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يد العالقة بـين التـزام األخـصائيين االجتمـاعيين          هدفت هذه الدراسة إلى تحد    : الملخص
باألخالقيات المهنية، وتنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعداديـة، سـواء            

هذه الدراسـة   انتمت  ،  ةالمرتبطة بمسئولياتهم الشخصية أو األخالقية أو الجماعية أو الوطني        
دت علي منهج المسح االجتماعي بطريقتـي       اعتمكما إنها   إلي الدراسات الوصفية التحليلية،     

الحصر الشامل والعينة، وتمثلت أداتي الدراسة في مقياس األخالقيات المهنية الـذي طبـق              
) ٩٣(علي األخصائيين االجتماعيين بالمدارس اإلعدادية بـإدارة قنـا التعليميـة وعـددهم           

 اإلعدادية وعددهم   طالب المدارس علي  أخصائي، ومقياس المسئولية االجتماعية الذي طبق       
طالب، وتوصلت الدراسة إلي أن درجة التزام األخصائيين االجتماعيين بالمـدارس           ) ٢٤٢(

اإلعدادية باألخالقيات المهنية كانت مرتفع نسبيا في جميع أبعاد األخالقيات المهنيـة، كمـا            
 توصلت الدراسة إلي أن مستوي المسئولية االجتماعية بجميع مجاالته كـان مرتفـع لـدي              

الطالب عينة الدراسة، وأيضا توصلت الدراسة أن هناك عالقة قوية بين التزام األخصائيين             
االجتماعين باألخالقيات المهنية، وتنمية المسئولية االجتماعيـة لـدى طـالب المـدارس             

  .اإلعدادية
األخصائيين االجتماعيين؛ األخالقيات المهنيـة للخدمـة االجتماعيـة؛         : الكلمات المفتاحية 

   . الخدمة االجتماعية المدرسيةئولية االجتماعية؛المس
Abstract : This study aimed to determine the relationship between the 
commitment of social workers with the professional ethics and the 
development of social responsibility for preparatory schools students, whether 
related to their personal, morality, collective, national responsibilities. This 
study belongs to the analytical descriptive studies. The study relied on the 
social survey method, by means of comprehensive inventory and sample. The 
two tools of the study were represented in the scale of professional ethics that 
was applied to the social workers in preparatory schools. The scale of social 
responsibility that applied to preparatory school students. The results of the 
study concluded that the degree of commitment of social workers in 
preparatory schools  with professional ethics was relatively high in all 
dimensions of professional ethics. The study also found that the level of social 
responsibility in all its fields was high for the study sample students. The 
results of the study concluded that there is a strong relationship between the 
commitment of social workers With the professional ethics and the 
development of social responsibility for preparatory schools students. 
Keywords: social workers;  professional ethics; social responsibility; 
school social work    
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  مشكلة الدراسة: أوال
، تـؤثر فـي ضــبطه     و ارتباطاً وثيقاً بالسلوك اإلنساني،      ات المهنية ترتبط األخالقي       

 المهنية بمثابة مجموعة من السلوكيات التي البد أن تكون متوفرة في            ياتاألخالقوتعديله، و 
ويـرتبط  ). ٢٠١٠يحيـى،    ( والمجتمع ككل  ، ونفسه ،ناجح في مهنته اتجاه عمله    اإلنسان ال 

التعليم باألخالق ارتباطا وثيقا، حيث يهدف إلـي تنميـة المعـارف وإكـساب المهـارات                
واألخالقيات الالزمة للفرد في حياته، ويعد األخصائي االجتماعي جزء أساسي في العمليـة             

القائد والقدوة الصالحة لطالبه، وتأهيلهم ليكونـوا علـي     التربوية داخل المدرسة، ألنه يمثل      
لذا من األهمية بمكان، التأكيد علي الدور       ). ٢٠٠٤ناصر،  (قدر من المسئولية في مجتمعهم      

الريادي الذي يقوم به األخصائي االجتماعي المدرسي والذي أصبح رسالة يلتزم بها تجـاه              
مساعدة الطالب علـى حـل مـشاكلهم        به  وإذا كان األخصائي االجتماعي يناط      . المجتمع

 لتجنب تكـرار  هموالتغلب عليها وتنمية المواهب والقدرات ومحاولة صقلها وإشباع احتياجات  
، فان رسالته تتعاظم، ومسئولياته تتضاعف، ويكون فـي         المشكالت وانتشارها في المدرسة   

 التي تنظم أدائه المهني،     اشد االحتياج لاللتزام بأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية، ألنها هي        
وتضبط عالقاته بالطالب، والمعلمين، واإلدارة المدرسية، والقيادات المجتمعية، والمجتمـع          

كما أن التزام األخصائي االجتماعي المدرسي بأخالقيات مهنـة الخدمـة    ). ٢٠١٦العجمي،(
ين االجتمـاعيين  االجتماعية يرتبط باإلعداد الجيد لهذه المهنة، والتنمية المهنيـة لألخـصائي     

ومراعاة الجانب األخالقي لديهم، ألنهم يسعون إلي تنميـة األخـالق، والقـيم االيجابيـة،               
، فالخـصائص الشخـصية     )٢٠٠٨غانم وابوشعيرة،   (والمسئولية االجتماعية لدي طالبهم     

االيجابية لألخصائي االجتماعي تنعكس علي الطالب وتؤثر بصورة ايجابية في سـلوكياتهم            
وأيضا التزام األخصائي االجتماعي بأخالقيات مهنة الخدمـة االجتماعيـة،          ). ٢٠٢٠سيد،  (

يسهم في أن يكون أكثر حبا لمهنته وأكثر إقباال عليها، ومن ثم يكون أكثر انتماء لمجتمعه،                
وأيضا تساهم أخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية في تكوين شخصية األخصائي االجتمـاعي            

ستواه المهني، وتجعله أكثر قدرة علي القيام بمسئولياته، وواجباتـه،          المدرسي، واالرتقاء بم  
والمـسئولية  ). ٢٠٠٧اللقـاني،   (كما تجعله نموذجا للطالب فـي الـسلوك والتـصرفات           

االجتماعية تلعب دوراً هاماً في استقرار حياة األفراد والمجتمعـات، حيـث تعمـل علـى                
من االعتداء، ويقـوم كـل فـرد بواجبـه          المحافظة على نظم المجتمع، وقوانينه، وحدوده       

 ونحو مجتمعه، ويعمل ما عليه في سبيل النهوض بمجتمعه، حيث أن            ،ومسئوليته نحو نفسه  
الفرد بالنسبة للمجتمع كالخلية بالنسبة للبدن، فكما أن البدن ال يكون سـليما إال إذا سـلمت                 

 ال يكون سليما إال إذا سلم       جميع خالياه، وقامت بأداء وظائفها المنوطه بها، فكذلك المجتمع        
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وأيضا . )٢٩١، ص   ٢٠٠٢،  نجاتى( جباتهماجميع أفراده وقاموا بأداء جميع مسئولياتهم وو      
رتبط المسئولية االجتماعية بالجانب األخالقي لذلك فهي تنطلق مـن االلتـزام والواجبـات      ت

ـ  كما أنها تتضمن     ،د تجاه المجتمع  ا واألفر ؤسسات التعليمية المطلوبة من الم   رات راجميع الق
عبدالراضـي،   (ورفاهية المجتمع هدفاً لهـا     والفلسفات والطرق واألفعال التي تعتبر تطور     

ومن هنا يري الباحث أن المسئولية االجتماعيـة تفـرض التعـاون، وااللتـزام،              ). ٢٠١٨
والتضامن، واالحترام، والحب، والديمقراطية في المعاملة، والمشاركة الجادة التي هي صلة           

حم بين األفراد في المجتمع الواحد، ثم إن الشعور بالمسئولية االجتماعية شـعور نبيـل،          الر
  .معه نتجاوز الشكليات لنصل إلى قدسية الواجب

 في مرحلة عمرية يطلق عليها بمرحلة المراهقـة       يعيشون  اإلعدادية  ب المدارس   طال     و
 نديل(المسئولية االجتماعية   وتنمي لديه   ،  الطالب شخصية   تنضجمرحلة  المبكرة، وفي هذه ال   

تلك المرحلة التي توصف بمرحلـة التحـوالت البيولوجيـة والنفـسية            ،  )٢٠٠٤وآخرون،
واالجتماعية والتي تحتاج إلى ظروف بيئية مستقرة مناسبة لتحقيقها والتي تعـد مـن أهـم              

االتـصال    إلـى  الطالـب يميل  وفي هذه المرحلة     .العوامل المؤدية لتنمية شخصية الطالب    
 يميل إلـى االسـتقالل االجتمـاعي      ، كما   لشخصي ومشاركة األقران في األنشطة المختلفة     ا
وقـد  ، البحث عن القـدوة ، ومسايرة الجماعة والرغبة في تأكيد الذات  ، و )٢٠١١،الشربيني(

يقع العديد من الطالب في عمل بعض األمور غير األخالقية ظناً منهم أن هذا يعمل علـى                 
 ، بدايـة  تمثـل  هذه الخـصائص العمريـة،       أنومن الواضح   ). ٢٠٢٠محمد، (استقالليتهم

األخـصائيين  ومقدمات لمرحلة أهم وهي المرحلة الثانوية، إال أنه في الحقيقة يجب علـى              
 وسوية تتعامل مع ،أن يجعلوا هذه المرحلة الهامة بداية لتكوين شخصية طبيعية    االجتماعيين  

الخدمـة  ومن هنـا فـان    ). ٢٠١٢ لمولى،ا و لطرياا (المراحل األخرى بطريقة أكثر نضجاً    
 التي تعتمد علي االلتزام األخالقـي والمهنـي فـي ممارسـتها              المهن احداالجتماعية تعد   

أهدافَها فـإن  الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي  ولكي تحقق مهنة    ). ٢٠١٢،  العسولى(
 بـالقيم  الممارسينلتزام  بالميثاق األخالقي، فااألخصائيين االجتماعيينهناك ضرورةّ اللتزام    

 ة المهنية للخدمة  الممارس فعاليةة  المهنية والمعايير والمبادئ األخالقية له أبلغ األثر في زياد        
والمعايير والمبادئ األخالقيـة     ألنها لم تعد تلك القيم المهنية     ). ٢٠١٧،  السكيت (االجتماعية

 مثـل الـسرية    هة على حقوِق  وأهمية المحافظ  - الطالب   –ترتكز بشكل أساسي تجاه العميل      
، بل اتسعت لتشمل مسئولية األخصائي االجتماعي تجاه زمـالء   فحسبوحق تقرير المصير 

 ، بينما توسعت مسئوليةُ األخصائيالمدرسةالمهنة، والممارسين من مهن أخرى وأيضا تجاه       
، للطالـب دم   لتشمل أهميةَ تقييم الخدمات التي تق      الطالباألخالقيةُ تجاه   االجتماعي المدرسي   

  .)٢٨، ص ٢٠٠٥ ،وآخرونسليمان (ثبات مدي فاعليتها في تحسين ظروفه وضرورةَ إ
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باألخالقيـات   الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية       في دراساتال من   بعضوقد اهتمت        
 ،فئات متعددة مـن انـساق العمـالء       لالمسئولية االجتماعية   بتنمية   المهنية والبعض األخر  

إلى  Maguad & Krone (2009)ة هدفت دراسطرق المهنية المختلفة، حيث باستخدام الو
التعرف إلى أثر االلتزام بأخالقيات الوظيفة العامة لدى العـاملين فـي المؤسـسات، وقـد               

أن تصورات المبحوثين ألبعاد االلتزام بأخالقيات الوظيفة العامة كانت          توصلت الدراسة إلى  
لية االجتماعية، الحقوق الوظيفية،    ئوالواجبات الوظيفية، المس  (أن هناك أثر ألبعاد      و .مرتفعةً

ـ    و .في الوالء التنظيمي في المؤسسات العامة     ) المناخ األخالقي    الرومـي  ةتوصـلت دراس
 بأخالقيـات   بالنسبة اللتزام العـاملين   فروق تعزى لمتغير جهة العمل       وجود    إلى )٢٠٠٩(

 عدم وجود فـروق  )٢٠١٢(الزبون سة دراوأظهرت . المؤسسةالمهنة نحو الزمالء لصالح     
والمستوى الدراسي بـين درجـات التـزام         ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير الجنس،      

 إلـى  )٢٠١٣ ( أشارت نتائج دراسة الزعبــي  كما. لمسؤولية االجتماعية باجامعة  الطالب  
 كما  .مرتفعة ة في مجاالت الدراسة الستة كانت     يمهنالخالقيات  األأن درجة التزام المعلمات ب    

 جاء فـي  بعد أخالقيات المهنة نحو اإلدارة العليا       إلي أن ُ   )٢٠١٤ ( دراسة الزيناتي  توصلت
أخالقيـات المهنـة نحـو       المرتبة األولى، تال ذلك أخالقيات المهنة نحو الزمالء، وجاءت        

 .بعـة المجتمع المحلي في المرتبة الثالثة، ثم أخالقيات المهنة نحو العاملين في المرتبـة الرا    
جاءُ بعد واقع المسئولية الدينية واألخالقية على المرتبة األولى من بين أبعاد المـسئولية     كما  

المسئولية الجماعية في المرتبة الثانية، تال ذلـك واقـع المـسئولية         االجتماعية، وجاء واقع  
وقد . الرابعةاالجتماعية الذاتية في المرتبة      الوطنية في المرتبة الثالثة، وجاء واقع المسئولية      

إلي أن برنامج التدخل المهني من منظور الممارسة العامـة          ) ٢٠١٣(توصلت دراسة احمد    
للخدمة االجتماعية قد حقق نتائج إيجابية في تنمية المـسئولية االجتماعيـة لـدي الـشباب                

فعالية برنامج التدخل المهنـي باسـتخدام       ) ٢٠١٤(دراسة عبدالعال    وأيضا أكدت . الجامعي
ة العامة للخدمة االجتماعية في تنمية المسئولية االجتماعية لألحداث تحت االختبـار        الممارس
ولية ئعالقة الـوعي االجتمـاعي بالمـس      علي  ) ٢٠١٤( كما أكدت دراسة مسعد      .القضائي

وجـود  ، حيث توصلت الـي      االجتماعية لدى طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة الرياض       
ات أفراد عينـة الدراسـة حـول مقيـاس المـسئولية       فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه     

, المسئولية الوطنيـة  ,  المسئولية األخالقية  الشخصية،المسئولية  ( وأبعادها   ،االجتماعية ككل 
 دراسة قادري   توصلتكما  . المسئولية نحو البيئة والنظام   , مسئولية الفرد نحو أفراد مجتمعه    

 في وجهة نظرهم نحو المـسئولية  بابالش ال يوجد فرق بـين اسـتجابات   انه   إلى) ٢٠١٦(
 االجتماعية يعزى لمتغير الجنس، يوجد فرق بين اسـتجابات الشـباب نحـو المـسـئولية           
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على مـدى فاعليـة     ) ٢٠١٦ (السيد  دراسة وقد أكدت .  يعزى للمستوى التعليمي   االجتماعية
لملـك عبـد    لدى طالبات جامعـة ا     تنمية المسئولية االجتماعية  في  برنامج إرشادي انتقائي    

ـ أن المعـدل العـام      إلي   )٢٠١٨ (باجسو جأبو الحا  دراسة   كما توصلت . العزيز  اتدرجل
االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم كان متوسطاً، وأشارت إلى وجود عالقة عكسية بين درجـة        

 وأيضا توصلت   .المؤدية إلى تدني تحصيل الطلبة     االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم واألسباب    
 بأبعادها مرتفع لـدى طلبـة   ةي االجتماع ةيلئومستوى المس  أن   إلى) ٢٠١٨ (بالحيج دراسة

وليات ئ المـس  )٢٠١٩ (الجمـال ، و محفـوظ  كما حددت دراسة     .لةي بجامعة المس  الماجستير
األخالقية التي يقوم بها األخصائي االجتماعي والمرتبطة بممارسة السلوك الشخصي المالئم           

تجـاه الطـالب، تجـاه    (لألمن النفسي واالجتماعي للطـالب     في البيئة المدرسية والمؤدية     
منتـدى تحـالف   واإلشراف والمتابعة،  والتدريب المستمر،   (وهي   ،)الزمالء، تجاه المدرسة  

