية لالمغة  لـو4102-4107جامعة م(ما لمعاـ الجامع  ل -التربية
الطميعة  -المغة اإل(جميزيةول والتصصصات العممية لالرياضيات -التاريخ -ال مس ة –العربية 
ول 0,26(دراؼ معيارؼ قدره لباو 07,34لممغ متوسط أعمارهـ الميولوج و ل ديث  -والكيميا 

اركا لعدـ و مش00ل ادسة عم  نالث جمسات م( صمةل وقد تـ استبعت عميمـ أدوات الدراطب 
ل طالبا وطالبةو 734ال(مائ  لمم دوصيف ل العددسةل وبالتال  ممغ استكمالمـ م اييس الدرا

ومتوسط  عاـ سة ابساسية ف  ك  شعبة بال رقة النالنةو عدد أفراد عي(ة الدرا0ضح جدوؿ لويو 
 عمرهـ الزم( .

 سة األساسية في كل شعبة ومتوسط عمرىم الزمني( عدد أفراد عينة الدرا6جدول)
 

المغة  الشعبة
 العربية

المغة 
 االنجميزية

الفمسفة 
 واالجتماع

لعموم ا تاريخ
 البيولوجية

الطبيعة 
 والكيمياء

 الرياضيات

 8 4 0 08 7 3 07 عدد الذكور
 77 46 02 012 34 67 42 عدد اإلناث

 24 48 06 043 36 44 87 عدد المشاركين
 07,2 07,33 07,8 07,4 07,04 07,13 07,47 متوسط العمر الزمني
 7,14 3,43 3,44 7,42 7,38 7,17 3,41 االنحراف المعياري 
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 ،انياس أدوات الدراسةس    
  وتشمل األدوات اآلتيةس
 (6874)إعدادس سيد ع،مان    يالصورة كيم ياس المسئولية االجتماعية  -6

 (5113سماعيل  )إعدادس كمال إم ياس الرجا                            -5

 (5111)إعدادس دمحم الميدى  م ياس السموؾ الدي(ى                    -4

 وفيما يمى وصف تفصيمى لتمك األدواتس  

 (6874)إعدادس سيد ع،مان    "الصورة ك"مقياس المسئولية االجتماعية  -3

لمكبار ل ياس ع(اصر المسئولية االجتماعية الصور  لؾو  صمـ م ياس المسئولية 
ع(اصره ل ياس درجة اهتماـ ال رد ف د اصتيرت  لالمشاركةو -ال مـ -االجتماعية لاالهتماـ

بالجماعة الت  يت اع  معما ودرجة مداولته فمـ هذه الجماعة نـ قياس درجة مشاركته (شاط 
هذه الجماعة كما ي درها هو ( سهل وعم  الرغـ مف أف قياس ع(صر المشاركة عف طريق ت دير 

هو ف  ذاته داللة عم  ما  ال رد ل( سه لف يكوف مطاب ا لواقع سموؾ ال رد ال عم  فإف ت ديره
 يعطيه مف أهمية لمذا السموؾ.

و ع(صرا وه  عبارات 82ية مف لعوتتكوف الصور  لؾو مف م ياس المسئولية االجتما    
ميف المتصصصيف ا ل اصتيرت بعد عرضما عم  عدد مف المدكسموؾ أو اآلر تعكس ألوا(ا مف ال
رج لك  عبار  د إجامته وف ا لم ياس متدربيةل ويطمط مف الم دوص أف يددف  عمـ ال( س والت
راول ومف ميف هذه الع(اصر يوجد (اد -قميال -  كنير مف ابديافف -لدائما يتكوف مف أربع ( اط

 و ع(صرا سمميا46يوجد لول كما 0 -4 -3 -7ع(صرا إيجاميا وت در درجاتما هكذا لو 27ل
(ماية عم  درجة كمية ول وتجمع هذه الدرجات ل(دص  ف  ال7 -3 -4 -0وت در هكذا ل

 لممسئولية االجتماعية.
 ويتكوف الم ياس مف كراسة لمتعميمات وابسئمةل باإلضافة إل  ورقة إجابة لمم ياس 

 سصدق و،بات المقياس

بال رقة النالنة  و طالبا وطالبة21قامت البادنة مدراسة استطالعية عم  عي(ة قوامما ل  
 لمت كد مف صدؽ ونبات الم ياس عم  ال(دو اآلت : شعبة التاريخعاـ 

 صدق المقياسس - أ

دساط معام  االرتباط ميف  ؿقامت البادنة بدساط الصدؽ التالزم  لمم ياس مف صال 
 )إعدادس نجالء رسالن اعية الدرجة الكمية لمم ياس والدرجة الكمية لم ياس المسئولية االجتم

ما الطالط مف صالؿ اصتياريف ل(عـلالو يجيط عمي و م رد 62 ياس يتكوف مف لل وهو م(5117
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ول مما يدؿ عم  أف م ياس المسئولية االجتماعية المستصدـ ف  ,64ديث ممغ معام  االرتباط ل
 الدراسة الدالية يتمتع ب در م(اسط مف الصدؽ التالزم .

 ،بات المقياسس   - ب

 قامت الباح،ة بالتحقق من ،بات المقياس بطريقتين ىماس 

 طريقة التجزئة النصفيةس  -6

مجموع درجات الم ردات ال ردية ومجموع درجات ديث تـ دساط معام  االرتباط ميف  
ل مما يؤكد أف الم ياس  و,84بمعام  نبات قدره ل و,44والذؼ ممغ لالم ردات الزوجيةل 

 عام  نبات م(اسط.ميتمتع ب

 
 طريقة إعادة التطبيقس -5

ت يوماو ديث ممغ 02مرتيف ب اص  زم(  قدره لمإعاد  تطمي ه  تـ دساط نبات الم ياس 
 .و ,10ل بمستوػ داللة و,68ل قيمة معام  االرتباط

 (5113سماعيل  )إعدادس كمال إمقياس الرجاء  -5
العم و  -الوع  -عبار  موزعة عم  نالنة أبعاد لالن ةو 36يتكوف هذا الم ياس مف ل 
 -و عبار  لك  بعدل وقد تـ ت دير الدرجة عم  ك  عبار  وف ا لمدؼ اال(طباؽ لدائما04لمواقع 
و 04-0عم  التوال ول ديث ت يس العبارات مف ل 0ل 4ل 3ل 7ل 2أمدا:  -(ادرا -أديا(ا -غالبا

 و بعد العم .36 -42و بعد الوع ل والعبارات ل47 -03بعد الن ةل والعبارات ل

 سسحساب صدق و،بات المقيا
  سصدق المقياس   

قاـ معد الم ياس بدساط الصدؽ التالزم  مف صالؿ إيجاد معام  االرتباط ميف درجات  
و 018عم  عي(ة قوامما ل )إعدادس كامميا عبد الفتاح(م ياس الرجا  واستمياف مستوؼ الطموح 
عم   االعتمادداؿ إدصائيال كما تـ و وهو معام  ,34طالبا وطالبة ديث ممغ معام  االرتباط ل

العبارات عم  العوام  ومدؼ ي  العامم  لمم ياس لمكشف عف العوام  المكو(ة وتشبعات التدم
  لمرجا ل ديث ما مع اببعاد والعبارات الت  ت(تم  إليما وف ا لمتصور ال( س  االجتماعاتساق

: العمل -و عبار 08: تشبعت عميه لال،قة  عف وجود نالنة عوام  ه  لممأس ر التدمي  العا
 و عباراتو8: تشبعت عميه لالوعي بالذات -و عبارات8ل تشبعت عميه
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  ،بات المقياسس

ول وبمغ ,74اس كك  ديث ممغ معام  أل ا لكما قاـ معد ال ياس بالتد ق مف نبات الم ي 
كما تـ التد ق ول ,.0ه  معامالت دالة ع(د مستوؼ لو و ,88معام  النبات بالتجزئة ال(ص ية ل

ول ,82ولبعد العم  لو ,81ولبعد الوع  لو ,83مف نبات اببعاد ديث ممغ معام  أل ا لبعد الن ة ل
لمبعد النا( ل و و ,47لمبعد ابوؿل و لو ,44كما ممغت معامالت نبات اببعاد بالتجزئة ال(ص ية ل

معامالت  دساط االتساؽ الداصم  لمم ياس مف صالؿ و لمبعد النالثل كما تـ دساط,48ل
و ,70: ,64االرتباط ميف درجات اببعادل وكذلؾ اببعاد والم ياس كك  والت  تراودت ما ميف ل

 .و,.0عما دالة إدصائيا ع(د مستوؼ لديث كا(ت جمي

 

 

  كالتالىس المقياس و،بات سة الحالية قامت الباح،ة بحساب صدقوفي الدرا

 لحساب صدق المقياس قامت الباح،ة بحسابس

 الصدق التالزمىس -

و 21تـ دساط الصدؽ التالزم  لمم ياس مف صالؿ تطمي ه عم  عي(ة تكو(ت مف ل  
جامعة م(ما ل ودساط معام   -بكمية التربية عاـ طالبا وطالبة مف شعبة التاريخ بال رقة النالنة

 عبد)إعدادس أميرة االرتباط ميف الدرجة الكمية لمم ياس والدرجة الكمية لم ياس الرجا  
ك  موقف  عمىموق ال ديث تكوف اإلجابة و 78وهو م ياس يتكوف مف ل (5161المعطي 

باالصتيار مف ميف نالنة مدائ  متدرجة بديث يدص  الطالط عم  درجة مف ميف نالث درجات 
ميف مجموع  و أفض  المدائ ل وبمغ معام  االرتباط3ديث تمن  الدرجة لو 3ل4ل0متدرجة ل

و مما يدؿ عم  أف م ياس ,23ل درجات الم ردات ال ردية و مجموع درجات الم ردات الزوجية
 الرجا  يتمتع ب در م(اسط مف الصدؽ التالزم .

