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دور معلم العلوم الشرعية يف تعزيز مفاهيم

املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من
وجهة نظر مشريف العلوم الشرعية مبنطقة عسري
مسفرأحمد مسفرالوادعي*
َّ
الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من
امللخص _ هدفت الدراسة إلى التعرف على دور معلم العلوم
ُ
ً
َّ
وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير ،وقد استخدم الباحث املنهج املختلط ،حيث طبقت على عينة مكونة من ( )120مشرفا
ً
تربويا من مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير ،كما استخدم الباحث أداة أخرى كيفية تفسيرية لبيانات االستبانة ،وهي عبارة عن مقابلة
ً
لتفسير وشرح ،وإيضاح العديد من نتائج االستبانة ،وقام الباحث باختيار عدد ( )10مشرفين عشوائيا لجمع البيانات النوعية .وقد توصلت
الدراسة إلى أن معلم العلوم الشرعية يساهم بدرجة كبيرة في حث الطالب على بر والديهم واإلحسان إليهم ،واحترام أنظمة املدرسة
وقوانينها ،واحترام العاملين باملدرسة من الهيئة التعليمية واإلدارية ،وعمال النظافة وغيرهم .كما أشارت النتائج إلى دور معلم العلوم
ُُ
الشرعية في توعية الطلبة بالقيم واملثل واألفكار السائدة في املجتمع ،وتعزيز التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع االجتماعية والصحية
واالقتصادية ،والتأكيد على الوحدة الوطنية والتالحم والتكافل بين أفراد املجتمع ،وبذ كل ما من شأنه اإلضرار بها كاإلشاعات املغرضة،
وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي العلوم الشرعية على آليات وأساليب تعزيز املسؤولية االجتماعية في شخصيات الطلبة ،من
ً
ً
خالل مقررات العلوم الشرعية وتفعيلها واقعا عمليا في حياتهم املجتمعية.
َّ
الشرعية ،مشرفو التوعية اإلسالمية.
الكلمات املفتاحية :املسؤولية االجتماعية ،طلبة املرحلة الثانوية ،معلمو العلوم
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دور معلم العلوم الشرعية في تعزيزمفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى
طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظرمشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير

ً
على عاتق القائمين على تلك املؤسسات ،إسهاما في تحقيق التنمية
املستدامة ،وما ذاك إال لكون تلك املؤسسات املسؤولة عن صناعة
األفراد األكفاء من خالل بيئة تعليمية محفزة مواكبة للتغيرات
والتطورات املجتمعية من خالل توفير الفرص ،والبيئة املناسبة لتنمية
املسؤولية الذاتية واالجتماعية لدى أبناء املجتمع ،ملا لها من أثر فعال في
بناء الشخصية السوية لشعور الفرد بمسؤوليته تجاه مجتمعه ،سواء
أكانت أسرته ،أم تجاه املؤسسة التي يعمل فيها ،أم كانت تجاه زمالئه
وأصدقائه وجيرانه.
ُ
ومما ينبغي أن يعلم أن إيمان األفراد بواجبهم تجاه مجتمعاتهم "هي
جزء من استمرار وبقاء املجتمعات واألفراد والحفاظ على توازنها ،ومن
املؤكد أنه ال يوجد مجتمع يخلو أفراده من اإلحساس باملسؤولية
الشخصية واالجتماعية ،ولكن تتفاوت درجة املسؤولية في مستواها
بمقدار التزام املجتمعات وأفراده بضمير نفس ي واجتماعي يقظ وواع"
الحارثي [ .]8ويضيف صمادي والبقعاوي [ ،]9بأن شعور الفرد وإحساسه
بأهمية املسؤولية امللقاة على عاتقه تجاه مجتمعه سبب مهم في تحقيق
التقدم والرقي ا ملجتمعي ،وتعمل على تعزيز العديد من القيم والسلوكيات
اإليجابية ،كما تعمل على معالجة السلوكيات السلبية التي تسود
املجتمع ،وقد حظي موضوع املسؤولية االجتماعية باهتمام العديد من
الباحثين والباحثات على املستوى اإلقليمي والدولي؛ بهدف تحديد مستوى
املشاركة اإليجابية للطالب والطالبات على حد سواء؛ لتعزيز مسؤوليتهم
تجاه أوطانهم ومجتمعاتهم مما كان له األثر الفعال والواضح على بناء
شخصياتهم وتحصيلهم العلمي ،ومستوى التفكير ،وتعميق العالقات
االجتماعية بين أفراد الجماعة الواحدة كدراسة العنزي [ ،]10وصمادي
والبقعاوي [ ،]9ولذا أكدت دراسة الخراش ي [ ،]11ودراسة محارمة [،]12
بأنه ينبغي على املؤسسات التعليمية توفير ما يكفي من فرص التعلم
الشاملة للطالب ،من خالل األنشطة الطالبية ،والبرامج التعليمية ،والتي
بال شك لها دور فعال في تنمية مستوى املسؤولية االجتماعية لديهم.
وبناء على ما سبق فإن الباحث يرى ضرورة إطالق العديد من البرامج
التعليمية ،التي تعمل على تأسيس وتعزيز مفاهيم املسؤولية املجتمعية،
وتحقيق مفهوم املواطنة الصالحة لدى طلبة املرحلة الثانوية؛ ألهمية
هذه املرحلة العمرية املتمثلة في اكتمال نمو الفرد ،وتكامل جميع جوانب
شخصيته العلمية واملعرفية واملهارية واالجتماعية وغيرها ،مما يعزز
الوطنية لديهم والوالء ملجتمعاتهم ،وملا لتعزيز مفاهيم املسؤولية
املجتمعية لدى الشباب من أثر بالغ األهمية في تحقيق مفهموم األمن
الوطني الشامل واالستقرار ،ودفع عجلة التنمية والتقدم والتطور،
السيما في اململكة العربية السعودية والتي يبلغ نسبة الشباب فيها ما يزيد
عن  ،%50والتي سيكون لها األثر الكبير في تحقيق الرؤية الوطنية
الشاملة لعام 2030م ،وبرامج التحول الوطني 2020م ،إال أن الباحث
ومن خالل عمله في مجال التربية امليدانية ومالحظته ألداءات معلمي
ً
ً
العلوم الشرعية ،وجد أن هناك قصورا واضحا في تعزيز مفهوم

 .1املقدمة
خلق هللا تعالى الخلق لغاية عظمى وهدف أسمى أال وهو عبادته
سبحانه وتعالى دون غيره ،وعمارة األرض واستصالحها إذ يقول سبحانه
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(سورة األنعام ،اآلية  ،)165وال يتحقق االستخالف في األرض إال بإدراك
اإلنسان للمسؤولية امللقاة على عاتقه تجاه ربه ونفسه ومجتمعه؛ مما
ً
ً
ً
ورخاء للمجتمعات ،من
يثمر استقامة لحياة األفراد ،واطمئنانا واستقر ًار
خالل املمارسات االيجابية واملبادرات النوعية املتميزة .ويؤكد حميدة [،]2
وبرقاوي [ ،]3وقاسم [ ،]4والعنزي [ ،]5أهمية قيام الفرد بواجبه تجاه
مجتمعه ،ودوره في تمكين وتعميق الروابط اإلنسانية بين املجتمع ،من
خالل التعاون وااللتزام والتضامن واالحترام والحب والديمقراطية في
املعاملة ،واملشاركة الجادة ،والتي بدورها تحقق الوحدة وتشيع السالم
واألمن والرقي واالزدهار السيما في ظل العوملة العاملية وشيوع الثقافة
املادية ،مما يؤكد أهمية تعدد املسؤولية االجتماعية كونها ضرورة ملحة.
ويضيف أبو حشيش [ ]6بأن قيام الفرد بواجبه تجاه مجتمعه يعزز
مفاهيم املواطنة الصالحة لديه ،والتي أصبحت اليوم من املعاني
األساسية واملرتكزات املهمة في بناء الرؤى الوطنية وتنفيذ مشاريع اإلصالح
والتطوير الشاملة ،لكونها تتناول صلة الفرد بوطنه ،وإيضاح مدى
ً
ً
ً
ً
ارتباطه به جغرافيا ،وتاريخيا ،وثقافيا ،وتنمويا.
والشك أن املسؤولية املجتمعية أصبحت اليوم ذات قيمة مهمة؛ ملا لها
من أثر فعال في زرع القيم اإليجابية وتصحيح املفاهيم املغلوطة ،وتعزيز
السلوك اإليجابي .ومن الجدير بالذكر أن املسؤولية االجتماعية " أخذت
ً
ً
تتبلور على صعيد االهتمام العاملي في مرحلة العوملة ،وكانت محورا رئيسيا
في أعمال مؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ،الذي ُعقد في
كوبنهاجن عام 1995م ،وركز على بحث ُس ُبل الوفاء باحتياجات األفراد في
إطار العوملة وأهمها االحتياج للعمل واألكل ،كما صدرت في سنة 1997م،
معايير املسؤولية املجتمعية للمؤسسات ،وهي أول معايير دولية طوعية
تصدر بشأن أخالقيات املؤسسة ،وتشتمل هذه املعايير على ثالثة مجاالت
وهي حقوق اإلنسان ،وحقوق العاملين ،وحماية البيئة" [.[7
ً
ونظرا للعالقة الوثيقة بين الفرد واملجتمع ،كان البد من تفعيل جميع
مؤسسات املجتمع ،لتنظيم هذه العالقة والرفع من كفاءة الفرد؛ للرقي
بمجتمعه ووطنه الذي ينتمي إليه ،ومع تزايد الحديث عن املسؤولية
املجتمعية في األلفية الثالثة ،أصبح املجتمع يتطلع إلى مشاركة املؤسسات
املجتمعية في دراسة مشكالته القائمة واملؤرقة وإيجاد الحلول املناسبة،
ومن أبرز تلك املؤسسات املجتمعية املؤسسات التعليمية؛ والتي تلعب
ً
دورا بالغ األهمية في إعداد وتربية الجيل ،من خالل تعزيز انتمائه
ملجتمعه وتنمية االحساس باملسؤولية تجاهه؛ ولذا لم يعد دور
ً
املؤسسات التعليمية مقتصرا على الرسالة العلمية املجردة ،بل تعداه
ليطال جوانب الحياة املختلفة ليؤكد عظم املسؤولية املجتمعية امللقاة
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ب .أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية:
 .1كون املسؤولية االجتماعية أحد املرتكزات الشرعية املهمة التي جاء بها
اإلسالم ،فكما جاء في حديث أبي هريرة -رض ي هللا عنه -قال :قال رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم(:-املؤمن يألف و يؤ لف ،و ال خير فيمن ال يألف
و ال يؤلف ،و خير الناس أنفعهم للناس) [.[14
 .2تأكيد الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية 2030م ،على أهمية
تعزيز املسؤولية املجتمعية للمؤسسات والهيئات واألفراد تجاه الوطن؛ ملا
لذلك من دور فعال في تحقيق التقدم املجتمعي والتنموي ،وتحقيق
الريادة العاملية.
 .3إثراء الجانب النظري املتعلق باملسؤولية االجتماعية ،من خالل
مناقشة العديد من الحقائق العلمية والتطبيقية للمفهوم؛ مما يمهد
للباحثين إجراء العديد من الدراسات النظرية لتعميق املفهوم في نفوس
النش ئ ،وتعزيزه بمما يحقق الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية
2030م ،السيما وجود ندرة في البحوث والدراسات املهتمة بتعزيز
املسؤولية االجتماعية ،كما أشارت دراسة البرقاوي [ ،]3ودراسة العنزي
[ ،]5ودراسة صمادي والبقعاوي [.[9
ُ
 .4تساهم الدراسة الحالية في تحديد األطر العامة للمسؤولية االجتماعية
لطلبة التعليم العام على وجه العموم ،واملرحلة الثانوية على وجه
الخصوص.
 .5إبراز املعوقات التي تواجه معلمي العلوم الشرعية في تعزيز املسؤولية
االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية.
 .6تقديم تصور مقترح لتطوير دور معلمي العلوم الشرعية في تعزيز
مفاهيم املسؤولية االجتماعية لطلبة املرحلة الثانوية؛ مما يمهد إلجراء
دراسات مستقبلية تهتم باملسؤولية االجتماعية في مراحل التعليم العام
األخرى ،وفي التعليم الجامعي كذلك.
ج .أهداف الدراسة
 .1التعرف إلى درجة ممارسة معلمي العلوم الشرعية لدورهم في تعزيز
مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية.
 .2تقديم تصور مقترح لتطوير دور معلمي العلوم الشرعية في تعزيز
مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية.
د .حدود الدراسة
 الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على دور معلم العلومالشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية املجتمعية ،واملواطنة لدى طلبة
املرحلة الثانوية ،من وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير.
 الحدود املكانية :اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على مشرفي العلومَّ
الشرعية بمنطقة عسير في اإلدارات التعليمية اآلتية :اإلدارة العامة
للتعليم بمنطقة عسير ،وإدارة التعليم بمحافظة محايل عسير ،وإدارة
التعليم بمحافظة رجال أملع ،وإدارة التعليم بمحافظة بيشة ،وإدارة
التعليم بمحافظة النماص ،وإدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ،وإدارة
التعليم بمحافظة ظهران الجنوب.
 الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراس ي األولمن العام الدراس ي 1439/1438هـ .