تكـوين جماعـة    وميثاق المدرسة اآلمنـة،     واالجتماعات التقويمية الشهرية،    والحضارات،  
  ).البحوث اإلجرائيةوالتعليم اآلمن، 

أن بعض الدراسـات ركـزت       :ل نتائج الدراسات السابقة يتضح ما يلي         وفي ضوء تحلي  
الواجبات الوظيفية، المـسئولية االجتماعيـة، الحقـوق        : علي أبعاد األخالقيات المهنية مثل    

العالقة بين األخالق والقيـادة     علي  كما ركزت بعض الدراسات      .الوظيفية، المناخ األخالقي  
اعية وأن القيادة الخالقة هي أكثر وأهم متغير لنجـاح          األخالقية في مؤسسات الخدمة االجتم    
مجـاالت  علي   ركزت بعض الدراسات     وأيضا. البعيداألخصائيين االجتماعيين على المدى     

مجال الوظيفة، مجال المعلمين، مجـال الـزمالء، مجـال اإلدارة          : ة مثل ياألخالقيات المهن 
تناولـت بعـض الدراسـات      كما  . العامة لألخصائيين االجتماعيين، مجال المجتمع المحلي     

بعـض  وأظهرت  . العالقة بين المسئولية االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة لدى الطالب        
المهـن االجتماعيـة    ة في تعزيز المسئولية االجتماعية في       يالدراسات دور األخالقيات المهن   

لمهني للخدمـة   لتدخل ا اوحاولت بعض الدراسات معرفة فعالية برنامج       .  المختلفة واإلنسانية
  . في المجتمعاالجتماعية في تنمية المسئولية االجتماعية لدي الفئات المختلفة

لدي طالب المـدارس اإلعداديـة      حظ أن المسئولية االجتماعية          وبناء علي ما سبق نال    
البعد عـن   احترام الرأي اآلخر، و   وسواء تجاه أنفسهم، أو األسرة، أو المجتمع، أو الوطن،          

تحتاج إلي أخصائيين اجتماعيين يمثلون لهم القدوة الصالحة نتيجـة          . سلبية والالمباالة القيم ال 
، ومن ثم يمكن صـياغة      التزامهم بأخالقيات مهنتهم، وعلي قدر من المسئولية في مجتمعهم        

مشكلة الدراسة في تحديد العالقة بين التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنيـة،            
األخالقيـة، أو    سواء المرتبطـة بالمـسئولية الشخـصية، أو          ئولية االجتماعية وتنمية المس 
  .لدى طالب المدارس اإلعداديةالوطنية أو الجماعية، 
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  أهمية الدراسة: ثانيا
المـسئولية االجتماعيـة   و تحديد العالقة بين األخالقيات المهنية لألخصائيين االجتماعيين         -١

 نقاط القوة والضعف فـي األداء المهنـي         أو يمكن أن يساهم في معرفة بعض معوقات      
  . االجتماعيين في المجال المدرسياألخصائيين

 االجتمـاعيين   لألخـصائيين تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية االلتـزام األخالقـي            -٢
  .وانعكاس ذلك علي سلوك الطالب

بـضرورة االلتـزام     ما يؤكده التراث النظري ونتائج الدراسات السابقة والواقع الميداني           -٣
 االجتماعي لتأثيره االيجابي علي الطالب وتدعيم القـيم االيجابيـة           لألخصائياألخالقي  

  .لديهم
 المدارس اإلعدادية  االجتماعيين في تحسين عالقة      لألخصائييننة  يخالقيات المه األتساهم   -٤

  .اأهدافها التي نشأت من أجله و ومساعدتها في تحقيق رسالتهابالطالب
  :أهداف الدراسة :ثالثا

 التـزام   العالقـة بـين   تحديـد   " هدف رئيسي مؤداه     تحقيق    الراهنة تستهدف الدراسة      
ة االجتماعيـة لـدى طـالب    مسئوليال وتنمية،  األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية   

  " المدارس اإلعدادية
  :   ويتفرع من الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية

المـسئولية  تنمية و، األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية التزام  لعالقة بين اتحديد   -١
  .لدى طالب المدارس اإلعداديةالشخصية 

المـسئولية  تنمية و، األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية التزام  العالقة بين تحديد   -٢
  .لدى طالب المدارس اإلعداديةاألخالقية 

المـسئولية  تنمية و، األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية التزام قة بين العال تحديد   -٣
  .لدى طالب المدارس اإلعداديةالجماعية 

المـسئولية  تنمية و، األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية التزام  العالقة بين تحديد   -٤
  .لدى طالب المدارس اإلعداديةالوطنية 

  : الدراسةفروض: رابعا
توجد عالقـة ذات  " من صحة فرض رئيسي مؤداه     تحقق  إلي ال   الراهنة  الدراسة عيتس     

ة مـسئولي ال وتنمية،  األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    التزام   بينداللة إحصائية   
  " االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية
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  :   ويتفرع من الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية
األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات       التزام    بين توجد عالقة ذات داللة إحصائية     -١

  .لدى طالب المدارس اإلعداديةالمسئولية الشخصية تنمية و، المهنية
األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات       التزام    بين توجد عالقة ذات داللة إحصائية     -٢

 .دى طالب المدارس اإلعداديةلالمسئولية األخالقية تنمية و، المهنية

األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات       التزام    بين  توجد عالقة ذات داللة إحصائية     -٣
  .لدى طالب المدارس اإلعداديةالمسئولية الجماعية تنمية و، المهنية

األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات       التزام    بين توجد عالقة ذات داللة إحصائية     -٤
  .لدى طالب المدارس اإلعداديةالمسئولية الوطنية تنمية و، المهنية
  اإلطار النظري للدراسة: خامسا

  األخالقيات المهنية لألخصائي االجتماعي) أ(
  ماهية األخالقيات المهنية) ١(

األخالقيات المهنية هي المبادئ التي تحكم سلوك شـخص أو مجموعـة فـي بيئـة                     
ت المهنية قواعد حول كيفية تـصرف الـشخص تجـاه           مؤسسية، مثل القيم توفر األخالقيا    

على عكـس  . )٢٠١٢،مقراشوجوهرة  (األشخاص والمؤسسات األخرى في مثل هذه البيئة  
القيم، غالبا ما يتم تقنين األخالقيات المهنية كمجموعة من القواعد التي تستخدمها مجموعـة          

نـة سيـستخدمون نفـس     معينة من الناس، وهذا يعني أن كل من ينتمون إلى مجموعة معي           
). ٢٠٢٠محمـود،   (األخالق المهنية، على الرغم من أن قيمهم قد تكون فريدة لكل شخص             

بأنها مجموعة المبادئ والمعايير التي تعتبر أساساً لـسلوك أفـراد المهنـة             ها  ويمكن تعريف 
، ٢٠١٩، مفلـح (المستحب والتي يتعهدون بالتزامها ومراعاتها وعدم الخروج على أحكامها     

كما تعرف بأنها مجموعة من المعايير التي تعـد مرجعـاً للـسلوك المهنـي               ). ١٠٦ص  
المطلوب ألفراد المهنة الواحدة، والتي يعتمد عليها المجتمـع فـي تقيـيم أدائهـم المهنـي        

وأيضا تعرف بأنها وهي المبادئ والمعايير التي تعتبر أساساً لـسلوك           ). ٢٠١٣السكارنة،  (
ي يتعهدون بالتزامها، ومراعاتها وعدم الخروج علـى أحكامهـا          أفراد المهنة المستحب والت   

كما تعرف األخالقيات المهنية بأنها مجموعة القيم       ). ١٥ ص   ،٢٠١٩،  مبروك والطحالوي (
واألعراف والتقاليد التي يتفق ويتعارف عليها أفراد مهنة ما حول ما هو حق وعـدل فـي                 

هم وسلوكهم في إطـار المهنـة ويعبـر         نظرهم وما يعتبرونه أساسا لتعاملهم وتنظيم أمور      
المجتمع عن استيائه واستنكاره ألي خروج عن هذه األخالق بأشكال مختلفة تتـراوح بـين         

وتعـرف أيـضا بأنهـا    ). AASW,2009(عدم الرضي وبين المقاطعة والعقوبات المادية     
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اته المهنيـة  مجموع المعايير األخالقية والسلوكية المهنية التي يتبعها الموظف لتحمل مسئولي    
حسب اآلداب العامة التي تحددها قوانين ولوائح المؤسسة، حيث أن كـل مؤسـسة تكـون             

ويمكن كـذلك حـصر الـصفات     ).Reamer, 2006(بالحاجة إلى ميثاق أخالقيات للمهنة 
عن طريق حسن الـسيرة     : الطهارة والقدسية  ):٢٠٠٦هاللي،  ( األخالقية المهنية في األتي   

وما : التعاون .وما تقتضيه من المشورة والوفاء والصدق    : االستقامة .ءوالسلوك وجودة األدا  
وما تشمله من عـدم إفـشاء   : األمانة .يستلزمه من تعميق معاني األخوة واالحترام والصبر   

  .وما تشمله من معاني التواد واإلحسان واإليثار: المحبة .السر واالستغالل والكذب
ة لألخصائي االجتماعي المدرسي إجرائيا بأنها ميثاق            ويعرف البحث األخالقيات المهني   

يحدد المبادئ والقيم وكذلك الواجبات التي يجب أن يلتزم بها جميع األخصائيين االجتماعيين             
  .ألداء مهمتهم بالطريقة المثلى

   مصادر األخالقيات المهنية-٢
قيات المهن كافة        هناك مجموعة من المصادر التي تعتبر األساس الذي تنطلق منه أخال          

في بلورة أخالقياتها، والتي تعكس واقع المجتمع في شتى ميادينه، ويرى الباحثون أن هناك              
  :خمسة مصادر لألخالقيات المهنية وهي

ـ خالقيات المهناألُ يمثّل هذا المصدر في المجتمع العربي، أهم مصادر         :المصدر الديني ) أ ة؛ ي
  ).٢٠٠٥الحوراني،( الرقابة الذاتية في الفرد  خلق،إذ إنه يوفّر ألخالقيات المهنة

ذاك الذي تمثله قيم المجتمع الذي ينتمي إليه الفـرد ويعمـل فيـه،         : المصدر االجتماعي ) ب
كما يتضمن هذا المجتمع المؤسسة التي يعمل       . والعادات، والتقاليد، والمعايير، والقوانين   

  ).٢٠٢٠حيدر، (فيها الفرد 
طار الفكري المتماسك الذي يؤمن به الفرد، والقناعات الفكرية         وهو اإل : المصدر الفكري ) ج

  ).٢٠٠٦ناصر، (المستقاة من عقيدته، ومن قراءاته 
تتحكم الظروف االقتصادية السائدة في المجتمع، في جميـع أفـراده           : المصدر االقتصادي ) د

راد ومن بينهم المهنيون واإلداريون؛ إذ أن الظروف االقتصادية الـصعبة، تـدفع بـأف             
  ).٢٠١٢الكبيسي، (المعايير الخلقية  غالبا إلىٍ  أنماط من السلوك بعيدة عن المجتمع

وهو الذي يعمل فيه الفرد، وكل القوانين الواجب االلتزام بها إضافة           : المصدر التنظيمي ) هـ
 المهنـي   إلى األنظمة والتقاليد والقيم ومثُل تمد سلوك العاملين فيها وتوجـه مـسارهم            

)Dahel, 2006.(  
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   أثر تطبيق األخالقيات المهنية على الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية-٣
تحقيـق أفـضل طـرق      :      يؤدي االلتزام باألخالقيات المهنية في الممارسة المهنية إلى       

استخدام أفضل األدوات واألساليب مـع       .التفكير لألفراد والجماعات وتحديد العالقات بينهم     
تحقيق أعلى مستوى من األهداف واآلمال والنتائج المرجوة في الحفاظ على            .انساق التعامل 
تفعيـل   .حماية حقوق األفراد بتوفير إحساسهم باألمان والرفاهية في حياتهم         .كرامة اإلنسان 

تنظيم العالقـة    .المشاركة ألديمقراطيه عن طريق تطبيق مبدأ المساواة والعدالة االجتماعية        
عدم التميز بـين عمـالء       . بالمهنة والعمالء وزمالء ألمهنه بالمجتمع     بين المهنيين العاملين  

  ).٢٠١٠العميري، ( تحديد شكل الممارسة المهنية لمهنه الخدمة االجتماعية .ةلمهنا
  طالب المدارس اإلعداديةالمسئولية االجتماعية لدى ) ب(
   ماهية المسئولية االجتماعية- ١

شعور ذاتي بأن الفرد يتحمل مسئولية سلوكه الخاص،             الشعور بالمسئولية االجتماعية،    
والمـسئولية  . ويقتنع بما يفعل، ويتحمس لدوره في الحياة االجتماعية دون تقاعس، أو تردد           

تعبر عن النضج النفسي للفرد الذي يتحمل المسئولية، ويكون علي استعداد للقيـام بنـصيبه         
مسئولية الفرد  بأنهاوتعرف أيضا ،  )٤٥، ص   ٢٠٠٣ الشايب،( كفرد يحقق مصلحة المجتمع   

 وهي الشعور بالواجب االجتماعي،     ،الجماعة وأمام اهللا   الذاتية عن الجماعة أمام نفسه وأمام     
وهي تعني أن يسأل اإلنسان هل جـاوز   . )٢٠١٢ أبوكوش، ("والقدرة على تحمله والقيام به    

 بمعني التزام المسئول ،ما أمر به، أو وقف عنده، وتقتضي التخويف بكونه مسئوالً ومحاسباً         
 بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه نتيجة ما لحقه من تلـف، أو              - في حدود القانون   -

كما تعـرف    ،)٢٠٨، ص   ٢٠٠٨،  البوشواري( عن ضرر جزئي أو كلي، مادي أو معنوي       
بان يكون تفكير الفرد وسلوكه يعكسان أهدافه نحو السلوك المسئول والذي يتضمن االهتمام         "

خرين، واحترام حقوقهم واحترام التقاليد واألعراف والقيم االجتماعية للمجتمع، والشعور          باآل
 عـرف ، كمـا ت )Muller, 1969, P. 30" (بالمسئولية الذاتية تجاه الجماعة التي ينتمي إليها

وعي الفرد المرتبط بأساس معرفي بضرورة سلوكه تطوعيا نحو الجماعة وله تـأثير             "بأنها  
كما تعرف بأنها ما يقاس من مجموع        ).٣٠١٣, المحمدي ( األحداث التالي  في تحديد مجرى  

استجابات الفرد بالقبول، أو الرفض المتعلق بسلوكه نحو الجماعة التي ينتمي إليها، ونحـو              
 عرفت و ).٨٨، ص   ٢٠٠٣ ،احمد( المجتمع، والعالقات، والواجبات اإلنسانية، واالجتماعية    

وعملة  ئولية الفرد عن نفسه ومسئوليته اتجاه أسرته ومجتمعه       أنها مس "المسئولية االجتماعية   
 .Kim, 2002, P ("ووطنه ودينه ويتم ذلك من خالل فهمه الحقيقي لدوره فـي المجتمـع  

89.(  
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لطالـب       ويعرف الباحث المسئولية االجتماعية إجرائيا بأنها الدرجة التي يحصل عليها ا          
المـسئولية  ، و المـسئولية الشخـصية    :اد التاليـة  على المقياس المعد لذلك فيما يخص األبع      

  .لطالب المدارس اإلعداديةالمسئولية الوطنية ، والمسئولية الجماعية، واألخالقية
   جوانب ومجاالت المسئولية االجتماعية -٢

 في سـتة    طالب المدارس اإلعدادية       تتحد جوانب ومجاالت المسئولية االجتماعية لدي       
  )٤٨، ص ٢٠١٤ ،الزيناتي: (جوانب هي

   نحو نفسه وحياته الطالبيتمثل في مستولية :  الجانب الشخصي)أ
  نحو أسـرته برعايتهـا وحمايتهـا،       الطالبتتمثل في مسئولية    :  جانب األسرة واألبناء   )ب

  .والعمل على تماسك أسرته
 نحو حماية بيئتـه الخاصـة،       الطالبتتمثل في مسئولية    :  جانب البيئة والمصلحة العامة    )ج