لتجزئة النصفية واالتساق كما قامت الباح،ة الحالية بحساب ،بات مقياس الرجاء بطريقتي ا
 الداخمي كاآلتىس

 طريقة التجزئة النصفيةس - أ

 درجات مجموع الم ردات ال ردية و مجموع درجات ديث ممغ معام  االرتباط ميف 
 وهو معام  نبات مرت ع.و ,82ل قدره  و بمعام  نبات,47الزوجية لالم ردات 

 ،بات االتساق الداخميس 
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تـ دساط نبات االتساؽ الداص  لمم ياس عف طريق دساط االرتباط ميف درجات ك  بعد مف 
 -والدرجة الكمية لهل وكا(ت ال(تائا كاآلت :أبعاد الم ياس 

معامالت االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد مقياس الرجاء والدرجة الكمية لو في ( 5جدول )
 21الدراسة الحالية حيث ن=

 

 

 

 
 

و وهو ,80معادلة كرو(باخ لمعام  أل ا لمنباتو ديث ممغ معام  النبات لاستصدمت كما  -
 معام  نبات م(اسط ويمكف الونوؽ فيه. 

 (5111نى  )إعدادس دمحم الميدى  السموك الديمقياس  -4
و عبار  أماـ ك  عبار  مجموعة مف اإلجابات يسج  فيما الم دوص 62ويتكوف مف ل 

ل ويشم  الم ياس نالنة مستويات السموؾ الدي(ى ت يس استجامته التى تعمر عف دالته والتى
مستوػ الممارسةول ويتـ إعطا  الدرجات م(ا  عمى  -المستوػ الوجدا(ى -لالمستوػ المعرفى

لؾ دليال عمى قو  م تاح التصديح واستجابات الم دوصل وكمما ارت عت الدرجة كمما كاف ذ
 دي(ى.السموؾ ال

  مستوػ والدرجات الم اممة لالستجابات المصتم ة يوضح جدوؿ وعف دالالت ابسئمة والعبارات لك
 -و ك  مستوػ بالت صي  كاآلتى:3ل
 

 دينىسا وطرق التصحيح لمقياس السموك الأرقام األسئمة المم،مة ليو ة والفرعية ( األبعاد الرئيس4جدول )

 
 المستوى 

 
 األبعاد الفرعية

أرقام 
األسئمة 
المم،مة 
 لمبعد

 
 طريقة التصحيح

رفى
لمع
ا

 

و درجة وادد  لك  ركف صديح 0يعطى فى السؤاؿ ل 8:  0 المعرفة بأركان اإلسالم
و تعطى 8-4مف أركاف اإلسالـل وابسئمة مف ل

استجابة المعرفة الكاممة درجتيف والمعرفة ال(اقصة 
 درجة وادد  وال أعرؼ ص ر

وادد  لك  ( طة تعطى درجة  01ل 7فى السؤاليف  00: 7 المعرفة بالحالل والحرام
و تعطى استجابة يدـر درجتيف 00صديدةل والسؤاؿ ل

 مستوي الداللة قيم االرتباط البعد

 ال،قة

 العمل

 الوعي بالذات

44, 

61, 

26, 

10, 

10, 

10, 
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 واستجابة مكروه درجة وادد  واستجابة ال أعرؼ ص ر
 

 إدراك الشخص لمرموز الدينية
 
04 :04 

 ال نادرا أحيانا ك،يرا دائما
 ص ر 0 4 3 7

 ص ر 0 4 3 7 08 التدين كانتماء عقيدى

 7 3 4 0 1 07 التدين كانتماء فكرى 
 ص ر 0 4 3 7 41 التدين كانتماء لجماعة

نى
جدا
الو

   
   
   
   

 

 ص ر 0 4 3 7 40 مشاعر الشخص نحو التدين بوجو عام

 7 3 4 0 ص ر 44 مشاعر الشصص (دو المعت دات الدي(ية
 ص ر 0 4 3 7 43 مشاعر الشصص (دو الممارسات الدي(ية

 ص ر 0 4 3 7 46: 47 مشاعر الشصص (دو الرموز الدي(ية

 ص ر 0 4 3 7 47: 44 مشاعر الشصص (دو السمطة الدي(ية

 
رس
مما
ال

ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــ

ة
    

 العبادات (6)

 الصال 
 الصياـ
 الزكا 
 الدعا 

 قرا   ال رآف
 تعاليـ ال رآف

 اتباع تعاليـ الرسوؿ

 
 30ل 31
 33ل 34

37 
 36ل 32

34 
38 
37 

 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
 ص ر

 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر

 السموك األخالقى والمعامالت (5)
 ابصالؽ الدس(ة - أ

 الصدؽ
 ابما(ة

 
 
71 
77 

 
 
7 
7 

 
 
3 
3 

 
 
4 
4 

 
 
0 
0 

 
 
 ص ر
 ص ر

 الوفا  بالوعد
 الصمر
 الدمـ

 مداسبة ال( س
 الكـر
 العدؿ
 ال(جد 

 عف الم(كرابمر بالمعروؼ وال(مى 
 ب( األخالق السيئة

 التجسس
 الغيبة
 ال(ميمة

 السصرية مف اآلصريف
 الدسد
 الكمر

74 
21 
24 
23 
4. 
61 
64 
67 
 
70 
74 
73 
72 
76 
78 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
 
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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 السط وال دش
 الي س

 اإلسراؼ
 المص 

 اتباع الموػ 
 التسمط ودط السيطر 

 الكذط
 السرقة
 التزوير
 العدواف

77 
20 
27 
22 
26 
28 
27 
60 
63 
62 

 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
 ص ر
ص ر 
 ص ر
 ص ر

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

و فردا 31لعمى عي(ة تكو(ت مف ستمياف بدساط نباته مإعاد  تطمي هوقد قاـ معد اال
و لك  بعد مف أبعاد االستمياف  ,773:  ,747ميف ل ما ديث تراودت قيـ معامالت االرتباط
 و ,..0ديث كا(ت جميعما دالة ع(د مستوػ ل

 -الحالية بحساب صدق و،بات المقياس عمى النحو التالىسوقد قامت الباح،ة فى الدراسة 
 لحساب صدق المقياس تم الحسابس

 الصدق التالزمىس -

و 21تـ دساط الصدؽ التالزمى لمم ياس مف صالؿ تطمي ه عمى عي(ة تكو(ت مف ل
بكمية التربية مم(مال ودساط معام  االرتباط ميف  عاـ طالبا وطالبة بشعبة التاريخ بال رقة النالنة

 (6888)إعدادس صالح عبد الكريم   التديفالدرجة الكمية لمم ياس والدرجة الكمية لم ياس 
و عبار  يمى ك  عبار  صمسة اصتيارات 041وهو م ياس مف (وع الت رير الذاتى يتكوف مف ل

 -7وتوزع الدرجات عميما كالتالى ل ولال أوافق بشد  –ال أوافق  -مدايد –أوافق  –لأوافق بشد  
و لمعبارات السالبةل وقد ممغ 7ل 3ل 4ل 0لص رل وص رو لمعبارات الموجبةل  -0 -4 -3

و مما يدؿ عمى أف م ياس السموؾ التدي(ى يتمتع ب در م(اسط مف الصدؽ ,40ل معام  االرتباط
 التالزمى.

 :ن طريققامت الباح،ة بحساب ،بات المقياس عكما 
 إعادة التطبيقس - أ

عام  االرتباط ميف ديث تـ تطميق الم ياس مرتيف ب اص  زم(ى قدره أسموعيف وبمغ م
 و,.0و بمستوػ داللة ل,67التطمي يف ل

 ،بات االتساق الداخمىس - ب

تـ دساط نبات االتساؽ الداصمى عف طريق دساط االرتباط ميف درجات ك  بعد مف 
 ل ديث كا(ت ال(تائا كاآلتى:له أبعاد الم ياس والدرجة الكمية
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( معامالت االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد مقياس السموك الدينى والدرجة 3جدول )
 21الكمية لو حيث ن= 

 مستوى الداللة قيم االرتباط البعد
 المستوى المعرفى

 المستوى الوجدانى

 ممارسة العبادات

 ممارسة السموك األخالقى والمعامالت

60, 
68, 
42, 
46, 

0. , 
0. , 
0. , 
0. , 

 

 ول وهو معام  ,82منباتو ديث ممغ معام  النبات لاستصدمت معادلة كرو(باخ لمعام  أل ا ل
 نبات مرت ع ويمكف الونوؽ فيه.

