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كلمة المركز

يقع على عاتق مركز دعم الصحة السلوكية كمؤسسة اجتماعية خاصة ذات نفع 
عام، العمل بشكل ثابت ومستمر فيما يصب يف مصلحة املجتمع عامة، بالذات يف 
األمور املتعلقة بسلوكيات األفراد واملؤثرات التي حتدد أمناطها املختلفة، وذلك من 
خالل بذل كافة السبل الوقائية، من نشر الوعي السلوكي والقيمي واألخالقي على 

شرائح وفئات املجتمع قاطبة، وتعزيز السلوكيات اإليجابية واحلفاظ عليها.

وال شك أن تعزيز السلوك عملية شائكة ومتداخلة تتطلب جهوداً متضافرة، تأتي 
عبر مجموعة متسلسلة ومتكاملة من اإلجراءات املباشرة وغير املباشرة من كافة 
اجلوانب واألطراف، يف بناء مجتمع متوازن له أسس وركائز وأنظمة متبعة يسير 
وغرس  السامية،  املعاني  لتحقيق  والعمل،  العلم  بني  ما  طياتها  يف  جتمع  عليها، 

األخالق احلميدة.

من املسلَّم به أن قيمة املسؤولية بأنواعها - ومن بينها املسؤولية االجتماعية - باتت 
- وما زالت - قيمة ضرورية لضمان احلفاظ على أسلوب حياة كرمية مستدامة 
لألجيال القادمة، وسمة راسخة ممتدة ال بد من توافرها بني كافة فئات املجتمع، 
سواء األفراد أو املؤسسات، باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من حياتهم، فهي ال تقتصر 
على منظمات بعينها فحسب كما هو شائع، بل هي شأن كل فرد تؤثر أفعاله على 
املجتمع،  أفراد  بني  املسؤولية  لترسيخ  السعي  جميعاً  علينا  يتحتم  لذلك  البيئة. 
تنبع  أصيلة  ثقافة  باعتبارها  عام،  بشكل  االجتماعية  املسؤولية  ماهية  وتوضيح 
من احلقيقة اإلنسانية والهوية السليمة، سواء كانت مسؤولية شخصية فردية، أو 

مسؤولية متعددة جماعية.

أحوال  وحتسني  االجتماعية،  املساندة  نحو  ومسؤوليته  املركز  دور  من  وانطالقاً 
املجتمع، وتشجيع األفراد على أداء أدوارهم، وبث روح املشاركة واإليجابية يف احلياة 
الوعي  نشر  من  به  املرتبطة  والوظائف  اختصاصاته،  مع  يتوافق  مبا  االجتماعية 
املعتمد على الدعائم املساهمة يف تعميقه؛ عكف املركز على إجراء دراسة علمية 
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الضوء  املسؤولية االجتماعية، عبر تسليط  واملعلومات حول  للكشف عن احلقائق 
لدراسة  املستطاع؛  قدر  املجتمع  أفراد  لدى  الواقعية  االجتماعية  املسؤولية  على 
وكيفية  وأنواعها  وأهدافها  ماهيتها  على  الوقوف  وكذلك  حولها،  وعيهم  مستوى 
ذلك  ويف  تطبيقها.  دون  حائاًل  تقف  أن  ميكن  التي  املعوقات  هي  وما  تطبيقها، 
الصدد؛ استطلعنا آراء اجلمهور حول هذا املوضوع يف جوانب متعددة، يف محاولة 
مبسؤولياته  تقيده  ومدى  الفعلية،  بأدواره  الفرد  قيام  مدى  على  للوقوف  جاهدة 

املفترضة أو املتوقعة اخلاصة والعامة يف املجتمع.

ويُعد الهدف الرئيس من طرح هذا املوضوع؛ هو النهوض بواقع املسؤولية االجتماعية 
يف مجتمعنا العربي بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص، وطرح الوسائل والسبل 
التي من شأنها إعادة مفهومها إلى الواقع التطبيقي، فإن الوعي مبفهومها ُمهمة 
املخلص،  اجلاد  العمل  إلى  باإلضافة  ذكرنا تضافر اجلهود،  كما  تتطلب  جسيمة، 
التأكيد على اجلوانب اإليجابية،  املنظم، ومن خالل  العمل  املتركز على أبجديات 

والنظرة التفاؤلية ملستقبل أفضل، ولو على مدى بعيد.

ويأمل املركز أن تستفيد جميع اجلهات املتمثلة يف مؤسسات الدولة وهيئات املجتمع 
ورائها  ومن   - مسؤولياتها  حدود  ويف  اختصاصها  مجال  كل يف   - املعنية  املدني 
املجتمع عموماً؛ من نتائج هذه الدراسة وتوصياتها، وصوالً إلى املبتغى يف تنفيذ كل 

ما يحقق سالمة الفرد واملجتمع. 

وختاماً؛ نتقدم بالشكر اجلزيل جلميع اجلهات التي ساهمت يف إجناز هذه الدارسة، 
ونخص بالذكر اإلدارة العامة لألوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الداعم 

الرئيس للدراسة، وكذلك عامة اجلمهور املشارك يف الدراسة.

وفقنا اهلل جميعاً ملا فيه مصلحة الوطن واملجتمع.        

مركز دعم الصحة السلوكية
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كلمة اEدارة العامة ل@وقاف

إجنازات  وقّدم  اإلسالمية،  احلضارة  مسيرة  يف  أسهم  خالد،  نبوي  نهج  الوقف 
متعددة تشهد على خيرية هذه األمة وفضلها ودورها اإلنساني يف كل زمان ومكان. 
بُّوَن l َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ  ا حُتِ قال تعالى: »لَْن تَنَالُوا الِْبرَّ َحتَّى l تُنِْفُقوا مِمَّ
َ ِبِه َعِليٌم«، ويف الصحيحني أن عمر رضي اهلل عنه قال: يا رسول اهلل! لم أصب  اهللَّ
ماالً قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: )احِبْس 

األصل، واسِبْل الثمرة(.

والشؤون  األوقاف  وزارة  إدارات  أبرز  من  واحدة  لألوقاف  العامة  اإلدارة  وتعد 
على  عائداتها  وصرف  املوقوفة،  األموال  واستثمار  بإدارة  وتختص  اإلسالمية، 
املجاالت التي اشترطها الواقفون، والتي تشمل: )١( القرآن والسنة )٢( املساجد 
)٣( املجال الصحي )٤( العلم والثقافة )5( األسرة والطفولة )٦( ومختلف أعمال 

البر والتقوى.

وطبقا ملا نّصت عليه القوانني الرسميه واللوائح؛ فإن اختصاصات اإلدارة العامة 
لألوقاف تشمل:

- اإلشراف على األوقاف يف دولة قطر.

االقتصادية  األسس  وفق  فيها  والتصرف  واستثمارها،  األوقاف  أموال  إدارة   -
حسب  مصارفها  يف  وصرفها  عليها  واحملافظة  لتنميتها  الشرعية،  والضوابط 

شروط الواقفني.

ومن هذا املنطلق؛ تدعم املصارف الوقفية باإلدارة العامة لألوقاف أنشطة وفعاليات 
متنوعة بالتعاون مع مختلف قطاعات املجتمع طيلة العام، سواء القطاع األهلي أو 
احلكومي أو اجلهات اخليرية، ويتم توجيه ريع األموال الوقفية نحو املجاالت التي 
اشترطها الواقفون عبر حججهم الوقفية، حتقيقا للغايات النبيلة للوقف يف تنمية 

املجتمع، واإلسهام الفعال يف النهوض باألّمة.
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ويشكل املصرف الوقفي لرعاية األسرة والطفولة؛ واحداً من ستة مصارف وقفية 
تغطي مختلف املجاالت املجتمعية.

 وانطالقا من كون األسرة هي لبنة املجتمع األولى ونواة متاسكه وترابطه، والطفل 
للحفاظ على استقرار  والتقدم، نسعى  النهوض  تريد  أمة  هو حجر األساس ألية 
األسرة ورعاية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة كواجب ضروري عبر تقدمي اإلعانات 
االجتماعية  للمشكالت  املناسب  العالج  يف  واملساهمة  احملتاجة،  لألسر  املختلفة 
والنفسية والصحية، بالتعاون مع اجلهات ذات االختصاص، وتنفيذ برامج مشتركة 
يف مجال الطفولة واألمومة، مع االستفادة من مختلف الوسائل اإلعالمية من أجل 
واملهنية إلرشاد  االجتماعية  والندوات  الدورات  عن  األسرة، فضاًل  خدمة قضايا 

األسر ورعايتها.

اإلدارة العامة لألوقاف
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
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الفصل ا4ول
مشكلة الدراسة وأهميتها

المقدمة
احمللي  الصعيد  على  سواء  كبير،  باهتمام  االجتماعية  املسؤولية  موضوع  يحظى 
أو العاملي، ويظهر ذلك االهتمام من خالل تسليط الضوء عليه ومداولته من قبل 
صناع القرار واملهتمني، أفراداً ومنظمات، العتبارها وسيلة وأداة لتحقيق التنمية، 
املؤمترات  عبر  املتنوعة  العلمية  الفعاليات  يف  مستمرة  بصورة  بطرحه  وذلك 
والندوات ونحوها، واملرتكزة على املسؤولية االجتماعية لدى املؤسسات والشركات 
واملنظمات، كاملؤمتر العاملي للشراكة واملسؤولية املجتمعية للمؤسسات املالية ٢٠١٨ 
املنعقد مؤخراً يف دولة قطر، من خالل مجموعة واسعة من القضايا التي تنطوي 
حتت عنوان املسؤولية، ويف مجاالت متنوعة تشمل االهتمامات باملجاالت البشرية 

والبيئة واالقتصاد والقدرة املؤسسية.

العمل املطروحة خالل مؤمترات املسؤولية  وعند االطالع على ما ورد يف ورقات 
تناول  يف  افتقاراً  هناك  أن  جند  حولها؛  السابقة  الدراسات  ومعظم  االجتماعية 
مع  خاصة،  بصفة  األفراد  ومسؤولية  الشمولي،  مبفهومها  االجتماعية  املسؤولية 
القرن العشرين من تغيرات متعددة ومالمح  الفترة األخيرة منذ مطلع  ما تشهده 
رئيسي  بشكل  يعتمد  والتنمية  واالزدهار  التقدم  صار  حيث  مختلفة،  اجتماعية 
واملؤسسات،  والهيئات  املنظمات  تقدم  ركائز  أحد  هو  بل  الفرد،  على  وأساسي 
وعضو مشارك يعتمد عليه يف مجموعته على النجاح يف عمليات التنمية الشاملة 
واملستدامة، وقد فهمت الدول املتقدمة واملنتجة ذلك بشكل كبير، وعاملت الفرد 
بصورة إيجابية كطرف فاعل يف املجتمع، وكشخص مسؤول اجتماعياً له أدوار يقوم 
الفرد  أن  أي  للفرد،  والكل  للكل  الفرد  أن  مبدأ  على  قائمة  لتطوير مجتمعه،  بها 
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يتشارك ويتفاعل يف حتمل مسؤولياته جتاه نفسه وأسرته ومجتمعه وبيئته بصفة 
عامة؛ بأدوار واضحة حتددها القواعد والقوانني العامة حسب األنظمة املتبعة ويف 
إطار مركزه االجتماعي، والتي رسخت بني األفراد اإلحساس بهذه املسؤولية، والذي 
يعد بحد ذاته أمراً بالغ األهمية، حيث من دونه يفقد املجتمع األطر واحملددات التي 

تضبط السلوك، فتشيع الفوضى العارمة وتنعدم احلياة.

من  مقبول  مبستوى  أفراده  ويتمتع  القيم،  بهذه  يؤمن  واٍع  مجتمع  وجود  فعند 
املسؤولية االجتماعية، فإن ذلك ينعكس طردياً على احلياة املجتمعية العامة، حيث 
وااللتزام  الفرد،  لدى  بالواجب  الشعور  يولد  باملسؤولية االجتماعية  إن اإلحساس 
باملعايير والقواعد اإلنسانية املعززة للتآلف والوحدة، بحسب قوة ذلك الشعور أو 
ضعفه، فإذا استطاع كل منا حتمل مسؤولياته كما ينبغي؛ ارتقى املجتمع وتطور يف 
كافة اجلوانب الرئيسة، وأما عند غياب هذه القيم؛ فإنه يغيب معها أهم املقومات 
الدافعة لنجاح املجتمع، ويتكون على غرار ذلك مجتمع مضطرب يعاني أفراده من 

اضطرابات شخصية يصاحبها سلوكيات غير سوية.

إذاً؛ املسؤولية االجتماعية هي األساس األخالقي التي تستند عليه العالقات املتبادلة 
بني األفراد واجلماعات، وتدفع إلى تبني ممارسات سلوكية تتصف باالندماج يف 
املناطة بكل طرف من  لألدوار  تلك املسؤوليات وفقاً  احلياة االجتماعية، وتتحدد 
أطراف احلياة الفاعلة؛ الثقافية والسياسية واالجتماعية، واملرتبطة بقيم املجتمع 

ومعاييره املتفق عليها.

يف  احلديثة  املفاهيم  من  يعتبر  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  أن  جند  ذلك؛  ومع 
مجال العلوم االجتماعية أو اإلنسانية أو غيرها، كما عبر عنه علماؤها والباحثون، 
وال تزال األبحاث والدراسات قائمة يف حتديد مالمحه بصفة تخصصية، وعموماً 
عشر  الثامن  القرن  إلى  يرجع  املفهوم  هذا  نشأة  أن  إلى  الدراسات  بعض  تشير 
امليالدي من منطلق سياسي أحادي، حينما عانى اإلنسان يف الغرب من مشكالت 
جديدة لم تستطع األنظمة القائمة املتمثلة يف النظامني الرأسمالي واملاركسي إيجاد 
حلول لها، بل جتاهلتها وساهمت يف اتساع الهوة بني األفراد واجلماعات، كما أكدت 
أن املفهوم ال يزال يف طور النضوج ولم حتدد مالمح ممارسته بدقة بعد، وكذلك من 
حيث التنظير والتطبيق العلمي، فهي حديثة نسبياً، وخاصًة على املجتمعات النامية، 
فهي تطبق يف معظم الدول النامية على نطاق ضيق جداً، بخالف الدول املتقدمة 

التي تشهد منواً وازدهاراً وتوسعاً يف مجاالتها.
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لذا؛ أصبح من الضرورة مبكان تناول موضوع املسؤولية االجتماعية بكثافة، والتعامل 
املتنوعة  بأنشطتها  واالهتمام  والوطن،  للمجتمع  العامة  املصلحة  يدعم  مبا  معها 
واملمارسات املرتبطة بها بحرفية عالية متكن من ربط عناصر أو أركان املسؤولية 
الثالثة - املشاركة واالهتمام والفهم - عند كافة املستويات، حيث إن لكل من هذه 
العناصر أهمية ومغزى، واملشاركة هي أحد عناصرها الرئيسة، وميكن القول بأن 
هذا العنصر هو نتيجة ظاهرية فعلية لتفاعل العناصر األخرى، تأتي عبر اجلمع 
سلوكه  الفرد  يفهم  فعندما  والعاطفة،  الفهم  من  النفسية  الداخلية  العمليات  بني 
ويفهم قيم جماعته، ويربط ذلك برابط عاطفي؛ تأتي املشاركة اإليجابية املجسدة 

ألهم جانب من جوانب املسؤولية االجتماعية.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها
لدورها  كبير،  وبشكل  املجتمع  لدى  الهامة  األمور  من  االجتماعية  املسؤولية  تعد 
واملعنوية؛  احلسية  ومساراتها  طبيعتها  على  اإلنسانية  احلياة  استمرار  يف  البارز 
لتبقى املجتمعات على توازنها باتزان الشعور الداخلي للنفس البشرية، والذي يترتب 
عليه كل ما يصدر عنها من أقوال وأفعال - سواء إيجابية أو سلبية - داخل محيطها 
بحسب درجة هذا الشعور وما تتمتع به من حس املسؤولية، وال شك أن درجة هذه 
املسؤولية تتفاوت يف مستواها بحسب درجة وعي وإدراك األفراد لها وألهميتها، 
االجتماعية،  املسؤولية  نحو  املجتمع  أفراد  يلعبه  الذي  الدور  حتديد  يف  وكذلك 
لذا؛  املوجودة.  االجتماعية  والقواعد  العامة  املصلحة  ملعايير  حتقيقهم  مدى  وما 
املتغيرات والتحوالت السريعة يف  الفردي يف ظل  الوعي  فإن معرفة مستوى هذا 
يف  الدراسة  مشكلة  صياغة  ميكن  وبالتالي  ملحة،  ضرورة  أصبحت  مجتمعاتنا؛ 

السؤال الرئيسي التالي:

ما هو إدراك وتوجهات أفراد املجتمع حول املسؤولية االجتماعية يف دولة قطر؟

وينبثق عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية تتلخص باآلتي: 

u كيف يرى أفراد املجتمع املسؤولية االجتماعية؟

u ما هو تقييم أفراد املجتمع العام حول ممارسات املسؤولية االجتماعية؟  

u هل تختلف آراء أفراد املجتمع يف املسؤولية االجتماعية حسب: النوع، العمر، اجلنسية، 

احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي، حالة العمل، مستوى الدخل الشهري؟
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u ما مدى تطبيق املسؤولية االجتماعية بني أفراد املجتمع يف دولة قطر؟

u ما هي اجتاهات أفراد املجتمع نحو املسؤولية االجتماعية جتاه الدين والوطن 

واملجتمع واألسرة؟

u ما هو مستوى السمات الشخصية )حتمل املسؤولية( لدى أفراد العينة؟

أهداف الدراسة
والهدف  حتقيقها،  إلى  تسعى  التي  األهداف  طبيعة  يف  الدراسة  أهمية  تتجلى 
الرئيسي منها هو الكشف عن املمارسات الفعلية للمسؤولية االجتماعية بني أفراد 
املجتمع يف دولة قطر، ويندرج حتت هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية 

التالية:

١- معرفة مستوى وعي أفراد املجتمع حول املسؤولية االجتماعية.

٢- التعرف على املمارسات الواقعية للمسؤولية االجتماعية.

٣- الكشف عن الفروق بني أفراد املجتمع حول املسؤولية االجتماعية.

٤- التعرف على مدى تبني أفراد املجتمع للممارسات اإليجابية املرتبطة باملسؤولية 
االجتماعية.

أهمية الدراسة
ومعرفة  االجتماعية،  للمسؤولية  األفراد  إدراك  دراسة  يف  الدراسة  أهمية  تكمن 
تباين آرائهم ودرجات وعيهم من خالل مشاركاتهم االجتماعية، والتحري عن البعد 

التطبيقي للمسؤولية االجتماعية.

احلالية،  الدراسة  موضع  نفس  يف  املتاحة  والدراسات  األبحاث  على  وباإلطالع 
األفراد  لدى  االجتماعية  باملسؤولية  تتعلق  التي  الدراسات  أن  إلى  الباحث  توصل 
نادرة وقليلة، وخاصة داخل دولة قطر، وبالكاد جند بعض الدراسات التي تتناول 
نفس املوضوع يف حدود ضيقة وجانب معني ال يعني األفراد، وإذا مت تناولها؛ فتأتي 
على شكل مقاالت أو دراسات ال تعتمد على منهجية، أو أنها بعيدة عن الدراسات 

امليدانية.

لذلك؛ متثل هذه الدراسة إضافة ملا قدمه الباحثون يف موضوع املسؤولية بشكل 
عام، ومسؤولية األفراد بشكل خاص، فقد مت اختيار هذا املوضوع بعناية كونه يرتبط 



١٣

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

بأفراد املجتمع من مختلف الشرائح واملستويات، ويتوقع الباحث أن دراسة املسؤولية 
الواقعية لألفراد جتاه املسؤولية االجتماعية يف ظل  تفيد يف زيادة فهم املمارسة 
نظر  توجيه  يف  املساهمة  إلى  إضافة  املجتمع،  يف  السريعة  والتغيرات  التحوالت 
املسؤولني واملختصني - أفراداً وهيئات - إلى أهمية املوضوع يف خضم التغيرات 

التي حتدث على الساحة احمللية.

كما يتوقع الباحث أن الدراسة سوف يستفاد منها ومن نتائجها يف إعداد األنشطة 
املساهمة يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى األفراد؛ بطريقة جتعلها أكثر مالئمة 
للواقع وباالحتياجات اآلنية واملستقبلية، كما أنه من املتوقع أن يستفيد منها اجلهات 

املعنية يف تنشئة أو تعليم أو حماية األفراد، ومنها:

- مؤسسات الدولة التربوية والتعليمية.

- مؤسسات املجتمع املدني.

الدعوة،  )إدارة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  متمثلة  الدينية  املؤسسات   -
إدارة املساجد...(.

- أولياء األمور واملربون واملعلمون.

- الباحثون والطالب.

- أفراد املجتمع.

حدود الدراسة
تتحدد هذه الدراسة مبا يلي :

- احلد النوعي:

ويقصد به شرائح املجتمع ذكوراً وإناثاً من جميع الفئات العمرية املختلفة.

- احلد املكاني:

مت إجراء هذه الدراسة داخل دولة قطر من خالل املدارس احلكومية )اإلعدادية 
والثانوية(، ومؤسسات املجتمع املدني، والوزارات والهيئات.

- احلد الزماني:

مت تطبيق هذه الدراسة خالل العام ٢٠١٨م.
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الفصل الثاني
المسؤولية االجتماعية

الرئيسية  املتغيرات  ومن  الفرد،  حياة  من  مهماً  جزءاً  االجتماعية  املسؤولية  تعد 
املؤثرة يف تكوين شخصية الفرد وحتديد سلوكه خالل املراحل العمرية املختلفة.

التي  اليومية  املواقف  شتى  يف  سلوكه  عبر  للفرد  االجتماعية  املسؤولية  وتظهر 
يتعرض لها يف شخصه، أو مع جماعته ووطنه، أو من خالل املمارسات االجتماعية 
املسؤولية  لربط  مسوغاً  الباحثني  بعض  عند  أصبح  املنطلق  هذا  ومن  األخرى، 
بالهوية االجتماعية أو الهوية الوطنية إن صح التعبير، كونها تخضع يف جزئياتها 
انتماءاته  ومتيز  االجتماعي،  محيطه  مع  الفرد  يرتبط  بحيث  متبادلة،  لعمليات 
بتفاعله اإليجابي نحوها، والتي حتددها هوية هذه املجموعة الصغيرة أو الكبيرة.

 ومن هنا؛ سنتطرق إلى أهم املفاهيم الرئيسية للدراسة للنظر فيها بعناية، والتبحر 
فيما سطره العلم يف مجال املسؤولية االجتماعية لألفراد.

أوًال: مفهوم المسؤولية االجتماعية

المسؤولية لغًة:
ما)١(،   أمر  أو  عمل  تبعة  عليه  تقع  من  وهو  محاَسب،  أي  سأل،  من  مفعول  اسم 
وتطلق  تبعته،  عليه  تقع  أمر  عن  يُسأل  من  صفة  أو  حال  عام  بوجه  واملسؤولية 

أخالقياً على التزام الشخص مبا يصدر عنه قوالً أو عماًل)٢(.

١(  عمر، أحمد مختار. )٢٠٠٨(. »معجم اللغة العربية املعاصر«، عالم الكتب: القاهرة، مصر، ط١، ص١٠٢٠.

٢( أنيس، إبراهيم، وآخرون. )٢٠٠٤(. »املعجم الوسيط«، الشروق الدولية: القاهرة، مصر، ط٤، ص٤١١.
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:Rالمسؤولية اصطالح
»املسؤولية مساءلة عن مهام أو سلوك أو تصرف، تتحدد مبدى موافقة الشخص 
ملتطلبات بعينها«)٣(،  وتستند إلى جانب جديد من جوانب احملاسبة؛ تتم بناء على 

معيار يشكل مقياساً للسلوك«)٤(. 

وجند أن معجم العلوم االجتماعية يعرف املسؤولية على أنها: ١. إسناد فعل إلى 
شخص، ٢. حساب عن أعمال معينة، ٣. التزام املرء نحو الغير، ٤. استعداد الشخص 

لاللتزام بعمل قام به، واالعتراف بأنه صاحبه، وحتمل النتائج املترتبة عليه)5(.

عند  حظاً  األقل  املصطلحات  من  االجتماعية  املسؤولية  مصطلح  تناول  يعد 
أو  االجتماعية  العلوم  مع  املسؤولية  اقتران  عند  وخاصة  والباحثني،  املختصني 
النفسية أو غيرها، وجند أن هناك شحاً يف استخدام هذا املصطلح يف دراسات 
فعلى  سابقة)٦(،  دراسة  له  أشارت  ما  االجتماعية حسب  والدراسات  النفس  علم 
الرغم من أهمية هذا املصطلح نظراً الرتباطه بأفكار وثقافة املجتمع الذي تدور 
حول املسؤولية االجتماعية؛ يرى الكثير من الكتاب أن استخدام مصطلح املسؤولية 
االجتماعية منذ بداية نشأته يف القرن الثامن عشر على يد الفيلسوف االقتصادي 
املعروف »آدم سميث« قد اقتصر على املؤسسات والشركات الصناعية ويف املجاالت 
االقتصادية)٧(. بينما جند أن للمسؤولية االجتماعية تعريفات متعددة تستمد من 
انعكاسات التصورات النظرية للعلوم مختلفة منها: علم النفس، علم االجتماع، علم 
االقتصاد واألعمال، وعلم القانون)٨(. وهي تختلف عند العلماء إما كلياً أو جزئياً 

بحسب التخصصات املتنوعة، أو األطر واالجتاهات العلمية.

٣( عثمان، سيد أحمد. )١٩٩٦(. »التحليل األخالقي للمسئولية االجتماعية«، مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة، مصر، 
ط١، ص٢٧.

٤( عثمان، سيد أحمد. )١٩٩٦(. نفس املرجع، ص٢٧، بتصرف.
5( الصالح، مصلح. )١٩٩٩(. »الشامل، قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية«، دار عالم الكتب: الرياض، السعودية، 

ط١، ص٤5٨.
املرحلة  لدى طالب  االجتماعية  املسؤولية  تنمية  ديني يف  إرشادي  برنامج  »فعالية   .)٢٠١١( يحيى.  الغامدي،   )٦

الثانوية مبدينة جدة«، رسالة ماجستير غير منشورة، جدة، السعودية، ص٢٨.
٧( العربي، أحمد. )١٩٧٩(. »املسؤولية االجتماعية واحتياجات املجتمع«، مت االسترجاع بتصرف

www.madadcenter.com/articles/40
8) Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R. & Nosratabadi, M. (2008). 

Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, 
Italian and Iranian University Students. 
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احلقوق  ارتباط  على   )Social Responsibility( االجتماعية  املسؤولية  وترتكز 
بالواجبات، فإشباع االحتياجات وحل املشكالت ال بد أن يرتبط مبساهمة أفراد 

املجتمع واشتراكهم؛ إلشباع احتياجاتهم وحل مشكالتهم معتمدين على أنفسهم.

احمللية  املجتمعات  وبني  واجلماعات،  األفراد  بني  متبادلة  االجتماعية  واملسؤولية 
وبني املجتمع العام)٩(. فعلى قدر هذه املسؤولية تتحدد أمناط الفكر وما يتولد عنها 
من سلوكيات وأعمال خارجية، ويظهر من خاللها مدى »التزام املرء نحو الغير، وهي 
القاصر«)١٠( ابنه  فعل  يسأل عن  الذي  كاألب  املدنية،  املسؤولية  منها  أنواع،   على 

وغيرها.

للواجب  وسلوكه  ضميره  ووعي  الفرد  ويقظة  إدراك  هي  االجتماعية  واملسؤولية 
الشخصي واالجتماعي)١١(.

المسؤولية االجتماعية من المنظور الديني
لو أمعنا النظر؛ لوجدنا أن هذا املصطلح من املفاهيم القدمية، حيث برزت مالمحه 
يف العصر اإلسالمي بشكل ملفت ومتكرر يف غير ما موقف ومكان كثقافة أصيلة، 
األدلة  من  الكثير  بذلك  صرحت  وقد  ومكانتها،  املسؤولية  قيمة  ألهمية  تأكيداً 
الصحيحة من القرآن والسنة النبوية املطهرة التي جتسد معنى املسؤولية مبختلف 
أشكالها، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾)١٢(، أي: ليعن 
بعضكم بعضاً)١٣(، والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالم أن 
يعني الناس بعلمه، فيعلمهم ويعينهم، والغني مباله، والشجاع بشجاعته)١٤(، وقوله 
أعمالهم  يسألوا عن  أي: قفوهم حتى  إنهم مسئولون﴾)١5(،  جل وعال: ﴿وقفوهم 

٩( بدوي، أحمد زكي. )١٩٨٢(. » معجم مصطلحات العلوم االجتماعية«، مكتبة لبنان: بيروت، لبنان، ص٣٩5.
١٠( بدوي، أحمد زكي. )١٩٨٢(. مرجع سابق، ص٣5٧.

١١( احلارثي، زايد. )٢٠٠١( »واقع املسؤولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب السعودي وسبل تنميتها«، أكادميية 
نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية، ص١٠.

١٢( مصحف قطر. )٢٠١٦(. »سورة املائدة«، اجلزء السادس، رقم 5، اآلية ٢ ، مطبعة بلنت: استانبول، تركيا، ص ١٠٦
الرسالة:  مؤسسة  القرطبي(«،  )تفسير  القران  اجلامع ألحكام  »حتقيق   .)٢٠٠٦( وآخرون.  عبداهلل،  التركي،   )١٣

بيروت، لبنان، ط١، ج٧، ص ٢٦٨.
١٤( التركي، عبداهلل، وآخرون. )٢٠٠٦(. مرجع سابق، ص ٢٦٩.

١5( مصحف قطر. )٢٠١٦(. »سورة الصافات«، اجلزء الثالث والعشرون، رقم ٣٧، اآلية ٢٤ ، ص ٤٦٦.
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وأقوالهم التي صدرت عنهم)١٦(، ويف احلديث أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
وهو  أهله  على  راٍع  والرجل  مسؤول،  وهو  راٍع  فاإلمام  مسؤول،  وكلكم  راٍع  »كلكم 
مسؤول، واملرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راٍع على مال سيده وهو 
مسؤول، أال فكلكم راٍع وكلكم مسؤول«)١٧(، وغيرها من األدلة الصريحة والنصوص 

الشاملة على معاني املسؤولية االجتماعية.

فنجد أن اإلسالم قد وضع أسساً للمسؤولية االجتماعية الضامنة حلماية احلقوق 
العادلة، والقائمة على توازن حقيقي بني مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع، مراعياً 
وبني  املجتمع،  أفراد  على  واضح  بشكل  وتوزيعها  االجتماعية  املسؤولية  تدرج 
الفردية  املسؤولية  إلى  العامة، وصوالً  الوالية  أو  العليا  باملسؤولية  تبدأ  مستويات 
األقل أو األدنى، وتتصف يف مجملها وترتبط باملعنى الرئيسي للمسؤولية بااللتزام 
املطلق، واملبنية على احترام اآلخرين، والعمل من أجلهم، والتعاون اإليجابي معهم. 
وعلى الرغم من ذلك فإن واقع ممارستها ما زال يتطلب مزيداً من العمل واجلهود 
لتكون هذه املمارسة واعية وصحيحة؛ لتدعيم اجتاهات ممارسة مسؤولية اجتماعية 

حقيقية يف واقعنا.

