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 امللخص:
بين المسؤولية االجتماعية والتضحية واالنتماء ييدف البحث إلى الكشف عن العبلقة        

لموطن، كذلك التعرف عمى مرتفعي ومنخفضي التضحية الشخصية والمسئولية االجتماعية 
االنتماء لموطن, باإلضافة إلى الكشف عن الفروق في التضحية الشخصية والتي ُتعزى  في

لمتغيرات) النوع, العمر, التخصص األكاديمي, الحالة االجتماعية, الدخل الشيري(, كذلك 
التعرف عمى الفروق في المسئولية االجتماعية والتي ُتعزى لمتغيرات) النوع, العمر, 

حالة االجتماعية, الدخل الشيري(,كما سعت الدراسة إلى التنبؤ التخصص األكاديمي, ال
باالنتماء لموطن من الدرجة الكمية لممسؤولية االجتماعية والتضحية الشخصية. تكونت عينة 

( طالب وطالبة من طبلب جامعة األمام محمد بن سعود اإلسبلمية بمدينة 372الدراسة من )
( من الذكور بمتوسط عمري 809)منيم  ( سنة ,34-88تراوحت أعمارىم ما بين )الرياض, 

( من اإلناث بمتوسط عمري بمغ 864(, و)0.103(, وانحراف معياري) 8.101بمغ )
, طبق عمى العينة مقياس المسئولية االجتماعية (0.476(وانحراف معياري)8.619)

ياس ( ومق3084( ومقياس التضحية الشخصية إعداد عبد المقصود وخريبة )8989لمدليمي)
(.أشارت النتائج إلى وجود ارتباط دال إحصائيًا بين  3088االنتماء لموطن إعداد خريبة )

كل من المسؤولية االجتماعية والتضحية واالنتماء لموطن, وظيرت فروق دالة إحصائيًا بين 
مرتفعي ومنخفضي التضحية الشخصية والمسئولية االجتماعية في االنتماء لموطن. كما لم 

دالة إحصائيًا في التضحية الشخصية وفقًا لمتغيرات) النوع, العمر, الحالة  تظير فروق
االجتماعية, الدخل الشيري( في حين كانت الفروق دالة إحصائيًا في التضحية الشخصية 
وفق متغير التخصص األكاديمي وكانت الفروق في اتجاه الكميات النظرية, كما بينت النتائج 
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في المسئولية االجتماعية وفق متغير النوع باتجاه اإلناث ووفق وجود فروق دالة إحصائيًا 
متغير الدخل الشيري وكانت الفروق باتجاه منخفضي الدخل, في حين لم تكن الفروق دالة 
إحصائيًا في المسئولية االجتماعية وفق المتغيرات التالية:) العمر, التخصص األكاديمي, 

ئولية االجتماعية العبلقة بين التضحية واالنتماء الحالة االجتماعية(. وتوسط متغير المس
لموطن, وأمكن التنبؤ باالنتماء لموطن من الدرجة الكمية لممسؤولية االجتماعية والتضحية 

( % من 33.0الشخصية, حيث فسر كل من المسؤولية االجتماعية والتضحية الشخصية )
 التباين الكمي في درجات االنتماء لموطن.
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االجتواعية كوتغري ًسيط تني التضحية الشخصية املسؤًلية 
 ًاالنتواء للٌطن لذٍ الشثاب اجلاهعي مبذينة الرياض

 
 

 

 د/ صفاء صذيق حموذ خريثو *                             د/ نٌره سعذ الثقوي **
 ة قسن علن نفس / كلية اآلداب جاهعة السقازيق          قسن علن نفس / كلية العلٌم االجتواعي

 جاهعة اإلهام حموذ تن سعٌد االسالهية                                      
 :هقذهة
بمفيوميا الواسع من  Social Responsibilityتعتبر المسؤولية االجتماعية        

األساسيات التي حث عمييا الدين اإلسبلمي في آياتو الكريمة , فقال تعالى ) واعتصموا 
, وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم " أال  803وال تفرقوا ( آل عمران أيو بحبل اهلل جميعًا 

كمكم راع , وكل راع مسئول عن رعيتو , فاإلمام الذي عمى الناس راع وىو مسئول عن 
رعيتو , والرجل راع عن أىل بيتو وىو مسئول عن رعيتو , والمرأة راعية عن أىل بيت 

وعبد الرجل راع عن مال سيده وىو مسئول عنو , أال  زوجيا وولده , وىى مسئولة عنيم ,
 كمكم مسئول عن رعيتو ".

فالمسؤولية االجتماعية تعنى مراعاة حقوق اآلخرين والمحافظة عمييا وعدم اإلضرار      
بيا, وىى مطمب حيوي ىام  من أجل إعداد أفراد المجتمع  لتحمل أدوارىم  والقيام بيا عمى 

بناء المجتمع وتقدمو كما أنيا تعتبر من ضروريات صبلح المجتمع أكمل وجو لممساىمة في 
 & Wangوتماسكو , وليا دور كبير  ومؤثر عمى تطور المجتمع والكفاءة المينية لؤلفراد ) 

Juslin,2012.) 
كما نرى المسؤولية االجتماعية في مدى التزام الفرد بتعاليم الدين والقيم األخبلقية       

حسا س الفرد باالنتماء لوطنو وحرصو عميو والدفاع عنو والتضحية من أجمو ) والروحية, وا 
 (.3083جمعو , 
بوصفيا  مفيوم يشير إلى الرعاية والثقة Personal sacrifice والتضحية الشخصية       

نكار الذات, وىو بمثابة الثمن الذي يدفعو الفرد لعدم جرح أو ظمم  واالحترام واإلخبلص وا 
(. وتشير نتائج العديد من  Impett, et al,2012دام العنف ضده  )اآلخر أو استخ

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Impett%2C%20Emily%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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مما كان من األرجح أن يتخمى الفرد األبحاث إلى أنو كمما ارتبط الفرد باآلخر عن قرب, ك
( ,وبالطبع يتم التنبؤ بالتضحية االيجابية Bar-Tal,1976عن شيء ما لمساعدة اآلخر ) 

بناء عمى بذل التضحية طواعية وصريحة وصادقة دون  إجبار الفرد أو السيطرة عميو ) 
Stanley  et al.,2006( وأكد دريدا وسكيميرس ,)Derrida & Schillerthus,1992 )

عمى أىمية دمج التضحية بالحفاظ عمى الذات واحترام الذات, أي أن الفرد يضحى من أجل 
 الشرف االنسانى الشامل والكرامة 

ولؤلسرة وأساليب التنشئة االجتماعية دور كبير في تمثيل وغرس وتنمية المسؤولية       
ديو ىي التي تحدد مدى قدرة االجتماعية واالنتماء لموطن لدى األبناء , فعبلقة الطفل بوال

الطفل عمى معالجة أمنو واستقبللو بذاتو وتحممو لمضغوط فيما بعد, فالمناخ االيجابي والقبول 
والحماية واألمان النفسي يكسب الطفل االنتماء منذ السنوات األولى من عمره, فيكون بداية 

طف, ثم  يتبعو االنتماء لموالد باالنتماء لؤلم التي تشبع احتياجاتو وتمده بالحب والحنان والع
رمز الحماية واألمن النفسي , فاألسرة من إخوة وأخوات يؤكدون روابط الحب والقبول 
االجتماعي, وأخيرًا يأتي دور المجتمع المدرسي والجامعي في التفاعل االجتماعي وتحقيق 

تماء االيجابي لموطن اليوية الذاتية والتواصل االيجابي لموصول إلى المرحمة األخيرة وىى االن
 Mahler  et, مما يكون لو تأثير ايجابي في مدى نجاحو كمواطن صالح في المجتمع )

al., 1975, 8994؛ سبلمة.) 
واإلعداد والتأىيل لمرحمة الشباب تتطمب اإلعداد النفسي الجيد لمواجية العديد من      

مب التنشئة االجتماعية السوية الضغوط التي يتعرض ليا الفرد خبلل تمك المرحمة , حيث تتط
, الرعاية والدفء واألمان النفسي الذي يزيد من إكساب المزيد من القيم االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية وتكوين ىوية متزنة قادرة عمى التفاعل االيجابي مع اآلخرين في 

أن المجتمع في  المجتمع .فالمسؤولية االجتماعية تعتبر من أولويات التربية الخمقية, كما
أمس الحاجة ليا . فالمواطن الصالح الذي لديو شعور بالمسؤولية االجتماعية ىو الذي 
يتحمى  بالتعاطف والتأثير االيجابي عمى اآلخرين, ولديو حب التطوع لمقيام بالميام واألنشطة 

لوطنو ذات التأثير االيجابي في المجتمع , والمساىمة في بنائو, وىذا يعكس مدى انتمائو 
 (.Zhang ,2012؛  3082)محمد, 
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 هشكلة الثحث :
أصبح االنتماء لموطن مطمبًا أساسيًا من أولويات رقى المجتمع والنيوض بو وتطوره ,      

وفى ظل التحديات والضغوط والمشكبلت المتشابكة التي تواجو العالم في عصرنا الحالي, 
ب ضرورة إعادة النظر في أساليب وفى ظل ظروف االنفتاح الحالية بجميع أنواعو, يج

وطرق التربية , وتدريب األبناء عمى تعزيز روح االنتماء لموطن والشعور بمشكبلتو 
والمشاركة االيجابية الفعالة لموصول إلى حميا, مع تنمية وتدعيم الشعور بالوالء لو واستشعار 

 Entwistle)      الفضل تجاىو في السابق والبلحق من أجل الحفاظ عمى الوطن         
(. فحب الوطن واالنتماء لو يتطمب المزيد من التعاون وتحمل المسؤولية التي يجب  1994,

أن يتحمى بيا كل فرد من أفراد المجتمع لمنيوض بمجتمعو فنيوض المجتمع متوقف عمى 
ع نيوض أفراده, كما أن تياون األفراد في مسؤولياتيم وعدم إدراكيم لواجباتيم تجاه المجتم

من شأنو أن يؤدى إلى تمزق العبلقات والصبلت وتزعزع الثقة والتنازع والفرقة والتفكك 
االجتماعي وغياب اإلحساس بالواجب, فالمسؤولية االجتماعية من أىم عناصر تنمية 

 (.New,H,2012المجتمع  وتطوره ) 
لحق وبذل والتضحية بمعناىا الشامل من أجل الشرف االنسانى والكرامة في سبيل ا     

الجيد وتحمل المشاق وبما تحتويو من نية صادقة وعقيدة راسخة  دون النظر إلى المصمحة 
الذاتية لمشخص نفسو تعتبر من السمات األساسية التي يتحمى بيا األفراد الذين يتمتعون 
بقدر جيد من المسؤولية االجتماعية, فالفرد يضحى كمما  كان لديو إدراك لواجباتو 

تجاه وطنو, ومن ىنا فالمسؤولية االجتماعية تعتبر بمثابة حمقة الوصل , فيي  ومسؤولياتو
 & Derridaتقوم بدور وسيط بين قدرة الفرد عمى التضحية من أجل حبو وانتمائو لوطنو )

Schillerthus,1998; Tyink,2006 Stanley  et al.,2006; .) 
دور مؤثر بالنسبة لتضحية الفرد  يتضح مما سبق عرضو إن المسؤولية االجتماعية ليا     

ومدى انتماؤه لوطنو , كما أننا مازلنا في مرحة مبكرة من األبحاث الرائدة حول المسؤولية 
في حدود  –االجتماعية كمتغير وسيط بين التضحية واالنتماء لموطن , فمم تجد الباحثتان 

, مما المتغيرات الثبلثة دراسات عربية , أو أجنبية تناولت مثل تمك العبلقة بين –عمميما 
دفع الباحثتان لمقيام بيذا البحث ودراسة المسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط بين التضحية  
واالنتماء لموطن لدى فئة ميمة تعتبر ركنا أساسيا وقطبا قويًا  لمحفاظ عمى رقى المجتمع 
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لحالي تتمثل في وفي ضوء ما سبق فإن مشكمة البحث ا والنيوض بو, أال وىى فئة الشباب,
 التساؤالت التالية: 

ىل توجد عبلقة دالة إحصائيا بين المسؤولية االجتماعية والتضحية واالنتماء لموطن لدى  -8
 الشباب الجامعي بمدينة الرياض؟

ىل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي وفقًا لمرتفعي  -3
 ؟تماء لموطنفي االن ومنخفضي المسؤولية االجتماعية

ىل توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي وفقًا لمرتفعي  -2
 ومنخفضي التضحية في االنتماء لموطن؟

ىل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس  -4
 المسؤولية االجتماعية وفقًا لمتغيري ) النوع , العمر(؟

دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس ىل توجد فروق  -1
 ؟الدخل الشيري( –الحالة االجتماعية  –المسؤولية االجتماعية وفقًا لممتغيرات ) التخصص 

ىل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس التضحية  -6
 ؟وفقًا لمتغيري) النوع , العمر (

فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس التضحية ىل توجد  -7
 ؟الدخل الشيري ( –الحالة االجتماعية  –وفقًا لمتغيرات ) التخصص 

ما مدى العبلقة بين التضحية الشخصية واالنتماء لموطن بعد العزل االحصائى لمدرجات  -8
 المسؤولية االجتماعية ؟

لموطن من الدرجة الكمية لممسؤولية االجتماعية والتضحية لدى  ىل يمكن التنبؤ باالنتماء -9
 الشباب الجامعي؟

 أىذاف الثحث:
ييدف البحث الحالي إلى محاولة الوقوف عمى مدى وطبيعة العبلقة بين المسؤولية       

االجتماعية والتضحية واالنتماء لموطن لدى الشباب الجامعي, إلى جانب الكشف عن الفروق 
والفروق في درجة  ,النتماء لموطن وفقًا لمرتفعي ومنخفضي المسؤولية االجتماعيةفي درجة ا

االنتماء لموطن وفقًا لمرتفعي ومنخفضي التضحية, كذلك التعرف عمى الفروق في كل من 
التخصص  -العمر  –المسؤولية االجتماعية والتضحية وفقًا لمتغيرات ) النوع 
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مدى خل الشيري ( , باإلضافة إلى التعرف عمى الد –الحالة االجتماعية  –األكاديمي
 بعد العزل االحصائى لدرجات المسؤولية االجتماعيةالعبلقة بين التضحية واالنتماء لموطن 

التنبؤ باالنتماء لموطن من الدرجة الكمية لممسؤولية  كما ىدفت إلى إمكانيةلدى العينة , 
 االجتماعية والتضحية.

 أىوية الثحث:
مية البحث في أىمية الموضوع الذي يتصدى لدراستو، حيث إنو يسعى لدراسة تكمن أى      

العبلقة بين المسؤولية االجتماعية والتضحية واالنتماء لموطن لدى الشباب الجامعي. والشك 
 أن ىذا الجانب ينطوي عمى أىمية كبيرة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية.

ر دور المسؤولية االجتماعية كمتغير وسيط بين لمتضحية فمن الناحية النظرية ُيعتب      
واالنتماء لموطن من الموضوعات التي لم يتم بحثيا سواء في المجتمعات األجنبية أو 

فيذا البحث من البحوث التي مازالت في  -في حدود عمم الباحثتين –المجمعات العربية 
رحمة الباكورة، حيث ال توجد , إلى جانب أن مفيوم التضحية ما زال في ممرحمة الميد

دراسات عربية تناولت ىذا المفيوم ومحدودية الدراسات األجنبية التي تناولتو، مما يتطمب 
إجراء المزيد من األبحاث النظرية والتطبيقية عمى التضحية لبلستفادة منيا في مجال 

والموضوعات لصالح اإلرشاد، والعبلج النفسي ولتقييم كيفية شعور الفرد بالتخمي عن األشياء 
 (. Stanley et al,2006العبلقة باآلخرين )

أما عن أىمية البحث من الناحية التطبيقية فتتمثل في توفير قدر مناسب من البيانات        
والمعمومات عن طبيعة مفيوم التضحية خاصة إذا كانت من قبل الشباب عصب األمة 

وما قد يصاحب ذلك من أزمات واضطرابات خاصة في ظل الحياة الحالية المميئة بالفتن، 
حباطات لصيقة بيذا الشعور، وىى بيانات ال غنى عنيا عند وضع  وصراعات نفسية وا 

 برامج أو خطط يراد بيا تدريب الشباب عمى كيفية مواجية مثل تمك المصاعب.
ريب كما يمكن االستفادة من نتائج ىذا البحث في تمكين الباحثين اإلكمينيكيين من تد    

الشباب عمى كيفية تحمل المسؤولية تجاه الوطن , وتدريبو عمى العطاء من أجل النيوض 
بوطنو ومواجية الفتن والنزاعات الداخمية بين األفراد لموصول إلى األمن النفسي واالستقرار 

( إلى أن المسؤولية االجتماعية ىي مسؤولية 33,  3008محمد )  المطموب, حيث أشار
ومسؤوليتو تجاه أسرتو وأصدقائو ودينو ووطنو, من خبلل فيمو لدوره في  الفرد عن نفسو
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تحقيق أىدافو واىتمامو باآلخرين من خبلل عبلقاتو االيجابية ومشاركتو في حل مشكبلت 
 .المجتمع وتحقيق األىداف العامة

 املفاىين األساسية للذراسة:
 سوف نتناول في ىذا الجزء تعريف المفاىيم :

 :Personal sacrificeصية التضحية الشخ
بأنيا "سموك إيجابي يقدمو الفرد تجاه اآلخر, ناتج عن ( 28,  3084عرفتيا خريبو )        

دراك معاناتو, والتخمي عن أشياء بقصد وبدون ضغط  شعور الفرد باآلخر, والتعاطف معو, وا 
شياء مع أو منفعة من أجل إسعاده, وتعزيز العبلقة معو, حتى عندما تتناقض ىذه األ

 المصمحة الذاتية لمفرد". 
( التضحية بالذات بدافع االيثار , والتي يتم القيام بيا ألجل  (Schiller,1975وقد ميز     