  .لعامة والمحافظة على نظافتها، وصيانتهاوا
 في النهوض بـدوره لحمايـة األرواح مـن          الطالبيتمثل في مسئولية    :  جانب السالمة  )د

  . المخاطر واألزمات
 نحو الوعي بما يحيط به      الطالبيتمثل في مسئولية    :  جانب الثقافة وسالمتها وصيانتها    )هـ

األقمار الـصناعية،   :  والتكنولوجية مثل  من منافع، أو أخطار ناتجة عن معطيات العلم،       
  .والحاسبات، وما يمكن أن يستفيد منها

 نحو أداء الواجبات الدينية، واإلنـسانية       الطالبيتمثل في مسئولية    : جانب العقيدة والقيم  ) و
  .المتمثلة في سلوكه وأفعاله نحو اآلخرين

  لدي طالب المدارس اإلعدادية عناصر المسئولية االجتماعية -٣
    تتكون المسئولية االجتماعية من عناصر مترابطة ينمي كل منها اآلخر ويـرتبط بـه،               

  :ويدعمه ويقويه ويتكامل معه، وهذه العناصر هي
، ووعيه بمسئولياته تجـاه الجماعـة،       الطالبويتضمن مدى إلمام    :  االستيعاب أو الفهم   -١

وأيـضاً  . ينتهجه خدمة ألهـدافها والقوى المؤثرة في أعضائها، وفهمه لدوافع السلوك الذي       
كما أن الفهم الصحيح يدعم مشاركة الفرد فـي       . استيعابه لألسباب التي جعلته يتبنّى مواقفها     

القيام بمسؤولياته، وهو أيضاً يشترط اإللزام بأخالقيـات المجتمـع، ومـسايرة المعـايير،              
تعاوني، بما يخـدم    واالهتمامات االجتماعية، ومقاومة الضغوط، وتنسيق الجهد الشخصي ال       

 للظـروف  الطالـب والفهـم يعنـي إدراك   . )٢٠٤١، ص ٢٠١١، عطيه( المصلحة العامة 
 وقيمه واتجاهاته، واألدوار المختلفة فيه، كما يقتضي        ، وحاضره ،المحيطة بمجتمعه، ماضيه  

، األميـر  (تقدير المصلحة العامة، والدفاع عن الوطن، والعمل علـى رفعتـه وازدهـاره            
٢٠١٣(.  
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علـى  الطالـب   ويتضمن االرتباط العاطفي بالجماعة، وبالمجتمع، وحـرص        : هتماماال -٢
  )٢٠١٣ احمد،(: سالمته، وتماسكه، واستمراره، وتحقيق أهدافه، ولالهتمام مستويات منها

 وبصورة آلية حالتها االنفعالية لمجرد أنه يعتبر      الطالب االنفعال مع الجماعة، حيث يساير       -
 ويرى أن مسايرته لها     ، فيتعاون ويتفاعل بحماس تلقائياً مع الجماعة      نفسه في قلب المسئولية   

  .موضوعية ومنطقية
 مع الجماعـة بنـاء       الطالب  االنفعال بالجماعة، يحدث بصورة إرادية حيث يأتي تضامن        -

  .على قناعة ذاتية منه، فيجعل أهدافها محور اهتماماته ويتفاعل معها بصدق وشفافية 
 بالوحدة المصيرية معها، والتأثر بها لدرجة أنـه         الطالب، هو شعور     التوحد مع الجماعة   -

يرى في خَيرها خَيره، وكأنها امتداد لنفسه، يسعى من أجل مصلحتها، ويبذل كل جهده من                
أجل إعالء مكانتها، ويشعر بالفوز إن فازت أو باألمن كلما خيم عليها األمن، والوطنية هي               

  .مجتمعمن أوضح نماذج التوحد مع ال
المشاركة مسئولية، وهي األرضية األساسية لحياة اجتماعية مشرقة مستقرة،         :  المشاركة -٣

، وقدرته على القيام بواجباته، وتحمل مسئولياته بـضمير         الطالبحيث تُظهر المشاركة قدر     
 في أعمال تُـساعد فـي       الطالبحي، وروح صافية، وإرادة ثابتة، والمقصود هنا مشاركة         

  ).٢٠٠٤,لخراشيا( ف االجتماعي حين يكون مؤهالً اجتماعيا لذلكتحقيق الهد
  اإلجراءات المنهجية: سادساً

  نوع الدراسة) أ 
 لتحديد العالقـة بـين   تنتمي الدراسة الراهنة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية        

 لـدى   التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية، وتنمية المـسئولية االجتماعيـة         
  .طالب المدارس اإلعدادية

  لدراسةفي اج المستخدم هالمن) ب 
  .ةتي الحصر الشامل والعينمنهج المسح االجتماعي بطريق  اعتمدت الدراسة الحالية علي 

  مجاالت الدراسة) ج 
  : وتم اختيار المجال البشري لهذه الدراسة وفقاً لآلتي: المجال البشري )١
ين مسئولي االتحادات الطالبية في المدارس اإلعدادية بإدارة        االجتماعيألخصائيين   جميع ا  -

سنة ومتوسط خبرتهم في    ) ٣٤(، كان متوسط أعمارهم     أخصائي) ٩٣(وعددهم  قنا التعليمية   
  . سنة) ١٥(المجال المدرسي 

 عينة عشوائية من الطالب أعضاء المكاتب التنفيذية لالتحادات الطالبية فـي المـدارس              -
) ٦٥١( مـن مجتمـع      %)٣٧( مفردة بنسبة    )٢٤٢(وعددهم   قنا التعليمية    اإلعدادية بإدارة 
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%) ٦,٣(، وبنسبة خطأ معياري     %)٩٥(ومستوي ثقة   ) ٠,٠٥(، عند مستوى معنوية     طالب
)Johnson & Christenson,2008,P.242( . وجاء متوسط أعمار الطالب)سـنة،  ) ١٤

  .ومعظمهم من طالب الصف الثالث اإلعدادي
  المدارس اإلعدادية بإدارة قنا التعليمية في تم تطبيق الدراسة الراهنة : انيالمجال المك) ٢
يتحدد المجال الزمني في فترة جمع البيانات وتم تحديـد هـذه الفتـرة              : المجال الزمني ) ٣

  .١٧/١٢/٢٠٢٠ حتى ١٧/١٠/٢٠٢٠لمتطلبات إجراء الدراسة الميدانية وهي الفترة من 
  أدوات الدراسة) د 

  :ث في هذه الدراسة على األدوات اآلتيةاعتمد الباح
   .)الباحث (إعداد من -مقياس األخالقيات المهنية لألخصائيين االجتماعيين -
  .)الباحث (إعداد من - مقياس المسئولية االجتماعية للطالب -

  :     وقد اتبع الباحث الخطوات التالية إلعدادهم
  . النظري الخاص موضوع الدراسةقام الباحث باالطالع على الكتابات والتراث) ١(
قام الباحث باالطالع على أدوات جمع البيانات التي استخدمت في البحوث والدراسات             ) ٢(

  .موضوع الدراسةالعربية واألجنبية التي تناولت 
     ولقد أفادت هذه األدوات الباحث في التعرف على المؤشرات الرئيـسية التـي أمكـن               

  :داتي جمع البيانات؛ حيث تم التوصل إلىاالعتماد عليها في تصميم أ
  : على النحو التاليمقياس األخالقيات المهنية لألخصائيين االجتماعيين األبعاد الرئيسية ل-أ

أخالقيات األخصائي االجتمـاعي تجـاه       -  أخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه الطالب     -
خالقيات األخصائي االجتماعي   أ -ة  أخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه المهن     -الزمالء    

   المجتمعأخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه -  القيادات المهنيةتجاه 
  :على النحو التالي مقياس المسئولية االجتماعية للطالب األبعاد الرئيسية ل-ب
    المسئولية االجتماعية األخالقية-      المسئولية االجتماعية الشخصية-
    المسئولية االجتماعية الوطنية-      ية الجماعية المسئولية االجتماع- 

قام الباحث بانتقاء مجموعة من العبارات التي يمكن أن يقيسها كل بعد من أبعاد ) ٣ (
  .المقياسين والتي وجد أنها ترتبط بموضوع الدراسة

قام الباحث بتصنيف وصياغة العبارات التي تم جمعها وقد اخذ في اعتباره عند صياغة            ) ٤(
  :ذه العبارات ما يليه
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  .أال تعبر العبارة إال عن متغير واحد) أ(
أن تكون العبارة واضحة اللفظ ومفهومة ومرتبطة بموضوع الدراسة ومصاغة باللغة           ) ب(

 .العربية صياغة صحيحة

  .أن تكون العبارة محددة المعني ومختصرة) جـ(
خر فـي االتجـاه الـسالب       أن تصاغ بعض العبارات في االتجاه الموجب والبعض األ        ) د(

  .لضمان الجدية والموضوعية في اإلجابة
  إجراءات ثبات وصدق المقياسين

 Validityالصدق : أوال
     قام الباحث بإجراء الصدق الظاهري الذي يعتمد على المراجعة الظاهرية لمحتويـات            

وفي . ة لها المقياسين للتأكد من وضوحها ودقتها وصحة ترتيبها وسهولة إدراك عينة الدراس          
ضوء ذلك تم عرض العبارات المنتقاة مرفقة بالتعريف بالمقياسين وأبعادهما على مجموعة            

محكماً من أساتذة الخدمة االجتماعية بجامعات حلوان والفيـوم         ) ١٠(من المحكمين عددها    
وبعد عرض أداتـي    . وذلك إلبداء الرأي في صالحية المقياسين للتطبيق      . وأسيوط وأسوان 

في صورتهما األولية على المحكمين قام الباحث بحساب نسب اتفاق المحكمين على            الدراسة  
، واتضح مما سبق أن معظم العبارات حققـت          وفقا لمعادلة نسب االتفاق    عبارات المقياسين 

وبذلك . ، وقد استبعد الباحث العبارات التي لم تحقق هذا القدر من االتفاق           )٪٨٠(اتفاقاً قدره   
عبارات مـن  ) ٣(عبارة، أي تم حذف ) ٣٧(قياس األخالقيات المهنية  أصبح عدد عبارات م   

، عبـارة ) ٤٠( وهـو  من المجموع الكلى لعبارات المقياس   ) ٪٧,٥(عبارات المقياس بنسبة    
عبارة ) ٢(عبارة، أي تم حذف     ) ٣٦(المسئولية االجتماعية   مقياس  كما أصبح عدد عبارات     

   .عبارة) ٣٨( وهو ع الكلى لعبارات المقياسمن المجمو) ٪٥,٢(من عبارات المقياس بنسبة 
 اعتمد الباحث في التحقق من ثبات المقياسين على طريقـة إعـادة             :ثبات المقياسين : ثانياً

 حيث قام الباحث بتطبيق المقياسين مرتين بفاصل زمنـي قـدره    Test –Retestاالختبار 
عيين، ثم قام الباحـث     أخصائيين اجتما ) ١٠(طالب، و ) ٢٠(أسبوعان على مجموعة قوامها     

بحساب معامالت االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها أفراد المجموعة قـي التطبيـق              
األول والدرجات التي حصل عليها نفس األفراد في التطبيق الثاني، وذلك بالنسبة لكل بعـد               

مل من األبعاد المتضمنة في المقياسين، وكذلك بالنسبة للمقياسين ككل عن طريق حساب معا            
يوضحا الدرجات الكلية وقيم معامالت الثبـات بالنـسبة   ) ١(ارتباط سبيرمان والجدول رقم     

   SPSSألبعاد المقياسين والمقياسين ككل، باستخدام برنامج اإلحصاء االلكتروني 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٤٢٤

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

يوضح قيم معامالت الثبات باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان ألبعـاد            ): ١(جدول رقم   
  المقياسين والمقياسين ككل

  م
الدرجة   أبعاد مقياس األخالقيات المهنية

  الكلية
معامل 
  الثبات 

أبعاد مقياس 
المسئولية 
  االجتماعية

الدرجة 
  الكلية

معامل 
  الثبات

 **٠٫٩٤ ٤٤٤  المسئولية الشخصية **٠٫٩٧ ٢٢٨  األخالقيات المهنية تجاه الطالب  ١
 **٠٫٩٣ ٤٢٣  القيةالمسئولية األخ **٠٫٩٦ ٢٣٤  األخالقيات المهنية تجاه الزمالء  ٢
اعي   ٣ صائي االجتم ات األخ أخالقي

 **٠٫٩٣ ٤٢٥  المسئولية الجماعية **٠٫٩٦ ١٩٥  تجاه المهنة

اه    ٤ ة تج ات المهني ادات األخالقي القي
 **٠٫٩٠ ٤٣١  المسئولية الوطنية **٠٫٩٥ ١٦٧  المهنية

  -----   --------- **٠٫٨٩ ١٦١  األخالقيات المهنية تجاه المجتمع  ٥
  **٠٫٩٣  ١٧٢٣    **٠٫٩٥ ٩٨٥  س ككلالمقيا  

     تشير بيانات الجدول السابق إلى ارتفاع قيمة معامـل ارتبـاط سـبيرمان وجميعهـا               
فأقل، مما يدل على أن المقياسين علـى قـدر          ) ٠,٠١(معامالت موجبة ودالة عند مستوى      

ا صالحين  مناسب من الثبات، وبالتالي إمكانية استخدامهما للعينة موضوع الدراسة ويجعلهم         
  .للتطبيق ويقيسا الغرض منهما، وبعد ذلك أمكن صياغة المقياسين في صورتهما النهائية

  عرض وتحليل جداول ونتائج الدراسة: اًبعسا
 باألخالقيات المهنية االجتماعيين األخصائيين بالتزام والنتائج المرتبطة الجداول وتحليل  عرض)أ(

  ل أخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه الطالب حوالمبحوثينيوضح استجابات ): ٢(جدول 
  إلي  موافق العبارات  م

 حد ما
  غير

 وافقم
  المتوسط
 المرجح

  االنحراف
 الترتيب النسبة المعياري

  أقوم بأداء دوري المهني تجاه الطالب ١
 ٢ ٨٧٫٤٦ ٠٫٥٣٠ ٢٫٦٢ ٢ ٣١ ٦٠ . بإخالص وكفاءة

  اعمل علي عدم تحويل العالقَة المهنية ٢
 ٨ ٨٣٫٨٧ ٠٫٥٨٣ ٢٫٥٢ ٤ ٣٧ ٥٢ .مصالحي الشخصيةالب لخدمة مع الط

  تزم بالموضوعية والحياد؛ في تعاملال ٣
 ٤ ٨٥٫٣٣ ٠٫٧١٥ ٢٫٥٦ ١٢ ٢٧ ٥٤  مع الطالب

  أزود الطالب بمعلومات كاملة ودقيقة  ٤
 ١ ٨٧٫٩٢ ٠٫٦١٨ ٢٫٦٤ ٦ ٣١ ٥٦ . يمكنه الحصول عليهاعن الخدمات التي

  ي قد يتعرض أقيم مواقع الخطورة الت ٥
 ٥ ٨٥٫٠٠ ٠٫٧٥١ ٢٫٥٥ ١٦ ٣٢ ٤٥ لها الطالب

  أقوم بإيقاف الخدمات التي يحصل عليها ٦
 ٩ ٨٠٫٦٥ ٠٫٧١٢ ٢٫٤٢ ١٢ ٣٠ ٥١ . عندما تنتهي الحاجة لها الطالب

 ٦ ٨٤٫٨٠ ٠٫٧٣٠ ٢٫٥٤ ١٤ ٣٣ ٤٦ أحاول بناء جسور الثقة مع الطالب ٧

 ٧ ٨٤٫٣٤ ٠٫٦٤٩ ٢٫٥٣ ٨ ٣٧ ٤٨ أحافظ علي األسرار الشخصية للطالب ٨

  اغرس في نفوس الطالب قيم الوالء  ٩
 ٣ ٨٥٫٧٧ ٠٫٧١٦ ٢٫٥٧ ١٢ ٢٥ ٥٦ واالنتماء للوطن

  أخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه 
 مرتفع ٨٥٫٠٢ ٠٫٦٦٧ ٢٫٥٥ ٨٦ ٢٨٣ ٤٦٨  الطالب
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 أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهـاً          )٢(يتضح من الجدول السابق          
، حيث بلغ المتوسـط  االلتزام باألخالقيات المهنية للخدمة االجتماعية تجاه الطالب    اً نحو   عام