 إجراءات البحثس 

السموؾ الدي(ىو عمى العي(ة  –الرجا   –تطميق م اييس الدراسة النالنة لالمسئولية االجتماعية  -0
 -الشعط بكمية التربيةجميع  عاـ طالبا وطالبة بال رقة النالنة و734المستمدفة والتى ممغت ل

 .جامعة م(ما

 تصديح الم اييس ورصد الدرجات فى جداوؿ معد  لذلؾ. -4

 إدصاؿ الميا(ات والتعام  معما إدصائيا. -3

 فى ضو  ال روض الم تردة.الدصوؿ عمى (تائا الدراسة ال(مائية وم(اقشتما  -7

 األساليب اإلحصائيةس 

 استخدمت الباح،ة بعض األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة بيانات الدراسة وىىس

ي: وذلؾ ممدؼ تدديد صدؽ ونبات الم اييس والتعرؼ عمى معامل ارتباط "بيرسون  -0
 –مف لالرجا   العالقات االرتباطية ميف المسئولية االجتماعية وأبعادها ال رعية وك 

 و.6879)فؤاد البيى السيد   السموؾ الدي(ىو وأبعادهما ال رعية

ألفا "لتصديح معام  النبات ومعام   يمراوف -سميرمافيطري ة التجزئة ال(ص ية ومعادلة  -4
 و.6879  )فؤاد البيى السيد يكرونباخ

 المعيارػ.وم(ما: المتوسط الدسامى واال(دراؼ  بعض األساليب اإلحصائية الوصفية -4
 (.6884صالح عالم  ل

لتدديد مدػ إسماـ المتغيرات المست مة وأبعادها ال رعية لالرجا   تحميل االنحدار المتعددس -3
صالح عالم  السموؾ الدي(ىو فى الت(مؤ بالمسئولية االجتماعية كمتغير تابع ل –

6884.) 
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: لمكشف عف مدػ تمايز أبعاد المسئولية االجتماعية عف أبعاد ك  مف التحميل العاممى -2
 و.6879  )فؤاد البيى السيد السموؾ الدي(ىو –لالرجا  

 نتائج الدراسة ومناقشتياس

 عرض ومناقشة نتائج الفرض األولس -

بين أبعاد  إحصائيا توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالةي(ص ال رض ابوؿ عمى أ(هي 
 ل ولمتد ق مف هذا  ال رض"الكمية ودرجتو الرجاء الكمية وأبعاد اودرجتي االجتماعيةالمسئولية 

الكمية  اودرجتم المسئولية االجتماعية  تباط ميف درجات الطالط فى أبعادتـ دساط معامالت االر 
 الكميةل والجدوؿ اآلتى يوضح ذلؾ: ودرجته الرجا أبعاد م ياس و 

 الرجاء الكمية وأبعاد اودرجتيالمسئولية االجتماعية ( معامالت االرتباط بين أبعاد 2جدول )
 الكميةس ودرجتو

 
 

 المتغيرات
 وأبعادىا

الدرجة الكمية لممسئولية  أبعاد المسئولية االجتماعية
 المشاركة الفيم االىتمام االجتماعية

جاء
الر
د  
بعا
أ

 

 ** ,268 ** ,322 ** ,644 **,724 ال،قة
 ** ,244 ** ,6.0 ** ,377 ** ,270 الوعى
 ** ,670 ** ,441 ** ,280 ** ,384 العمل

 ** ,604 ** ,200 ** ,6.4 ** ,263 الدرجة الكمية
 

 .  , .0دالة ع(د **

ميف  , ..0و يتضح وجود ارتباطات موجبة ودالة إدصائيا ع(د مستوػ 2مف الجدوؿ ل
الرجا  ودرجته الكمية وبذلؾ ف د تد ق هذا وأبعاد  لودرجتما الكمية المسئولية االجتماعيةأبعاد 
 ال رض

 كاآلتىس ويمكن تفسير ذلك

يمكن  عن عالقة ال،قة كبعد من أبعاد الرجاء بأبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتيا الكمية
أف ال رد لكى يكوف مسئوال عف ( سه أماـ ( سه وعف ابعماؿ المكمف مما يجط أف  تفسيرىا فى

يراجع ذاته ويداسمما ويستدعى ابم  والت اؤؿ لما وأف ينق فى قدراتما ويعى إمكا(اتما تمميدا 
 عم  عمى المدافظة عميما.لسد متطمبات الجماعة التى ي(تمى إليما واللم(موض مما وت هيمما 
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ويدرؾ مكا(ته ودوره فى  يعى حجم قدراتواالجتماعية تتطمط مف ال رد أف فالمسئولية 
مكا(ات الجماعة التى يعد جز  م(ما ويتوجه مإلزاـ الواجط إل(جاز المماـ الموكمة إليه  الجماعة وا 

مما يدفعه إلى  لتددوه الن ة فى قدرته عمى إ(جاز أهدافه الشصصية واضعا الجماعة (صط عي(يه
 ة مف أج  تد يق تمؾ ابهداؼ وال(موض مذاته وجماعته.العم  والمشارك

وكمما زاد اإلدساس بالمسئولية االجتماعية زادت دافعية ال رد لمعم  والمشاركة بصور  
لمغزػ التى ال تكوف إال مف صالؿ فممه  فعالة إل(ما  ابعماؿ المم اه عمى عات هل هذه المشاركة

 يجط فعمهل مدفوعا من ة فى الوصوؿ ممذا العم  إلى تصرفاته وأفعالهل أػ ما يجط فعمه وما ال
 أفض  ما يمكف.

وع(دما يعى ال رد ذاته ودجـ ابعبا  المم اه عمى عات ه وما يمكف أف يترتط عمى 
سموكياته مف تصرفات يت مـ المشكالت التى قد تعترضه ويضع ل( سه الصطط الم(اسبة لموصوؿ 

فيؤدػ عممه عمى صير وجه ويشارؾ مإيجامية فى  لمجتمعهبهدافه بما يتال ـ مع عادات وت اليد 
 ابعماؿ الموكمة إليه مد  ا أقصى درجات الرضا والممجة.

كبعد من أبعاد الرجاء بأبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتيا الكمية  ال،قة وعن عالقة
ع(صر ضرورػ أيضا  كما أ(ما الن ة ع(صر أساسى فى الرجا  فيمكن تفسيرىا فى كون 

ت ا(ما وت( يذ الواجبات الم روضة عمى صير وجه ديث توفر  لممشاركة والعم  وأدا  المماـ وا 
ع(صر الطم (ي(ة لعم  ما والنبات ع(د موقف بما يد ق ع(صر التشويق واال(شراح واإلقباؿ 

 والتغمط عمى الع بات.

يدور دولهل فمو االهتماـ كبعد مف أبعاد المسئولية االجتماعية هو اهتماـ ال رد بك  ما و 
لى الت(وع فى اب(شطة التى يمارسما ال رد ؤدػ إيعطى اتساعا آلفاؽ الوجود اإل(سا(ى مما ي

 أيامما مست م مف الممجة والسرور والرجا  فى  فى داالت الذات مما يمط الذات روداتموف وال
قباال  ويبعد ع(ما الس ـ والمم  ويديمما إلى طاقة وقو  عم . لوا 

ح الديا  لمسئولية االجتماعية وتصبح سمة مميز  بفراد المجتمع تصوع(دما تصح ا
تعمو ال يـ وتعـ الممجة ويتجدد ابم  والرجا  فى ال موط متمنال و العامة  يةاالجتماعية وابصالق
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نبات الن ة وي يف اإليماف في(مو  ت اف العم  وا  فى ي ظة الوعى وقو  اإلراد  ورهافة الدس وا 
 .له سمة مميز  التميز دتى يصبح تمر ارت اؤهويزدهر ويس المجتمع

ويتالـز وجود الن ة كبعد مف أبعاد الرجا  مع ع(صرػ االصتيار واإللزاـ كع(صريف هاميف 
فى م(ية المسئولية االجتماعية وهما الم ابالف لبعدػ ال مـ واالهتماـل ديث تسمـ الن ة فى وعى 

لى قرارل كما صياريف واال(تما  إميف  فى الترجيحاالصتيار وفممه ودريتهل فال مـ أساس الم اضمة 
 (مو اإلراد  وزياد  االهتماـ وااللتزاـ بالواجبات.تسمـ فى 