المسؤولية االجتماعية من المنظور االجتماعي 
تتصف املسؤولية االجتماعية بـ:

عمله،  وعن  نفسه  عن  مسؤول  فالفرد  واجلماعة،  الفرد  تتناول  ألنها  »الشمولية: 
مسؤول عن ذاته ونشاطه.

يراعي مسؤوليته عن جماعته،  وأن  بد  املسؤول عن عمله ال  الفرد  فإن  التكامل: 
فعمله يف معظمه مؤثر يف اجلماعة.

التوازن: بحيث ال تثقل أو تتضخم يف جانب، وال تخفف أو تصغر يف جانب آخر«)١٨(.

واملجتمعات  الثقافات  باختالف  تختلف  االجتماعية  املسؤولية  بأن  القول  »وميكن 

١٦( السالمة، سامي. )١٩٩٩(. »حتقيق تفسير القران العظيم )تفسير ابن كثير(«، دار طيبة: الرياض، السعودية، 
ط٢، املجلد السابع، ص ٩.

١٧( البخاري، محمد اسماعيل. )٢٠٠٢(. صحيح البخاري، دار ابن كثير: دمشق- بيروت، ط١، رقم ٧١٣٧، ص ١٧٦٤
اإلسالمي:  للفكر  العاملي  املعهد  اإلسالمية«،  للبنوك  االجتماعية  »املسؤولية   .)١٤١٧( عبداجلميد.  املغربي،   )١٨

القاهرة، مصر، ص٢٠.
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وأيديولوجيتها، ففي املجتمعات الصناعية تطغى الفردية على روح اجلماعة، ويف 
تسود  العشائرية  التجمعات  مناطق  ويف  األسرة،  قيم  تسود  الشرقية  املجتمعات 
االجتماعية  املسؤولية  قياس  فإن  ولهذا  الوطن،  مصلحة  على  العشيرة  مصلحة 
يتأثر إيجاباً أو سلباً باملنظومة القيمية والدينية والعدالة االجتماعية، واالستقرار 

السياسي السائد يف أي مجتمع«)١٩(.

ويف ذات السياق؛ يرى الباحث أن املسؤولية االجتماعية لألفراد واجلماعات تختلف 
من مكان آلخر وعبر األزمنة، مبا يتوافق مع احتياجات املجتمع احمللي وأولوياته 
اآلنية واملستقبلية، وترتبط ارتباطاً فاعاًل باألبعاد واملؤشرات الثقافية واالجتماعية 
املجتمع ومكوناته  املباشرة بني عناصر  بالتفاعالت  والبيئية واالقتصادية، وكذلك 
والتمكني ال تختلف بني  املساواة  املسؤولية االجتماعية من حيث  بينما  املتداخلة. 

املجتمعات، فجميع البشر لديهم مسؤوليات جتاه مجتمعاتهم.

التعريف اإلجرائي للمسؤولية االجتماعية:

من  بها  املكلف  األمور  لفعل  يدفعه  للفرد،  فطري  داخلي  إحساس  هي  املسؤولية 
احلقوق والواجبات جتاه نفسه وجتاه الغير، والذي يُلزمه بأن يكون على استعداد 
دائم للقيام وحتمل كافة االلتزامات واملهام املناطة به، بحسب قدرته، ومبا يتوافق 
مع قوانني مجتمعه وعاداته وتقاليده، مع بذل اجلهود على إيفائها وحتمل تبعاتها. 

التحليل النظري للمسؤولية االجتماعية

ال توجد نظريات تتناول املسؤولية االجتماعية بعينها، لذلك جند أن معظم الباحثني 
تفسير  بغرض  االجتماع  علم  واجتاهات  الكالسيكية  النظريات  ببعض  استعانوا 

املسؤولية االجتماعية من منطلق اجتماعي.

ويف قراءة سوسيولوجية لبعض املقاربات النظرية يف تفسير أبعاد وتطبيق املسؤولية 
املسؤولية  مبوضوع  واملرتبطة  فيها،  املشتركة  النقاط  أهم  وجدنا  االجتماعية؛ 
االجتماعية، فجاءت يف مقدمتها النظرية البنائية الوظيفية، والتي يعتبر من أبرز 
روادها هربرت سبنسر وتالكوت بارسونز وروبرت ميرتون وهانز كيرث وسي رايت 
ملز، حيث »ترى املدرسة الوظيفية أن املجتمع نظام معقد، تعمل شتى أجزائه سوياً 

احتاد  مجلة  البيئية«،  باملتغيرات  وعالقتها  االجتماعية  »املسؤولية   .)٢٠١٧( خالد.  واملعاني،  فواز،  املومني،   )١٩
اجلامعات العربية وعلم النفس، ١5 )٢(، ص٨٣.
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لتحقيق االستقرار والتضامن بني مكوناته«)٢٠(، وأن املجتمع - مهما كان حجمه - 
يتكون من أجزاء ووحدات مختلفة بعضها عن بعض، وعلى الرغم من اختالفها إال 
أنها مترابطة ومتساندة ومتجاوبة، ولكل منها وظائفها األساسية، وهذه الوظائف 
أن  بد  ال  اختالفها  ومع  التركيبية،  الوحدات  أو  األجزاء  الختالف  نتيجة  تختلف 
الوظائف تؤدى بغرض إشباع حاجات األفراد  يكمل كل جزء اجلزء اآلخر، وهذه 
املنتمني للمجتمع أو حاجات املؤسسات األخرى، وقد تكون تلك احلاجات أساسية 
تكامل  معياري يضمن  أو  قيمي  بنظام  الوظائف  وترتبط  روحية،  أو  اجتماعية  أو 
األنساق يف أداء الوظائف، ويحفظ أمن الكيان االجتماعي، ويحدد األعمال املوكلة 
للمجتمع مبنظماته وأفراده، كما يعمل على حتديد واجبات كل فرد وحقوقه، وما 

يرتبط بها من أنشطة.

ومن جانب آخر؛ جند من املقاربات ما تستند إليه نظرية األدوار االجتماعية، حيث 
»مييل بعض علماء االجتماع، وال سيما أتباع املدرسة الوظيفية، إلى اعتبار األدوار 
االجتماعية أجزاء ثابتة وغير متغيرة نسبياً من ثقافة املجتمع، فهذه األدوار تعتبر 
حقائق اجتماعية«)٢١(، تأتي »عبر عملية التنشئة االجتماعية، حيث يتعلم األفراد 
األدوار االجتماعية، وهي التوقعات املعرفة اجتماعياً، والتي يتوقع أن يحققها الفرد 
يف أوضاع اجتماعية محددة«)٢٢(، »وجند كثيراً من احملللني االجتماعيني من منظور 
الدور يفسر شكل العالقات بني األفراد وتداخل أدوارهم على مستوى األسرة أو 
القيم،  )منها:  مختلفة  قواعد  حتكمه  الفرد  فدور  أخرى،  اجتماعية  مؤسسة  أي 
والسلوك، والرغبات(، كما أن دوره يختلف حسب النوع، والعمر، والوظيفة، والوضع 
داخل املؤسسة، وبذلك تختلف الواجبات واحلقوق املتوقعة من الفرد جتاه اآلخرين 

وجتاه املجتمع.

وميكن توظيف نظرية الدور يف مجال املسؤولية االجتماعية بصورة واضحة وفاعلة 
إذا ما وجدت مظلة تنظيمية عامة من شأنها القيام بتنظيم األدوار؛ لتؤدي عملها 

بطريقة تكفل للمجتمع حتقيق الرفاهية.

٢٠( غدنز، أنتوني. )٢٠٠١(. »علم االجتماع«، ترجمة فايز الصياغ )٢٠٠5(، مؤسسة ترجمان: عمان، األردن، ط٤، 
ص٧٤.

٢١( غدنز، أنتوني. )٢٠٠١(. مرجع سابق، ص٨٩.

٢٢( غدنز، أنتوني. )٢٠٠١(. مرجع سابق، ص٨٩.
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إذاً؛ كلما كانت املسؤولية االجتماعية قائمة على معايير اجتماعية عملية؛ كلما كان 
نفعها أفضل، أما إذا كان العمل قائماً على العشوائية؛ فإن نفعه يكون ضعيفاً، ويف 

حيز محدود«)٢٣(.

أهمية املسؤولية االجتماعية

وما  مفهومها،  من  عليه  وقفنا  ما  خالل  من  االجتماعية  املسؤولية  أهمية  تتجلى 
حتتويه من خصائص مشتركة بني الزوايا واالجتاهات املختلفة، والتي تنضوي يف 
االلتزام مبمارستها بني أفراد املجتمع مببادئها العامة القائمة على طبيعة املجتمع 
مبا يتجاوب مع التغيرات احلاصلة الحتياجات املجتمع، مما يؤدي إلى خلق مجتمع 
تبرز فيه روح التعاون والترابط، ويترسخ فيه املظهر اإليجابي بصفة عامة، ويندفع 
أفراده نحو التطور، ويستمر مع هذه املسؤولية وجود مجتمع مستقر وثابت، يسير 

نحو االرتقاء، مع زيادة التثقيف والوعي االجتماعي على مستوى األفراد.

لذلك؛ فإن تأسيس املسؤولية االجتماعية لألفراد على نظرية أخالقية قوامها أن 
التوازن  تتأسس عبر  أن يقدمه خلدمة مجتمعه،  يجب  املجتمع دوراً  لكل فرد يف 
فرد  كل  يقوم  أن  تقتضي  إلزامية  والواجبات، يحمل يف طياته صفة  بني احلقوق 
بالواجبات التي يتوقعها منه املجتمع يف سلوكه لدور معني، مع توفير الفرص املمكنة 
واملناخ املناسب لها، لتبلور االنتماء واالرتباط الواعي باملجتمع مع املمارسة احلية، 
الفرد مبجتمعه،  ارتباط  قوي  كلما  والواجبات؛  احلقوق  بني  التوازن  فكلما حتقق 

وتأكد انتماؤه له.

»وميكننا أن نقول إن املسؤولية ترتبط وتتداخل وتتأثر بعدد من املفاهيم واألحكام، 
منها:

- احلقوق والواجبات.
- الضمير الفردي واالجتماعي.

- الهوية واملواطنة.
- األخالق والقيم.

- اإلدراك االجتماعي.

٢٣( بدري، أميرة. )٢٠١٦(. » املسؤولية االجتماعية: حتليل مضمون معريف«، ورقة عمل مت االسترجاع
https://www.csrsa.net/post/326 ، بتصرف
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وميكن االفتراض بأن املسؤولية الشخصية االجتماعية مرتبطة بالنمو األخالقي، 
والثقة بالنفس، والوعي االجتماعي، واإلحساس بالهوية االجتماعية، وأنها مرتبطة 

كذلك بالتعليم والوعي وادارك هدف اإلنسان من احلياة«)٢٤( 

عناصر املسؤولية االجتماعية:

تتكون املسؤولية االجتماعية من مجموعة عناصر، هي:
التي  باجلماعة  العاطفي  االرتباط  ببساطة؛  باالهتمام  املقصود  »االهتمام:   -١
ينتمي إليها الفرد، صغيرة أم كبيرة، ذلك االرتباط الذي يخالطه احلرص على 
استمرار تقدمها ومتاسكها وبلوغها أهدافها، واخلوف من أن تصاب بأي عامل 

أو ظرف يؤدي إلضعافها أو تفككها.
٢- الفهم: وهو العنصر الثاني والفعال يف املسؤولية االجتماعية، ويتمثل يف الوعي 

واإلدراك، وينقسم إلى شقني هما:

- فهم الفرد للجماعة يف حالتها احلاضرة، من ناحية مؤسساتها ومنظماتها 
العوامل  وفهم  الثقايف،  ووضعها  وأيديولوجيتها  وقيمها  وعاداتها  ونظمها 
الذي  تاريخها  فهم  وكذلك  اجلماعة،  هذه  تؤثر يف حاضر  التي  والظروف 

بدونه ال يتم فهم حاضرها وال تصور مستقبلها.
آثار  الفرد  يدرك  أن  به  واملقصود  االجتماعي ألفعاله:  للمغزى  الفرد  فهم   -
أفعاله وتصرفاته وقرارته على اجلماعة، وأن يفهم القيمة االجتماعية ألي 

فعل أو تصرف اجتماعي يصدر عنه.
٣- املشاركة: واملقصود باملشاركة بصفة عامة اشتراك الفرد مع اآلخرين يف عمل 
حسب اهتمامه وفهمه لهذا العمل، ومساعدة اجلماعة يف إشباع حاجاتها وحل 

مشكالتها والوصول إلى أهدافها.

أركان املسؤولية االجتماعية )٢5(:

١- الرعاية: ومسؤولية الرعاية موزعة على اجلماعات بال استثناء، ولكل عضو من 
أعضائها نصيبه منها؛ مهما كان وضعه االجتماعي.

٢٤( احلارثي، زايد. .)٢٠٠١( مرجع سابق ، ص ١٤.
٢5( قاسم، جميل. )٢٠٠٨(. مرجع سابق، ص ٢١.
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٢- الهداية: تتضمن الدعوة والنصح للجماعة نحو القيم االجتماعية السليمة واملثل 
األعلى يف السلوك.

٣- اإلتقان: أن يحسن ويتقن عمله يف كافة أنشطة احلياة.

أقسام املسؤولية االجتماعية:

إن املسؤولية االجتماعية لها جوانب متعددة، منها:
غيره  دون  اإلنسان  بها  تفرد  مسؤولية  وهي  الشرعية:  أو  الدينية  املسؤولية   -١
من املخلوقات، وتعني احلقوق والواجبات التي يفترض أن يقوم الفرد بأدائها 
يف احلياة الدنيا)٢٦(، وذلك بفعل الطاعات والتزام أوامر اهلل، وترك املنكرات 
واجتناب نواهيه، قال تعالى: ﴿ِإنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال 

فأبني أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوماً َجُهواًل﴾)٢٧(.
٢- املسؤولية التربوية أو األخالقية: وهي مسؤولية تبدأ يف تربية الوالدين أو املربي 
واجلنسية  واجلسمية  اخللقية  اإلميانية،  التربية  وتشمل  والدته،  منذ  للطفل 
والعقلية والنفسية، وهي ترتكز على تعزيز األخالق احلميدة والثوابت والقيم 
احلسنة، وتنميتها تدريجياً خللق جيل ناشئ كرمي األخالق. وجاء يف احلديث 
الصحيح »ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهّودانه وينّصرانه..)٢٨(« 
»فاألبوان إذاً هما املسؤوالن أوالً وآخراً يف إعداد الولد على اإلميان واخللق، 
بالعلوم  التزود  إلى  وتوجيهه  النفسي..  واالتزان  العقلي،  النضج  على  وتكوينه 

النافعة والثقافات املفيدة املتنوعة..«)٢٩(.
الفرد  عاتق  على  األول  املقام  يف  تقع  مسؤولية  وهي  التعليمية:  املسؤولية   -٣
عن  البحث  يف  يبادر  بأن  ذاتياً  يتعلم  أن  فاألولى  جهتني،  على  وهي  نفسه، 
املعلومات واكتساب املعارف األساسية بكافة الوسائل املقروءة واملسموعة، قال 
سبحانه ﴿وقل ربِّ زدني علماً﴾)٣٠(، والثانية أن ينقل ما تعلمه ملن حوله بكل 

٢٦( اجلعيثن، عبداهلل. )١٤٠٩(. » املسؤولية االجتماعية ومتغيرات التكيف يف احلياة املدرسية«، بحوث ودراسات 
نفسية، )١١(، مركز البحوث التربوية، جامعة قطر.

٢٧( مصحف قطر. )٢٠١٦(. »سورة األحزاب«، اجلزء ٢٢، اآلية ٧٢، ص٤٢٧.

٢٨( البخاري، محمد إسماعيل. )٢٠٠٢(. مرجع سابق، رقم ٦5٩٩، ص١٦٣٦.
٢٩( علوان، عبداهلل. )١٩٩٢(. »تربية األوالد يف اإلسالم«، دار السالم: حلب، سوريا، ط١، ص٦٠٢.

٣٠( مصحف قطر. )٢٠١٦(. »سورة طه«، اجلزء ١٦، اآلية ١١٤ ، ص٣٢٠.
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أمانه علمية، قال صلى اهلل عليه وسلم »من كتم علماً أجلَمه اهللُ يوَم القيامِة 
بلجاٍم من نار«)٣١(، وتقع كذلك على الدولة يف توفير التعليم ونشره بني أفراد 
املجتمع وتنمية املهارات لدى طالب املراحل التعليمية املختلفة للقضاء على 
اجلهل، وهي مسؤولية ترفع من شأن صاحبها ولها أفضلية، كما قال تعالى: 
﴿يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾)٣٢(، وقاَل َرُسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: »ِإنَّ َمثَل َما بَعثني اهلل ِبِه مَن الُْهَدى والْعلِْم؛ َكَمثََل َغيٍْث 
الَْكِثيَر،  امْلَاَء فَأنْبَتِت الْكأَل والُْعْشَب  أََصاب أَْرضاً، فَكانَْت َطاِئَفٌة َطيبٌَة قِبلَِت 
وَسَقْوا  ِمنَْها  َفَشربُوا  النَّاس،  ِبَها  َفنََفَع اهلل  املاَء،  أَمسَكِت  أََجاِدُب  ِمنَْها  َوَكاَن 
َا ِهَي ِقيعاٌن ال مُتِْسُك َماًء َوال تُنِْبُت  َوَزَرَعوا، وأََصاَب َطاِئَفٌة ِمنَْها أُْخَرى، ِإمنَّ
َكأل، َفَذِلَك َمثَُل َمْن َفُقَه يِف ِديَن اهلل، َونََفَعه مَبا بَعثَِني اهلل ِبِه، َفَعِلَم وَعلََّم، َومثُل 

َمْن لَْم يَْرَفْع ِبذِلَك َرأْساً ِولَْم يَْقبَْل ُهَدى اهلِل الَِّذي أُْرِسلُْت ِبِه«)٣٣(.
٤- املسؤولية القانونية: وهي مسؤولية غير مرتبطة بالشعور واإلحساس الداخلي أو 
الذاتي للفرد، وإمنا هي مسؤولية متارسها سلطة خارجية على الفرد املعني أو 
اجلماعة عند وقوع الضرر، أو ارتكاب فعل ينايف القوانني املعمول بها يف املجتمع.

5- مسؤولية العمل: وهي مسؤولية شاملة تشمل املوظف واحلريف واملهني، وفيها 
مجموعة من الواجبات الواقعة على الفرد جتاه عمله، تتحد جزئياتها يف أن 
يتقن هذا العمل ويؤديه على أكمل وجه، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: »إن 
اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه«. أما الواجبات الواقعة على الدولة؛ 
فتكمن يف توفير فرص العمل يف شتى املجاالت املختلفة للباحثني عنها، حسب 

املؤهالت التعليمية التي يحملونها. 

كل  يستطيع  املجتمع؛  أفراد  عند  بعضها  أو  جميعها  اجلوانب  هذه  اجتماع  فعند 
فرد أن يساهم يف إصالح املجتمع يف شتى املجاالت، سواء الدينية أو التربوية أو 
التعليمية أو املهنية... إلخ، مبنهج أو سلوك ينتهجه يف سبيل القيام بواجباته جتاه 

نفسه وجتاه املجتمع الذي ينتمي إليه بكل مكوناته.

٣١( األلباني، محمد ناصر الدين. )٢٠٠٠(. » صحيح الترغيب والترهيب«، مكتبة املعارف: الرياض، السعودية، 
ط١، ص١٦٠.

٣٢( مصحف قطر. )٢٠١٦(. »سورة املائدة«، اجلزء ٢٨، اآلية ١١، ص5٤٣.
٣٣( البخاري، محمد اسماعيل. )٢٠٠٢(. مرجع سابق، رقم ٧٩، ص ٣٢-٣٣.
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وبذلك جند أن هناك عدداً من مظاهر املسؤولية السلوكية التي تندرج حتت هذه 
األقسام، منها)٣٤(:

- املسؤولية عن الوالدين واألبناء وذوي القربى واليتامى واملساكني وغيرهم.

- املسؤولية املهنية واإلخالص يف العمل وإجنازه وإتقانه والتفاني فيه وبذل أقصى جهد.

- املسؤولية القانونية واحترام القانون واالنضباط واحملافظة على النظام واحترام 
الوعود.

- مسؤولية الزكاة حيث يؤدي الفرد حق اجلماعة.

- املسؤولية األخالقية متمثلة يف األمانة والعفة واإليثار والتعاون واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر.

- االهتمام مبشكالت مجتمعه واملساعدة يف حلها، وتنمية املجتمع وتطويره.

العامة، واالشتراك يف اجلمعيات اخليرية لدعمها يف رعاية  - مسؤولية اخلدمة 
احملتاجني لها.

- مسؤولية احلفاظ على سمعة اجلماعة وممتلكاتها والدفاع عنها.

مستويات املسؤولية االجتماعية

يتضح من خالل املظاهر السلوكية للمسؤولية االجتماعية أنها على مستويات؛ تبدأ 
التفاعل  مساحة  اتساع  مع  نطاقها  ويتسع  األسرة،  نطاق  يف  الفرد  مسؤولية  من 

االجتماعي:

١- »مسؤولية الفرد نحو نفسه: 

- احلاجات اجلسدية )أكل، شرب، نوم وغيرها(.

- صيانة النفس؛ بأن يصون الفرد ذاته وسمعته، وهويته، وجوارحه، ويحافظ 
عليها.

- مسؤولية الفرد نحو أسرته من األرحام )األب واألم واإلخوة والزوجة واألطفال( 
وبقية األقارب.

٣٤( قاسم، جميل. )٢٠٠٨(. مرجع سابق، ص٢١-٢٢.
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٢- مسؤولية الفرد نحو اجليران.
٣- مسؤولية الفرد نحو نحو قبيلته ومنطقته ومدينته.

٤- مسؤولية الفرد نحو أصدقائه وزمالئه.
5- مسؤولية الفرد نحو وطنه.

٦- مسؤولية الفرد نحو العالم والكون وما فيهما وعليهما من موارد«)٣5(.

مظاهر نقص املسؤولية االجتماعية:

مظاهر نقص املسؤولية االجتماعية عند الفرد

هناك مجموعة من الصفات واملظاهر املبينة للنقص واإلعتالل األخالقي للمسؤولية 
االجتماعية عند الفرد، وهي:

١- »التهاون: وهو دليل على وهن البنيان النفسي األخالقي يف شخصية الفرد.

٢- الالمباالة: وهي تعني بروداً يعتري اجلهاز التوقعي التحسبي عند اإلنسان.

٣- العزلة: وهي تعني العزلة النفسية أكثر من العزلة املادية، أي أن الفرد حاضر 
مع اجلماعة حسياً من حيث العدد، ولكنه غائب عنها معنوياً.

٤- التفكك: وهو املظهر البالغ الوضوح يف الداللة على وهن وضعف املسؤولية«)٣٦(.

ومن أخطر مظاهر نقص املسؤولية االجتماعية االغتراب النفسي، وهو غربة عن 
النفس وعن الواقع وعن املجتمع، ومن أهم أعراضه: الالمعيارية والضياع، واحتقار 

الذات واجلماعة، وما يولده من العنف والعدوان)٣٧(.

وميكن القول بأن من مظاهر نقص املسؤولية العملية عند الفرد؛ االستهتار بثقل 
املسؤولية، وما يترتب عليها من مساءلة أخالقية أو قانونية وغيرها.

مظاهر نقص املسؤولية االجتماعية عند اجلماعة

قيمة  تقدير  والظواهر، ويف  األحداث  تفسير  وتردد يف  توجس  »التشكك: وهو   -

٣5( احلارثي، زايد. .)٢٠٠١( مرجع سابق، ص١٣، بتصرف.
٣٦( احلارثي، زايد. .)٢٠٠١( مرجع سابق، ص١٣، بتصرف ١٧-١٨.

https://dspace. ٣٧( حليمة، قادري. )٢٠١٦(. »اجتاهات الشباب نحو املسؤولية االجتماعية«، مت االسترجاع
univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10464/3/P1608.pdf، ص١٣5.
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األشخاص واألشياء، ويف تصور املسار واملصير، وهو دليل على فوضى االختيار، 
ووهن اإللزام، وتزعزع الثقة .

أو  تدابر  من  األفراد  بني  يقع  فيما  االجتماعي  التفكك  هذا  ويتجلى  التفكك:   -
تفرق وتنازع، أو ما يغلب من تآزر مصطنع وترابط متكلف، وهذا التفكك مظهر 
بالغ الوضوح لوهن وضعف املشاركة القائمة على الفهم واالهتمام، املستندة إلى 

االختيار واإللزام، واملشدودة بالثقة.

- السلب الغائب: وهو موقف يغلب عليه التراجع واالنحدار والتخلي عن املسؤولية 
جتاه احلياة وبارئها، ويالزمه إحساس بال معنى بالضياع واإلحباط، كما يغيب 

معه اإلحساس بالواجب وإلزامه.

- الفرار من املسؤولية: وهو التخلي عن املسؤولية وإعالن عن عدم قدرة اجلماعة 
والفرد على احتمال أعبائها«)٣٨(.

إن هذه املظاهر ما هي إال عالمات يستدل بها على نقص الشعور باملسؤولية، سواء 
معرفة  كيف ميكن  الباحث على  يقف  لم  لكن  أو اجلماعة،  الفرد  كانت مسؤولية 
نقص املسؤولية قبل ظهور هذه املظاهر التي تعد مظاهر وعالمات متقدمة تنخر 

يف موارد املجتمع، ولها تأثير على تطوره.

تعزيز املسؤولية االجتماعية لألفراد

إن تعزيز املسؤولية االجتماعية لألفراد يتطلب شراكة حقيقية بني جميع األطراف 
فلكل  اإلعالم(،  املدني،  املجتمع  احلكومية، مؤسسات  اجلهات  املدرسة،  )األسرة، 
طرف من هذه األطراف دوره املنوط به لتعزيز املسؤولية االجتماعية، وقد تشترك 
كل األطراف يف بعض من تلك األدوار أو يشترك طرف مع طرف آخر يف تبادل 

نفس األدوار.

١- األسرة

ينبغي  ولهذا  فطري،  استعداد  لديه  ولكن  باملسؤولية  عارفاً  يولد  ال  اإلنسان  »إن 
التعاون واالحترام كما يتعلم املشي  أن يتعلم الطفل حتملها، حيث يجب أن يتعلم 
والكالم، وعملية تعلم املسؤولية االجتماعية تبدأ مع أولى خطوات الطفل، وتبدأ 

٣٨( قاسم، جميل. )٢٠٠٨(. مرجع سابق، ص٢٦.
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باملسؤولية عن الذات، حيث يتعلم الطفل أن يعتمد على نفسه ويكون مسؤوالً عن 
ذاته، فهو يعيش يف أسرة يقوم فيها بدور، وهو قادر على القيام باملسؤولية عن بعض 
األعمال التي تخصه، وبذلك تبدأ املسؤولية االجتماعية بالتعلم واالكتساب، وبالتالي 
فهي قابلة للتعديل واإلصالح من خالل العمل على تنمية املسؤولية االجتماعية لدى 

ألفراد، باعتبارها سلطة ضابطة تهذب سلوك اإلنسان وتوجهه«)٣٩(.

وميكن لألسرة أن تساهم يف تعزير املسؤولية االجتماعية للطفل من خالل القيام 
باملهام التالية:

١- »غرس تعاليم الدين اإلسالمي: إن الدين اإلسالمي يتضمن العديد من اآلداب 
الصدق،  مثل:  املجتمع،  يف  صاحلاً  عضواً  الفرد  جتعل  التي  واألخالقيات 
واالتقان  واإلخالص،  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  والتعاون،  واحملبة، 
أبنائها مثل هذه األخالقيات  العمل، وغيرها. وتستطيع األسرة أن تغرس يف 
والفضائل والعادات والقيم االجتماعية التي تدعم حياة الفرد وهو يأخذ دوره 

يف احلياة، ما يشعره مبسؤوليته جتاه مجتمعه وأمته. 

يتعلم  االجتماعية:  العالقات  وتكوين  االجتماعي  التفاعل  كيفية  األبناء  تعليم   -٢
األبناء يف محيط األسرة الكثير من أشكال التفاعل االجتماعي، واألسرة خير 
من يعلّم األبناء مراعاة معايير املجتمع وأنظمته وااللتزام بها وعدم مخالفاتها، 
ويجب أن يكون أفراد األسرة خير قدوة لألبناء، وذلك من خالل متثلهم أنفسهم 
ملعايير املجتمع وللفضائل واآلداب احلسنة يف تفاعلهم وعالقاتهم مع اآلخرين.

- غرس مفاهيم حب الوطن واالنتماء: األسرة قادرة على أن تغرس يف أبنائها 
معاني الوطنية واالنتماء من خالل أساليب متعددة، منها:

- الشرح والتوضيح لألبناء يف مراحل تعليمهم األولى عما يتعلمونه يف املدرسة 
من مواضيع ذات الصلة بالوطن، سواء يف مقررات التاريخ، أو اجلغرافيا، وما 

يتميز به الوطن من خصائص اقتصادية واجتماعية وطبيعية.

- حث األبناء على احملافظة على املمتلكات العامة، فهي من حق املجتمع ولراحة 
باألثاث  العبث  عدم  خالل  من  عليها  واحملافظة  رعايتها  الواجب  ومن  اجلميع، 

املدرسي، وال باحلدائق، وعدم الكتابة على اجلدران.

٣٩( العجلة، محمد سامي. )٢٠١٢(. نفس املرجع، ص٢٤.
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- احتواء املنزل على األشياء التي تذّكر أفراد األسرة بالوطن، مثل: علم البلد، 
أو خارطة البلد، والصور التي متثل مناطق البلد أو منجزاته.

أرجاء  على  ليتعرفوا  األبناء  وأخذ  الوطن،  مختلفة يف  أماكن  إلى  الذهاب   -
وطنهم.

- تعويد األبناء على طاعة القوانني واألنظمة واحترامها واالمتثال ألوامرها.

٣- مراقبة سلوك األبناء داخل وخارج املنزل: يجب على األسرة متابعة أبنائها من 
اآلداب  مع  تتماشى  وهل  املنزل،  داخل  بينهم  فيما  عالقاتهم  مالحظة  خالل 
مالحظة  األسرة  على  يجب  كما  عليها.  تربيهم  التي  والفضائل  واألخالقيات 
من  جزءاً  األبناء  معها  يقضي  التي  االطالع  ومصادر  والكتب  القراءات  أنواع 
وقتهم، وأن تساعدهم يف اختيار الكتب واملجالت ووسائل الترفيه املفيدة« )٤٠(.

٢- املدرسة

املتمثل  املدرسة  دور  مثل  االجتماعية،  البيئة  عن  مبعزل  يعيش  »ال  الطفل  فإن 
إلى  الدراسات  أشارت بعض  وقد  مناخ مدرسي مالئم،  بإيجاد  وكذلك  املعلم،  يف 
املسؤولية  تباين األطفال يف  البيئة األسرية يف تفسير  املدرسية على  البيئة  تفوق 

االجتماعية« )٤١(.