درجـة التـزام    ، وهو مـا يعنـي ارتفـاع         %)٨٥,٠٢( وبنسبة   )٢,٥٥(الحسابي العام له    
وبتحليل العبارات المتعلقة بمدى    . األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه الطالب     

 ،  المبحوثين حسب إجابات    يين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه الطالب     التزام األخصائ 
مقارنةً مـع   ) ٢,٤٢و ٢,٦٤( تراوحت ما بين     المؤشراتنجد أن المتوسطات الحسابية لهذه      

أزود الطالب بمعلومات كاملة "حيثُ احتلت العبارة   ). ٢,٥٥(المتوسط الحسابي العام والبالغ     
الترتيب األول بمتوسط حـسابي مـرجح       "  يمكنه الحصول عليها   ودقيقة عن الخدمات التي   

أقوم بـأداء دوري المهنـي تجـاه الطـالب          "، ثم يليها العبارة     %)٨٧,٩٢(بنسبة  ) ٢,٦٤(
، %)٨٧,٤٦(بنـسبة   ) ٢,٦٢(في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مرجح       " بإخالص وكفاءة 

ا الطالب عندما تنتهـي الحاجـة   قوم بإيقاف الخدمات التي يحصل عليه     "بينما جاءت العبارة    
وبشكل عـام   %). ٨٠,٦٥(بنسبة  ) ٢,٤٢(في الترتيب األخير بمتوسط حسابي مرجح       " لها

بـالتزام األخـصائيين االجتمـاعيين       لجميع العبارات المتعلقة     المبحوثينفإن مستوي تقييم    
  . كان مرتفعاًباألخالقيات المهنية تجاه الطالب

  الزمالء حول أخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه حوثينالمبيوضح استجابات ): ٣(جدول
إلي حد  موافق العبارات  م

 ما
غير 
 موافق

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

ن      ١ ل م ي العم ه ف ع زمالِئ اون م أتع
 ٨ ٧٢٫٠٤ ٠٫٥٥٧ ٢٫١٦ ٨ ٦٢ ٢٣ أجل تطوير االهتمامات المهنية

ي    ٢ سرية الت ات ال رام المعلوم تم احت  ي
 ٤ ٨٦٫٣٨ ٠٫٦٤٧ ٢٫٥٩ ٨ ٢٢ ٦٣ تبادلُها مع الزمالء

ة  ٣ روف الممارس ى ظ افظ عل أح
 ٣ ٨٧٫١٠ ٠٫٥٧٢ ٢٫٦١ ٤ ٢٨ ٦١ المهنية التي تيسر األداء المهني

شة    ٤ دما مناق احترٍام عن ل ب أتعام
 ٢ ٨٩٫٩٦ ٠٫٥٨٦ ٢٫٧٠ ٦ ١٦ ٧١ .وجهات النظر األخرى مع الزمالء

ء ورئيس ال أستغل حالَة نزاع الزمال ٥
 ٧ ٨٠٫٦٥ ٠٫٧١٢ ٢٫٤٢ ١٢ ٣٠ ٥١ العمل للحصول علي مركز وظيفي

الء       لأحافَظ ع  ٦ ع زم دة م ات الجي ى العالق
 ٥ ٨٥٫٦٦ ٠٫٧١٣ ٢٫٥٧ ١٢ ١٦ ٦٥ العمل في التخصصات األخرى

٧ 
ن      تمدها م ي اس وَة الت تغل الق ال أس
صالحي   ة م وظيفي لخدم صب ال المن

 الشخصية
٥ ٨٥٫٦٦ ٠٫٦١٥ ٢٫٥٧ ٦ ٢٨ ٥٩ 

٨ 
ن      زمالء م د ال شارة ألح دم االست أق
ب    اعيين إذا طل صائيين االجتم األخ

 .مني ذلك
١ ٩٠٫٦٨ ٠٫٥٧٨ ٢٫٧٢ ٦ ١٤ ٧٣ 

ف    ٩ ي المواق ي ف شاعر زمالئ در م اق
 ٦ ٨٢٫٤٤ ٠٫٦٥٣ ٢٫٤٧ ٨ ٣٣ ٥٢ .المختلفة

اعي    صائي االجتم ات األخ أخالقي
 مرتفع ٨٤٫٥١ ٠٫٦٢٦ ٢٫٥٤ ٧٠ ٢٤٩ ٥١٨ الزمالءتجاه 
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 أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهـاً          )٣( من الجدول السابق     يتضح     
، حيث بلغ المتوسـط  االلتزام باألخالقيات المهنية للخدمة االجتماعية تجاه الزمالء    عاماً نحو   

درجـة التـزام    ، وهو مـا يعنـي ارتفـاع         %)٨٤,٥١( وبنسبة   )٢,٥٤(الحسابي العام له    
وبتحليل العبارات المتعلقة بمدى    . خالقيات المهنية تجاه الزمالء   األخصائيين االجتماعيين باأل  

 ،  المبحوثين حسب إجابات    التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه الزمالء      
مقارنةً مـع   ) ٢,١٦و ٢,٧٢( تراوحت ما بين     المؤشراتنجد أن المتوسطات الحسابية لهذه      

أقدم االستشارة ألحد الزمالء    "حيثُ احتلت العبارة    ). ٢,٥٤(المتوسط الحسابي العام والبالغ     
الترتيب األول بمتوسط حـسابي مـرجح       " من األخصائيين االجتماعيين إذا طلب مني ذلك      

أتعامل باحترام عندما مناقشة وجهـات النظـر        "، يليها العبارة    %)٩٠,٦٨(بنسبة  ) ٢,٧٢(
، %)٨٩,٩٦(بنسبة  ) ٢,٧(بي مرجح   في الترتيب الثاني بمتوسط حسا    " األخرى مع الزمالء  
فـي  " أتعاون مع زمالِئه في العمل من أجل تطوير االهتمامات المهنية         "بينما جاءت العبارة    

 وبـشكل عـام فـإن       ،%)٧٢,٠٤(بنسبة  ) ٢,١٦(الترتيب األخير بمتوسط حسابي مرجح      
يين بـالتزام األخـصائيين االجتمـاع      لجميع العبـارات المتعلقـة       المبحوثينمستوي تقييم   

  . كان مرتفعاًباألخالقيات المهنية تجاه الزمالء
  ة حول أخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه المهنالمبحوثينيوضح استجابات ): ٤(جدول 

إلي حد  موافق العبارات  م
 ما

غير 
 موافق

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

اعتقد أن مهنة الخدمة االجتماعية  ١
 ٣ ٩٢٫١١ ٠٫٥٥٩ ٢٫٧٦ ٦ ١٠ ٧٧ . األخالق والقيمهي حاضنة

ة       ٢ ات ومسئوليات مهن التزم بواجب
 ١ ٩٤٫٢٧ ٠٫٤٨١ ٢٫٨٣ ٤ ٨ ٨١ الخدمة االجتماعية

ي    ٣ صير ف ال او التق ب اإلهم أتجن
 ٥ ٨٨٫٥٣ ٠٫٦٦٧ ٢٫٦٦ ١٠ ١٢ ٧١ أداء عملي كأخصائي اجتماعي

د     ٤ أحاول االطالع على ما هو جدي
 ٧ ٨٤٫٢٣ ٠٫٦٥٣ ٢٫٥٣ ٨ ٢٨ ٥٧ ةفي الخدمة االجتماعي

دوات       ٥ ؤتمرات والن أشارك في الم
 ٤ ٩١٫٤٠ ٠٫٥٦٩ ٢٫٧٤ ٦ ١٢ ٧٥ .المرتبط بالخدمة االجتماعية

أحافظ علي سمعة ومكانة الخدمة     ٦
 ٦ ٨٥٫٦٦ ٠٫٧١٣ ٢٫٥٧ ١٢ ١٦ ٦٥ .االجتماعية المدرسية

٧ 

بة     وات المناس تخدام القن اس
د        ق ق ر الئ لمواجهة أي سلٍوك غي

صد صات  ي د التخص ن أح ر م
 .أآلخري في المدرسة

٢ ٩٢٫٨٣ ٠٫٥٠٨ ٢٫٧٨ ٤ ١٢ ٧٧ 

اعي       صائي االجتم أخالقيات األخ
 مرتفع ٨٩٫٨٦ ٠٫٥٩ ٢٫٧٠ ٥٠ ٩٨ ٥٠٣ ةتجاه المهن
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 أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهـاً          )٤(يتضح من الجدول السابق          
، حيث بلغ المتوسـط      للخدمة االجتماعية تجاه المهنة    االلتزام باألخالقيات المهنية  عاماً نحو   

درجـة التـزام    ، وهو مـا يعنـي ارتفـاع         %)٨٩,٨٦( وبنسبة   )٢,٧٠(الحسابي العام له    
وبتحليـل  . األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه مهنـة الخدمـة االجتماعيـة          

خالقيات المهنيـة تجـاه مهنـة       التزام األخصائيين االجتماعيين باأل   العبارات المتعلقة بمدى    
 المؤشـرات ، نجد أن المتوسطات الحسابية لهذه     المبحوثين حسب إجابات    الخدمة االجتماعية 
حيثُ ). ٢,٧٠(مقارنةً مع المتوسط الحسابي العام والبالغ       ) ٢,٥٣و ٢,٨٣(تراوحت ما بين    

يب األول بمتوسط   الترت" التزم بواجبات ومسئوليات مهنة الخدمة االجتماعية      "احتلت العبارة 
اسـتخدام القنـوات المناسـبة      "، ثم يلها العبارة     %)٩٤,٢٧(بنسبة  ) ٢,٨٣(حسابي مرجح   

فـي  " لمواجهة أي سلوٍك غير الئق قد يصدر من أحد التخصصات أآلخري في المدرسـة             
، بينما جـاءت العبـارة      %)٩٢,٨٣(بنسبة  ) ٢,٧٨(الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مرجح      

في الترتيـب األخيـر بمتوسـط       " ى ما هو جديد في الخدمة االجتماعية      أحاول االطالع عل  "
 لجميع  المبحوثينوبشكل عام فإن مستوي تقييم      %). ٨٤,٢٣(بنسبة  ) ٢,٥٣(حسابي مرجح   

بالتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه مهنـة الخدمـة          العبارات المتعلقة   
  . كان مرتفعاًاالجتماعية المدرسية

  القيادات المهنية حول أخالقيات األخصائي االجتماعي تجاه المبحوثينيوضح ): ٥(دول ج
إلي حد  موافق العبارات  م

 ما
غير 
 موافق

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

 ٥ ٨٤٫٥٩ ٠٫٦١٨ ٢٫٥٤ ٦ ٣١ ٥٦ احترم المدراء قيادتي المهنية ١

ن    ٢ اد م صح واإلرش ل الن أتقب
 ٦ ٨٢٫٤٤ ٠٫٧١٦ ٢٫٤٧ ١٢ ٢٥ ٥٦  في العملقياداتي

ة        ٣ أناقش قادتي  في جو من األلف
 ٣ ٩٠٫٦٨ ٠٫٥٧٨ ٢٫٧٢ ٦ ١٤ ٧٣ والهدوء

ن      ٤ صادرة م ات ال ذ التعليم أنف
 ٤ ٨٩٫٩٦ ٠٫٥٨٦ ٢٫٧٠ ٦ ١٦ ٧١ رؤسائي في العمل

ار       ٥ ي إط أقدم حلول المشكالت ف
 ١ ٩٤٫٢٧ ٠٫٤٨١ ٢٫٨٣ ٤ ٨ ٨١ .قيمي وأخالقي

افظ  ٦ ات   أح رية البيان ى س عل
 ٢ ٩٢٫٨٣ ٠٫٥٠٨ ٢٫٧٨ ٤ ١٢ ٧٧ والمعلومات المتعلقة بالعمل

أخالقيات األخصائي االجتماعي  
 مرتفع ٨٩٫١٣ ٠٫٥٨ ٢٫٦٧ ٣٨ ١٠٦ ٤١٤ القيادات المهنيةتجاه 

   أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً )٥(يتضح من الجدول السابق      
، حيث بلـغ     باألخالقيات المهنية للخدمة االجتماعية تجاه القيادات المهنية       االلتزامعاماً نحو   

درجة التزام  ، وهو ما يعني ارتفاع      %)٨٩,١٣( وبنسبة   )٢,٦٧(المتوسط الحسابي العام له     
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وبتحليـل العبـارات    . األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه القيادات المهنيـة       
 خصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه القيـادات المهنيـة        التزام األ المتعلقة بمدى   
 تراوحت مـا بـين      المؤشرات، نجد أن المتوسطات الحسابية لهذه       المبحوثينحسب إجابات   

 حيثُ احتلت العبـارة   ). ٢,٦٧(مقارنةً مع المتوسط الحسابي العام والبالغ       ) ٢,٤٧و ٢,٨٣(
الترتيب األول بمتوسـط حـسابي مـرجح        " القيأقدم حلول المشكالت في إطار قيمي وأخ      "
أحافظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقـة       "، يليها العبارة    %)٩٤,٢٧(بنسبة  ) ٢,٨٣(

، بينما جاءت   %)٩٢,٨٣(بنسبة  ) ٢,٧٨(في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مرجح       " بالعمل
تيب األخير بمتوسط حـسابي     في التر " أتقبل النصح واإلرشاد من قياداتي في العمل      "العبارة  
 لجميـع   المبحـوثين وبشكل عام فإن مـستوي تقيـيم        ،  %)٨٢,٤٤(بنسبة  ) ٢,٤٧(مرجح  

 بالتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه القيادات المهنية       العبارات المتعلقة   
  .كان مرتفعاً

   المجتمعجتماعي تجاه حول أخالقيات األخصائي االالمبحوثينيوضح استجابات ): ٦(جدول
إلي حد  موافق العبارات  م

 ما
غير 
 موافق

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

أتحلي بالصبر عند التعامل مع أفراد  ١
 ١ ٩٢٫٨٣ ٠٫٥٠٨ ٢٫٧٨ ٤ ١٢ ٧٧ .المجتمع

 ٤ ٧٨٫١٤ ٠٫٧٣٠ ٢٫٣٤ ١٤ ٣٣ ٤٦ .التزم بالمحافظة على البيئة ٢

ة ال  ٣ د إن مهن ة  اعتق ة االجتماعي خدم
 ٢ ٨٢٫٤٤ ٠٫٧١٦ ٢٫٤٧ ١٢ ٢٥ ٥٦ هي مهنة مجتمعية باألساس

ع      ٤ اء المجتم ه أبن ي توجي اعد ف أس
 ٣ ٨٠٫٦٥ ٠٫٧١٢ ٢٫٤٢ ١٢ ٣٠ ٥١ للمصلحة الوطنية

ي     ٥ شاركة ف ى الم رص عل اح
 ٣ ٨٠٫٦٥ ٠٫٧١٢ ٢٫٤٢ ١٢ ٣٠ ٥١ .المشروعات الوطنية

ة      ٦ ال التطوعي أساهم في بعض األعم
 ١ ٩٢٫٨٣ ٠٫٥٠٨ ٢٫٧٨ ٤ ١٢ ٧٧ .بالمجتمع

اعي    صائي االجتم ات األخ أخالقي
 مرتفع ٨٤٫٥٩ ٠٫٦٥ ٢٫٥٤ ٥٨ ١٤٢ ٣٥٨  المجتمعتجاه

 أن اتجاهات مفردات عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهـاً          )٦(يتضح من الجدول السابق          
حيث بلغ المتوسط   ،  االلتزام باألخالقيات المهنية للخدمة االجتماعية تجاه المجتمع      عاماً نحو   

درجـة التـزام    ، وهو مـا يعنـي ارتفـاع         %)٨٤,٥٩( وبنسبة   )٢,٥٤(الحسابي العام له    
وبتحليـل العبـارات المتعلقـة      . األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه المجتمع     

 حـسب إجابـات     التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية تجاه المجتمـع       بمدى  
) ٢,٣٤و ٢,٧٨( تراوحت ما بـين  المؤشرات، نجد أن المتوسطات الحسابية لهذه      ثينالمبحو
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أتحلي بالـصبر   "تان  حيثُ احتلت العبار  ). ٢,٥٤(مقارنةً مع المتوسط الحسابي العام والبالغ       
في الترتيـب   "أساهم في بعض األعمال التطوعية بالمجتمع     "،  "عند التعامل مع أفراد المجتمع    

