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د. مروه خمي�س عبد الفتاح

اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم )اليون�سكو( 

تنمية قيم امل�شوؤولية الجتماعية لدى املتعلمني

مقدمة
ا من اأجل اإعداد  ا ومهًمّ متثل امل�سوؤولية الجتماعية مطلًبا حيوًيّ
النا�سئة لتحّمل اأدوارهم والقيـــام بها خري قيام، وامل�ساركة يف بناء 
املجتمع وتقا�س قيمة الفرد يف جمتمعه مبدى حتّمله امل�سوؤولية جتاه 
نف�سه وجتـــاه الآخرين، بحيث يعد ال�سخ�ـــس امل�سوؤول على قدر من 

ال�سالمة وال�سحة النف�سية  )�سريت، 2003: 96(.
فامل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة مـــن ال�سفـــات الإن�سانيـــة التي يجب 
غر�سهـــا داخـــل الفـــرد، حيث اإن الفـــرد املّت�ســـم بتحّمـــل امل�سوؤولية 

الجتماعيـــة يحقق فائدة جلميع الأفـــراد. وُتعّد تربية الإن�سان على 
حتّمـــل امل�سوؤوليـــة الجتماعية جتاه ما �سدر عنه مـــن اأفعال واأقوال 
م�ساألـــة يف غاية الأهميـــة لتنظيم احلياة داخـــل املجتمع الإن�ساين، 
فـــاإذا حتّمـــل الأفـــراد م�سوؤولياتهـــم ونتائـــج اأعمالهـــم، ا�ستقـــّرت 
حياتهـــم و�ســـادت الطماأنينـــة يف ما بينهـــم، و�ساع العـــدل وال�سعور 
بالأمـــن النف�سي والجتماعي يف حياتهم اخلا�سة والعامة. وال�سعور 
بامل�سوؤوليـــة لي�ـــس لفًظا جمرًدا، بـــل يهدف اإلى العمـــل، فال�سخ�س 

الذي ي�سعر بامل�سوؤولية الجتماعية �سخ�س اإيجابي عملي.
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ول يولد الإن�سان عارًفا بامل�سوؤولية، ولكن لديه ا�ستعدادًا فطريًا؛ 
ولهـــذا ينبغي اأن يتعّلم الطفـــل حتّملها بدءًا مع اأولى خطواته، حيث 
يتعّلـــم الطفل اأن يعتمد على نف�ســـه واأن يكون م�سوؤوًل عن ذاته، فهو 
يعي�ـــس يف اأ�ســـرة يقوم فيها بدور، وهو قادر علـــى القيام بامل�سوؤولية 
عـــن بع�س الأعمـــال التي تخ�سه، وبذلك تبـــداأ امل�سوؤولية مب�سوؤولية 
فرديـــة ثم تتطـــّور اإلى م�سوؤوليـــة اجتماعية يف جماعتـــه التي يعي�س 

فيها. 
وتخ�ســـع امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة للتعّلم والكت�ســـاب، ومن ثم، 
فهـــي قابلة للتعديل والإ�سالح من خالل العمل على تنمية امل�سوؤولية 
الجتماعية لـــدى الأفراد، باعتبارها �سلطـــة �سابطة تهذب �سلوك 

الإن�سان وتوّجهه. 
اإن �سلـــوك امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة ل ينمـــو اإل من خـــالل بيئة 
ثقافيـــة واجتماعيـــة م�سّجعـــة تّت�ســـم باحلريـــة والنظـــام واملرونـــة 
والهتمام والفهـــم وامل�ساركة والت�سامح. والرتبية من اأهم الو�سائل 
التـــي ميكن عن طريقها تنمية امل�سوؤوليـــة الجتماعية لدى الأفراد، 
وتقـــوم موؤ�س�سات الرتبيـــة والتن�سئة الجتماعية ممثلـــة يف الأ�سرة 
واملدر�ســـة وجماعة الرفاق ودور العبادة وو�سائل الإعالم بدورها يف 