»لذا؛ تعتبر املدرسة ضرورة اجتماعية جلأ إلى إنشائها املجتمع إلشباع احلاجات 
النفسية والتربوية التي عجزت األسرة عن إشباعها بعد أن تعقدت احلياة، فأصبحت 
املدرسة مجتمعا صغيرا يعيش فيه الطالب ليتلقوا العلم واملعرفة، ويتعلموا االعتماد 
على النفس وحتمل املسؤولية واحترام القانون والتمسك باحلقوق وأداء الواجبات 
تتحدد  وتربوية  اجتماعية  واملدرسة كمؤسسة  والعمل.  والتضحية يف سبيل احلق 
ببقية األنساق التربوية والتعليمية  أهدافها العامة باعتبارها نسقاً فرعياً مرتبطاً 

األخرى، وتتحدد أهداف املدرسة كما أجمع علماء التربية فيما يلي:

-  إعداد املواطن الصالح الناضج نفسياً واجتماعياً، والقادر على تنمية املجتمع يف 
احلاضر واملستقبل.

٤٠(  العجلة، محمد سامي. )٢٠١٢(. نفس املرجع، ص٢٤.
٤١( العجلة، محمد سامي. )٢٠١٢(. نفس املرجع، ص٣٣.
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-  تنمية الشعور باالنتماء وانكار الذات والتعاون واإلبداع واإلحساس باملسؤولية.

-  مواجهة سلبيات النفس اإلنسانية يف االنعزالية ونقص املسؤولية االجتماعية.

-  احلفاظ على التراث الثقايف.

وميكن تنمية املسؤولية االجتماعية عند التلميذ - والتي تعد من أهم أهداف املدرسة 
للتلميذ، أو السب والسخرية والعقاب  - وذلك من خالل جتنب التهديد والوعيد 
املسؤولية ويحظى  يتحمل  التي من خاللها  التلميذ يف األنشطة  البدني، واشراك 
العمل على حل مشاكله، مع  للتقدير واالنتماء، وكذلك  باالحترام، واشباع حاجته 

تنمية اجلوانب االجتماعية والصحية والنفسية والدينية لدى الفرد«)٤٢(.

٣- الدولة ومؤسساتها

وعلى الدولة أن تتبنى املسؤولية االجتماعية من خالل توفير املناخ املالئم لألفراد 
واملرونة  والنظام  باحلرية  تتسم  مشجعة  واجتماعية  ثقافية  »بيئة  يف  ملمارستها 
واالهتمام والفهم واملشاركة والتسامح«)٤٣(، وتفعيل الشراكة احلقيقية بني القطاعني 
العام واخلاص يف مجال املسؤولية االجتماعية. أما منظمات املجتمع املجتمع املدني؛ 
فعليها تنظيم حمالت واسعة النطاق للترويج ملفهوم املسؤولية االجتماعية، ومحاولة 
حتديد مفهوم واضح ومتكامل للمسؤولية االجتماعية، وذلك للعمل على زيادة الوعي 

بأهمية هذه البرامج وأثرها على املجتمع على املدى املتوسط والطويل.

ودور اإلعالم يف تعزيز املسؤولية االجتماعية واضح األهمية، وتتجلى أهميته من 
خالل الوسائل املتعددة التي ميتلكها لنشر مفردات الوعي باملسؤولية االجتماعية، 

وتسليط الضوء على فوائدها ودورها يف حتقيق أهدافها املرجوة.

ثالثًا: الدراسات السابقة

قام الباحث باالعتماد على مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع 
الدراسة احلالية، ملعرفة اجلوانب املهمة واملناسبة لدراسته، من خالل رصد العناصر 
املستخدمة من األدوات واإلجراءات املنهجية والنظرية، وعرض أهم ما توصلت إليه 

٤٢(  العجلة، محمد سامي. )٢٠١٢(. نفس املرجع، ص٣٣.

٤٣(  العجلة، محمد سامي. )٢٠١٢(. نفس املرجع، ص٢5.
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املشتركة  النقاط  على  الضوء  يلقي  أن  الباحث  حاول  وقد  نتائج.  من  الدراسات 
بني دراسته ودراسات الباحثني من قبله وجهودهم السابقة، ولقد مت اختيار عدد 
قليل من الدراسات العربية دون غيرها؛ نظراً الرتباطها الوثيق مبوضوع الدراسة، 
وكذلك لصعوبة احلصول على دراسات علمية ميدانية يف نفس املجال أو قريباً منه.

ونستعرض تلك الدراسات مصنفة حسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث، 
كما يلي:

املسؤولية الشخصية االجتماعية لدى  »واقع  ١- دراسة )احلارثي، ٢00١( بعنوان: 
الشباب السعودي وسبل تنميتها«

هدفت الدراسة إلى: الكشف عن واقع املسؤولية االجتماعية للشباب السعودي.

واستخدم الباحث يف الدراسة: تطبيق مقياس االجتاهات نحو املسؤولية االجتماعية.

وقد تكونت عينة الدراسة من: )5٢٢( شاباً من مدن جدة ومكة والطائف، يعملون 
يف مهن وقطاعات مختلفة، متوسط أعمارهم ٢٩ سنة.

إحساس  بدرجة  العينة  أفراد  يتمتع  ال  اآلتية:  النتائج  عن  الدراسة  أسفرت  وقد 
بني  إيجابية  عالقة  وتوجد  االجتماعية،  الشخصية  املسؤولية  مقياس  يف  عالية 
التعليمي،  املستوى  ومتغير  العمر  ومتغير  الشخصية  باملسؤولية  اإلحساس  درجة 
وهناك فروق ذات داللة إحصائية بني املهن وبني درجاتهم يف املسؤولية الشخصية 
االجتماعية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة إحساس أفراد العينة 

باملسؤولية األخالقية وبني املهن.

يف  املؤثرة  والبيئية  الدميوغرافية  »العوامل  بعنوان:   )٢008 )املومني،  دراسة   -٢
املسؤولية  االجتماعية لدى الطلبة اجلامعيني.

هدفت الدراسة إلى: التعرف على املسؤولية االجتماعي وعالقتها ببعض املتغيرات 
الدميوغرافية والبيئية لدى عينة من طلبة اجلامعة األردنية. 

دراسة  يف  الوارد  االجتماعية  املسؤولية  مقياس  الدراسة:  يف  الباحث  واستخدم 
)العمري ٢٠٠٨(  وقد تكونت عينة الدراسة من: )٤٢٠( طالباً وطالبة، مت اختيارهم 

بالطريقة القصدية من قسمي العمل االجتماعي واالقتصاد.

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: جاء مستوى املسؤولية االجتماعية بدرجة 



٣٢

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  ككل،  األداة  على  متوسطة 
درجة حتمل املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغير التخصص، ومتغير القطاع التربوي 
يف مرحلة الثانوية للعينة، ومتغير ممارسة الطلبة للعمل التطوعي، ومتغير ممارسة 
الوالدين للعمل التطوعي، ومتغير مكان إقامة األسرة. ولم تظهر النتائج وجود فروق 

دالة إحصائياً تعزى ملتغير اجلنس على املقياس الكلي.

٣- دراسة )حليمة، ٢0١٣( بعنوان: »اجتاهات الشباب نحو املسؤولية االجتماعية/
دراسة مقارنة على عينة من شباب مدينة وهران«

هدفت الدراسة إلى: الكشف عن وجهة نظر الشباب نحو املسؤولية االجتماعية.

وقد تكونت عينة الدراسة من: )١٣٠( شاباً وشابة مت اختيارهم عشوائياً من مدينة 
وهران.

املسؤولية  ومقياس  املقارن،  الوصفي  املنهج  الدراسة:  يف  الباحث  واستخدم 
االجتماعية من إعداد سيد أحمد عثمان )١٩٩٣(.

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: ال يوجد فرق بني استجابات الشباب يف 
وجهة نظرهم نحو املسؤولية االجتماعية يعزى ملتغير اجلنس، بينما يوجد فرق بني 

استجاباتهم حسب املستوى التعليمي.

االجتماعية  املسؤولية  يف  »املقارنة  بعنوان:   )٢0١4 والعطار،  )الزجالية  دراسة   -4
)األسرية واملهنية( لدى املرأة الُعمانية العاملة يف محافظة مسقط«

املرأة  لدى  واملهنية  األسرية  االجتماعية  املسؤولية  قياس  إلى:  الدراسة  هدفت 
العمانية العاملة يف محافظة مسقط بسلطنة عمان.

وقد تكونت عينة الدراسة من: )٣٧٠( أمرأة عمانية عاملة يف القطاعني احلكومي 
واخلاص يف محافظة مسقط.

واستخدم الباحث يف الدراسة: استبانة االستفتاء )أداة سيكومترية رئيسية(.

باملسؤولية  العاملة  العمانية  املرأة  تتمتع  اآلتية:  النتائج  الدراسة عن  أسفرت  وقد 
املسؤولية  محوري  يف  متوسط  مبستوى  تتمتع  كما  منخفض،  بشكل  االجتماعية 
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروقاً  النتائج  تظهر  ولم  واملهنية،   األسرية  االجتماعية 
مستوى املسؤولية االجتماعية وفق متغير املستوى التعليمي، بينما أظهرت فروقاً يف 
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متغيرات )العمر واحلالة االجتماعية ومكان العمل(.

٥- دراسة )بدري، ٢0١7( بعنوان: » املسؤولية االجتماعية بني النظرية والتطبيق«

هدفت الدراسة إلى: معرفة إدراك الشباب ملفهوم املسؤولية االجتماعية.

امللك  جامعة  كليات  من  وطالبة  طالب   )١٠٠٠( من:  الدراسة  عينة  تكونت  وقد 
عبدالعزيز باململكة العربية السعودية.

واستخدم الباحث يف الدراسة: استبانة حتتوي على ٢٣ سؤاالً مغلقاً؛ موزعة على 
أربعة محاور.

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: يتمتع الشباب السعودي بإدراك ومعرفة 
تاّمني نحو املفهوم العام للمسؤولية االجتماعية، وأنه ليس له عالقة أو داللة مع 
البعد االقتصادي. وبينت الدراسة أن هناك مستوى مشاركة أكثر وسط الطالب 
والطالبات يف األسرة مما هو عليه من مشاركتهم على املستوى املجتمعي واحمللي 
أن  على  أجمعوا  والطالبات  الطالب  أن  الدراسة  وأوضحت  واألقليمي.  والوطني 
املجتمع  تنمية  املساهمة يف  االجتماعية  املسؤولية  تنطلق ضمن منظومة  املشاريع 
توصلت  كما  املستفيدة،  الفئة  وسط  تغيير  وإحداث  اخلدمات،  وتطوير  والوطن، 
الدراسة إلى أن هنالك نسبة متوسطة من الطالبات )٢5.١%( يشاركن يف العمل 
الطالب  من  ضئيلة  نسبة  تشارك  بينما  أدبية،  كليات  من  ومعظمهن  التطوعي، 

)١١.٦%( يف أعمال تطوعية، ومعظمهم من كليات علمية.

تعقيب على الدراسات السابقة:

بعد أن مت عرض الدراسات السابقة التي وقف الباحث عليها؛ سوف يقوم الباحث 
بالتعليق والتعقيب على هذه الدراسات بصورة مختصرة؛ يتم اإلشارة من خاللها 

إلى األهداف والعينة واألدوات والنتائج، واملوضحة مبا يلي:

مع  االجتماعية،  باملسؤولية  واملتعلقة  السابقة  الدراسات  على  الباحث  اطالع  بعد 
املسؤولية  واقع  الكشف عن  إلى  تهدف  أغلبها  أن  وجد  تقدم؛  كما  وندرتها  قلتها 
العالقة  معرفة  إلى  تهدف  أنها  أو  مختلفة،  واجتاهات  لكن مبحاور  االجتماعية، 
بني بعض اخلصائص الدميوغرافية والبيئية ومستوى املسؤولية االجتماعية عند 
األفراد، وكانت لبعضها أهداف فرعية متصلة مع الهدف الرئيسي بصورة مباشرة 

أو غير مباشرة.
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على الرغم من ذلك؛ جند أن الدراسات اختلفت يف اإلجراءات املنهجية يف اختيار 
مجتمع الدراسة، مع غياب التوضيح لسبب اختيار هذا املجتمع، فكانت إما أنها 
تتناول مجتمع الشباب ذكوراً وإناثاً كدراسة )حليمة ٢٠١٣( ويف نطاق مجتمع محدد 
مبدينة معينة )وهران(، أو فقط الشباب من مجتمع الذكور كما يف دراسة )احلارثي 
٢٠٠١( من مدن مختلفة تربطهم ذات الثقافة على حد رأي الباحث، أو أن املجتمع 
ينحصر بفئات أكثر حتديداً، كطالب وطالبات يف كلية من كليات اجلامعة، أو كاملرأة 
العاملة، كما يف دراسة )املومني ٢٠٠٨( و)الزجالية والعطار ٢٠١٤( و)بدري ٢٠١٧( 

على الترتيب.

الدراسة، فعند  كلياً مبجتمع  ارتباطاً  العينة؛ فهي ال شك مرتبطة  وأما من حيث 
أساليب  باستخدام  ومتت  مختلفة،  أنها  جند  العينة  سحب  أساليب  إلى  النظر 
العينة  وطرق مختلفة، فمنها ما كان بالطرق االحتمالية من خالل أسلوب سحب 
العينات(  اختيار  العشوائية مت  أساليب  أسلوب من  أي  )ولم نقف على  العشوائية 
كما يف دراسة احلارثي وحليمة، فيما استخدمت دراسة الزجالية والعطار العينة 
بنفس  الطرق  متعددة  ومنها  البدري،  دراسة  يف  والطبقية  البسيطة،  العشوائية 
الدراسة باالحتمالية وطريقة العينة العشوائية البسيطة بالنسبة للمبحوثني وغير 
االحتمالية بطريقة العينة القصدية للعينة املكانية كما يف دراسة املومني، وهي على 
العموم طرق ال ميكن من خاللها تعميم النتائج املستخلصة على مجتمع الدراسة 
فضاًل عن املجتمع. وكذلك من ناحية أخرى؛ جند تبايناً واضحاً يف أحجام العينات 
املسحوبة، حيث تراوحت بني أحجام صغيرة إلى متوسطة، وهي ال تتناسب على ما 
يبدو مع حجم مجتمع الدراسة املستهدف حسب القوانني املتبعة يف سحب العينة، 
ولم يذكر الباحثون الطريقة الرياضية أو املعادلة املستخدمة يف حتديد حجم العينة، 
العلمية بشأن  املبررات  الباحث -  املتوفرة لدى  النسخ  يبينوا كذلك - حسب  ولم 
اختيار أحجام العينة املختارة، إال يف دراسة البدري حيث حددت ١٠% من مجتمع 

الدراسة الكلي.

وقد استخدمت يف الدراسات السابقة عدة مقاييس للمسؤولية االجتماعية )األداة 
غير مدرجة يف مالحق دراسة احلارثي واملومني( وقد تكررت يف دراستني: مقياس 
املسؤولية االجتماعية لـ)عثمان ١٩٩٣(، وهو مع كونه مقياساً جديراً باالهتمام؛ إال 
أن هناك عامال قد يؤثر حال االعتماد عليه، واألداة املبنية عليه ال تراعي الفرق 
الزمني بني الفترة التي صممت فيها وبني الفترة التي مت تطبيقها يف الدراسات محل 
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املناقشة والتعقيب، فهي تعتبر أداة قدمية نوعاً ما؛ قد ال تصلح يف استخدامها، 
أهمها  األسباب،  من  ملجموعة  نظراً  احلالي؛  الوقت  يف  اجلدوى  عدمية  أنها  أو 
التغيرات والتحوالت اجلديدة التي حدثت خالل السنوات األخيرة، فمع التعديالت 
والتحسينات التي قام بها الباحثون على هذا املقياس؛ إال أنه ما زال بحاجة إلى 
إدخال التحسينات واإلضافات ملقاييس تالمس واقعنا ومستقبلنا؛ حتى يتم القياس 
على نحو منطقي. وكذلك جند اختالفاً يف استخدام سلم املقاييس؛ إما مقاييس 
مع صياغة  يتماشى  ال  التقديرات  استعمال مستويات  أن  أو  أو خماسية،  رباعية 
الفقرات. ويف دراسة البدري؛ مت تصميم استبيان موزع على أربعة أجزاء متنوعة، 

من غير إشارة إلى اختيار األسئلة املختارة.

أو لم  الدراسة،  أنها لم جتب على تساؤالت  الدراسات السابقة؛ فنجد  نتائج  أما 
تختبر الفرضيات املصاغة، فقد اتفقت على أن األفراد ال يتمتعون بدرجة عالية 
من املسؤولية حسب املقاييس املستخدمة، وأن مستوى املسؤولية االجتماعية يقع 
بني درجة املتوسط واملنخفض، كما كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
درجة املسؤولية االجتماعية تُعزى للمتغيرات الدميوغرافية التي تختلف باختالف 
البيئة، وبرز متغير العمر ومتغير املستوى التعليمي ومتغير املهنة أو مكان العمل، كما 
اتفقت معظم نتائج الدراسات على أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تُعزى 

ملتغير اجلنس.

إذاً؛ الدراسات التي بني أيدينا هي دراسات متباينة من حيث اإلجراءات املنهجية 
من  البحث  وأدبيات  النظري  باإلطار  يتعلق  الكثير مبا  ومتفقة يف  ناحية،  من  لها 
ناحية أخرى. وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من خالل القراءة 
املعمقة لها فيما يتعلق يف صياغة اجلانب النظري، واستفادت مبا فيها من مكونات، 
كهيكلة الفكرة، ومعرفة العالقات املمكنة بني املتغيرات التي مت حتديدها، واملفاهيم 
من  املنبثقة  والتوصيات  النتائج  ذلك  على  عالوًة  للدراسة،  الالزمة  واملعلومات 

الدراسات السابقة.

وقد شرع الباحث يف دراسته احلالية استناداً إلى ما توصلت إليه الدراسات السابقة، 
محاوالً جتاوز التحديات والعراقيل التي واجهت الباحثني يف دراساتهم، ومجاراة الفرص 
الفقرات  أهم  بني  جتمع  للبحث  أداة  تصميم  على  الباحث  أوشك  حتى  واستثمارها، 
الرئيسية للمسؤولية االجتماعية لألفراد حسب رأي الباحث واجتهاده، وهيأ مقاييسها 
للمجيبني،  أكبر  فرصة  إلعطاء  املختلفة؛  املستويات  ذي  ليكرت  مقياس  باستخدام 
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ومساحة للتعبير عن مستوى إجاباتهم؛ سعياً يف تقليل نسبة اخلطأ. كما حاول الباحث 
تطوير أسئلة شخصية قياسية تتناسب مع بيئة وطبيعة مجتمعه، وكذلك اعتمد على 

.Sample Size per Margin of Error حتديد حجم العينة باالعتماد على معادلة
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الفصل الثالث
إجراءات الدراسة

 
يبني الباحث يف هذا الفصل اجلزء املتعلق باخلطوات اإلجرائية للدراسة، ويسلط 
الدراسة  منهج  مبعرفة  الدراسة  مضمون  فهم  من  القارئ  ليتمكن  عليها  الضوء 
وأدواتها املستخدمة وصفتها، وأقسامها بحسب ترتيب الفقرات املصاغة، ويتعرف 
على مجتمع وعينة الدراسة بصورة كاملة، وكيفية إجراء التطبيق امليداني، وصوال 

إلى إدخال البيانات ومعاجلتها.

منهجية الدراسة
من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافها؛ اعتمدت الدراسة على 
العلمي،  البحث  مناهج  أهم  أحد  املنهج  يعد هذا  التحليلي، حيث  الوصفي  املنهج 
ويستخدم بشكل كبير بني الباحثني ملا يتصف به من املرونة والشمولية، حيث إنه 
يتيح دراسة الواقع بشكل دقيق للغاية، بحسب طبيعة الدراسة وأدواتها، كما يتيح 
للباحث التعرف أو الكشف عن املوضوع محل الدراسة؛ من خالل رصد آراء الناس 
الواقع،  أرض  على  هي  كما  بشأنه  احلقائق  وجمع  معني،  موقف  من  واجتاهاتهم 
ويتميز هذا املنهج باستخدامه األساليب الكمية والنوعية. فمن خالل املنهج الوصفي 
التحليلي يستطيع الباحث حتليل الظاهرة املدروسة، ووصفها وصفاً دقيقاً، وربطها 
ببعض املتغيرات، وتفسيرها، والتنبؤ مبستقبلها، باإلضافة إلى املقارنة بينها وبني 

الظواهر األخرى ومن ثم حتليلها.

أقسام الدراسة
تنقسم الدراسة إلى أربعة أقسام، يتناول القسم األول اإلطار النظري ملفهوم املسؤولية 
االجتماعية، ويسلط القسم الثاني يسلط على اآلراء حول املبادئ التي ترتكز عليها 
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املسؤولية االجتماعية لألفراد، ويتحدث القسم الثالث عن معرفة تأثيرات املسؤولية 
االجتماعية من خالل إجابات أفراد العينة عن الفقرات املتعلقة بدرجة املسؤولية، 
ويختم القسم الرابع باستعراض مجموعة من النتائج وتقدمي التوصيات اإلجرائية 

املوجهة للمعنيني.

أدوات الدراسة 
يعتمد اختيار األداة على املنهج املستخدم يف الدراسة ومدى مالئمته لتلك األداة؛ 
جلمع البيانات من مجتمع الدراسة. ويف هذه الدراسة مت اختيار االستبانة كأداة 
يتكون  مغلقة،  أسئلة  متنوعة، جميعها  أسئلة  على  ملوضوعاتها، الحتوائها  مناسبة 
باستخدام  وذلك  متسلسل،  واضح  ترتيب  مختلفة يف  من مستويات  فيها  املقياس 
وغيرها،  العام  الرأي  اجتاهات  لقياس  املناسبة   )Likert Scale( ليكرت  مقاييس 

وهذه القياسات يتم حتديدها بناء على األهداف والغاية، وبناء على املعطيات.

استخدم البحث يف تصميم أداة الدراسة مقياس ليكرت لدرجة املوافقة اخلماسي 
متوزانة األطراف بني املوافقة واملعارضة )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، 
معارض بشدة(، وكذلك مقياس ليكرت لقياس املستوى اخلماسي )ممتاز، جيد جداً، 
جيد، مقبول، ضعيف(، مرتبة بترتيب واضح من األقوى إلى األضعف، ومت تقسيم 
كل  العينة،  بخصائص  اخلاص  اجلزء  باستبعاد  مجموعات  خمس  إلى  االستبانة 
مجموعة حتتوي على فقرات محددة، ومجموعها ٣٦ فقرة موزعة بني املجموعات 
نسبياً، بحيث تعطي للقارئ فكرة كاملة عن محتويات الدراسة على النحو التالي: 
املجموعة األولى حتتوي على سبع فقرات، والثانية على خمس فقرات، والثالثة على 
سبع فقرات، والرابعة على سبع فقرات، واخلامسة على عشر فقرات، ومجاالتها 

تندرج حتت املسؤولية االجتماعية للفرد جتاه األسرة واملجتمع والوطن والدين.

صدق املقياس:

صدق احملكمني

عرض الباحث االستبانة يف صورتها األولية على عدد من احملكمني؛ بلغ عددهم 
أربعة محكمني من أساتذة قسم العلوم االجتماعية بجامعة قطر، فقاموا بتحكيم 
ومت  الدراسة.  ومدى حتقيقها ألغراض  املجاالت  فقرات  ارتباط  من حيث  األداة 
مناسبتها من حيث صياغة  وأجمع احملكمون على  األداة،  اإلجماع على صالحية 
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إلى صياغة  بالنسبة  الفقرات ووضوحها، لكن مع ذلك جاءت مالحظة احملكمني 
بشدة(  موافق  وغير  موافق  )غير  عبارة  واستبدال  املستخدم،  اخلماسي  املقياس 

وتعديلها إلى )معارض ومعارض بشدة( مع اإلبقاء على الفقرات كما هي.

صدق االتساق الداخلي

استخدم الباحث عينة استطالعية جتريبية قوامها )٢٠( مفردة بنفس مواصفات 
عينة البحث للتأكد من مدى صدق االتساق الداخلي، وقد ميز الباحث بني العبارات 
املوجبة والعبارات السالبة، فقد كانت اإلجابة على فقرة العبارات املوجبة بالدرجات 
التالية: موافق بشدة =5، وموافق= ٤، محايد٣=، ومعارض=٢، ومعارض بشدة=١. 
الواحدة بدرجات معاكسة  العبارات السالبة فقد كانت اإلجابة على الفقرة  بينما 
موافق  موافق=٢،  محايد=٣،  ومعارض=٤،  بشدة=5،  معارض  وهي:  للموجبة 
بشدة=١، وإليجاد صدق االتساق الداخلي للفقرات ولطبيعة االختبار مت احتساب 
معامالت االرتباط مبعامل بيرسون )pearson( بني معدل كل مجال واملعدل الكلي 

للفقرات للمقياس بعد تطبيقه على العينة االستطالعية.

ويوضح اجلدول رقم ) ٣.١(  نتائج صدق االتساق الداخلي ملجاالت املقياس
معامل االرتباط )املعدل الكلي(املجال

0.582املجال األول 

0.489املجال الثاني

0.637املجال الثالث
0.760املجال الرابع

0.727املجال اخلامس

وتعتبر معامالت االرتباط السابقة معامالت ثبات داخلي مقبولة ودالة إحصائيا عند 
مستوى ٠.٠١. وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات فقرات االستبانة، 

وبذلك أصبحت االستبانة صاحلة للتطبيق على عينة الدراسة األساسية.

الثبات

بعد فحص صدق االتساق الداخلي؛ توجه الباحث لقياس دقة املقياس أو اتساقه، 
نفس  على  املقياس  تطبيق  تكرار  إعادة  عند  الثبات  من  درجة  على  يكون  بحيث 
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األفراد يف نفس الظروف، واحلصول على نفس النتائج أو البيانات واملعلومات، أو 
قريبة منها وتتكافأ مع سابقتها. وعند النظر إلى نتائج اختبار الثبات؛ نالحظ من 
هذه النتائج أن قيمة معامل الثبات Alpha يساوي ٠.٨٣٣ وهو معامل ثبات مقبول .

وعند النظر إلى )Corrected item- total Correlation(  يظهر معامل التمييز لكل 
فقرة، وجند أن معظمها ذات معامل متييز موجب أعلى من ٠.١٩. ومن جانب آخر؛ 
بينت النتائج أن هناك ١٣ فقرة معامل متييزها سالب أو أقل من ٠.١٩، ومبا أن 
معامل الثبات قوي حيث أظهرت النتائج أنه يساوي ٠.٨٣٣؛ فقد مت اإلبقاء على 

هذه الفقرات ولم يتم حذفها.

مجتمع الدراسة
هم جميع األفراد البالغني املتواجدين داخل دولة قطر، ممن هم فوق سن اخلامسة 
والذخيرة  واخلور  والوكرة  والريان  )الدوحة  الثمانية  البلديات  مختلف  يف  عشر 
محل  املجتمع  عدد  إجمالي  ويبلغ  والشيحانية(  والظعاين  صالل  وأم  والشمال 
هو  املستهدفة  الفئة  لنفس  قطر  دولة  يف  رسمية  إحصائية  آخر  الدراسة حسب 
الدراسة  بناء على طبيعة  الدراسة  اختيار مجتمع  . وقد مت  ٢٢5٩٧٢٧)٤٤( نسمة 
ومشكلتها يف الكشف عن واقع املسؤولية لألفراد واملتعلقة بكافة شرائح املجتمع. 

عينة الدراسة
اإلحصائية  املعاينة  أساليب  وفق  له  تطرقنا  ما  بحسب  العينة  حجم  حتديد  مت 
والطريقة املعتمدة يف حساب حجم العينة، وقد تكونت عينة الدراسة من )١٠٠١( 
عند مستوى  بواقع ٣% تقريباً  الدراسة  لعينة  مفردة، وبذلك يكون هامش اخلطأ 
الثقة ٩5%، فالعينة إذاً تعتبر ممثلة ملجتمع الدراسة بدرجة كافية، فضاًل عن ذلك 
فإن الباحث اختار عينة البحث بطريقة العينة العشوائية البسيطة بالنسبة للمجتمع 
والتي  املدني،  املجتمع  ملؤسسات  بالنسبة  الطبقية  العشوائية  والعينة  الطالبي، 
متكافئة،  الدراسة األصلي فـرصاً  املوجـودة فـي مجتمـع  املعاينـة  لوحـدات  تضمن 
أو احتمـاالت متسـاوية لالختيار ضمن العينة، بينما يف اجلهات األخرى مت سحب 
يلي  وفيما  القصدية.  العينة  طريقة  وباستخدام  االحتمالية،  غير  بالطرق  العينة 

عرض ألهم خصائص أفراد العينة:

https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Population/ )٤٤
Population/2016/Population_social_1_2016_AE.pdf
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الشكل رقم )٣.١( توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع

يبني الشكل رقم )٣.١( توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع، فنالحظ أن نسبة 
عدد  بني  البسيط  الفارق  وهذا  اإلناث،  من   %٤٤.٣ مقابل   %55.٦ بلغت  الذكور 
الذكور واإلناث يرجع لسببني، أولهما: طبيعة تركيبة املجتمع األصلي، حيث ميثل 
بعني  واألخذ  املعطيات  هذه  مع  التعامل  مت  وقد  اإلناث،  مجتمع  أضعاف  الذكور 
االعتبار العوامل املتحكمة يف ارتفاع تعدادهم، كوجود العمالة الوافدة من العاملني 
يف البناء واإلنشاءات واملصانع... إلخ وغيرها، لذلك مت التعامل مع هذه العوامل 
املشاركة  رغبة  التطبيق  عند  وجدنا  أننا  والثاني:  التحيز،  عن  بعيداً  عادل  بشكل 
فإن هذا  كل حال؛  على  لكن  اإلناث.  من  أكبر  الذكور  عند  الدراسة  الطوعية يف 

الفارق ال يؤثر على نتائج املقارنات بني اإلجابات بحسب النوع. 