ليست قائمة اآلخرين ذلك ألنيا ليست مقيدة , بل شاممة وغير مشروطة وواقعية , كما انيا 
بط الدم أو القرابة ، وال تقوم عمى عمى العبلقات األسرية التي تتميز بالقرب الوراثي، أي روا

فيي التي تستحق أن يطمق عمييا تضحية الحب , والتى تختمف عن روابط الصداقات ، 
التضحية المقيدة والمشروطة , التى تحتم عمى الفرد تحت ظروف محددة أن يضحى بذاتو 

 (. Dalferth, 2010لصالح اآلخرين , والتى أطمق عمييا التضحية بدافع االنانية ) 
( أن اإليثار ألية من األليات النفس اجتماعية التى تؤثر في 3002) إبراىيمكما ذكر      

التفاعل االجتماعي بين األفراد , وىو المرآة الحقيقية لمتعاطف مع األخرين واالرتباط بيم 
والتضحية من أجميم . فالسموك اإليثاري ىو السموك الذي يقوم بو فاعمو عن قصد لنفع 

 ,Fujiwara & Leeحتى عندما يخاطر بتضحية محتممة لرفاىية الفاعل وسعادتو ) اآلخر
2008 .) 
فالتضحية واإليثار سموك إرادي تطوعي, ييدفا إلى نفع اآلخرين دون انتظار أية مكافأة      

( , وىما ناتجان من رغبة الفرد الداخمية إلسعاف اآلخرين وزيادة 3080خارجية )حسين,
 (.Batson,1991 في حد ذاتيا )  رفاىيتيم كغاية

أن التضحية  تكون بمثابة استجابة  (إلى  Banadura, 1961,1973وأشار باندورا )    
ورد فعل ناتج عن التقميد والمحاكاة لسموك اآلخرين المحيطين بالفرد عن طريق المبلحظة أو 

 النمذجة. 
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ىرمون األدرينالين الذى ( الى زيادة في  Batson,1991في حين أرجعيا باتسون )      
يساعد عمي تحريك اآلثار الفسيولوجية لبلنفعال, ويرتبط ىذا االنفعال بدرجة التعاطف التي 
تتنبأ بدرجة استعداد الفرد لمتضحية من أجل اآلخر, بحيث يكون النشاط في ىذه المنطقة 

 متحكم في مدى استعداد الفرد لمتضحية من عدمو .
نظرية التعاطف المؤدى إلى اإليثار)اإليثار ( (Batson, 1991كما قدم باتسون     

إلى أن البشر قادرون عمى إبداء  , حيث أشار Empathy Induced Altruismالتعاطفى( 
واالستجابة المتفيمة لمشكبلتو واحتياجاتو ومشاعره، واإلحساس التعاطف لمشكبلت اآلخر, 

العالم من خبلل وجية نظر اآلخر,  بو, وبالظروف التي يعيش فييا، أي القدرة عمي إدراك
االىتمام بو ورعايتو والتضحية من أجمو ومساعدتو, وتخفيف آالمو ومعاناتو مما يؤدى إلى 

بيدف زيادة سعادتو ورفاىيتو, بغض النظر عن المكاسب التي يمكن أن تعود عمي المضحى 
دراك مشاعرنا, نكون ق ادرين عمى إدراك نتيجة لذلك, وبقدر ما نكون قادرين عمى تقبل وا 

 مشاعر اآلخرين, فجذور الرعاية واالىتمام باآلخرين تنبع من القدرة عمى التعاطف. 
وكان ألصحاب االتجاه الدينامى رأى آخر حيث أكدوا عمى أن العبلقة بالموضوع       

شباع حاجة الطفل إلى العطف والحنان والحب ىي أولى خبلل المراحل األولى لنمو الطفل  وا 
أن اضطراب العبلقة بموضوع تدريب الطفل عمى التعاطف والحب والعطاء , كما بذور 

الحب وفقدان التعاطف بشكل واضح خبلل ىذه المرحمة يؤدى إلى تطور اضطراب 
الشخصية النرجسية, التي تتميز باألنانية واالفتقار إلى القدرة عمى التعاطف, وغير مبالية أو 

واستغبلل اآلخرين لتحقيق ما تصبوا إليو, وعدم القدرة  مكترثة بمشاعر اآلخرين وحاجاتيم,
؛ إبراىيم  Kohut & Wlfes 1975; Kohut 1977) عمى العطاء, أو الحب السوي

 (.3009؛عبد الرحمن, 3008؛ حنفي والرمادى,8999وعسكر,
تطور نمو الطفل حينما يبدأ الطفل في إدراك وىناك من أرجع التضحية إلى مراحل      

ن حولو, وتكون البداية خبلل السنة السابعة من العمر, وتتطور حتى عمر الثانية العالم م
عشر, حيث يتم إدراكو لمعالم من حولو من خبلل وجية نظر اآلخرين المحيطين بو, ويتطور 
ىذا الشعور من خبلل "التعزيز المادي، الخضوع لمسمطة, مبادرات داخمية مع اإلثابة 

 ,Bartal & Raviv,1982يير االجتماعية, السموك اإليثاري ) والمكافآت, تطور وفق المعا
Rushton, et al ,1981.) 
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وقد تعددت أنواع التضحية فنجد منيا التضحية من أجل الدين وتعتبر أعمى مراتب       
التضحية والتي يجب عمى الجميع القيام بيا وبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ونشر الدعوة, 

ل الوطن والتي تعد جزءًا من التضحية من أجل الدين, كذلك التضحية من والتضحية من أج
أجل من نحب ومنيا التضحية من أجل الوالدين, ومن أجل االستقرار الزواجي واألسرة, 
وميما تعددت األنواع وتعددت ثقافات التضحية فبل تكون ليا قيمة بحد ذاتيا ولكن الميم ىنا 

 & Connie؛ 3007؛ السعد, 8998ل العمل )ىاشم, ىو طبيعة ومضمون العمل وليس شك
Rosati,2009 .) 

وتكون التضحية حقيقية وقوية عندما ال تأخذ في االعتبار أي من المصالح        
 Aronson,et الشخصية, بينما تكون ضعيفة ومزيفة إذا ارتقب الفرد منيا مردود الحقًا  

al., 2005) .) 
ل مجموع الدرجات التي يحصل عمييا الشباب الجامعي ويعبر عن ذلك إجرائيا من خبل    

 .عمى مقياس التضحية الشخصية المستخدم فى البحث
  Social Responsibilityالمسؤولية االجتماعية: 

( بأنيا مسؤولية الفرد عن نفسو ومسؤوليتو تجاه أسرتو وأصدقائو 3008عرفيا قاسم )     
قيق أىدافو واىتمامو باآلخرين من خبلل عبلقاتو ودينو ووطنو  من خبلل فيمو لدوره في تح

 (.33االيجابية ومشاركتو في حل مشكبلت المجتمع وتحقيق األىداف العامة )ص
فيي شعور الفرد بواجبو االجتماعي تجاه نفسو, ومن يعيش معيم من أبناء مجتمعو,      

تصرفاتو تجاه جماعتو التي ومسئولية الفرد االجتماعية تحدد بمقدار استعداده باإلقرار بنتائج 
ينتمي إلييا فبل معنى لممسئولية االجتماعية دون إدراك الفرد لما يترتب عمى أعمالو من 

 (.3083نتائج وتبعات)الزبون,
وتبرز أىمية المسئولية االجتماعية كونيا تمثل االلتزام الذاتي والعقمي لمفرد تجاه      

كبلتو والمشاركة معيا في انجاز بعض األعمال الجماعة وما ينطوي عميو االىتمام بحل مش
التي تقوم بيا فضبًل عما يحممو الفرد من إحساس بحاجات جماعتو ويكون ىذا نابعًا من 

 (.3083ضميره)عبدباقر,
إن المسئولية االجتماعية تعني المحافظة عمى بقاء الجماعة واستمرارىا والمحافظة       

يتحقق لمجماعة استمرارىا إال باحتفاظيا بعاداتيا  عمى تماسكيا وتوازنيا الداخمي وال
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االجتماعية والمعايير التي تحدد سموكيا وقيميا ومعتقداتيا, وال يتحقق التماسك والتوازن 
االجتماعي إال عندما يكون أعضاء الجماعة عمى قدر مشترك من تمك العادات والمعايير 

تيم في تحقيق أىداف المجتمع وتفاعل وأنظمتو التي تسعى الجيود البشرية من خبلل مساىم
السمات الشخصية لؤلفراد وجيودىم في العمل مع الدعم المقدم من قبل المؤسسات 

 (.8972الحكومية)عثمان,
وترتبط المسئولية االجتماعية بميمة تحديد وضبط سموك األفراد داخل المجتمع وتعتمد       

عمية لمسموك الدال عمييا, فاإلحساس عمى عدة عناصر كاإلدراك والشعور والممارسة الف
الكامل بااللتزامات االجتماعية بين األفراد وممارسة السموك الذي ينسجم مع مضامين القيم 
واألعراف االجتماعية, وفي الوقت نفسو تخمي األفراد عن ممارسة كل مايؤدي إلى خرق أو 

 تحريف تمك القيم أو األعراف السائدة في المجتمع.
المسئولية االجتماعية من ثبلثة عناصر يكمل كل منيا اآلخر, ويدعمو ويقويو,  وتتكون     

وال يعني واحد دون اآلخر, ىذه العناصر ىي: االىتمام: ويتضمن االرتباط العاطفي 
بالجماعة, وحرص الفرد عمى سبلمتيا وتماسكيا واستمرارىا وتحقيق أىدافيا, ومسئولة الفيم 

ممغزى االجتماعي لسموكو, ومسئولية المشاركة وتتضمن تتضمن فيم الفرد لمجماعة ول
مشاركة الفرد مع اآلخرين في عمل ما يمميو االىتمام وما يتطمبو الفيم من أعمال تساعد 
الجماعة عمى تحقيق أىدافيا, حين يكون مؤىبًل اجتماعيًا لذلك. أي أنيا تقوم عمى االىتمام 

تقان أمورىا, والمشاركة والفيم وىي أيضًا تتم من خبلل ما تقتضيو رع اية الجماعة وىدايتيا وا 
ُتظير قدرة الفرد وتُبرز مكانتو ولممشاركة ثبلث جوانب ىي: التقبل والتنفيذ 

 (.3000والتقييم)زىران,
ويعبر عن ذلك إجرائيا من خبلل مجموع الدرجات التي يحصل عمييا الشباب الجامعي     

 .م في البحثعمى مقياس المسئولية االجتماعية المستخد
 Belonging to the Nation االنتماء لموطن :

 Belongingnessاالنتماء بصفة عامة  
االنتماء في المغة: يعنى الزيادة ويقال انتمى فبلن إلى فبلن إذا أرتفع إليو في النسب.       

وفى االصطبلح :ىو االنتساب الحقيقي لمدين والوطن فكرًا تجسده الجوارح عمبًل 
 .( 3006ريم,)عبدالك
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, وتعنى االعتماد  Belongingكما أن كممة االنتماء مشتقو من الكممة االنجميزية       
 ( American heritage dictionary of the English Language,2000)البعيد األمد 

( بأنو:" الحاجة إلى الشعور باألمن الناتج  3080وعرفتو السرسى وعبد المقصود )        
تباط باآلخرين , والعمل معيم بأسموب تعاوني استمتاعي مرتبط بروابط انفعالية عن االر 
 حميمة" 
( بأنو:" احتياج إنساني نفسي لجماعة تشبع حاجتو لمحب  3088كما عرفتو خريبو )       

عطائو الفرصة لمتعبير عن ذاتو  واألمن النفسي والتقبل االجتماعي واالستماع آلرائو وا 
صراعاتو الداخمية والخارجية وتخفيف ضغوط الحياة اليومية ومساعدتو  ,ومشاركتو في حل

في توفير سبل الحياة واإلنجاز والرقي مما يجعل الفرد يتوحد بالجماعة ,ويبذل قصارى جيده 
لبللتزام بمعايير وقواعد الجماعة , ويشعر باألمان النفسي وسطيا وييدد باالغتراب النفسي 

 ر بالفخر كمما كانت ناجحة وآمنو مستقرة" عند االنفصال عنيا , ويشع
  Belonging to the Nationثانيًا : االنتماء لموطن :  

ُيعرف االنتماء لموطن بأنو: " اتجاه إيجابي مدعم بالحب يستشعره الفرد تجاه وطنو مؤكدًا     
 وجود

والوالء، ويعتز ويشعر نحوه بالفخر  –باعتباره عضوًا فيو  –ارتباط وانتساب نحو ىذا الوطن  
دراك بمشكبلتو،  بيويتو وتوحده معو ، ويكون منشغبًل وميمومًا بقضاياه  وعمى وعي وا 
وممتزمًا بالمعايير والقوانين والقيم الموجبة التي تعمي من شأنو وتنيض بو، محافظًا عمى 

عبًل مع مصالحو وثرواتو، مراعيًا الصالح العام  ومشجعًا ومسيمًا في األعمال الجماعية ومتفا
ن اشتدت بو األزمات" ) العامر,   (. 3088األغمبية، وال يتخمى عنو حتى وا 

فاالنتماء لموطن يعني إحساس الفرد أو المواطن بأنو جزء من نسيج ىذا الوطن,        
يعيش فيو ويتعايش معو ويتفاعل مع تفاعبلتو ويعتنق أيديولوجيتو ويمثل ثقافتو ويتمسك بيا, 

وأخيرا ليذا الوطن, بمعنى أن العبلقة بين الفرد والمجتمع عبلقة اجتماعية  ويكون والؤه أوال
يقدم الطرف األول الوالء , ويتولى الطرف الثاني الحماية, بحيث يصبح ليذا الفرد حقوق 
معينو عمى الوطن أن يوفرىا لو, وفى المقابل تكون عمي الفرد واجبات معينو يجب أن يؤدييا 

؛  3080؛عبد الغني ,     Kohut, 1977 ,1984 Lee & Rabbin,1995لموطن)
 (.3008؛ دعبس,  3008الجوىري , 
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( أن األفراد في حاجة دائمة إلى إثبات شعور االنتماء (Kohut,1977وقد أكد كوىيت    
لتجنب الشعور بالوحدة والعزلة ويكون عمي ثقة بأىمية الدور الذي يقوم بو داخل ىذه 

( عمى أىمية الدور   Baumeister & Leary,1995ر والري )الجماعة. كما أكد باومستي
 الذي يمعبو االنتماء بالنسبة لؤلفراد كونو دافع جوىري إنساني أساسي .

( وقد   (Freud 1930وأول من نادى بأىمية التواصل االجتماعي لمفرد ىو فرويد     
, كما أشار أرجع ىذا الدافع إلى التواصل أنو نابع من الغريزة الجنسية لمفرد

إلى أن الحاجة إلى االنتماء تعد من الحاجات األساسية  ,Maslow)  (1968,1954ماسمو
األربعة األولي طبقًا لمتنظيم اليرمي لمحاجات, وىي أقوي من الحاجة إلي تحقيق الذات من 

 حيث درجة إلحاحيا عمي اإلشباع. 
ي بعد إشباع الحاجات ( إلي أن الحاجة لبلنتماء تأت8994وأشارت سبلمة )        

شباع الحاجة لمحب والتقدير, وأكد شاختر  أن الحاجة   (Schachter,1959)الفسيولوجية وا 
لبلنتماء تزداد بزيادة الخوف والتوتر وعدم الثقة بالنفس, فاآلخر ىو الذي يعطي الراحة 

باالنتماء, والطمأنينة واألمن. وأن شعور الفرد بالقبول أو الرفض يمكن أن يؤثر عمي شعوره 
كما أن الحرمان االجتماعي يؤدي إلي ظيور عدواني لمدفاع عن الذات وحماية النفس ناتج 
عن شعور الفرد بالرفض وضعف القدرة في الوصول إلي حالة من اإلشباع وقمة اتجاه الفرد 

 Twenge et) نحو المستقبل مما يسبب إحساس ممل ومحايد عند إعاقة حاجتيم لبلنتماء )
al ,2003. 
وأن األفراد الذين لدييم انخفاض في شعور االنتماء يمكن أن يكون مرتبط باألحداث         

التي تحدث في حياتيم الشخصية أي بسبب خبرات ذاتية لمفرد, وأن الحاجة لبلنتماء يمكن 
 Leary etأن تسبب تأثيرات مختمفة من األمراض مثل تدىور الصحة وقمة السعادة والتكيف

al , 2007)  ( وأكد ذلك ما توصل إليو كل من روبرت أرنولد ) Arnold, Robert 
Joseph,2009( و ريان جونس ,)Jones & Ryan,2009   من أن االنتماء يمعب )

دورًا حاسمًا في التكيف النفسي لدى المراىقين والشباب , ويقمل من الشعور باالكتئاب ويزيد 
 ة وجودة الحياة. من الثقة بالنفس والوصول إلى الصحة النفسي

واالنتماء قيمة مكتسبة خبلل مراحل نمو الفرد نتيجة تفاعمو مع المحيطين بو, فقد       
( إلى أىمية دور األسرة في تعزيز وتدعيم االنتماء لموطن 3082توصمت دراسة فتوح )
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 وتنمية اليوية الوطنية لدى الطفل من خبلل ربط الطفل بدينو وتنشئتو عمى التمسك بالقيم
( عمي   Erikson,1953االسبلمية , والربط بينيا وبين ىويتو الوطنية كما أكد إريكسون )

أىمية المراحل األولى في حياة الفرد فالمناخ اآلمن بين الطفل والوالدين القائم عمي الحب 
والحنان والقبول والحماية يكسب الطفل االنتماء منذ السنوات األولى من عمره, فاألسرة ليا 

كبير في تأكيد روابط الحب والقبول االجتماعي , ثم يأتي دور المجتمع المدرسي دور 
والجامعي في التفاعل االجتماعي وتحقيق اليوية الذاتية والرضا عن الذات واآلخرين 

 والتواصل اإليجابي لموصول إلي المرحمة األخيرة وىي االنتماء اإليجابي لموطن .
شباع لحاجاتو وتحقيق رغباتو التي يسعي وكمما زاد تقدير ذات الفر         د في مجتمعو وا 