املسؤولية املجتمعية لدى طلبة املرحلة الثانوية؛ لذا تأتي هذه الدراسة
للتعرف على دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية
املجتمعية لدى طلبة املرحلة الثانوية ،من وجهة نظر مشرفي العلوم
الشرعية بمنطقة عسيرُ ،
وس ُبل تعزيز ذلك السيما في ظل التحديات
املحلية ،واإلقليمية ،والعاملية املعاصرة ،والتي أدت إلى تدني قيم املواطنة
لدى أفراد هذه املجتمعات والشباب على وجه الخصوص ،وتراجع
إسهاماتهم في تنمية أوطانهم ،في مختلف املجاالت العلمية والثقافية
واالجتماعية والصحية.
 .2مشكلة الدراسة
تعد تنمية وتعزيز املسؤولية االجتماعية حاجة اجتماعية بقدر ما هي
حاجة فردية ،واختاللها عند األفراد ُيعد من أخطر ما يهدد حياة األفراد
واملجتمع ،ويعمل على شيوع األنانية والسلبية بين أفراد املجتمع ،ولذا
أتت أهمية دراسة مستوى املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة
الثانوية بمنطقة عسير من اململكة العربية السعودية؛ لكونها أحد
املرتكزات األساسية لرؤية اململكة العربية السعودية 2030م ،وأحد برامج
التحول الوطني 2020م ،كما نصت على ذلك و ثيقة الرؤية الصادرة عن
مجلس الوزراء يوم اإلثنين املوافق  ،2016/4/25املتضمنة املوافقة على
مشروع "رؤية السعودية  ،"2030والتي تضمنت إعادة هيكلة العديد من
املؤسسات الحوكية والخدمية ،ومنها وزارة التعليم حيث تضمنت وثيقة
الرؤية األهداف االستراتيجية لوزارة التعليم 2030-2017م ،ومن أبرزها
الهدف االستراتيجي الخامس الذي ينص على "تعزيز القيم واملهارات
األساسية للطلبة" (وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية،ص .)63كما
تأتي أهمية الدراسة كذلك من أهمية الفئة املستهدفة من الدراسة ،وهي
فئة املراهقين والتي تتطلب توجيه الكفاءات والقدرات لإلسهام في رقي
ُ
املجتمع وبناءه وتنميته السيما وأن اململكة العربية السعودية تصنف
دولة فتية ،كما أشارت دراسة تكر [ ،]13بأن اململكة العربية السعودية
ً
"احتلت املرتبة الثالثة عامليا من حيث نسبة السكان دون  29سنة ،بواقع
 13مليون شخص من الجنسين ،مما يمثل بنسبة  ،%67من إجمالي عدد
السكان املواطنين في اململكة العربية السعودية لعام 2015م ،والذي ُيقدر
بـ ـ ـ  20,064,970مليون نسمة من السكان ،وقد أشارت الهيئة العامة
لألحصاء باململكة العربية السعودية (2015م) ،بأن نمو السكان ُيقدر
بـ ،%15.9وألهمية تفعيل وتعزيز دور الشباب في تنمية قدراتهم واستثمار
طاقاتهم في الرقي باملجتمع ،كانت هذه الدراسة؛ للتعرف على دور معلم
العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة
املرحلة الثانوية من من وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة
عسير ،السيما في ظل ندرة الدراسات واألبحاث على الصعيد املحلي في
اململكة العربية السعودية ،كما أشارت إلى ذلك دراسة العنزي [،]5
ودراسة صمادي والبقعاوي [ ،]9ولذا تهدف الدراسة الحالية لإلجابة عن
السؤال الرئيس اآلتي -:ما درجة ممارسة معلم العلوم الشرعية في تعزيز
مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر
مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير؟
أ .أسئلة الدراسة
 ما ُالس ُبل املقترحة لتطوير دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم
املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية؟
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والتطورات الحاصلة فيها ،وأصبح هذا الدور ال يقتصر على تقديم
ً
ً
املعارف واملعلومات العلمية فقط للطالب كونه عضوا فعاال في املجتمع،
وإنما تعدى هذا الدور وتوسع ليشمل جوانب كثيرة ،كاالهتمام الوجداني
واالجتماعي للطالب .وبما أن املعلم هو أداة البناء ونقطة االنطالق وحجر
الزاوية في أي إصالح أو تطوير ،والعناية الفائقة بإعداده وتدريبه وفق
أحدث البرامج واملستجدات التربوية ،وإعداده لإلسهام في حل مشكالت
مجتمعه واالرتفاع بمستواه االقتصادي والعلمي واالجتماع ،واملعلم
ً
الفعال يسعى جاهدا إلى االهتمام بتنمية وتعزيز اتجاهات الطالب
اإليجابية تجاه مجتمعاتهم بما يتماش ى مع األخالق والعادات والتقاليد
االجتماعية السائدة في املجتمع عبد الدايم [ ،]18وألهمية الدور امللقى
ً
ً
على عاتق املعلم عموما ،ومعلم العلوم الشرعية خصوصا في تعزيز
مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طالبه ،كانت هذه الدراسة بعنوان
دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى
طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة
عسير.
مفهوم املسؤولية االجتماعية:
بالرجوع إلى األدبيات والدراسات العلمية يتضح أن املسؤولية
ُ
االجتماعية تعرف بأنها" املسؤولية الفردية عن الجماعة ،وهي مسؤولية
الفرد أمام ذاته عن الجماعة التي ينتمي إليها ،أو املجتمع الذي يعيش
فيه ،أي أنها مسؤولية ذاتية ،ومسؤولية أخالقية تتجلى في املراقبة
الداخلية واملحاسبة الذاتية" عثمان [ ،]16ويرى  ،[19] Barnabyأن
املسؤولية االجتماعية تتمثل في ذلك الشعور الذي يمتلكه الفرد في
مجتمع ما من املجتمعات نحو الجماعة التي يعيش بينها ويشاركها ،ولديه
مسؤولياته والتزاماته تجاهها ،من خالل ما يقوم به من مراعاة للقيم
والتقاليد املجتمعية ،وتناول مشكالت املجتمع والتعامل معها وحلها.
ُ
وتعرف املسؤولية االجتماعية بأنها ":األفعال واملهام والواجبات التي يجب
أن يؤديها الطالب  -داخل املدرسة وخارجها ،-والقدرة على أدائها في
الحياة ،من خالل ما يكتسبه ويتعلمه -داخل املدرسة -من أنشطة وبرامج
مفيدة له ،فهي إذن مسؤولية أفعال الفرد الصادرة منه تجاه الغير فيما
يقوم به من تفاعل متبادل مع اآلخرين ،وهي مسؤولية ذاتية تجاه
الجماعة واملجتمع ،وتكون بإقرار الفرد ،وتتعلق بما تم القيام به من
أفعال وتصرفات سلوكية ،وعليه أن يتحمل نتائج التصرفات والسلوك
الشخص ي املتصل بالتعاون واملشاركة في مواجهة وحل مشكالت اآلخرين"
الخراش ي [ ،]11كما أن مفهوم املسؤولية املجتمعية يتعلق" :بمسؤولية
الفرد عن نفسه ومسؤوليته تجاه أسرته وأصدقائه ودينه ووطنه ،من
خالل فهمه لدوره في تحقيق أهدافه واهتمامه باألخرين كذلك من
عالقاته اإليجابية ،ومشاركته في حل مشكالت املجتمع" عوض [ .]20ومن
التعريفات السابقة يتضح أن املسؤولية االجتماعية هي :التزام الفرد
األخالقي تجاه مجتمعه ووطنه املوجه لسلوكه ،واملنظم لعالقاته مع نفسه
ومع اآلخرين ،من خالل معرفته بواجباته ومسؤولياته ،بهدف اإلسهام في
رقي املجتمع وتطوره في مختلف املجاالت الحياتية االقتصادية،
والقانونية ،واألخالقية ،والخيرية.