اعتقد إن مهنة الخدمة "، يليها العبارة    )٩٢,٨٣(بنسبة  ) ٢,٧٨( مرجح   األول بمتوسط حسابي  
) ٢,٤٧(في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مرجح       " االجتماعية هي مهنة مجتمعية باألساس    

في الترتيـب األخيـر    " التزم بالمحافظة على البيئة   "، بينما جاءت العبارة     %)٨٢,٤٤(بنسبة  
وبشكل عـام فـإن مـستوي تقيـيم         ،  %)٧٨,١٤(بنسبة  ) ٢,٣٤(بمتوسط حسابي مرجح    

بالتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيـات المهنيـة        لجميع العبارات المتعلقة     المبحوثين
  . كان مرتفعاًتجاه المجتمع 

بالمـسئولية االجتماعيـة لـدي طـالب         عرض وتحليل الجداول والنتائج المرتبطة       )ب(
 المدارس اإلعدادية

  المسئولية الشخصية لدي الطالب حول المبحوثينجابات يوضح است): ٧(جدول 
إلي حد  موافق العبارات  م

 ما
غير 
 موافق

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

اني       ١ ش ف صلحتي الغ ضي م حين تقت
 ٩ ٧٧٫٢٧ ٠٫٧٥٣ ٢٫٣٢ ٤٢ ٨١ ١١٩ الجأ إليه

يم   ٢ ا لق صرفاتي طبق ديل ت تم بتع اه
 ٦ ٨٠٫٧٢ ٠٫٦٥٤ ٢٫٤٢ ٢٢ ٩٦ ١٢٤ وعادات المجتمع

ف      ٣ ي أكل ات الت سي بالواجب غل نف اش
 ٧ ٨٠٫٤٤ ٠٫٧٠٨ ٢٫٤١ ٣١ ٨٠ ١٣١ يها خالل اليوم الدراسي

 ٨ ٧٨٫١٠ ٠٫٧٢٥ ٢٫٣٤ ٣٦ ٨٧ ١١٩ غرفتياهتم بترتيب  ٤

شكالتي     ٥ ل م ي لح تعين بزمالئ اس
 ٢ ٨٤٫٧١ ٠٫٦١١ ٢٫٥٤ ١٥ ٨١ ١٤٦ الشخصية

علي اثقف نفسي من خالل المطالعة  ٦
 ٤ ٨٢٫٥١ ٠٫٧١٣ ٢٫٤٨ ٣١ ٦٥ ١٤٦ الموضوعات العامة

ر   ٧ ب األم د يتطل رين عن اعد اآلخ أس
 ٥ ٨١٫٨٢ ٠٫٧١١ ٢٫٤٥ ٣١ ٧٠ ١٤١ ذلك

ي     ٨ رين الت ياء اآلخ وم بإصالح أش أق
 ٣ ٨٤٫١٦ ٠٫٥٧٧ ٢٫٥٢ ١٠ ٩٥ ١٣٧ أتلفتها

اتي    ٩ ي وممتلك ي أدوات افظ عل أح
 ١ ٨٧٫٣٣ ٠٫٥٢٧ ٢٫٦٢ ٥ ٨٢ ١٥٥ الشخصية

 مرتفع ٨١٫٨٩ ٠٫٦٦٤ ٢٫٤٦ ٢٢٣ ٧٣٧ ١٢١٨ لمسئولية الشخصيةا 

   عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً الطالب أن اتجاهات )٧(يتضح من الجدول السابق      
 وبنـسبة  )٢,٤٦(، حيث بلغ المتوسط الحـسابي العـام لـه        المسئولية الشخصية عاماً نحو   

وبتحليـل  . لشخصية لـدي الطـالب  مستوي المسئولية ا، وهو ما يعني ارتفاع   %)٨١,٨٩(
 ، نجـد أن     هم حـسب إجابـات    بمستوي المسئولية الشخصية لدي الطالب    العبارات المتعلقة   
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مقارنةً مع المتوسط   ) ٢,٣٢و ٢,٦٢( تراوحت ما بين     المؤشراتالمتوسطات الحسابية لهذه    
تي أحـافظ علـي أدواتـي وممتلكـا     "حيثُ احتلت العبـارة ). ٢,٤٦(الحسابي العام والبالغ  

، يليها العبارة   %)٨٧,٣٣(بنسبة  ) ٢,٦٢(الترتيب األول بمتوسط حسابي مرجح      " الشخصية
في الترتيب الثاني بمتوسـط حـسابي مـرجح         " استعين بزمالئي لحل مشكالتي الشخصية    "
حين تقتضي مصلحتي الغش فـاني الجـأ   "، بينما جاءت العبارة    %)٨٤,٧١(بنسبة  ) ٢,٥٤(

 وبشكل عـام    %).٧٧,٢٧(بنسبة  ) ٢,٣٢(وسط حسابي مرجح    في الترتيب األخير بمت   " إليه
 كان  بالمسئولية الشخصية    لجميع العبارات المتعلقة     الطالب عينة الدراسة  فإن مستوي تقييم    

  .مرتفعاً
  المسئولية األخالقية لدي الطالب حول المبحوثينيوضح استجابات ): ٨(جدول 

إلي حد  موافق العبارات  م
 ما

غير 
 موافق

المتوسط 
 لمرجحا

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

أسأل عن أحوال أصدقائي        ١
 ٧ ٨٠٫١٧ ٠٫٧١٢ ٢٫٤٠ ٣٢ ٨٠ ١٣٠ في الشارع الذي اسكن به

إبالغ عن صديقي إذا رايته  ٢
 ٨ ٧٧٫٨٢ ٠٫٧٢٨ ٢٫٣٣ ٣٧ ٨٧ ١١٨ يسرق

د   ٣ اه بع نبور المي ق ص أغل
 ٦ ٨٠٫٥٨ ٠٫٦٦٠ ٢٫٤٢ ٢٣ ٩٥ ١٢٤ االنتهاء من الشرب

ا ٤ دما  أق رين عن طع اآلخ
 ٩ ٧٦٫٣١ ٠٫٧٦٧ ٢٫٢٩ ٤٦ ٨٠ ١١٦ يتحدثون

دافي   ٥ ق أه ي تحقي ل عل اعم
 ٥ ٨١٫٦٨ ٠٫٧١٧ ٢٫٤٥ ٣٢ ٦٩ ١٤١ بغض النظر عن الوسيلة

٦ 
وانين  ايير ق زام بمع الت
ع   وابط المجتم وض

 المدرسي
١ ٨٧٫٠٥ ٠٫٥٣٧ ٢٫٦١ ٦ ٨٢ ١٥٤ 

ة   ٧ دما أري كتاب ضايق عن أت
 ٤ ٨٢٫٢٣ ٠٫٧١٨ ٢٫٤٧ ٣٢ ٦٥ ١٤٥ على جدران المدرسة

ه      ٨ أري أن االلتزام بالوقت ل
 ٢ ٨٤٫٤٤ ٠٫٦١٩ ٢٫٥٣ ١٦ ٨١ ١٤٥ عالقة باألخالق

٩ 
ن   دقائي م صح أص ان
رش   رض او التح التع

 بعابري الطريق
٣ ٨٣٫٨٨ ٠٫٥٨٥ ٢٫٥٢ ١١ ٩٥ ١٣٦ 

 مرتفع ٨١٫٥٧ ٠٫٦٧١ ٢٫٤٥ ٢٣٥ ٧٣٤ ١٢٠٩ المسئولية األخالقية 

   عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهاً الطالب أن اتجاهات )٨(ابق يتضح من الجدول الس     
 وبنـسبة   )٢,٤٥(، حيث بلغ المتوسط الحـسابي العـام لـه           المسئولية األخالقية عاماً نحو   

وبتحليـل  . مستوي المسئولية األخالقية لـدي الطـالب      ، وهو ما يعني ارتفاع      %)٨١,٥٧(
 ، نجـد أن     هم حـسب إجابـات    دي الطالب بمستوي المسئولية األخالقية ل   العبارات المتعلقة   

مقارنةً مع المتوسط   ) ٢,٢٩و ٢,٦١( تراوحت ما بين     المؤشراتالمتوسطات الحسابية لهذه    
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التـزام بمعـايير قـوانين وضـوابط         "حيثُ احتلت العبارة  ). ٢,٤٥(الحسابي العام والبالغ    
، يليها  %)٨٧,٠٥(بنسبة  ) ٢,٦١(الترتيب األول بمتوسط حسابي مرجح      " المجتمع المدرسي 

جاءت في الترتيـب الثـاني بمتوسـط    " أري أن االلتزام بالوقت له عالقة باألخالق   "العبارة  
أقـاطع اآلخـرين عنـدما    "، بينما جاءت العبارة  %)٨٤,٤٤(بنسبة  ) ٢,٥٣(حسابي مرجح   

وبـشكل  ،  %)٧٦,٣١(بنسبة  ) ٢,٢٩(في الترتيب األخير بمتوسط حسابي مرجح       " يتحدثون
 بالمسئولية األخالقيـة   لجميع العبارات المتعلقة     الطالب عينة الدراسة  قييم  عام فإن مستوي ت   

  .كان مرتفعاً
  المسئولية الجماعية لدي الطالب حول المبحوثينيوضح استجابات ): ٩(جدول 

إلي حد  موافق العبارات  م
 ما

غير 
 موافق

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

١ 
قات احرص علي تكوين عال   

ي     ي ف ع زمالئ داقة م ص
 المدرسة

٦ ٨٠٫٤٤ ٠٫٦٥٩ ٢٫٤١ ٢٣ ٩٦ ١٢٣ 

ساعدة   ٢ ديم الم ادر بتق أب
 ٨ ٧٧٫٨٢ ٠٫٧٢٨ ٢٫٣٣ ٣٧ ٨٧ ١١٨ ألسرتي في أي وقت

أسير في المكان المناسب في  ٣
 ٤ ٨٢٫٢٣ ٠٫٧١٨ ٢٫٤٧ ٣٢ ٦٥ ١٤٥ الشارع

امنع أي شخص يقوم بتكسير  ٤
 ٣ ٨٣٫٨٨ ٠٫٥٨٥ ٢٫٥٢ ١١ ٩٥ ١٣٦ المرافق العامة

د المساس       ٥ انصح زمالئي بع
 ٧ ٨٠٫١٧ ٠٫٧١٢ ٢٫٤٠ ٣٢ ٨٠ ١٣٠ بالممتلكات الخاصة

راحهم    ٦ ي أف ارك جيران أش
 ١ ٨٧٫٠٥ ٠٫٥٣٧ ٢٫٦١ ٦ ٨٢ ١٥٤ وإحزانهم

شارة  ٧ د است ي بع ذ قرارات اتخ
 ٩ ٧٧٫٠٠ ٠٫٧٥٦ ٢٫٣١ ٤٣ ٨١ ١١٨ اآلخرين

ن     ٨ ل م اعي يقل ل الجم العم
 ٢ ٨٤٫٤٤ ٠٫٦١٩ ٢٫٥٣ ١٦ ٨١ ١٤٥ وقوع األخطاء

 ٥ ٨١٫٤٠ ٠٫٧٢٢ ٢٫٤٤ ٣٣ ٦٩ ١٤٠ اسعي لمساعدة كبار السن ٩
 مرتفع ٨٢٫٣٣ ٠٫٦٧١ ٢٫٤٧ ٢٣٣ ٧٣٦ ١٢٠٩ المسئولية الجماعية 

 عينة الدراسة قد أظهرت اتجاهـاً       الطالب أن اتجاهات    )٩(يتضح من الجدول السابق          
 وبنـسبة   )٢,٤٧(وسط الحـسابي العـام لـه        ، حيث بلغ المت   المسئولية الجماعية عاماً نحو   

وبتحليـل  . مستوي المسئولية الجماعية لـدي الطـالب      ، وهو ما يعني ارتفاع      %)٨٢,٣٣(
 ، نجـد أن     هم حـسب إجابـات    بمستوي المسئولية الجماعية لدي الطالب    العبارات المتعلقة   

 المتوسط  مقارنةً مع ) ٢,٣١و ٢,٦١( تراوحت ما بين     المؤشراتالمتوسطات الحسابية لهذه    
" أشارك جيراني أفـراحهم وإحـزانهم      "حيثُ احتلت العبارة  ). ٢,٤٥(الحسابي العام والبالغ    

العمـل  "، يليها العبـارة     %)٨٧,٠٥(بنسبة  ) ٢,٦١(الترتيب األول بمتوسط حسابي مرجح      
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التي جاءت في الترتيب الثاني بمتوسط حـسابي مـرجح       " الجماعي يقلل من وقوع األخطاء    
اتخذ قراراتـي بعـد     "، بينما جاءت في الترتيب األخير العبارة        %)٨٤,٤٤(بنسبة  ) ٢,٥٣(

وبشكل عام فإن مستوي    ،  %)٧٧(بنسبة  ) ٢,٣١(بمتوسط حسابي مرجح    " استشارة اآلخرين 
  . كان مرتفعاًبالمسئولية الجماعية لجميع العبارات المتعلقة الطالب عينة الدراسةتقييم 

  المسئولية الوطنية لدي الطالب حول المبحوثينيوضح استجابات ): ١٠(جدول 
إلي حد  موافق العبارات  م

المتوسط  غير موافق ما
 المرجح

االنحراف 
 الترتيب النسبة المعياري

االت      ١ ي االحتف أشارك ف
 ٢ ٨٣٫٨٨ ٠٫٥٨٥ ٢٫٥٢ ١١ ٩٥ ١٣٦ الوطنية والقومية

٢ 
ا أري  دخل حينم أت
ائل    ث بوس صا يعب شخ

 النقل العام
٧ ٧٧٫٩٦ ٠٫٧٢٩ ٢٫٣٤ ٣٧ ٨٦ ١١٩ 

ام   ٣ رام النظ أري أن احت
 ٣ ٨٢٫٣٧ ٠٫٧١٨ ٢٫٤٧ ٣٢ ٦٤ ١٤٦ العام واجب وطني

أخاف علي أبناء وطني   ٤
 ٧ ٧٧٫٩٦ ٠٫٧٢٩ ٢٫٣٤ ٣٧ ٨٦ ١١٩ من األمراض المعدية

ة    ٥ ي نظاف افظ عل أح
 ٥ ٨٠٫٧٢ ٠٫٦٥٤ ٢٫٤٢ ٢٢ ٩٦ ١٢٤ مدرستي

٦ 
ين    ع المدرس اون م أتع
الب   ام الط ي انتظ ف

 داخل الفصل
٤ ٨١٫٦٨ ٠٫٧١٧ ٢٫٤٥ ٣٢ ٦٩ ١٤١ 

أتابع مباريات المنتخب    ٧
 ٦ ٨٠٫٣٠ ٠٫٧١٣ ٢٫٤١ ٣٢ ٧٩ ١٣١ الوطني

٨ 
درات  ة المخ مكافح
مسئولية كل شخص في 

 المجتمع
١ ٨٧٫٠٥ ٠٫٥٤٥ ٢٫٦١ ٧ ٨٠ ١٥٥ 

٩ 
سكرات  ي مع ارك ف أش
ارج  ة خ ة العام الخدم

 المدرسة
٨ ٧٧٫٢٧ ٠٫٧٥٣ ٢٫٣٢ ٤٢ ٨١ ١١٩ 

 مرتفع ٨١٫٠٢ ٠٫٦٨٣ ٢٫٤٣ ٢٥٢ ٧٣٦ ١١٩٠ المسئولية الوطنية 

 عينة الدراسة قـد أظهـرت   الطالب أن اتجاهات )١٠(رقم  يتضح من الجدول السابق          
 وبنـسبة   )٢,٤٣(، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام له        المسئولية الوطنية اتجاهاً عاماً نحو    

وبتحليـل  . لطـالب مستوي المسئولية الوطنيـة لـدي ا  ، وهو ما يعني ارتفاع   %)٨١,٠٢(
 ، نجـد أن     هم حـسب إجابـات    بمستوي المسئولية الوطنية لدي الطـالب     العبارات المتعلقة   