وقد يكوف ابمر أكمر مف هذا ف د تت اع  الن ة مع ع(صرػ ال مـ واالهتماـ بديث تسمـ 
تتكام  وتزداد ا في وػ التواص  ميف الع(اصر النالنةل و ما وقو  وك ا   وظي تمموضودم زياد  فى

فاعمية عممما مما يساهـ فى (ماية ابمر فى زياد  اإلدساس بالمسئولية االجتماعية ورفع ك ا تما 
 صرها.اوت وية أو 

 عن عالقة العمل كبعد من أبعاد الرجاء بالمسئولية االجتماعية وأبعادىا المختمفةأما 
يسمـ فى الرقى بالجماعة ويد ق ع(دما يكوف عف اهتماـ وفمـ  ترػ البادنة أف العم  المشارؾ

عمق فمـ م  إف العم  المشارؾ مع الجماعة يأهدافما ويد  مشكالتما ويدافع عمى استمرارهال 
ؤنر عميما ويزيد مف الجماعة و(ظمما وعاداتما وقيمما وأيدولوجيتما والعوام  والظروؼ التى ت

ف أو ت كؾل كما يتطمط يدرص عمى ت ديمما وتماسكما ويصشى أف يصيمما ضعاهتمامه مما و 
ل وبدوف الت م  قد العم  (وع مف الت م  دتى تظمر صور المشاركة فى جميع أ(شطة الجماعة

لى ضغوط داصمية أو صراعات ت م  مف ك ا   هذا العم  وت ت  روح الممجة يتعرض ال رد إ
  رد داص  الجماعة.ك هوابم  وتؤنر عمى سموكيات

الواقعى لتوافر المسئولية مف عدمهل ف(دف ال (ستطيع ويعد العم  المشارؾ هو التجسيد 
أف (دكـ عمى شصص ما فى كو(ه مسئوؿ أـ غير مسئوؿ إال مف صالؿ سموكه وتصرفاته والتى 

فعمية فى جميع أ(شطة الديا  االجتماعية واالهتماـ بال ضايا مشاركة عم  و تمدو فى صور  
 ط قصور قد تص  مت دمه.والمساهمة فى الرقى بمجتمعه والتغمط عمى أػ جوا(

فى وجود  (6896مغاورى عبد الحميد )وتت ق تمؾ ال(تائا مع ماتوصمت اليه دراسة 
عالقة ارتباطية ميف المسئولية االجتماعية وبعض جوا(ط التوافق الشصصى واالجتماعىل كما 
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التى أشارت إلى وجود عالقة ميف المسئولية ( 6881دمحم السندى ) تت ق مع (تائا دراسة
 االجتماعية والتوافق االجتماعى.

 نتائج الفرض ال،انىسعرض ومناقشة  -
" توجد عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين أبعاد المسئولية أ(ه ي(ص ال رض النا(ى عمى

ولمتد ق مف هذا ال رض تـ  "الكمية تواالجتماعية ودرجتيا الكمية وأبعاد السموك الدينى ودرج
ت الطالط فى أبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتما الكمية دساط معامالت االرتباط ميف درجا

 ميةل والجدوؿ اآلتى يوضح ذلؾ:وك  مف درجاتمـ عمى أبعاد م ياس السموؾ الدي(ى ودرجته الك
( معامالت االرتباط بين أبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتيا الكمية وأبعاد السموك 1جدول )

 الدينى ودرجتو الكمية.
 

 
 المتغيرات
 وأبعادىا

الدرجة الكمية  أبعاد المسئولية االجتماعية
 المشاركة الفيم االىتمام لممسئولية االجتماعية

ينى
 الد
وك
سم
د ال
بعا
أ

 

 ** ,280 ** ,638 ** ,274 ** ,764 المستوى المعرفى
 ** ,604 ** ,412 ** ,220 ** ,607 المستوى الوجدانى
 ** ,646 ** ,648 ** ,282 ** ,677 ممارسة )العبادات(
مستوى ممارسة 

)السموك األخالقى  
 والمعامالت(

230, ** 677, ** 473, ** 628, ** 

 ** ,410 ** ,670 ** ,243 ** ,601 الدرجة الكمية 
  , .0** دالة ع(د 

و ميف أبعاد , .0و يتضح وجود ارتباطات موجبة ودالة إدصائيا ع(د مستوػ ل6مف الجدوؿ ل
الدي(ى ودرجته الكميةل وبالتالى ف د تد ق هذا  ؾالمسئولية االجتماعية ودرجتما الكمية وأبعاد السمو 

 ال رض.

 ويمكن تفسير ذلك كالتالىس

ترػ البادنة  عن عالقة المستوى المعرفى بأبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتيا الكمية
 -عى ويعرؼ تعاليـ دي(ه مف صالؿ ال رآف والس(ةوي أف ال رد ع(دما ي ر ويؤمف بالعمودية هلل هلالج لج

 ته هلل ويتمسؾلى الممارسة الدي(ية الد ة إلنبات طاعفإف هذا يدفعه إ -أػ ماله وما عميه
م( سه  تهطب ا لمذا المعت د ويدسف عالقأف يسمؾ  بابصالقيات ال(ابعة مف اإليماف ويداوؿ
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رضائمـ ود  المشاك  االجتماعية والعم  عمى إزالتما أو  واآلصريف ويسعى إلى صدمتمـ وا 
 ة تستدعى االهتماـ مما.يتص ي مال وتصبح المسئولية مف وجمة (ظره قضية دي(ية وقيم

كما أف معرفة المسمـ ب سما  هللا وص اته وأ(ه مع ال رد يرػ ويراقط ويسمع ويعمـ السر 
والعال(ية يزيد مف إقباله عمى فع  الصير واالمتعاد عف إيذا  اآلصريف وال ياـ مواجباته (دوهـل م  

الكتط قد يسعى إلى ابمر بالمعروؼ وال(مى عف الم(كرل باإلضافة إلى أف الت  ه الدي(ى وقرا   
والم(شورات الدي(ية وابدعية واالعت اد فى ال ضا  وال در يسمـ فى التكيف ال( سى واالجتماعى 

 لم رد.

ته عف ( سه وبد(ه وقمبه وجوارده ووق تهويعد معرفة ال رد بمسئولياته ال ردية أػ مسئولي
التى ي(تمى إليما عف الجماعة  ( سه ته أماـبما تتضم(ه مف مسئولي وبيئته ومسئولياته االجتماعية

لدلي  واضح عمى توافر الصدة ابصالقية وال( سية فى الشصصيةل فمراعا  ال رد لواجباته ت(بع مف 
ما ال رد وأصبدت م أماـ هللا تمؾ التى (مت وتد  ت م(ذ أف كا(ت قاممية ولد معرفته بمسئولياته

االستعداد لتدم  المسئولية  فال رد يولد ولديه لجوهر ابصالؽ المؤنر فى المسئولية االجتماعية
 واكتسامما.

دانى لمسموك الدينى وأبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتيا أما عن عالقة الجانب الوج
وتعالى ورسوله الكريـ ديث يدفع  االرتباط العاط ى باهلل سبدا(هفيمكف ت سيرها فى إطار  الكمية

هللا ورسوله والصوؼ مف مصال ة تعاليـ اإلسالـ  هذا االرتباط ال رد إلى الدرص عمى إرضا 
شباع ادتياجاتمـ ومساعدتمـ مف صالؿ في(دفع إلى إرضا   لالد(يف اآلصريف ودسف معاممتمـ وا 

الزكا  والصدؽ وابما(ة واالهتماـ والمشاركة وال مـ وااللتزاـ بابصالقيات الدي(ية فى جميع مظاهر 
 سموكه.

كمية إلى مراقبة هللا فى السر والعال(ية فمذا يع(ى تولد (وع وع(دما تتدوؿ مشاعر ال رد ال
االلتزاـ مصدمة الجماعة وسد متطمباتما بالمدافظة عمى مد(ه وعمره وعممه و  ابصالقى مف االلتزاـ

وت مـ مشكالتما فيكوف مسئوؿ ع(ما أماـ ( سه وأماـ هللال ديث يكوف االلتزاـ (ابعا مف داص  
ار الدر الصادؽ مف الداص  ال تكوف م روضة عميه وقائمة عمى االصتيو  لال رد مدوف أية قيود

 هلل ورسوله وه(ا تكوف المسئولية الذاتية وابصالقية.إرضا  

وعن عالقة مستوى ممارسة )العبادات( كبعد من أبعاد السموك الدينى بأبعاد المسئولية 
 يؤدػ العبادات التى شرعما هللا فيمكف ت سيرها فى كوف المسمـ الذػ االجتماعية ودرجتيا الكمية

وبالتالى  وجمما ويطيع هللا فيما أمر به مف شعائر له آنار دس(ة وطيبة عمى سموكه عمى تعالى
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ماه عف ال دشا  والم(كر وتزكى ( سه وت وـ سموكه وتبعث الت وػ فالصال  ت(ل   عمى المجتمع
س ( سه أوال مف المص  والشح بما ي(عكمر شعره بمسئولياته تجاه اآلصريف فتطفى ( سهل والزكا  ت

خذ من أمواليم صدقة تطيرىم وتزكييم بيا"   والدسد يعمى تطمير ( وس ال  را  مف الغ
وهذا يد ق (وعا مف العدالة االجتماعيةل وعمى الجا(ط اآلصر قد يؤنر اإلدساس  ( 614)التوبةس

بمسئوليته (دو الجماعة يمدػ  دشعور ال ر  ديث أف بالمسئولية االجتماعية فى ممارسة العبادات
وي(صح وي مر بالمعروؼ وي(مى عف الم(كرل يدعو إلى ال يـ االجتماعية الصديدة والسموكيات 

ت اف العم  بما يرضى هللا عف قوؿ رسول(ا الكريـ ي إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن المنمى وا 
ساوػ ميف أعضائما ع(د توزيع وفى تعاممه مع الجماعة يداوؿ أف ي  (215)البخارىس يتقنو"

 الواجبات أو الدصوؿ عمى الد وؽ .