الشكل رقم )٣.٢( توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر

يظهر الشكل رقم )٣.٢( توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر، وقد مت تقسيم متغير 
العمر بحسب التوزيع التكراري إلى فئات عمرية، فنجد أن الفئة العمرية )٢٠-٢٣( سنة 
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متثل النسبة األكبر من العينة حيث بلغت ثلث العينة، تلتها بنسبة متقاربة فئة )٢٤-٢٧( 
العمر  سنة حيث بلغت ٢٧.٧%، ثم فئة )٢٨-٣١( سنة بنسبة ١٢.٦%. وبلغ متوسط 
٢5.٨ سنة، وترتيب نسبة بعض هذه الفئات يتفق نسبياً مع حجم مجتمع الدراسة، 
لكن جند أن الفئات األكبر سناً لم يكن لها حظ وافر يف املشاركة ضمن عينة الدراسة، 
على  امليدانيني  الباحثني  مع حرص  املشاركة،  عن  اعتذارهم  أو  رغبتهم،  لعدم  وذلك 

إقناعهم بأهمية آرائهم.
الشكل رقم )٣.٣( توزيع أفراد العينة حسب متغير اجلنسية

النسب  وجاءت  اجلنسية،  متغير  حسب  العينة  أفراد  توزيع   )٣.٣( رقم  الشكل  يبرز 
متفاوتة، وبلغت نسبة فئة القطري 5٦.٦%، بينما نسبة املقيمني شكلت ٤٣.٢%، ونسبة 
ضئيلة جداً لم يبينوا اجلنسية، وهذا يف احلقيقة ال يتناسب مع التوزيع الواقعي للسكان 
داخل دولة قطر كما بينا يف الشكل رقم )٣.١( من زيادة عدد املقيمني أضعاف املواطنني 
أن  املقيمني  بعض  اعتبار  منها  أسباب؛  لعدة  يرجع  وهذا  الذكور،  جنس  من  خاصة 
للفئات  التوضيح  مت  أنه  مع  باملواطنني،  يتعلق  فقط  وأنه  بصلة  لهم  ال ميت  املوضوع 
املشاركة أن املوضوع عام  فكل من يسكن داخل الدولة يعتبر مسؤوالً وصاحب مسؤولية.

الشكل رقم )٣.٤( توزيع أفراد العينة حسب متغير احلالة االجتماعية
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يوضح الشكل رقم )٣.٤( توزيع أفراد العينة حسب متغير احلالة االجتماعية، فنجد 
أن غالبية أفراد العينة من فئة األعزب، وبلغت نسبتهم ٦١%، ثم من فئة املتزوج بنسبة 
وبلغت  النسب،  أقل  واألرمل  واملنفصل  املطلق  األخرى  الفئات  فيما سجلت   ،%٣5.5
١.٦%، ١.٣%، ٠.٢%، على الترتيب، مما يتوافق مع نسب الفئة العمرية يف الشكل ٣.٢ 

والتي تبني أن النسب األعلى بني أفراد العينة هي من فئة املراهقني والشباب.

الشكل رقم )٣.5( توزيع أفراد العينة حسب متغير املستوى التعليمي

املستوى  متغير  حسب  العينة  أفراد  توزيع  يتضح   )٣.5( رقم  الشكل  خالل  من 
ثم  جامعي،  التعليمي  مستواهم  العينة  أرباع  ثالث  يقارب  ما  أن  فنجد  التعليمي، 
بلغت  بنسبة  الثانوي  مستوى  بسيط  بفارق  يليه   ،%١٢.٦ بنسبة  الدبلوم  مستوى 

١٠.٤%، أما املستويات األخرى فتمثيلها كان ضعيفاً جداً.

الشكل رقم )٣.٦( توزيع أفراد العينة حسب متغير حالة العمل
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العينة حسب متغير حالة العمل،  النتائج يف الشكل رقم )٣.٧( توزيع أفراد  تبرز 
فنالحظ أن نصف العينة يعملون موظفني، وهي النسبة األعلى حيث بلغت %5١.٤، 

ويأتي يف املرتبة الثانية الطالب وبلغت نسبتهم ٤٧.١%.

الشكل رقم )٣.٧( توزيع أفراد العينة حسب متغير مستوى الدخل

تبني النتائج املعروضة يف الشكل رقم )٣.٧( توزيع أفراد العينة حسب متغير مستوى 
الدخل، حيث إن الغالبية )متاماً نصف أفراد العينة( من أصحاب الدخل املرتفع 
)٢٠ ألف ريال قطري فأعلى(، ثم أصحاب الدخل املتوسط )من ١٠ إلى ١٩ ألف 
ريال قطري( بنسبة ٢٩.٧%، ثم أصحاب الدخل املنخفض )أقل من ١٠ ألف ريال 
قطري( بنسبة ٢٠%، ومت حتديد مستويات الدخل بناء على احتساب متوسط جدول 

الرواتب من قانون املوارد البشرية املدنية القطري لسنة ٢٠١٦.

إجراءات الدراسة الميدانية 
امليداني  العمل  متفرقة خالل  أماكن  الدراسة يف  لهذه  املعد  االستبيان  تطبيق  مت 
املكثف يف العام ٢٠١٨ للفترة )أبريل - يونيو( من نفس العام، شملت عدة مواقع 
ومقرات عامة وخاصة، مت حتديدها وحصرها عن طريق رصد مختلف املؤسسات 
واجلهات املنتشرة يف بلديات الدولة ضمن قائمة محددة، ووفق خطة مدروسة، وذلك 
باالستعانة بفريق عمل ميداني مؤهل ومدرب من باحثني مختصني أو متطوعني، 
لديهم اخلبرة الكافية يف العمل امليداني وما يتطلبه من إجراءات تنفيذ املسوحات 
واستطالعات الرأي، ومت جمع البيانات من خاللهم وفقاً لآللية احملددة، بالتنسيق 
دور  وأهمية  اإلجابة،  وآلية  الدراسة  من  الهدف  توضيح  بعد  التطبيق،  مع جهات 
الغرض من جمع  أن  التأكيد  الدراسة، مع  نتائج  املجيبني على هذا االستبيان يف 
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بسرية  معها  التعامل  يتم  وأنه سوف  العلمي،  البحث  لالستخدام يف  هو  البيانات 
تامة، كما أنه بعد اختيار املشاركة مت التأكد من استالم االستبيان معبًأ بشكل كامل 
بعد اإلجابة من قبل املبحوثني والراغبني يف املشاركة، وبذلك متيزت عملية التطبيق 
من  املقترحة  العينة  عدد  وتوفير  احتواء  إمكانية  على  اجلهات  عبر  لها  املخطط 
الفئات املستهدفة بواقع )١5٠٠( مقسمة على حسب القطاعات: القطاع التعليمي 
)املدارس اإلعدادية والثانوية املستقلة، اجلامعات والكليات(، القطاع األمني )وزارة 
حمد  )مؤسسة  الصحي  القطاع  االجتماعي،  القطاع  الدفاع(،  وزارة  الداخلية، 

الطبية، الرعاية األولية(.

معالجة البيـانات وتحليلها
بعد االنتهاء من جمع البيانات وفرزها واستبعاد البيانات غير الصاحلة؛ مت البدء 
االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزمة  برنامج  استخدام  عبر  البيانات  إدخال  يف 
)SPSS( النسخة األخيرة )Version 25(، وقد تخللت عملية اإلدخال على البرنامج 
ترميزها  ثم  ووصفها،  نوعها  وحتديد  املتغيرات  بتعريف  بدأت  متسلسلة؛  مراحل 
والتي   »User Missing Values« املفقودة  القيم  وحتديد  البيانات،  طبيعة  حسب 
حتددت قيمتها بـ)٩٩٩(، تلتها مرحلة حتديد مقياس املتغيرات بالتدرج االسمي أو 
الترتيبي، لتأتي بعدها مرحلة معاجلة البيانات بالطرق املتبعة، التي بدورها تسهل 
عملية قراءة البيانات، ومتكن الباحث من التعرف على البيانات وتوزيعها وانتشارها 
وتباينها من خالل الوصف اإلحصائي عبر اجلداول التكرارية والرسومات البيانية.

البيانات، وهي على ثالث خطوات أساسية:  وتعقب عملية اإلدخال عملية حتليل 
معاجلة، وصف، واستنتاج.

وبشكل عام؛ فإن حتليل البيانات يساعد بشكل كبير جداً يف فهم النتائج، وميكن 
األساسية  الدراسة  مبتغيرات  العبارات  بعض  حول  املشاركني  إجابات  ربط  من 
)املستقلة والتابعة( للكشف عن وجود عالقة بينهما عن طريق اجلداول التقاطعية، 
أو باستخدم املقاييس اإلحصائية املناسبة عند احلاجة إليها، كمربع كاي يف حني 
وجدت،  إن  العالقة  وشدة  اجتاه  لقياس  االرتباط  معامل  أو  االستقاللية،  قياس 
أو  الدراسة  تساؤالت  على  لإلجابة  املناسبة  اإلحصائية  االختبارات  من  وغيرها 

فرضياتها.
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خالصة: 
خاللها  من  وتبينت  للدراسة،  املنهجية  لإلجراءات  احملور  هذا  يف  التطرق  مت 
كشفت  وقد  رئيسية،  متغيرات  سبعة  خالل  من  العينة  ألفراد  العامة  اخلصائص 
البيانات والتحليالت األولية بعد استخراج التكرارات اإلحصائية؛ أن أفراد العينة 
وإناثاً،  ذكوراً  املجموعتني  من  تقريباً  سنة   ٢٦ أعمارهم  متوسط  شباب  غالبيتهم 
واملقيمني  املواطنني  اإلناث، وهم من  بفارق ١١.٣% مقابل  الذكور  وارتفعت نسبة 
على حدٍّ سواء املتواجدين داخل حدود دولة قطر، ونسبة القطريني ارتفعت بنسبة 
١٣.٤% عن املقيمني، ولعل النتيجة املهمة مع هذا املتغير ما توصلنا له من اعتبار 
بعض املقيمني أن املسؤولية االجتماعية هي لفئة دون أخرى، وهذا مؤشر سلبي 
ورمبا خطير إن صح، ومت التحقق من وجود هذا التوجه بني أفراد املجتمع، كما 
زالوا طالباً  ما  ومنهم  فئة اجلامعيني،  العينة من  أفراد  غالبية  أن  النتائج  أبرزت 
أكثر من  أن  والثانوية، وجند  الدراسية اإلعدادية  املراحل  التعليم يف  حتت سقف 
نصف أفراد العينة ممن يعملون يف جهات العمل املختلفة؛ توزعت مستويات دخلهم 

الشهري ما بني مرتفع ومتوسط ومنخفض على الترتيب.
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الفصل الرابع
النتائج ومناقشتها

تناول الباحث يف هذا الفصل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج حول انطباعات أفراد 
العينة وآرائهم العامة يف املسؤولية االجتماعية لإلجابة على تساؤالت الدراسة، كما 
يقوم الباحث يف هذا الفصل بتمحيص اآلراء وتصنيفها بحسب خصائص املجيبني 
للمتغيرات  تبعاً  العينة  إجابات  بني  الفروقات  ملعرفة  محاولة  يف  الدميوغرافية، 
العالقات  الباحث على معرفة  املتقاطعة، وسيعكف  عن طريق استخدام اجلداول 
وتوضيحها وحتليل النتائج املستخرجة وربطها مبا توصلت إليه الدراسات السابقة 

واألطر النظرية ذات العالقة. وتتلخص يف اآلتي:

أواًل: االنطباعات واآلراء العامة حول املسؤولية االجتماعية

الشكل رقم )٤.١( املسؤولية االجتماعية جزء من احلياة العملية

جند من خالل الشكل رقم )٤.١( أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن املسؤولية 
االجتماعية جزء من احلياة العملية، وبلغت نسبة املوافقة بشدة ٧٦.٨%، واملوافق 
١٩%، لتشكل نسبة املوافقة ٩٦%، مما يعبر عن إحساس األفراد العالي للمسؤولية 
االجتماعية، وجتسيد هذا اإلحساس والعمل الفعلي عليه كجزء ال يتجزأ عن احلياة.
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ال شك أن احلياة العملية ال تستقيم دون وجود مسؤولية اجتماعية حقيقة على أرض 
الواقع، وهذا ما أقره العلماء والباحثون يف مختلف املجاالت كما هو مبني يف اجلزء 
النظري )انظر صفحة ١٧(، ووجود هذا اإلدراك عند أفراد العينة يشير أن الناس 
على دراية بأهمية املسؤولية االجتماعية واإلحساس التام به، وهذا يتوافق مع نتائج 
دراسة )احلارثي، ٢٠٠١(، حيث أظهرت نتائج دراسته على الشباب السعودي وجود 
إحساس عاٍل للمسؤولية، وقد فسر ذلك »بتأثير الثقافة اإلسالمية والعربية على 
اجتاه أفراد العينة نحو ما ينبغي عليهم اإلحساس به نحو ذواتهم وأفراد مجتمعهم، 
التراث  تسود  مسؤولية  وحتمل  تضحية  من  تعنيه  وما  القيم  بعض  تأثير  وكذلك 
االجتماعي ألفراد املجتمع، وتنعكس على املمارسات السلوكية التي تصب يف مجال 
الواجب االجتماعي«)٤5(، ومع أن هذا التفسير قد مضى عليه عدة سنوات؛ إال أنه ال 
يزال من املمكن التعويل عليه، إذ إن الثوابت والقيم نفسها انتقلت من جيل إلى جيل، 
مع ما فيها من تطورات يف أسلوب احلياة العامة، وأضف إلى ذلك الوعي واإلدراك 

من املعلومات املكتسبة التي تتيحها وسائل القنوات املختلفة.

ببعض اخلصائص  لها عالقة  الفقرة  العينة حول هذه  آراء  أن  النتائج  بينت  وقد 
الدميوغرافية التالية:

الشكل رقم )٤.١.١( املسؤولية االجتماعية جزء من احلياة العملية حسب اجلنس

وعند النظر إلى عالقة آراء العينة بالنوع االجتماعي أو اجلنس كما يف الشكل رقم 
)٤.١.١(؛ جند أن نتائج اجلداول املتقاطعة تشير من الوهلة األولى ومن مجرد النظر 
إلى أعمدة النسب؛ إلى أن اإلجابات مستقلة عن جنس املجيب، حيث إنها لم تُظهر 

٤5(  احلارثي، زايد. )٢٠٠١(. مرجع سابق، ص٨٤.
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اختالفاً بني أفراد العينة عند متغير اجلنس، وأن املسؤولية عند كال اجلنسني لها نفس 
االعتبار يف أنها جزء من احلياة العملية، حيث تقاربت النسب املئوية يف إجابات املوافقة 
نتائج  أظهرته  ما  وهذا  الترتيب،  على  و٩٧.٧%   %٩٤.٩ وبلغت  واإلناث،  الذكور  بني 
دراسة )حليمة، ٢٠١٣( التي خلصت إلى أنه ال يوجد فرق بني الذكور واإلناث من حيث 
دراسة  بينما كشفت  االجتماعية،  املسؤولية  نحو  االجتاهات  استبيان  استجاباتهم يف 
)اجلازلية والعطار، ٢٠١٤( أن اإلناث العامالت لديهن مستوى منخفض من املسؤولية 
والتعمق  بها  بالتمعن  احلالية  الدراسة  نتائج  أكدت  ذاته؛  السياق  ويف  االجتماعية. 
أكثر؛ أن هناك عالقة بني إجابات أفراد العينة على هذا السؤال ونوعهم االجتماعي 
)اجلنس(، حيث تبني عند اختبار االستقاللية أن القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع 
)Chi-Square( تساوي ٠.٠٠، أي أن جنس املبحوثني غير مستقل عن إجاباتهم، ولم 
تتحدد معالم تلك العالقة إال أنه يبدو أن اإلناث يوافقن على أن املسؤولية جزء من 
احلياة العملية، لكن مبوافقة مبدئية ليست بنفس شدة موافقة الذكور، حيث ارتفعت 

نسبة الذكور عند الـ»موافق بشدة« وبلغت ٨١.٣% مقابل ٧١.٩% عند اإلناث.

الشكل رقم )٤.١.٢( املسؤولية االجتماعية جزء من احلياة العملية حسب اجلنسية

فيما أبرزت النتائج املوضحة يف الشكل )٤.١.٢( وجود تقارب يف اآلراء بني مجموعتي 
املواطنني واملقيمني، ولم تسجل النتائج وجود عالقة بني اجلنسية وإجابات حامليها، 
حيث إن االجابات مستقلة عن متغير اجلنسية عند مستوى الداللة )٠.٠5(، فالقيمة 
االحتمالية ملعامل كاي املربع )Chi-Square( تساوي ٠.١5٨، وبذلك نستطيع أن 
أن  اعتبار  يف  املقيمني  بعض  لسان  على  ورد  ما  تعميم  عدم  يف  نتيجة  إلى  نصل 

املسؤولية االجتماعية هو موضوع يخص القطريني داخل الدولة دون غيرهم.
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ولم تسجل املتغيرات األخرى )احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي، حالة العمل، 
النتائج  تظهر  لم  ورمبا  العينة،  أفراد  إجابات  مع  وجود عالقات  الدخل(  مستوى 
الفروق بسبب جتانس خصائص غالبية أفراد العينة كما بينا سابقاً )انظر صفحة 
٤٠(، مع أن البحوث العلمية والدراسات أشارت إلى أن هذه اخلصائص أو املتغيرات 
الدراسات  وبينت  العملية،  احلياة  وممارستها يف  باملسؤولية  اإلحساس  على  تؤثر 
أن اإلحساس باملسؤولية له عالقة باحلالة االجتماعية، فاملتزوج كلما كان مرتبطاً 
بعالقة أسرية طبيعية؛ كان اإلحساس عنده أعلى، ويزيد بحسب التزاماته وعدد 
أفراد أسرته، واألعزب يزيد عنده اإلحساس باملسؤولية إذا تزوج واستقرت حياته.

وكذلك بالنسبة للمستوى التعليمي، حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن له عالقة 
طردية، أي أنه كلما زاد املؤهل العلمي؛ زاد اإلحساس باملسؤولية وزادت املعرفة بها، 

وبالتالي يتطبع بها الفرد فتصبح جزءاً من حياته.

ومن املفترض أو املسلَّم به؛ أن يكون اإلحساس باملسؤولية وممارساتها عند الفرد 
العامل واملوظف مهما كانت وظيفته نظراً ملا يقدمه جتاه الغير يف احلياة العملية؛ 
أعلى من غيره، أما مستوى الدخل فهو متغير ذو حدين إذا خرج عن نطاقه املعتدل، 
يختل  حيث  مدقع،  فقر  أو  فاحش  غنى  من  اجتماعية  طبقات  املجتمع  ويصبح 
دولة  يوجد يف  نعم؛  ينطبق على مجتمعنا.  باملسؤولية، وهذا ال  معهما اإلحساس 
قطر مستويات متفاوتة للدخل، لكن يف حدود العدالة االجتماعية من حيث إعطاء 
كل فرد ما يستحقه، ومع ذلك فقد أشرنا هنا إلى أن العامل الرئيسي املؤثر يف 
اإلحساس باملسؤولية وتبنيها يف احلياة قوالً وعماًل؛ هو عامل الثقافة اإلسالمية 
والقيم واملبادئ التي قد يختلف مدى تأثيرها من شخص لشخص، ومن زمن آلخر.

الشكل رقم )٤.٢( عدم قيام أفراد املجتمع بالواجبات االجتماعية بصورة كافية
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من خالل الشكل رقم )٤.٢( يتضح آراء أفراد العينة حول فقرة »أغلب أفراد املجتمع 
تقريباً  العينة  أفراد  ثلثي  أن  فنجد  كافية«،  االجتماعية بصورة  بواجباتهم  يقومون  ال 
يوافقون على أن أغلب أفراد املجتمع ال يقومون بواجباتهم االجتماعية بصور كافية، 
وبلغت نسبتهم ٦١.٣%، منها ٢5.٨% موافق بشدة، و٣5.5% موافق، ورمبا تدل هذه 
النسبة املرتفعة على وجود خلل يف تطبيق املسؤولية االجتماعية بالصورة املطلوبة عند 
أغلب أفراد املجتمع حسب تعبير أفراد العينة، وهذا االنطباع ال شك أنه لم يتشكل عند 
األفراد إال وأن هناك كثيراً من املمارسات يف مجاالت املسؤولية االجتماعية لألفراد 
النتائج  للمسؤولية االجتماعية، وقد أظهرت  العناصر األساسية  البعد عن  بعيدة كل 
أن ١١.٨% يرفضون هذا االفتراض جملة وتفصياًل، بينما جند أن نسبة ٢٣.٦% من 
أفراد العينة وقفوا على احلياد، ويكون احلياد أحياناً ألسباب متعلقة بشكل ومضمون 
السؤال املطروح، وعلى حسب توقعات الباحث فإن سبب هذا احلياد رمبا يرجع إلى 
كون السؤال املطروح غير مفهوم لدى املبحوث، أو أن املبحوث يرى أن هناك تقصيراً 
يف الواجبات االجتماعية من أفراد املجتمع إال أنهم ال ميثلون الغالبية، أو على اعتبار 

أن الواجبات االجتماعية تختلف من فرد إلى فرد.. وغيرها من األسباب.

كما كشفت النتائج عن وجود عالقة بني إجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة وبني 
بعض اخلصائص الدميوغرافية، نعرضها كما يلي:

الشكل رقم )٤.٢.١( عدم قيام أفراد املجتمع بالواجبات االجتماعية بصورة كافية حسب متغير اجلنس

بالواجبات  القيام  عدم  حول  العينة  أفراد  إجابات   )٤.٢.١( رقم  الشكل  ويبني 
االجتماعية حسب متغير اجلنس، فنجد أن النسب متفاوته بشكل عام بني اجلنسني، 
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بني    %5٤.٧ مقابل   %٧٣.٩ فسجلت  اإلناث  بني  ارتفعت  املوافقة  درجة  فنسبة 
الذكور، وأبرزت النتائج أن هناك عالقة بني آراء أفراد العينة يف الفقرة املذكورة 
وبني اجلنس، حيث إن القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع )Chi-Square( تساوي 
٠.٠٠، أي أن جنس املبحوثني يرتبط مع إجاباتهم، وذلك مالحظ من خالل ارتفاع 
وكذلك  لإلناث،   %١٨.5 مقابل   %٢٩.٣ والتي سجلت  احملايد،  عند  الذكور  نسبة 
عند املعارض، حيث بلغت ١5.٩% بني الذكور و٧.٦% بني اإلناث، ويرجع ذلك إلى 
أن الذكور لهم  نظرة  تختلف عن اإلناث يف حتديد ماهية الواجبات االجتماعية، 
بتجارب اجلنسني  تتعلق  والتي  لها،  املجتمع  أفراد  تقييم ممارسة  آلية  وكذلك يف 

الشخصية مع األفراد والتعامالت اليومية واألحداث.

الشكل رقم )٤.٢.٢( عدم قيام أفراد املجتمع بالواجبات االجتماعية بصورة كافية حسب متغير 
احلالة االجتماعية

العينة حسب متغير  أفراد  الشكل )٤.٢.٢( إجابات  النتائج املوضحة يف  وأبرزت 
احلالة االجتماعية، وسجلت النتائج وجود عالقة بينهما، حيث إن اإلجابات ارتبطت 
 )Chi-Square( مبتغير احلالة االجتماعية حسب القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع
أن تقدير مدى قيام  الداللة )٠.٠5( بقيمة ٠.٠١٢، وبينت  الناجتة عند مستوى 
للمبحوثني،  االجتماعية  باحلالة  عالقة  له  االجتماعية  بالواجبات  املجتمع  أفراد 
فنجد أن نسبة املوافقة يف أعلى فئات احلالة االجتماعية ألفراد العينة متقاربة، 
حيث بلغت بني فئة األعزب ٦٢.١%، وبني فئة املتزوج ٦5.٦%، وميكن تفسير ذلك 
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باالعتماد على تقارب أعمار أفراد العينة، أو أن املتزوج ما زال لديه نفس انطباعه 
حال عزوبيته ملا يقوم به أفراد املجتمع من واجبات اجتماعية قبل ارتباطهم بعالقات 
زوجية، ولم يجد هذا الشخص املتزوج أي تغيير يذكر يف الواجبات االجتماعية بني 
أفراد مجتمعه، أو رمبا لم تتسع عنده حتى هذه اللحظة دائرة معرفته، ولم يستفد 
من جتربته اجلديدة التي حتملها حال ارتباطه يف أن يتمعن أكثر فيما يقوم به أفراد 
املجتمع من الواجبات االجتماعية، أو يبدو أن األعزب ميتلك ما يكفي من املواقف 
واخلبرات التي اكتسبها من بيئته احمليطه، ما ميكنه من أن يكون لديه القدرة على 

متييز الواجبات االجتماعية وحتديد إن كانت بصورة كافية أم ال.

الشكل رقم )٤.٢.٣( عدم القيام بالواجبات االجتماعية بصور كافية حسب مستوى الدخل

أبرزت النتائج وجود عالقة بني آراء أفراد العينة يف الفقرة املذكورة وبني مستويات 
دخلهم، حيث إن القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع )Chi-Square( تساوي ٠.٠٠، 
فمستوى الدخل يرتبط بإجاباتهم، ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم )٤.٢.٣(، 
فنجد أن اإلجابات تفاوتت بني مستويات الدخل، حيث ارتفعت نسبة املوافقة بني 
ذوي الدخل املرتفع لتبلغ ٣٠.5%، ثم بني ذوي الدخل املتوسط بنسبة ٢١.5%، تلتها 
نسبة ذوي الدخل املنخفض حيث بلغت ١١.٣٣%، مع اختالف درجة املوافقة بني 
املوافق واملوافق بشدة، وكذلك بالنسبة للمحايد ظهرت أعلى نسبة بني ذوي الدخل 
املنخفض حيث بلغت ٢٨.5%، ورمبا تفسر تلك العالقة إلى تطلعات املجيبني من 
أصحاب الدخل املرتفع أو املتوسط أو املنخفض نحو الواجبات االجتماعية، فكلما 



٥٤

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

ارتفع مستوى الدخل زاد عدم الرضا عن مستوى األداء يف الواجبات االجتماعية 
لألفراد، كون الواجبات االجتماعية املتبادلة تتمثل بقيمتها املادية على حساب قيمتها 
املعنوية، وأما عند أصحاب الدخل املتوسط  فيجمعون يف الواجبات االجتماعية بني 
قيمتها املعنوية واملادية، أما أصحاب الدخل املتوسط أو احملدود فيرجحون القيمة 
تتماشى مع منط احلياة  االجتماعية هنا  فالواجبات  املادية،  القيمة  املعنوية على 

واألعراف احمللية واملتوافقة مع مستويات الدخل.

)املستوى  بخصائصهم  املبحوثني  إجابات  عالقة  فحص  عند  أخرى؛  جهه  ومن 
التعليمي، الفئة العمرية، حالة العمل( لم تكشف النتائج عن وجود عالقة بينها وبني 

إجابات املبحوثني، وأظهرت استقالليتها عن آرائهم.

الشكل رقم )٤.٣( إدراك األفراد الحتياجات املجتمع من املسؤولية االجتماعية 

أفراد  به  يقوم  ما  »أغلب  فقرة  حول  العينة  أفراد  آراء   )٤.٣( رقم  الشكل  يبني 
املجتمع من مسؤولية اجتماعية تتم بدون دراية كافية الحتياجات املجتمع«، وهي 
فقرة مرتبطة بسابقتها، إذ كيف يقوم األفراد بواجباتهم بصورة كافية إن لم يكن 
لهم دراية باحتياجات مجتمعهم، وهي تعد مفسرة آلرائهم يف الشكل رقم )٤.٢( 
حول فقرة »أغلب أفراد املجتمع ال يقومون بواجباتهم االجتماعية بصورة كافية«، 
بعيداً عن التحليالت والتفسيرات التي مت سردها، فالنتائج عند تقاطع الفقرتني 
توضح أن أفراد العينة لم يُْشكل عليهم شكل السؤال أو صياغة الفقرة، بل فهموها 
التي يقوم بها أفراد املجتمع تتم  الواجبات االجتماعية  كما ينبغي، وبينوا هنا أن 
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بدون دراية كافية الحتياجات املجتمع، فالناس يقومون بواجبات اجتماعية، لكنها 
ال تتناسب مع احتياجات املجتمع، وجاءت نسبة املوافقة على هذه العبارة مرتفعة 
احملايد  نسبة  أن  جند  بينما   ،%٢١.٤ الرفض  نسبة  مقابل   ،%5٦.٩ بلغت  حيث 
واجباتهم  زالوا ميارسون  ما  املجتمع  أفراد  أن  إلى  يعود هذا  وقد  بلغت 5.٢١%. 
على  الكبيرة  والطفرة  احلاصلة  التطورات  قبل  السابق  كانت يف  كما  االجتماعية 
مجتمعنا خالل السنوات القليلة السابقة، ولم يراَع من خالل التطوير تهيئة أفراد 
العالقة  ذات  الدميوغرافية  اخلصائص  وأما  واملستقبل.  العصر  ليواكبوا  املجتمع 

باإلجابات حول الفقرة، فهي:

الشكل رقم )٤.٣.١( إدراك األفراد الحتياجات املجتمع من املسؤولية االجتماعية حسب اجلنس

املعروضة  الفقرة  العينة يف  أفراد  آراء  بني  وجود عالقة  عن  النتائج  كشفت  وقد 
وبني اجلنس، حيث إن القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع )Chi-Square( تساوي 
٠.٠٠، فمتغير اجلنس مرتبط باآلراء حول الفقرة، ويوضح الشكل رقم )٤.٣.١( 
إجابات أفراد العينة على هذه العبارة حسب متغير اجلنس، فنجد أن نسبة املوافقة 
 %٦٦.١ بلغت  حيث  اإلناث  بني  أكثر  وارتفعت  اجلنسني،  كال  بني  مرتفعة  عموماً 
مقابل %٤٩.٧ بني الذكور، والفارق بينهما كبير نوعاً ما، بحيث ميكن التمييز بني 
آراء اجلنسني. ولعل سبب ارتفاع نسبة اإلناث يف موافقتهم على هذه الفقرة؛ هو 
اإلناث  االجتماعية جتاه  املسؤولية  رمبا ميارسون  لهن  بالنسبة  املجتمع  أفراد  أن 
دون مراعاة الحتياجاتهن الفعلية من املجتمع، بل إن املسؤولية االجتماعية املمارسة 
عليهن تتصف باجلمود والتهميش ولم يتم الوقوف عليها بشكل تفصيلي يتناسب مع 

حقوقهن وواجباتهن.
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الشكل رقم )٤.٣.٢( إدراك األفراد الحتياجات املجتمع من املسؤولية االجتماعية حسب احلالة 
االجتماعية

أوضحت النتائج املبينة يف الشكل )٤.٣.٢( إجابات أفراد العينة حول فقرة »أغلب 
ما يقوم به أفراد املجتمع من مسؤولية اجتماعية تتم بدون دراية كافية الحتياجات 
بينهما،  النتائج وجود عالقة  املجتمع« حسب متغير احلالة االجتماعية، وسجلت 
بحيث أن اإلجابات مرتبطة مبتغير احلالة االجتماعية حسب القيمة االحتمالية 
املسجلة ملعامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة )٠.٠5( وقيمتها 
أفراد  إدراك  مدى  يف  آراؤهم  تختلف  املجتمع  أفراد  أن  إلى  يشير  ما   ،٠.٠١٩
املجتمع لالحتياجات بصورة كافية مع اختالف احلالة االجتماعية. وبشكل عام؛ 
فإن غالبية أفراد العينة آراؤهم متجهة للموافقة، وعند املقارنة بني غالبية أفراد 
العينة وأعلى فئات احلالة االجتماعية )املتزوج واألعزب(؛ جند أن هناك ارتفاعاً 
يف نسبة املوافقة وبنسب متقاربة بلغت بني فئة األعزب 5٤.٣%، وبني فئة املتزوج 
قلة  مع  واألرمل(  واملنفصل  )املطلق  االجتماعية  احلالة  فئات  وكذلك   ،%5٩.١
عددهم يوافقون أيضاً على نفس الفقرة، ورمبا تفسر العالقة بني اإلجابات وبني 
فئات احلالة االجتماعية يف اختالف شدة املوافقة بني الفئات، فاملتزوج واألعزب 
متركزت إجاباتهم عند املوافق، واملطلق واملنفصل واألرمل عند املوافق بشدة، وهذه 
اآلراء - إن صح التعبير - ترتبط باحلالة النفسيه واالستقرار النفسي، حيث إن 
من اآلثار السلبية املترتبة عند األفراد حال الطالق أو االنفصال؛ ازدياد النظرة 

التشاؤمية والبعد عن الواقع. 