مقارنةً مع المتوسط   ) ٢,٣٢و ٢,٦١( تراوحت ما بين     المؤشراتالمتوسطات الحسابية لهذه    
مكافحة المخدرات مسئولية كل شخص      "حيثُ احتلت العبارة  ). ٢,٤٣(الحسابي العام والبالغ    

، يليهـا   %)٨٧,٠٥(بنـسبة   ) ٢,٦١(الترتيب األول بمتوسط حسابي مـرجح       " مجتمعفي ال 
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والتي جاءت في الترتيب الثاني بمتوسـط       " أشارك في االحتفاالت الوطنية والقومية    "العبارة  
أشارك فـي معـسكرات     "، بينما جاءت العبارة     %)٨٣,٨٨(بنسبة  ) ٢,٥٢(حسابي مرجح   

بنـسبة  ) ٢,٣٢(رتيب األخير بمتوسط حسابي مرجح      في الت " الخدمة العامة خارج المدرسة   
 لجميع العبارات المتعلقة    الطالب عينة الدراسة  وبشكل عام فإن مستوي تقييم      ،  %)٧٧,٢٧(

  . كان مرتفعاًبالمسئولية الجماعية
  بالتحقق من صحة فروض الدراسة عرض وتحليل الجداول والنتائج المرتبطة )ج(

  ة بصحة الفرض األول للدراسةعرض وتحليل النتائج المتعلق) ١ (
     سوف يستعرض الباحث مخرجات عمليات االسـتدالل اإلحـصائي الختبـار صـحة        

  :الفرض األول للدراسة كما يلي
  :تحليل االرتباط للفرض األول) أ

التـزام األخـصائيين    يوضح حجم ومستوي معنوية معامل االرتبـاط بـين          ): ١١(جدول  
  ة، وتنمية المسئولية الشخصية لدى طالب المدارس اإلعداديةاالجتماعيين باألخالقيات المهني

                   المتغير التابع
  المسئولية الشخصية     المتغير المستقل

  rمعامل ارتباط بيرسون 
   للخدمة االجتماعيةاألخالقيات المهنية  مستوي المعنوية  القيمة
٠٫٠٠٠  **٠٫٨٦٤  

وجود عالقة ارتباطية طردية قويـه ذات داللـة         ) ١١(     يتضح من الجدول السابق رقم      
تنميـة   وبين) متغير مستقل (لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    معنوية بين ا  

حيث بلغ معامل االرتباط    . )متغير تابع ( المسئولية الشخصية لدى طالب المدارس اإلعدادية     
لتـزام األخـصائيين    ك أن زيادة درجة ا    ويعني ذل , ) ٠,٠١(عند مستوي معنوية    ) ٠,٨٦٤(

تنمية المسئولية الشخصية لدى طالب المـدارس   يؤدي إلي    االجتماعيين باألخالقيات المهنية  
ومن ثم فإن نتيجة تحليل هذه العالقة االرتباطية تتفق بشكل مبدئي مـع تنبـؤات      . اإلعدادية

ل للدراسة متوقفة على نتـائج      والنتيجة النهائية الختبار الفرض األو    . الفرض األول للدراسة  
     :تحليل االنحدار والتي سيتم عرضها كما يلي
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  :تحليل االنحدار للفرض األول للدراسة) ب
لتـزام األخـصائيين االجتمـاعيين      ايوضح نتائج تحليل االنحدار للعالقة بـين        ): ١٢(جدول رقم   

  رس اإلعداديةتنمية المسئولية الشخصية لدى طالب المدا وبين باألخالقيات المهنية
  معامل االنحدار

  )المعلمات المقدرة(
B 

T.TEST لتحديد 
معنوية معامالت 

 االنحدار

F.TEST لتحديد معنوية 
  نموذج االنحدار ككل

  النموذج

 .Std  القيمة
Error  

المعلمات 
غير 
  المقدرة
Beta مستوي   القيمة

  المعنوي
مستوي   القيمة

  المعنوية

معامل 
  التحديد

R2  

  

      ٠٫٠٠٠ ٢٦٫٥٩٠  ٢٫٢٢٨ ٥٩٫٢٥٤  تالجزء الثاب
المسئولية 
  ٠٫٠٠٠  ٢٦٨٫٨٥٨  ٠٫٠٠٠ ١٦٫٣٩٧ ٠٫٨٦٤ ٠٫٠٩٩ ١٫٦٢٠  الشخصية

٠٫٧٤٧ 
  

  :ما يلي) ١٢(     يتضح من الجدول السابق رقم 
 لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا بين للعالقة معادلة االنحدار التنبؤية     -
 )متغير تابع ( تنمية المسئولية الشخصية لدى طالب المدارس اإلعدادية       وبين )متغير مستقل (

 ١,٦٢٠ + ٥٩,٢٥٤ = المـسئولية الشخـصية   . والذي يعد أحد أبعاد المسئولية االجتماعية     
، )٠,٨٦٤) (معامل االنحدار  (Bااللتزام باألخالقيات المهنية، حيثُ بلغت قيمة درجة التأثير         

 بمقدار نقطة   لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    دة ا وهو ما يشير إلى أن زيا     
 بـشكل  تنمية المسئولية الشخصية لدى طالب المدارس اإلعدادية  واحدة، سوف يترتب عليه     

  . نقطة٠,٨٦٤عام بمقدار 
 أكدت النتـائج معنويـة المتغيـر        : لتحديد معنوية معامالت االنحدار    T.TEST اختبار   -

 (T.TEST)باستخدام اختبار   ) م األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    لتزاا(المستقل  
لتـزام األخـصائيين   ا(مما يعنـي أن المتغيـر المـستقل         , )١٦,٣٩٧ (Tحيثُ بلغت قيمة    

تنميـة المـسئولية   (ذو تأثير معنوي علي المتغير التـابع      ) االجتماعيين باألخالقيات المهنية  
  ).٠,٠١(عند مستوي معنوية ) عداديةالشخصية لدى طالب المدارس اإل

أكدت النتائج معنوية جودة نمـوذج      :  لتحديد معنوية نموذج االنحدار    F.TEST اختبار   -
عنـد  ) ٢٦٨,٨٥٨( المحـسوبة    F حيثُ بلغت قيمة     (F.TEST)االنحدار من خالل اختبار     

قيـات  لتزام األخـصائيين االجتمـاعيين باألخال  مما يدل علي أن ا  , )٠,٠١(مستوي معنوية   
أي أن نمـوذج  , تنمية المسئولية الشخصية لدى طالب المدارس اإلعدادية   يؤدي إلي    المهنية

  .االنحدار ككل معنوي ومقبول لتمثيل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
 بلغت قيمـة معامـل      :R2 القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار من خالل معامل التحديد          -

من التغير في المتغير    % ٧٤,٧، وهذا يعني أن نموذج االنحدار يفسر        ٠,٧٤٧ (R2)التحديد  
) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيـات المهنيـة      ا(بمعني أن المتغير المستقل     , التابع
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تنمية المسئولية الشخصية لدى طـالب  (من التغير الكلي في المتغير التابع    %) ٧٤,٧(يفسر  
المسئولية الشخـصية لـدى طـالب       من تنمية   %) ٢٥,٣( يرجع   بينما) المدارس اإلعدادية 
  . إلي متغيرات مستقلة أخريالمدارس اإلعدادية

توجـد عالقـة   " :بناء علي ما تقدم يتم قبول الفرض األول للدراسة، والذي ينص علي      
ذات داللة إحصائية بين التزام األخصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات المهنيـة، وتنميـة              

  " الشخصية لدى طالب المدارس اإلعداديةالمسئولية
  عرض وتحليل النتائج المتعلقة بصحة الفرض الثاني للدراسة) ٢(

     ويتناول الباحث مخرجات عمليات االستدالل اإلحصائي الختبار صحة الفرض الثـاني           
  :للدراسة كما يلي

  :تحليل االرتباط للفرض الثاني) أ
التـزام األخـصائيين    ة معامل االرتبـاط بـين       يوضح حجم ومستوي معنوي   ): ١٣(جدول  

  االجتماعيين باألخالقيات المهنية، وتنمية المسئولية األخالقية لدى طالب المدارس اإلعدادية
                   المتغير التابع

  المسئولية األخالقية      المتغير المستقل

  rمعامل ارتباط بيرسون 
   للخدمة االجتماعيةاألخالقيات المهنية  مستوي المعنوية  القيمة
٠٫٠٠٠  **٠٫٨٣٦  

وجود عالقة ارتباطية طردية قويـة ذات داللـة         ) ١٣(     يتضح من الجدول السابق رقم      
تنميـة   وبين) متغير مستقل (لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    معنوية بين ا  

، حيث بلغ معامل االرتباط     )غير تابع مت( المسئولية األخالقية لدى طالب المدارس اإلعدادية     
لتـزام األخـصائيين    ويعني ذلك أن زيادة درجة ا     ). ٠,٠١(عند مستوي معنوية    ) ٠,٨٣٦(

تنمية المسئولية األخالقية لدى طالب المـدارس        يؤدي إلي    االجتماعيين باألخالقيات المهنية  
شكل مبدئي مـع تنبـؤات   ومن ثم فإن نتيجة تحليل هذه العالقة االرتباطية تتفق ب   . اإلعدادية

والنتيجة النهائية الختبار الفرض الثاني للدراسة متوقفة على نتـائج          . الفرض الثاني للدراسة  
     :تحليل االنحدار والتي سيتم عرضها كما يلي
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  :تحليل االنحدار للفرض الثاني للدراسة) ب
ئيين االجتمـاعيين  لتزام األخصاايوضح نتائج تحليل االنحدار للعالقة بين       ): ١٤(جدول رقم   

  تنمية المسئولية األخالقية لدى طالب المدارس اإلعدادية وبين باألخالقيات المهنية
  معامل االنحدار

  )المعلمات المقدرة(
B 

T.TEST لتحديد 
معنوية معامالت 

 االنحدار

F.TEST لتحديد 
معنوية نموذج االنحدار 

  ككل

  النموذج

 .Std  القيمة
Error  

المعلمات 
غير 
  المقدرة
Beta مستوي   القيمة

  المعنوي
مستوي   القيمة

  المعنوية

معامل 
  التحديد

R2  

  

الجزء 
      ٠٫٠٠٠ ٢٥٫٦٧٥  ٢٫٣٨١ ٦١٫١٤٠  الثابت

المسئولية 
  ٠٫٠٠٠  ٢١١٫٦٦٠  ٠٫٠٠٠ ١٤٫٥٤٩ ٠٫٨٣٦ ٠٫١٠٧ ١٫٥٥٠  األخالقية 

٠٫٦٩٩  

  :ما يلي) ١٤(     يتضح من الجدول السابق رقم 
 لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    االتنبؤية للعالقة بين     معادلة االنحدار    -
 )متغير تابع ( تنمية المسئولية األخالقية لدى طالب المدارس اإلعدادية       وبين) متغير مستقل (

 ١,٥٥٠ +٦١,١٤٠ = المـسئولية األخالقيـة     . والذي يعد أحد أبعاد المسئولية االجتماعية     
، )٠,٨٣٦) (معامل االنحدار  (B المهنية، حيثُ بلغت قيمة درجة التأثير        االلتزام باألخالقيات 

 بمقدار نقطة   لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    وهو ما يشير إلى أن زيادة ا      
 بـشكل   لدى طالب المدارس اإلعدادية    تنمية المسئولية األخالقية  واحدة، سوف يترتب عليه     

  . نقطة٠,٨٣٦عام بمقدار 
 أكدت النتـائج معنويـة المتغيـر        : لتحديد معنوية معامالت االنحدار    T.TEST اختبار   -

 (T.TEST)باستخدام اختبار   ) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا(المستقل  
لتـزام األخـصائيين   ا(مما يعنـي أن المتغيـر المـستقل         , )١٤,٥٤٩ (Tحيثُ بلغت قيمة    

تنميـة المـسئولية   (ذو تأثير معنوي علي المتغير التـابع      ) ات المهنية االجتماعيين باألخالقي 
  ).٠,٠١(عند مستوي معنوية ) األخالقية لدى طالب المدارس اإلعدادية

أكدت النتائج معنوية جودة نمـوذج      :  لتحديد معنوية نموذج االنحدار    F.TEST اختبار   -
عنـد  ) ٢١١,٦٦٠(حـسوبة    الم F حيثُ بلغت قيمة     (F.TEST)االنحدار من خالل اختبار     

لتزام األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات    مما يدل علي أن ا  , )٠,٠١(مستوي معنوية   
أي أن نمـوذج    , تنمية المسئولية األخالقية لدى طالب المدارس اإلعدادية       يؤدي إلي    المهنية

  .عاالنحدار ككل معنوي ومقبول لتمثيل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التاب
 بلغت قيمـة معامـل      :R2 القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار من خالل معامل التحديد          -

من التغير في المتغير    % ٦٩,٩، وهذا يعني أن نموذج االنحدار يفسر        ٠,٦٩٩ (R2)التحديد  
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) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيـات المهنيـة      ا(بمعني أن المتغير المستقل     , التابع
تنمية المسئولية األخالقية لدى طـالب      (من التغير الكلي في المتغير التابع       ) %٦٩,٩(يفسر  

المسئولية األخالقيـة  لـدى طـالب        من تنمية   %) ٣٠,١(بينما يرجع   ) المدارس اإلعدادية 
  . إلي متغيرات مستقلة أخريالمدارس اإلعدادية

توجـد عالقـة   " :والذي ينص علي , بناء علي ما تقدم يتم قبول الفرض الثاني للدراسة        
ذات داللة إحصائية بين التزام األخصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات المهنيـة، وتنميـة              

  "المسئولية األخالقية لدى طالب المدارس اإلعدادية
  عرض وتحليل النتائج المتعلقة بصحة الفرض الثالث للدراسة) ٣(

تبـار صـحة        سوف يستعرض الباحث مخرجات عمليات االسـتدالل اإلحـصائي الخ     
  :الفرض الثالث للدراسة كما يلي

  :تحليل االرتباط للفرض الثالث) أ
التـزام األخـصائيين    يوضح حجم ومستوي معنوية معامل االرتبـاط بـين          ): ١٥(جدول  

  االجتماعيين باألخالقيات المهنية، وتنمية المسئولية الجماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية
  لتابع                 المتغير ا

  المسئولية الجماعية      المتغير المستقل

  rمعامل ارتباط بيرسون 
   للخدمة االجتماعيةاألخالقيات المهنية  مستوي المعنوية  القيمة
٠٫٠٠٠  **٠٫٨١٣  

وجود عالقة ارتباطية طردية قويـة ذات داللـة         ) ١٥(     يتضح من الجدول السابق رقم      
تنميـة   وبين) متغير مستقل (جتماعيين باألخالقيات المهنية  لتزام األخصائيين اال  معنوية بين ا  

، حيث بلغ معامل االرتباط     )متغير تابع ( المسئولية الجماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية     
لتـزام األخـصائيين    ويعني ذلك أن زيادة درجة ا     ). ٠,٠١(عند مستوي معنوية    ) ٠,٨١٣(

مية المسئولية الجماعية لدى طالب المـدارس       تن يؤدي إلي    االجتماعيين باألخالقيات المهنية  
ومن ثم فإن نتيجة تحليل هذه العالقة االرتباطية تتفق بشكل مبدئي مـع تنبـؤات      . اإلعدادية

والنتيجة النهائية الختبار الفرض الثالث للدراسة متوقفة على نتـائج   . الفرض الثالث للدراسة  
     :تحليل االنحدار والتي سيتم عرضها كما يلي
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  :تحليل االنحدار للفرض الثالث للدراسة) ب
لتزام األخصائيين االجتمـاعيين  انتائج تحليل االنحدار للعالقة بين      يوضح  ): ١٦(جدول رقم   

  تنمية المسئولية الجماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية وبين باألخالقيات المهنية
  معامل االنحدار

  )المعلمات المقدرة(
B 

T.TEST لتحديد 
معنوية معامالت 

 االنحدار

F.TEST لتحديد 
معنوية نموذج االنحدار 

  ككل

  النموذج

 .Std  القيمة
Error  

المعلمات 
غير 

  مقدرةال
Beta مستوي   القيمة

  المعنوي
مستوي   القيمة

  المعنوية

معامل 
  التحديد

R2  

  