ه .مصطلحات الدراسة
الدورُ :يعرف الدور بأنه" :مجموعة من األنشطة املرتبطة باألطر السلوكية
التي تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة ،وتترتب على األدوار إمكانية
ويعرفه الباحث
التنبؤ بسلوك الفرد في املواقف املختلفة" مرس ي [ِ .]15
ً
إجرائيا بأنه  :مجموعة من املمارسات التدريسية ،واألنشطة التي يقوم
بأداءها املعلم ،في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية في شخصيات
طالب املرحلة الثانوية ،والقيام بواجبهم تجاه مجتمعه ووطنه؛ رغبة في
الرقي به ،وتنميته في مختلف املجاالت الحياتية ،الثقافية والفكرية
واالجتماعية واالقتصادية وغيرها.
ً
معلمي العلوم الشرعيةُ :يعرفه الباحث إجرائيا بأن ذلك املعلم املؤهل
ً
ً
ً
علميا وأكاديميا وتربويا لتدريس مقررات العلوم الشرعية :كالقرآن
الكريم ،والتجويد ،والتفسير ،والتوحيد ،والفقه ،والحديث ،والثقافة
اإلسالمية باملرحلة الثانوية.
ُ
املسؤولية االجتماعية :تعرف املسؤولية االجتماعية بأنها "املسؤولية
الفردية عن الجماعة ،وهي مسؤولية الفرد أمام ذاته عن الجماعة التي
ُ
ينتمي إليها" عثمان [ ،]16وتعرف كذلك بأنها  ":حرص الفرد على التفاعل
واملشاركة فيما يدور أو يجري في محيطه ،أو مجتمعه من ظروف ،أو
أحداث وتغيرات ،وذلك بتلقائية ومبادأة في إطار من اإلقبال على الحياة،
على نحو يضمن له الشعور بتحقيق إمكانات ذاته ،وممارسة إرادته في
دفع مسيرة مجتمعه تجاه التقدم ،بحيث يسعى ملشاركة املحيطين به في
نشاطاتهم االيجابية في ضوء موجهات وقناعات ذاتية تعكس انضباطه
ً
ً
سلوكيا" العامري [ ،]17ويعرفها الباحث إجرائيا :إلتزام الفرد تجاه وطنه
ومجتمعه ،من خالل القيام بمسؤوليته تجاه نفسه وتنمية مهاراته
وقدراته ،ومسؤوليته تجاه أسرته ،والوفاء باحتياجاتها ومتطلباتها،
ومسؤوليته تجاه مدرسته ،وااللتزام بأنظمتها وقوانينها ،ومسؤوليته تجاه
وطنه والحفاظ على لحمته ووحدته .
 .3اإلطارالنظري
مما الشك فيه أن التربية بمؤسساتها تسهم في تنشئة اإلنسان وبنائه،
والعمل على تعزيز سلوكه اإليجابي لإلرتقاء به ،وتقويم وتعديل سلوكه
غير املرغوب فيه نحو األفضل ،وبهذا يتلقى الفرد التنشئة االجتماعية
الصحيحة الخالصة من كل االنحرافات ،للوصول إلى طريق النجاح في
الدنيا واآلخرة .واملسؤولية االجتماعية من أهم أشكال التنشئة املجتمعية
ُ
التي تعنى بتعزيز الوعي لدى األفراد ،وأهمية دورهم ومشاركتهم في رقي
وتطور مجتمعاتهم ،وتتيح للفرد االحتكاك باملوروثات الثقافية
واالجتماعية ملجتمعه الذي يعيش فيه ،من خالل تفاعله مع البيئة
املحيطة به التي يعيش فيها ،مما يعمق الوعي االجتماعي لديه.
ومن هنا يعظم دور املؤسسات التربوية في تعزيز مفهوم املسؤولية
االجتماعية لكل مرحلة من املراحل العمرية للفرد ،حيث يعمل منسوبوها
على غرس وترسيخ العديد من املفاهيم والقيم والعادات اإليجابية ،والتي
من شأنها اإلسهام في دفع عجلة التنمية والتقدم ،السيما أن املدرسة
مؤسسة مجتمعية أنشأها املجتمع لإلسهام في قيادته واستثمار أفراده،
وتوجيهها التوجيه الصحيح والفعال نحو التطور والرقي ،واللحاق بعجلة
التغيير املتسارعة في العالم ،وبهذا أصبح دور املدرسة بكافة منسوبيها من
الهيئة التعليمية واإلدارية ينمو ويتعاظم مع تعقد حركة الحياة
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 الحضور الذهني للجماعة لدى الفرد ،مما يدفعه لالهتمام والعناية بها،والعمل على استثمار نقاط القوة ودعمها ،والتعرف على مشكالت املجتمع
ودراسة أسبابها ،والعمل الجاد على حلها ،من خالل تنفيذ العديد من
البرامج واألنشطة َّ
الفعالة.
 .2إدراك الفرد لتكوين الجماعة التي ينتمي إليها ،والتزامه بأنظمة التعامل
فيها وقوانينها وعاداتها ،وعوامل قوتها وضعفها وقيمها؛ مما يكون له األثر
الفعال على ازدهار املجتمع وتقدمه.
 .3مشاركة الفرد في أنشطة املجتمع الذي ينتمي إليه ،والسعي إلى تحقيق
أهداف وتطلعات املجتمع ،من خالل تقويم املنجزات ،وتقديم التغذية
الراجعة االيجايبة التطويرية لواقع املجتمعُ .ويمكن إجمال عناصر
املسؤولية االجتماعية في ثالثة عناصر هي" :االهتمام والفهم واملشاركة،
ً
فهي مترابطة ومتكاملة ؛ألن كال منها ينمي اآلخر ويدعمه ويقويه ،فنجد أن
االهتمام يحرك الفرد إلى فهم الجماعة ،وكلما زاد فهمه زاد اهتمامه،
وارتفع هذا االهتمام من املستوى األدنى وهو االهتمام القائم على
ً
االنفعال مع تعقل الجماعة ،كما نجد أن االهتمام والفهم معا ضروري
للمشاركة بنوعيها (املنفذة واملقومة) ،وأن املشاركة نفسها تزيد االهتمام
كما تعمق الفهم" [.[16
مجاالت املسؤولية االجتماعية:
ُ
أوضح فرج [ ،]25والحارثي [ ،]8بأن مجاالت املسؤولية االجتماعية يمكن
حصرها في اآلتي:
 مسؤولية الفرد تجاه األسرة :وتعني التزامات الفرد تجاه افراد أسرتهوأقاربه وجيرانه ومنزله ،وما يحويه من أفراد.
 مسؤولية الفرد تجاه املؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها ،سواء أكانتمدرسة أم جامعة  :وتعني التزامات الفرد تجاه أفراد املؤسسة التعليمية
بالتقيد بأنظمتها وقوانينها ،وحل مشكالتها والعمل على تحسين بيئتها
التعليمية وتطويرها.
 مسؤولية الفرد تجاه املجتمع :وهي التزامات الفرد تجاه أفراد املجتمع،وتجاه املمتلكات واملرافق العامة وقضايا املجتمع.
 مسؤولية الفرد تجاه الوطن الذي يعيش فيه ،واملتمثل في الحفاظ علىبقائه ووحدته وتماسك بنيانه.
دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز املسؤولية االجتماعية في طلبة املرحلة
الثانوية:
يقوم معلم العلوم الشرعية بدور مهم في تعزيز املسؤولية االجتماعية في
املرحلة الثانوية ،حيث ُيمكن إجماله فيما يأتي:
 .1مجال تعزيز املسؤولية االجتماعية املتعلقة باألسرة :اهتم اإلسالم
ً
ً
باألسرة اهتماما عظيما ،فهي قاعدة بناء املجتمع وأساسه العظيم ،وعماد
بقاء األمة واستمرارها ،ولذا جاء التأكيد على ِعظم دور الفرد تجاه أسرته
كما في حديث عبدهللا بن عمر -رض ي هللا عنهما -قال :قال رسول هللا عليه
ُّ
ُ
ومسؤول عن َّ
سؤول عن َّ
ٌ
ٌ
رعي ِته،
فاإلمام ر ٍاع
رعي ِته،
وسلم(:كلكم ر ٍاع َوم
ٌ
ُ
ُ
زوجها راعية
والرجل في ِ
أهله ر ٍاع وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة في بيت ِ
ٌ
ُ
مسؤولة عن َّ
ٌ
مسؤول عن
والخادم في مال سيده ر ٍاع وهو
رعي ِتها،
وهي
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
رعيته .قال :فسمعت هؤالء من النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-وأحس ُب
َّ
َّ َّ ُ
ُ
ٌ
ومسؤول عن
مال أبيه ر ٍاع
النبي -صلى هللا عليه وسلم -قال :والرجل في ِ
ُّ
ُّ
مسؤول عن َّ
َّ
ٌ
رعي ِته) البخاري [ ،]24كما وضع
رعي ِته ،فكلكم ر ٍاع ،وكلكم