غر�س وتنمية امل�سوؤولية الجتماعية لدى اأفراد املجتمع.
امل�سوؤولية يف الإ�سالم

ينظـــر الإ�سالم اإلـــى امل�سوؤولية الجتماعية مـــن زوايا متعددة: 
ذاتيـــة، وجماعية، واأخالقية وجمتمعية؛ لـــذا فامل�سوؤولية ثقيلة على 
َنا اْلأََماَنَة  ـــا َعَر�سْ الإن�ســـان يف اأمانة التكليـــف، قال اهلل تعالى: ﴿اإَِنّ
َبـــنْيَ اأَن َيْحِمْلَنَها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها  َباِل َفاأَ ْر�ِس َواجْلِ َماَواِت َواْلأَ َعَلـــى ال�َسّ
ُه َكاَن َظُلوًما َجُهول﴾ �سورة الأحزاب، الآية: 72. َوَحَمَلَها اْلإِن�َساُن اإَِنّ
والإ�ســـالم �سريح يف اإقرار امل�سوؤولية لقولـــه تعالى: ﴿ُكُلّ َنْف�ٍس 
ـــا َك�َسَبْت َرِهيَنٌة﴾ �سورة املدثر، الآية: 38. وحينما يقّرر الإ�سالم  مِبَ
م�سوؤوليـــة الفرد عن اأعماله فاإن ذلك يوؤكد اأن الإن�سان حر م�سوؤول. 
وكل فـــرد يف الإ�سالم عليه نوعان من امل�سوؤوليـــة، اأولهما م�سوؤوليته 

عـــن نف�سه وعن جوارحـــه وعقله و�سحته وماله ووقتـــه وعلمه، فقد 
قال عليه ال�ســـالة وال�سالم: " ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
ي�ســـاأل عـــن عمره يف ما اأفنـــاه، وعن علمه فيَم فعـــل، وعن ماله من 
اأيـــن اكت�سبه وفيَم اأنفقه، وعـــن ج�سمه يف ما اأباله" �سنن الرتمذي، 
حديـــث رقـــم: 2417. واأمـــا النـــوع الثاين مـــن امل�سوؤوليـــة فريتبط 
مب�سوؤوليـــة الفرد عن الآخرين عماًل بقـــول الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلـــم: " من دعا اإلى هًدى كان له مـــن الأجر مثل اأجور من اتبعه، 
ول ينق�ـــس ذلك من اأجورهم �سيًئا، ومن دعا اإلى �ساللة كان عليه 
من الإثم مثل اآثام من اتبعه ل ينق�س ذلك من اآثامهم �سيًئا" �سنن 

ابن ماجة، حديث رقم)6(.
العوامل الرتبوية املي�سرة لتنمية امل�سوؤولية الجتماعية

ميكـــن تلخي�ـــس العوامـــل الرتبوية املي�ســـرة لتنميـــة امل�سوؤولية 
الجتماعية بالآتي:

1. املعلـــم: حيث يعد املعلم من الأفـــراد الذين ياأتون يف مقدمة 
هـــذه العوامـــل التنموية، وهو قائـــد جلماعات متعددة مـــن الطلبة 
الذين هم قادة امل�ستقبل. واملعلم كقائد يوؤثر يف طلبته تاأثرًيا كبرًيا، 
فهـــو العن�سر الفعال الرئي�س يف عمليـــة تن�سئة الأطفال واملراهقني 
وال�سبـــاب. هذا ما اأثبتته نتائج البحوث التي اأجريت يف ميدان علم 
�لنف�ض �الجتماعي على �أثر �أمناط �لقيادة يف �ضلوك �الأطفال، حيث 
وج���د �أن بع����ض �الأطفال يغ���ريون بالفعل �أمناط �ضلوكه���م لتتطابق 

.)Brenda،1950:30( وتتماثل مع �أمناط �ضلوك معلميهم
واملعلم يوؤثر يف طلبته يف م�ستوى التح�سيل الدرا�سي واجتاهاته 
نحو املادة التي يدر�سها ونحو عملية التعلم بوجه عام، فاإن اجتاهاته 
تنتقـــل اإلى الطلبة؛ لذا، يجب اأن يكون املعلم ذا م�سوؤولية اجتماعية 
بعنا�سرهـــا الثالثة )الهتمـــام، والفهم، وامل�ساركـــة(، حيث يقوم 
بدوره يف اإمناء امل�سوؤولية الجتماعية لدى النا�سئني. واملعلم يوؤثر يف 
طلبته باأقواله واأفعاله ومظهره و�سائر ت�سرفاته التي ينقلها الطلبة 

عنه اأحياًنا بطريقة �سعورية اأو ل �سعورية.
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2. املنهـــاج: وي�سمل كل ما يتعّلمه الطالب نظرًيّا من القراءة اأو 
ال�ستمـــاع اأو امل�ساهدة اأو املناق�سة، مما يت�ســـل ب�سوؤون جماعته اأو 
جمتمعـــه، هذه الدرا�سة النظرية: اجتماعية واقت�سادية وتاريخية، 
ت�ساعـــد الطالـــب كما ت�ساعـــد اأي دار�س على الرتقـــاء يف اهتمامه 
بجماعتـــه ل موقـــف املنفعل بهـــا اأو املتوحد معهـــا فح�سب، بل يقف 
منها موقف املتعقل لفهـــم ظروف حا�سرها، وامل�ستوعب لتاريخها، 