إلييا زاد االنتماء ليذا الوطن المحب واآلمن والعطاء, والعكس يؤدي إلي ضعف االنتماء 
 Mahler؛ 3006وانتشار السمبية  واالنجراف في دائرة العنف التي ال تنتيي )عبد الكريم, 

et al.,1975 ؛Myrick,1977.) 
ء يعتبر حالة وجدانية ومشاعر عاطفية تدفع الفرد إلى المشاركة البناءة فاالنتما       

خبلص لبلرتقاء بالوطن وتقدمو )فتحى,  (, 8992؛ المنوفي , 3080والعمل الجاد بحماس وا 
فيو اتجاه إيجابي لمفرد نحو وطنو يجسده الحب تجاه ىذا الوطن , واالرتباط بو مع الشعور 

وطن, والوالء والتوحد اإليجابي ليذا الوطن , والمحافظة عمى بالفخر  واالعتزاز بيويتو لم
مصالحو وثرواتو وحماية أمن الوطن واستقراره  من المخاطر  والوالء لو واستشعار فضمو في 

 (.3000؛ خضر ,  Entwistle,1994الماضي والحاضر والمستقبل )
يا الشباب الجامعي ويعبر عن ذلك إجرائيا من خبلل مجموع الدرجات التي يحصل عمي    

 .عمى مقياس االنتماء لموطن المستخدم في البحث
  دراسات ساتقة:

تناول بعض الباحثين مفيوم المسؤولية االجتماعية وسبل تنميتيا لدى أفراد المجتمع,       
وتناول البعض اآلخر مفيوم التضحية واالنتماء لموطن لدى الشباب الجامعي  وعمى الرغم 

الدراسة الحالية من الدراسات السابقة إال أن الدراسات التي تناولت من تقارب موضوع 
موضوع المسؤولية االجتماعية والتضحية الشخصية وعبلقتيما باالنتماء لموطن تكاد تكون 

 نادرة وقد تم تناول الدراسات السابقة مرتبة وفق التسمسل الزمني عمى النحو اآلتي :
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 ؤولية االجتماعية: أواًل:الدراسات التي تناولت المس 
( إلى فحص العبلقة االرتباطية بين الوعي بالعولمة والمسؤولية 3082سعى قاسم )     

االجتماعية لدى الشباب الجامعي, والتعرف عمى أثر العمر والتخصص الدراسي عمى الوعي 
مية بالعولمة والمسؤولية االجتماعية عمى عينة من طمبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبل

( طالب, وتوصمت النتائج إلى عدم 810العممية ( بمغ عدد العينة )-من الكميات ) اإلنسانية 
وجود عبلقة بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية األخبلقية والدرجة الكمية لمقياس 
المسؤولية, كذلك توصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة بين الطبلب في المسؤولية الشخصية 

 األخبلقية والوطنية وفقًا لممتغير العمر.والمسؤولية 
( إلى الكشف عن العبلقة بين الكفاءة الذاتية 3082كما ىدفت دراسة عوض وعونى )      

جامعة اإلسكندرية , كما ىدفت  –المدركة والمسؤولية االجتماعية لدى طبلب كمية التربية 
ة وفقًا لمتغيرات )الفرقة إلى التعرف عمى الفروق بين الطبلب في المسؤولية االجتماعي

( من طبلب وطالبات من 480النوع(, عمى عينة مكونة من ) –التخصص  –الدراسية 
جامعة اإلسكندرية في الفرق الدراسية األولى, الثانية, الثالثة  الرابعة,  –طبلب كمية التربية 
الكفاءة (, واستخدم مقياس 8.31( سنة, وانحراف معياري قدره)89.87بمتوسط عمري بمغ) 

الذاتية المدركة من إعداد الباحثتان, ومقياس المسؤولية االجتماعية من إعداد الباحثتان, 
وأسفرت النتائج عن وجود عبلقة ارتباطيو موجبة دالة إحصائيا بين درجات الطبلب عمى 
مقياس الكفاءة الذاتية المدركة ودرجاتيم عمى مقياس المسؤولية االجتماعية, كما كشفت 

ج عن عدم وجود فروق دالة في المسؤولية االجتماعية لمطبلب ترجع إلى الفرق الدراسية النتائ
 , أو التخصص, أو النوع.

( فقد ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين المسؤولية 3083أما دراسة الزبون)      
اسة االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة لدى طمبة جامعة البمقان التطبيقية .كما ىدفت الدر 

إلى الكشف عن الفروق في المسؤولية االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة والتي تعزى 
( 267المستوى الدراسي( تألفت عينة الدراسة من ) -التخصص–الكمية -لمتغيرات )الجنس 

طالبًا وطالبة, وأعد الباحث مقياسي المسؤولية االجتماعية ومقياس منظومة القيم الممارسة. 
ائج إلى وجود عبلقة دالة إحصائيًا بين المسؤولية االجتماعية ومنظومة القيم وأشارت النت

الممارسة, كما أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس 
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والمستوى الدراسي والتخصص العممي, بينما وجدت فروق دالة إحصائيُا تعزى لمتغير الكمية, 
الجامعة لمنظومة القيم. أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا وفي مجال ممارسة طبلب 

تعزى لمتغير الجنس والكمية والتخصص, كما لم تظير فروق دالة  تعزى لمتغير المستوى 
 الدراسي.
( مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طمبة جامعة القادسية عمى 3080وبحث قاسم )      

لفروق بين متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس المسؤولية مقياس المسؤولية االجتماعية, وا
( 310االجتماعية والتي ُتعزى لمتغير الجنس والتخصص العممي تكونت عينة الدراسة من )

طالب وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية من كمية التربية واإلدارة واالقتصاد. واستخدم 
لية االجتماعية لدى الطمبة. وكشفت نتائج ( لقياس المسؤو 8989الباحث مقياس الدليمي)

الدراسة عن امتبلك أفراد عينة الدراسة لمستوى عالي من المسؤولية االجتماعية, كما ظيرت 
فروق دالة إحصائيًا بين درجات الذكور واإلناث عمى مقياس المسؤولية االجتماعية وكانت 

ًا بين درجات الطمبة في الفروق باتجاه الذكور، في حين لم تظير فروق دالة إحصائي
 التخصصين العممي واألدبي.

( في التعرف عمى طبيعة العبلقة بين 3007وتمثل اليدف من دراسة العمري )      
األسموب المعرفي )التروي /االندفاع( والمسئولية االجتماعية, كما ىدفت الدراسة إلى الكشف 

والتي ُتعزى لمتغيرات: )القسم  عن الفروق في األسموب المعرفي والمسؤولية االجتماعية
( 300( طالبة بواقع )400الحالة االجتماعية (. وتكونت عينة الدراسة من )-العمر-العممي

( طالبة من األقسام األدبية, وطبق عمى العينة مقياس 300طالبة من األقسام العممية,و)
م وجود عبلقة األسموب المعرفي ومقياس المسؤولية االجتماعية. توصمت الدراسة إلى عد

ذات داللة إحصائية بين األسموب المعرفي والمسؤولية االجتماعية لدى عينة الدراسة كما 
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األسموب المعرفي تعزى لمتغير 
 القسم العممي بينما ظيرت فروق دالة إحصائيًا في األسموب المعرفي تعزى لمتغيري: العمر
والحالة االجتماعية. ولم تظير فروق ذات داللة إحصائية في المسؤولية االجتماعية تعزى 

 الحالة االجتماعية . -العمر-لمتغيرات: القسم العممي
( إلى الكشف عن العبلقة بين المسؤولية االجتماعية 3004وىدفت دراسة إبراىيم )      

االنطواء(. تكونت عينة الدراسة من  -يةوالحكم الخمقي وبعدين من أبعاد الشخصية )العصاب
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( طالبًا من طبلب بكمية المعممين ببيشة. طبق عمى العينة مقياس المسؤولية 380)
االجتماعية والحكم األخبلقي وىما من إعداد الباحث. أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين 

فروق دالة إحصائيٌا  المسؤولية االجتماعية والحكم الخمقي.كما لم تكشف النتائج عن وجود
 في المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير التخصص والعمر.

العوامل التي ُتسيم في تنمية المسؤولية (Kennemer,2002 )وبحث كنمير        
( طالب من طمبة الجامعة. طبق عمى العينة مقياس المسؤولية 800االجتماعية لدى )

تائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة . كشفت ن(Starts)االجتماعية إعداد ستارت 
 إحصائيًا بين الطبلب والطالبات عمى مقياس المسؤولية االجتماعية.

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن طبيعة العبلقة بين 8997كما أجرى الزىراني )      
المسؤولية االجتماعية والتوافق الدراسي والتحصيل األكاديمي لدى طبلب الجامعة, والكشف 

لفروق بين طبلب التخصصات العممية واألدبية في التوافق النفسي ودرجة اإلحساس عن ا
( طبلب جامعيين , واعتمد الباحث 406بالمسؤولية االجتماعية, وقد اشتممت العينة عمى )

عمى مقياس المسؤولية االجتماعية إعداد الحارثي واختبار التوافق إعداد الزيادي. وقد أسفرت 
وجود عبلقة بين درجة اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية وكل من التوافق نتائج الدراسة عن 

الدراسي والتحصيل األكاديمي, كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين طبلب 
التخصصات العممية وطبلب التخصصات األدبية في درجة اإلحساس بالمسؤولية وكانت 

 الفروق باتجاه طبلب التخصصات األدبية.
( بناء مقياس المسؤولية االجتماعية لدى طمبة 8989واستيدفت دراسة الدليمي)      

الجامعة والتعرف عمى الفروق في درجة المسؤولية االجتماعية والتي تعزى لمتغيري الجنس 
( طالب وطالبة .أظيرت النتائج عدم 600والتخصص العممي. تألفت عينة الدراسة من )

بين متوسطي درجات الطمبة عمى مقياس المسؤولية االجتماعية وجود فروق دالة إحصائيًا 
والتي تعزى لمتغير الجنس، بينما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين درجات طمبة التخصص 
العممي واألدبي عمى مقياس المسؤولية االجتماعية وكانت الفروق في اتجاه طمبة التخصص 

 العممي.
ىدفت إلى الكشف عن (Hantz& Wright 1985) فيما أجرى ىانتز ورايت دراسة      

التباين في مستوى المسؤولية االجتماعية بين الذكور واإلناث كشفت النتائج أن مستوى 
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المسؤولية االجتماعية كان أكثر من الوسط الفرضي. كما ظيرت فروق دالة إحصائيًا بين 
 ور.الذكور واإلناث في المسؤولية االجتماعية وكانت الفروق لصالح الذك

التي ىدفت إلى التعرف  (Schaic & Parham, 1974)وأخيرا دراسة شاي وبارىام     
عمى التغيرات التي طرأت عمى المسؤولية االجتماعية لدى الطمبة الراشدين. أظيرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التزام الطمبة بالمسؤولية االجتماعية والتي 

 لجنس وكانت الفروق لصالح اإلناث.ُتعزى لمتغير ا
 ثانيًا : الدراسات التي تناولت التضحية الشخصية :

دراسة ىدفت إلى ( (Hoogervorst et al.,2012أجرى ىوجرفورست وآخرون      
توضيح مدى تأثير التضحية الذاتية لمقائد عمى آثار سموك ىذا القائد عمى التابعين 

تائج عن تأثير التضحية بالذات بشكل إيجابي بشعور وتضميناتيا لممؤسسات, وأسفرت الن
القائد باالنتماء لممجموعة التي يتولى اإلشراف عمييا, , إلى جانب قد يزيد شعور القادة 
باالنتماء من التضحية بالذات خاصة بين القادة ذوى المستوى المنخفض في القوة الذاتية, 

القوة الذاتية تضحية بالذات بصرف النظر  بينما يظير عمى القادة ذوى المستوى المرتفع في
 عن شعورىم باالنتماء.

( دراسة كان (Mcandrew & Perilloux,2012كما قدم مكندرو وبيرلوكس      
موضوعيا ىل اإليثار التنافسي الذي ينطوي عمى التضحية بالذات ىو نشاط ذكوري بالدرجة 

ور واإلناث موزعين عمى ثبلث ( من الطبلب الذك 87األولى؟ وذلك عمى عينة قواميا )
مجموعات واستخدم الباحثان مقياس الشخصية باإلضافة لممشاركة في حل مشاكل 
المجموعة, أوضحت النتائج أن المجموعات التي تحتوي عمى اثنين من الذكور أكثر إيثارا 
من المجموعات التي تحتوي عمى اثنتين من اإلناث، وأن سمات الشخصية كانت مؤشرات 

فعالية لسموك اإليثار لدى الذكور مقارنة باإلناث, مما يوضح أن التنافس بين الذكور أكثر 
 يعد عوامل رئيسية في إثارة السموك اإليثاري الذي ينطوي عمى التضحية بالذات.

عن الدور الوسيط  (Dawley et al.,2010)داولى وآخرون وفي دراسة قام بيا      
المساندة التنظيمية المدركة والرغبة في التحول عن لمتضحية الشخصية في العبلقة بين 

( من األفراد في إحدى شركات التصنيع، وأشارت النتائج إلى 246العمل, عمى عينة قواميا )
أن التضحية الشخصية تتوسط بشكل جزئي العبلقة بين المساندة التنظيمية المدركة والرغبة 
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ل الدراسات التي تناولت مبلئمة العمل في التحول عن العمل. وتعد ىذه الدراسة من أوائ
الرغبة في التحول  -والتضحية الشخصية كوسيط داخل نموذج المساندة التنظيمية المدركة 

 عن العمل.
( دراسة ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين كبًل من اإليثار 3080كذلك قدم ناصر)      

لكمى وبين األنانية, والتعاطف بمكوناتو الفرعية )القيم, المشاعر, السموك( والمجموع ا
الوجداني واليوية الخمقية لدى عينة من طبلب ومعممي األزىر, والفروق بين الجنسين 

( من 391( فردًا, منيم)243وداللتيا باختبلف الطبلب والمعممين, وذلك عمى عينة قواميا )
, وكانت أىم ( طالبة31( طالبًا و)33( من طبلب وطالبات الجامعة بواقع )47المعممين, )

النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود عبلقة دالة بين اإليثار)القيم, المشاعر( والتعاطف 
الوجداني واألنانية واليوية الخمقية، ووجود ارتباط دال بين اإليثار)السموك( وكبًل من األنانية 

داني, ووجود أنماط واليوية الخمقية, وعدم وجود ارتباط بين اإليثار)السموك( والتعاطف الوج
متباينة من االرتباط لدى كل من العينتين تميز كل منيما عن األخرى في عبلقتيما 
االرتباطية, ووجود فروق دالة في اإليثار)السموك( والمجموع الكمى, بينما لم تظير فروق دالة 

 في كل من القيم والمشاعر.
وضيح دور التضحية في بت (Hwang & Charnley,2010)وقام ىاونج وتشارنمى      

تحقيق االنسجام في  الحياة األسرية , وذلك بيدف دراسة مرئية لسبلالت حياة أسر األطفال 
الكوريين الذين لدييم أخوة توحديين, حيث عرضت ىذه الدراسة نتائج دراسة استكشاف 

غم من لمسبلالت المرئية لحياة تسعة أطفال يعيشون مع أخ توحدي في كوريا الجنوبية, وبالر 
التحديات الشخصية والتوتر األسري، إال أنيا تأثرت تجارب كون الفرد "أخ" بقوة بالقيم 
الثقافية األسرية الكورية والتي تمعب التضحية من خبلليا دورا رئيسيا في تحقيق الحياة 

 األسرية المنسجمة . 
وبعض ( إلى التعرف عمى العبلقة بين اإليثار 3080كما ىدفت دراسة حسين)      

وجية الضبط(, عمى عينة مكونة من  –تقدير الذات -متغيرات الشخصية )األمن النفسي
أدبي( بكمية البنات  –( طالبة من طالبات الفرقة الثانية شعبة التعميم األساسي )عممي830)

( 20( طالبة من القسم األدبي, و)90لآلداب والعموم والتربية, جامعة عين شمس، بواقع)
م العممي. وقد أسفرت النتائج عن ووجود عبلقة دالة بين اإليثار واألمن طالبة من القس
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 النفسي، وتقدير الذات ووجية الضبط لدى طالبات شعبة التعميم األساسي.
( كان من أىم أىدافيا التعرف عمى أثر متغيري 3007كما قدمت العناني دراسة )     

( 868اإليثارية عمى عينة مكونة من ) الجنس والعمر والتفاعل بينيما عمى درجة المساعدة 
معممًا ومعممة تم اختيارىم من معممي رياض األطفال ومدرسي التعميم األساسي بمنطقة وادي 
السير, وأسفرت بعض نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة اإليثار تعزى 

 لمجنس وكانت الفروق في اتجاه الذكور.
( فقد كان من أىم أىدافيا التعرف عمى مدى تأثير Bartel,2006 )  أما دراسة بارتيل      

( 808الوالدين واألقران عمى السموك االيثارى والتضحية لدى عينو من المراىقين تكونت من)
مراىق ومراىقة من الواليات المتحدة األمريكية, وأظيرت نتائج الدراسة أن السموك االيثارى 

, كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في السموك لدى األبناء يتأثر بالوالدين
اإليثاري تعزى لمعمر, في حين وجدت فروق بين الجنسين في السموك االيثارى وكانت 

 الفروق باتجاه اإلناث .
 ثالثًا: الدراسات التي تناولت االنتماء لموطن:

االختبلفات االجتماعية ( التي ىدفت إلى الكشف عن 3082ىدفت دراسة المشعان)        
والثقافية في تجويد سموك المواطنة لدى الشباب الكويتي الجامع, عن وجود فروق دالة 
إحصائيا بين الذكور واإلناث في أبعاد المواطنة, حيث كان متوسط الذكور أعمى من متوسط 

عدم  اإلناث, كما لم تظير فروق دالة إحصائيا بين المحافظات في أبعاد المواطنة, كذلك
 وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في الدرجة الكمية لممواطنة.