املسؤولية االجتماعية من منظور إسالمي:
من محاسن الشريعة اإلسالمية الغراء وكمالها التأكيد على بناء
املجتمع املتكافل املتحد الطموح ،عن طريق العناية بأفراده وتعميق
مفهوم املسؤولية االجتماعية عبر النصوص الشرعية املتظافرة
واملتوافرة ،ومن ذلك بيان القرآن الكريم بأن قيام الفرد بواجبه تجاه
مجتمعه عبادة تستند إلى قيم األخوة اإلنسانية والرحمة والتعاون ،ومن
أبرز األمثلة التي تتجلى فيها مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه ،األمر باملعروف
ُ
والنهي عن املنكر ،وبه تتحقق الخيرية للمجتمع كما في قوله تعالى }:ك ُنت ْم
َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
اَّلل
وف وتن َهون ع ِن املنك ِر وتؤ ِمنون ِب ِ
اس تأمرون ِباملعر ِ
خير أم ٍة أخ ِرجت ِللن ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َّ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َن َ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ نَ
اسقو {
اب لكان خيرا لهم ِمنهم املؤ ِمنو وأكثرهم الف ِ
ولو آمن أهل ال ِكت ِ
(سورة آل عمران ،اآلية  .)110وهذا يؤكد عظمة اإلسالم وعامليته ،من
خالل تعزيز اإلحساس باملسؤولية االجتماعية لكل فرد من أفراد املجتمع،
والتأكيد على تدعيمها عبر قيام كل فرد من أفراده بمسؤوليته التي أمره
هللا عز وجل بها ،ودعا إليها النبي املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -تجاه
نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل تحقيق مقاصد الشرعية التي تؤكد على
"إسعاد الفرد والجماعة ،بتحقيق الخير ،وإبعادهم عن الشر؛ وذلك
ً
رعاية ملصالحهم ،وحفاظا على حقوقهم ،إذ لهذه الغاية نزلت الشرائع
السماوية ملصالح العباد في العاجل واآلجل .ومن هذا املنطلق تدخل
املسؤولية في شمول الرحمة" [.[21
مكونات املسؤولية االجتماعية:
أوضح عثمان [ ،]16والقيس ي ونجف [ ،]22أن املسؤولية االجتماعية
تتكون من ثالثة عناصر أساسية يمكن إجمالها فيما يأتي:
ً
 .1االهتمام ُويقصد به ارتباط الفرد بالجماعة التي ينتمي إليها ،ثقافيا
ً
ً
واجتماعيا وعاطفيا ،مع املحافظة على عمر الجماعة الزمني ،واتحاد
أفراده وتماسكهم ضد املؤثرات الخارجية التي قد تضعضع وحدة
وتماسك الجماعة ،والعمل األكيد على دعم الجماعة لتحقيق أهدافها،
ويندرج تحت عنصر االهتمام املستويات اآلتية:
 التفاعل العاطفي مع الجماعة :ويمثل املستوى األولي لتجسيد معانيً
االهتمام بالجماعة وأقلها تقدما؛ مما يجعل الفرد يعايش الحاالت
االنفعالية ألعضاء الجماعة ،ويتمثل ذلك في حديث النعمان بن بشير -
رض ي هللا عنه -بقوله :قال رسول هللا عليه وسلم(َ :م ُ
توادهم
ثل املؤمنين في ِ
ُ
َ
عضوَ ،
وتر ُ
ٌ
وتعاط ِفهمَ ،م ُ
تداعى له ُ
سائر
الجسد ،إذا اشتكى منه
ثل
اح ِمهم
ِ
بالسهر ُ
الجسد َّ
والح َّمى) [.[23
ِ
ِ
ُّ
 التوحد مع الجماعة :وهي من أهم مستويات االهتمام وهو ما يعرفباملصير املشترك ،حيث يشعر الفرد بأنه ومجتمعه وجهان لعملة واحدة ال
ُيمكن الفصل بينهما ،وهنا يظهر ما يعرف بوحدة املصير ،وهذا املستوى
يجسد أهمية الفرد في صناعة مجتمعه ،من خالل مقترحاته وأفكاره
ِ
وأعماله ،ودرجة إسهامه في املحافظة عليه ،ويجسد ذلك حديث النعمان
بن بشير -رض ي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمُ :-
(مثل
القائم على حدود ََّّللا والواقع فيها كمثل قوم َ
َ
فأصاب
سفينة
استهموا على
ٍ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ َ
َ
أسفلها َف َ
ُ
ُ
ذين في أسفلها إذا استقوا َ
كان َّال َ
من
هم
وبعض
ها
أعال
هم
بعض
ِ
َ
ً
َّ
املاء ُّ
نؤذ من
ِ
مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم ِ
َ
ً
ُ
فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا
ً
جميعا) البخاري [.[24
ونجوا
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القواعد األساسية للمحافظة على كيان األسرة ،وحمايتها من التفكك
واالنهيار ،من خالل تشريع العديد من اآلداب واألخالقيات التي تجعل من
ً
ً
الفرد عضوا صالحا في املجتمع ،كالتكافل ،واحترام االخرين ،والتعاون
واألمانة والصدق ،وتحمل املسؤولية تجاه األخرين .وبناء على ذلك يعظم
دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مسؤولية الفرد تجاه أسرته بتذكيره
الدائم بعظم ذلك وأهميته عبر النقاط اآلتية:
ً
ً
 حث الطلبة على بر الوالدين قوال وفعال ،ومساعدتهم وقضاء حاجاتهم،واإلحسان إليهما استجابة ألمر هللا تعالى وأمر النبي -صلى هللا عليه وسلم-
ْ
َ َّ َ
َ
ْ َّ
 ،إذ يقول املولى سبحانه وتعالىَ } :وق َض ى َرُّب َك أال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ َّي ُاه َو ِبال َو ِال َد ْي ِن
َ
ْ َ ً َّ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ
ُ َ َ َ َّ ُ
َ
اله َما فال ت ُقل ل ُه َما أ ٍف َوال
ند َك ال ِك َب َر أ َح ُد ُه َما أ ْو ِك
ِإحسانا ِإما يبلغن ِع
َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ ْ ً َ
َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُّ
َ
ْ
َ
ً
َّ
تنهرهما وقل لهما قوال ك ِريما ( )23واخ ِفض لهما جناح الذ ِل ِمن الرحم ِة
َو ُقل َّرب ْار َح ْم ُه َما َك َما َرَّب َياني َ
ص ِغ ًيرا{ (سورة األسراء ،اآليتان ،)24-23وجاء
ِ
ِ
ٌ
ل
هللا صلى هللا
رسو
إلى
رجل
قال(:جاء
عنه
هللا
ي
رض
هريرة
أبي
حديث
في
ِ ِ
ُّ
َ
ُ
عليه وسلم فقال :يا رسول هللا ،من أحق الناس بحسن َ
صحابتي؟ قال:
ِ
ُِ
ِ
ُ
ُ
ُّ
أ ُّمك .قال :ثم من؟ قال :ثم أ ُّمك .قال :ثم من؟ قال :ثم أمك .قال :ثم من؟
قال :ثم أبوك) ،البخاري [.[24
 القيام بالواجب الشرعي تجاه أفراد األسرة كإلقاء السالم والحرص علىإفشائه؛ رغبة في شيوع املحبة بين أفراد األسرة فكما جاء في حديث أبي
هريرة -رض ي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(:-ال
ُّ ُ َ
َ ُ
حتى ُتؤمنوا ،وال تؤمنوا َّ
الجن َة َّ
دخلو َن َّ
حتى َت ُّ
حابواَ ،أوال أدلكم على ش ٍيء
ت
ِ
ِ
َّ َ َ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم) ،]23[ ،ومعاونة األهل في
مهام األسرة إقتداء بالنبي -صلى هللا عليه وسلم ،-حيث كان في خدمة أهله
يخصف النعل ويرقع الثوب ويغسل البيت وغيرها ،وكذلك مشاركة األهل
في أفراحهم وتهنئتهم بها ،ومواساتهم في األحزان واألتراح ،وانتقاء أطايب
ً
الكالم في الخطاب والتحدث ،كإنتقاء أطايب الثمر تحقيقا لكمال اإليمان.
 .2مجال تعزيز املسؤولية االجتماعية املتعلقة باملدرسة:
تعد املدرسة هي املؤسسة االجتماعية الرسمية التي أنشأها املجتمع
للقيام بوظيفة التربية والتنشئة االجتماعية الصحيحة ونقل الثقافة
وحضارة املجتمع بين األجيال ،وتوفير البيئة املحفزة لنمو املتعلمين،
ً
ً
ً
ً
جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا ،ولذا فإن "املدرسة هي البيئة الثانية
للطالب ،وهي مصانع الحياة االجتماعية ومصانع التعلم وفيه يقض ي
الطالب جزء كبير من حياته اليومية يتلقى فيها صنوف التربية وألوان
العلم واملعرفة ،وهي عامل جوهري في تكوين شخصية الفرد وتقدير
اتجاهاته وسلوكه وعالقته باملجتمع األكبر" ،املطرفي [ ،]26ومن خالل
الجماعات التربوية ومجموعة الرفاق التي يتعلم الفرد من خاللها الكثير
من املعايير االجتماعية بشكل منظم ،عن طريق األنشطة التعليمية
التربوية والبرامج اإلثرائية والتي لها األثر الكبير في تنمية املسؤولية
االجتماعية لدى أفراد املجتمع ،كأن يتعلم الفرد حقوقه وواجباته مما
يساعده على ضبط انفعاالته ،واملواءمة بين احتياجات الفرد واحتياجات
املجتمع ،وشيوع التعاون والتكافل وغيرها ،لذا فإن معلم العلوم الشرعية
البد أن يعزز املسؤولية االجتماعية لدى طالبه تجاه مدرستهم من خالل
النقاط اآلتية:
 توفير البيئة التعليمية واملناخ األكاديمي اإليجابي ،والذي يسمح بدرجةمن التفاعل االجتماعي بين منسوبي املؤسسة التعليمية؛ مما يعزز مشاعر
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الوالء واالنتماء للمؤسسة التعليمية كمجتمع مصغر ،ومن ثم املجتمع
الكبير ].[7
 احترام أنظمة املدرسة وقوانينها ،والتي من شأنها ضمان سير العمليةالتعليمية وفق األهداف والخطط املرسومة ،وتهيئة الفرد للتقيد بأنظمة
املجتمع خارج أسوار املدرسة.
 احترام العاملين باملدرسة من الهيئة التعليمية واإلدارية وعمال النظافةوغيرهم ،والتعامل معهم وفق املنهج النبوي كما جاء في حديث عائشة -
َ
َ
الناس
رض ي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(:-أ ِنزلوا
ََ
منازلهم) [.[27
 تعزيز سمعة املدرسة ،والعمل الجاد على املحافظة على ثقة املجتمع بها. اإلسهام في رقي مستوى املؤسسة التعليمية ،عن طريق العنايةباملخرجات التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة فيها ،من خالل املعلم
املؤهل والتحصيل الجيد وغيرها.
 تقديم املؤسسة التعليمية العديد من البرامج واألنشطة والدوراتالتدريبية ،والتي من شأنها ترجمة املفاهيم النظرية العلمية إلى سلوكيات
حياتية ،التي ينعكس أثرها على املجتمع على املدى القريب والبعيد.
ً
 الشراكة املجتمعية مع مؤسسات املجتمع املدني األخرى؛ تحقيقا للرؤيةالوطنية للملكة العربية السعودية ،وتأكيدها ألهمية املسؤولية
املجتمعية للمسؤؤات التعليمية ،وذلك عن طريق توظيف الطاقات
البشرية واستثمار قدراتها وإمكانياتها وتحويلها إلى منتجات وطنية فعالة
في املجتمع.
 تبني القيادات التعليمية ملفاهيم املسؤولية املجتمعية. الخلط بين املسؤولية املجتمعية وبين العمل الخيري ،وغياب التخطيطاالستراتيجي الواضح املعالم واملحدد ألوليات املسؤولية املجتمعي في
املجتمع.
 الحرص على توجيه الطالب الختيار الصاحب والقرين ،ملا له من دوربارز في بناء وتكوين شخصية اإلنسان.
 .3مجال تعزيز املسؤولية االجتماعية املتعلقة باملجتمع:
املدرسة مؤسسة اجتماعية؛ لذا من الواجب معايشة قضايا املجتمع
واهتماماته ،رغبة في إيجاد البيئة الصحية التي تعمل على إيجاد الحراك
االجتماعي املتزن الذي يسهم في إصالح وتغيير املجتمع ،والرقي به نحو
األفضل ،ومن هنا على املعلم القيام بالعديد من املمارسات التي يمكن أن
تعزز املسؤولية االجتماعية في نفوس الطلبة تجاه مجتمعهم من خالل ما
يأتي:
 توعية الطالب بقيم املجتمع وعاداته وتقاليده وتاريخه وحضارته. التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع ،االجتماعية والسياسيةواالقتصادية والصحية ،ومناقشتها مع الطلبة مما ينمي فيهم ثقافة
الحوار والتواصل مع أفراد املجتمع.
 تثمين الخدمات واملنجزات االجتماعية وتشجيع الطلبة على االستفادةمنها.
 الحفاظ على املمتلكات العامة ،واملشاركة في صيانتها. .4مجال تعزيز املسؤولية االجتماعية املتعلقة بالوطن:
 التأكيد على الوحدة الوطنية والتالحم والتكافل ،وتعميق مفاهيم األخوةاإلسالمية بين أفراد املجتمع والحفاظ على الحقوق العامة املشتركة
48

والخاصة للمواطنين واملقيمين لقوله تعالى} :إ َّن َما ْاملُ ْؤم ُنو َن إ ْخ َو ٌة َف َأ ْ
ص ِل ُحوا
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َّ َ َ َّ ُ ُ
َّللا ل َعلك ْم ت ْر َح ُمون{ (سورة الحجرات ،اآلية ،)10وفي
بين أخويكم ۚ واتقوا
الناس وقال :إنَّ
َ
حديث جابر بن عبدهللا -رض ي هللا عنه -قال ...(:فخطب
َ
ُ َ
َ
شهركم هذا ،في
دماءكم وأموالكم حر ٌام عليكم ،كح ْرم ِة ِ
يومكم هذا ،في ِ
ٌ
َّ َّ
موضوع،
الجاهلية تحت قدمي هاتين
أمر
ِ
ِ
بلدكم هذا ،أال وإن كل ش ٍيء من ِ
ٌ
ُ
الجاهلية موضوعة.[23[ )...
ودماء
ِ
 التصدي للمؤامرات التي تحاك للمملكة العربية السعودية عبر وسائلاإلعالم املرئية واملقروءة ،ووسائل اإلعالم الجديد كالفيس بوك وتويتر
وغيرها .
 تأكيد املؤسسة التعليمية على الوالء واالنتماء الوطني عن طريق التأكيدعلى املنجزات الوطنية واإلشادة بها.
أهمية تعزيز املسؤولية االجتماعية في املرحلة الثانوية:
إن الشباب هم عماد الوطن ،وسر نهضته وبناء حضارتها في مرحلة
القوة والعطاء املتدفق ،فهم بما يتمتعون به من قوة عقلية وبدنية
ونفسية قادرون على أن يحملوا لواء الدفاع عن الوطن ضد األعداء في
حال الحرب ،ويسعون إلى البناء والتنمية في حال السلم .ولقد اعتنى
ً
ً
اإلسالم بالشباب عناية فائقة ووجههم توجيها سليما نحو البناء والنماء
والخير ،ويتمثل ذلك في تهذيب األخالق وشحذ الهمم ،وتوجيه طاقاتهم
وإعدادهم لتحمل املسؤولية االجتماعية في قيادة األمة ،كما شجعهم على
العمل والعبادة .وقد أوضح الصوفي [ ]28أهمية تعزيز املسؤولية
االجتماعية في نفوس طلبة املرحلة الثانوية لكونها مرحلة حاسمة في حياة
ُ
اإلنسان ،حيث يكتسب فيه الطالب العديد من القيم واملثل العليا التي
ً
يقتدي بها في حياته ،ويكتسب عددا من السمات والخصائص العقلية
واالنفعالية واالجتماعية واملهارية والسلوكية ،التي تمكنه من االستعداد
ملرحلة التعليم الجامعي ،ويمكن تنمية املسؤولية االجتماعية في شخصية
الطالب عن طريق ممارسة العديد من األنشطة ،التي تنمي فيهم روح
املسؤولية ،ويكون ذلك بأداء الحقوق والواجبات في جميع مجاالت الحياة
املختلفة ،مع القدرة على القيام بأدوارهم بأكمل وجه ،من أجل تحقيق
التقدم والتنمية للمجتمع .ويوضح نجاتي [ ،]29بأن الشعور باملسؤولية
يصاحب الصفات املهمة للشخصية السوية؛ وما ذاك إال ألن الفرد يضحي
في سبيل الجماعة والصالح العام.
ً
وتزداد أهمية تنمية املسؤولية لدى الشباب ،لكونها ترتبط ارتباطا
ً
مباشرا بواقع النهوض باملجتمع "ومواجهة األخطار والتحديات املحيطة
به ،واالنطالق نحو تحقيق األهداف العليا للمجتمع ،ويضمن املسيرة
الصحيحة للمجتمع عن طريق تعميق الوعي االجتماعي والسياس ي لالفراد،
هذا الوعي الذي يجعلهم تواقين لخدمة املجتمع والتضحية بالغالي
والنفس ي ،من أجل تقدمه ونهوضه وتحقيق أهدافه ،وإزالة أو تخفيف
حدة األخطار والتحديات املحيطة به" [.[30
 .4الدراسات السابقة
 .1دراسة آل سعود [ :]31حيث هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى
املسؤولية لدى الطالبات في املرحلة الثانوية ،وإيضاح دور املدرسة في
تنمية املسؤولية لدى الطالبات في املرحلة الثانوية ،وتحديد أوجه
القصور في تأدية املدرسة لدورها املطلوب ،وتحديد املعوقات التي تحد
من قيام املدرسة بأداء دورها املطلوب في تنمية املسؤولية االجتماعية،