واملت�سور لآمالها واأهدافه )عثمان، 1993: 118(.
3. املوؤ�س�ســـات الرتبويـــة وتنميـــة امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة: تبداأ 
غـــر يف الأ�سرة، حيث  عمليـــة تعلـــم امل�سوؤولية الجتماعيـــة منذ ال�سِ
ا عن طريـــق التن�سئة والرتبية. والهدف من  تنمـــو امل�سوؤولية تدريجًيّ
تنميـــة الإح�سا�ـــس بامل�سوؤوليـــة الجتماعية هو اإعـــداد الفرد ليكون 
مواطـــن امل�ستقبل، ويكون واعًيا لذاتـــه وم�سوؤولياته. فالرتبية �سواء 
يف الأ�ســـرة اأو املدر�سة اأو اجلامعة اأو امل�سجد من اأهم الو�سائل التي 

ت�ساعد على اإذكاء وتنمية ال�سخ�سية الإن�سانية.
اإن مـــا يتعلمـــه النا�سئ يف جمـــال الأ�سرة واملدر�ســـة يتاأ�سل يف 
�سخ�سيتـــه ويثبت يف تفكريه، وميكن القول اإن كل اأ�سكال المتثالية 
ال�سلوكيـــة وح�سن اللتـــزام بامل�سوؤولية، لي�ست مـــن قبيل ال�سدفة، 
واإمنـــا مرّدها اإلى ما ت�سّربه الفرد مـــن تن�سئة اأخالقية و�سلوكية يف 
الأ�ســـرة واملجتمع. ولأن الجتاهات ال�سلوكية التي نتميز بها كاأفراد 
هـــي يف الغالب مكت�سبة مـــن الرتبية الوالديـــة واملدر�سية، يجب اأن 
يكـــون دور املدر�سة قوة م�سانـــدة للدور الذي تلعبه الأ�سرة يف جمال 
تربيـــة الأبناء على حتّمـــل امل�سوؤولية، ولتحقيق ذلك فـــاإن امل�سوؤولية 

تقع على اجلميع: الأب، والأم، واملربي، واملعلم، واملوؤ�س�سات.
ويف مـــا يلـــي �سيتـــم عر�ـــس دور كل مـــن: الأ�ســـرة، واملدر�سة، 
وامل�سجـــد كاأهـــم واأبـــرز املوؤ�س�ســـات الجتماعية علـــى �سعيد تنمية 

امل�سوؤولية الجتماعية بني اأفراد املجتمع.
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1. دور الأ�سرة يف تنمية امل�سوؤولية الجتماعية
تعـــد الأ�سرة اللبنة الأولى يف كيان املجتمع، وهي الأ�سا�س الذي 
يقوم عليـــه، وب�سالح الأ�سا�ـــس ي�سلح البناء. وت�سعـــى الأ�سرة اإلى 
تن�سئـــة اأبنائها على ال�سعور بامل�سوؤولية والقـــدرة على حتّملها، وهي 
تبـــداأ بتدريـــب اأطفالها علـــى املبـــادرة يف حتّمـــل م�سوؤوليتهم جتاه 
اأنف�سهم باأنف�سهم، تبداأ يف ذلك بالأمور ال�سغرية املحدودة، اإلى اأن 
مت�ســـي اإلى ما هو اأكـــرب واأعقد واأ�سعب، وهي تق�سد من وراء ذلك 
اأن ي�ســـّب الطفل ويكرب وهو قادر على حتّمل امل�سوؤولية )ال�سرقاوي، 

.)1985
ويت�ســـح دور الأ�سرة يف غر�ـــس امل�سوؤولية الجتماعية من خالل 

قيامها باملهام التالية، كما يذكرها )حمدان، 2004(:
• غر�ـــس تعاليم الدين الإ�سالمـــي: اإن الدين الإ�سالمي يت�سمن 	

العديـــد مـــن الآداب والأخالقيـــات التـــي جتعل الفـــرد ع�سًوا 
�ساحًلـــا يف املجتمع مثل: ال�سدق، واملحبـــة، والتعاون، والأمر 
باملعـــروف والنهـــي عن املنكـــر، والإخال�ـــس، واإتقـــان العمل، 
وغريهـــا. وت�ستطيـــع الأ�ســـرة اأن تغر�ـــس يف اأبنائهـــا مثل هذه 
الأخالقيـــات والف�سائـــل والعـــادات والقيـــم الجتماعية التي 
تدعـــم حياة الفرد، وهو ياأخـــذ دوره يف احلياة، والذي ي�سعره 

مب�سوؤوليته جتاه جمتمعه واأمته.
• تعليـــم الأبنـــاء كيفية التفاعـــل الجتماعي وتكويـــن العالقات 	