ل فتتد ق ويمعط الصياـ دورا هاما فى ترسيخ اإلدساس بالمسئولية الذاتية واالجتماعية
كبح جمادما وي(مى التعاطف ويدث عمى ال ضيمة ويمذط الصدة المد(ية وال و  ويكسر الشمو  وي

ابمور التى دعى إليما د ق المساوا  واالجتماع عمى ي مقل وعمى المستوػ االجتماعى فإ(هالص
صمص مف اإلدساس بال( ص وتعـ ابل ة ميف أفراد ابمةل كما تعد قرا   ال رآف الكريـ اإلسالـ وي

واتباع الس(ة ال(موية الشري ة مصدريف لدسف الصمق (ظرا لما يتضم(اف مف إرشادات و(صائح 
 قيمة تدث عمى ابصالؽ الدميد .

بأبعاد المسئولية   السموك األخالقى والمعامالتعالقة مستوى ممارسة إطار وفى 
يمكف ال وؿ أف غياط م موـ المسئولية االجتماعية يؤدػ إلى  االجتماعية ودرجتيا الكمية

ويع(ى اعتاللما ا(تشار  لودي(ية ةياالستمتار بال يـ ابصالقية والدي(ية فمى قضية أصالقية قيم
صالقى والمظمرية واالستعراض ط واإلهماؿ والعدا  والتم ع الألالسوية من  الشغسموكيات غير لم

 وعدـ ابما(ة والكذط.

وقد دث الديف اإلسالمى عمى ت(مية المسئولية االجتماعية الشاممة فى قوؿ رسول(ا الكريـ 
( 85يم أجمعين" )الحجرسن"فوربك لنسأل ول924)البخارىس يكمكم راع وكمكم مسئول عن رعيتوي

ف يما صالح ابمة ا(طالقا مف طميعة (ش   ال رد المرتبطة بالجماعةل وقد (مى اإلسالـ فى إقراره 
وكل إنسان ألزمناه عدـ التمرط مف ابصالؽ أو المسئولية فى قوله تعالى ي عف لسموكيات المسمـ

 (64طائره فى عنقو" )اإلسراءس 

مف مسئولية ال رد عف ( سه ودواسه  تتضم(ه والمسئولية االجتماعية فى بعدها الذاتى بما
عممه والعديد مف الجوا(ط ابصالقية والسموكيات الدي(ية التى دث عميما ال رآف جسمه و وع مه و 
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ل (41إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنو مسئوال" )اإلسراءس الكريـ فى قوله تعالى ي
التسرفوا إنو ال ي ( 98-99)الشعراءس  "ميوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقمب سمي"

أخرى"   تكسب كل نفس إال عمييا وال تزر وازرة وزر(  "وال636يحب المسرفين" )األنعام س 
 (. 613)األنعام س 

فى  ديث تمن  العديد مف السموكيات السممية التى (مى ع(ما اإلسالـ مظاهر اعتالؿ
فظة عمى د وؽ الجار واالعتدا  عمى اآلصريف من : عدـ المدا أصالقية المسئولية االجتماعية

وقطع الطرؽ واإلسراؼ والسط والسصرية والتجسس والغيبة وال(ميمة والتكمر والتزوير 
والمص ...إلخل وزصرت العديد مف اآليات الكريمة وابداديث ال(موية الشري ة ب ساليط ال(مى عف 

 تمؾ السموكيات المرفوضة دي(يا وأصالقيا.

ويسمـ ع(صر المشاركة كبعد مف أبعاد المسئولية االجتماعية فى زياد  الترابط والمدبة 
" واعتصموا بحبل هللا جميعا وال والتعاوف والتماسؾل وهذا ما دعى إليه اإلسالـ فى قوله تعالى 

ائدةس وتعاونوا عمى البر والتقوى وال تعاونوا عمى اإل،م والعدوان" )الم ( "61تفرقوا" )آل عمرانس 
ل كما تظمر فى (658)البخارىس "كالبنيان يشد بعضو بعضا المؤمن لممؤمنوقولو ملسو هيلع هللا ىلص " (  5

الدث عمى الصال  الجامعة بغرض التشاور وابل ة وم(اقشة قضايا ابمةل لذا اعتمرها اإلسالـ 
 أمرا واجبا عمى جميع أفراد المجتمع المسمـ.

 ,.Gunnoe et alل يجونو وآخرين"وتت ق تمؾ ال(تائا مع ماتوصمت إليه دراسة 

فى وجود  (5113(  وغادة الوشاحى )youness et al., 1999) "يونس وآخرين" وول 1999
والتى أشارت  (5112ودراسة دمحم فرغمى )ل يف والمشاركة فى اب(شطة الطالميةعالقة ميف التد

 – May) "روس –ماى "ودراسة إلى وجود عالقة ميف الدكـ الصم ى والمسئولية االجتماعيةل 

Ross, 2000)  والتى أس رت (تائجما عف وجود عالقة ميف الشصصية ال(اضجة والمسئولية
 االجتماعية 

  سنتائج الفرض ال،الثعرض ومناقشة  -

يمكن التنبؤ بالمسئولية االجتماعية من خالل أبعاد كل ي أ(ه ي(ص ال رض النالث عمى
ولمتد ق مف هذا ال رض استصدمت البادنة يل السموك الدينى ( ودرجاتيا الكمية –من )الرجاء 

أبعاد  و تدمي  اال(ددارل وذلؾ باعتبار أبعاد المسئولية االجتماعية ودرجتما الكمية متغيرات تابعة
 ىو متغيرات مست مةل والجدوؿ اآلتى يوضح ذلؾ:السموؾ الدي( –الرجا  لك  مف 
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 –( تحميل االنحدار بين المسئولية االجتماعية وأبعاد المتغيرات المستقمة )الرجاء 7جدول )
 السموك الدينى( ودرجاتيا الكمية

المتغيرات  المتغيرات التابعة
 المستقمة

 قيمة أبعاد المتغيرات المستقمة
 بيتا

 "ت" قيمة
 ومستوى الداللة

 
 
 

 المسئولية
 

 االجتماعية

 **6 ,480 ,201 الن ة الرجاء
 ** 7,467 ,448 الوعى
 **  2,434 ,323 العم 

 **3 ,823- ,773- الدرجة الكمية لمرجاء
 ** 7,747 ,478 المستوػ المعرفى السموك الدينى

 ** 3,478 ,076 المستوػ الوجدا(ى
 **  2,246 ,377 لالعباداتومستوػ الممارسة 

مستوػ الممارسة لالسموؾ 
 ابصالقى والمعامالتو

376, 6,443 ** 

 **793,4- ,169- الدرجة الكمية لمسموك الدينى 
 , .0دالة ع(د **

 -( ما يأتىس7يتضح من جدول )

 تسيم أبعاد الرجاء ودرجتو الكمية فى التنبؤ بالدرجة الكمية لممسئولية االجتماعية -6

تسيم أبعاد السموك الدينى ودرجتو الكمية فى التنبؤ بالدرجة الكمية لممسئولية  -5
 االجتماعية 

 ال،الث ويمكن مناقشة النتائج السابقة كاآلتىس وتشير تمك النتائج إلى تحقق الفرض

بالنسبة لبعد ال،قة كبعد من أبعاد الرجاء أشارت النتائج إلى تنبؤ بعد ال،قة بالدرجة 
ب ف المسئولية االجتماعية ع(دما تتجسد عمى  ولية االجتماعية ويمكن تفسير ذلكالكمية لممسئ

شعر ال رد أوال بالن ةل الن ة اجتماعية والتى ال تكوف إال إذا أرض الواقع تظمر فى صور  مشاركة 
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فالمشاركة هى  لفى ك  شئ الن ة فيما ي عمه وفيمف دوله وفيما يتعام  معه مف موضوعات
 اصتبار لمال والن ة هى التى توجه المشاركة عف فمـ ووعى.معيار الن ة و 

أضف إلى ذلؾ أف الن ة تبعث الديوية واال(طالؽ والت اؤؿ وتتزايد م  تتضاعف 
قبالما عمى الديا  والتسامح مع اآلصريف  بالمشاركة والعم  واإلقداـ مما يزيد مف ا(شراح ال( س وا 

ف بضرور  التمسؾ بال يـ االجتماعية ومراعا  الضمير ومواجمة الصعوبات االجتماعية وزياد  الي ي
ومواصمة الجمود لتد يق الصير لذات ال رد والجماعة التى ي(تمى إليما والي يف مجدوػ ما ي وـ به 
فى تطوير ( سه ومجتمعه والسعى المتواص  لمتغمط عمى العوائق التى قد تدوؿ دوف تد يق 

 ذلؾ.