الجزء 
      ٠٫٠٠٠ ٢٥٫٤٣٢  ٢٫٤٧١ ٦٢٫٨٥  الثابت

المسئولية 
  ٠٫٠٠٠  ١٧٧٫٥٧١  ٠٫٠٠٠ ١٣٫٣٢٦ ٠٫٨١٣ ٠٫١١٠ ١٫٤٧١  الجماعية 

٠٫٦٦١  

  :ما يلي) ١٦(     يتضح من الجدول السابق رقم 
 لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا معادلة االنحدار التنبؤية للعالقة بين       -
 )متغير تابع ( تنمية المسئولية الجماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية       وبين) متغير مستقل (
 ١,٤٧١ +٦٢,٨٥٠ = المـسئولية الجماعيـة     . الذي يعد أحد أبعاد المسئولية االجتماعية     و

) ٠,٨١٣) (معامل االنحدار  (Bااللتزام باألخالقيات المهنية، حيثُ بلغت قيمة درجة التأثير         
 بمقدار نقطة   لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    وهو ما يشير إلى أن زيادة ا      

 بـشكل   لدى طالب المدارس اإلعدادية    تنمية المسئولية الجماعية   سوف يترتب عليه     واحدة،
  . نقطة٠,٨١٣عام بمقدار 

 أكدت النتـائج معنويـة المتغيـر        : لتحديد معنوية معامالت االنحدار    T.TEST اختبار   -
 (T.TEST)باستخدام اختبار   ) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا(المستقل  

لتـزام األخـصائيين   ا(مما يعنـي أن المتغيـر المـستقل         , )١٣,٣٢٦ (Tحيثُ بلغت قيمة    
تنميـة المـسئولية   (ذو تأثير معنوي علي المتغير التـابع      ) االجتماعيين باألخالقيات المهنية  

  ).٠,٠١(عند مستوي معنوية ) الجماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية
أكدت النتائج معنوية جودة نمـوذج      :  االنحدار  لتحديد معنوية نموذج   F.TEST اختبار   -

عنـد  ) ١٧٧,٥٧١( المحـسوبة    F حيثُ بلغت قيمة     (F.TEST)االنحدار من خالل اختبار     
لتزام األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات    مما يدل علي أن ا  , )٠,٠١(مستوي معنوية   

أي أن نمـوذج    , داديةتنمية المسئولية الجماعية لدى طالب المدارس اإلع       يؤدي إلي    المهنية
  .االنحدار ككل معنوي ومقبول لتمثيل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

بلغت قيمـة معامـل     : R2 القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار من خالل معامل التحديد          -
من التغير في المتغير    % ٦٦,١، وهذا يعني أن نموذج االنحدار يفسر        ٠,٦٦١ (R2)التحديد  
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) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيـات المهنيـة      ا(بمعني أن المتغير المستقل     , تابعال
تنمية المسئولية الجماعية لدى طـالب      (من التغير الكلي في المتغير التابع       %) ٦٦,١(يفسر  

المسئولية الجماعيـة  لـدى طـالب        من تنمية   %) ٣٣,٩(بينما يرجع   ) المدارس اإلعدادية 
  . إلي متغيرات مستقلة أخري يةالمدارس اإلعداد

توجـد عالقـة   " :والذي ينص علي, بناء علي ما تقدم يتم قبول الفرض الثالث للدراسة    
ذات داللة إحصائية بين التزام األخصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات المهنيـة، وتنميـة              

  "المسئولية الجماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية
  متعلقة بصحة الفرض الرابع للدراسةعرض وتحليل النتائج ال) ٤(

     سوف يستعرض الباحث مخرجات عمليات االسـتدالل اإلحـصائي الختبـار صـحة        
  :الفرض الرابع للدراسة كما يلي

  :تحليل االرتباط للفرض الرابع) أ
التـزام األخـصائيين    يوضح حجم ومستوي معنوية معامل االرتبـاط بـين          ): ١٧(جدول  

  قيات المهنية، وتنمية المسئولية الوطنية لدى طالب المدارس اإلعداديةاالجتماعيين باألخال
                   المتغير التابع

  المسئولية الوطنية      المتغير المستقل

  rمعامل ارتباط بيرسون 
   للخدمة االجتماعيةاألخالقيات المهنية  مستوي المعنوية  القيمة
٠٫٠٠٠  **٠٫٨٣٠  

وجود عالقة ارتباطية طردية قويـة ذات داللـة         ) ١٧( السابق رقم         يتضح من الجدول  
تنميـة   وبين) متغير مستقل (لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    معنوية بين ا  

 حيث بلغ معامـل االرتبـاط   )متغير تابع( المسئولية الوطنية لدى طالب المدارس اإلعدادية   
لتـزام األخـصائيين    ويعني ذلك أن زيادة درجة ا     . )٠,٠١(عند مستوي معنوية    ) ٠,٨٣٠(

تنمية المسئولية الوطنية لدى طـالب المـدارس    يؤدي إلي    االجتماعيين باألخالقيات المهنية  
ومن ثم فإن نتيجة تحليل هذه العالقة االرتباطية تتفق بشكل مبدئي مـع تنبـؤات      . اإلعدادية

 الفرض الرابع للدراسة متوقفة على نتـائج  والنتيجة النهائية الختبار . الفرض الرابع للدراسة  
     :تحليل االنحدار والتي سيتم عرضها كما يلي
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  :تحليل االنحدار للفرض الرابع للدراسة) ب
لتـزام األخـصائيين االجتمـاعيين      انتائج تحليل االنحدار للعالقة بـين       ): ١٨(جدول رقم   

  ب المدارس اإلعداديةتنمية المسئولية الوطنية لدى طال وبين باألخالقيات المهنية
  معامل االنحدار

  )المعلمات المقدرة(
B  

T.TEST لتحديد 
معنوية معامالت 

 االنحدار

F.TEST لتحديد 
معنوية نموذج االنحدار 

  ككل

  النموذج

 .Std  القيمة
Error  

المعلمات 
غير 
  المقدرة
Beta مستوي   القيمة

  المعنوي
مستوي   القيمة

  المعنوية

معامل 
  التحديد

R2  

  

زء الج
      ٠٫٠٠٠ ٢٧٫٤١٧  ٢٫٣٠٢ ٦٣٫١٢٢  الثابت

المسئولية 
  ٠٫٠٠٠  ٢٠١٫٦٦٥  ٠٫٠٠٠ ١٤٫٢٠١ ٠٫٨٣٠ ٠٫١٠٣ ١٫٤٦٤  الوطنية 

٠٫٦٨٩  

  :ما يلي) ١٨(     يتضح من الجدول السابق رقم 
 لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا معادلة االنحدار التنبؤية للعالقة بين       -
 )متغير تـابع  ( تنمية المسئولية الوطنية لدى طالب المدارس اإلعدادية       وبين) ر مستقل متغي(

 ١,٤٦٤ + ٦٣,١٢٢ = المـسئولية الوطنيـة   . والذي يعد أحد أبعاد المسئولية االجتماعيـة      
، )٠,٨٣٠) (معامل االنحدار  (Bااللتزام باألخالقيات المهنية، حيثُ بلغت قيمة درجة التأثير         

 بمقدار نقطة   لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ى أن زيادة ا   وهو ما يشير إل   
 بـشكل  تنمية المسئولية الوطنية لدى طالب المدارس اإلعداديـة   واحدة، سوف يترتب عليه     

  . نقطة٠,٨٣٠عام بمقدار 
 أكدت النتـائج معنويـة المتغيـر        : لتحديد معنوية معامالت االنحدار    T.TEST اختبار   -

 (T.TEST)باستخدام اختبار   ) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا(ل  المستق
لتـزام األخـصائيين   ا(مما يعنـي أن المتغيـر المـستقل         , )١٤,٢٠١ (Tحيثُ بلغت قيمة    

تنميـة المـسئولية   (ذو تأثير معنوي علي المتغير التـابع      ) االجتماعيين باألخالقيات المهنية  
  ).٠,٠١(عند مستوي معنوية ) مدارس اإلعداديةالوطنية لدى طالب ال

أكدت النتائج معنوية جودة نمـوذج      :  لتحديد معنوية نموذج االنحدار    F.TEST اختبار   -
عنـد  ) ٢٠١,٦٦٥( المحـسوبة    F حيثُ بلغت قيمة     (F.TEST)االنحدار من خالل اختبار     

ن باألخالقيـات  لتزام األخـصائيين االجتمـاعيي  مما يدل علي أن ا  , )٠,٠١(مستوي معنوية   
أي أن نمـوذج  , تنمية المسئولية الوطنية لدى طالب المدارس اإلعداديـة    يؤدي إلي    المهنية

  .االنحدار ككل معنوي ومقبول لتمثيل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
بلغت قيمـة معامـل     : R2 القدرة التفسيرية لنموذج االنحدار من خالل معامل التحديد          -

مـن التغيـر فـي      % ٦٨,٩، وهذا يعني أن نموذج االنحدار يفسر        ٠,٦٨٩  (R2)د  التحدي
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لتزام األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات       ا(بمعني أن المتغير المستقل     , المتغير التابع 
تنمية المسئولية الوطنية لـدى     (من التغير الكلي في المتغير التابع       %) ٦٨,٩(يفسر  ) المهنية

المسئولية الوطنية لدى طـالب  من تنمية   %) ٣١,١(بينما يرجع   ) يةطالب المدارس اإلعداد  
  .  إلي متغيرات مستقلة أخريالمدارس اإلعدادية

توجـد عالقـة   " :والذي ينص علي, بناء علي ما تقدم يتم قبول الفرض الرابع للدراسة    
ـ              ة ذات داللة إحصائية بين التزام األخصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات المهنيـة، وتنمي

  "المسئولية الوطنية لدى طالب المدارس اإلعدادية
  عرض وتحليل النتائج المتعلقة بصحة الفرض الرئيسي للدراسة) ٥(

     سوف يستعرض الباحث مخرجات عمليات االسـتدالل اإلحـصائي الختبـار صـحة        
  :الفرض الرئيسي للدراسة كما يلي

  :تحليل االرتباط للفرض الرئيسي ) أ
التـزام األخـصائيين   ح حجم ومستوي معنوية معامـل االرتبـاط بـين        يوض): ١٩(جدول

االجتماعيين باألخالقيات المهنية، وتنمية المسئولية االجتماعيـة لـدى طـالب المـدارس             
  اإلعدادية

                   المتغير التابع
  المسئولية االجتماعية      المتغير المستقل

  rمعامل ارتباط بيرسون 
   للخدمة االجتماعيةاألخالقيات المهنية  مستوي المعنوية  القيمة
٠٫٠٠٠  **٠٫٨٥٨  

وجود عالقة ارتباطية طردية قويـة ذات داللـة         ) ١٩(     يتضح من الجدول السابق رقم      
تنميـة   وبين) متغير مستقل (لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    معنوية بين ا  

حيـث بلـغ معامـل      . )متغير تـابع  ( المدارس اإلعدادية المسئولية االجتماعية لدى طالب     
لتـزام  ويعني ذلـك أن زيـادة درجـة ا        ). ٠,٠١(عند مستوي معنوية    ) ٠,٨٥٨(االرتباط  

تنمية المسئولية االجتماعيـة لـدى       يؤدي إلي    األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية   
القة االرتباطية تتفـق بـشكل      ومن ثم فإن نتيجة تحليل هذه الع      . طالب المدارس اإلعدادية  

والنتيجة النهائية الختبـار الفـرض الرئيـسي    . مبدئي مع تنبؤات الفرض الرئيسي للدراسة  
     :للدراسة متوقفة على نتائج تحليل االنحدار والتي سيتم عرضها كما يلي
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  :تحليل االنحدار للفرض الرئيسي للدراسة) ب
لتزام األخصائيين االجتمـاعيين  اللعالقة بين   نتائج تحليل االنحدار    يوضح  ): ٢٠(جدول رقم   

  تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية وبين باألخالقيات المهنية
  معامل االنحدار

  )المعلمات المقدرة(
B 

T.TEST لتحديد 
معنوية معامالت 

 االنحدار

F.TEST لتحديد 
االنحدار معنوية نموذج 
  ككل

  النموذج

 .Std  القيمة
Error  

المعلمات 
غير 
  المقدرة
Beta مستوي   القيمة

  المعنوي
مستوي   القيمة

  المعنوية

معامل 
  التحديد

R2  

  

الجزء 
      ٠٫٠٠٠ ٢٦٫٥٠٥   ٢٫٢٥٨ ٥٩٫٨٣٧  الثابت

المسئولية 
  ٠٫٠٠٠  ٢٥٣٫٦٧٩  ٠٫٠٠٠ ١٥٫٩٢٧ ٠٫٨٥٨ ٠٢٥. ٠٫٤٠٢  االجتماعية 

٠٫٧٣٦  

  :ما يلي) ٢٠(     يتضح من الجدول السابق رقم 
 لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا معادلة االنحدار التنبؤية للعالقة بين       -
متغيـر  ( تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعداديـة        وبين) متغير مستقل (

  االلتزام باألخالقيات المهنيـة، حيـثُ      ٠,٤٠٢ + ٥٩,٨٣٧ = المسئولية االجتماعية   . )تابع
لتزام ، وهو ما يشير إلى أن زيادة ا       )٠,٨٥٨) (معامل االنحدار  (Bبلغت قيمة درجة التأثير     

تنميـة   بمقدار نقطة واحدة، سوف يترتب عليه      األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية   
  . نقطة٠,٨٥٨ بشكل عام بمقدار المسئولية االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية

 أكدت النتـائج معنويـة المتغيـر        : لتحديد معنوية معامالت االنحدار    T.TEST اختبار   -
 (T.TEST)باستخدام اختبار   ) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    ا(المستقل  

لتـزام األخـصائيين   ا(مما يعنـي أن المتغيـر المـستقل         , )١٥,٩٢٧ (Tحيثُ بلغت قيمة    
تنميـة المـسئولية   (ذو تأثير معنوي علي المتغير التـابع      ) االجتماعيين باألخالقيات المهنية  

  ).٠,٠١(عند مستوي معنوية ) االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية
أكدت النتائج معنوية جودة نمـوذج      :  لتحديد معنوية نموذج االنحدار    F.TEST اختبار   -

عنـد  ) ٢٥٣,٦٧٩( المحـسوبة    F حيثُ بلغت قيمة     (F.TEST)االنحدار من خالل اختبار     
لتزام األخـصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات    مما يدل علي أن ا  , )٠,٠١(مستوي معنوية   

أي أن نموذج   , تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية       يؤدي إلي    المهنية
  .االنحدار ككل معنوي ومقبول لتمثيل العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

بلغت قيمـة معامـل     : R2ة التفسيرية لنموذج االنحدار من خالل معامل التحديد          القدر -
من التغير في المتغير    % ٧٣,٦، وهذا يعني أن نموذج االنحدار يفسر        ٠,٧٣٦ (R2)التحديد  

) لتزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيـات المهنيـة      ا(بمعني أن المتغير المستقل     , التابع
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تنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب     (ر الكلي في المتغير التابع      من التغي %) ٧٣,٦(يفسر  
 لدى طالب   ككلالمسئولية االجتماعية   من تنمية   %) ٢٦,٤(بينما يرجع   ) المدارس اإلعدادية 
  .  إلي متغيرات مستقلة أخريالمدارس اإلعدادية

د عالقـة  توج" :والذي ينص علي, بناء علي ما تقدم يتم قبول الفرض الرئيسي للدراسة 
ذات داللة إحصائية بين التزام األخصائيين االجتمـاعيين باألخالقيـات المهنيـة، وتنميـة              

  "المسئولية االجتماعية لدى طالب المدارس اإلعدادية
  الدراسةنتائج مناقشة  )د(
   مناقشة النتائج الخاصة بمدى التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية-١

  ئج الدراسة أن درجة التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية      أظهرت نتا
 نيي االجتمـاع ييناألخصائكانت مرتفعة في جميع أبعاد األخالقيات المهنية حيث جاء التزام           

 نيي االجتمـاع  ييناألخـصائ  في الترتيب األول، يليها التزام       تجاه المهنة المهنية  خالقيات  باأل
خالقيـات  باأل نيي االجتمـاع ييناألخصائ، ثم التزام تجاه القيادات المهنيةية المهنخالقيات  باأل