( فقد ىدفت إلى البحث عن اتجاىات الفرد الجزائري نحو 3083أما دراسة شرناعى)      
ظاىرة اإلرىاب في عبلقتيا بالتدين والشعور باالنتماء لموطن, وتكونت عينة الدراسة 

من مستوى تعميم جامعي وىم يمثمون ثبلث فئات ىى: فئة  ( شاب وشابو جزائرية,200من)
( فرد,ًا وفئة الطبلب ممثمو بـ 800( فرد , فئة البطالة ممثمو أيضًا بـ )800العمال ممثمة بـ )

( طالٍب وطالبٍة جامعيين . وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة عكسية بين 800)
اء لموطن, كذلك أسفرت النتائج عن عدم وجود االتجاه نحو ظاىرة اإلرىاب والشعور باالنتم

فروق بين الجنسين في الشعور باالنتماء لموطن واالتجاه نحو ظاىرة اإلرىاب, كذلك لم 
 تظير فروق دالة بين فئة العمال والبطالة باختبلف المؤىل العممي.
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عوامل ( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين ال3083في حين أجرى العتيبي )       
النفسية واالجتماعية واالنتماء الوطني لدى طبلب الجامعات. تكونت عينة الدراسة من 

( طالبًا وطالبة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط االنتماء كان مرتفع لدى 8226)
الطمبة, كما توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة دالة إحصائيًا بين العوامل النفسية واالجتماعية 

اء الوطني, كما ظيرت فروق دالة إحصائيًا في االنتماء الوطني ُتعزى إلى اختبلف واالنتم
 الجامعة والمستوى التعميمي لؤلب واألم ومتوسط دخل األسرة.

( الكشف عن عبلقة االنتماء بكل من ىوية األنا 3080واستيدفت دراسة المزروع )       
الفروق بيم طبلب وطالبات جامعة أم واالستعداد لمتضحية بالنفس من أجل الوطن ومعرفة 

القرى في دافعية االنتماء وفي االستعداد لمتضحية في سبيل الوطن, وذلك عمى عينة قواميا 
( من اإلناث. أوضحت النتائج إلى 806( من الذكور و)886( طالبًا وطالبة منيم )383)

األنا  واالستعداد  أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيًا بين دافعية االنتماء وكل من ىوية
لمتضحية لدى طمبة الجامعة, كما لم تظير فروق دالة إحصائيًا في دافعية  االنتماء وىوية 

 األنا واالستعداد لمتضحية في سبيل الوطن تعزى لمتغير الجنس.
( ىدفت إلى التعرف عمى مستوى التوافق النفسي 3080في حين أن دراسة الطبلع )

رات الفمسطينيات المحررات من السجون االسرائمية والعبلقة بين واالنتماء لموطن لدى األسي
التوافق النفسي واالنتماء لموطن لديين, كذلك التعرف عمى الفروق في التوافق النفسي 

أسيرة  10واالنتماء لدى األسيرات والبلتي لم يتعرضن لؤلسر, وذلك عمى عينة قواميا )
قياس التوافق النفسي واالنتماء لموطن إعداد لم يتعرضن لؤلسر( .طبق عمى العينة م 310و

الباحثة. توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة بين التوافق النفسي واالنتماء لموطن لدى األسيرات 
المحررات, كما ظيرت فروق دالة إحصائيًا بين األسيرات وغير األسيرات في التوافق النفسي 

 ي لم يتعرضن لؤلسر في االنتماء لموطن.في حين لم تكن الفروق دالة بين األسيرات والبلت
( دراسة كان من أىدافيا  التعرف عمى الكيفية التي يمكن من 3009وقدم حمدان )     

خبلليا تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب لمواجية تحديات العولمة, كما ىدفت إلى تحديد دور 
م الذي ننشده البد أن يقوم األسرة في تدعيم قيم المواطنة  وتوصمت الدراسة إلى أن التعمي

عمى عدة ركائز في المستقبل المتطور ومنيا : تدعيم اليوية وتعميق االنتماء, وتربية 
المسؤولية االجتماعية وذلك من خبلل تعزيز وتنمية شعور الناشئة بالمسؤولية االجتماعية 
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 وتأكيد دوره ومسؤوليتو تجاه المجتمع.
( نموذج لدور الجامعة في بناء 3008د ومساعدة )في حين قدم كل من محمود ومحم      

الشخصية القادرة عمى تعظيم االنتماء الوطني, من خبلل التعرف عمى معالم ىذه الشخصية 
كما ىي موصوفة في األدبيات المتعمقة بالموضوع , باإلضافة لفيم نسبي لمواقع الذي تعيشو 

لطمبة, تم إجراء مقاببلت شبو مقننة مع الجامعات. والتعرف عمى معالم ىذا الواقع كما يراه ا
( طالب من طمبة جامعة اليرموك باألردن المسجمين في الفصل الثاني من العام 60)

, وتم اختيار المشاركين بشكل مقصود. كشفت نتائج تحميل  3008/  3007الدراسي 
ضافة إلى بيانات المقاببلت عن وعى الطمبة بمفيوم االنتماء كواحد من قيم المواطنة, باإل

وعييم بأىمية الجامعة كمرحمة محورية في تعظيم االنتماء الوطني, من خبلل إدراكيم 
لطبيعة دور الجامعة في بناء الشخصية القادرة عمى تعظيم االنتماء الوطني. وقد كشفت 
النتائج أيضا أن المدخل االخبلقى وثقافة الحوار ىما محوران رئيسيان في تفعيل دور 

 ناء الشخصية الوطنية القادرة عمى تعظيم االنتماء لموطن.الجامعة في ب
( طبيعة العبلقة بين كل من سمات الشخصية )االجتماعية, 3007كما فحص الحداد)     

االندفاعية, المسؤولية, تقدير الذات, القمق, االستقبلل(باالنتماء التنظيمي في ظل متغير 
من طبلب وطالبات جامعة األزىر بغزة  ( طالباً 310الجنس, وتكونت عينة الدراسة من )

( من اإلناث , وتم اختيار العينة 848( من الذكور, و)809بالمستوى الدراسي الرابع, منيم )
بطريقة عشوائية, وأسفرت النتائج عن وجود عبلقة دالة إحصائيا بين غالبية سمات 

قبلل ( واالنتماء التنظيمي الشخصية ) االجتماعية, االندفاعية, المسئولية, تقدير الذات, االست
كما أظيرت النتائج وجود فروق بين الذكور واإلناث في)االنتماء التنظيمي, االجتماعية, 

 والمسؤولية, تقدير الذات, االستقبللية ( وكانت الفروق في اتجاه الذكور.
( في التعرف عمى االنتماء الوطني لطبلب 3007وتمثل اليدف من دراسة رجعية )     
( طالبًا وطالبة من 180عة في ضوء بعض المتغيرات النفسية عمى عينة مكونة من )الجام

مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية متباينة وكذلك من تخصصات أكاديمية مختمفة. 
كشفت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيًا بين االنتماء الوطني وكل من 

والتطابق االجتماعي/ التمرد. كما وجدت فروق دالة التعاطف والتمركز حول الذات 
إحصائياً  في االنتماء لموطن تعزى لمتغيري  الجنس وكانت الفروق باتجاه اإلناث ومتغير 
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المستوى الثقافي لؤلسرة وكانت الفروق باتجاه الطبلب المنتمين لؤلسر ذات المستوى الثقافي 
 في االنتماء لموطن تعزى لمتغير  ً المنخفض, في حين لم تكن الفروق دالة إحصائيا

 التخصص العممي.
( التعرف عمى درجة االنتماء لدى معممي 3007في حين استيدفت دراسة العنابي)     

األطفال في األردن ومعرفة أثر كل من الجنس والحالة االجتماعية والعمر عمى درجة 
مين. طبقت الباحثة استبانو من االنتماء األسري والوطني والميني واالنتماء الكمي لدى المعم

الميني, تألفت  –الوطني -إعدادىا لقياس ثبلثة أنواع من االنتماء ىي: االنتماء األسري
( معممًا ومعممة تم اختيارىم من رياض األطفال والمدارس األساسية 868عينة الدراسة من )

العينة, كما لم  في منطقة وادي السير. وتوصمت الدراسة إلى ارتفاع درجة االنتماء لدى
 تظير فروق دالة إحصائيًا في االنتماء تعزى لمتغيرات: الجنس والحالة االجتماعية والعمر.

( بالتعرف عمى الفروق في درجة االنتماء لموطن بين تبلميذ 3006واىتم السيد )        
إناث ( من الريف والحضر, والتعرف عمى مدى فاعمية  –المرحمة اإلعدادية ) ذكور 

برنامج المقترح لدعم الشعور باالنتماء لموطن لدى تبلميذ الحمقة الثانية من التعميم ال
االساسى, كما اىتم بكيفية تعديل السموك غير المرغوب فيو بسموك أخر مرغوب فيو والعمل 

( تمميذ من تبلميذ المرحمة اإلعدادية  600عمى تعزيزه, وقد بمغت عينة الدراسة المقارنة من)
( من التبلميذ  64( من أصل )  38لشرقية كما تكونت عينة الدراسة التجريبية )بمحافظة ا

منخفضي الشعور باالنتماء لموطن, وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في الشعور باالنتماء قبل تطبيق البرنامج لصالح 

لة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة من الريف الذكور, وعدم وجود فروق ذات دال
والحضر في الشعور باالنتماء لموطن كدرجة كمية أو كأبعاد فرعية , ووجود فروق دالة 
إحصائيا بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في الشعور باالنتماء لموطن, 

ت الذكور واإلناث بالمجموعة ولم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجا
 التجريبية في الشعور باالنتماء لموطن بعد تطبيق البرنامج

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن اتجاىات طبلب المرحمة 3001كما أجرى الصبيح)      
الثانوية نحو المواطنة, والتعرف عمى عبلقة ىذا المفيوم ببعض المؤسسات االجتماعية 

( طالبًا من طبلب الصف 840المسجد. عمى عينة مكونة من )وىى: األسرة, المدرسة, و 
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الثالث في إحدى المدارس الثانوية في مدينة الرياض من القسمين العممي والشرعي, تراوحت 
( سنة. وأظيرت النتائج أن لدى الطبلب مواطنة عالية ال سيما  33- 86أعمارىم ما بين )

دراكو, ويؤيد ذلك أن نس بة الذين يرون أن الدفاع عن الوطن واجب في الشعور بالواجب وا 
 98%( , والذين يرون أن عمييم طاعة ولى األمر تجاوزت نسبتيم ) 90عمييم تجاوز )

%(, أما 96%(, والذين يرون أن عمييم المحافظة عمى الممتمكات العامة تجاوزت نسبتيم)
%(, والذين يرون 93الذين يرون أن عمييم المحافظة عمى سمعة الوطن فقد تجاوزت نسبتيم)

%(, ويرى الباحث أن الوعي 91أنو يجب عمييم الصدق في العمل تجاوزت نسبتيم )
بالواجبات لو عبلقة ارتباط بما يتعممو الطالب من أسرتو, وما يتعممو في المدرسة وما يسمعو 
من خطيب المسجد, كما ويؤكد الباحث أن ىذه المؤسسات الثبلث تعمم جزءًا من المواطنة 

واجبات المواطن ,أما حقوق المواطن فمم يظير في الدراسة أن بينيا وبين المؤسسات وىى 
 االجتماعية الثبلث عبلقة ذات داللة إحصائية.

( في التعرف عمى واقع الشعور باالنتماء إلى 3000وتمثل اليدف من دراسة العيسى)    
ديد الفروق في درجات الوطن والمجتمع لدى طبلب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض, وتح

المستوى  -الشعور باالنتماء لموطن والمجتمع بين الطبلب في ضوء متغيرات) التخصص
المستوى االقتصادي لؤلسرة(. تكونت عينة الدراسة من -التعميمي لكل من األب واألم 

( طالبًا من طبلب المرحمة الثانوية. أوضحت نتائج  الدراسة النتائج أن مستوى 746)
ء لموطن لدى الطبلب كان مرتفع. فيما لم تظير فروق دالة إحصائيًا بين الطبلب في االنتما

مستوى الشعور باالنتماء لموطن تعزى لمتغيري  المستوى االقتصادي والتخصص العممي في 
حين كانت الفروق دالة إحصائيًا بين الطبلب في مستوى الشعور باالنتماء لموطن والتي 

 تعميمي لؤلب واألم.تعزى لمتغير المستوى ال

( فقد استقصت االختبلف في االنتماء النفسي لدى طمبة 3003أما دراسة البيتي)     
الجامعة العائدين من الميجر وأقرانيم المقيمين في الجميورية اليمنية, باإلضافة إلى التعرف 

احثة عمى مدى تأثير الجنس والتخصص وعدد الزيارات عمى االنتماء النفسي. واعتمدت الب
في جمع بيانات الدراسة عمى مقياس االنتماء والذي يقيس أربعة أبعاد لبلنتماء النفسي وىي: 

( طالب وطالبة. 130االنتماء لمذات واألسرة والمجتمع والوطن. تألفت عينة الدراسة من )
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في االنتماء الوطني بين الطبلب العائدين من 
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لميجر وأقرانيم المقيمين في اليمن وكانت الفروق في اتجاه المقيمين في اليمن, في حين لم ا
تكن الفروق دالة إحصائيًا في االنتماء األسري واالجتماعي بين الطبلب العائدين من 
الميجر وأقرانيم المقيمين في اليمن, كما لم تظير فروق دالة إحصائيًا في االنتماء النفسي 

ب العائدين من الميجر وأقرانيم المقيمين في اليمن تعزى لمتغير الجنس والمستوى بين الطبل
الدراسي, وكانت الفروق دالة إحصائيًا في االنتماء النفسي بين الطبلب العائدين من الميجر 

 وأقرانيم المقيمين في اليمن والتي تعزى لمتغير عدد الزيارات.
لكشف عن العبلقة بين االنتماء وبعض المتغيرات ( إلى ا8993ىدفت دراسة عبداهلل)       

االنبساط واالنطواء(عمى عينة  –التوافق الدراسي  -تقدير الذات -النفسية المتمثمة في )القمق
( طالبًا وطالبة من طمبة جامعة أسيوط. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة 830قواميا )

دير الذات والتوافق الدراسي واالنبساط/ موجبة دالة إحصائيًا بين االنتماء وكل من تق
 االنطواء, كما تبين وجود عبلقة سالبة دالة إحصائيًا بين االنتماء والقمق.

 التعقية علَ الذراسات الساتقة:
 ما يمى: إلىأشارت نتائج الدراسات السابقة 

ت  توصمت بعض الدراسات إلى وجود عبلقة بين المسؤولية االجتماعية وبعض المتغيرا    
لدى الشباب الجامعي مثل )الوعي بالعولمة, الكفاءة الذاتية المدركة, منظومة القيم الممارسة, 

(, وعوض 3082كدراسة قاسم)الحكم األخبلقي, التوافق الدراسي والتحصيل األكاديمي ( 
براىيم ) 3083(, والزبون )3082وعونى ) (.كما أظيرت 8997( والزىراني )3004(, وا 

المسؤولية االجتماعية والتي تعزى لى وجود فروق بين الشباب الجامعي في بعض الدراسات إ
( 3082لمتغير ) النوع, العمر, التخصص األكاديمي, الحالة االجتماعية( كدراسة قاسم)

(  3004إبراىيم ) Kennemer(2002)(, 8997( والزىراني )8989والدليمي)
, ووجود فروق في  Schaic & Parham,( 1974) Hantz(1985)( , 3083الزبون)

( , في 8989العممي (, الدليمي ) -المسؤولية االجتماعية تعزى إلى التخصص ) األدبي 
حين لم تظير بعض الدراسات  فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في المسؤولية 

( , كما أظيرت بعض الدراسات عدم وجود فروق دالة (Kennemer,2002 االجتماعية 
(, والعمري 3080بين درجات الطمبة في التخصصين العممي واألدبي كدراسة قاسم)إحصائيًا 

 ( .3082عوض و عونى ) ( , 3007)
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تناولت العبلقة  Hoogervorst et al.(2012لوحظ وجود دراسة واحدة فقط أجراىا )     -
ال  بين التضحية بالذات واالنتماء , حيث أوضحت الدراسة أن المستوى المرتفع من التضحية

 & Mcandrewيتأثر بشعور الفرد باالنتماء. كما توصمت بعض الدراسات كدراسة )
Perilloux (2012  إلى أن سمات الشخصية كانت مؤشرات أكثر فعالية لسموك اإليثار

لدى الذكور مقارنة باإلناث مما يوضح أن التنافس بين الذكور "وسموك اإلظيار" يعد عوامل 
إليثاري الذي ينطوي عمى التضحية بالذات ,  في حين اىتمت رئيسية في إثارة السموك ا
تأثير الوالدين واألقران عمى  بالتعرف عمى مدى Partel (2006)بعض الدراسات كدراسة 
أن السموك اإليثاري لدى األبناء يتأثر بالوالدين , وأظيرت الدراسة  السموك اإليثاري والتضحية

ن التضحية تحقق االنسجام في الحياة أ Hwang & Charnley ( 2010)كما وجد .
 األسرية.