٥٧

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

الشكل رقم )٤.٣.٣( إدراك األفراد الحتياجات املجتمع من املسؤولية االجتماعية حسب 
املستوى التعليمي

تعرض النتائج يف الشكل رقم )٤.٣.٣( إجابات أفراد العينة حسب املستوى التعليمي، 
ونالحظ أن اإلجابات متفاوتة، وأن املستوى التعليمي غير مستقل عن آراء املبحوثني 
من خالل ما وجدناه من القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع )Chi-Square( عند 
عند  ارتفعت  املوافقة  نسبة  أن  فنجد   ،٠.٠٠٠ وقيمتها   )٠.٠5( الداللة  مستوى 
أعلى املستويات التعليمية ألفراد العينة )الدكتوراه واملاجستير( حيث بلغت ٧.٨5% 
ثم   ،%5٧.٤ اجلامعية  تلتها   ،%٦٨.٩ الثانوية  املرحلة  ثم  التوالي،  على  و٧٨.٨% 
الدبلوم ٣٧.٣%، وأما مرحلة االبتدائي واإلعدادي فعددهم قليل جداً كما هو مبني 
أصحاب  أن  األمر  يف  الغريب  ولعل   ،)٤٨ صفحة  )انظر  العينة  أفراد  توزيع  يف 
نسبة  بلغت  الفقرة، حيث  تلك  ثانية جتاه  نظرة  لهم  والدبلوم  اجلامعية  املؤهالت 
أن  العالقة يف  لهذه  تفسيراً  ولعلنا جند  الترتيب،  على  و٣٧.٣%   %٢١.٤ الرفض 
أصحاب املؤهالت العلمية األعلى على اطالع نسبي حول ما يقوم به أفراد املجتمع 
من مسؤولية اجتماعية، ويأتي هذا االطالع من خالل مقارنة الواقع امللموس مع 
ما يستمدونه من معلومات عبر املواد الدراسية يف املراحل املتقدمة وما حتتويه من 

نظريات وحقائق علمية حولها.



٥٨

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

الشكل رقم )٤.٣.٤( إدراك األفراد الحتياجات املجتمع من املسؤولية االجتماعية حسب العمر 

يظهر الشكل رقم )٤.٣.٤( تفاوتاً بني نسب الفئات العمرية يف آرائهم حول فقرة 
كافية  دراية  بدون  يتم  اجتماعية  مسؤولية  من  املجتمع  أفراد  به  يقوم  ما  »أغلب 
الحتياجات املجتمع«، فعلى اعتبار أن أغلب أفراد العينة شباب؛ فقد ارتفعت نسبة 
بني  املوافقة  نسبة  وبلغت  سنة،   )١٦-٣٩( العمرية  الفئات  بني  وتقاربت  املوافقة 
تلتها   ،%٦٣.٦ بنسبة  سنة   )٣5-٣٢( العمرية  الفئة  ثم   ،%٧٧.٣  )٣٩-٣٦( الفئة 
فئة )٢٨-٣١( سنة بنسبة ٦١.٩%، ثم فئة )١٦-١٩( سنة بنسبة ٦٠%، تأتي بعدها 
الفئات العمرية )٢٤-٢٧( و)٢٠-٢٣( سنة بنسبة 5٢.٩% و5٠.٩% على الترتيب، 
كما تظهر النتائج أن هناك عالقة من خالل القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع 
بقيمه ٠.٠٠٧، وميكن وصف ذلك  الداللة )٠.٠5(  )Chi-Square( عند مستوى 
العلم، وأصبح  مع  الفهم  اتسع  العمر  زاد  فكلما  باملعرفة،  العمر  من خالل عالقة 
الفرد متزناً وواعياً ملا يدور حوله ملا يقوم به أفراد املجتمع ملجتمعهم من مسؤولية 

ال تتصف بالكفاية، وال تغطي احتياجات املجتمع.



٥٩

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

الشكل رقم )٤.٣.5( إدراك األفراد الحتياجات املجتمع من املسؤولية االجتماعية حسب 
مستوى الدخل

مستويات  وبني  املذكورة  الفقرة  يف  العينة  أفراد  آراء  بني  عالقة  وجود  النتائج  أبرزت 
 ،٠.٠٠ تساوي   )Chi-Square( املربع  كاي  ملعامل  االحتمالية  القيمة  إن  حيث  دخلهم، 
وجند أن اإلجابات تأثرت مبستوى الدخل، ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم )5.٤.٣(، 
فنجد بشكل عام تفاوت اآلراء بني مستويات الدخل، حيث متركزت أغلب اإلجابات عند 
درجة املوافقة، وارتفعت نسبة املوافقة بني ذوي الدخل املتوسط حيث بلغت ٦٦%، ثم بني 
ذوي الدخل املرتفع بنسبة 55.٣%، تلتها نسبة ذوي الدخل املنخفض وبلغت ٤٧.5%، مع 
اختالف درجة املوافقة بني املوافق واملوافق بشدة، فنجد التدرج النسبي التنازلي بوضوح 
يف املوافق بشدة بني مستويات الدخل، وكذلك التدرج النسبي التصاعدي يف احملايد، أما 
املعارض فظهرت أعلى نسبة بني ذوي الدخل املنخفض والدخل املرتفع حيث بلغت ٢٦%.

الشكل رقم )٤.٤( عشوائية املسؤولية االجتماعية 



٦٠

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

يبني الشكل رقم )٤.٤( إجابات أفراد العينة حول فقرة »أغلب ما يقوم به أفراد املجتمع 
من مسؤولية مجتمعية يتم بطريقة عشوائية ال تعتمد على معايير واضحة«، وجاءت 
اآلراء متوافقة ومنسجمة مع النتائج السابقة، حيث أكدت أن املسؤولية االجتماعية 
تفتقد ملجموعة من عناصرها الرئيسية، وجند أن 5٤.٦% من أفراد العينة يوافقون 
على أن املسؤولية االجتماعية احلالية متارس بعشوائية وال تعتمد على معايير واضحة. 
وهذا يتضح من خالل ما نقلناه من حتليالت املفسرين االجتماعيني أنه كلما كانت 
املسؤولية االجتماعية قائمة على معايير اجتماعية عملية؛ كلما كان نفعها أفضل، أما 

إذا كان العمل قائماً على العشوائية فإن نفعه يكون ضعيفاً، ويف حيز محدود. 

الدميوغرافية،  اخلصائص  ببعض  عالقة  على  العينة  آراء  أن  النتائج  بينت  وقد 
وتتلخص من خالل األشكال التالية:

الشكل رقم )٤.١.٤( عشوائية املسؤولية االجتماعية حسب اجلنس

تكشف النتائج من خالل الشكل رقم )٤.٤.١( أن هناك عالقة بني إجابات أفراد العينة 
ومتغير اجلنس، فقد بلغت قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( ٠.٠٠، وجند أن 
كال اجلنسني يوافقان على عشوائية املسؤولية االجتماعية، وارتفعت النسبة بني اإلناث 
حيث بلغت ٦٢.٨%، مقابل ٤٨.٢% بني الذكور، بينما جند العكس يف املعارض، حيث 
بفارق ١٣.٩%،  أي  اإلناث،  بني  مقابل ١٦.٣%  وبلغت ٣٠.٢%،  الذكور  نسبة  ارتفعت 
أن  من  سابقة  دراسة  بينته  ما  إلى  اإلناث  لصالح  املوافقة  نسبة  ارتفاع  يعود  ورمبا 

»اإلناث لديهم القدرة على إيجاد التفاصيل والتعرف على االختالفات الدقيقة«)٤٦(. 

٤٦( السليمان، نوره. »بعض الفروق بني اجلنسني يف اخلصائص والسمات«. مت اإلسترجاع
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lfrwq_byn_ljnsyn_fy_lmwhb_wltfwq.doc



٦١

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

الشكل رقم )٤.٢.٤( عشوائية املسؤولية االجتماعية حسب املستوى التعليمي

وتشير املعطيات إلى أن املستوى التعليمي له عالقة بآراء أفراد العينة حول هذه الفقرة، 
وذلك من خالل نتائج كاي املربع )Chi-Square( حيث إن قيمة املعامل هي ٠.٠٠، وجند 
أن الشكل رقم )٤.٤.٢( يرسم تلك العالقة ويبني أن أفراد العينة مبختلف املستويات 
إليها، لكن تتفاوت النسب بينهم، وباألخذ  الفقرة املشار  التعليمية يوافقون ويرفضون 
باملستويات التعليمية لغالبية أفراد العينة؛ جند أن نسبة املوافقة ارتفعت بني أصحاب 
نسبة  تلتها   ،%٨5.٧ وبلغت  الدكتوراه  شهادة  حاملي  بني  أعالها  األعلى،  الشهادات 
الثانوية  حاملي شهادة املاجستير وبلغت ٧٨.٨%، وجاءت نسبة املرحلة اجلامعية بعد 
العلمي  إلى أن زيادة املؤهل  الترتيب، وقد أشرنا سابقاً  بنسبة ٦٨.٣% و5٤.٤% على 
ينمي الفهم، ويجعل صاحبه أكثر قدرة على تقدير األمور وموازنتها على أسس علمية. 

الشكل رقم )٤.٣.٤( عشوائية املسؤولية االجتماعية حسب مستوى الدخل



٦٢

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

ويبني الشكل رقم )٤.٤.٣( إجابات أفراد العينة حسب مستوى الدخل، وجند أن 
اآلراء تنوعت وتوزعت بني درجات ليكرت اخلماسية للموافقة، ويأتي يف مقدمتها 
بطبيعة احلال حسب النتائج السابقة وبحكم ارتباط الفقرات ارتفاع نسبة املوافقة 
بني مستويات الدخل محل الدراسة، وقد تقاربت مع الشكل رقم )٤.٣.5(، وأخذت 
املنعطف نفسه، وبذلك ميكن أن ينطبق مع حتليلها السابق. وقد كشفت النتائج عن 
وجود عالقة من خالل قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( حيث تساوي ٠.٠٠.

الشكل رقم )٤.5( تكامل تقدمي خدمات املسؤولية االجتماعية

تكشف النتائج من خالل الشكل رقم )٤.5( إجابات املبحوثني حول فقرة »من املناسب 
أن يكون هناك تكامل بني أفراد املجتمع يف تقدمي خدمات املسؤولية االجتماعية«، 
العينة يوافقون على الفقرة، حيث إن ثالثة أرباعهم يوافقون  فنجد غالبية أفراد 
بشدة بنسبة ٧٣.٧%، واملوافق ٢٢.٧%. ومما ال شك فيه؛ أن ممارسة املسؤولية 
االجتماعية مبعناها احلقيقي وبصورتها املتكاملة، سواء لألفراد أو املؤسسات جتاه 
املجتمع مبختلف مجاالتها؛ ال تتم إال بصورة متسلسلة وبتكامل منطقي بني أجزائها، 
بحيث ال ميكن حتقيقها أو تنميتها إال باحتاد أجزائها وعناصرها، وذلك يتطلب 
أن يكون العمل مبنياً على أساس التبادل بني األطراف املختلفة ممن يعيشون يف 
االجتماعية  املسؤولية  أنشطة  ممارسة  فتأتي  املختلفة،  مؤسساته  وبني  املجتمع، 
املختلفة يف ضوء هذا األساس. كما تطلعنا نتائج الدراسة على أن اإلجابات على 
هذه الفقرة تتقاطع مع خصائص املبحوثني الدميوغرافية كما هو مبني يف األشكال 

التالية:



٦٣

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

الشكل رقم )٤.5.١( تكامل تقدمي خدمات املسؤولية االجتماعية حسب الفئات العمرية

يظهر الشكل رقم )٤.5.١( آراء أفراد العينة حول فقرة »من املناسب أن يكون هناك 
متغير  االجتماعية« حسب  املسؤولية  تقدمي خدمات  املجتمع يف  أفراد  تكامل بني 
العمر، وجند من خالل عمود النسب أن أغلب أفراد العينة على مختلف أعمارهم 
يوافقون على هذه الفقرة، ويؤكدونها باملوافقة بشدة، ويتبني من الشكل أن األعمار 
املتوسطة جتلت املوافقة بينهم بشكل واضح، وقد بلغت بني الفئة العمرية )٢٨-٣١( 
 )Chi-Square( ٩٩.٢%، كما كشفت النتائج أن القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع
عند مستوى الداللة )٠.٠5( هي ٠.٠٠٠، ورمبا يرجع ذلك إلى أن األعمار املتوسطة 
لديهم  أكدت  قد خاضت جتارب يف جانب اخلدمات االجتماعية  األكبر سناً  إلى 
نوع  كان  مهما  املجتمع  أفراد  بني  تكامل  وجود  دون  االحتياجات  إشباع  استحالة 

اخلدمة االجتماعية املقدمة.  



٦٤

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

الشكل رقم )٤.5.٢( تكامل تقدمي خدمات املسؤولية االجتماعية حسب مستوى الدخل

يبرز الشكل رقم )٤.5.٢( إجابات أفراد العينة حول الفقرة املبينة حسب مستوى 
الدخل  مستويات  بني  املوافقة  نحو  تتجه  عام  بشكل  اإلجابات  أن  فنجد  الدخل، 
احملددة، ولم تكن هناك آراء متباعدة نحوها، إال أننا جند أن أصحاب الدخل املرتفع 
أشد موافقة على مناسبة التكامل بني أفراد املجتمع يف تقدمي خدمات املسؤولية 
االجتماعية. كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة بني اإلجابات ومستويات الدخل 
من خالل ما توصلنا له من قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( ويساوي ٠.٠٢٦ 
عند مستوى ٠.٠5، وميكن أن تتجسد العالقة يف نسب املوافقة املتقاربة واملوافقة 
بني مستويات الدخل الثالث بفارق بسيط، أعالها نسبة بني أصحاب الدخل املرتفع 

بنسبة ٩٨.٢%، ثم املتوسط بنسبة  ٩٦.٦%، ثم املنخفض بنسبة 5.٩٤%.

الشكل رقم )٤.٦( االستفادة من جتارب الدول املتقدمة



٦٥

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

أن  املناسب  »من  فقرة  حول  العينة  أفراد  إجابات   )٤.٦( رقم  الشكل  يستعرض 
أن  وجند  االجتماعية«،  املسؤولية  مجال  يف  املتقدمة  الدول  جتارب  من  نستفيد 
غالبية العينة يوافقون موافقة جازمة عليها، وبلغت نسبة املوافق بشدة ٨٣.٦%، ومن 
املجتمعات  أو حتى  والعربية،  اإلسالمية  للمجتمعات  بالنسبة  به  واملسلَّم  البديهي 
احلقيقي،  النجاح  هو  إيجابي  بشكل  اآلخرين  من جتارب  االستفادة  أن  األخرى، 
سواء أكانت التجارب ناجحة ودافعة ومحفزة للمزيد من النجاح والتقدم، أو فاشلة؛ 
تأتي معرفتها كصمام أمان يحذر من الوقوع بها ويدعو لتجنبها، وهذا نهج قرآني 
صريح، حيث امتألت آيات الذكر احلكيم باإلخبار عن األمم السابقة، وكيف كان 
حالها، وكيف هلكت، وأن األمم الالحقة لم تستفد من جتربة من كان قبلها، ولم 
تستمد الدروس من جتارب اآلخرين، قال تعالى: ﴿قد خلت من قبلكم سنن فسيروا 
من  يتعلم  بطبيعته  فاإلنسان  املكذبني﴾)٤٧(،  عاقبة  كان  كيف  فانظروا  األرض  يف 
اآلخرين، وبذلك يكتسب الشخص املهارات االجتماعية املطلوبة، وترتقي مداركه، 
وتستنير طريقه. ومبا أن الدول املتقدمة قد خاضت جتارب سبقتنا إليها، فاملطلوب 
منا األخذ من جتاربها يف مجال املسؤولية االجتماعية، وتطويعها لتتناسب مع ثقافة 
مجتمعنا. والشيء بالشي يذكر؛ فإن الدول املتقدمة نفسها قد استفادت من جتارب 

غيرها، وخاصة املسلمني، وأخذوها كما هي وعملوا بها.

وأما اخلصائص املرتبطة بإجابات أفراد العينه، فهي كما يلي:

الشكل رقم )٤.٦.١( االستفادة من جتارب الدول املتقدمة حسب اجلنس

٤٧( مصحف قطر. )٢٠١٦(. »سورة آل عمران«، اجلزء ٤، ص١٣٧.



٦٦

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

الشكل رقم )٤.٦.١( يوضح إجابات املبحوثني حول االستفادة من جتارب الدول 
من  االستفادة  على  يوافقون  واإلناث  الذكور  أن  وجند  اجلنس،  حسب  املتقدمة 
جتارب الدول املتقدمة ولكن بنسب متفاوته، حيث إن الذكور ارتفعت بينهم نسبة 
النتائج أن  اإلناث، وقد كشفت  وبلغت ٨٧.٣%، مقابل ٧٩.٢% بني  املوافقة بشدة 
القيمة االحتمالية ملعامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة )٠.٠5( 

هي ٠.٠٠٢. مما يدل على وجود عالقة بني اجلنس واإلجابات.

الشكل رقم )٤.٦.٢( االستفادة من جتارب الدول املتقدمة حسب اجلنسية

أوضحت النتائج وجود عالقة بني إجابات املبحوثني وجنسياتهم من خالل القيمة 
التي   )٠.٠5( الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  ملعامل  االحتمالية 
كانت ٠.٠٤١، ويبرز الشكل رقم )٤.٦.٢( أن املواطنني واملقيمني على أرض قطر 
املسؤولية  مجال  يف  املتقدمة  الدول  من جتارب  االستفادة  املناسب  من  أنه  يرون 
نسبة  أن  وجند  ناجحة،  ممارسات  من  اآلن  حتى  إليه  توصلت  وما  االجتماعية 
على  و٨.٩5%   %٩٨.٨ وبلغت  املقيمني  عن  قلياًل  ارتفعت  القطريني  بني  املوافقة 
الترتيب. ويبدو أن لدى الفئتني امليول نفسها، فاالستفادة من جتارب الدول املتقدمة 

نفعها يعم اجلميع إذا ما مت أخذها والتعامل معها مبهارة وواقعية.
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الشكل رقم )٤.٧( عدم الثقة يف تقدمي الدعم ملؤسسات املجتمع ذات النفع العام

يثقون  املجتمع ال  »أفراد  العينة حول فقرة  أفراد  إجابات  الشكل رقم )5.٤(  يبني 
يف تقدمي الدعم للكثير من مؤسسات املجتمع ذات النفع العام«، وبعدما وقفنا على 
اآلراء العامة للمسؤولية االجتماعية كما تقدم؛ أوردنا هذه الفقرة ملعرفة مدى ثقة 
أفراد العينة يف مؤسسات املجتمع املدني ويف تقدمي الدعم املعنوي لها عبر الوسائل 
املتاحة، فجاءت اآلراء متباينة بني املوافق واملعارض واحملايد، فيما اجته الغالبية إلى 
قبول العبارة حيث بلغت نسبة املوافقة 5٣.5%، وهي متوافقة ومنسجمة مع نتائج 
الفقرات السالبة وآراء أصحابها حول املسؤولية االجتماعية، والتي انعكست يف عدم 
االجتماعية  املسؤولية  أن  أيضاً  لتؤكد  وتأتي  للمؤسسات،  الدعم  تقدمي  يف  ثقتهم 
املمارسة تفتقد ملجموعة من العناصر الرئيسية، باإلضافة إلى أسباب أخرى خلقت 
هوة بني األفراد وبني املؤسسات التي أنشئت خلدمتهم، لعل يف مقدمتها - حسب ما 
أشارت إليه بعض التحقيقات الصحفية العربية - أن خدمات املؤسسات ذات النفع 

عبارة عن شعارات رنانة غير مجدية، وال متت للواقع بصلة، وال ميكن تطبيقها.

وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة بني إجابات العينة وخصائصها الدميوغرافية، 
نوضحها من خالل اآلتي:
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الشكل رقم )٤.٧.١( عدم الثقة يف تقدمي الدعم ملؤسسات املجتمع ذات النفع العام حسب اجلنس

القيمة  إن  املبحوثني وجنسهم، حيث  النتائج عن وجود عالقة بني إجابات  عبرت 
بلغت  الداللة )٠.٠5(  )Chi-Square( عند مستوى  املربع  كاي  ملعامل  االحتمالية 
اجلنسني  بني  متفاوته  اآلراء  أن   )٤.٧.١( رقم  الشكل  من خالل  ويبرز   ،٠.٠١١
بلغت  اإلناث حيث  املوافقة بني  ارتفاع نسبة  الرفض، فنجد  أو  للموافقة  بالنسبة 
5٩.٢%، مقابل ٤٩.٣ بني الذكور، بينما يف املقابل جند أن نسبة الرفض ارتفعت 
بني الذكور وبلغت ٣١.٤%، مقابل ٢٢% بني اإلناث، وبذلك نستنتج أن اإلناث يزيد 

لديهن عدم الثقة يف تقدمي الدعم للمؤسسات عن الذكور. 

الشكل رقم )٤.٧.٢( عدم الثقة يف تقدمي الدعم ملؤسسات املجتمع ذات النفع العام حسب املستوى التعليمي
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تشير النتائج أن هناك عالقة بني اآلراء واملستوى التعليمي، إذ جاءت قيمة معامل 
وبلغت  إحصائية،  بداللة   )٠.٠5( الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي 
الدعم  تقدمي  حول  العينة  أفراد  إجابات   )٤.٧.٢( رقم  الشكل  ويكشف   .٠.٠٠
للمؤسسات ذات النفع العام حسب املستوى التعليمي، وجند أن أعلى نسب املوافقة 
ظهرت بني مستويات التعليم العالية )الدكتوراه واملاجستير(، وانخفضت بني مستوى 
الدبلوم واجلامعي، ورمبا يدل ذلك على أن أصحاب املستويات التعليمية العالية نظراً 
الطالعهم على األبحاث واملنشورات العلمية؛ اعتمدوا يف آرائهم على نتائج الدراسات 
والتقارير السابقة الصادرة من املنظمات حول املؤسسات ذات النفع العام، مما أدى 
إلى اعتبارهم أن ثقة أفراد املجتمع يف تلك املؤسسات أصبحت مفقودة أو معدومة.

الشكل رقم )٤.٧.٣( عدم الثقة يف تقدمي الدعم ملؤسسات املجتمع ذات النفع العام حسب 
مستوى الدخل

النتائج عن وجود عالقة بني اإلجابات وبني مستوى الدخل، فكانت قيمة  كشفت 
 ،٠.٠٠ تساوي   )٠.٠5( الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل 
على  بناء  اإلجابات  على  التكرارات  توزيع   )٤.٧.٣( رقم  الشكل  من خالل  ويبرز 
مستويات الدخل، وجند أن أصحاب الدخل املنخفض اجتهت آرائهم نحو الرفض، 
بينما كان أصحاب الدخل املتوسط على النقيض، حيث ارتفعت بينهم نسبة املوافقة 

على أن أفراد املجتمع ال يثقون مبؤسسات املجتمع ذات النفع العام.
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الشكل رقم )٤.٧.٤( عدم الثقة يف تقدمي الدعم ملؤسسات املجتمع ذات النفع العام حسب فئات العمر

تبني  فقد  العينة،  أفراد  بإجابات  عالقة  له  العمر  متغير  أن  إلى  املعطيات  تشير 
تساوي   )٠.٠5( الداللة  )Chi-Square( عند مستوى  املربع  كاي  معامل  قيمة  أن 
٠.٠٠، وبالنظر يف الشكل رقم )٤.٧.٤( فإننا لو قسمنا األعمار إلى مجموعات 
من مراهقني وشباب، وقارّنا بني الفئات العمرية من )١٦-٣٩( سنة؛ سنجد أنه مع 
تقدم العمر يف هذه املجموعة من مرحلة املراهقة إلى مرحلة الشباب؛ ترتفع نسبة 
عدم الثقة، ونستطيع أن نقول إنه كلما زاد النضج من مرحلة املراهقة الوسطى إلى 
مرحلة الشباب إلى أواسط العمر؛ كلما تزحزحت الثقة، وبالتالي تصبح املؤسسات 
ذات النفع العام يف نظر الشباب داخل هذه املجموعة غير موثوق بها، ولذلك بلغت 
النسبة بني الفئة العمرية )١٦-٢٣( ٤٩.٢%، تلتها الفئة العمرية )٢٤-٣١( بنسبة 
55.٩%، ثم فئة )٣٢-٣٩( بنسبة ٦٤.5%. أما املجموعة الثانية، وهي التي تسمى 
مبرحلة الذروة، والتي تقع تقريباً يف الفئة العمرية )٤٠-٤٧(؛ فإننا جند أن عدم 
ثم انخفضت  السابقة.  النسبة عن املجموعة  انخفاض يف  الثقة مستمرة لكن مع 
نسبة عدم الثقة بني مجموعة املرحلة املتقدمة من العمر )٤٨ فأعلى(، وهذا يعني 

أن الثقة بهذه املؤسسات تكونت بني أفراد املجتمع بعد مدة طويلة من الزمن.

ثانيًا: تقييم مستوى املسؤولية االجتماعية

نستعرض فيما يلي نتائج تقييم أفراد العينة ملستوى املسؤولية االجتماعية وبعض 
من ممارساتها املختارة:
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الشكل رقم )٤.٨( درجة املسؤولية االجتماعية 

املترابطة  الكيانات  جتاه  لألفراد  االجتماعية  املسؤولية  درجة   )٤.٨( رقم  الشكل  يبني 
واملتداخلة )األسرة واملجتمع والوطن(، فنجد ارتفاعاً يف نسبة تقدير املمتاز حيث بلغت 
5٩%، ثم اجليد جداً وبلغت ٢٨.٩%. ولم حتدد النتائج يف أي من الكيانات يجد أفراد العينة 
أنها أعلى تقديراً األسرة أو املجتمع أو الوطن هنا جند تناقضاً بشكل عام بني آراء أفراد 
العينة حول املسؤولية االجتماعية وتقديراتهم لها، إذ كيف ميكن أن تتصف املسؤولية عند 
أفراد العينة باألوصاف السابقة من العشوائية والتقصير وعدم الدراية الكافية باملسؤولية 
االجتماعية، ثم يعبر عنها بأنها ممتازة؟! على ما يبدو؛ فإن اآلراء السابقة هي من باب 
النقد وليس االنتقاد مبعناه، وهي من باب الرغبة يف الزيادة والتطوير، وليس بالضرورة 

أن كل ما يُنتقد يُحّط من شأنه ومن تقديره أو درجته أمام عني الناقد.
وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة بني اإلجابات وبني املتغيرات اآلتية:

الشكل رقم )٤.٨.١( درجة املسؤولية االجتماعية حسب اجلنس
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كشفت النتائج عن وجود عالقة بني متغير اجلنس وبني درجة املسؤولية االجتماعية 
 )Chi-Square( عند أفراد العينة، وذلك من خالل اختبار االستقاللية كاي املربع
عند مستوى الداللة )٠.٠5( وقيمة املعامل ٠.٠٠، ويعرض الشكل رقم )٤.٨.١( 
أن  وجند  اجلنسني،  من  العينة  أفراد  تقدير  حسب  االجتماعية  املسؤولية  درجة 
نسبة تقدير الذكور لها باملمتاز ارتفعت وبلغت ٦٩.٤%، مقابل ٤٦.٢% بني اإلناث، 
وبالرجوع إلى النتائج السابقة جند توافق هذا التقدير بني اجلنسني وبني آرائهما 
حول املسؤولية االجتماعية املمارسة، حيث إن آراء اإلناث كانت أكثر نقداً من الذكور، 
وبالتالي جاء تقديرهن أقل. ورمبا جاء هذا التقدير تبعاً لتحمل اإلناث مسؤوليات 
أكثر من طاقتهن، حيث أصبح الرجال يعزون مسؤولياتهم عليهن، ويكلفونهن ما ال 
يطقن، فأصبحن ميارسن أدواراً صعبة على طبيعتهن البيولوجية والفسيولوجية، 

ومسؤوليات خارج مسؤولياتهن الرئيسية.

الشكل رقم )٤.٨.٢( درجة املسؤولية االجتماعية حسب اجلنسية

واستُخلصت النتائج حول وجود عالقة بني تقديرات أفراد العينة وجنسياتهم، وذلك 
الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  االستقاللية  اختبار  خالل  من 
)٠.٠5( مبعامل قيمته ٠.٠٠. والشكل رقم )٤.٨.٢( يوضح أن درجة املسؤولية 
االجتماعية ممتازة بالنسبة للمواطنني أكثر من املقيمني، حيث بلغت ٦5% و%5١.٦ 
بني  املمارسة  االجتماعية  املسؤولية  تقدير  بأن  ذلك  تفسير  وميكن  التوالي،  على 
العادات  على  أساسي  بشكل  تعتمد  والوطن  واملجتمع  األسرة  املجتمع جتاه  أفراد 
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والتقاليد، مع أن املبحوثني يجمعهم الدين وجتمعهم اللغة، إال أن تفاصيل العادات 
املسؤولية  معايير  لديهم  اختلفت  وبالتالي  بينهم،  فيما  تختلف  السائدة  والتقاليد 

االجتماعية، فضاًل عن معايير تقديرها.