تجـاه  المهنيـة  خالقيـات  باأل نيي االجتماع ييناألخصائ، ثم يليها التزام     تجاه الطالب المهنية  
 جةيوهذه النت . تجاه الزمالء المهنية  خالقيات  باأل نيي االجتماع ييناألخصائ، ثم التزام    المجتمع

 دراسـة الرومـي   و ،)٢٠٠٧ (دراسة الرواشـدة  و ،)٢٠١٣(الزعبــي  سة  تتفق مع درا  
، وتجـاه  زمالئهـم خالقيـات تجـاه   التي أكدت علي أن درجة التزام العاملين باأل    )٢٠٠٩(

  .  كانت مرتفعةالمجتمع المحليتجاه  وهمأولياء أمورالطالب و
  ادية مناقشة النتائج الخاصة بمستوي المسئولية لدي طالب المدارس اإلعد-٢

   كان مرتفع مستوي المسئولية لدي طالب المدارس اإلعدادية     بينت نتائج الدراسة أن 
 في الترتيب األول، يليها     الجماعيةفي جمع مجاالت المسئولية االجتماعية، جاءت المسئولية        

فق  تت جةيوهذه النت . المسئولية الوطنية ، ثم   المسئولية األخالقية ، ثم يليها    المسئولية الشخصية 
دراسة قـادري  ، و )٢٠١٤(، ودراسة مسعد    )٢٠١٤(، ودراسة عبدالعال    )٢٠١٣(احمد   مع
التي أكدت فعاليـة برنـامج للتـدخل المهنـي للخدمـة      ) ٢٠١٦ (السيد دراسة، و )٢٠١٦(

   .االجتماعية في تنمية المسئولية االجتماعية لدي الفئات المختلفة،
  لدراسة مناقشة النتائج الخاصة بالتحقق من بفروض ا-٣

عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام األخـصائيين االجتمـاعيين   وجود الدراسة   نتائج   بينت
 حيـث  ،باألخالقيات المهنية، وتنمية المسئولية الشخصية لدى طالب المـدارس اإلعداديـة       

تنميـة  فـي    )%٧٤,٧(، أثـر بنـسبة      التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية    
وجـود  الدراسـة    نتائج   كما أوضحت . لشخصية لدى طالب المدارس اإلعدادية    المسئولية ا 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٤٤٤

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية، وتنميـة        
التزام األخصائيين االجتمـاعيين     حيث   ، لدى طالب المدارس اإلعدادية    األخالقيةالمسئولية  

 لـدى طـالب     األخالقيـة تنمية المـسئولية    في   )%٦٩,٩( بنسبة   ، أثر باألخالقيات المهنية 
عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام      وجود  الدراسة   نتائج   وأيضا بينت . المدارس اإلعدادية 

 لـدى طـالب   الجماعيـة األخصائيين االجتماعيين باألخالقيات المهنية، وتنمية المـسئولية   
، أثـر بنـسبة    االجتماعيين باألخالقيات المهنية التزام األخصائيين  حيث   ،المدارس اإلعدادية 

نتـائج  ظهرت  أثم  .  لدى طالب المدارس اإلعدادية    الجماعيةتنمية المسئولية   في   )%٦٦,١(
عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيـات          وجود  الدراسة  

  التزام األخصائيين  حيث ، اإلعدادية لدى طالب المدارسالوطنيةالمهنية، وتنمية المسئولية 
 لـدى   الوطنيـة تنمية المسئولية   في   )%٦٨,٩(، أثر بنسبة    االجتماعيين باألخالقيات المهنية  

عالقـة ذات داللـة     علـى وجـود     الدراسة   نتائج   وأيضا أكدت . طالب المدارس اإلعدادية  
نميـة المـسئولية    إحصائية بين التزام األخصائيين االجتماعيين باألخالقيـات المهنيـة، وت         

التـزام األخـصائيين االجتمـاعيين       حيث   ، لدى طالب المدارس اإلعدادية    االجتماعية ككل 
 لدى طالب   االجتماعية ككل تنمية المسئولية   في   )%٧٣٤,٦(، أثر بنسبة    باألخالقيات المهنية 
 دراسـة الزينـاتي   و ،)٢٠١٢(دراسة الزبون   نتائج   تتفق   ائجوهذه النت . المدارس اإلعدادية 

) ٢٠١٩ (الجمـال ، ومحفوظودراسة  ، Maguad & Krone,(2009)دراسة و ،)٢٠١٤(
ولية االجتماعية ومنظومة قيم الممارسة فـي       ئ هناك عالقة ارتباط بين المس     التي أكدت علي  

لـدي  المسئولية االجتماعيـة     ة في تعزيز  يخالقيات المهن لألور  ها، وأن هناك د   مجاالت جميع
  .فئات المجتمع المختلفة

  ع البحثمراج
العالقة بين ممارسة العالج العقالني االنفعالي مـع طـالب المرحلـة     ).٢٠٠٣. (احمد، عبدالناصر عوض  

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية . الثانوية وبين تنمية االتجاه نحو المسئولية الفردية واالجتماعية    
  .اعية، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتم)١٤(والعلوم اإلنسانية، العدد 

برنامج للتدخل المهني من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية         فعالية  ). ٢٠١٤. (احمد، فضل محمد  
، جامعـة  )٣٤(مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد . لدي الشباب الجامعي 

  .حلوان، كلية الخدمة االجتماعية
جريدة المثقف العربـي، العـدد      . ية االجتماعية لألفراد تجاه المجتمع    المسؤول ).٢٠١٣. (األمير، نبيل أحمد  

  .، سيدني)٢٥٩٥(
  . المغرب، مطبعة اشرف تاسيال اكادير.المسؤولية المدنية ).٢٠٠٨. (البوشواري، محمد
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تطوير مدونة األخالقيات األكاديمية لألستاذ الجامعي من وجهـة نظـر            ).٢٠٠٥. (الحوراني، غالب صالح  
رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، . ة التدريس والطلبة في الجامعة األردنية  أعضاء هيئ 

  .كلية الدراسات العليا
دور األنشطة الطالبية في تنمية المسئولية االجتماعية لـدي طـالب            ).٢٠٠٤. (الخراشي، وليد عبدالعزيز  

  .ود، كلية اآلدابرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سع. جامعة الملك سعود
درجة التزام المشرفين التربويين في محافظات غزة بأخالقيات المهنة          ).٢٠٠٩. (الرومي، سليمان بن سالم   

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية. من وجهة نظرهم وسبل تطويرها
بمنظومة القيم الممارسة لدى طلبة جامعـة       المسؤولية االجتماعية وعالقتها     ).٢٠١٢. (الزبون، أحمد محمد  

، الجامعة األردنية، عمادة    )٣(العدد  ) ٥(المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، المجلّد      . البلقاء التطبيقية 
  .البحث العلمي

درجة التزام المعلمات المتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم مـن وجهـة نظـر              ).٢٠١٣. (الزعبــي، ريم 
، )٣(العدد  ) ١٩(مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مجلد      . دربات في جامعة آل البيت    الطالبات المت 

  .جامعة آل البيت
دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسئولية االجتماعية فـي المستـشفيات           ).٢٠١٤. (الزيناتي، أسامة محمد  

ة اإلدارة والـسياسة    رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األقصى، أكاديمي      . الحكومية الفلسـطينية 
  .  للدراسات العليا

  .، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةأخالقيات العمل ).٢٠١٣. (السكارنة، خلف
مجلـة  . الميثاق األخالقي للخدمة االجتماعية ومسئوليات الممارسة المهنية       ).٢٠١٧. (السكيت، منال عطاء  

  .ة عين شمس، كلية البنات لآلداب والعلوم التربوية، جامع)١٨(البحث العلمي في التربية، العدد 
لـدى طالبـات     فعالية برنامج إرشادي انتقائي لتنمية المسئولية االجتماعي       ).٢٠١٦. (السيد، فاطمة خليفة  

  .، جامعة طنطا٣ جزء ٢٩مجلة كلية اآلداب، العدد . جامعة الملك عبد العزيز
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . وعالقتها بتنظيم الوقتالمسئولية االجتماعية  ).٢٠٠٣.(الشايب، ممتاز

  .دمشق، كلية التربية
تعزيز الدافعية الذاتية لتعلم العلوم والمسئولية االجتماعية من خالل التعلم          ). ٢٠١١. (الشربيني، أحالم الباز  

، )٣(العـدد  , )١٤( المجلة المصرية للتربية العلمية، مجلـد    .الخدمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية    
  .الجمعية المصرية للتربية العلمية

المشاركة الوجدانية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في . )٢٠١٢. (الطريا، احمد وعد اهللا، والمولى، فالح حسن
، الجمعية العراقية للعلوم التربوية )٨٨(مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد . ضوء بعض المتغيرات

  . والنفسية
درجة التزام معلمي ومعلمات التربية الفكرية بأخالقيات المهنة من وجهة         ).٢٠١٦.(مي، ناصر بن سعد   العج

 :https://doi). ٧٨(مجلـة دراسـات عربيـة فـي التربيـة وعلـم الـنفس، العـدد         . نظرهم
10.12816/0036771  

ن ومدى تطبيقهـا  أخالقيات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في فلسطي       ).٢٠١٢. (العسولى، عاطف حسنى  
مجلـة العلـوم االجتماعيـة      . في بعض مؤسسات الخدمة االجتماعية بالتطبيق على مدينـة غـزة          

  .، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)١(واالقتصادية، العدد 
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  .  مجلة العلوم االجتماعية. الميثاق األخالقي لمهنة الخدمة االجتماعية). ٢٠١٠. (العميري، ريم شريدة
  .عمان، مركز ديبونو لتعليم التفكير. يأخالقيات وآداب مهنة التدريس الجامع ).٢٠١٢.(، سويدانالكبيسي

مدي التزام معلمي المرحلة الثانوية بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة           ).٢٠٠٧. (اللقاني، احمد شريف عايد   
ير منشورة، جامعة   رسالة ماجستير غ  . نظر المشرفين ومديري المدارس الثانوية بالعاصمة المقدسة      

  .ام القرى، كلية التربية
رسـالة  . دور األسرة المسلمة في تربية األوالد على تحمل المسئولية       ).٣٠١٣. (فيصل بن مسعد  , المحمدي

  .المدينة المنورة, الجامعة اإلسالمية, ماجستير غير منشورة
المعلمات بأخالقيات مهنـة    درجة التزام المعلمين و    ).٢٠١٨. (أبوالحاج، مجدي فتحي وباجس، حرب خلف     

التعليم في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة وعالقته بأسباب تدني مـستوى تحـصيل طـالب                
  .، عمان)٤٥( مجلة العلوم التربوية، العدد .وطالبات المرحلة الثانوية

اركين وغيـر  السمات القيادية والمسئولية االجتماعية لدى الطالب المـش    ).٢٠١٢. (أبوكوش، يوسف احمد  
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كليـة        . المشاركين في جماعات النشاط الطالبي    

  .التربية
. مستوى المسئولية االجتماعية لدى الطالب الجامعي في ضوء بعض المتغيرات          ).٢٠١٨. (جبالحي، فريدة 

  .لعلوم اإلنسانية واالجتماعيةرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حمد بوضياف بالمسيلة، كلية ا
الملتقـى  . أثر حوكمة المستشفيات على أخالقيات المهنة الطبية       ).٢٠١٢. (جوهرة، إقطي وفوزية، مقراش   

 مايو، جامعة   ٧ -٦الوطني حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري، في الفترة من             
  .رية وعلوم التسييرمحمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجا

مجلـة  . مستوى التزام مديري المؤسسات التربوية في لبنان بأخالقيات مهنة التعليم     ).٢٠٢٠. (حيدر، أسامة 
  .، بيروت)٧(اآلداب والعلوم اإلنسانية، العدد 

 –اسـس   " الخدمة االجتماعية المدرسية في إطار القرن الحادي والعشرين          ).٢٠٢٠. (سيد، محمد ابوالحمد  
  .اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر".  اتجاهات حديثة- قضايا

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مـع الجماعـة والمؤسـسة           ). ٢٠٠٥. ( سليمان، حسين وآخرون  
  .بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. والمجتمع
مجلة دراسات اجتماعية، المعهـد     . بالمواطنةاالجتماعية وعالقتها    المسئولية   ).٢٠١٨. (عبدالراضي، علي 

  .المصري للدراسات
الممارسة العامة للخدمة االجتماعية وتنمية المسئولية االجتماعية لـدى          ).٢٠١٤. (عبدالعال، حمدى عبداهللا  

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنـسانية، العـدد          . األحداث تحت االختبار القضائي   
  .لوان، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة ح)٣٧(

التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لتنمية المسئولية االجتماعية ألربـاب           ).٢٠١١. (عطيه، محمود علي  
المؤتمر العلمي الرابع والعشرون، جامعة حلوان، كلية . األسر الممتدة للنفقة علي أقاربهم من الفقراء

  .رس ما١٠-٩الخدمة االجتماعية، في الفترة 
التربية العملية الفاعلة بين النظريـة والتطبيـق فـي        ).٢٠٠٨. ( غانم، بسام عمر وابوشعيرة، خالد محمد     

  .عمان، دار المجتمع العربي. صفوف الحلقة األولي من المرحلة األساسية

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٤٤٧

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

عدد مجلة دراسات نفسية وتربوية، ال    . اتجاهات الشباب نحو المسئولية االجتماعية     ).٢٠١٦. (قادري، حليمة 
  .٢، جامعة وهران)١٦(

أخالقيات مهنة الخدمة االجتماعيـة بـين نـوعي    ). ٢٠١٩. (مبروك، هند عوض والطحالوي، فاطمة علي   
  .اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث. االتصال

آليـات التـزام األخـصائي االجتمـاعي         ).٢٠١٩. (محفوظ، ماجدي عاطف والجمال، أمل عبد المرضي      
، )١٠(مجلة العلوم االجتماعية، العـدد      . ية لتحقيق األمن في المجتمع المدرسي     بالمسؤوليات األخالق 

  . برلين-المركز الديمقراطي العربي المانيا
األدوار التربوية المتجددة لألخصائي االجتماعي بالمدرسة الثانوية العامة في  ).٢٠٢٠. (محمد، سيد مرزوق 

ة ماجستير غير منشورة، جامعـة جنـوب        رسال. ضوء بعض نماذج ونظريات الخدمة االجتماعية     
  .الوادي، كلية التربية بقنا

. ٩:١٥,  سـبتمبر  ١٣موقـع المرسـال،     . مفهوم أخالقيات المهنـة ومـصادرها      ).٢٠٢٠. (محمود، دينا 
https://www.almrsal.com/post/941673  

الب المرحلة الثانوية الوعي االجتماعي وعالقته بالمسؤولية االجتماعية لدى ط ).٢٠١٤. (مسعد، محمد سليم
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كليـة العلـوم            . بمدينة الرياض 

  .االجتماعية واإلدارية
درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بـن عبـد العزيـز               ).٢٠١٩. (مفلح، زينب عواد  

العدد ) ٤٣(المجلة الدولية لألبحاث التربوية، المجلد . الطالباتبأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر 
  .، جامعة اإلمارات العربية المتحدة)٢(

  .عمان، دار عمار للنشر والتوزيع. مقدمة في التربية ).٢٠٠٤.(ناصر، محمد إبراهيم
  .عمان، دار وائل للنشر. التربية األخالقية ).٢٠٠٦. (ناصر، محمد إبراهيم

  .، بيروت، دار الشروقالحديث النبوي وعلم النفس ).٢٠٠٢. (ثماننجاتى، محمد ع
المناخ األسري كما يدركه األبناء وعالقته بالمسئولية االجتماعيـة          ).٢٠٠٤. (نديل، سلوى محمد وآخرون   

  .، جمعية الثقافة من أجل التنمية)٨(مجلة الثقافة والتنمية، العدد . لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
  .الكويت، مجلس النشر العلمي. المهنة وأخالقها ).٢٠٠٦. (د الدين مسعدهاللي، سع

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيات مهنـة           ).٢٠١٠. (يحيى، سجى أحمد  
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة النجـاح   . اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلمي مدارسهم      

  . الدراسات العلياالوطنية، كلية
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