كما اىتمت بعض الدراسات بالتعرف عمى العبلقة بين السموك اإليثاري والتضحية وبعض     -
المتغيرات مثل)األنانية( وأظيرت ان ىناك عبلقة ارتباط سالبة دالو بين التضحية واألنانية, 

اك عبلقة موجبة دالو بين ( أن ىن3080بينما وجدت دراسات أخرى كدراسة حسين )
التضحية  وكل من )األمن النفسي, تقدير الذات, وجية الضبط (. في حين بحثت بعض 

( التي أظيرت أن 3007العناني )الدراسات في الفروق بين الجنسين في التضحية كدراسة 
( التي أظيرت (Partel 2006  ىناك فروق في وكانت الفروق في اتجاه الذكور, ودراسة 

 ىناك فروق وكانت الفروق في اتجاه اإلناث.أن 
وجدت دراسة واحدة بحثت العبلقة بين االنتماء واالستعداد لمتضحية بالنفس من أجل      -

( وتوصمت نتائجيا إلى عدم وجود عبلقة دالة 3080الوطن , وىي دراسة المزروع )
ة لدى طمبة الجامعة . إحصائيًا بين دافعية االنتماء وكل من ىوية األنا واالستعداد لمتضحي

في حين بحثت بعض الدراسات في العبلقة بين االنتماء لموطن لدى الشباب وبعض 
المتغيرات مثل ) اإلرىاب , العوامل النفسية واالجتماعية , التوافق النفسي, سمات الشخصية, 

توافق التعاطف والتمركز حول الذات والتطابق االجتماعي / التمرد, القمق, تقدير الذات, ال
الدراسي, االنبساط / االنطواء (, حيث أسفرت عمى وجود عبلقة بين االنتماء لموطن وجميع 

, الطبلع     (3007الحداد ) (, 3007(, رجعية ) 8993المتغيرات النفسية السابقة عبداهلل )
تدعيم اليوية وتعميق االنتماء, وتربية (, كما توصمت بعض الدراسات الى أن 3080)
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االجتماعية تأتي من خبلل تعزيز وتنمية شعور الناشئة بالمسؤولية االجتماعية  المسؤولية
 (.3009وتأكيد دوره ومسؤوليتو تجاه المجتمع ) حمدان ,

( التي 3006كما تبين ان بعض الدراسات اىتمت بالبرامج التدريبية كدراسة السيد )     -
لشعور باالنتماء لموطن لدى اىتمت  بالتعرف عمى مدى فاعمية البرنامج المقترح لدعم ا

تبلميذ الحمقة الثانية من التعميم االساسى, وتوصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في الشعور باالنتماء قبل تطبيق البرنامج لصالح 

 ( 3082( ومشعان ) 3080(, والمزروع)3007الذكور , في حين أظيرت دراسة العنابي )
 عدم وجود فروق بين الجنسين في الشعور باالنتماء لموطن.

عدم وجود دراسة تناولت العبلقة بين متغيرات البحث الحالي, باإلضافة إلى أيًا منيا لم ييتم  -
بتناول المسؤولية االجتماعية كوسيط بين متغيرات أخرى , وكان ىذا أدعى لعمل البحث 

 الحالي.  
 فرًض الثحث :

ارتباط دالة إحصائيا بين المسؤولية االجتماعية والتضحية واالنتماء توجد عبلقة   -8
 لموطن لدى الشباب الجامعي بمدينة الرياض.

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي وفقًا لمرتفعي ومنخفضي   -3
 .في االنتماء لموطن  المسؤولية االجتماعية

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي وفقًا لمرتفعي ومنخفضي   -2
 التضحية في االنتماء لموطن .

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس المسؤولية   -4
 االجتماعية وفقًا لمتغيري ) النوع , العمر (.

متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس المسؤولية  توجد فروق دالة إحصائيا بين  -1
 .الدخل الشيري ( –الحالة االجتماعية  –االجتماعية وفقًا لممتغيرات ) التخصص 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس التضحية   -6
 وفقًا لمتغيري) النوع , العمر (.

ين متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس التضحية توجد فروق دالة إحصائيا ب  -7
 .الدخل الشيري ( –الحالة االجتماعية  –وفقًا لمتغيرات  ) التخصص 
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تتناقص العبلقة بين درجات التضحية الشخصية ودرجات االنتماء لموطن لدى الشباب  -8
 .الجامعي عند العزل اإلحصائي لدرجات المسئولية االجتماعية

باالنتماء لموطن من الدرجة الكمية لممسؤولية االجتماعية والتضحية لدى الشباب يمكن التنبؤ   -9
 الجامعي.

 اإلجراءات املنيجية:
 أواًل: المنيج:

في ضوء أىداف الدراسة وتساؤالتيا اتبعت الباحثتان المنيج الوصفي االرتباطي المقارن 
 موضوع البحث.  لمبلئمتو لموضوع وأىداف البحث والذي يعتمد عمى وصف المتغيرات

 ثانيا: مجتمع البحث :
تألف مجتمع البحث من طبلب وطالبات جامعة األمام محمد بن سعود اإلسبلمية      

 ىـ.8426-8421المنتظمين في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 ثانيا: عينة البحث :

د بن سعود ( طالب وطالبة من طبلب جامعة األمام محم372تكونت عينة البحث من ) 
( 809)منيم  ( سنة ,34-88تراوحت أعمارىم الزمنية ما بين )اإلسبلمية بمدينة الرياض , 

( من اإلناث 864, و) 0.103انحراف معيارى   8.101من الذكور  بمتوسط عمرى 
وقد توزع أفراد العينة وفقًا لمخصائص 0.476, انحراف معيارى  8.619بمتوسط عمرى 

 الديمجرافية كالتالي:
 (8جدول )

 توزيع أفراد العينة وفقًا لممتغيرات الديمجرافية
 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 % 29.9 809 ذكور النوع
 % 60.8 864 إناث

 % 40.2 880 سنو 30-88من  العمر
 % 19.7 862 سنو فأكثر 34-38من 

 % 11.7 813 عمميالتخصـــــــــــــــــــص 
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 % 44.2 838 أدبي العممي
الحالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 عيةاالجتما
 % 16.4 814 متزوج

 % 42.6 889 غير متزوج
 % 12.8 847 لاير 2000أقل من  الدخل الشيري

 % 46.3 836 لاير 6000-2000من 
 

 ثالثًا: األدوات:
 مقياس المسؤولية االجتماعية:  -8

( عبارة 63( مقياس المسؤولية االجتماعية، ويتألف المقياس من )8989أعد الدليمي)       
الدرجة استنادًا إلى مدرج خماسي تبدأ من تنطبق دائمًا وتنتيي ببل تنطبق أبدًا،  وُتعطى

( صدق المقياس الظاىري بعرضو عمى عدد من المحكمين، أما 8989واستخرج الدليمي)
( وباستخدام معادلة 0.90الثبات فقد حسبو بطريقة التجزئة النصفية وبمغ معامل الثبات)

 (.0.94سبيرمان براون بمغ )
 صدق وثبات مقياس المسؤولية االجتماعية في البحث الحالي:

تم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس بحساب االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة      
( وجميعيا دالة عند 0.166 -0.848الكمية لممقياس وتراوحت قيم معامبلت االرتباط مابين)

 داخمي لممقياس.(، مما ُيشير إلى االتساق ال0.08مستوى )
( % بين أفراد العينة وكذلك 37كما تم حساب الصدق التميزي لممقياس بتحديد أدنى)   

( % من العينة ثم ُحسبت داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين، وكانت قيمة ت 37أعمى)
( بين متوسطات 0.08( مما يدل عمى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )  1.880= )

 مثين األدنى واألعمى مما ُيشير إلى القدرة التميزية لممقياس.درجات الث
كذلك تم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ وبمغ معامل الثبات الكمي 

 ( وُيعتبر معامل ثبات مرتفع .0.89لممقياس)
 مقياس التضحية الشخصية:  -3

( 47يتكون من )( مقياس التضحية و 3084أعدت كل من عبدالمقصود , وخريبة )      
( عبارة وبعد التضحية 87عبارة موزعة عمى بعدين ىما: بعد التضحية الشخصية وتقيسو )
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( عبارة، يجيب المفحوص عمى عبارات المقياس وفق ثبلث بدائل ىي: 20الزوجية وتقيسو )
وقد اعتمدت الباحثتان عمى بعد التضحية  ,8, أبدًا =  3, إلى حد ما =  2دائماً  = 
 لقياس متغير التضحية في البحث الحالي.الشخصية 

 صدق وثبات مقياس التضحية في البحث الحالي :
تم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس بحساب االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة     

( وجميعيا دالة 0.173 -0.242الكمية لممقياس وتراوحت قيم معامبلت االرتباط مابين )
 .ما ُيشير إلى اتساق عبارات المقياس( م0.08عند مستوى)

( % بين أفراد العينة وكذلك 37كذلك تم حساب الصدق التميزي لممقياس بتحديد أدنى)     
( % من العينة ثم ُحسبت داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين وكانت قيمة ت = 37أعمى)

( بين متوسطات 0.08** (  مما يدل عمى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )-2.728)
 درجات الثمثين األدنى واألعمى مما ُيشير إلى القدرة التميزية لممقياس.

كذلك تم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ وبمغ معامل الثبات الكمي     
 ( وُيعتبر مقبول.0.76لممقياس)

 مقياس االنتماء لموطن: -2
نتيجة لما الحظتو من قصور في أدوات  ( وذلك3088قامت بإعداد ىذه األداة خريبو)     

( عبارة ، موزعة عمي 18ككل من ) قياس االنتماء في المجتمع العربي, ويتكون المقياس
(عبارة, الُبعد الثاني 30األبعاد الثبلثة التالية:ـ الُبعد األول)االنتماء لؤلسرة( ويتكون من)

االنتماء لموطن( ويتكون (عبارة الُبعد الثالث) 89)االنتماء لآلخرين( ويتكون من)
أوافق = (عبارة, ويتم االستجابة عمي جميع عبارات المقياس وفق ثبلث بدائل ىي: 89من)
, وقد اعتمدت الباحثتان عمى بعد االنتماء لموطن لقياس 8, غير موافق= 3, أحيانًا= 2

 متغير االنتماء لموطن في البحث الحالي.
 حث الحالي:صدق وثبات مقياس االنتماء لموطن في الب

تم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس بحساب االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة     
( وجميعيا دالة عند 0.784-0.890الكمية لممقياس وتراوحت قيم معامبلت االرتباط مابين )

 ( مما ُيشير إلى اتساق عبارات المقياس. 0.08مستوى)
( % بين أفراد العينة وكذلك 37مقياس بتحديد أدنى)كذلك تم حساب الصدق التميزي لم    
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( % من العينة ثم ُحسبت داللة الفروق بين متوسطي المجموعتين، وكانت قيمة 37أعمى)
( بين متوسطات 0.01( , مما يدل عمى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) 4.332ت=)

 زية لممقياس.درجات الثمثين األدنى و األعمى مما ُيشير إلى القدرة التمي
كذلك تم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ وبمغ معامل الثبات الكمي   

 ( وىو معامل ثبات مرتفع.0.87لممقياس)
 رابعًا : األساليب اإلحصائية:

تم استخدام عدة أساليب إحصائية لمتحقق من ثبات وصدق أدوات البحث, واإلجابة       
 عمى تساؤالت البحث, وىي:

 .  Cronbach's alpha coefficientل ألفاكرونباخ معام -8
 .Pearson correlation coefficientمعامل االرتباط لــــ بيرسون  -3
  T-Testاختبار )ت(لمعينتين المستقمتين -2
 . Correlation Parietalمعامل االرتباط الجزئي  -4
 .   Stepwise Multiple Regression Analysisتحميل االنحدار المتدرج  -1

 ائج الثحث ًتفسريىا:نت
 أواًل: بالنسبة لمفرض األول: 

الذى ينص عمى أنو "  ُتوجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بين التضحية والمسؤولية      
 االجتماعية واالنتماء لموطن لدى الشباب الجامعي  بمدينة الرياض".

 Pearsonولئلجابة عمى ىذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون       
correlation  لحساب االرتباط بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التضحية

 والمسؤولية االجتماعية واالنتماء لموطن. والجدول التالي يوضح قيم معامبلت االرتباط.
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 (3جدول )
 اء لموطن" معامبلت االرتباط بين درجات عينة الدراسة عمى مقياس التضحية والمسؤولية االجتماعية واالنتم

 

 المسؤولية االجتماعية التضحية المتغير
 

 االنتماء لموطن
 معامل االرتباط معامل االرتباط

0.389** 0.444** 
 

( بين 0.08يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى )     
 ينة البحث. كل من التضحية والمسؤولية االجتماعية واالنتماء لموطن لدى أفراد ع

ولئلجابة عمى الفرض الثانى الذى ينص عمى " توجد فروق دالة إحصائيًا بين      
 متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي المسئولية االجتماعية في االنتماء لموطن ".

والجدول   T. Test Independent sampleلمعينات المستقمة ُاستخدم اختبار)ت(      
 رنة.التالي يوضح نتائج المقا

 (2جدول )
 مرتفعي ومنخفضي المسئولية االجتماعية في االنتماء لموطنقيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات 

 

 8الفئات المتغير
 

درجة  ع م ن
 الحرية

 قيمة)ت(

المسئولية 
 االجتماعية

مرتفعي 
 المسئولية

828 12.88 1.678 361 6.400 

منخفضي 
 المسئولية

839 48.33 7.190 

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا بين مرتفعي ومنخفضي المسئولية 
االجتماعية في درجة االنتماء لموطن, وكانت الفروق في اتجاه مرتفعي المسئولية 

 االجتماعية.
ولئلجابة عمى الفرض الثالث الذى ينص عمى: "توجد فروق دالة إحصائيًا بين      

 ومنخفضي التضحية الشخصية فى االنتماء لموطن ".  متوسطات درجات مرتفعي
والجدول   T .Test Independent sampleلمعينات المستقمة ُاستخدم اختبار)ت(      

 التالي يوضح نتائج المقارنة.
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 (4جدول )
 مرتفعي ومنخفضي التضحية الشخصية في االنتماء لموطنقيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات 

درجة  ع م ن الفئات رالمتغي
 الحرية

 قيمة)ت(

التضحية 
 الشخصية

مرتفعي 
 التضحية 

821 13.33 1.678 312 20.887 

منخفضي 
 التضحية

830 49.02 7.190 

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًا بين مرتفعي ومنخفضي        
 في اتجاه مرتفعي التضحية. التضحية الشخصية في درجة االنتماء لموطن, وكانت الفروق

ولئلجابة عمى الفرض الرابع الذى ينص عمى: "توجد فروق دالة إحصائيًا بين        
متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس المسؤولية االجتماعية ُتعزى لمتغير ) 

 العمر (" .  -النوع
 T .Test Independent sampleُاستخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة         

 والجدول التالي يوضح نتائج المقارنة.
 (1جدول )
 طمبة الجامعة عمى مقياس المسؤولية االجتماعيةقيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات 

 العمر (  –وفقًا لمتغيري ) النوع  
 

درجة  ع م ن الفئات المتغير
 الحرية

 قيمة)ت(

  38.838 2.104 809 ذكور النوع
378 

8.876 
 28.23 8.307 864 إناث

  39.683 1.488 880 سنو 30-88من  العمر
378 

 
 24.389 6.941 862 سنو 34-38من  0.293

 

 يتضح من الجدول السابق األتي:
وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المسؤولية -
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 إناث( وكانت الفروق في اتجاه اإلناث.  –االجتماعية  وفقًا لمتغير النوع ) ذكور 
عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المسؤولية -

 ( سنو. 34 – 38( و)  30 – 88االجتماعية وفقًا لمتغير العمر ) 
 

ولئلجابة عمى الفرض الخامس الذى ينص عمى: "توجد فروق دالة إحصائيا بين      
ات درجات عمى مقياس المسئولية االجتماعية ُتعزى لمتغير)التخصص العممي, الحالة متوسط

 االجتماعية, الدخل الشيري(". 
والجدول  T .Test Independent sampleُاستخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة      

 التالي يوضح نتائج المقارنة.
 (6جدول )

 طمبة الجامعة عمى مقياس المسؤولية االجتماعية وفقًا لمتغيراتت قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجا
 الدخل الشيري (  -الحالة االجتماعية –) التخصص العممي  

 

درجة  ع م ن الفئات المتغير
 الحرية

 قيمة)ت(

التخصص 
 العممي

  21.438 7.376 813 عممي
378 

 
 38.321 1.848 838 أدبي 0.114

الحالة 
 االجتماعية

  20.172 1.828 814 تزوجغير م
378 

 
 24.739 6.974 889 متزوج 0.384

الدخل 
 الشيري

  42.790 80.416 847 لاير 2000أقل من 
378 

 
 0.103 8.186 836 لاير6000-2000من  3.398

 

 يتضح من الجدول السابق اآلتي:
ياس المسؤولية عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مق-

 أدبي(. -االجتماعية وفقًا لمتخصص العممي ) عممي 
عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس التضحية  -

 غير متزوج (. –وفقًا لمحالة االجتماعية ) متزوج 
ضحية وفقًا وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الشباب عمى مقياس الت -

لاير ( وكانت الفروق في اتجاه  6000 –لاير  2000من –لاير 2000لمدخل الشيري) أقل من 
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 لاير. 2000الفئة ذات الدخل األقل من 
ولئلجابة عمى الفرض السادس الذى ينص عمى:" توجد فروق دالة إحصائيا بين       

 -ُتعزى لمتغير )النوعمتوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس التضحية الشخصية 
 العمر(". 
والجدول   T .Test Independent sampleُاستخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة      

 التالي يوضح نتائج المقارنة.
 (7جدول )

طمبة الجامعة عمى مقياس التضحية وفقًا لمتغيري ) قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات 
 العمر (  –النوع 

درجة  ع م ن الفئات رالمتغي
 الحرية

 قيمة)ت(

 378 80,742 4.681 809 ذكور النوع
 

0.803 
 8.806 2.633 864 إناث

 30-88من  العمر
 سنو

880 4,846 80.868 378 0.876 

 34-38من 
 سنو

862 2.922 9.363 

 

 يتضح من الجدول السابق التالي:
جات العينة عمى مقياس التضحية وفقًا عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات در  -

 لممتغير النوع 
 إناث (,  –) ذكور 

عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس التضحية -
 وفقًا لمتغير

 (. 34 – 38( و )  30 – 88العمر )      
الة إحصائيا بين ولئلجابة عمى الفرض السابع الذى ينص عمى : "توجد فروق د      

متوسطات درجات الشباب الجامعي عمى مقياس التضحية ُتعزى لمتغير ) التخصص 
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 العممي, الحالة االجتماعية, الدخل الشيري ( ".
والجدول  T .Test Independent sampleُاستخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة        

 التالي يوضح نتائج المقارنة.
 (8جدول )

 طمبة الجامعة عمى مقياس التضحية وفقًا لمتغيراتاللة الفروق بين متوسطات درجات قيمة )ت( لد
 الدخل الشيري (  -الحالة االجتماعية –) التخصص العممي  

درجة  ع م ن الفئات المتغير
 الحرية

 قيمة)ت(

التخصص 
 العممي

  8.614 2.648 813 عممي
378 

8.074 
 80.701 4.789 838 أدبي

الحالة 
 تماعيةاالج

  80.868 4.078 814 أعزب
378 

0.802 
 9.363 2.91 889 متزوج

الدخل 
 الشيري

 2000أقل من 
 لاير

847 4.291 9.180  
378 

0.701 

-2000من 
 لاير6000

836 2.18 9.78 

 يتضح من الجدول السابق اآلتي:
تضحية وفقًا وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس ال-

 أدبي( وكانت الفروق في اتجاه التخصص األدبي. -لمتخصص العممي ) عممي 
عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس التضحية  -

 غير متزوج (. –وفقًا لمحالة االجتماعية ) متزوج 
الشباب عمى مقياس التضحية  عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة -

 لاير (. 6000 –لاير  2000من –لاير 2000وفقًا لمدخل الشيري ) أقل من 
 

" تتناقص العبلقة بين درجات التضحية لئلجابة عمى الفرض الثامن الذى ينص عمى :       
 الشخصية ودرجات االنتماء لموطن عند العزل اإلحصائي لدرجات المسئولية االجتماعية".
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وذلك لحساب االرتباط  parietal correlationتم استخدام معامل االرتباط الجزئي        
بين درجات التضحية الشخصية والدرجات عمى مقياس االنتماء لموطن بعد عزل درجات 
المسؤولية االجتماعية إحصائيًا, والجدول التالي يوضح قيم معامبلت االرتباط بين الدرجات 

شخصية والدرجات عمى مقياس االنتماء لموطن بعد تحييد درجات عمى مقياس التضحية ال
 المسئولية االجتماعية.