ك دد ع(اصر  االصتيار رجا  يؤنر فى ع(صربعد مف أبعاد ال كما أف الوعى وهو
ل فالشصص المسئوؿ اجتماعيا ال بعادهاماعية وبعد ال مـ كبعد أساسى مف أالمسئولية االجت

يستطيع االصتيار أو الم اضمة ميف ما يجط أصذه وما يجط تركه إال إذا وعى اجتماعيا د ي ة 
وه(ا  لوع(دما يصتار فمو يتابع امتدادات هذا االصتيار وآناره وما يترتط عميه لابفعاؿ والتصرفات

 وفى متابعة تمؾ ابفعاؿ ب كمر قدر مف الموضوعية واإلداطة. ال مـ فى االصتيار مر ي تى دور 

مف هو مكم  الوعى يعتريه الصوؼ  دوعمى العكس مف ذلؾ فإ(ه ال فمـ وال اصتيار ع(
كوف لمشصص الذػ يستشعر الدريةل وكذلؾ االصتيار فال اصتيار لمف لـ وال مرل إ(ما ال مـ ي

 يت( س عمير اال(طالؽ.

باإلضافة إلى ذلؾ فإف الوعى يؤنر فى درجة الن ة والتى وف ا لما تتشك  المسئولية 
هل ومبادئ الجا(ط ابصالقى فى شصصيته وقيمه االجتماعية وصاصة فى مداية ديا  الط   لتشك 

كمما زاد إدساسه بمسئولياته (دو  وعيهعم  الوعى أيضا عمى إعال  ال رد وترقيته فكمما زاد وقد ي
 ( سه والجماعة التى ي(تمى إليما م  زادت أصالقياته بص ة عامة.

ما ون افتمال وما يدور دولما مف أشيا  وأدداث تعى الذات ( سما وجماعتما وقيموبالوعى 
ت(ش  مذور اإلدساس بالمسئولية فمو أساس  ه  وجهل وعف طري فت ـو مدورها االجتماعى عمى أكم
 ال مـ والت سير واالصتيار واالهتماـ.

فيعد هذا وبالنسبة لبعد العمل كبعد من أبعاد الرجاء وتُأ،يره فى المسئولية االجتماعية 
 ذ عمى أرض الواقع يكوف العم  مما فىوت(  أمر طميعى فدي(ما تتجسد المسئولية االجتماعية

المجاؿ االجتماعى متمنال فى مسئولية ال رد عف ذاته متطويرها وتدسي(ما ومعالجة ( اط الضعف 
فيما بما يصدـ أهداؼ المجتمع الذػ يعيش فيهل وتكوف فى مسئولية الذات أماـ ( سما عف 
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ق ت دمما والمدافظة عم  يجماعتما مإشباع داجاتما ود  مشكالتما والوصوؿ إلى أهدافما وتد 
 ارها.استمر 

وال يستطيع ال رد الوصوؿ إلى هذا إال مف صالؿ بعدػ المسئولية االجتماعية لاالهتماـ 
ال مـ و وك  ع(صر مف الع(اصر النالنة ي وػ اآلصر وي(ميه وتد ق الع(اصر النالنة سويا  –

فاالهتماـ وال مـ   لتكام  المسئولية االجتماعية ديث ال تتد ق إال بالع(اصر النالنة مجتمعة
ضروراف لممشاركةل والمشاركة وددها دوف اهتماـ وفمـ قائـ عمى الت كير يع(ى التصبط والعشوائية 

 .عف الطريق السميـ واالمتعاد وا(ط ا  لمممجة وابم 

الت م و تظمر المسئولية االجتماعية فى  –وع(دما يضاؼ إلى العم  بعدػ لالمشاركة 
دمة أهداؼ الجماعة ومواجمة أػ ضعف أو أوضح صورهال فالعم  ال ردػ ودده ال يجدػ لص

وابم  عطط أو ت كؾ داص  المجتمعل وعدـ ت م  هذا العم  قد ي ت  روح الواقعية والممجة 
لمصراعات والتصبطات والعشوائية مما ي(عكس عمى سموكياته التى  لممشاركة ويجع  ال رد عرضة
 ال تصط فى صالح الجماعة.

 Andersson et) "أندرسون يإليه دراسة ك  مف وتت ق تمؾ ال(تائا مع ما توصمت 

al.,2007) جياكالون وآخرين "ودراسة" (Giacalone et al., 2005)   فى وجود تُ نيرلمرجا
 Giacalone) "خرينكالون وآجيا"دراسة عمى الشعور بالمسئولية االجتماعيةل كما أشارت (تائا 

et al., 2008) . إلى إمكا(ية الت(مؤ بالمسئولية االجتماعية مف صالؿ الرجا 
وعن تأ،ير المستوى المعرفى كبعد من أبعاد السموك الدينى فى الدرجة الكمية 

فيمكف ت سيره فى إطار الوعى الشام  بك  ما هو موجود ومسصر  لممسئولية االجتماعية
وت مـ لمعالقات االجتماعية وموقع ال رد لإل(ساف مف (عـ مادية وغير مادية قد تؤدػ إلى إدراؾ 

رفته بد وقه وواجباته كما أف مع كف أف يؤديه وي دمه لما مف صدماتلداص  جماعته وما يم
مر و(واهى لمف أكمر الدوافع عمى التزامه دي(يا اال رآف الكريـ والس(ة مف أو  هتضم(كمسمـ وما 
 وال ياـ بمسئولياته تجاه ( سه واآلصريف. مبات مجتمعهوأصالقيا بمتط

لى التدمر وفمـ العالقات والت اعالت االجتماعية  د دعى اإلسالـ الشصصية المسممة إف
وأهمية وعى ك  فرد مدوره وفعاليته فى ك  دور ي(وط به داص  الجماعة وآنار ومترتبات هذا 

ت مي(يةل والمشاركة و(شرابل ة الدور عمى الجماعة مف أج  إزالة الغموض والدصوؿ فى ت اعال
وجعمناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" وصدمة الديف وت ديـ العوف لآلصريف قياسا ل وله تعالى ي

 (.64)الحجراتس 
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وفى إطار تأ،ير الجانب الوجدانى لمسموك الدينى فى الدرجة الكمية لممسئولية 
 يجامية (دو التديف ومعت دات دي(هإ فيمكف ت سيرها ب ف المسمـ ع(دما ت(تابه مشاعر االجتماعية

وي م  بدط عمى الممارسات الدي(ية ويرتبط عاط يا بالرموز والسمطة الدي(ية فإف تمؾ المشاعر 
ت(عكس بشك  ممدوظ عمى ت اعالته االجتماعية وتظمر فى صور  ترادـ وتعاطف ومود   وصمة 

وعية ومراعا  إيجامية وصدمات تطلكمير ومشاركة ردـ وعالقات جيد  ودسف تصرؼ وادتراـ ا
 ه وتد يق أهدافه.سالمة المجتمع وتماسكه واستمرار  د وؽ الجار ودرص عمى

وال يتد ق هذا إال فى إطار مف ال مـ الذػ يعد بعدا هاما مف أبعاد المسئولية 
ما االجتماعيةل فمـ الجماعة وأهدافما وقيمما ون افتما وعوام  الضعف التى قد تعتريمال فمـ ك  

دراؾ  يدور دوؿ ال رد مف أشيا  وأدداثل فمـ الديف بصور  صديدة والتكاليف والتشريعات وا 
والت(مؤ بما يترتط عمى سموكياته مف  لوالنميف مف تصرفات وأفعاؿ دكات الدكـ عمى الغثم

ية والسموكية ودورها فى تكويف مجتمع منالى يراعى هللا ـل وفمـ الجوا(ط الع يدية والعبادأدكا
 تمسؾ بس(ة رسوله.وي

كما يتجمى الجا(ط الوجدا(ى فى اإلسالـ فى الشعور بالتعاطف والمردمةل والتى تزداد 
قو  وعم ا باالهتماـ المتبادؿ والصمر والعدؿ واإلدساف إلى اآلصريف والت اع  معمـ والن ة فيما 