الشكل رقم )٤.٨.٣( درجة املسؤولية االجتماعية حسب احلالة االجتماعية

واحلالة االجتماعية من اخلصائص الدميوغرافية املرتبطة بتقديرات أفراد العينة 
 )Chi-Square( حول درجة املسؤولية، وذلك من خالل اختبار االستقاللية كاي املربع
عند مستوى الداللة )٠.٠5( مبعامل قيمته ٤٠.٠٠. ويبرز الشكل رقم )٤.٨.٣( 
درجة املسؤولية االجتماعية بني مختلف فئات احلالة االجتماعية، وجند أن األعزب 
واملنفصل ارتفعت لديهما نسبة املمتاز حيث بلغت ٦٤.٢% و٦١.5% على التوالي، 
بينما انخفضت نسبة املمتاز بني املتزوج واملطلق حيث بلغت 5٠.٧% و5٦.٣% على 
الترتيب، ويبدو أن تقدير هذا السؤال عند املبحوثني ارتبط مباشرًة بسيكولوجية 
العالقات األسرية، فاألعزب واملنفصل بحكم استقالليتهما عن احلياة الزوجية - 
فاألول لم يتزوج بعد، واآلخر متزوج لكن اعتزل أهله - لديهما قاسم مشترك يف 
حتمل مسؤولية نسبية محدودة، وخاصًة يف مجال املسؤولية األسرية، يترتب عليها 
قلة املمارسات جتاه املسؤوليات العامة، فيتولد لديهما من خاللها نفس االنطباعات 
حول املسؤولية االجتماعية. أما املتزوج واملطلق فهما بحكم ارتباطهما امللزم شرعاً 
وقانوناً سواء بعالقة زوجية قائمة أو عالقة ملزمة بالنفقة ما بعد الطالق يف ظل 
وجود األبناء؛ تزيد عندهما املسؤولية االجتماعية وما يرتبط بها من ممارسات، 

وينعكس ذلك على تقديرها بينهما.
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الشكل رقم )٤.٨.٤( درجة املسؤولية االجتماعية حسب املستوى التعليمي

املستوى  وبني  املسؤولية  درجة  تقدير  بني  عالقة  هناك  أن  إلى  كذلك  النتائج  وتشير 
التعليمي، إذ جاءت قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة )٠.٠5( 
بداللة إحصائية بلغت ٠.٠٠، ويكشف الشكل رقم )٤.٨.٤( تقدير أفراد العينة لدرجة 
املمتاز  بتقدير  نسب  أعلى  أن  وجند  التعليمي،  املستوى  حسب  االجتماعية  املسؤولية 
ظهرت بني أقل مستويات التعليم ألفراد العينة وهي املرحلة االبتدائية، بينما ظهر أقلها 
بني أعلى مستوى )الدكتوراه( مع تكرارهم البسيط. ومن الطبيعي أن تختلف التقديرات 
بني املستويات، وذلك أن أصحاب الشهادات العليا غالباً ما يعتمد تقديرهم لألمور على 
معايير أو أسس علمية بصفتهم مختصني وخبراء على اختالف تخصصاتهم األكادميية.

الشكل رقم )٤.٨.5( درجة املسؤولية االجتماعية حسب حالة العمل
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توجد عالقة بني تقدير درجة املسؤولية وبني حالة العمل، وذلك بحسب قيمة معامل 
بلغت  إحصائية  بداللة   )٠.٠5( الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي 
٠.٠٠، ويبني الشكل رقم )٤.٨.5( تقدير أفراد العينة لدرجة املسؤولية االجتماعية 
حسب حالة العمل، وجند ارتفاع نسبة املمتاز بني الطالب حيث بلغت ٦٣.٢%، ثم 
بني املوظفني وبلغت 55.٧%، وبلغت ٢5% بني أصحاب األعمال احلرة، ونصف ربات 

املنزل، فيما جند أن املتقاعدين لم يعبروا عن امتيازها على اإلطالق.

الشكل رقم )٤.٨.٦( درجة املسؤولية االجتماعية حسب العمر

خلصت النتائج إلى وجود عالقة بني إجابات أفراد العينة حول الفقرة والعمر، حيث 
بداللة   )٠.٠5( الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن 
الفئات  جميع  أن  )٤.٨.٦( جند  رقم  الشكل  خالل  ومن   ،٠.٠٠ بلغت  إحصائية 
أفراد  بني  االجتماعية  املسؤولية  درجة  امتياز  عن  متفاوتة  بنسب  عّبروا  العمرية 
املجتمع جتاه األسرة واملجتمع والوطن، ما عدا الفئة العمرية )٤٤-٤٧(. وارتفعت 
نسبة املمتاز بني الفئة العمرية )٢٠-٢٣( حيث بلغت ٦٦.5%، تليها الفئة العمرية 

)٢٤-٢٧( وسجلت ٦٣.5%، ثم بني الفئة العمرية )١٦-١٩( بنسبة ٦١%.
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الشكل رقم )٤.٨.٧( درجة املسؤولية االجتماعية حسب مستوى الدخل

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  أظهرت 
)٠.٠5( بداللة إحصائية تساوي ٠.٠٠، مما يدل على وجود عالقة بني تقدير درجة 
املسؤولية وبني مستوى الدخل. والشكل رقم )٤.٨.٧( يوضح أن تقديرات درجة 
املسؤولية االجتماعية لألفراد توزعت بني مستويات الدخل للعينة، وجند أن تقدير 
املمتاز ارتفع بني أصحاب الدخل املرتفع بنسبة بلغت ٦٦.5%، تليها نسبة أصحاب 

الدخل املتوسط حيث بلغت 5٤.٢%، ثم الدخل املنخفض بنسبة ٤٨%.

ومع أن املجتمع القطري يخلو من الطبقات االجتماعية كما تقدم؛ فقد تعود النتائج السابقة 
إلى ما هو سائد من واقع مرير يف انتشار مشكلة الواسطة أو احملسوبية بني املجتمعات 
العربية. وعلى كل حال؛ فإن أصحاب املال واألغنياء يف كل مكان وزمان؛ ينظرون غالباً 
إلى املسؤولية االجتماعية بتقدير أوساطهم، ويرتفع  مستوى رضاهم عن مسؤولية أفراد 

املجتمع بطبيعة احلال، تبعاً ملا يحصلون عليه من حقوقهم دون مشقة أو عناء.

الشكل رقم )٤.٩( العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع
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بني  االجتماعية  العالقات  ملستوى  العينة  أفراد  تقدير   )٤.٩( رقم  الشكل  يوضح 
أفراد املجتمع، فنجد أن العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع مطمئنة من وجهة 
رأي املبحوثني، حيث ارتفعت نسبة درجة املمتاز لتبلغ ٤٧.٦%، ثم درجة اجليد جداً 
أفراد  القائمة بني  الروابط  على  حياً  النسب مؤشراً  بنسبة ٣٤.5%، وتشكل هذه 
العالقات  وتتمثل  بينهم،  للمشاعر  وتبادل  تفاعالت طبيعية  فيها من  وما  املجتمع 
االجتماعية يف »أي صلة بني فردين أو جماعتني أو أكثر أو بني فرد وجماعة، وقد 
تكون هذه الصلة على التعاون أو عدم التعاون، وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة، 

وقد تكون فورية أو آجلة« )٤٨(. 

وتبني النتائج أن تقديرات أفراد العينة حول هذه الفقرة على عالقة بخصائصهم 
الدميواغرفية )اجلنس، اجلنسية، املستوى التعليمي، العمر، حالة العمل، مستوى 

الدخل(، ونعرضها من خالل األشكال التالية:

الشكل رقم )٤.٩.١( العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب اجلنس

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  كشفت 
ويبرز  اجلنس.  متغير  عن  مستقلة  غير  اإلجابات  أن  أي   ٠.٠٠ تساوي   )٠.٠5(
الشكل رقم )٤.٩.١( درجة العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع من وجهة رأي 
العينة حسب اجلنس، وجند ارتفاع نسبة تقدير العالقات االجتماعية عند درجة 

املمتاز بني الذكور، حيث بلغت 55.٩% مقابل ٣٧.٣% بني اإلناث.

٤٨(  بدوي، أحمد زكي. )١٩٨٢(. »معجم مصطلحات العلوم االجتماعية«، مكتبة لبنان: لبنان، بيروت، ط٢، ص٣5٢.
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الشكل رقم )٤.٩.٢( العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب اجلنسية

بينت النتائج ترابط تقدير العالقات مع متغير اجلنسية من واقع قيمة معامل كاي 
ويوضح  تساوي ٠.٠٠،  التي   )٠.٠5( الداللة  )Chi-Square( عند مستوى  املربع 
الشكل رقم )٤.٩.٢( درجة العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع من وجهة رأي 
العينة حسب اجلنسية، وجند ارتفاع نسبة تقدير العالقات االجتماعية باملمتاز بني 
القطريني، حيث بلغت 5١.٨%، مقابل ٤٢.5% بني غير القطريني. وتقدير املواطنني 
للعالقات االجتماعية هنا له األولوية بحكم ارتباطاتهم وعالقاتهم املباشرة بأفراد 
املجتمع، ومعرفتهم عن كثب كينونة العالقات الداخلية  بينهم، وقد قيل قدمياً: »أهل 
مكة أدرى بشعابها«، وهي كناية عن معرفة أهل البلد بشؤونها اخلاصة والعامة، 
ورمبا املقولة فيها بعض من الصواب؛ إال أنه ال يجدر التعامل معها كأنها قاعدة 
مسلَمة، فكل عاقل يعيش على أي أرض وبني أي جماعة يستطيع أن مييز العالقات 
املالحظات  بعض  فعاًل  لديهم  املقيمني  أن  ويبدو  ويقدرها.  ويصنفها  االجتماعية 
على العالقات االجتماعية القائمة بني أفراد املجتمع، أو أن تقديرهم - كما ذكر 
سابقاً - مبني على ما اعتادوا عليه يف أوطانهم، وليس قائماً على منط العالقات 

االجتماعية احمللية بثقافة املجتمع القطري.
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الشكل رقم )٤.٩.٣( العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب مستوى التعليم

أوضحت النتائج أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( بني تقدير العالقات 
 ،٠.٠٠ تساوي   )٠.٠5( الداللة  مستوى  عند  التعليمي  املستوى  وبني  االجتماعية 
أفراد  بني  االجتماعية  للعالقات  العينة  أفراد  تقدير   )٤.٩.٣( رقم  الشكل  ويبني 
املجتمع حسب مستوى التعليم، ونالحظ أن تقدير االمتياز انخفض بني أصحاب 
أعلى املستويات التعليمية، حيث بلغت بني الدكتواره ١٤.٣%، واملاجستير ٣٣.٣%، 
بني  وازدادت   ،%٤٧.٨ وبلغت  اجلامعي  املستوى  أصحاب  بني  النسب  ارتفعت  ثم 
مستوى الدبلوم وبلغت 5٧.١%، فيما انخفضت نسبة املمتاز بني املستوى التعليمي 

الثانوي واإلعدادي وبلغت ٤٣.٣% و٢5% على الترتيب.

وهذا التفاوت يف تقدير العالقات االجتماعية بني املستويات التعليمية املختلفة، مع 
وجود تدرج بني تقدير امتياز العالقات، وكأن العالقات االجتماعية تنمو بني أفراد 
تدريجياً  تذبل  أن  إال  تلبث  فما  الدبلوم؛  معينة وهي مرحلة  املجتمع حتى مرحلة 
وتنخفض النسب حتى مرحلة الدكتوراه؛ كل ذلك يوحي رمبا إلى وجود مرحلة تشّبع 
من العالقات االجتماعية املمارسة، بحيث أن مستواها قد يقف عن نقطة معينة 
وظهرت هنا بني أصحاب مرحلة الدبلوم. وليس بالضرورة أن تكون مستوى تقدير 

العالقات متوقف على مرحلة دراسية معينة فهي محل نظر.
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الشكل رقم )٤.٩.٤( العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب العمر

العالقات  تقدير  بني   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  بينت 
االجتماعية والعمر عند مستوى الداللة )٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويبني الشكل رقم 
)٤.٩.٤( تقدير أفراد العينة للعالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب العمر، 
وجند أن تقديرات أفراد العينة للعالقات االجتماعية متباينة مع تباين العمر، حيث 
إن أكثر الشباب من الفئات العمرية )٢٠-٣١( يقدرون العالقات االجتماعية باملمتاز، 
وبلغت بني الفئة العمرية )٢٤-٢٧( 5٦.٢%، تليها فئة )٢٠-٢٣( بنسبة 55.5%، ثم 

بني فئة )٢٨-٣١( بنسبة ٤٦.٨%.

الشكل رقم )٤.٩.5( العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب حالة العمل



٨١

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

العالقات  تقدير  بني   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  إلى  النتائج  تشير 
االجتماعية وبني حالة العمل عند مستوى الداللة )٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ومن خالل 
الشكل رقم )٤.٩.5( تتضح تقديرات أفراد العينة حول العالقات االجتماعية بني أفراد 
املجتمع حسب حالة العمل، وجند أن تقديرات أفراد العينة للعالقات االجتماعية متباينة 
بني احلاالت املبينة، وعند تقدير املمتاز ارتفعت النسب بني جميع احلاالت إال املتقاعد، 
وبلغت نسبة تقدير أعلى التكرارات حلاالت العمل املسجلة من أفراد العينة للعالقات 

االجتماعية باملمتاز بني الطالب 5١.٣%، وبني املوظفني ٤٤.٤%.

الشكل رقم )٤.٩.٦( العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب مستوى الدخل

العالقات  تقدير  بني   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  كشفت 
 ،٠.٠٠ تساوي   )٠.٠5( الداللة  مستوى  عند  الدخل  مستوى  وبني  االجتماعية 
االجتماعية  العالقات  حول  العينة  أفراد  تقديرات   )٤.٩.٦( رقم  الشكل  ويوضح 
بني أفراد املجتمع حسب مستوى الدخل، وجند أن تقديرات أفراد العينة للعالقات 
االجتماعية مختلفة باختالف مستويات الدخل، حيث إن أصحاب الدخل املرتفع 
ارتفعت نسبة املمتاز بينهم وبلغت ٦٦.5%، ثم بني أصحاب الدخل املتوسط بنسبة 
5٤.٢%، تليها نسبة أصحاب الدخل املنخفض وبلغت ٤٨.٨%، وتبدو وكأنها عالقة 
طردية، فكلما زاد مستوى الدخل زاد الرضا عن العالقات االجتماعية بني أفراد 

املجتمع.
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الشكل رقم )٤.١٠( املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع

االجتماعية بني  املشاركة  العينة ملستوى  أفراد  تقدير  رقم )٤.١٠(  الشكل  يوضح 
أفراد املجتمع، فنجد أن املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع القت استحساناً 
من أفراد العينة، حيث ارتفعت نسبة درجة املمتاز لتبلغ ٤٦.٦%، ثم درجة اجليد 
املشاركة حسب  إيجابي يعكس روح  أن ذلك مؤشر  بنسبة ٣٢.١%، وال شك  جداً 
التي تعتبر أهم عنصر من عناصر املسؤولية االجتماعية من  العينة  تقدير أفراد 
ناحية، وتعتبر من ناحية ثانية نتيجة من نتائج تفاعل عناصر املسؤولية األخرى، 
واملشاركة بصفة عامة اشتراك الفرد مع اآلخرين يف عمل حسب اهتمامه وفهمه 
لهذا العمل، ومساعدة اجلماعة يف إشباع حاجاتها وحل مشكالتها والوصول إلى 

أهدافها.

وتبني النتائج أن تقديرات أفراد العينة حول هذه الفقرة على عالقة بخصائصهم 
الدميواغرفية )اجلنس، اجلنسية، املستوى التعليمي، العمر، حالة العمل، مستوى 

الدخل(، ونعرضها من خالل األشكال التالية:
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الشكل رقم )٤.١٠.١( املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب اجلنس

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  كشفت 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويبرز الشكل رقم )٤.١٠.١( درجة املشاركة االجتماعية 
بني أفراد املجتمع من وجهة رأي العينة حسب اجلنس، وجند ارتفاع نسبة تقدير 
املمتاز يف املشاركة االجتماعية بني الذكور حيث بلغت 55.٢%، مقابل ٣٦.٢% بني 
اإلناث. وهنا يأتي التأكيد من اإلناث أن هناك خطباً ما من ناحية حتمل املسؤولية 
أو  املطلوب،  العامة أقل من  االجتماعية، حيث يجدن مستوى املشاركة يف احلياة 
الذكور ملفهوم املشاركة وممارساتها، وقد يكون جزء  رمبا هناك فهم خاطئ عند 
من عناصر املشاركة غير مدرك بني اجلنسني، وفيه نوع من التواكل وإسناد األمور 

للغير بغير حق.

الشكل رقم )٤.١٠.٢( املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب اجلنسية  
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النتائج أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة  أوضحت 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويبني الشكل رقم )٤.١٠.٢( درجة املشاركة االجتماعية 
بني أفراد املجتمع من وجهة رأي العينة حسب اجلنسية، وجند ارتفاعاً يف نسبة 
تقدير املمتاز للمشاركة االجتماعية بني املواطنني حيث بلغت 5١.٣%، مقابل ٤١ % 

بني املقيمني. 

الشكل رقم )٤.١٠.٣( املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب مستوى التعليم

تشير النتائج إلى أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويستعرض الشكل رقم )٤.١٠.٣( درجة املشاركة االجتماعية 
يف  املقارنة  وعند  التعليم،  مستوى  العينة حسب  رأي  وجهة  من  املجتمع  أفراد  بني 
تقدير درجة املشاركة االجتماعية بني اجلامعيني؛ جند أن ٤٧% من اجلامعيني يرون 
أنها ممتازة، ويرى ٣٣.5% منهم أنها جيدة جداً، ومن املعلوم أنه يف اآلونة األخيرة 
أصبحت املسؤولية االجتماعية تتردد من قبَل العديد من اجلامعات نحو منتسبيها، 
انطالقاً من الدور االجتماعي للجامعات يف التعليم واملشاركة االجتماعية، وهذا الدور 
يتجلى يف تعزيز وتشجيع طلبة اجلامعة على املشاركة الفعالة يف املجتمع، والتفكير يف 
سبل حتقيق تقدم أوطانهم وخدمة مجتمعاتهم، من خالل مجموعة أنشطة جامعية 
تساهم يف تنمية املشاركة نحو املجاالت التي تلبي حاجات املجتمع. ومع ذلك؛ جند أن 
نصف أفراد العينة تقريباً من اجلامعيني فقط؛ يرون أن املشاركة بني أفراد املجتمع 
مستواها ممتاز، وقد يعود ذلك إلى أن هناك فرقاً بني معايير املشاركة االجتماعية 
االجتماعية  املسؤولية  أن  يف  عليه  وقفنا  ما  وهذا  العملية،  احلياة  وبني  األكادميية 

املمارسة - مبا فيها عنصر املشاركة - تتم بعشوائية، ودون دراية كافية. 
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الشكل رقم )٤.١٠.٤( املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب العمر

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  كشفت 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويوضح الشكل رقم )٤.١٠.٤( درجة املشاركة االجتماعية 
املقارنة يف  وعند  العمرية،  الفئة  العينة حسب  رأي  وجهة  من  املجتمع  أفراد  بني 
تقدير درجة املشاركة االجتماعية بني الشباب )٢٠-٢٧( ممن يشكلون نصف أفراد 
العينة؛ جند أن هناك تفاوتاً يف تقديرهم لدرجة املشاركة االجتماعية بني أفراد 
املجتمع، حيث ارتفعت نسبة املمتاز بني الفئة العمرية )٢٠-٢٣( و)٢٤-٢٧( %5٤.٧ 

و5٣.٨% على الترتيب.

الشكل رقم )٤.١٠.5( املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب حالة العمل
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الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  بينت 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويوضح الشكل رقم )٤.١٠.5( درجة املشاركة االجتماعية 
يف  املقارنة  وعند  العمل،  حالة  حسب  العينة  رأي  وجهة  من  املجتمع  أفراد  بني 
تقدير درجة املشاركة االجتماعية بني أعلى التكرارات املسجلة يف حالة العمل بني 
العينة )طالب، موظف(؛ جند أن هناك تفاوتاً بسيطاً يف تقديرهم لدرجة املشاركة 
االجتماعية بني أفراد املجتمع، حيث ارتفعت نسبة املمتاز بني الطالب لتبلغ 5.%5١، 
ثم املوظفني بنسبة ٤٢.٨%، ويفسر ذلك حسب املعطيات أن املوظف حني انتقل من 
احلياة اجلامعية األكادميية إلى احلياة املهنية والعملية؛ لم تتوافق حياته اجلديدة 
واملمارسات الواقعية للمشاركة مع ما لديه من املعلومات والتطبيقات املكتسبة خالل 

مراحله الدراسية.

الشكل رقم )٤.١٠.٦( املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع حسب مستوى الدخل

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  بينت 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويوضح الشكل رقم )٤.١٠.٦( درجة املشاركة االجتماعية 
بني أفراد املجتمع من وجهة رأي العينة حسب مستوى الدخل، وجند أن هناك تفاوتاً 
ارتفعت نسبة  املجتمع، حيث  أفراد  يف تقديرهم لدرجة املشاركة االجتماعية بني 
املمتاز بني أصحاب الدخل املرتفع لتبلغ 5٣.٩%، ثم بني أصحاب الدخل املتوسط 

بنسبة ٤٠.5%، و٣٨.5% بني أصحاب الدخل املنخفض.
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الشكل رقم )٤.١١( الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع

يوضح الشكل رقم )٤.١١( تقدير أفراد العينة ملستوى الوالء واالنتماء عند أفراد 
املجتمع، فنجد أن أفراد املجتمع يتمتعون بدرجة عالية من الوالء واالنتماء حسب 
تقدير املبحوثني، حيث ارتفعت نسبة درجة املمتاز لتبلغ ٦٩.٧%، ثم درجة اجليد 
جداً بنسبة ٢١.٤%، فالوالء واالنتماء مسؤولية بحد ذاتها، ومفهومه مرتبط مبفهوم 
املسؤولية بصفته نابعاً من اإلحساس الداخلي للفرد جتاه أمر ما يعتز به ويلتزم 
أو  أو بجماعة،  بالدين  متعلقاً  األمر  كان ذلك  أجله، سواء  بتعليماته ويضحي من 
بوطن، ويتجسد هذا اإلحساس بالعمل والتضحية، ولقد المسوا أفراد العينة ذلك 
دولة  على  احلصار  أزمة  منذ  عايشوها  التي  الفترة  خالل  خاصًة  مباشر  بشكل 
قطر، حيث جتسدت أروع صور الوالء واالنتماء بني الفرد واجلماعة وبني اجلماعة 
ورموزها، مما كان له األثر اإليجابي على اللحمة والتكاتف، ولم يبلغ الوالء واالنتماء 
الفرد بأن الوطن وفر له األمان  املبلغ إال نتيجة لشعور متبادل، حيث يشعر  هذا 
ذلك  يقابل  أن  بد  ال  فحينئذ  الكرمية،  احلياة  إلى  إضافة  والطمأنينة،  والراحة 
له  جعل  أنه  إال  واالنتماء،  الوالء  ليتمم  اإلسالم  وجاء  واملال،  بالنفس  بالتضحية 

حدوداً وطريقاً معلوماً، وهو طريق احلق والصواب، من غير إفراط أو تفريط.

وتبني النتائج أن تقديرات أفراد العينة حول هذه الفقرة على عالقة بخصائصهم 
الدميواغرفية )اجلنسية، املستوى التعليمي، العمر، حالة العمل، مستوى الدخل(، 

ونعرضها من خالل األشكال التالية:
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الشكل رقم )٤.١١.١( الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع حسب اجلنسية

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  بينت 
الوالء واالنتماء عند  )٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، والشكل رقم )٤.١١.١( يبني درجة 
أن  إلى  ينظرون  املواطنني  من   %٧٤.٧ أن  وجند  اجلنسية،  املجتمع حسب  أفراد 
مستوى الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع ممتاز، أي أن ثالثة أرباع أفراد العينة من 
املواطنني لديهم هذا احلس اإليجابي املتأصل يف النفس، وكذلك جند أن املقيمني 
الوالء  أن  ذلك  من  ونستنتج   .%٦٣.٦ بلغت  أقل  بنسبة  لكن  الشعور  نفس  لديهم 
واالنتماء قد ترسخ عند أفراد العينة مواطنني ومقيمني على اعتبار روح التعايش 

وحب اآلخرين ونبذ النعرات اجلاهلية.

الشكل رقم )٤.١١.٢( الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع حسب مستوى التعليم
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تشير النتائج إلى أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٢٤، ويستعرض الشكل رقم )٤.١١.٢( درجة الوالء واالنتماء 
عند أفراد املجتمع من وجهة رأي العينة حسب مستوى التعليم، وعند املقارنة يف 
الوالء واالنتماء بني اجلامعيني؛ جند أن ٧٠.٩% من بني اجلامعيني  تقدير درجة 

يرون أنها ممتازة.

مهاراتهم  وصقل  األفراد  لبلورة  احلصني  احلصن  مبثابة  اجلامعي  التعليم  ويُعد 
املعرفية، حيث يزودهم بالقيم الرفيعة، ويثريها بني طالب اجلامعات ومنتسبيها، 
ويكسب الطالب ثقافة املجتمع ومميزاته التي يتميز بها، والتي من بينها مبدأ الوالء 

واالنتماء.

وجتسد النتائج أن التعليم اجلامعي استطاع بالفعل أن يتجاوز مرحلة التلقني ومجرد 
دراسة املقررات؛ إلى جعل الوالء واالنتماء عملية حاضرة وفعالة ومؤثرة، من خالل 
تأصيل هذه الروح بني الطالب، وربطها ربطاً محكماً مبمارستهم ألدوار املواطنة. 
أفراد  بني  املمارس  واالنتماء  الوالء  امتياز  عن  اجلامعي  عّبر  املنطلق؛  هذا  ومن 
مجتمعه، لكن يف ظل التغييرات والتطورات جند أن مرحلة ما بعد اجلامعي تأثرت 
اجتهاتهم وانخفضت نسبة االمتياز بينهم، رمبا ألنهم يجدون أنفسهم يف مجتمع 

أكثر مثالية، مما حاد بتقديرهم عن املوضوعية.

الشكل رقم )٤.١١.٣( الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع حسب العمر

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  كشفت 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويوضح الشكل رقم )٤.١١.٣( درجة الوالء واالنتماء بني 
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أفراد املجتمع من وجهة رأي العينة حسب الفئة العمرية، وعند املقارنة يف تقدير 
درجة املشاركة االجتماعية بني الشباب )٢٠-٣١( ممن يشكلون نصف أفراد العينة؛ 
جند أن هناك تفاوتاً يف تقديرهم ملستوى الوالء واالنتماء بني أفراد املجتمع، وقد 
ارتفعت نسبة املمتاز بني الفئة العمرية )٢٨-٣١( حيث بلغت ٧٣.٨%، ثم بني الفئات 

العمرية )٢٠-٢٣( و)٢٤-٢٧( بنسبة ٧٧.١% و٦٩% على التوالي.

الشكل رقم )٤.١١.٤( الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع حسب حالة العمل

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  بينت 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠، ويوضح الشكل رقم )٤.١١.٤( درجة الوالء واالنتماء بني 
أفراد املجتمع من وجهة رأي املبحوثني حسب حالة العمل، وجند ارتفاعاً يف نسبة 

املمتاز بني الطالب حيث بلغت ٧٤%، ثم املوظفني بنسبة ٦5.5%.
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الشكل رقم )٤.١١.5( الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع حسب مستوى الدخل

الداللة  مستوى  عند   )Chi-Square( املربع  كاي  معامل  قيمة  أن  النتائج  كشفت 
بني  واالنتماء  الوالء  درجة   )٤.١١.5( رقم  الشكل  ويبني   ،٠.٠٠ تساوي   )٠.٠5(
ارتفاعاً يف  الدخل، وجند  املبحوثني حسب مستوى  رأي  املجتمع من وجهة  أفراد 
نسبة املمتاز بني أصحاب الدخل املرتفع حيث بلغت ٧5.٤%، ثم بني أصحاب الدخل 

املنخفض بنسبة ٧٠.٩%، تليها نسبة أصحاب الدخل املتوسط وبلغت ٦٠%.

وتدل النتائج على أن مفهوم الوالء واالنتماء متأصل يف النفوس وحتكمه نفس املشاعر، 
وينظر إليه أفراد املجتمع بنظرة فوق كل االعتبارات ومهما اختلفت املاديات.

الشكل رقم )٤.١٢( احملافظة على املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع
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يوضح الشكل رقم )٤.١٢( درجة احملافظة على املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع 
من وجهة نظر املبحوثني، وهو موضوع يتعلق باالنتماء، فاحملافظة على املمتلكات 
العينة  أفراد  اآلراء بني  تفاوتاً يف  النفسية. وجند  آثاره  أثر من  إال  ما هو  العامة 
حول تقدير درجة احملافظة على املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع، حيث جندها 
موزعة بني تقدير املمتاز عند نصف أفراد العينة بنسبة 5٣.٩%، والنصف اآلخر 

ما بني اجليد جداً بنسبة ٢٦.١%، واجليد بنسبة ١٣.٨%، ثم املقبول والضعيف.

ويستحق الوطن ممن يعيشون على أرضه؛ أن يهتم كل واحد منهم بجميع ما عليه 
وفيه من أماكن ومرافق عامة وشوراع وحدائق ومباٍن وطبيعة وغيرها، بحيث يضمن 
هذا االهتمام سالمة األماكن وما حتتويه من أي ضرر، واحملافظة على النظافة، 
واحملافظة على الطبيعة، واحلرص على املال العام والعناية به. ولكن جند أن أفراد 
العينة يجدون أن هناك تقصيرا نحو املمتلكات العامة، وجند فعلياً أن هناك بعض 
املمارسات التي تؤدي إلى اإلضرار بهذه املمتلكات، وأكثرها مالمسة ما نشاهده من 

رمي املخلفات يف الشوراع أو الكتابة على اجلدران، وغيرها الكثير. 

وتبني النتائج أن تقديرات أفراد العينة حول هذه الفقرة على عالقة بخصائصهم 
خالل  من  ونعرضها  الدخل(،  مستوى  العمر،  التعليمي،  )املستوى  الدميواغرفية 

األشكال التالية:

الشكل رقم )٤.١٢.١( احملافظة على املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع حسب املستوى التعليمي
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أشارت النتائج إلى أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة 
)٠.٠5( تساوي ٠.٠٠٢، ويستعرض الشكل رقم )٤.١٢.١( درجة احملافظة على 
املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع من وجهة رأي العينة حسب مستوى التعليم، 
والثانوية  اجلامعية  التعليمية  العينة  أفراد  ملستويات  األعلى  التكرارات  أن  وجند 
املقابل  ويف  التوالي،  على  و%5١،   %5٢.٤ بينهم  املمتاز  درجة  تقدير  نسبة  بلغت 
وجيد وحتى  إلى جيد جداً  التقدير لتصل  بينهم درجة  النصف تراجعت  جند أن 
املرحلة  وطالب  اجلامعيني  من  بعضاً  أن  إلى  ذلك  يرجع  ورمبا  وضعيف،  مقبول 
الثانوية بحكم قرب عهدهم ممن هم أصغر سناً من املراهقني يف املرحلة اإلعدادية 
واألطفال من املرحلة االبتدائية؛ باستطاعتهم الكشف عن ما يقومون به من العبث 
دون وجود  واملرافق  األماكن  يطال  الذي  والتدمير  والتخريب  العامة  املمتلكات  يف 

رادع يردعهم.