 (9جدول )
المسئولية االجتماعية عن العبلقة بين التضحية قيم معامبلت االرتباط البسيط والجزئي  بعد عزل درجات 

 الشخصية واالنتماء لموطن
 معامبلت االرتباط  المتغير المتغير

المسئولية 
 ماعيةاالجت

التضحية / االنتماء 
 لموطن

 الجزئي البسيط

 *0.869 **0.389 الدرجة الكمية
 

يتضح من الجدول السابق أنو عندما تم عزل درجات المسئولية االجتماعية تناقصت قيمة    
( إلى 0.389معامل االرتباط بين درجات التضحية الشخصية ودرجات االنتماء لموطن من )

 (.0.01رتباط دال إحصائيًا عند مستوى )( وىو معامل ا0.869)
لئلجابة عمى الفرض التاسع الذى ينص عمى: " يمكن التنبؤ باالنتماء لموطن من درجات    

 الشباب الجامعى عمى مقياسي التضحية والمسؤولية االجتماعية".
 Multiple Regression Analysisاستخدمت الباحثتان تحميل االنحدار المتعدد        

شف عن العبلقة بين التضحية والمسؤولية االجتماعية بوصفيا المتغيرات المستقمة المتنبئة لمك
وقد أسفرت نتائج تحميل االنحدار المتعدد عن إدراج واالنتماء لموطن بوصفو المتغير المتنبأ بو، 

أقوي  ) المسؤولية االجتماعية ( في معادلة االنحدار المتعدد وذلك في الخطوة األولي باعتبارىا
المتغيرات المستقمة تأثيرا عمي المتغير التابع )االنتماء لموطن (، وفي الخطوة الثانية تم إدراج ) 
التضحية ( في معادلة االنحدار المتعدد باعتبارىا ثاني أقوى المتغيرات المستقمة تأثيرا عمى 

ل االنحدار المتعدد (, والجدوالن التاليان يوضحان نتائج تحميالمتغير التابع) االنتماء لموطن
 لمتعرف عمى المتغيرات التي تنبأت بدرجات االنتماء لموطن.
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 ( 80جدول )
 تحميل االنحدار المتعدد لمتعرف عمى المتغيرات التي تسيم في التنبؤ باالنتماء لموطن

مصدر 
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

معامل  قيمة )ف(
 التحديد

  8268.840 3 3733.388 االنحدار
28.886 

 
 21.780 370 9648.884 البواقي 0.330

  373 83264.091 االجمالي
 

 (88جدول )
 نتائج تحميل االنحدار لمتعرف عمى ثوابت المتغيرات التي تتنبأ بدرجات االنتماء لموطن

المتغيرات 
 المستقمة

الخطأ  قيمة الثابت
 المعياري

مستوى  قيمة )ت( قيمة بيتا
 الداللة

المسؤولية 
 6.878 0.298 0.081 0.808 االجتماعية

0.000 

 0.001 3.838 0.868 0.084 0.327 التضحية
 0.000 4.821  2.871 88.722 ثابت االنحدار

يتضح من الجدولين السابقين وجود تأثير دال إحصائيًا تسيم بو المتغيرات )المسؤولية       
ي التنبؤ باالنتماء لموطن لدى أفراد عينة الدراسة، حيث االجتماعية والتضحية الشخصية( ف

كان متغير المسؤولية االجتماعية من أقوى المتغيرات قدرة عمى التنبؤ باالنتماء لموطن يميو 
( أي أن 0.330قد بمغت ) (R2)التضحية الشخصية, كما يتضح أن قيمة معامل التحديد 

ن التباين الكمي في الدرجات عمى مقياس (% م33المسؤولية االجتماعية والتضحية تفسر )
 االنتماء لموطن، وبناًء عمى ما سبق ُيمكن التنبؤ بمعادلة االنحدار المتعدد عمى النحو التالي:

 0.327)المسؤولية االجتماعية(+0,808)ثابت االنحدار(+  88.722االنتماء لموطن = 
 )التضحية(.

 تفسري النتائج:
( 0.08وجود ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى )إلى أشارت نتائج الفرض األول     

بين كل من التضحية والمسؤولية االجتماعية واالنتماء لموطن لدى أفراد عينة 
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( حيث أشارت إلى عدم 3080البحث, وقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة المزروع )
فسير ىذه النتيجة إلى أن وجود عبلقة بين االستعداد لمتضحية واالنتماء لموطن, ويمكن ت

الفرد إذا كان مرتبط وجدانيًا باآلخرين من حولو, بفيم واىتمام ومشاركة وتعاون والتزام 
وشعور بمدى مسؤوليتو تجاىيم, واىتمامو بما يساعدىم في تحقيق أىدافيم, وتقبمو ليذا 

ل دون الدور وما يترتب عميو من تحمل تبعات ىذا الدور, وتذليل المشكبلت التي تحو 
الوصول لتحقيق األىداف المنشودة لمن حولو, كمما عكس ذلك مدى انتماء الفرد لآلخرين 
من حولو ) أسرتو, أصدقاؤه, دينو, ووطنو(, وتضحيتو طواعية بدون إجبار بالغالي والنفيس 
ألجل تحقيق األىداف العامة, أي أن الفرد الذي يشعر بمسؤوليتو تجاه حقوق اآلخرين 

م, والتطوع لمقيام بالميام واألنشطة ذات التأثير االيجايى في المجتمع  والتعاطف معي
ومساىمتو االيجابية لرفعة ورقى ونيوض ىذا المجتمع  والتضحية من أجل اآلخر  بإخبلص 
نكار لمذات, وتحمل المشاق والمسؤولية االجتماعية بما تحتويو من نيو صادقة وعقيدة  وا 

 Wang & Juslin,2012; Derridaمدى انتماؤه لوطنوراسخة  تجاه وطنو , فيذا يعكس 
& Schillerthus,1998 ; Impett, et al. ,2012; Zhang,2012))الشعور  , كما أن

بالمسؤولية االجتماعية لؤلفراد نحو وطنيم يتوقف عمى مدى شعورىم بالوالء واالنتماء ليذا 
والشك أن انتماء الفرد لوطنو يكون طبيعيًا مقابل تمتعو بالمسؤولية االجتماعية فيناك  الوطن

يتصف عبلقة بين المسئولية االجتماعية والتضحية واالنتماء لموطن, بمعنى أن الفرد الذي 
بالمسئولية االجتماعية يتمتع بانتماء قوي لوطنو عمى عكس الشخص الذي يتمتع بمستوى 

 ضعيف من المسئولية االجتماعية يكون انتماءه لوطنو ضعيف.
وجود فروق دالة إحصائيًا بين أما ما يتعمق بالفرض الثاني فقد أشارت النتائج        

درجة االنتماء لموطن, وكانت الفروق في اتجاه مرتفعي ومنخفضي المسؤولية االجتماعية في 
أن شعور الفرد بمسؤوليتو تجاه ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى  مرتفعي المسئولية االجتماعية,

وطنو بما تشممو من ) فيم, اىتمام, مشاركة, تعاون, التزام ( تجعمو يميل دائمًا لتقديم يد 
وطن, كما تدفعو إلى التضحية بكل ما تشممو من العون والمساعدة والرعاية واالىتمام بيذا ال

معنى من أجل تقدم الوطن والنيوض بو. فقد أشار عمماء النفس أن الشخص السوي ىو 
ذلك الشخص الذي يشعر بالمسؤولية االجتماعية تجاه اآلخرين, ويتمتع بالعطاء والتعاطف 

 (.8996والتفاعل االيجابي مع اآلخرين) عثمان, 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Impett%2C%20Emily%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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جود فروق دالة إحصائيًا بين مرتفعي  وضحت نتائج الفرض الثالثفي حين أ       
ومنخفضي التضحية الشخصية في درجة االنتماء لموطن, وكانت الفروق في اتجاه مرتفعي 

فكمما زاد ارتباط الفرد بربو والتزامو دينيًا, زاد انتماؤه  وتبدو ىذه النتيجة منطقية  ,التضحية
ي النجاز الميام المطموبة وحل المشكبلت التي تواجو ذلك لممجتمع الذي ينتمي إليو والسع

( أن  (Hoogervorst et al. ,2012المجتمع أو تجنبيا, والعكس صحيح. كما وجد 
التضحية بالذات تتأثر بشكل إيجابي بدرجة شعور الفرد  باالنتماء لمجماعة, إلى جانب ذلك 

متبادلية , فالفرد يساعد اآلخرين ألنو وجد العديد من الباحثين أن التضحية تعتبر كرد فعل ل
يحتاج إلى مساعدتيم, أي أنو يضحى من أجل احتياجو لبلنتماء إلى اآلخر, وكمما زاد 

  (. Kruger,2001احتياجو النتمائو لؤلخر زادت تضحيتو من أجمو والعكس صحيح  )
ن متوسطات في حين توصمت نتائج الفرض الرابع إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بي       

درجات الذكور واإلناث عمى مقياس المسؤولية االجتماعية وكانت الفروق في اتجاه اإلناث, 
التي  (Schaic & Parham, 1974)شاي وبارىام وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

كشفت نتائجيا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التزام الطمبة بالمسؤولية 
بينما اختمفت ىذه  .والتي ُتعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق باتجاه اإلناث االجتماعية

التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيًا  (Hantz,1985) دراسة ىانز ةالنتيجة مع نتيج
بين الذكور واإلناث في المسؤولية االجتماعية وكانت الفروق باتجاه الذكور. ونتيجة دراسة  

ت إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجات الذكور واإلناث عمى ( التي أشار  3080قاسم )
ونتيجة دراسة كل من مقياس المسؤولية االجتماعية وكانت الفروق باتجاه الذكور 

( ودراسة 3082ودراسة عوض وعوني ) (8989دراسة الدليمي )( و 3083الزبون)
(Kennemer,2002) حصائية في والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إ

وقد يكون ىذا االختبلف في تحمل المسؤولية المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير الجنس, 
االجتماعية مابين الذكور واإلناث راجع الختبلف طبيعة التنشئة االجتماعية بالنسبة لئلناث 
في المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص, حيث تتحمل األنثى 

زء كبير من المسؤولية تجاه أفراد أسرتيا والتي تبدأ من مشاركة األم في تدبير أمور مبكرا ج
المنزل كالتنظيف والترتيب والطيي والعناية بالصغار وغير ذلك من األعمال في حين 
تنحصر مشاركة الذكر في تحمل المسؤولية في نطاق يكاد يكون محدود جدًا مما يفسر تفوق 
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 الشعور بالمسؤولية االجتماعية.اإلناث عمى الذكور في 
كما توصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات        

عينة الدراسة عمى مقياس المسؤولية االجتماعية وفقًا لمتغير العمر.وقد اتفقت ىذه النتيجة مع 
( والتي 3082سة قاسم )( ودرا3007( والعمري)3004دراسة إبراىيم )نتيجة دراسة كل من 

توصمت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيٌا في المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير 
العمر.وتعزو الباحثتان غياب الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة عمى المقياس 
ل المسؤولية االجتماعية إلى تقارب الفئات العمرية  لعينة الدراسة إلى حد كبير حيث لم ُيشك

المدى العمري القصير بين الفئتين العمريتين أي تأثير في الدرجات عمى مقياس المسؤولية 
 االجتماعية.
في حين أشارت نتائج الفرض الخامس إلى عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين          

متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المسؤولية االجتماعية وفقًا لمتخصص األكاديمي 
ودراسة قاسم ( 3083نظرية(. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزبون )–يات )عممية كم
براىيم )3082( ودراسة عوض وعوني)3080) ( والتي 3007( ودراسة العمري)3004( وا 

 توصمت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في المسئولية االجتماعية تعزى لمتغير التخصص
فروق دالة  ( والتي كشفت عن وجود8989مع نتيجة دراسة الدليمي) العممي, بينما اختمفت

إحصائيًا بين درجات طمبة التخصص العممي واألدبي عمى مقياس المسؤولية االجتماعية , 
( والتي 8997ونتيجة دراسة الزىراني ) وكانت الفروق في اتجاه طمبة التخصص العممي,

مبة التخصصات العممية واألدبية عمى مقياس فروق دالة إحصائيًا بين درجات ط أشارت وجود
وتعزو الباحثتان ,  المسؤولية االجتماعية , وكانت الفروق في اتجاه طمبة التخصصات األدبية

ىذه النتيجة إلى كون برامج التعميم المقدمة في الجامعات والمؤسسات التعميمية ال ُتشجع كثيرُا 
 لمسؤولية االجتماعية.عمى االلتزام أو اإلحساس بمستوى مرتفع من ا

كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة        
غير متزوج  –الدراسة عمى مقياس المسئولية االجتماعية وفقًا لمحالة االجتماعية ) متزوج 

اللة عدم وجود فروق ذات د( التي توصمت إلى 3007(.وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة العمري)
الحالة االجتماعية ويمكن تفسير ىذه النتيجة  إحصائية في المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير

بأن اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية من الحاجات واالىتمامات األساسية لدى الفرد بغض 
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النظر عن حالتو االجتماعية,فيي تتعمق بوعي الفرد بدوره ومسؤولياتو نحو نفسو ونحو 
 .المجتمع
كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة       

من –لاير 2000الشباب عمى مقياس المسئولية االجتماعية وفقًا لمدخل الشيري ) أقل من 
لاير,  2000لاير ( وكانت الفروق في اتجاه الفئة ذات الدخل األقل من  6000 –لاير  2000

ويمكن إرجاع ىذه -في حدود عمم الباحثتين –ت تؤيد أو تعارض ىذه النتيجة وال توجد دراسا
النتيجة إلى أن مستوى الدخل غير كافي وحده لكي يشعر األفراد بمسؤولياتيم االجتماعية, 

 حيث يتعمق ىذا االستشعار بالوعي بالتنشئة االجتماعية والتربية المقصودة والمستمرة.
السادس فقد توصمت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا وفيما يتعمق بالفرض        

بين متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى مقياس التضحية الشخصية وتتفق ىذه النتيجة مع 
( حيث أظيرت عدم وجود فروق بين الجنسين في 3080ما توصمت لو دراسة المزروع )

( التي توصمت إلى Bartel, 2006سة )التضحية ُتعزى لمتغير الجنس, وتختمف مع نتيجة درا
ودراسة وجود فروق بين الجنسين في التضحية وكانت الفروق في اتجاه اإلناث, 

وجود فروق دالة في اإليثار في بعد ) السموك ( والمجموع التي كشفت عن ( 3080ناصر)
 .الكمى

وسطات درجات كما توصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين مت       
عينة الدراسة عمى مقياس التضحية الشخصية وفقًا لمتغير العمر, وتتفق ىذه النتيجة مع 

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة في السموك اإليثاري ( Bartel, 2006نتيجة دراسة )
ريوتشتون تعزى لمتغير العمر, ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما أشار إليو كل من 

( بأن (Bartal& Raviv,1982 وبارتال ورافايف (Rushton et al.,1981)  ئووزمبل
التضحية التضحية سموك أخبلقي يتكون مع إدراك الطفل لمعالم من حولو, ومن ىنا نجد أن 

ناتجة عن الجانب الوراثي لمفرد والتنشئة االجتماعية ومدى تأثره بالبيئة التي ينشأ فييا , 
دراك العالم من حولو بطريقة ايجابية, أي أن التضحية تتأثر  وتدريب الطفل عمى العطاء وا 

دراكو لمعالم من حولو بصرف النظر عن نوع الفرد أو عمره.  بسمات شخصية الفرد وا 
وفيما يتعمق بالفرض السابع فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق دالو إحصائيًا بين        

ضحية وفقًا لمتخصص األكاديمي كميات ) متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس الت
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نظرية ( في اتجاه الكميات النظرية , ويمكن تفسير وجود الفروق الدالة إحصائيًا بين  -عممية 
متوسطات درجات أفراد العينة عمى مقياس التضحية وفقًا لمتخصص األكاديمي كميات ) عممية 

لى المناىج التي تحتوييا الكميات نظرية ( في اتجاه الكميات النظرية , بأن ذلك راجع إ -
النظرية وما تشممو من بعض المعارف في العموم االجتماعية التي تمعب دورًا ىاما في تقديم 
معمومات عن أنظمة المجتمع ومؤسساتو ونظام الحكم والحقوق والواجبات الوطنية مما يدعم 

فية التعامل مع المواطنين لدى المواطن القدرة عمى فيم وتقييم المجتمع الذي يعيش فيو وكي
اآلخرين , كما انو من األىمية االيجابية لتمك المناىج أنيا تعزيز القيم اُلخمقية والدينية والتي 
تؤثر تأثير ايجابي في سمات شخصية الفرد , وتعزز لديو القدرة عمى التعاون االيجابي في 

؛ 3082أجمو ) طو؛ جعفر,  المجتمع والعمل التطوعي والعطاء والوالء لموطن والتضحية من
Collero et al,1987 ;Fengzhi,2006).  