الجتماعية: يتعلم الأبناء يف حميط الأ�سرة الكثري من اأ�سكال 
التفاعـــل الجتماعـــي، والأ�سرة خري من يعّلـــم الأبناء مراعاة 
معايـــري املجتمـــع واأنظمتـــه واللتزام بهـــا وعـــدم خمالفتها، 
ويجـــب اأن يكون اأفـــراد الأ�سرة خري قـــدوة لالأبناء من خالل 
متثلهم اأنف�سهم ملعايري املجتمع وللف�سائل والآداب احل�سنة يف 

تفاعلهم وعالقاتهم مع الآخرين.
• غر�س مفاهيـــم حب الوطن والنتماء: الأ�ســـرة قادرة على اأن 	

تغر�ـــس يف اأبنائهـــا معاين الوطنيـــة والنتماء باتبـــاع اأ�ساليب 

متعددة، منها: ال�ســـرح والتو�سيح لالأبناء يف مراحل تعليمهم 
الأولـــى عّمـــا يتعلمونه يف املدر�ســـة من موا�سيـــع ذات ال�سلة 
بالوطـــن، ومـــا يتميـــز بـــه الوطن مـــن خ�سائ�ـــس اقت�سادية 
واجتماعيـــة وطبيعيـــة. وحـــث الأبنـــاء علـــى املحافظـــة علـــى 
املمتلكات العامة، من خالل عدم العبث بالأثاث املدر�سي، ول 

باحلدائق، وعدم الكتابة على اجلدران.
2. دور املدر�سة يف تنمية �سلوك امل�سوؤولية الجتماعية 

تقـــوم املدر�سة بدور مهـــم يف تنمية امل�سوؤوليـــة الجتماعية بني 
الطلبـــة، وهـــي بذلـــك تكمـــل دور الأ�سرة مـــن حيـــث الت�سجيع على 
التعـــاون، واإيجـــاد الفر�س املالئمـــة للتفاعل الجتماعـــي، واختيار 
الأدوار الجتماعية، وتكويـــن ال�سداقات. كما ت�سهم املدر�سة بدور 
حيـــوي يف اإك�ساب الطلبة املعلومات عـــن جمتمعهم وقيمه وثقافته، 
الأمـــر الذي يعدهم لفهم هـــذا املجتمع، والتعـــرف على م�سكالته، 

وامل�ساركة يف و�سع واقرتاح احللول لها.
وت�سعـــى املدر�ســـة، مـــن خـــالل الدرو�ـــس والأن�سطـــة والتوجيه 
املبا�سر وغري املبا�سر، اإلـــى اأن تعلم طلبتها كيفية حتّمل امل�سوؤولية، 
واأن تنّمي فيهم ال�سعور بامل�سوؤولية، فتعودهم العتماد على اأنف�سهم 
يف التفكـــري، ويف الإجابة عن الأ�سئلـــة، ويف النقا�س، ويف اأداء اأدوار 

من خالل الأن�سطة. 
كما ت�سهم املدر�سة يف بث روح العمل اجلماعي والتعاوين والعمل 
يف فريـــق بني الطلبة، من خـــالل امل�ساركة يف الأن�سطة املدر�سية، اأو 
امل�ساركة يف اللجـــان املدر�سية املختلفة: كاللجنة ال�سحية، واللجنة 
الإر�سادية، وغريها. وهذه الأن�سطة لها دور مهم يف تنمية الإح�سا�س 
بامل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة بني الطلبة، وتعويدهـــم على العتماد على 

النف�س، والتعاون مع الآخرين، والعمل مع اجلماعة ول�ساحلها.
3. دور امل�سجد يف تنمية �سلوك امل�سوؤولية الجتماعية

امل�سجد هو املوؤ�س�سة الدينيـــة التي يجتمع فيها امل�سلمون لتاأدية 
ال�ســـالة كاإحدى العبـــادات املفرو�سة عليهـــم. ولتاأدية ال�سالة يف 
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جماعـــة اأبعـــاد اجتماعيـــة كثرية، فهي تعنـــي المتثـــال لأوامر اهلل 
�سبحانـــه وتعالى، وتوطيد العالقات الجتماعية بني جريان امل�سجد 
بال�سوؤال عن بع�سهم البع�س، ومعرفة الغائب عن امل�سجد، وال�سوؤال 
ا ُيزار، واإن كان م�سافًرا ُتراعى اأ�سرته واأبناوؤه.  عنه، فاإن كان مري�سً
والبعد الجتماعي للم�سجد ل يقف عند هذا احلد، واإمنا يتعّداه اإلى 

كونه املقّر الذي تقّدم من خالله الن�سائح والإر�سادات والتوجيهات 
يف خطبـــة اجلمعـــة والنـــدوات واملواعـــظ الدينية التـــي يحاول من 
خاللها اخلطيب اأن يتطرق اإلـــى ق�سايا املجتمع وم�سكالته ويطرح 

احللول املنا�سبة )حمدان، 2004(.
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