الشكل رقم )٤.١٢.٢( احملافظة على املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع حسب العمر

أوضحت النتائج أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة 
على  احملافظة  درجة   )٤.١٢.٢( رقم  الشكل  ويستعرض   ،٠.٠٠ تساوي   )٠.٠5(
املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع من وجهة رأي العينة حسب العمر، وجند أن 
الفئة العمرية األقل سناً من أفراد العينة )١٦-١٩( سنة، وهم من تقع أعمارهم يف 
املراحل الدراسية الثانوية، يجدون أن احلفاظ على املمتلكات العامة نسبية، وبلغت 
درجة املمتاز بينهم ٣٩%، ثم جيد جداً بنسبة ٣٠.5%، وذلك يعود ملا ذكرناه من أن 
األصغر سناً يرون حقيقة وواقع احلفاظ على املمتلكات لدى أفراد املجتمع من واقع 

تعايشهم مع جيلهم.
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الشكل رقم )٤.١٢.٣( احملافظة على املمتلكات العامة لدى أفراد املجتمع حسب مستوى الدخل

تبرز النتائج أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة )٠.٠5( 
تساوي ٠.٠١٧، ويستعرض الشكل رقم )٤.١٢.٣( درجة احملافظة على املمتلكات 
العامة لدى أفراد املجتمع من وجهة رأي املبحوثني حسب مستوى الدخل، وجند 
ارتفاعاً يف نسبة املمتاز بني أصحاب الدخل املرتفع حيث بلغت 5٦.٦%، وتطابقت 
مع أصحاب الدخل املنخفض، تلتها نسبة أصحاب الدخل املتوسط وبلغت ٤٧.٨%.

ثالثًا: مسؤولية الفرد جتاه أسرته

إن للفرد منا مسؤولية جتاه أسرته، تتجلى يف مجموعة األعمال واملهام التي يقدمها 
األبناء  بني  أو  واألبناء  الزوجني  بني  أو  الزوجني  بني  وواجبات  حقوق  من  الفرد 
تضمن  مبادئ  على  مسؤولية  الواحدة  األسرة  أطراف  من  طرف  ولكل  أنفسهم، 

متاسك األسرة.

وتدخل املسؤولية األسرية حتت قسمني من أقسام املسؤولية االجتماعية )الدينية 
واألخالقية(، ويف هذا اجلانب وضع الباحث مجموعة من الفقرات لقياس بعض 

ممارسات الفرد جتاه أسرته، تتلخص فيما يلي: 
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الشكل رقم )٤.١٣( دعم العالقات األسرية

يبني الشكل رقم )٤.١٣( مدى حرص الفرد على توطيد العالقات األسرية، وجند 
قوية  بأسرهم  عالقاتهم  تكون  أن  على  دائماً  يحرصون  العينة  أفراد  غالبية  أن 
ومتينة، حيث بلغت النسبة ٨5.١%، ومن املفروض أن يكون هذا احلرص عند كل 
والعطف واحلنان، وقد فرضتها  تتميز باحلب  العائلية  املجتمع، فالعالقات  أفراد 
الفطرة السوية، حيث تتبلور بعالقة متبادلة يسودها الرعاية واألسس القائمة عليها 
أفراد  بني  العالقات  أواصر  تقوية  من شأنها  التي  والتعاون،  والثقة  االحترام  من 

العائلة أو األسرة. 

الشكل رقم )٤.١٣.١( االحترام املتبادل 

بعد أن تبني أن غالبية أفراد العينة يعملون على تقوية العالقات األسرية؛ يكشف 
الشكل رقم )٤.١٣.١( عن أهم داعم من دعائم تقوية العالقات األسرية وغيرها 
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أن غالبية  املتبادل، حيث جند أيضاً  من العالقات بني األفراد؛ أال وهو االحترام 
أفراد العينة وبنسبة ٨٢.٨% يحترمون آراء أفراد أسرهم دائماً.

ويعد االحترام املتبادل بني أفراد األسرة من أهم العوامل املؤدية إلى جناح األسرة 
ومتاسكها، وبالتالي جناح الفرد يف إمتام مسؤولياته االجتماعية جتاه أسرته، فإن 
االجتماعية،  املسؤولية  عناصر  من  والفهم  الفهم،  عنصر  مكونات  من  االحترام 
يستطيع  ما  كل  يقدم  أن  إلى  فرد  كل  ويسعى  احملبة،  تزداد  االحترام  وجود  ومع 
لتبادل اخلبرات  يف تأدية مسؤولياته، ومع احترام اآلراء يعطى كل واحد فرصته 
وأخذ الفائدة، بعكس األسرة املفككة التي غالباً ما يكون سبب تفككها هو االحتقار 
واالمتهان، مما يولد العداوة بني أفرادها، وينشئ معها اخلالفات، مما يترتب عليه 

آثار سلبية ال حصر لها على الفرد واألسرة واملجتمع.

الشكل رقم )٤.١٣.٢( التعاون واملساعدة

بأقصى حد ممكن،  أفراد األسرة  التعاون واحلرص على مساعدة  إلى  ومن االحترام 
فالتعاون عامل مهم من عوامل العالقات األسرية وترابطها، وهو من مكونات عنصر 
االهتمام، واالهتمام عنصر من عناصر املسؤولية االجتماعية، وقد قيل قدمياً: »النوع 
اإلنساني ال يتم وجوده إال بالتعاون«. وجند من خالل الشكل )٤.١٣.٢( أن غالبية أفراد 

العينة متعاونون ويقدمون املساعدة ألفراد أسرهم دائماً، حيث بلغت نسبتهم ٨٢.٢%.

إن التعاون جزء من االهتمام، بحيث يشعر كل فرد بأهميته وقيمته عند التعاون، 
وطاقاتهم،  الناس  قدرات  تباين  الكون  فمن سنن  اجلهود،  تتضافر  التعاون  وعند 
فحينئذ يشكل التعاون األسري مطلباً حيوياً يعكس تبادل القدرات يف أروع صور 

التضامن بني أفراده.
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الشكل رقم )٤.١٣.٣( املشاركة يف أعمال املنزل

ومن مظاهر التعاون داخل محيط األسرة؛ املساعدة يف أعمال املنزل اليومية، ومت 
يف  جوهرية  تغييرات  من  املجتمع  يشهده  ملا  نظراً  بالتحديد  املظهر  هذا  اختيار 
تركيبة األسرة ويف أدوار أفرادها، وخاصة مع عمل املرأة جنباً إلى جنب مع الرجل، 
أن  وجند  املعاصرة.  مع ضروراتها  ومتوازياً  احلياة  مع خضم  متزامناً  جاء  الذي 
أفراد العينة تباينت مشاركاتهم يف األعمال املنزلية بني مشاركة دائمة وبني عدمها، 
وتكشف النتائج هذا التباين بشكل أدق عبر تقاطعها مع اخلصائص الدميوغرافية 

للمبحوثني، والتي نوضحها من خالل اآلتي:

الشكل رقم )٤.١٣.٤( املشاركة يف أعمال املنزل حسب اجلنس

تبرز النتائج أن قيمة معامل كاي املربع )Chi-Square( عند مستوى الداللة )٠.٠5( 
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تساوي ٠.٠٠، ويبدو من خالل الشكل أن الذكور ما زال لديهم ترسبات فكرية من 
املوروثات الشعبية، التي تعتبر أن عمل الذكور يف املنزل فيه نوع من التنقيص من 
قدرهم أو حتط من شخصيتهم، وأن األعمال املنزلية هي أعمال تخص النساء دون 
الرجال، وهذا يف احلقيقة ما زال مشاهداً يف مجتمعاتنا. صحيح أن املرأة مسؤولة 
عن بيتها، لكن مع ذلك حض ديننا احلنيف على املساعدة سواء كانت هذه املرأة أُماً 
أو زوجة، فاألم قد أمر اهلل تعالى بطاعتها وحسن مصاحبتها ومساعدتها وبرها، 

وأما الزوجة فذلك من إحسان العشرة ومن مكارم األخالق. 

الشكل رقم )٤.١٣.5( تخصيص وقت لألسرة

وقت  تخصيص  األسرة؛  االجتماعية جتاه  املسؤولية  عناصر  تطبيق  مظاهر  ومن 
ترفيهي، ومن خالل هذا  أو  تعليمي  أو ألي نشاط مفيد  للمذاكرة  ألفراد األسرة 
الوقت ميكن تقدمي أعمال متنوعة تندرج حتت التعاون واالهتمام واملشاركة، حيث إن 
تخصيص وقت ألفراد األسرة من أجود األدوات املستخدمة للحفاظ على العالقات 
العملي على  املهارات يف احتواء أفرادها، وتدريبهم  األسرية احلميمة، ومن أجنع 
أو األخ - ذلك  الناشئ - سواء االبن  ممارسة املسؤولية االجتماعية، فحني يجد 
االهتمام والتعاون وروح املشاركة؛ تترسخ لديه هذه القيم ويتأثر بها يف حياته، ليعبر 
من خاللها عن أبجديات البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية. وعلى الرغم من 
ألفراد أسرهم، وجاءت  وقتاً  العينة ال يخصصون  أفراد  من  أن عدداً  ذلك؛ جند 
نسبتهم ٢٧.٢%، ولعل ذلك يعود إلى أن غالبية أفراد العينة عزاب، وليس لديهم من 

يخصصون له وقتاً للمذاكرة ونحوها.
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الشكل رقم )٤.١٣.٦( النصح والتوجيه

ومن املسؤولية احلسية إلى املسؤولية املعنوية؛ املتبلورة يف االهتمام بتوجيه أفراد 
األسرة للعناية بأنفسهم، واالعتماد على النفس والثقة بالنفس مهما كانت الظروف، 
احلاجة  تقليل  إن  حيث  الكثير،  اآلخرين  من  يتوقع  وال  بنفسه  الفرد  يعتني  وأن 
ليصبح  باملسؤولية،  اإلحساس  تنمية  إلى  يدفع  وخارجها؛  األسرة  داخل  لآلخرين 
الفرد قادراً على العناية بنفسه ابتداًء، حتى يستطيع العناية بغيره تبعاً، فكما أن 
يكونا  أن  بد  األسرية؛ فال  العالقات  دعم  رئيسيان يف  والتعاون مطلبان  املشاركة 
أنه   - الطفل  وخاصة   - املجتمع  يف  الفرد  يتوقع  فحني  املعقول،  وبحدود  باتزان 
سيحصل على الدعم واملساندة يف غير محلهما؛ تزداد لديه نزعة االعتماد على 
الغير، ويتصور أن من حوله سيقومون بكل شي عنه، وبذلك حتتضر عنده املسؤولية، 
ويصبح فرداً عدمي املسؤولية. وقد أدرك أفراد العينة ذلك حق اإلدراك، ما انعكس 
على توجيههم الدائم ألفراد أسرهم إلى العناية بأنفسهم، فإن العناية بالنفس هي 

حتقيق األفضل، وتنمية املهارات احلياتية.
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الشكل رقم )٤.١٣.٧( العالقات مع اآلخرين

ال تختزل مسؤولية الفرد جتاه أفراد أسرته داخل محيطها فقط، وإمنا تتجاوز ذلك 
إلى عاملهم احمليط، وذلك عبر مساعدتهم على تدعيم عالقاتهم باآلخرين من أفراد 
املجتمع، وهي عالقة البعض من كل، فاألسرة تعد مؤسسة اجتماعية داخل املجتمع، 
وهي النواة األساسية له، وأفراد األسرة هم املجتمع، وبناء العالقات االجتماعية 
الناجحة بني أفراد املجتمع خارج محيط األسرة ظاهرة صحية وحاجة ضرورية، 
مجتمعه؛  أفراد  مع  وينخرط  املتنوعة  العالقات  من  شبكة  الفرد  ينسج  فحينما 
يكتسب املهارات والثقة، وتتسع دائرة مسؤولياته، وتصبح شخصيته متزنة متمكنة، 

ويتفق سلوكه مع ثقافة املجتمع.

ونالحظ من خالل الشكل )٤.١٣.٧( أن غالبية أفراد العينة يعملون على تدعيم 
عالقة أفراد أسرهم باآلخرين من أفراد املجتمع، حيث بلغت نسبتهم ٧٧.٤%.

رابعًا: مسؤولية الفرد جتاه املجتمع والوطن

تسلسلت املسؤوليات وتطورت مستوياتها كما تقدم؛ من املسؤولية الشخصية إلى 
واألهم جتاه  األكبر  املسؤولية  إلى  واآلخرين، وصوالً  أسرته  الفرد جتاه  مسؤولية 
الوطن، باعتبارها مسؤولية عامة يف ضوئها تتحقق الوحدة ومتتد اجلسور املتينة 
بني الفرد واملجتمع والوطن، وتتماسك اجلماعة، وينعم املجتمع بالراحة والطمأنينة 

واألمن واألمان.

بعينها،  أو ممارسات  بأعمال  تنحصر  الوطن مظاهر عديدة ال  وللمسؤولية جتاه 
من  تعد  عامة  أعمال  هناك  ولكن  آلخر،  مجتمع  من  املسؤوليات  طبيعة  وتختلف 
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املسؤوليات املشتركة انتقاها الباحث؛ تتجلى فيما يلي:

الشكل رقم )٤.١٤.١( األعمال التطوعية

وعمل  مهم،  إنساني  ونشاط  إيجابية،  ظاهرة  التطوعية  األعمال  يف  املشاركة  إن 
املجتمع  يف  املشاركة  عبر  اإلنسانية  العالقات  عن  أساسياً  تعبيراً  يعبر  حضاري 

والشعور باآلخرين، مع إحساس املتطوع بأهمية مشاركته وخدمته.

على  بناء  تنفيذها  يتم  التي  األنشطة  من  واسعة  »مجموعة  بأنه  التطوع  ويُعرف 
اإلرادة احلرة، لتحقيق منفعة عامة، دون أن يكون الدافع الرئيسي احلصول على 

مكافأة مالية«)٤٩(.

التطوعي  العمل  أن  وجند  النشاط،  هذا  ممارسة  يف  العينة  أفراد  اختلف  ولقد 
مستمر،  بشكل  يتطوعون   %٢5.٦ أن  تبني  حيث  بينهم،  كبيرة  بشعبية  يحظى  ال 
و١٤.٦% يتطوعون غالباً، و١٤% يتطوعون أحياناً، و٦.١% تطوعهم نادر، وربع العينة 

ال يتطوعون مطلقاً.

ومع كل ما تبذله دولة قطر يف مجال التطوع داخلياً؛ إال أن ذلك - مع األسف - لم 
يقيَّد يف التقرير الصادر من منظمة اليونيسيف، حيث لم تكن دولة قطر مدرجة 

ضمن الدول يف جدول العمل التطوعي وفقاً للبلد. )5٠(

٤٩( تقرير األمم املتحدة. )٢٠١٨(. »حالة التطوع يف العالم«، مت االسترجاع
 www.unv.org/sites/default/files/UNV SWVR 2018 ARABIC WEBlo.pdf ص < ١٠١

5٠(  تقرير األمم املتحدة. )٢٠١٨(. مرجع سابق، ص١٠٢-١٠٣.
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الشكل رقم )٤.١5( اخلدمة العامة

من أجّل أشكال العمل التطوعي وأفضل ما ميكن تقدميه للوطن واملجتمع يف ظل 
املعطيات واخليارات املتاحة؛ احملافظة على البنية التحتية، وتعزيز احلماية البيئية، 
وما يندرج من أعمال حتت اخلدمة العامة، وهي مسؤولية عامة جتاه الوطن يشترك 
فيها كل فرد من أفراد املجتمع، بحيث يعمل كل فرد على حماية املمتلكات العامة 
وعدم السماح ألي شخص باستخدامها يف غير األغراض التي خصصت لها، وأن 
يحافظ على نظافتها وسالمتها. أما املتطوع؛ فيأتي بأعمال إضافية عبر املشاركة 
للمرافق والشوارع والشواطئ  الدورية  التنظيف  العامة، مثل حمالت  يف األنشطة 
ونحوها، وكذلك حمالت التشجير واحلمالت املتعلقة بالبيئة. وجند أن نصف أفراد 

العينة ال يشاركون مطلقاً يف هذه احلمالت، حيث بلغت النسبة %5١.٦.

الشكل رقم )٤.١٦( مكافحة الفساد
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وكيف لوطن أن يتقدم أو يتطور أو يرتقي إذا ما عمه الفساد وشاع وانتشر؟ »والفساد 
عبارة عن مجموعة سلوكيات غير شريفة، كالرشوة، واالختالس، وإساءة استغالل 

السلطة، واالبتزاز، إضافة إلى أنها ترتبط بأنشطة الفساد الرئيسية« )5١(.

إذاً؛ الفساد ظاهرة اجتماعية خطيرة حتتوي على سلوكيات منحرفة شرعاً وقانوناً 
وأخالقياً واجتماعياً، تنخر يف جسد الدولة حتى تضمحل وتسقط، وهي آفه موجودة 
لكن بشكل نسبي وغير ظاهرة، أحياناً تختلف من مكان آلخر حسب العوامل التي 
تعمل على تنشيطها أو كبحها، وتخلق بيئة مناسبة لنموها، ولذلك مت إنشاء هيئات 

عامة مستقلة متخصصة ملكافحة الفساد، وُخصص يوم عاملي لها.

ومبا أن مكافحة الفساد مسؤولية اجلميع، فقد عززت الدولة دور األفراد واملؤسسات 
ودعمته بإنشاء جائزة الشيخ متيم بن حمد آل ثاني للتميز يف مكافحة الفساد، والتي 
تقدم سنوياً يف اليوم العاملي ملكافحة الفساد )التاسع من ديسمبر( لعدة فئات، ومن 

بني فئات اجلائزة »إبداع الشباب وتفاعلهم«.

ومع وجود هذا الدعم والتشجيع؛ إال أننا جند من خالل الشكل رقم )٤.١٦( أن 
مجموعة كبيرة من أفراد العينة ال يشاركون يف حمالت مكافحة الفساد، ولم يكن 
ثقتهم  إلى سوء تقديرهم جلهودهم، وعدم  يعود ذلك  أية بصمة فيها، ورمبا  لهم 

بقدراتهم، أو اعتبارهم أن ذلك ال يعنيهم.

الشكل رقم )٤.١٧( االلتزام بتعليمات الدولة وقوانينها

5١( منظمة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. )٢٠١٤(. مت االسترجاع
 www.undp-arabic.org/publication/ac/ publication
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املسؤولية االجتماعية ما هي إال التزام، وااللتزام بالقوانني والتشريعات واألعراف 
ركن أساسي ودليل على التحضر وعلى بلوغ ذروة املسؤولية االجتماعية، فالفرد ال 
بد أن يعيش وفق نظم ومسارات واضحة بعيداً عن الفوضى، تأتي عبر سن قوانني 
وتعليمات وتشريعات تتوافق مع ثقافة املجتمع ودينه وعاداته وتقاليده، وانصياعه 
لهذه القوانني قد يكون بدافع الضابط األخالقي والذاتي، وهو من صميم مسؤوليات 
الفرد جتاه املجتمع، أو اخلوف من التعرض لسلطة القانون والعقوبة، لكن يف كليهما 

يتحقق املطلوب يف االنضباط مهما كانت قناعات الفرد.

دائماً  يلتزمون  العينة  أفراد  أن ٩٣.٨% من  الشكل رقم )٤.١٧(  وجند من خالل 
بقوانني الدولة وتعليماتها، وهذا مؤشر على أن ثقافة احترام القانون صار سائداً 
بني أفراد املجتمع، ومما ساعد على انتشار هذه الثقافة يف دولة قطر حسب اعتقاد 
الباحث؛ أن القوانني والتشريعات مستخلصة من مبادئ الشريعة اإلسالمية، التي 
أساسها العدالة والرحمة، واملرونة والصاحلية لكل زمان، إضافة إلى سعي الدولة 
يف تعريف القوانني وموادها بصورة مستمرة لكل فرد؛ من خالل القنوات املسموعة 

واملرئية واملقروءة. وتكثيف احلمالت التوعوية.

الشكل رقم )٤.١٨( الشعور بإجنازات الدولة

حب الوطن مسؤولية اجتماعية، ويتخلل هذا احلب مشاعر تنبع من القلب والنفس، 
ومن مظاهر حب الوطن الشعور واإلحساس بالفخر واالعتزاز بكل خطوة يخطوها 
وتقدم يحرزه، ويُعد هذا اإلحساس األصيل الفطري من واجبات الفرد جتاه وطنه، 
ومن ثمرة محبته أن يشعر بالسعادة والسرور مع كل فائدة أو إجناز حقيقي وما 
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يجري مجراه، وهذا السرور مقترن مبعناه اللغوي، وممتزج »مع ارتياح القلب عند 
حصول نفع أو توقعه، أو اندفاع ضرر«)5٢(.

ويبني الشكل رقم )٤.١٨( أن الغالبية من أفراد العينة قد عّبروا عن مشاعرهم 
ودميومة سرورهم مع كل إجناز حقيقي للوطن أو متوقع. 

خامسًا: مسؤولية الفرد الدينية

الشكل رقم )٤.١٩( قضايا األمة اإلسالمية

تتحدد املسؤولية الدينية يف هذه الدراسة من ناحية االهتمام مبشكالت وقضايا 
املجتمع اإلسالمي وعند احلديث عن قضايا األمه اإلسالمية بالتحديد؛ فإننا نتكلم 
والدين  الواحدة  العقيدة  برابط  العالم  كل مسلمي  واسعة جتمع  ومظلة  كيان  عن 
الواحد، ويحمل كل فرد من أفرادها هم اآلخر، قال نبينا محمد صلى اهلل عليه 
وسلم: »ترى املؤمنني يف تراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل اجلسد، إذا اشتكى 
املتأمل  على  يخفى  وال  واحلمى«)5٣(،  بالسهر  جسده  سائر  له  تداعى  عضو  منه 
حلال األمة االسالمية أنها متر يف الوقت احلالي مبشكالت ال حصر لها؛ من تقتيل 

وتشريد وغير ذلك، مع سلب حلقوق املسلمني يف شتى أقطار األرض.

ومن املسؤوليات االجتماعية الواجبة واملفروضة؛ النظر بحال إخواننا املسلمني، وبذل 
كل مستطاع لتقدمي املساعدة لهم. ويكشف الشكل رقم )٤.١٩( أن أفراد العينة تباينت 

5٢( املعجم الوسيط.
5٣( البخاري، محمد اسماعيل. )٢٠٠٢(. مرجع سابق، رقم ٦٠١١، ص١5٠٨..
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يهتم  منهم   %٢٨.٩ إن  حيث  اإلسالمية،  املجتمعات  ومشكالت  بقضايا  اهتماماتهم 
دائماً، وعلى النقيض جند من ال يهتم مطلقاً بقضايا املسلمني، وبلغت نسبتهم ٣٤%.  

الشكل رقم )٤.٢٠( االحتفاالت الدينية

ومن مظاهر املسؤولية الدينية أن اإلسالم شرع أعياداً ومناسبات خاصة يحتفل بها 
اجتماعية  بتشريعات  وتقترن  والسرور،  الفرح  يتخللها  ويجتمعون خاللها،  املسلمون 
هو  فيها  به  يبدأ  ما  أول  بأن  املسلمني  أعياد  ومتتاز  االجتماعي.  التكافل  تضمن 
التكافل االجتماعي، ففي يوم الفطر يؤتى الفقراء واحملتاجون واملساكني حقهم وذلك 
بتشريع زكاة الفطر، مبشاركة معنوية ومادية تزيد من بهجة العيد، إلى ما فيها من 
تشريعات ومسؤوليات اجتماعية على الفرد جتاه مجتمعه تدعو إلى التكافل والترابط 
بني أفراد املجتمع، وتأتي عبر اإلحساس بهم وتلبية حوائجهم مبظهر إنساني جميل، 

يجمع بني عناصر املسؤولية االجتماعية من االهتمام والفهم واملشاركة.

ويكشف الشكل رقم )٤.٢٠( مدى مشاركة األفراد يف االحتفاالت الدينية، وجند 
أن املشاركة يف االحتفاالت الدينية لم حتَظ باهتمام أفراد العينة كما هو متوقع، 
وسجلت النتائج أن ٢٧.٩% يشاركون فيها دائماً، ويف املقابل فإن ربع أفراد العينة ال 

يشاركون مطلقاً فيها، وبلغت نسبتهم ٩.٢5%.

اختبار السمات الشخصية:

بعد الوقوف على آراء أفراد العينة حول املسؤولية االجتماعية؛ مت طرح مجموعة 
صفات  من  مستوحاة  معينة،  مواقف  شكل  على  بعبارات  املبحوثني  على  أسئلة 
املسؤولية  مستوى  نبض  جلس  املسؤولة  وغير  املسؤولة  الشخصية  ومؤشرات 
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املمارسة لدى الفرد من خالل سلوكياته التي حتدد درجتها وتقديرها عاداته وميوله 
الشخصية.

ولالستفادة من االختبار املبني؛ فقد مت تقسيم الفقرات املصممة يف أداة الدراسة 
عند حتليلها إلى قسمني متساويني، بحيث يتكون القسم األول من فقرات تشير إلى 
املواقف اإليجابية، موضحة من خالل الفقرات الفردية )١، ٣، 5، ٧، ٩(، أما القسم 
الثاني فيتكون من فقرات معبرة عن سلوكيات ومواقف ذات دالالت سلبية تعبر عن 
الشخصية، وهي الفقرات الزوجية )٢، ٤، ٦، ٨، ١٠( )انظر السؤال رقم ١٢ صفحة 

١٤٩(، وفيما يلي عرض للنتائج:

الشكل رقم )٤.٢١( املمارسة الواقعية

يوضح الشكل رقم )٤.٢١( تقييم املواقف بحسب تقدير أفراد العينة ملمارساتهم 
الفعلية، ولتصرفاتهم عند التعامل معها يف حياتهم اليومية، بحيث يعطى كل موقف 
قيمة واحدة محددة من صفر إلى خمسة )٠-١-٢-٣-٤-5(، وبينت النتائج بشكل 
العبارات  مجموع  قيم  إن  حيث  مبسؤولية،  يتمتعون  العينة  أفراد  غالبية  أن  عام 
اإليجابية أكبر من قيم مجموع العبارات السلبية. وعند النظر يف تقييم أفراد العينة 
من  القطريني  الشباب  أن  الدميوغرافية؛ جند  بحسب خصائصهم  املواقف  لهذه 
أعلى للرضا  الفئة العمرية )٢٠-٢٧( وأصحاب الشهادات اجلامعية؛ منحوا قيماً 

عن املواقف اإليجابية.
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الفصل الخامس
النتائج العامة

لقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج، أهمها:

سنة   ٢٦ أعمارهم  متوسط  مختلفة  جنسيات  من  شباب  العينة  أفراد  غالبية  أن 
تقريباً من النوعني ذكوراً وإناثاً، معظمهم عزاب أو مرتبطون بعالقة زوجية، ولديهم 

دخل مرتفع إلى متوسط، ومؤهالتهم الدراسية عالية.

أواًل: االنطباعات واآلراء العامة حول املسؤولية االجتماعية

١ - أن غالبية أفراد العينة يرون أن املسؤولية االجتماعية جزء من احلياة العملية، 
ولم تسجل النتائج وجود عالقة بني آرائهم حولها عند متغير اجلنس، واجلنسية، 

واحلالة االجتماعية، واملستوى التعليمي، وحالة العمل، ومستوى الدخل.

٢ - ويرى أفراد العينة أن أغلب أفراد املجتمع ال يقومون بواجباتهم االجتماعية 
وآرائهم،  املبحوثني  جنس  بني  عالقة  هناك  أن  النتائج  وبينت  كافية،  بصورة 

وكذلك األمر عند احلالة االجتماعية ومستوى الدخل.

٣ - أكثر من نصف العينة يرون أن أغلب ما يقوم به أفراد املجتمع من مسؤولية 
اجتماعية؛ يتم بدون دراية كافية الحتياجات املجتمع، وقد بينت النتائج وجود 
أكثر بني اإلناث وبلغت  ارتفعت  العينة وآرائهم، حيث  عالقة بني جنس أفراد 
االجتماعية،  باحلالة  عالقة  لها  أن  كما  الذكور،  بني   ٤٩.٧% مقابل   ،%٦٦.١

واملستوى التعليمي، والعمر ومستوى الدخل.

٤ - تشير النتائج إلى أن أغلب ما يقوم به أفراد املجتمع من مسؤولية مجتمعية؛ يتم 
بطريقة عشوائية ال تعتمد على معايير واضحة حسب رأي املبحوثني، وتكشف 
النتائج وجود عالقة بني آراء أفراد العينة ومتغير اجلنس، واملستوى التعليمي، 
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ومستوى الدخل.

املجتمع يف  أفراد  تكامل بني  يكون هناك  أن  املناسب  أن من  املبحوثون  يرى   - 5
تقدمي خدمات املسؤولية االجتماعية، وخاصة عند الشباب بني الفئة العمرية 
)٢٨-٣١(، وأصحاب الدخل احملدود. مع االستفادة من جتارب الدول املتقدمة 

يف مجال املسؤولية االجتماعية.

٦ - بينت النتائج أن أفراد املجتمع ال يثقون يف تقدمي الدعم للكثير من مؤسسات 
املجتمع ذات النفع العام، وارتفعت النسبة أكثر بني اإلناث وبني أصحاب مستوى 

التعليم العالي وأصحاب الدخل املتوسط.

ثانيًا: تقييم مستوى املسؤولية االجتماعية

١ - أكثر من نصف العينة قّيم درجة املسؤولية االجتماعية لألفراد باملمتازة، وارتفعت 
نسبة التقييم باملمتاز أكثر بني املواطنني الشباب، وارتفعت بني الطالب ذوي 

املؤهالت االبتدائية، وأصحاب الدخل املرتفع.

٢ - عبرت النتائج أن العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع ممتازة، وبينت أن 
تقييم أفراد العينة له عالقة بخصائصهم الدميوغرافية: اجلنس لصالح الذكور، 
الدبلوم،  التعليمي لصالح أصحب شهادة  املواطنني، املستوى  اجلنسية لصالح 
مستوى  الطالب،  لصالح  العمل  حالة  سنة(،   ٢٠-٣١( الشباب  لصالح  العمر 

الدخل لصالح أصحاب الدخل املرتفع.

٣ - ٤٦.٦% من أفراد العينة قيموا مستوى املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع 
عالقة  له  الفقرة  هذه  حول  العينة  أفراد  تقييم  أن  النتائج  وبينت  باملمتاز، 
بخصائصهم الدميوغرافية: اجلنس لصالح الذكور، اجلنسية لصالح املواطنني، 
املستوى التعليمي لصالح املستوى اجلامعي، العمر لصالح الفئة )٢٠-٢٧ سنة(، 

حالة العمل لصالح الطالب، مستوى الدخل لصالح أصحاب الدخل املرتفع.

٤ - ثلثا العينة قيموا مستوى الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع باملمتاز، وبينت النتائج 
أن تقييم أفراد العينة حول هذه الفقرة له عالقة بخصائصهم الدميوغرافية: 
اجلنسية لصالح املواطنني، املستوى التعليمي لصالح اجلامعيني، العمر لصالح 
لصالح  الدخل  الطالب، مستوى  لصالح  العمل  )٢٠-٣١ سنة(، حالة  الشباب 

أصحاب الدخل املرتفع.
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أفراد  العامة لدى  املمتلكات  العينة قيموا درجة احملافظة على  أفراد  5 - نصف 
املجتمع باملمتازة، وبينت النتائج أن تقييم أفراد العينة له عالقة بخصائصهم 
الدميوغرافية: املستوى التعليمي لصالح الثانوي، العمر لصالح فئة )١٦-١٩( 

سنة.