 مي(مـ.
لدرجة الكمية وعن تأ،ير مستوى ممارسة العبادات كبعد من أبعاد السموك الدينى فى ا

يمكف ت سيرها فى أف المسمـ ع(دما يمارس العبادات المصتم ة مف صال   لممسئولية االجتماعية
ل ه عمى سموكيات فإف هذا ي(عكسوصياـ وزكا  وأدعية وقرا   قرآف واتباع تعاليـ ال رآف ورسوله 

مجتمعهل وت وػ و(دو فتصمق الصال  م(ه شصصية منالية تتجسد فى ال ياـ مواجبه (دو ربه 
فى عممه ويردـ الضع ا  ويص ض  يد مف الجمد إلسعاد اآلصريف فيصمصؿ المز عزيمته عمى مذ

 ده دتى ي(وؿ نواط ذلؾ ويرضى ربه.ج(ا

عكس عمى (ه بمسئوليته االجتماعية فدسط م  يوال ي(عكس ابمر فى زياد  إدساس
مف الكمر والغرور وي(ظـ دياته تجاه ( سه متمنمة فى تص ية ( سه  إدساسه بمسئوليته الذاتية

وأقم الصالة ويعودها ال(ظاـ وال(ظافة ويمذط غرائز  ويعف لسا(ه ويتج(ط الم(كرات ل وله تعالىي
وصاصة الصال  التى تؤدػ عمى  (32إن الصالة تنيى عن الفحشاء والمنكر" )العنكبوتس 

 الوجه الصديح بما فيما مف صشوع وصضوع.
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الصالت ميف المسمميف  وطيد اإلدساس بالمسئولية ديث ت وػ كما تمعط الزكا  دورا فى ت
وتصمح مف ال رد والمجتمع  لوالضغائف وتد ق المود  والمؤاصاه وتزي  ابد اد وترفع ش (مـ

 وتد ق العدالة بك الة اليتيـ وب(ا  المساجد والمدارس والمستش يات.
رجة الكمية لممسئولية السموك األخالقى والمعامالت فى الدوعن تأ،ير مستوى ممارسة 

الواضح لتوافر  صالقى هو الدلي  العممى والتجسيديمكف ال وؿ أف السموؾ اب االجتماعية
المسئولية االجتماعية مف عدمهل فالممارسة السموكية لممسئولية االجتماعية تتضمف صمرات 
مالئمة متمنمة فى المدبة والمود  والت اع  االجتماعى اإليجامى والتعاوف وال(ظاـ واإلت اف ودسف 

الجتماعية هو لبامما الصمق وآداط المعاممة مع اآلصريفل لذا يعد الجا(ط ابصالقى لممسئولية ا
 وفيه سر اعتدالما أو اعتاللما.

صالقية متصممة م(يتما بما فيما وال يؤنر السموؾ ابصالقى فى المسئولية فدسط م  إف اب
ع(اصر ومتصممة وظي تما وعممياتمال فالمسئولية االجتماعية تمن  قيمة السموؾ الدي(ى وب(ية  مف

تمن  الجا(ط الصم ى االجتماعى فى  ديث صم ية ودي(ية الديا  ابصالقيةل لذلؾ فمى ذات طميعة
شعر بالتزاماته ابصالقية تجاه مجتمعه ب عضائه  رد اليتصمى عف مسئولياته طالما الشصصية وال

 وأجمزته.

ومف المالدع أف ابصالؽ الدس(ة التى دعى إليما اإلسالـ الد(يف لصير دلي  عمى 
(ا صادقا آمرا يف ال رد عادال صامرا كريما م(جدا أمتوافر اإلدساس بالمسئوليةل فع(دما يكو 
مدفوعا ب وتى اإللزاـ  مارات ال مـ واالهتماـ والمشاركةبالمعروؼ و(اهيا عف الم(كر لمف أ(صع أ

ل ديث يس ؿ عف عممه وما اقترفته وااللتزاـل فمصدر اإللزاـ صارجى متمنال فى مسئوليته أماـ هللا
تزاـ داصمى أػ مدفوع ب و  داصمية وضمير دى يراقط هللا فى يداه وسمعه وبصرهل ومصدر االل

والمت م  لمظاهر  السر والعمفل فمو يعمـ أف هللا ال تص ى عميه صافية فيمتـز أصالقيا ودي(يا.
 –الالمبااله  -وهى لالتماوف (  6881سيد ع،مان )اعتالؿ المسئولية االجتماعية كما أقرها 

إن يي وؿ رسول(ا الكريـ  التياون  العزلةو يجد أف اإلسالـ دض عمى (مذها واالمتعاد ع(مال ف ى
 "ال يكن أحدكم إمعة يقول إني وؿ ملسو هيلع هللا ىلص  الالمباالهل وفى "هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو
ن أساءوا أسأ  "ضل إن اىتديتم ت  ولكن وطدوا أنفسكم ال يضركم منأحسن الناس أحسنت وا 

رأيت أقواما من أمتى عمى منابر من نور يمرون عمى الصراط كالبرق ي وؿ ي العزلةوفى 
الخاطف  نورىم تشخص منو األبصار  ال ىم باألنبياء وال الصديقين وال الشيداء  إنيم أقوام 

 تقضى عمى أيدييم حوائج الناس"وقولو "خير الناس أنفسيم لمناس".

يتعاوف مع زمالئه  إدساس بالمسئولية يستجيط لواجباته ويدترمما ووال رد الذػ لديه 
ويوفى موعده معمـ ويتدسس ويت مـ وي(اقش المشكالت االجتماعية ويشارؾ فى عم  الجمعيات 
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آنار أفعاله ويمذؿ المزيد مف الجمة فى سمي   االتى ت دـ صدمات لم  را  والمساكيفل ويعى جيد
ارؾ وجدا(يا معمـ ويت ا(ى فى أدا  الواجط ويت (ه ويمتـ مساعد  اآلصريف ويتعاطف ويتش

بالسموكيات الصاطئة ويتدسسما وي(اقشما ويوجه ال(صح واإلرشادل وفى ك  ذلؾ تجسيد واضح 
 الد(يف. دي((المسموكيات ابصالقية والدي(ية التى دث عميما 

(  Kennemer,2002) "كينيمار"وتت ق تمؾ ال(تائا مع ماتوصمت إليه دراسة ك  مف 
فى كوف التديف مف أهـ المتغيرات التى تسمـ فى الت(مؤ بالمسئولية  (5117و نجالء رسالن )

فى أف  (5111نورة السعد )(تائا دراسة  ع(ه مع ما أس رت ل كما يت ق هذااالجتماعية
 .المتغيرات الع ائدية والسموكية الدي(ية مف أكنر العوام  المسئولة عف التكيف االجتماعى

 نتائج الفرض الرابعسعرض ومناقشة  -

 –يال تتمايز أبعاد المسئولية االجتماعية عف أبعاد ك  مف لالرجا   أ(ه ي(ص ال رض الرابع عمى
ى بطري ة المكو(ات ابساسية مماولمتد ق مف هذا ال رض تـ إجرا  التدمي  العيل السموؾ الدي(ىو

 و يوضح ذلؾ:8وجدوؿ ل والتدوير المتعامد ببعاد متغيرات الدراسة النالنة
 347ألبعاد متغيرات الدراسة حيث ن =  اممى( نتائج التحميل الع9جدول )

العامل  أبعاد المتغيرات المتغيرات
 األول

العامل 
 ال،انى

العامل 
 ال،الث

 الشيوع

المسئولية 
 االجتماعية

 ,210  ,676  االهتماـ
 ,724 ,628   ال مـ

 ,381   ,274 المشاركة
 ,604  ,481  الن ة الرجا 

 ,486 ,200   الوعى
 ,274   ,436 العم 

السموؾ 
 الدي(ى

 ,387 ,643   المستوػ المعرفى
 ,342  ,267  المستوػ الوجدا(ى
مستوػ الممارسة 

 لالعباداتو
687,   771, 

مستوػ الممارسة 
لالسموؾ ابصالقى 

 والمعامالتو

640,   717, 

  0,184 0,741 0,406 الجذر الكامن 
نسبة التباين  

 العاممية
06,031% 03,378% 01,408% 37,676% 
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  "يمفوردج"( وفقا لمحك ,4عات التى تقل عن )تم استبعاد التشب** 

و عدـ تد ق هذا ال رضل ديث تمايزت أبعاد المسئولية االجتماعية عف  8يتضح مف جدوؿ ل 
 السموؾ الدي(ىو فى نالنة عوام : –أبعاد المتغيرات المست مة لالرجا  

مف التبايفل وبمغ عدد  06,031%وي سر  0,406الكامف  هذا العام  جذره العامل األولس
 -ممارسة العبادات –العم   –و تشبعات لألبعاد لالمشاركة 7التشبعات عمى هذا العام  ل
اركة لأق  تشبعاو و لممش,274اودت تشبعات تمؾ اببعاد مف لممارسة السموؾ ابصالقىول وتر 