واقتراح توصيات مناسبة ُيمكن أن تتخذها املدرسة لتنمية املسؤولية
االجتماعية لدى طالبات املرحلة الثانوية ،واستخدمت الباحثة املنهج
الوصفي التحليلي ،واتخذت من االستبانة أداة لجمع بيانات الدراسة،
وتوصلت الدراسة إلى ضرورة االهتمام بتنمية املسؤولية االجتماعية لدى
طالبات املرحلة الثانوية ،ودعوة املؤسسات التربوية إلى بذل املزيد من
االهتمام باألنشطة املدرسية والتركيز على الجوانب التي تنمي املسؤولية
لدى الطالبات.
 .2دراسة الصوفي [ :]28حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة
ممارسة معلمي املرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز املسؤولية االجتماعية
لدى طلبتهم في ضوء املعايير اإلسالمية بمحافظة غزة من وجهة نظر
الطلبة ،والكشف على أثر متغيرات الدراسة (املنطقة ،الجنس،
التخصص ،التحصيل الدراس ي)على دور املعلم ،وقد استخدمت الباحثة
املنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم جمع بيانات الدراسة بواسطة االستبانة
ومن أبرز نتائج الدراسة أن املعلم يقوم بتعزيز املسؤولية االجتماعية لدى
طلبته ،إال أنه بحاجة إلى مزيد من التطوير والدعم ،كما أنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة لدرجة ممارسة معلمي
ُ
املرحلة الثانوية لدورهم في تعزيز املسؤولية االجتماعية ،تعزى ملتغير
املنطقة التعليمية وملتغير الجنس لصالح اإلناث ،وملتغير التخصص
لصالح القسم الشرعي ،وملتغير التحصيل ،وقد أوصت الدراسة إلى إتاحة
الفرصة للطلبة في املشاركة في األنشطة الطالبية ،مما ينمي الكثير من
جوانب املسؤولية االجتماعية ،وضرورة االهتمام بإعداد معلم املرحلة
الثانوية وتأهيله بما يناسب احتياجات املجتمع.
 .3دراسة العنزي [ :]5حيث هدفت الدراسة إلى بناء وتنفيذ برنامج
إرشادي لتنمية املسؤولية االجتماعية واملواطنة لدى عينة من الشباب
السعودي ،وقد استخدم الباحث مقياس املسؤولية االجتماعية
ً
واملواطنة لجمع بيانات الدراسة ،حيث شارك  30طالبا في الدراسة ،وقد
توصلت الدراسة إلى وجود فروق في تنمية املسؤولية االجتماعية ذات
داللة إحصائية بعد تطبيق البرنامج لصالح املجموعة التجريبية ،وقد
أوصت الدراسة إلى ضرورة إجراء العديد من الدراسات والبحوث
العلمية ،بهدف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى النش ئ بمختلف
مراحلهم العمرية والتعليمية ،والعمل على تضمين املناهج التعليمية
بالعديد من الرسائل التوعوية السيما في املراحل التعليمية املبكرة.
 .4دراسة صمادي والبقعاوي [ :]9حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن
مستوى املسؤولية االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية في منطقة
ً
حائل ،والتحقق من درجة اختالفها تبعا الختالف (الحالة االجتماعية
لألسرة ،ودخل األسرة الشهري ،واملستوى التعليمي للوالدين ومنطقة
السكن) ،وقد استخدم الباحثان مقياس املسؤولية االجتماعية لجمع
ً
بيانات الدراسة ،حيث شارك في الدراسة  1026طالبا من طالب املرحلة
الثانوية ،وقد توصلت الدراسة إلى فروق ذات داللة إحصائية لصالح ذوي
الدخل األسري الشهري املرتفع واملستوى التعليمي الجيد للوالدين ولألسر
ذات األبوين املتواجدين ،وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور أعضاء
الهيئة التعليمية باملدارس واألنشطة املدرسة في تنمية املسؤولية
االجتماعية لدى طلبة التعليم الثانوي.
تعليق عام على الدراسات السابقة:
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من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن معظم الدراسات
واألبحاث السابقة أكدت على أهمية املسؤولية االجتماعية ،وضرورة
تفعيل دور املؤسسات التعليمية بكافة مكوناتها في تعزيز املسؤولية
االجتماعية في نفوس الطالب والطالبات ،واعتمدت الدراسة امليدانية
للوقوف على املشكلة البحثية ،والخلوص إلى النتائج العلمية التي
ستساهم في الرقي بدرجة ممارسة الطالب والطالبات للمسؤولية
االجتماعية ،ومن أبرزها العناية باملعلم وإعداده ،واألنشطة الطالبية
وتفعليها في األوساط الطالبية .والشك أن الدراسة الحالية أفادت من
الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة ،واإلنطالق من أبرز
النتائج البحثية التي توصلت إليها ،إال أن الدراسة الحالية انفردت بتناولها
دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى
طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية ،ألهمية دور
معلم العلوم الشرعية في بناء وتكوين شخصيات الطالب لتعليمه ملقررات
العلوم الشرعية بمختلف أفرعها ،كالقرآن الكريم والتجويد والتفسير
والتوحيد والفقه والحديث والثقافة اإلسالمية ،والتي تحث في مجملها على
العناية باملجتمع واإلسهام في إصالحه.
مجع البياانت الكمية
وحتليلها

2018

1

 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهج البحث
استخدم الباحث املنهج املختلط والذي يهدف إلى جمع بيانات كمية
ونوعية من عينة الدراسة بناء على أداة الدراسة في دراسة واحدة " ،وقد
ظهرت هذه الفكرة في عام 1959م ،عندما قام كامبل وفيسك باستخدام
عدة طرق لدراسة صدق السمات النفسية" أبو عالم [ ،]32ويساعد هذا
املنهج البحثي في فهم مشكلة البحث بصورة أعمق ،ويساعد على إبراز
نواحي القوة في كل من البيانات الكمية والبيانات النوعية .وقد استخدم
ً
أكثر تصاميم املنهج املختلط شيوعا في البحوث النفسية والتربوية ،وهو
ما ُيعرف بالتصميم التفسيري ويتم في املرحلة األولى من هذا التصميم
جمع بيانات كمية ،أما جمع البيانات النوعية فيأتي في املرحلة الثانية
للمساعدة في تفسير النتائج الكمية وشرحها وتعميقها" ،واملنطلق الذي
ُ
يقف وراء هذا التصميم هو أن البيانات الكمية ونتائجها تعطي صورة
عامة عن مشكلة البحث ،ولذلك فهناك حاجة إلى القيام بمزيد من جمع
البيانات النوعية لتنقية الصورة العامة وتفصيلها وشرحها" [.[32
والشكل التالي يوضحه:

املرحلة الالحقة

مجع البياانت النوعية

مرحلة تفسري

وحتليلها

النتائج وربطها

شكل 1
يوضح الخطوات التفصيلية للتصميم التفسيري باملنهج املختلط

وذلك خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي 1438/1437هـ ،والبالغ
ً
ً
عددهم ( )120مشرفا تربويا وفق إحصائية اإلدرات التعليمية املشاركة في
الدراسة ،ولصغر مجتمع الدراسة فقد تم تضمين جميع أفراد املجتمع
عينة الدراسة في جمع البيانات الكمية ،وقام الباحث باختيار عدد ()10
ً
مشرفين عشوائيا لجمع البيانات النوعية وكانت على النحو اآلتي:

ب .مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير في
اإلدارات التعليمية التالية :اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ،وإدارة
التعليم بمحافظة محايل عسير ،وإدارة التعليم بمحافظة رجال أملع،
وإدارة التعليم بمحافظة بيشة ،وإدارة التعليم بمحافظة النماص ،وإدارة
التعليم بمحافظة سراة عبيدة ،وإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب،

جدول 1
يوضح عدد مشرفي العلوم الشرعية باإلدارات التعليمية بمنطقة عسيراملشاركين في جمع بيانات الدراسة الكمية
م
1
2
3
4
5
6
7

م
1

عدد مشرفي العلوم الشرعية العاملين بها
40
20
13
18
12
10
7

اإلدارة التعليمية
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير
إدارة التعليم بمحافظة رجال أملع
إدارة التعليم بمحافظة بيشة
إدارة التعليم بمحافظة النماص
إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة
إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب

جدول 2
يوضح عدد مشرفي العلوم الشرعية باإلدارات التعليمية بمنطقة عسيراملشاركين في جمع بيانات الدراسة النوعية
عدد املشاركين في املقابلة
اإلدارة التعليمية
2
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
2
إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير
1
إدارة التعليم بمحافظة رجال أملع
2
إدارة التعليم بمحافظة بيشة
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م

عدد املشاركين في املقابلة
1
1
1

اإلدارة التعليمية
إدارة التعليم بمحافظة النماص
إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة
إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب

( ،)0,63 ،0,94كما بلغ معامل الثبات الكلي ( ،)0,94األمر الذي يؤكد
صالحية األداة للتطبيق امليداني.
السؤال األول :ما درجة ممارسة معلمو العلوم الشرعية لدورهم في تعزيز
مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر
مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير؟
املحور األول :مسؤولية الطالب تجاه أسرته:
ُي َب ِي ُن الجدول (َّ )4أن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي العلوم
َّ
الش َّ
رعية حول دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية
االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه أسرهم قد تراوحت بين (3.81
–  )3.05وأن املتوسط الحسابي العام للمحور ( )3.42واالنحراف املعياري
العام للمحور ( ،)1.12حيث يحتل محور مسؤولية الفرد تجاه أسرته
املركز الثاني بين محاور األداة .كما يتضح من الجدول ( )4أن الفقرة رقم1
" الحث على بر الوالدين واإلحسان إليهما "جاءت باملرتبة األولى بمتوسط
حسابي ( )3.81وانحراف معياري ( ،)1.36ويعلل ذلك األستاذ صالح -أحد
أفراد عينة املقابلة واملشرف بإدارة التعليم بمحافظة محايل عسير-
بتأكيد معلمي العلوم الشرعية املستمر على تلك القيمة املجتمعية
ً
ً
تحقيقا لرض ى هللا تعالى في املقام األول ولتماسك املجتمع ثانيا ،ولكون
مقررات العلوم الشرعية بمختلف أفرعها تؤكد هذه القيمة املجتمعية
بأسلوب مباشر أو غير مباشر .كما جاءت الفقرة رقم  " 8الحث على
حفظ أسرار األسرة" في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( ،)3.63وانحراف
معياري ( ،)1.37ويؤكد األستاذ علي-املعلم باإلدارة العامة للتعليم
ً
بمنطقة عسير -أهمية تعزيز هذه القيمة في نفوس الطالب خصوصا مع
شيوع استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،والتي أذابت الخصوصية بين
األفراد واملجتمعات ،وجاءت في املرتبة الثالثة الفقرة رقم  " 2الحث على
توقير الكبير واحترام الصغير" بمتوسط حسابي ( )3.53وانحراف معياري
( ،)1.34وكما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم  " 3الحث على صلة
األرحام واألقارب" جاءت في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ()3.48
وانحراف معياري ( ،)1.18وجاءت الفقرة  4في املرتبة الخامسة " الحث
على معاملة األهل واألقارب بالحسنى" بمتوسط حسابي ( )3.44وانحراف
معياري ( ،)1.45وجاءت الفقرة رقم  "6الحث على وحدة األسرة وتماسكها
" في املرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( )3.24وانحراف معياري (،)1.02
ويؤكد األستاذ مشرف -املشرف بإدارة التعليم بمحافظة بيشة -أهمية
تلك القيمة وعظم دور معلم العلوم الشرعية في تعزيزها سيما في ظل
الهجوم على األسرة ومحاولة تفكيكها عبر وسائل اإلعالم املرئية واملقروؤة
واملسموعة ،وجاءت الفقرة  " 7الحث على مشاركة أفراد األسرة أفراحهم
وأتراحهم" في املرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( )3.17وانحراف معياري
( )1.54ويؤكد األستاذ سالم -املشرف بإدارة التعليم بمحافظة محايل-
األثر البالغ ملشاركة أفراد األسرة لبعضهم البعض األفراح واألتراح على
تماسك األسرة ووحدتها ،واألثر العاطفي الوجداني لذلك على أفراد

ج .أداة الدراسة
قام الباحث باستخدام أداتين لجمع بيانات الدراسة هما:
 .1األداة الكمية وهي االستبانة ،فبعد إطالع الباحث على األدبيات
والدراسات السابقة التي تناولت املسؤولية االجتماعية وما يتعلق بها من
ً
مفاهيم أخرى كاملواطنة وغيرها وخصوصا دراسة الصوفي [ ،]28والتي
أفاد منها الباحث في بتصميم وإعداد االستبانة والتي مرت بالخطوات
التالية:
 تحديد مجاالت االستبانة وهي أربعة مجاالت :مسؤولية الفرد تجاهاألسرة ،ومسؤولية الفرد تجاه مدرسته ،ومسؤولية الفرد تجاه مجتمعه،
ومسؤولية الفرد تجاه وطنه.
 صياغة فقرات مجاالت االستبانة. إعداد االستبانة في صورتها األولية مشتملة على املعلومات األولية للعينةاملشاركة في الدراسة ،وكذلك فقرات االستبانة ،وعددها ( )30عبارة.
 .2األداة النوعية وهي املقابلة ،فبعد جمع الباحث للبيانات الرقمية
باستخدام االستبانة وتحليلها قام الباحث بإجراء مقابلة مع ()10
مشرفين من مشرفي العلوم الشرعية الستيضاح نتائج بعض عبارات
االستبانة ،ولإلسهام في بناء التصور املقترح لدور معلم العلوم الشرعية في
تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية.
صدق األداة:
ُ
للتأكد من صالحية أداة الدراسة لتحقيق الهدف الذي أعدت من
أجله ،قام الباحث بتطبيق الصدق الظاهري ،وصدق املحتوى ،من خالل
عرضها على مجموعة من املحكمين في التعليم العام والعالي باململكة
العربية السعودية ،بهدف التحقق من مناسبة الصياغة اللغوية،
ومناسبة فقرات األداة لغرض الدراسة ،وقد بلغ عدد املحكمين ستة
ً
عشر محكما من املتخصصين في تدريس العلوم الشرعية ،وقد وردت
العديد من املالحظات واملقترحات اإلثرائية لألداة املتعلقة بالصياغة
اللغوية وغيرها ،وفي ضوئها قام الباحث بإعداد االستبانة في صورتها
ً
النهائية ،حيث تكونت االستبانة في صورتها النهائية من ( )26فقرة ،وقد
أعطي لكل فقرة ً
ً
مدرجا وفق سلم (ليكرت) الخماس ي لتقدير دور
وزنا
معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة
املرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير،
كما قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة ،وذلك
بحساب معامالت ارتباط بيرسون لقياس بين كل فقرة والدرجة الكلية
للمحور التابعة له ،وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)0.44 ،0.95وهي
معامالت ارتباط دالة جمعيها عند مستوى داللة  0,01فأقل ،مما يدل
على صالحية االستبانة للتطبيق امليداني.
ثبات األداة:
َ
َّ
بالنسبة لثبات االستبانة فقد تم التحقق من ثبات أداة الدراسة
باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا) ،حيث أظهرت قيمته أن أداة الدراسة
تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،حيث تراوحت قيم معامل الثبات بين
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" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.05وانحراف معياري (.)1.46

األسرة ،وجاءت الفقرة رقم  " 5الحث على معاونة األسرة في إدارة شؤونها"

جدول 3
املتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلم العلوم الشرعية لدوره في تعزيزمفاهيم مسؤولية الطالب تجاه أسرته
االنحراف املعياري
الترتيب
املتوسط الحسابي
العبارة
م
1
1.36
3.81
الحث على بر الوالدين واإلحسان إليهما
1
2
1.37
3.63
الحث على حفظ أسرار األسرة
8
3
1.34
3.53
الحث على توقير الكبير واحترام الصغير
2
4
1.18
3.48
الحث على صلة األرحام واألقارب
3
5
1.45
3.44
الحث على معاملة األهل واألقارب بالحسنى
4
6
1.02
3.24
الحث على وحدة األسرة وتماسكها
6
7
1.54
3.17
الحث على مشاركة أفراد األسرة أفراحهم وأتراحهم.
7
8
1.46
3.05
الحث على معاونة األسرة في إدارة شؤونها
5
1.12
3.42
املتوسط العام للمحور*

ً
مستقبال ،واملدرسة بمثابة البيئة التجريبية لتقويم سلوك الطالب
النظامي ،وجاءت في املرتبة الثالثة الفقرة رقم  " 2احترام العاملين
باملدرسة من الهيئة التعليمية واإلدارية وعمال النظافة وغيرهم"
بمتوسط حسابي ( )3.43وانحراف معياري ( ،)1.16وكما يتضح من
الجدول أن الفقرة رقم  " 5املشاركة في األنشطة الطالبية والبرامج
التوعوية" جاءت في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )3.38وانحراف
معياري ( ،)1.20وجاءت الفقرة  3في املرتبة الخامسة " اإلسهام في الرقي
بمستوى املؤسسة التعليمية من خالل التحصيل الجيد" بمتوسط
حسابي ( )2.99وانحراف معياري ( ،)1.33وجاءت الفقرة رقم  "6املشاركة
في املناسبات واالحتفاالت املدرسية" في املرتبة السادسة بمتوسط حسابي
( )2.65وانحراف معياري ( ،)1.30وجاءت الفقرة  " 7معرفة الحقوق
والواجبات املناطة باملتعلم" في املرتبة السابعة بمتوسط حسابي ()2.63
وانحراف معياري ( ،)1.45وقد أوضح األستاذ جابر -املشرف باإلدارة
العامة للتعليم بمنطقة عسير -بأن إدراك الطالب ومعرفته ألهم حقوقه
ً
ً
ً
كطالب وأبرز الواجبات امللقاة على عاتقه يصنع منه عنصرا إيجابيا فاعال
في مجتمعه ،ويمكنه من العمل في إطار تلك الحقوق والواجبات بالتعاون
مع بقية زمالئه.

* املتوسط الحسابي من  5درجات
املحور الثاني :مسؤولية الطالب تجاه مدرسته:
يتضح من الجدول (َّ )5أن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي
العلوم َّ
الش َّ
رعية حول دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم
املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه مدارسهم قد
تراوحت بين ( )2.63 – 4.35وأن املتوسط الحسابي العام للمحور ()3.31
واالنحراف املعياري العام للمحور ( ،)0.88حيث يحتل محور مسؤولية
الفرد تجاه مدرسته املركز الثالث بين محاور األداة .كما يتضح من
الجدول ( )5أن الفقرة رقم  " 4الحرص على اختيار الصحبة الصالحة"
"جاءت باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.35وانحراف معياري (،)0.69
وأوضح األستاذ خالد -املشرف بإدارة التعليم بمحافظة النماص -أهمية
الصحبة للطالب سيما في املرحلة الثانوية لكونها مرحلة مهمة في بناء
الشخصية ومن خاللها يتحدد مسار الطالب املستقبلي .كما جاءت
الفقرة رقم  " 1احترام أنظمة املدرسة وقوانينها" في املرتبة الثانية
بمتوسط حسابي ( )3.72وانحراف معياري ( ،)1.26وإليضاح أهمية هذه
العبارة يبين األستاذ معيض -املشرف بإدارة التعليم بسراة عبيدة -بأن
التزام الطالب بأنظمة املدرسة يهيئه لاللتزام بأنظمة املجتمع والدولة

جدول 4
املتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلم العلوم الشرعية لدوره في تعزيزمفاهيم مسؤولية الطالب تجاه مدرسته
االنحراف املعياري
الترتيب
املتوسط الحسابي
العبارة
م
1
0.69
4.35
الحرص على اختيار الصحبة الصالحة
4
2
1.26
3.72
احترام أنظمة املدرسة وقوانينها.
1
3
1.16
3.43
احترام العاملين باملدرسة من الهيئة التعليمية واإلدارية وعمال النظافة وغيرهم.
2
4
1.20
3.38
املشاركة في األنشطة الطالبية والبرامج التوعوية
5
5
1.33
2.99
اإلسهام في الرقي بمستوى املؤسسة التعليمية من خالل التحصيل الجيد.
3
6
1.30
2.65
املشاركة في املناسبات واالحتفاالت املدرسية
6
7
1.45
2.63
معرفة الحقوق والواجبات املناطة باملتعلم
7
0.88
3.31
املتوسط العام للمحور*

االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه مجتمعه قد تراوحت بين
( )2.04 – 3.20وأن املتوسط الحسابي العام للمحور ( )2.54واالنحراف
املعياري العام للمحور ( ،)0.54حيث يحتل محور مسؤولية الفرد تجاه
مجتمعه املركز الرابع بين محاور األداة .كما يتضح من الجدول ( )6أن