ثالثًا: مسؤولية الفرد جتاه أسرته

على  دوماً  دائماً، ويحرصون  األسرية  يعززون عالقاتهم  العينة  أفراد  ١ - غالبية 
االحترام املتبادل بينهم، مع روح التعاون الدائم من خالل املساعدة يف األعمال 
املنزلية اليومية، أو تخصيص وقت ألفراد األسرة للمذاكرة، أو ألي نشاط مفيد 
تعليمي أو ترفيهي، مع االهتمام الدائم بتوجيه أفراد األسرة بالنصح واإلرشاد، 

ومساعدتهم على تدعيم عالقاتهم باآلخرين من أفراد املجتمع.

رابعًا: مسؤولية الفرد جتاه املجتمع والوطن

الواقعة ضمن  األعمال  يشاركون يف  ال  العينة  أفراد  معظم  أن  النتائج  بينت   -  ١
بشعبية  يحظى  ال  التطوعي  فالعمل  والوطن،  املجتمع  جتاه  الفرد  مسؤولية 
كبيرة بني أفراد العينة، وكذلك املشاركة يف اخلدمة العامة، وحمالت مكافحة 
الفساد، بينما على النقيض جند أن جميع أفراد العينة يلتزمون دائماً بقوانني 
الدولة وتعليماتها، ويشعرون بالفرح الدائم عندما يتقّدم الوطن يف أي مجال 

من املجاالت.

خامسًا: مسؤولية الفرد الدينية 

١ - كشفت النتائج أن ثلث أفراد العينة ال يهتم مطلقاً بقضايا األمة اإلسالمية، 
وبلغت نسبتهم ٣٤%. وكذلك أكثر من ربع العينة ال يشارك مطلقاً يف االحتفاالت 

الدينية، وبلغت نسبتهم 5.١٨%.

اختبار السمات الشخصية:

املسؤولية،  من  يتمتعون مبستوى  العينة  أفراد  غالبية  أن  عام  بشكل  النتائج  بينت 
وجندها أعلى يف الشباب القطريني من الفئة العمرية )٢٠-٢٧( وأصحاب الشهادات 

اجلامعية.
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التوصيات
من خالل ما توصلت إليه الدراسة وأسفرت عنه من نتائج، يقترح الباحث مجموعة 

من التوصيات العامة املفيدة العلمية والعملية.

١ - على اجلهات املعنية بتعزيز املسؤولية االجتماعية لألفراد جتاه الدين أو األسرة 
املفاهيم،  يوحد  إرشادي  دليل  لوضع  بينها  فيما  التعاون  الوطن؛  أو  واملجتمع 
اجتماعية  مسؤولية  لضمان  لألفراد؛  االجتماعية  املسؤولية  معايير  ويوضح 

متكافئة.

٢ - الوقوف على أسباب اآلراء السلبية حول املسؤولية االجتماعية، والعمل على 
تطوير وحتسني تطبيق املسؤولية االجتماعية لتواكب وتغطي جميع االحتياجات 
الفعلية يف الوضع الراهن، ووضع التصورات املستقبلية لها بني أفراد املجتمع 
اخلصائص  االحتياجات  تلك  تراعي  أن  على  والشرائح،  الفئات  مبختلف 

الدميوغرافية كاًل حسب احتياجاته.

حول  والتثقيفية  التوعوية  البرامج  تكثف  أن  املختلفة  الدولة  مؤسسات  على   -  ٣
املسؤولية االجتماعية لألفراد، وخاصة جتاه الدين واملجتمع والوطن، وتعزيز 

تطبيقها بصورة كافية.

٤ - الوقوف على جتارب الدول املتقدمة يف مجال املسؤولية االجتماعية لألفراد، 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  ممكن،  قدر  بأكبر  فيها  جتاربهم  من  واالستفادة 

أيديولوجية املجتمع احمللي.

5 - على مؤسسات املجتمع ذات النفع العام أن تعمل على إعادة بناء الثقة بينها وبني 
أفراد املجتمع من خالل تكثيف احلمالت والبرامج الهادفة.

املجتمع  أفراد  بني  التطوعية  األعمال  يف  املشاركة  روح  إشاعة  على  العمل   -  ٦
وخاصًة الشباب، من خالل تكاتف أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية: األسرة، 

واملدرسة، واملسجد، ووسائل اإلعالم، واملراكز الشبابية، والنوادي الرياضية.

٧ - تنمية اهتمام أفراد املجتمع بقضايا ومشكالت املجتمعات اإلسالمية، واالهتمام 
باالحتفاالت الدينية وبيان فضلها للمراهقني والشباب.
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المصادر والمراجع
أواًل: القرآن الكرمي

١ - سورة املائدة اآلية ٢

٢ - سورة الصافات اآلية ٢٤

٣ - سورة األحزاب اآلية ٧٢

٤ - سورة طه اآلية ١١٤

5 - سورة املائدة اآلية ١١ 

٦ - سورة ال عمران اآلية ١٣٧

ثانيًا: املراجع العربية

١ - التركي، عبداهلل، وآخرون. )٢٠٠٦(. »حتقيق اجلامع ألحكام القران )تفسير 
القرطبي(«، مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان، ط١، ج٧

٢ - السالمة، سامي. )١٩٩٩(. »حتقيق تفسير القران العظيم )تفسير ابن كثير(«، 
دار طيبة: الرياض، السعودية، ط٢، املجلد السابع، 

٣ - البخاري، محمد اسماعيل. )٢٠٠٢(. صحيح البخاري، دار ابن كثير: دمشق- 
بيروت، ط١، رقم ٧١٣٧

الكتب:  عالم  املعاصر«،  العربية  اللغة  »معجم   .)٢٠٠٨( مختار.  أحمد  عمر،   -  ٤
القاهرة، مصر، ط١

الدولية:  الشروق  الوسيط«،  »املعجم   .)٢٠٠٤( وآخرون.  إبراهيم،  أنيس،   -  5
القاهرة، مصر، ط٤

٦ - عثمان ، سيد أحمد. ) ١٩٩٦ (. »التحليل األخالقي للمسئولية االجتماعية«، 
مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة، مصر، ط ١ 

٧ - الصالح، مصلح. )١٩٩٩(. »الشامل، قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية«، 
دار عالم الكتب: الرياض، السعودية، ط١

٨ - الغامدي، يحيى. )٢٠١١(. »فعالية برنامج إرشادي ديني يف تنمية املسؤولية 
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غير  ماجستير  رسالة  الثانوية مبدينة جدة«،  املرحلة  لدى طالب  االجتماعية 
منشورة، جدة، السعودية

٩ - بدوي، أحمد زكي. )١٩٨٢(. » معجم مصطلحات العلوم االجتماعية«، مكتبة 
لبنان: بيروت، لبنان

دار  املعاصرة«،  االجتماعية  اخلدمة  »موسوعة   .)٢٠١٠( صالح.  الصقور،   -١٠
زهران: عمان، األردن، ط١

١١- احلارثي، زايد. .)٢٠٠١( »واقع املسئولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب 
الرياض،  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  أكادميية  تنميتها«،  وسبل  السعودي 

السعودية

اإلسالمية«،  للبنوك  االجتماعية  »املسؤولية   .)١٤١٧( عبداجلميد.  املغربي،   -١٢
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي: القاهرة، مصر

وعالقتها  االجتماعية  املسؤولية   «  .)٢٠١٧( خالد.  املعاني،  و  فواز  املومني،   -١٣
باملتغيرات البيئية«، مجلة احتاد اجلامعات العربية وعلم النفس، ١5 )٢(

 ،)٢٠٠5( الصياغ  فايز  ترجمة  االجتماع«،  »علم   .)٢٠٠١( أنتوني.  غدنز،   -١٤
مؤسسة ترجمان: عمان، األردن، ط ٤

بالصراع  وعالقتها  االجتماعية  »املسؤولية   .)٢٠١٢( سامي.  محمد  العجلة،   -١5
اإلسالمية،  اجلامعة  التربية،  كالية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  النفسي«، 

غزة،

١٦- قاسم، جميل. )٢٠٠٨(. » فعالية برنامج إرشادي لتنمية املسئولية االجتماعية 
التربية،  كالية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  الثانوية«،  املرحلة  طالب  لدى 

اجلامعة اإلسالمية، غزة

يف  التكيف  ومتغيرات  االجتماعية  املسؤولية   «  .)١٤٠٩( عبداهلل.  اجلعيثن،   -١٧
التربوية،  البحوث  مركز   ،)١١( نفسية،  ودراسات  بحوث  املدرسية«،  احلياة 

جامعة قطر 

حلب،  السالم:  دار  اإلسالم«،  يف  األوالد  »تربية   .)١٩٩٢( عبداهلل.  علوان،   -١٨
سوريا، ط١
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١٩- األلباني، محمد ناصر الدين. )٢٠٠٠(. » صحيح الترغيب والترهيب«، مكتبة 
املعارف: الرياض، السعودية، ط١

ثالثًا: املراجع األجنبية

 Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R.
& Nosratabadi, M. (2008). Social Participation, Sense of Com-

 munity and Social Well Being: A Study on American, Italian and
 .Iranian University Students

رابعًا: املراجع اإللكترونية

مت  املجتمع«،  واحتياجات  االجتماعية  »املسؤولية   .)١٩٧٩( أحمد.  العربي،   -  ١
 www.madadcenter.com/articles/40 االسترجاع بتصرف

٢ - بدري، أميرة. )٢٠١٦(. » املسؤولية االجتماعية: حتليل مضمون معريف«، ورقة 
عمل مت االسترجاع https://www.csrsa.net/post/326 ، بتصرف

 www.kau.edu.sa/getfile.aspx?id=143805&fn ٣ - مت االسترجاع

االجتماعية«،  املسؤولية  نحو  الشباب  »اجتاهات   .)٢٠١٦( قادري.  حليمة،   -  ٤
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bit- االسترجاع  مت 

 stream/123456789/10464/3/P1608.pdf

https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statisti- اإلحصاء  جهاز   -  5
cal%20Releases/Population/Population/2016/Population_so-

cial_1_2016_AE.pdf

والسمات«. مت  الفروق بني اجلنسني يف اخلصائص  »بعض  نوره.  السليمان،   -  ٦
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lfrwq_byn_ اإلسترجاع 

ljnsyn_fy_lmwhb_wltfwq.doc

www. ٧ - تقرير األمم املتحدة. )٢٠١٨(. »حالة التطوع يف العالم«، مت االسترجاع
unv.org/sites/default/files/UNV SWVR 2018 ARABIC WEBlo.pdf
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المالحق
االستبيان

مركز دعم الصحة السلوكية

إدارة التوعية املجتمعية

قسم الدراسات والرصد

رقم االستبيان

استطالع رأي حول املسؤولية االجتماعية 

عزيزي املشارك
السالم عليكم

جتد أدناه استبانة مت تطويرها من قبل مركز دعم الصحة السلوكية يف قطر من 
أجل التعرف على اجتاهاتك ورأيك بواقع مسؤولية األفراد االجتماعية جتاه املجتمع 
تامة  التعامل معها بسرية  بها سيتم  التي تدلي  املعلومات  لذا فإن  يف دولة قطر. 
ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، لذا يرجى عدم كتابة اسمك على هذا 

االستبانة.

االمتناع.  أو  املشاركة  اخليار  يف  لك  بحيث  أمر طوعي  االستبانة  هذا  تعبئة  إن 
فالرجاء إعادة هذ االستبانة عند االنتهاء من تعبئتها للشخص املسؤول عن توزيعها.

شاكرين ومقدرين حسن تعاونك،،
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 اجلنس:
b( أنثى     a( ذكر        

كم عمرك؟ 

ما هي جنسيتك؟
b( غير قطري...................a( قطري

احلالة االجتماعية:
e( أرملd( منفصلc( مطلقb( متزوجa( أعزب

املستوى التعليمي:
e( ثانويd( إعداديc( إبتدائيb( أقرأ وأكتبa( أمي
i( دكتورh( ماجستيرg( جامعيf( دبلوم

حالة العمل:
e( عاطلd( عمل حر..........c( متقاعدb( موظف .............a( طالب

g( أخرى .............f( ربة منزل

مستوى الدخل الشهري؟
a( دخل مرتفع )٢٠ ألف ريال فأعلى(

b( دخل متوسط )١٠ إلى ١٩ ألف ريال(

c( دخل منخفض )أقل من ١٠ آالف ريال(
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1 . فيما يلي بعض العبارات حول املسؤولية االجتماعية، نرجو توضيح انطباعك 
العام حول كل عبارة:

موافق العبارةم
بشدة

معارض معارضمحايدموافق
بشدة

من 1 جزء  هي  االجتماعية  املسؤولية 
احلياة العملية.

     

يقومون 2 ال  املجتمع  أفراد  أغلب 
بواجباتهم االجتماعية بصورة كافية.

     

أفراد املجتمع من 3 به  أغلب ما يقوم 
دراية  بدون  يتم  اجتماعية  مسؤولية 

كافية باحتياجات املجتمع.

     

املجتمع 4 أفراد  به  يقوم  ما  أغلب 
بطريقة  يتم  اجتماعية  مسؤولية  من 
معايير  على  تعتمد  ال  عشوائية 

واضحة.

     

تقدمي 5 يف  يثقون  ال  املجتمع  أفراد 
للكثير من مؤسسات املجتمع  الدعم 

ذات النفع العام. 

     

تكامل 6 هناك  يكون  أن  املناسب  من 
بني أفراد املجتمع يف تقدمي خدمات 

املسؤولية االجتماعية.

     

من جتارب 7 نستفيد  أن  املناسب  من 
املسؤولية  مجال  يف  املتقدمة  الدول 

االجتماعية.
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9 . عبر عن األسئلة اآلتية من وجهة نظرك:

جيد ممتازالفقرةم
جدًا

ضعيفمقبولجيد

أفراد 1 عند  االجتماعية  املسؤولية  درجة  ما 
املجتمع جتاه األسرة واملجتمع والوطن ؟ 

     

أفراد 2 بني  االجتماعية  العالقات  درجة  ما 
املجتمع؟

     

أفراد 3 بني  االجتماعية  املشاركة  درجة  ما 
املجتمع؟

     

     ما درجة الوالء واالنتماء عند أفراد املجتمع؟4
العامة 5 املمتلكات  على  احملافظة  درجة  ما 

لدى أفراد املجتمع؟
     

10 . فيما يلي بعض العبارات حول بعض مسؤولياتك جتاه أسرتك، نرجو اإلجابة 
مبوضوعية عن كل عبارة:

مطلقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالعبارةم
أعمل على تدعيم عالقتي بأسرتي 1

أحترم آراء اآلخرين من أسرتي2
املساعدة 3 يطلب  من  مساعدة  على  أحرص 

مني بأن أكون متعاوناً إلى أقصى حد تسمح 
به قدراتي.

أساعد أسرتي على تدعيم عالقتها باآلخرين 4
من أفراد املجتمع.

أهتم بتوجيه أفراد أسرتي للعناية بأنفسهم.5

أشارك أسرتي يف أعمال املنزل.6

سواء 7 للمذاكرة  وقتي  من  جزءاً  أخصص 
إلخوتي أو ألوالدي.
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فيما يلي عبارات متنوعة حول بعض مسؤولياتك جتاه مجتمعك ووطنك،   .  11
نرجو اإلجابة عنها بواقعية ومصداقية:

مطلقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالعبارةم
خلدمة 1 التطوعية  األعمال  يف  أشارك 

ملساعدة  اخليرية  املؤسسات  مع  املجتمع 
وأصحاب  والضعفاء  واملساكني  الفقراء 

احلاجات وغير ذلك.
الدينية 2 االحتفاالت  يف  املجتمع  أشارك 

والوطنية 
الفساد 3 ضد  احلمالت  يف  املجتمع  أشارك 

والرشوة واحملسوبية.
أهتم بقضايا ومشكالت مجتمعنا اإلسالمي 4

وأعتبرها هي أيضاً من مشاكلي.
اخلدمة 5 مشروعات  يف  املجتمع  أشارك 

العامة )التنظيف، التشجير،... إلخ(
أي 6 يف  وطني  يتقّدم  عندما  بالسرور  أشعر 

مجال من املجاالت.
ومجتمعي 7 دولتي  وقرارات  بتعليمات  ألتزم 

القانونية والعرفية والشرعية.



١٢١

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

لديك هنا تعبيرات حتتاج أن تقيمها بقيمة واحدة محددة من الصفر إلى   .  12
ممارستك  خالل  من  عنها  رضاك  مستوى  عن  تعبر   )٥-4-١-٢-٣-0( اخلمسة 
الواقعية، بحيث )0= غير راضي متامًا، ١ = غير راضي، ٢ = راضي قلياًل جدًا، ٣ = 

راضي نوعًا ما، 4 = راضي، ٥ = راضي متامًا(.
الدرجةالتعبيرم
أو 1 الوالدين  سواء  أسرتي  أفراد  مع  كاٍف  وقت  قضاء  أولوياتي  من 

الزوجة أو األوالد.
عن 2 النظر  بغض  جديدة  اجتماعية  عالقات  تكوين  إلى  دائماً  أسعى 

شخصياتهم.
أهتم بإماطة األذى عن الطريق يف أي مكان أتواجد فيه.3
أشتري السلع والبضائع الثمينة مهما كان الثمن.4

عند قيادة سيارتي أقوم بربط حزام األمان وأطلب من جميع الركاب 5
فعل ذلك.

أو 6 الشارع  أو  املنزل  يف  املساعدة  مني  طلب  أن شخصاً  لو  والضجر  بامللل  أشعر 
العمل..

أحب القيام بأعمال تطوعية دون أي مقابل وأستمتع من خاللها بخدمة املجتمع.  7
عند حدوث أي مشكلة يف حياتي أجلأ إلى السفر.8

أضع خطة للقيام باألعمال املطلوبة مني أو األهداف التي أنوي حتقيقها على املدى 9
القريب والبعيد.

أترك األجهزة الكهربائية تعمل يف املنزل وال أطفئها حتى عند عدم احلاجة إليها.10



١٢٢

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

التكرار/ اخلصائص الدميوغرافية
اجلنس

النسبة التكرار   
55.6 557 ذكر

البيانات الصاحلة
44.3 443 انثى
99.9 1000 املجموع
0.1 1 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

الفئة العمرية
النسبة التكرار   
10.5 105 19 - 16

البيانات الصاحلة

32.0 320 23 - 20
27.7 277 27 - 24
12.6 126 31 - 28
6.6 66 35 - 32
4.4 44 39 - 36
2.0 20 43 - 40
0.8 8 47 - 44
1.1 11 51 - 48
0.5 5 55 - 52
0.4 4 56+
98.5 986 املجموع
1.5 15 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

اجلنسية
النسبة التكرار   
56.6 567 قطري

البيانات الصاحلة
43.2 432 غير قطري
99.8 999 املجموع
0.2 2 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٢٣

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

احلالة االجتماعية
النسبة التكرار   
61.0 611 أعزب

البيانات الصاحلة
35.5 355 متزوج
1.6 16 مطلق
1.3 13 منفصل
0.2 2 أرمل

99.6 997 املجموع
0.4 4 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

املستوى التعليمي
النسبة التكرار   
0.2 2 ابتدائي

البيانات الصاحلة

0.4 4 إعدادي
10.4 104 ثانوي
12.6 126 دبلوم
72.1 722 جامعي
3.3 33 ماجستير
0.7 7 دكتوراه

99.7 998 املجموع
0.3 3 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

حالة العمل
النسبة التكرار   
47.1 471 طالب

البيانات الصاحلة
51.4 515 موظف
0.2 2 متقاعد
0.5 5 عمل حر
0.4 4 ربة منزل

99.6 997 املجموع
0.4 4 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٢٤

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

مستوى الدخل
النسبة التكرار   
50.0 501 دخل مرتفع 

البيانات 
29.7الصاحلة 297 دخل متوسط 

20.0 200 دخل منخفض 
99.7 998 املجموع
0.3 3 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

تكرار/ السؤال الثامن )8(: 

أغلب ما يقوم به أفراد املجتمع من مسؤولية اجتماعية يتم 
بطريقة عشوائية ال تعتمد على معايير واضحة.

النسبة التكرار   
5.7 57 معارض بشدة

البيانات الصاحلة
18.3 183 معارض
21.2 212 محايد
32.7 327 موافق
21.9 219 موافق بشدة
99.7 998 املجموع
0.3 3 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أفراد املجتمع ال يثقون يف تقدمي الدعم للكثير من مؤسسات 
املجتمع ذات النفع العام.

النسبة التكرار   
7.4 74 معارض بشدة

البيانات الصاحلة
19.7 197 معارض
19.0 190 محايد
29.6 296 موافق
23.9 239 موافق بشدة
99.5 996 املجموع
0.5 5 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٢٥

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

من املناسب أن يكون هناك تكامل بني أفراد املجتمع يف تقدمي 
خدمات املسؤولية االجتماعية.

النسبة التكرار   
0.2 2 معارض بشدة

البيانات الصاحلة
0.6 6 معارض
2.2 22 محايد

22.7 227 موافق
73.8 739 موافق بشدة
99.5 996 املجموع
0.5 5 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

من املناسب أن نستفيد من جتارب الدول املتقدمة يف مجال 
املسؤولية االجتماعية.

النسبة التكرار   
0.4 4 معارض بشدة

البيانات الصاحلة
0.3 3 معارض
1.8 18 محايد

13.8 138 موافق
83.6 837 موافق بشدة
99.9 1000 املجموع
0.1 1 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٢٦

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

تكرار/ السؤال التاسع )9(:

ما درجة العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع؟
النسبة التكرار   
1.4 14 ضعيف

البيانات الصاحلة
2.7 27 مقبول

13.7 137 جيد
34.5 345 جيد جداً
47.6 476 ممتاز
99.8 999 املجموع
0.2 2 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

ما درجة املسؤولية االجتماعية عند أفراد املجتمع جتاه 
األسرة واملجتمع والوطن؟

النسبة التكرار   
1.2 12 ضعيف

البيانات الصاحلة
1.6 16 مقبول
9.1 91 جيد

28.9 289 جيد جداً
59.0 591 ممتاز
99.8 999 املجموع
0.2 2 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

ما درجة املشاركة االجتماعية بني أفراد املجتمع؟
النسبة التكرار   
1.6 16 ضعيف

البيانات الصاحلة
4.5 45 مقبول

14.6 146 جيد
32.1 321 جيد جداً
46.6 466 ممتاز
99.3 994 املجموع
0.7 7 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٢٧

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

ما درجة االنتماء والوالء عند أفراد املجتمع؟
النسبة التكرار   
0.4 4 ضعيف

البيانات الصاحلة
2.2 22 مقبول
5.9 59 جيد
21.4 214 جيد جداً
69.7 698 ممتاز
99.6 997 املجموع
0.4 4 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

ما درجة احملافظة على املمتلكات العامة لدى أفراد 
املجتمع؟

النسبة التكرار   
1.0 10 ضعيف

البيانات الصاحلة
5.1 51 مقبول

13.8 138 جيد
26.1 261 جيد جداً
53.9 540 ممتاز
99.9 1000 املجموع
0.1 1 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

تكرار - السؤال العاشر )١0(:

أعمل على تدعيم عالقتي بأسرتي.
النسبة التكرار   
1.6 16 أحياناً

البيانات 
12.8الصاحلة 128 غالباً

85.1 852 دائماً
99.5 996 املجموع
0.5 5 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٢٨

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

أحترم آراء اآلخرين من أسرتي.
النسبة التكرار   
0.1 1 مطلقاً

البيانات الصاحلة
0.1 1 نادراً
2.7 27 أحياناً

13.4 134 غالباً
82.8 829 دائماً
99.1 992 املجموع
0.9 9 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أحرص على مساعدة من يطلب املساعدة مني بأن أكون 
متعاونًا إلى أقصى حد تسمح به قدراتي.

النسبة التكرار   
2.2 22 أحياناً

14.3البيانات الصاحلة 143 غالباً
82.2 823 دائماً
98.7 988 املجموع
1.3 13 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أهتم بتوجيه أفراد أسرتي للعناية بأنفسهم.
النسبة التكرار   
0.2 2 مطلقاً

البيانات الصاحلة
0.6 6 نادراً
2.5 25 أحياناً

12.2 122 غالباً
83.8 839 دائماً
99.3 994 املجموع
0.7 7 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٢٩

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

أساعد أسرتي على تدعيم عالقاتهم باآلخرين من أفراد 
املجتمع.

النسبة التكرار   
0.2 2 مطلقاً

البيانات الصاحلة
0.7 7 نادراً
4.6 46 أحياناً

16.4 164 غالباً
77.4 775 دائماً
99.3 994 املجموع
0.7 7 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أخصص جزءًا من وقتي للمذاكرة سواء إلخوتي أو ألوالدي.

النسبة التكرار   
27.2 272 مطلقاً

البيانات الصاحلة
16.7 167 نادراً
12.7 127 أحياناً
12.2 122 غالباً
30.5 305 دائماً
99.2 993 املجموع
0.8 8 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أشارك أسرتي يف أعمال املنزل.
النسبة التكرار   
19.7 197 مطلقاً

البيانات الصاحلة
19.9 199 نادراً
10.3 103 أحياناً
13.0 130 غالباً
36.5 365 دائماً
99.3 994 املجموع
0.7 7 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٣٠

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

التكرار / السؤال احلادي عشر )١١(:

أشارك املجتمع يف االحتفاالت الدينية والوطنية.
النسبة التكرار   
25.9 259 مطلقاً

البيانات الصاحلة
13.9 139 نادراً
13.0 130 أحياناً
18.5 185 غالباً
27.9 279 دائماً
99.1 992 املجموع
0.9 9 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أشارك يف األعمال التطوعية خلدمة املجتمع مع املؤسسات اخليرية 
ملساعدة الفقراء واملساكني والضعفاء وأصحاب احلاجات وغيرهم.
النسبة التكرار   
29.2 292 مطلقاً

البيانات الصاحلة
16.1 161 نادراً
14.0 140 أحياناً
14.6 146 غالباً
25.6 256 دائماً
99.4 995 املجموع
0.6 6 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أهتم بقضايا ومشكالت مجتمعنا اإلسالمي وأعتبرها هي 
ايضًا من مشاكلي.

النسبة التكرار   
34.0 340 مطلقاً

البيانات الصاحلة
10.6 106 نادراً
9.8 98 أحياناً

16.1 161 غالباً
28.9 289 دائماً
99.3 994 املجموع
0.7 7 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٣١

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

أشارك املجتمع يف احلمالت ضد الفساد والرشوة 
واحملسوبية.

النسبة التكرار   
49.3 493 مطلقاً

البيانات الصاحلة
19.3 193 نادراً
9.2 92 أحياناً
8.8 88 غالباً

12.0 120 دائماً
98.5 986 املجموع
1.5 15 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أشارك املجتمع يف مشروعات اخلدمة العامة 
)التنظيف،التشجير، ...إلخ(

النسبة التكرار   
51.6 517 مطلقاً

البيانات الصاحلة
19.6 196 نادراً
9.5 95 أحياناً
8.5 85 ً غالبا
9.9 99 دائماً

99.1 992 املجموع
0.9 9 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أشعر بالفرح عندما يتقّدم وطني يف أي مجال من املجاالت.

النسبة التكرار   
0.7 7 مطلقاً

البيانات الصاحلة
0.5 5 نادراً
1.2 12 أحياناً
3.6 36 غالباً

93.4 935 دائماً
99.4 995 املجموع
0.6 6 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٣٢

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

ألتزم بتعليمات وقرارات دولتي ومجتمعي القانونية والعرفية 
والشرعية.

النسبة التكرار   
0.1 1 مطلقاً

البيانات الصاحلة
0.4 4 نادراً
0.7 7 أحياناً
4.4 44 غالباً

93.8 939 دائماً
99.4 995 املجموع
0.6 6 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

التكرار/ السؤال الثاني عشر )١٢(: 

من أولوياتي قضاء وقت كايف مع أسرتي سواء الوالدين أو الزوجة أو 
األوالد.

النسبة التكرار   
0.4 4 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

0.6 6 غير راٍض
1.8 18 راٍض قلياًل جداً
7.3 73 راٍض إلى حد ما

19.5 195 راٍض
69.9 700 راٍض متاماً
99.5 996 املجموع
0.5 5 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٣٣

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

أسعى دائمًا إلى تكوين عالقات اجتماعية جديدة بغض النظر عن شخصياتهم.
النسبة التكرار   
3.3 33 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

4.6 46 غير راٍض
6.4 64 راٍض قلياًل جداً

13.6 136 راٍض إلى حد ما
27.0 270 راٍض
44.9 449 راٍض متاماً
99.7 998 املجموع
0.3 3 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أهتم بإماطة األذى عن الطريق يف أي مكان أتواجد فيه.
النسبة التكرار   
1.0 10 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

3.0 30 غير راٍض
3.7 37 راٍض قلياًل جداً

14.8 148 راٍض إلى حد ما
22.7 227 راٍض
54.1 542 راٍض متاماً
99.3 994 املجموع
0.7 7 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أشتري السلع والبضائع الثمينة مهما كان الثمن.
النسبة التكرار   
21.0 210 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

11.1 111 غير راٍض
11.3 113 راٍض قلياًل جداً
22.9 229 راٍض إلى حد ما
20.3 203 راٍض
12.8 128 راٍض متاماً
99.3 994 املجموع
0.7 7 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٣٤

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

عند قيادة سيارتي، أقوم بربط حزام األمان وأطلب من جميع الركاب 
فعل ذلك.

النسبة التكرار   
21.5 215 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

17.8 178 غير راٍض
7.9 79 راٍض قلياًل جداً

10.3 103 راٍض إلى حد ما
12.6 126 راٍض
29.4 294 راٍض متاماً
99.4 995 املجموع
0.6 6 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

أشعر بامللل والضجر لو أن شخصًا طلب مني املساعدة يف املنزل أو 
الشارع أو العمل..

النسبة التكرار   
69.4 695 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

14.2 142 غير راٍض
3.5 35 راٍض قلياًل جداً
3.0 30 راٍض إلى حد ما
4.2 42 راٍض
5.1 51 راٍض متاماً

99.4 995 املجموع
0.6 6 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٣٥

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

أحب القيام بأعمال تطوعية دون أي مقابل واستمتع من خاللها 
بخدمة املجتمع.

النسبة التكرار   
12.6 126 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

11.7 117 غير راٍض
11.0 110 راٍض قلياًل جداً
16.9 169 راٍض إلى حد ما
17.3 173 راٍض
30.1 301 راٍض متاماً
99.5 996 املجموع
0.5 5 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي

عند حدوث أي مشكلة يف حياتي أجلأ إلى السفر.
النسبة التكرار   
48.7 487 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

12.7 127 غير راٍض
7.2 72 راٍض قلياًل جداً
9.9 99 راٍض إلى حد ما
9.2 92 راٍض
11.9 119 راٍض متاماً
99.5 996 املجموع
0.5 5 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي



١٣٦

المسؤولية االجتماعية
لدى ا4فراد في دولة قطر 

أترك األجهزة الكهربائية تعمل يف املنزل وال أطفئها حتى عند عدم 
احلاجة إليها.

النسبة التكرار   
56.7 568 غير راٍض متاماً

البيانات الصاحلة

10.1 101 غير راٍض
6.4 64 راٍض قلياًل جداً
5.4 54 راٍض إلى حد ما
8.7 87 راٍض

12.3 123 راٍض متاماً
99.6 997 املجموع
0.4 4 غير مبني

100.0 1001 املجموع الكلي
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