 ي.العملو لمعم  لأعمى تشبعاول لذا يمكف تسميته عام  ي,436إلى ل

% مف التبايفل وبمغ عدد 03,378وي سر  0,741هذا العام  جذره الكام   العامل ال،انىس
المستوػ الوجدا(ىو  –الن ة  –تشبعات لألبعاد لاالهتماـ و 3التشبعات عمى هذا العام  ل

و لبعد  ,481ػ الوجدا(ى لأق  تشبعاو إلى لو لممستو ,267اببعاد مف ل اودت تشبعات تمؾوتر 
 ال،قة"لأعمى تشبعاول لذا يمكف تسميته عام  يالن ة 

% مف التبايفل وبمغ عدد 01,408ي سر  0,184: هذا العام  جذره الكامف العامل ال،الث
اودت المستوػ المعرفىول  وتر  –الوعى  –و تشبعات لألبعاد لال مـ 3التشبعات عمى هذا العام  ل
و لم مـ لأعمى تشبعاول لذا يمكف ,628و لموعى لأق  تشبعاو إلى ل,200تشبعات تمؾ اببعاد مف ل

 الفيم"تسميته عام  ي

 ويمكن مناقشة النتائج السابقة كالتالىس

سيد عمى الرغـ مف اصتالؼ تمؾ ال(تائا مع ما يالدع فى كتابات 
 –الرجا  لو مف عدـ است اللية المسئولية االجتماعية عف ك  مف 0776ولل0786للع،مان

والتداص  والصمط الذػ قد ينير بعض المبسل إال أ(ما ات  ت مع ما أشارت إليه  لالسموؾ الدي(ىو
ابطر ال(ظرية فى أف الع(اصر المكو(ة لمتغيرات الدراسة تمن  الجوا(ط النالنة لمشصصية 

يزت أبعاد المتغيرات النالنة فى نالنة عوام  ااالجتماعيةول ديث تم –اال( عالية  –لالمعرفية 
 يشك  ك  م(ما مكو(ا مف مكو(ات الشصصية لدػ ال رد.

ممارسة  –العم   –والذػ تشبعت عميه أبعاد لالمشاركة العامل األول )العمل( ف ى 
انب السموكى أو النزوعى الحركى و يم،ل الجممارسة السموؾ ابصالقى والمعامالتو  –العبادات 

ى لمتغيرات الدراسة ل فالعم  هو المد ق الواقعالتد يق ال عمى والتجسيد  فمو فى الشخصية
ل فإف السموؾ الدي(ىو مف عدمه –الرجا   –والدلي  الواضح عمى توافر لالمسئولية االجتماعية 

اشترؾ ال رد مع اآلصريف فى أعماؿ تساعد مجتمعه عمى د  مشكالته وتد يق أهدافه والمدافظة 
مكا(اته فمذه  مشاركة عمى استمراره والعم  عمى ت دمه وصدمته ب قصى ما تمك(ه قدراته وا 
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 ع(دما يصتمط بالت اؤؿ والممجة ويصبح ه(اؾ (وعا مف اإلت اف واإلمداعل كما أف العم  مسئولة
والمتعة بما فيه الصير لداضر المجتمع ومست ممه يكوف الرجا ل فالعم  الدائط المستغرؽ هو 

ل والعبادات المصتم ة والسموؾ بالعمل والمشاركةيتضاعف ويتزايد ضماف وواقعية الرجا ل والرجا  
دا  ابصالقى ال يستدؿ عميما وال تددد موجودها مف عدمه إال مف صالؿ الممارسة ال عمية واب

ي(ية ميف ابفراد الظاهر والتجسيد الواضح لمال فالمواظبة عمى أدا  ال رائض والت اعالت الم
 ومالدظتما. العمل بياعات ال تظمر إال مف صالؿ اموالج

المستوػ  –الن ة  –لاالهتماـ والذػ تشبعت عميه أبعاد وفى العامل ال،انى "ال،قة"  
ديث تعم  ال(وادى الوجدا(ية والعاط ية  شخصية الفرد تم،ل الجانب االنفعالى فى الوجدا(ىو 

فى المسئولية االجتماعية يجع  فاالىتمام عممما فى ك  متغير مف متغيرات الدراسة النالنةل 
(طالقا مف درصه وصوفه عمى أف يصيبه أػ ب ضايا مجتمعه ويرتبط عاط يا به اال رد ي( ع  

دا(يا ي رح ل رده ويدزف لدز(ه ويتعاطف معه ع ط أو صم  يضعف مف تماسكهل في(دما معه وج
ويشعر ب ف أػ ضرر ي ع عمى مجتمعه هو ضرر يصيبه فى شصصهل وقد يص  به ابمر أف 
تصبح مشكالت وأهداؼ مجتمعه واضدة المعالـ وتمن  قيمة وأهمية كمير  فى تكويف معت داته 

تشعر ال( س بالطم (ي(ة والنبات الجا(ط الوجدا(ى لمرجا  والذػ به  ال،قة كما تمن  لوشصصيته
تجاه فرد أو جماعة فتست(ير روده وي(شرح صدره ويزيد إقباله عمى العم  والديا  فيشبع رغباته 

دورا وى الوجدانى تسالمل ويمعط ويص  إلى أهدافه ويد ق (وعا مف التوازف ال( سى واالجتماعى
قمبه بالدط  تعالى وبرسوله ويمتمئ اط يا باهللفى السموؾ ابصالقىل فع(دما يرتبط ال رد عهاما 

واإلصالص لدي(ه يسعى جاهدا إلى تد يق ذلؾ فى سموكه ويراقط هللا فى السر والعمفل ويمتـز 
 متعميـ ال رآف والس(ة ال(موية الشري ة إرضا  هلل تعالى ورسوله الكريـ.

المستوػ  –الوعى  –والذػ تشبعت عميه أبعاد لال مـ وفى العامل ال،الث "الفيم" 
المعرفىو يمن  الجا(ط المعرفى فى شصصية ال رد ديث يمعط الجا(ط المعرفى دوره الماـ فى ك  

ع(صر ضرورػ فى المسئولية االجتماعية لمعرفة  فالفيم متغير مف متغيرات الدراسة النالنةل
جتماعى الجماعة لأهدافما و(ظمما وت اليدها وظروفما والعوام  المؤنر  فيماو وفمـ المغزػ اال

لتصرفاته وأفعاله وال يمة االجتماعية التى يمنممال كما أف ال مـ ع(صر ضرورػ لمم اضمة 
والترجيح واال(تما  إلى قرار وهو ابساس فى عممية االصتيار االجتماعىل فمو لط المسئولية 

ع(صر هاـ فى الرجا ل ديث أف ال رد ع(دما  الوعىاالجتماعية وبه تصح أو تعططل وكذلؾ 
ى ابدداث وابشيا  والدالالت واإلشارات ويدرؾ الواقع ويتجاوط معه يددد العواقط والع بات يع

التى قد تواجمه ويعم  عمى إزالتما ومواجمتمال وقد يد ق ال(جاح مما يسمـ فى زياد  اإلدساس 
 م(شو  الممجة.
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دي(ى كبعد مف أبعاد السموؾ الدي(ى يمن  أيضا لط السموؾ ال المستوى المعرفىوعف 
الصديحل فمو الميسر له والمد ق ديث يشم  الرؤيا الدي(ية ومعت دات ال رد عف قضايا 
وأصالقيات دي(ه وأدكاـ ال رائض والسموكيات التى أمر مما أو (مى ع(ما اإلسالـل والممارسات 
الدي(ية الصديدة لمعبادات عمى أفض  وجه إلنبات الطاعة هلل والتمسؾ بابصالقيات ال(ابعة مف 

 اإليماف.

 توصيات بالبحوث المقترحةس  -

عم  مراما تدريمية لت(مية الرجا  والسموؾ الدي(ى والتعرؼ عمى آنارها فى تدسيف مستوػ  -0
 المسئولية االجتماعية.

بعض المتغيرات المعرفية والمزاجية من : الت كير ال(اقد مالمسئولية االجتماعية تدديد عالقة  -4
 ومركز التدكـ والنبات اال( عالى.والت كير االمتكارػ والسيطر  

تدديد عالقة المسئولية االجتماعية مبعض المتغيرات المتصمة بالذات من : م مـو الذات  -3
 وتد يق الذات وت دير  الذات وك ا   الذات وفعالية الذات وت ويـ الذات والوعى بالذات.

مى والرضا الوظي ى لدػ تدديد مدػ إسماـ المسئولية االجتماعية فى ال(جاح المم(ى وابكادي -7
 تصصصات مم(ية وأكاديمية مصتم ة.

 .دراسة عالقة المسئولية االجتماعية ب (واع مصتم ة مف الذكا ات المتعدد  -2

دراسة (مو المسئولية اإلجتماعية صالؿ مراد  عمرية مصتم ة عمى أف يتـ ذلؾ فى إطار   -1
 دراسة طولية.
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