* املتوسط الحسابي من  5درجات
املحور الثالث :مسؤولية الطالب تجاه مجتمعه:
ُي َب ِي ُن الجدول (َّ )6أن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي العلوم
َّ
الش َّ
رعية حول دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية
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ُُ
الفقرة رقم" 1توعية الطلبة بالقيم واملثل واألفكار السائدة في املجتمع
"جاءت باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.20وانحراف معياري (،)0.40
ويبين األستاذ حسن -املشرف بإدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب-
أن توعية الطالب بقيم مجتمعهم وعاداته وتقاليده أمر ضروري لغاية،
السيما في ظل العوملة وغياب الخصوصية الفردية واملجتمعية وتقدم
وسائل االتصال التقني والتكنولوجي ،والتي ساعدت على تداخل الثقافات
املجتمعية ،مما كان له األثر الواضح والسلبي على ُهوية األفراد .كما
جاءت الفقرة رقم  " 5تثمين الخدمات واملنجزات االجتماعية وتشجيع
الطلبة على االستفادة منها" في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()2.90
وانحراف معياري ( ،)1.21وجاءت في املرتبة الثالثة الفقرة رقم " 2
التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع االجتماعية ،كالفقر والبطالة وغيرها
" بمتوسط حسابي ( )2.39وانحراف معياري ( ،)0.73وكما يتضح من
الجدول أن الفقرة رقم  " 4التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع الصحية
كالتوعية من مخاطر نواقل األمراض وغيرها" جاءت في املرتبة الرابعة
بمتوسط حسابي ( )2.39وانحراف معياري ( ،)1.02وجاءت الفقرة  3في
املرتبة الخامسة " التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع االقتصادية

كترشيد اإلنفاق وعدم اإلسراف " بمتوسط حسابي ( )2.33وانحراف
معياري ( ،)1.02وقد أوضح األستاذ معاذ -املشرف التربوي بإدارة التعليم
ً
ً
بمحافظة بيشة -بأهمية إعداد الطالب في املرحلة الثانوية علميا وفكريا
ً
ً
وثقافيا واجتماعيا وتمليكه العديد من املهارات الضرورية كمهارة إدارة
األزمات والحوار وغيرها؛ ليسهم في دراسة املشكالت املجتمعية والصحية
واالقتصادية ملجتمعه الذي يعيش فيه ،ومعرفة أبرز أسبابها ُ
وس ُبل حلها
ً
ً
كيفيا وكميا ،والتي سيكون لها األثر الفاعل على تعزيز مسؤوليته
املجتمعية تجاه مجتمعه بإذن هللا تعالى ،وجاءت الفقرة رقم  "6الحفاظ
على املمتلكات العامة ،واملشاركة في صيانتها" في املرتبة السادسة بمتوسط
حسابي ( )2.04وانحراف معياري ( )0.71ويؤكد األستاذ إبراهيم -املشرف
بإدارة التعليم بمحافظة رجال أملع -أهمية مشاركة طالب املرحلة الثانوية
من خالل الحمالت التوعوية بأهمية املحافظة على املمتلكات العامة
كالحدائق واملمرات وغيرها ،والتي سيكون لها األثر البالغ في فئاتهم
العمرية ،عن طريق النشرات التوعوية واألفالم القصيرة والصيانة
الدورية وغيرها.

جدول 5
املتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلم العلوم الشرعية لدوره في تعزيزمفاهيم مسؤولية الطالب تجاه مجتمعه
املتوسط الحسابي االنحراف املعياري الترتيب
العبارة
م
ُُ
1
0.40
3.20
توعية الطلبة بالقيم واملثل واألفكار السائدة في املجتمع.
1
2
1.21
2.90
تثمين الخدمات واملنجزات االجتماعية وتشجيع الطلبة على االستفادة منها.
5
3
0.73
2.39
التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع االجتماعية كالفقر والبطالة وغيرها.
2
3
1.02
2.39
التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع الصحية كالتوعية من مخاطر نواقل األمراض وغيرها.
4
5
1.02
2.33
التفاعل االيجابي مع قضايا املجتمع االقتصادية كترشيد اإلنفاق وعدم اإلسراف.
3
6
0.71
2.04
الحفاظ على املمتلكات العامة ،واملشاركة في صيانتها.
6
0.54
2.54
املتوسط العام للمحور*

في املرتبة الثالثة الفقرة رقم  " 2الحفاظ على الحقوق العامة املشتركة
والخاصة للمواطنين واملقيمين" بمتوسط حسابي ( )3.64وانحراف
معياري ( ،)1.16وكما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم  " 4التأكيد على
حقوق الراعي على رعيته كالسمع والطاعة وغيرها" جاءت في املرتبة
الرابعة بمتوسط حسابي ( )3.62وانحراف معياري ( ،)0.76ويبين األستاذ
خالد-املشرف بإدارة التعليم بالنماص -أهمية تعريف الطالب بما افترضه
هللا تعالى للراعي على الرعية من السمع والطاعة في املنشط واملكره
والعسر واليسر ،وأن ذلك ضمانة الستقرار املجتمعات والشعوب والبعد
عن اإلشاعات املغرضة والتي من شأنها التهوين من حقوق الراعي على
رعيته وإشاعة الفوض ى الخالقة في املجتمعات ،وجاءت الفقرة " 5
التأكيد على أهمية سالمة مصدر التلقي عند الطلبة "في املرتبة الخامسة
بمتوسط حسابي ( )2.68وانحراف معياري ( ،)1.20وقد أوضح األستاذ
علي-املشرف باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير -أهمية تزويد طالب
ً
املرحلة الثانوية باملصادر املأمونة للتلقي خصوصا في القضايا السيادية
التي تتعلق بأمن الوطن واملواطن ،والصدور عن آراء العلماء الربانين
ً
الراسخين وااللتفاف حولهم وخلف قيادتهم خصوصا في زمن الفتن.

* املتوسط الحسابي من  5درجات
املحور الرابع :مسؤولية الطالب تجاه وطنه:
يتضح من الجدول (َّ )7أن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي
العلوم َّ
الش َّ
رعية حول دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم
املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه وطنهم قد تراوحت
بين ( )2.68 – 3.96وأن املتوسط الحسابي العام للمحور ()3.57
واالنحراف املعياري العام للمحور ( ،)0.76حيث يحتل محور مسؤولية
الفرد تجاه وطنه املركز األول بين محاور األداة .كما يتضح من الجدول ()7
أن الفقرة رقم" 1التأكيد على الوحدة الوطنية والتالحم والتكافل بين
أفراد املجتمع "جاءت باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.96وانحراف
معياري ( ،)0.86وقد أوضح األستاذ صالح -املشرف بإدارة محايل عسير-
بضرورة التأكيد الدائم على الوحدة الوطنية كمكتسب وطني ينبغي
الحفاظ عليه ،وتعظيم الوطن واملواطنة في نفوس طالب املرحلة الثانوية
ً
خصوصا وبقية الطالب على وجه العموم ،كما جاءت الفقرة رقم " 3
التحذير من خطورة اإلشاعات املغرضة وتحصين الطلبة تجاهها" في
املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.96وانحراف معياري ( ،)0.92وجاءت

جدول 6
املتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلم العلوم الشرعية لدوره في تعزيزمفاهيم مسؤولية الطالب تجاه وطنه
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7

م
1
3
2
4
5

العبارة
التأكيد على الوحدة الوطنية والتالحم والتكافل بين أفراد املجتمع.
التحذير من خطورة اإلشاعات املغرضة وتحصين الطلبة تجاهها.
الحفاظ على الحقوق العامة املشتركة والخاصة للمواطنين واملقيمين.
التأكيد على حقوق الراعي على رعيته كالسمع والطاعة وغيرها.
التأكيد على أهمية سالمة مصدر التلقي عند الطلبة.
املتوسط العام للمحور*

*املتوسط الحسابي من  5درجات
مناقشة نتائج الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة:
نتائج السؤال الرئيس ي للدراسة :ما درجة ممارسة معلم العلوم الشرعية
في تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من
وجهة نظر مشرفي العلوم الشرعية بمنطقة عسير؟
أشارت نتائج الدراسة إلى َّأن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي
العلوم َّ
الش َّ
رعية حول دور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم
املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية قد تراوحت بين (– 3.57
 ،)3.31كما أشارت النتائج إلى أن معلم العلوم الشرعية يساهم بدرجة
متوسطة في تعزيز مسؤولية طلبة املرحلة الثانوية تجاه أسرهم
ومدارسهم ومجتمعهم ووطنه .وفيما يتعلق بدور معلم العلوم الشرعية في
تعزيز مفاهيم املسؤولية االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه
ْ
أظهرت نتائج الدراسة َّأن  %74من عينة الدراسة يرون
أسرهم ،فقد
معلم العلوم الشرعية باملرحلة الثانوية ساهم في حث الطالب على بر
والديهم واإلحسان إليهم ،والحث على حفظ أسرار أسرهم وهذا يتفق مع
نتائج دراسة آل سعود [ ،]31حيث أوضحت أن املعلم واملعلمة يساهمون
بدرجة كبيرة في تعميق العالقة بين االبن واالبنه من جهة ،ووالديهم من
جهة أخرى ،عن طريق تناولهم للمقررات الدراسية التي يقومون
بتدريسها ،ومن خالل الرسائل اإليجابية التي يبثونها إليهم ،كما أظهرت
نتائج الدراسة أن  %53من عينة الدراسة يرون أن معلم العلوم الشرعية
باملرحلة الثانوية ساهم في توجيه الطالب بضرورة الحفاظ على وحدة
األسرة وتماسكها ،من خالل معاملة األهل واألقارب بالحسنى املتمثلة في
توقير الكبير واحترام الصغير ،وصلة األرحام واألقارب بشكل دوري ،وهذا
يتفق مع دراسة الصوفي [ ،]28والتي أوضحت بأن الفرد يقع على عاتقه
معظمة
مسؤولية عظمى تجاه أسرته ،السيما وأن الشريعة الغراء جاءت ِ
َ َْْ
َْ
لذلك كما في قوله تعالىَ :وأن ِذ ْر َع ِش َيرت َك األق َرِب َين (سورة الشعراء ،اآلية
 ،)214وكما جاء في حديث عبدهللا بن عباس رض ي هللا عنهما قال(:ملا نزلت
ََْ ْ َ ََ َ َ
َّ
األ ْق َرب َين﴾ جعل ُّ َّ ُ
عليه وسل َم ينادي  :يا بني
﴿وأن ِذر ع ِشيرتك
النبي -صلى هللا ِ
ِ
عدي ِلبطو ِن
قريش) البخاري [.]24
ٍ
ٍ
فهر ،يا بني ِ
وفيما يتعلق بدور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية
االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه مدراسهم فقد أشارت نتائج
الد اسة إلى َّأن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي العلوم َّ
الش َّ
رعية
ر
حيال ذلك قد تراوحت بين ( ،)2.63–4.35وقد أوضحت نتائج الدراسة
إلى إسهام معلم العلوم الشرعية في تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى
طلبة املرحلة الثانوية تجاه مدارسهم من خالل التأكيد على اختيار
الصحبة الصالحة ،واحترام أنظمة املدرسة وقوانينها ،واحترام العاملين
باملدرسة من الهيئة التعليمية واإلدارية وعمال النظافة وغيرهم،
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املتوسط الحسابي
3.96
3.96
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االنحراف املعياري
0.86
0.92
1.16
0.76
1.20
0.76