كما توصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات       
غيرمتزوج (. ويمكن  –عينة الدراسة عمى مقياس التضحية وفقًا لمحالة االجتماعية )متزوج 

بين متوسطات درجات عينة الشباب عمى مقياس تفسير عدم وجود فروق دالو إحصائيًا 
أن الثقافة السعودية لؤلفراد وما غير متزوج( في  –التضحية وفقًا لمحالة االجتماعية )متزوج 

يقابميا من تنشئة اجتماعية ايجابية يسودىا القيم الدينية والتعاطف الوجداني والتضحية وتقديم 
ارجيا, يؤدي إلى تكوين شخصية تعكس ىويتيم العون لآلخرين سواء داخل نطاق األسرة أو خ

اُلخمقية فيكون الفرد بحكم تكوينو العاطفي والبيولوجي, وتنشئتو االجتماعية لديو االستعداد 
ويتفق ىذا مع ما أشار إليو والقدرة عمى التضحية سواء كان متزوج أو غير متزوج. 

الشخصية تكون مؤشرًا من أن سمات   (Mcandrew &Perilloux,2012)ماكندرووبيرلوكس
أكثر فعالية لسوك اإليثار لدى األفراد والذي ينطوي عمى التضحية بالذات. فالتضحية بالذات 
ىي بذل شيء السترضاء أو إجبلل هلل عز وجل, كذلك فيي التخمي عن شيء ذو قيمة 

 Mizruchi Susanلصالح األشخاص الذين نجد حاجتيم أكثر الحاحًا من حاجتنا )
التضحية بالذات من الفضائل, فيي تعتبر سمة الشخصية المتكاممة المتوافقة مثمما و (، 1998,

 وصفيا ديننا الحنيف, وحثنا عمييا رسولنا الكريم صمى اهلل عميو وسمم.
كما توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات درجات عينة       

 –لاير  2000من –لاير 2000الشيري ) أقل من  الشباب عمى مقياس التضحية وفقًا لمدخل
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لاير ( ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن التضحية ناتجة عن التنشئة االجتماعية االيجابية  6000
والثقافة الدينية لمفرد , وما يشمميا من تعاطف وجداني , ورغبة في تقديم يد العون والمساعدة 

تخمي عن كل ما ىو غالى ونفيس لصالح لآلخرين برضى وحب بدون إجبار عمى ذلك, وال
األخر , أي أنيا تتأثر بسمات شخصية األفراد ومدى رضاىم وقناعتيم بكل ما تيسر ليم من 

 دخل , سواء كان ذلك الدخل قميل أو كثير.
أنو عندما تم عزل درجات المسئولية االجتماعية  كما أوضحت نتائج الفرض الثامن      

باط بين درجات التضحية الشخصية ودرجات االنتماء لموطن من تناقصت قيمة معامل االرت
كمما كان لدى الفرد مسؤولية تجاه  ( وُتشير ىذه النتيجة إلى أنو 0.869( إلى )0.389)

اآلخرين والتزام واىتمام بتذليل الصعاب والمشكبلت التي تعيق دون الوصول لتحقيق 
ادة مدى انتماؤه لوطنو , وتضحيتو األىداف المنشودة لمن حولو , كمما انعكس ذلك زي

 .طواعية بدون إجبار بالغالي والنفيس ألجل الوطن
وفيما يتعمق بالفرض التاسع فقد أوضحت النتائج وجود تأثير دال إحصائيًا تسيم بو         

المتغيرات )المسؤولية االجتماعية والتضحية( في التنبؤ باالنتماء لموطن لدى أفراد عينة 
ث كان متغير المسؤولية االجتماعية من أقوى المتغيرات قدرة عمى التنبؤ الدراسة، حي

باالنتماء لموطن يميو التضحية الشخصية, وُيمكن إرجاع ذلك إلى أن  المسؤولية االجتماعية 
ىي أحد أبعاد االنتماء لموطن وأن ما يميز المسؤولية االجتماعية  ىو أنيا نشاط يستوجب 

ية واالنتماء لموطن, ويعزز ىذا اإلحساس بالمسؤولية بوصفو طريق المشاركة والحركة الجماع
لمحفاظ عمى الذات والجماعة, فاالنتماء لموطن شعور إيجابي في شدتو  يصل إلى درجة 
التوحد مع الجماعة والتمسك بيا والذود عنيا ويشترط إدراك الفرد أىدافو وفمسفتو التي تساىم 

 في تشكيل صورة أفضل لممستقبل.
 :صةخال
أثار البحث العديد من القضايا اليامة والتي ترتبط بمدى انتماء الشباب لموطن       

والتضحية من أجمو بكل غالى وثمين, حيث أشارت نتائج البحث إلى وجود ارتباط موجب 
دال بين كل من المسؤولية االجتماعية والتضحية واالنتماء لموطن , فشعور الفرد باالنتماء 

ى شعوره بمسؤوليتو تجاه ىذا الوطن ومدى تضحيتو من أجمو, كما أشارت لموطن يعكس مد
النتائج إلى وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي التضحية في االنتماء لموطن 
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لآلخرين من حولو في اتجاه مرتفعي التضحية ؛ ذلك ألن التضحية تتأثر بدرجة انتماء الفرد 
كما أشارت نتائج البحث , ( (Hoogervorst et al. ,2012ومدى قدرتو عمى العطاء )

إلى أن المسؤولية االجتماعية تعد من أىم العوامل التي ترتبط بالتضحية واالنتماء لموطن 
بالنسبة لمشباب, فكمما زادت المسؤولية االجتماعية لمشباب زاد معيا التضحية واالنتماء 

جتماعية عن العبلقة بين لموطن , والعكس صحيح, فعندما تم العزل االحصائى لممسؤولية اال
التضحية واالنتماء لموطن فقد تناقصت قيمة معامل االرتباط بين التضحية واالنتماء لموطن  
, وىذا ما يؤكد الدور اليام الذي تؤثر فيو المسؤولية االجتماعية عمى مدى تضحية الشباب 

طف مع من حولو فالفرد الذي يشعر بمسؤوليتو تجاه وطنو والتعاومدى انتماؤىم لوطنيم , 
يضحى من أجمو بكل ما يستطيع من قدرة , وبالتالي ىذا يعكس مدى انتماؤه لآلخر ولوطنو 

  , Wang & Juslin,2012; Derrida & Schillerthus,1998 ; Impett, et al 
,2012 ; Zhang ,Y,2012)  كما أشارت النتائج أننا يمكننا التنبؤ باالنتماء لموطن من ,

المسؤولية االجتماعية والتضحية , وىذا ما أكده كل من  ) التساؤل األول ( بأن ىناك بأن 
من المسؤولية االجتماعية , والتضحية, واالنتماء ىناك عبلقة ارتباط دالة احصائيًا بين كل 

لموطن, إلى جانب ما نتج عن ) التساؤل الثامن ( بأن المسؤولية االجتماعية تعتبر كوسيط 
بين التضحية واالنتماء لموطن , فاالنتماء لموطن ىو شعور داخمي بالمسؤولية تجاه الوطن 

ء بوطنو ولمدفاع عنو , والعكس يجعل المواطن يعمل بحماس واخبلص وتضحية  لبلرتقا
 صحيح. 

ومن ىنا يجب االىتمام بالبرامج التي تستيدف دور األسرة في ترسيخ وتعزيز المسؤولية      
االجتماعية لدى األبناء خبلل التنشئة االجتماعية , ومراحل النمو المختمفة التي يمر بيا 

دعيم واالستقرار األسرى لموصول الى الفرد , وذلك من خبلل االحتواء والتقبل والمساندة والت
تدعيم اليوية  الذاتية وتممك قدر مقبول من المبادئ والقيم األخبلقية وقدرة عمى التواصل 
بشكل إيجابي فعال مع اآلخرين , وقدرتو عمى العمل بروح الجماعة وخمق روح المبادرة 

يو والمحافظة عميو والدفاع عنو اإليجابية لديو وتأكيد دوره ومسؤوليتو تجاه الوطن واالنتماء ال
 من كل غادر يريد البطش بوحدتو. 

بناء عمى ما سبق فقـد أثـار البحـث الحـالي بعـض األبحـاث المقترحـة التـي تسـتحق الدراسـة  
 مثل:

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Impett%2C%20Emily%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Impett%2C%20Emily%20A%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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فاعميــة برنــامج تــدريبي فــي تنميــة التضــحية لــدى أطفــال مــا قبــل  -
 المدرسة.

تمــاء لمــوطن العبلقــة بــين التضــحية والمســؤولية االجتماعيــة واالن -
 لدى األطفال.

المســـؤولية االجتماعيـــة كعامـــل يزيـــد مـــن التنبـــؤ بالتضـــحية لـــدى  -
 الشباب.

 فاعمية برنامج تدريبي لرفع مستوى االنتماء لموطن لدى الشباب. -



 د. صفاء صذيق خريثو & د. نٌره سعذ الثقوَ                     

 (389 ( 5105  ديسورب،44جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد         

 املراجع العرتية:
 أواًل: مراجع باللغة العربية.   
 القرآن الكريم .8
يثار وعبلقتيما بتقدير الذات لدى (. التعاطف واإل3002إبراىيم , أحمد عبد الغنى .) .3

 . 80 – 21,  41بالزقازيق , ع ، مجمة كمية التربيةاألطفال. 
: في ميدان عمم النفس االكمينيكى(. 8999إبراىيم , عبد الستار ؛ وعسكر , عبد اهلل .) .2

 . القاىرة: مكتبة االنجمو.3الطب النفسى, ط
ة االجتماعية بالحكم الخمقي وبعض (. عبلقة المسؤولي3004إبراىيم, الشافعي إبراىيم) .4

المجمة متغيرات الشخصية لدى طبلب كمية المعممين في المممكة العربية السعودية, 
 (. جامعة الكويت.78, العدد )التربوية

(. األمن النفسى وتقدير الذات وعبلقتيما بالتحصيل 3007بدر , فائقة محمد .) .1
دراسات عربية في عمم لمرحمة االبتدائية . الدراسى لدى الطبلب السعوديين والمغتربين با

 .810 – 881,  2, مج  6, ع  النفس
(. دراسة مقارنة في االنتماء النفسي بين الطمبة 3003البيتي, نورا أبوبكر محمد) .6

 .رسالة ماجستيرالعائدين من الميجر وأقرانيم المقيمين في اليمن. 
, وزارة التعميم العالي إشراقوجمة م(. االنتماء الوطني. 3008الجوىرى, عبد اليادي .) .7

 ,اإلدارة العامة لمبحوث, القاىرة.
(. سيكولوجية االنتماء التنظيمى لدى الشباب 3007الحداد, شعبان كمال .)  .8

 . 7- 6, ص ص 2. حقول. نفس مرضيات وعيادة اجتماعية. ج. ع الفمسطينى
ية لدى طالبات (. اإليثار وعبلقتو ببعض متغيرات الشخص3080حسين, وفاء سيد .) .9

, 24، جامعة عين شمس, عمجمة كمية التربيةشعبة التعميم األساسي بالمرحمة الجامعية, 
 .801 -9, ص ص2ج 
(. دور األسرة في تنمية قيم المواطنة لدى الشباب  3009حمدان , سعيد ناصر.)  .80

,  في ظل تحديات العولمة : رؤية اجتماعية تحميمية , ممتقى االجتماعيين االلكتروني
WWW.Socilar.com/vb . 

الصحة النفسية واالضطرابات (. 3008حنفي, إمام محمود؛ الرمادي, أحمد نور.)  .88

http://www.socilar.com/vb
http://www.socilar.com/vb


 املسؤًلية اإلجتواعية كوتغري ًسيط تني التضحية الشخصية ًاإلنتواء للٌطن  

5102ديسورب ،  44عذد  جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، ال                   (390 ) 

 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.النفسية
(. العبلقة بين العنف واالنتماء لدى طمبة الجامعة , 3088خريبة, صفاء صديق.) .83

 .699 – 648, صص  4, ع 80, مج عربية في عمم النفس دراسات
 , عالم الكتب , القاىرة.8(.دور التعميم في تعزيز االنتماء.ط3000خضر, لطيفة.) .82
دراسات وبحوث في (. ثقافة االنتماء وكيفية تحقيقيا. 3008دعبس, يسرى .)  .84

 تنمية., اإلسكندرية, الممتقى المصري لئلبداع والاألنثروبولوجيا السيكولوجية
(. قياس المسؤولية االجتماعية لدى طمبة 8989الدليمي, حسن حمود ابراىيم) .81

غير منشورة.جامعة بغداد, كمية  رسالة ماجستيرالجامعة في مرحمة مابعد الحرب. 
 اآلداب.

( . المواطنة واالنتماء وأثرىما عمي الدولة والمجتمع 3006رضا إبراىيم , عطية . ) .86
 .  21 – 34،  مكتبة األسرة،  يئة المصرية لمكتاباليواألسرة . القاىرة : 

االنتماء لموطن لطبلب الجامعة في ضوء (. 3007رجيعة, عبدالحميد عبدالعظيم) .87
 القاىرة : العربي لمنشر والتوزيع. بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية واألكاديمية.

مة القيم (. المسؤولية االجتماعية وعبلقتيا بمنظو 3083الزبون, أحمد عقل) .88
, المجمة األردنية لمعموم االجتماعيةالممارسة لدى طمبة جامعة البمقان التطبيقية. 

 .267-243( ص ص 2( العدد )1المجمد)
 . القاىرة: عالم الكتب.عمم النفس االجتماعي(. 3000زىران, حامد عبدالسبلم) .89
سي (.المسؤولية االجتماعية وعبلقتيا بالتوافق الدرا8997الزىراني, عيسى) .30

غير  رسالة ماجستيروالتحصل األكاديمي لدى عينة من طبلب جامعة الممك عبدالعزيز. 
 منشورة, كمية التربية, جامعة أم القرى.

مقياس الحاجات (. 3008السرسى, أسماء ؛ وعبد المقصود, أمانى.)  .38
 . القاىرة , مكتبة األنجمو المصرية.النفسية:كراسة التعميمات

(.مدى فاعمية برنامج لدعم الشعور باالنتماء لموطن 3006السيد , أحمد السيد . ) .33
غير  رسالة دكتوراهلدى تبلميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي , دراسة مقارنة , 

 منشورة , معيد الدراسات العميا لمطفولة , عين شمس.
.  عمم النفس االجتماعي : أنت وأنا واآلخرون( . 8994سبلمو, ممدوحة . )  .32



 د. صفاء صذيق خريثو & د. نٌره سعذ الثقوَ                     

 (398 ( 5105  ديسورب،44جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد         

 .  28: األنجمو،  القاىرة
بالتدين والشعور  اإلرىاب(. االتجاه نحو ظاىرة 3083شرناعى, سعاد عزيزو .)  .34

 204, ص ص  7, ع  واالجتماعية اإلنسانيةمجمة العموم باالنتماء لدى الفرد الجزائرى, 
– 220. 
(. المواطنة كما يتصورىا طبلب المرحمة الثانوية 3001الصبيح, عبد اهلل ناصر.) .31

, اإلدارة العامة المقاء الثالث عشر لقادة العمل التربويمكة العربية السعودية. في المم
 لمتربية والتعميم , بمنطقة الباحة.

(. التوافق النفسي وعبلقتو باالنتماء الوطني لدى 3080الطبلع, عبد الرؤف أحمد) .36
. زةمجمة جامعة األزىر بغاألسيرات الفمسطينيات المحررات من السجون األسرائمية. 

 .666-638( ص ص. 3( العدد)83سمسمة العموم اإلنسانية, المجمد)
(. تربية المواطنة بين  3082طو, أمانى محمد ؛ عبد الحكيم , وفاروق جعفر.)  .37

 القاىرة , االنجمو المصرية. النظرية والتطبيق .
(. المسؤولية االجتماعية وعبلقتيا باألداء الوظيفي لدى 3083عبد باقر, ندى) .38

. المجمد مجمة كمية التربية األساسيةىيئة التدريس في كمية التربية األساسية. أعضاء 
 .167-127(, ص ص. 72( العدد) 88)
(. أثر االنفتاح الثقافى عمى مفيوم المواطنة 3088العامر, عثمان بن صالح . )  .39

 المقاء الثالث عشر ) التربية والمواطنة (لدى الشباب السعودى : دراسة استكشافية , 
 , الباحة , المممكة العربية السعودية.  التربويلقادة العمل 

(. العوام االجتماعية والنفسية وعبلقتيا 3083العتيبي, ذعار فيصل ناصر) .20
باالنتماء لموطن لدى طمبة الجامعات. دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة الجامعات في 

نايف. كمية الدراسات  غير منشورة. جامعة األمير . رسالة دكتوراهمدينة الرياض
 العميا.قسم العموم االجتماعية.