الترتيب
1
2
3
4
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واملشاركة في األنشطة الطالبية والبرامج التوعوية ،واملشاركة في املناسبات
واالحتفاالت املدرسية ،واإلسهام في الرقي بمستوى املؤسسة التعليمية من
خالل التحصيل الجيد ،والتأكيد على معرفة الحقوق والواجبات املناطة
باملتعلم .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  %70من معلم العلوم الشرعية
ساهم بدرجة كبيرة في تعزيز تلك املفاهيم ،وهذا يتفق مع دراسة صمادي
والبقعاوي [ ،]9حيث أوضحت أهمية مشاركة الطالب في األنشطة
الطالبية والبرامج التوعوية ،واملناسبات واالحتفاالت املدرسية والتي تعزز
مكانة الطالب في مجتمعه املدرس ي.
وفيما يتعلق بدور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية
االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه مجتمعهم فقد أشارت نتائج
الد اسة إلى أن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي العلوم َّ
الش َّ
رعية
ر
حيال ذلك قد تراوحت بين ( ،)2.04–3.20وقد أوضحت نتائج الدراسة
أن  %96من عينة الدراسة يرون أن معلم العلوم الشرعية ساهم بدرجة
ُُ
متوسطة في توعية الطلبة بالقيم واملثل واألفكار السائدة في املجتمع،
وكذلك العادات والتقاليد وهذا يتفق مع دراسة العنزي [ ،]5حيث
أوضحت الدراسة ضرورة اهتمام املدرسة بتنمية االنتماء االجتماعي لدى
الطالب من خالل تعرفهم على مجتمعاتهم وقيمها وعاداتها وتقاليدها ،كما
أشارت نتائج الدراسة أن  %50من عينة الدراسة يرون أن معلم العلوم
الشرعية ساهم بدرجة متوسطة في تعزيز التفاعل االيجابي مع قضايا
املجتمع ،االجتماعية والصحية واالقتصادية ،مع األهمية البالغة لذلك
بوصفها تعمق عالقة الطالب بمجتمعه وتعزز من مكانته وتفسح املجال
له للمشاركة االيجابية في اإلسهام في حل تلك املشكالت ،عبر دراسة
األسباب والتوصل للحلول املناسبة والكفيلة بإنهائها بإذن هللا تعالى ،وهذا
ما أكدته دراسة آل سعود [ ،]31ودراسة الصوفي [.]28
وفيما يتعلق بدور معلم العلوم الشرعية في تعزيز مفاهيم املسؤولية
االجتماعية لدى طلبة املرحلة الثانوية تجاه وطنهم فقد أشارت نتائج
الد اسة إلى أن املتوسطات الحسابية الستجابات مشرفي العلوم َّ
الش َّ
رعية
ر
حيال ذلك قد تراوحت بين ( ،)2.68–3.96وقد أوضحت نتائج الدراسة
أن  %80من عينة الدراسة أن معلم العلوم الشرعية ساهم في التأكيد
على الوحدة الوطنية والتالحم والتكافل بين أفراد املجتمع ،ونبذ كل ما من
شأنه اإلضرار بها كاإلشاعات املغرضة ،كما عمل على تحصين الطلبة
تجاهها ،عن طريق التأكيد على أهمية سالمة مصدر تلقي املعلومة والخبر
وهذا يتفق مع دراسة آل سعود [ ،]31كما أشارت نتائج الدراسة أن %75
من معلم العلوم الشرعية ساهم في زيادة وعي طالب املرحلة الثانوية
بضرورة الحفاظ على الحقوق العامة املشتركة والخاصة للمواطنين
واملقيمين وهذا يتفق مع دراسة العنزي [ ]5حيث أوضحت الدراسة إلى
أهمية ذلك في تحقيق األمن واالستقرار والرخاء املجتمعي ألفراد املجتمع،
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ص  -87إلى ص .110
[ ]13تكر،نبيل2014(.م).السعودية الثالثة عامليا في نسبة السكان دون
 29عاما
[ ]14األلباني ،محمد ناصر الدين( ،د.ت) ،سلسلة األحاديث الصحيحة
وش يء من فقهها ،ط ،1بيروت ،مكتبة املعارف.
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[ ]16عثمان ،سيد أحمد1996( ،م) ،التحليل األخالقي للمسؤولية
االجتماعية ،القاهرة ،مكتبة االنجلو املصرية.
[ ]17العامري ،فاطمة سالم سعيد( ،فاعلية برنامج إرشادي في تنمية
املسؤولية االجتماعية لدى عينة من طالبات املرحلة الثانوية بدولة
اإلمارات العربية املتحدة) ،رسالة ماجستير ،دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،قسم علم النفس ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
2002م.
[ ]18عبد الدايم ،عبدهللا1981( ،م) ،التربية عبر التاريخ :من تاريخ
العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين ،ط ،4بيروت ،دار
العلم للماليين.

وأوضحت نتائج الدراسة أن  %59من عينة الدراسة يرون أن معلم
العلوم الشرعية في املرحلة الثانوية ساهم بدرجة كبيرة في التأكيد على
حقوق الراعي على رعيته ،كالسمع والطاعة وغيرها وهذا يتفق مع دراسة
آل سعود [ ،]31حيث أوضحت أهمية ذلك السيما في ظل الدعوات
املناوئة واملغرضة والتي تهدف إلى إشاعة الفوض ى بإسقاط الرموز
السياسية للمجتمعات بواسطة نشر العديد من املغالطات املتعلقة
بحقوق الراعي على رعيته ،وأن مسؤولية املعلم واملعلمة تعظم في تأكيد
تلك املصطلحات والتنبيه عليها بما يضمن سالمة املجتمع واستقراره.
 .6التوصيات
 .1تدريب معلمي العلوم الشرعية على آليات وأساليب تعزيز املسؤولية
االجتماعية في شخصيات الطلبة من خالل مقررات العلوم الشرعية
ً
ً
وتفعيلها واقعا عمليا في حياتهم املجتمعية.
 .2تشجيع طلبة املرحلة الثانوية على االشتراك في األنشطة املدرسية،
وتشجيعهم على العمل الجماعي وخلق روح التعاون ،الذي من شأنه تعزيز
وتنمية املسؤولية االجتماعية.
 .3االهتمام بتضمين مقررات العلوم الشرعية العديد من املوضوعات
التعليمية والبرامج التدريبية ،والعديد من املوضوعات االجتماعية التي
من خاللها يتم نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية في أوساط الطلبة.
املقترحات:
 .1مبادرة وطنية تقودها وزارة التعليم بالشراكة مع املؤسسات املجتمعية
لنشر ثقافة املسؤولية املجتمعية في أوساط املجتمع السعودي عبر
العديد من الندوات واملحاضرات والبرامج وغيرها.
 .2العمل على تضمين املناهج واألنشطة التعليمية العديد من برامج
املسؤولية املجتمعية ،واحتسابها كمعيار مهم في تقييم األفراد ،سواء
ً
ً
ً
أكانوا طالبا ،أم أساتذة داخل مؤسساتهم التعليمية ،تحفيزا لهم وتأكيدا
ً
وترسيخا لهذا املفهوم في نفوس النش ئ.
َ
 .3إبراز األعمال املجتمعية املميزة املنفذة من قبل املؤسسات التعليمية
وتكريمها ،وإشاعة التنافس بين املؤسسات التعليمية وتجديد العمل
والبرامج.
املراجع
أ .املراجع العربية
[ ]1القرآن الكريم
[ ]2حميدة ،إمام مختار1996( ،م)" ،املسؤولية االجتماعية لدى طالب
شعبة التاريخ بكلية التربية" ،مجلة دراسات في التعليم الجامعي،
مجلد ( ،1العدد ،)4من ص.25 -1
[ ]3برقاوي ،خالد يوسف1429( ،ه) ،آراء الشباب الجامعي حول
املسؤولية االجتماعية -دراسة استطالعية آلراء طالب وطالبات
جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات
امللتقى السنوي ملراكز األحياء بمكة املكرمة ،مكة املكرمة.
[ ]4قاسم ،جميل محمد( ،فعالية برنامج إرشادي لتنمية املسؤولية
االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية) ،رسالة ماجستير،
فلسطين ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
2008م.
55

7

1

2018

[ ]28الصوفي ،حمدان عبدهللا( ،دور معلمي املرحلة الثانوية في تعزيز
املسؤولية االجتماعية لدى طلبتهم وسبل تطويره في ضوء املعايير
اإلسالمية) ،رسالة ماجستير ،فلسطين ،قسم أصول التربية ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية1435،هـ.
[ ]29نجاتي ،محمد عثمان2002( ،م) ،الحديث النبوبي وعلم النفس،
بيروت ،دار الشروق.
[ ]30حسن ،والء حسن(،تطوير مقومات التعليم الثانوي العام بمصر في
ضوء متطلبات املستقبل) ،رسالة ماجستير جمهورية مصر
العربية ،قسم أصول التربية ،جامعة املنصورة2005،م.
[ ]31آل سعود ،مشاعل عبدهللا سعود( ،دور املدرسة في تنمية املسؤولية
االجتماعية لدى طالبات املرحلة الثانوية باملدارس الحكومية)،
رسالة ماجستير ،اململكة العربية السعودية ،قسم التربية ،كلية
التربية جامعة امللك سعود2003،م.
[ ]32أبو عالم ،رجاء محمود2013(،م) ،مناهج البحث الكمي والنوعي
واملختلط ،األردن ،دار املسيرة.
ب .املراجع األجنبية
]19[ Barnaby, W. (2000).Science, technology, and social
responsibility ,Interdisciplinary Science reviews,25(1),2023.

[ ]20عوض ،حسني2011( ،م)( .أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية
املسؤولية املجتمعية لدى الشباب – تجربة مجلس شبابي عالر
ً
أنموذجا) .رسالة ماجستير ،فلسطين ،قسم التنمية االجتماعية
واألسرية ،جامعة القدس املفتوحة2011 ،م.
[ ]21التنوجي ،عبدالسالم1994( ،م) ،مؤسسة املسؤولية في الشريعة
اإلسالمية ،ليبا ،جمعية الدعوة اإلسالمية العاملية.
[ ]22القيس ي ،خولة عبدالوهاب؛ ونجف ،أفراح أحمد،
(2011م)"،املسؤولية االجتماعية ألطفال الرياض األهلية" .مجلة
البحوث التربوية والنفسية( .العدد ،)30من ص  3إلى ص .21
[ ]23النيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري1374( ،هـ) ،املسند
الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،ط ،1بيروت ،دار إحياء الكتب العربية.
[ ]24البخاري ،محمد بن إسماعيل1400( ،هـ) ،الجامع الصحيح املسند
من حديث رسول هللا وسننه وأيامه ،ط ،1القاهرة ،املكتبة
السلفية.
[ ]26املطرفي ،علي مصالح صالح( ،املعلم وتنمية املسؤولية االجتماعية
لدى طالب املرحلة الثانوية) ،رسالة دكتوراة ،اململكة العربية
السعودية ،كلية التربية ،جامعة أم القرى2003 ،م
[ ]27السجستاني ،سليمان بن األشعث أبو داود1389( ،هـ) ،سنن أبي
داود ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية.

56

THE ROLE OF ISLAMIC TEACHERS IN
ENHANCING THE CONCEPTS OF SOCIAL
RESPONSIBILITIES OF SECONDARY
SCHOOLS FROM THE PRESPECTIVE OF
THE ISLAMIC TEACHERS’ SUPERVISORS
IN ASIR REGION
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ABSTRACT_ The intent of this explanatory sequential mixed-method study is to examine Islamic
teachers’ supervisors thoughts on enhancing the concepts of social responsibilities of secondary schools.
This study involves the collection of quantitative data and an explanation of the quantitative results with
qualitative data. The reason for collecting both quantitative and qualitative data was to obtain a better
understanding of the gathered information than would be possible using only one of these methods . With
regard to the role of Islamic teachers in enhancing the concepts of social responsibilities of Secondary
schools toward their families so far. The study revealed that Islamic teachers strongly participated in
urging students to honor their parents, keeping their secrets and drawing student attention to the
importance of maintaining the unity and coherence of the family through treating the families’ members
kindly. Moreover, the study conducted that Islamic teachers play an important role in emphasizing good
friendship and follow the school roles and respecting the schools’ workers. According to the results, the
Islamic teachers raised the students’ awareness about their society values and traditions and encouraged
students to solve their society health problems, and economic crisis.
KEY WORDS: Social responsibilities, Islamic teachers’ supervisors perceptions, Asir Region, Secondary
schools
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