 –عمم األمراض النفسية والعقمية: األسباب(. 3009عبد الرحمن, محمد السيد . ) .28
 . القاىرة: مكتبة زىراء الشرق.العبلج-التشخيص-األعراض

(. دراسة لبعض جوانب االنتماء وعبلقتيا ببعض 8993عبداهلل, عبدالعال محمد) .23
غير منشورة .كمية  رسالة دكتوراهلنفسية لدى عينة من طبلب جامعة أسيوط. المتغيرات ا



 املسؤًلية اإلجتواعية كوتغري ًسيط تني التضحية الشخصية ًاإلنتواء للٌطن  

5102ديسورب ،  44عذد  جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، ال                   (393 ) 

 , جامعة أسيوط.بسوىاجالتربية 
فاعمية برنامج مقترح في تدريس عمم االجتماع (. 3083عبد الفتاح, أمال جمعة.) .22

باستخدام التعمم الخدمى عمى تنمية المسؤولية االجتماعية وميارات اتخاذ القرار لدى 
 , القاىرة , كمية التربية جامعة الفيوم.لمعممين شعبو الفمسفة واالجتماع الطبلب ا

(. في: المواطنة واالنتماء وأثرىما عمى الدولة 3006عبد الكريم, عزه . )   .24
مكتبة والمجتمع واألسرة، إعداد )عطيو , رضا إبراىيم(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 .828-821، األسرة
(. التضحية وعبلقتيا 3084ى ؛ و خريبة , صفاء صديق .)عبد المقصود, أمان .21

بالرضا عن الحياة لدى المرأة المتزوجة وغير المتزوجة بجميورية مصر العربية والمممكة 
, مج المجمة المصرية لمدراسات النفسية العربية السعودية " دراسة مقارنة " , القاىرة , 

 . 802 – 31, ص ص  82, ع  34
دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة (.3080فتحي.)عبدالغني, سامي  .26

 , كمية التربية , دمنيور.لمواجية تحديات اليوية الثقافية. جامعة اإلسكندرية نموذجا
, القاىرة ,  التحميل األخبلقى لممسؤولية االجتماعية(. 8996عثمان , سيد أحمد.) .27

 .42مكتبة األنجمو المصرية, 
مجمة . المسؤولية االجتماعية .دراسة نفسية اجتماعية. (8972عثمان, سيد أحمد.) .28

 القاىرة. الكاتب,
(. سمو التضحية ورفعتيا, جريدة الرياض 3007خالد محمد السعد . ) العجبلن, .29

  http://riy.cc/259187 االلكترونية,
(. األسموب المعرفي )التروي/ االندفاع( وعبلقتو 3007العمري, منى فالح) .40

غير  . رسالة ماجستيراعية لدى عينة من طالبات كمية التربية بجدةبالمسؤولية االجتم
 المدينة المنورة. التربية.منشورة. كمية 

(. المساعدة واإليثار لدى عينة من معممي األطفال في 3007العنانى, حنان.) .48
( , ص ص 4) 38) العموم اإلنسانية(, المجمد  مجمة جامعة النجاح لؤلبحاثاألردن , 
8016 – 8078  . 

(. الكفاءة الذاتية المدركة وعبلقتيا  3082عوض, دعاء؛  عونى, نرمين.) .43



 د. صفاء صذيق خريثو & د. نٌره سعذ الثقوَ                     

 (392 ( 5105  ديسورب،44جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد         

بالمسؤولية االجتماعية في ضوء بعض المتغيرات لدى طبلب كمية التربية جامعة 
 . 323 – 898, ص ص  3, ع  83, مج  دراسات عربية في عمم النفساالسكندرية , 

نتماء الوطني لدى الطبلب في (. واقع اال3000العيسى, ابراىيم محمد عبداهلل) .42
الممممكة العربية السعودية, ودور المدرسة في تعميقو. دراسة ميدانية في مدينة الرياض. 

 غير منشورة. كمية التربية, جامعة الممك سعود, بالرياض. رسالة ماجستير
(. فعالية برنامج إرشادى لتنمية المسؤولية االجتماعية 3008قاسم, جميل محمد.)  .44

غير منشورة , غزة , كمية التربية ,  رسالة ماجستير ، ب المرحمة الثانويةلدى طبل
 .اإلسبلميةالجامعة 

(. قياس المسؤولية االجتماعية لدى طمبة القادسية.  3080قاسم, جمال حميد)  .41
 (.88, العدد)مجمة البحوث التربوية والنفسية

الشباب الجامعى (. الوعى بالعولمة لدى 3082قاسم, عبد المريد عبد الجابر.) .46
وعبلقتو بالمسؤولية االجتماعية : دراسة عمى عينة من طمبة جامعة االمام محمد بن 

: عمم النفس  ممخصات بحوث وأوراق الندوة الثانية لقسم عمم النفس,  اإلسبلميةسعود 
وتحصين الشباب في عصر العولمة , الرياض , جامعة االمام محمد بن سعود 

 االسبلمية.
 3008سميح محمود ؛ وجبران, عمى محمد ؛و مساعدة , وليد أحمد .)  الكراسنو , .47

دور الجامعة في بناء الشخصية القادرة عمى تعظيم االنتماء الوطنى من خبلل (. 
 ,جامعة اليرموك , األردن.   المدخل األخبلقى ومدخل ثقافة الحوار

ىوية األنا  (. دافعية االنتماء وعبلقتيا بكل من8428المزروع, ليمى عبداهلل) .48
واالستعداد لمتضحية في سبيل الواجب الوطني لدى طبلب وطالبات جامعة أم القرى. 

. جامعة األمام محمد بن سعود بحث مقدم لمؤتمر شيداء الواجب وواجب المجتمع
 اإلسبلمية.

(. طرق تفعيل دور األسرة في تعزيز االنتماء وتنمية 3082فتوح , محمد محمود.) .49
ممخصات بحوث وأوراق ى الطفل السعودى في ظل عصر العولمة , اليوية الوطنية لد

: عمم النفس وتحصين الشباب في عصر العولمة , الرياض الندوة الثانية لقسم عمم النفس
 .اإلسبلمية, جامعة االمام محمد بن سعود 



 املسؤًلية اإلجتواعية كوتغري ًسيط تني التضحية الشخصية ًاإلنتواء للٌطن  

5102ديسورب ،  44عذد  جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، ال                   (394 ) 

(. المواطنة وأبعادىا في ضوء العولمة لدى طمبة 3082المشعان, عويد سمطان .)  .10
: عمم النفس  ممخصات بحوث وأوراق الندوة الثانية لقسم عمم النفست, جامعة الكوي

وتحصين الشباب في عصر العولمة , الرياض , جامعة االمام محمد بن سعود 
 .اإلسبلمية

(.األطفال والسياسة في مصر. دراسة ميدانية استطبلعية, 8992.)كمالالمنوفي,  .18
 .884, عمجمة السياسة الدولية

(. اإليثار واألنانية والتعاطف الوجدانى واليوية 3080قطب. )ناصر, أيمن غريب  .13
, مركز اإلرشاد المؤتمر السنوى الخامس عشرالخمقية لدى طبلب ومعممى األزىر, 

 .370 -838النفسى, جامعة عين شمس, صص 
 . القاىرة: دار المنار.اإلسبلم وبناء الشخصية(. 8998ىاشم , أحمد عمر . ) .12
 :ألجنبيةاباللغة مراجع ثانيا: 

 

54. Archie B , Carroll . (1991). The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility: Toward The Moral Management of Organizational 

Stakeholders, Business Horizons, July-August, 34 (4) ,39 -48. 

55. Arnold,R.( 2009). A sense of belonging in school: Exploring the 

patterns and correlates among urban adolescents. " Ph. D;  New 

York University.  

56. Aronson,E; Wilson,T .; Akert, A.(2005). Social psychology, Upper 

Saddle River, N J: prentice Hall. ISBN 0-13-178686-5. 

57. Bandura,A.(1961).Psychotherapy as a learning process .  

Psychology Bulletin,  2, 143-157. 

58.  Bandura,A.(1973).Aggression: a social learning analysis. New 

York, Prentice-hall. 

59. Bar–Tal, D.(1976). Prosocial behavior. Washington, D C: 

Hemisphere. 

60. Bartal,D;& Raviv,A .(1982). A cognitive learning model helping 

behavior development possible implications and applications, In 

Eisenberg, N.(Ed) The development of prosocial behavior, New 

York ; Academic Press,199- 227. 

61. Bartel, J.(2006). " Parental and peer influences on adolescent 

helping" Ph. D; Kansan State University, USA, from, 

http:/proquest.Umi.com/dissertations/preview all 3244647.  



 د. صفاء صذيق خريثو & د. نٌره سعذ الثقوَ                     

 (391 ( 5105  ديسورب،44جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد         

62. Batson,C.(1991).The altruism questio-toward a social-

psychological answer, New Jersey, Hillsdale: Lawrence Erlbaum 

Associated, Inc. 

63.  Baumeister,R. & leary,M. (1995) The need to belong : Desire for 

inter personal attachments as    a fundamental human motivation . 

Psychology Bulletin, 117, 497-529 . 

64.  Berkeley & Sanjose (2006) . The contribution of personality, 

acculturative stressors, and social  affiliation of adjustment: A 

longitudinal study of Taiwanese students in the united states . 

school of social welfare, university of California  

65. Callero, P. Howard. J.& Peliavin ,J.(1987). " Helping behavior as 

role behavior: Disclosing social structure and history in analysis of 

prosocial Action ".Social Psychology Quarterly, 50(3) , 247 – 256. 

66. Connie,S.,Rosati.(2009).EXV-Self-Interest and Self -Sacrifice, 

proceeding of the Aristotelian society ,University of London. 

67. Dalferth, I .U.( 2010). Self- Sacrifice :From the act of violence to 

the passion of love . International Journal of Philosophy of 

Religion,86,pp.77-94. 

68. Dawley,D.; Houghton,J. & Bucklew,N.(2010).Perceived 

Organizational Support and Turnover Intention: The Mediating 

Effects of Personal Sacrifice and Job Fit   .Social                  

Psychology,150(3),238-257. 

69. Derrida, S.&Schillerthus (1998).The tow sources of ' religion' at 

the limits of reason alone. In J. Derrida& G. Vattimo 

(Eds.),Religion: Cultural memory in the present(pp,1 – 

78).Stanford: Stanford University press. 

70. Entwistle, H; .( 1994). Cultural Literacy and Citizenship, The 

International Journal of Social Education 9,1,pp.55 -56 , Mart. 

71.  Erikson, EI I(1953). child hood and society . New York, Norton. 

72. Fengzhi ,M.(2006). " Help-seeking and help- receiving experience 

of impoverished unemployed women in urban china " Ph .D.The 

China university of Hong Kong, from: http://proguest. Umi. Com/ 

dissertation/ preview-all /3241049. 

73.  Freud, S. (1930). Civilization and its discontents. (J. Riviere, 

trans). London: Hogoarth press. 

74.  Fujiwara,T.&Lee,C.(2008).Association of parental psychiatric 

morbidity with their altruistic behaviors and sense of obligation to 

children in the United States.Clinical Medicine, Psychiatry,1,25- 35. 

http://proguest/


 املسؤًلية اإلجتواعية كوتغري ًسيط تني التضحية الشخصية ًاإلنتواء للٌطن  

5102ديسورب ،  44عذد  جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، ال                   (396 ) 

75. Hantz,A.& Wright, M. (1985) Social Responsibility Differences 

between Female and Male communication. A paper presented at 

the Annual meeting of the Association for Education in Journalism 

and Mass Communication. 

76. Hoogervorst, N.;Cremer, D. ;Van D.; Marius;& Mayer,D..( 2012). 

When do leaders sacrifice?: The effects of sense of power and 

belongingness on leader self-sacrifice, Leadership Quarterly ; 23 

,5,pp. 883 – 896. 

77. Hwang ,S. & Charnley, H.(2010).Honourable Sacrifice: A Visual 

Ethnography of the Family Lives of Korean Children with Autistic 

Siblings, Children &Society;.24 ,6, pp. 437-448. 

78. Impett,E.; Kogan,A. ;English,T. ;John,O. ; Gordon,A. 

;Keltner,D.& Oveis, C.(2012). Suppression Sours Sacrifice: 

Emotional and Relational Costs of Suppressing Emotions in 

Romantic Relationships. Social Psychology Bulletin,38 ,6,PP. 707-

720. 

79. Jones, R.(2009). Sense of belonging and its relationship with 

quality of life and symptom distress among undergraduate college 

students. Ph .D.  Oklahoma State University.  

80.  Josic, Jasmina .( 2011). Critical Understanding of U.S. Youths' 

Citizenship: Community Belonging and Engagement of 

"Successful Citizens " Ph .D. Minnesota University.  

81. Judd Karen L;.(2006).The Relation Ship Between Resiliency In 

Rural Ajrican American Male Youth and Their Awreness Of 

Citizen Ship Practices ,PhD ;University Of Control Florida. 

82. Kanikar,S. & Merchant, S.( 2001). " Helping norms in relation to 

religions  affiliation'. Journal of Social Psychology. 141(5). 617 -

626. 

83. Kennemer,K.(2002).Factors predicting social responsibility in 

college students. Diss. Abst. Inter ., 63,.02, p.1087. 

84. Kohut, H. (1977). Restoration of the self. New York : international 

universities press. 

85. Kohut, H. (1984) . How does analysis cure ? New York : 

international universities press . 

86. Kohut, H.&Wolfes (1975). The disorders of the self and there 

treatment : an outlines, International Journal of Psychoanalysis, 

59,  pp.413-425 . 



 د. صفاء صذيق خريثو & د. نٌره سعذ الثقوَ                     

 (397 ( 5105  ديسورب،44جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد         

87.  Lee, R.& Robbins, S. (1995). Measuring  belongingness : the 

social connectedness and  social assurance scales. Journal of 

Counseling Psychology, 42,pp. 232-241.  

88.  Mahler, M. ;Pine, F. and Bergman, A. (1975). The psychological 

birth of the human infant. New York : basic book. 

89.  Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: 

Harper. 

90.  Maslow, A. (1968). Toward a psychology of being. Oxford, 

England : D.van Nostrand. 

91. Mcandrew, F.& Perilloux,C.(2012  ( .Self-Sacrificial Competitive 

Altruism Primarily a Male Activity?, Evolutionary 

Psychology,.10,pp. 50-65. 

92. Mizrachi, Susan l.(1998). The Science of Sacrifice: American 

Literature and Modern Social Theory. Princeton University Press. 

93.  Myrick, R. (1977). The practice of counseling in the Elementary 

school . the status of Guidance and counseling in the Nations 

schools. Washington, D.C. : American Personnel & Guidance 

Association. 

94. New ,H.(2012). The elements of social develop ment : The social 

experiences of Malaysian college students at an inestitusion of 

higher learning. Asian Social Sciences,(8),pp.196 -205. 

95. Rushton,J.;Chrisjohn, R.;& Fekken, G . (1981).The altruistic 

personality and the self- report altruism Scale. Personality and 

Individual Differences, 2,pp. 293 302 . 

96. Stanley Schachter.(1959). The psychology of Affiliations, Stanford 

University Press, PP 141.   

97. Stanley, S.; Whitton, S.; Sadberry ,S.; Clements,M.; Markman, H. 

(2006).Sacrifice as a Predictor of Marital Outcomes .Family 

Process,45 pp.289- 303.  

98. Schaie,k.;Parham,I.(1974).Social Responsibility in Adulthood: 

ontogenetic and Socio cultural Change. Journal of Personality and 

Social Psychology,30,pp. 483-492  . 

99. Twenge,J.,Cantanese, K.,& Baumeister, R. (2003). Social 

exclusion and the deconstructed state: Time perception meaning 

less ness, lethargy, lock of emotion, and self-awareness. Journal of 

Personality and Social Psychology, 85 ,pp.409-423.  

100. Tyink , S.(2006). Driven Altruism: A grounded theory study          

( Ed); Fielding Graduate University, from, http://proquest. Umi. 



 املسؤًلية اإلجتواعية كوتغري ًسيط تني التضحية الشخصية ًاإلنتواء للٌطن  

5102ديسورب ،  44عذد  جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، ال                   (398 ) 

Com/dissertation/ preview all/ 3230494. 

101. Wang, L; & Juslin, H. (2012). Values and corporate social 

responsibility perception of Chinese university students, Journal of 

Academic Ethics, 10,pp. 57 – 82. 

102. Zhang,Y.(2012). Analysis on the reason on Chinese college 

students weakening social responsibility and cultivation form 

sociological perspective .S, 8 ,pp. 132 -135.  

 



 د. صفاء صذيق خريثو & د. نٌره سعذ الثقوَ                     

 (399 ( 5105  ديسورب،44جملة اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد         

Social responsibility as a median variable between 

personal sacrifice and belonging to the nation among 

university students in Riyadh 

 

Dr. Safaa Sedik Khreba*                Dr. Noura Saad Al-Buogami** 

 

Abstract 
      The research aims to reveal the relationship between social 

responsibility and  personal sacrifice and belonging to the nation, as 

well as to identify the high and low personal sacrifice and social 

responsibility in belonging to the nation, in addition to detect 

differences in the social responsibility and personal sacrifice  

according to the variables (gender, age, academic specialty, marital 

status, monthly income. The  study also sought to predict belonging to 

the nation from the total score of social responsibility and personal 

sacrifice. The study sample consisted of 273 students from the Islamic 

University of Imam students Mohammed bin Saud in Riyadh, the ages 

ranged between (18-24) years ,was applied to the sample scale social 

responsibility Dulaimi (1989) and the measure of sacrifice personal 

Abdel-Maksoud, & Khuriba (2014) and the measure of belonging to 

the nation Khuriba (2011) . 

       Results indicated that  there is  statistically  significant correlation 

between each of the social responsibility, sacrifice and belonging to 

the nation, and appeared statistically significant differences between 

high and low personal sacrifice and social responsibility in belonging 

to the nation. As statistically significant differences in the personal 

sacrifice did not appear, according to the variables (gender, age, 

marital status, monthly income), while the differences were 

statistically significant in the personal sacrifice accordance the 

variable of academic specialty, as results showed the presence of 

statistically significant differences in social responsibility accordance 

to  the variable gender and monthly income, while statistically 

significant differences in social responsibility were not significant in 

according  to the following variables :( age, academic specialty, 

marital status). 

       And social responsibility mediated the relationship between 

sacrifice and belonging to the nation, and possible prediction of 
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belonging to the nation from the total score of social responsibility 

and personal sacrifice, social responsibility and personal sacrifice 

explained (22.0%) of the total variation of scores of belonging to the 

nation. 

 
 

 


