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 املس ئولية الاجامتعية دلى الش باب الريفى ببعض قرى حمافظة كفر الش يخ 

 جامل محمد أ محد الشاعر 

متع الريفى ,لكية الزراعة, جامعة الازهر ,مدينة نرص , القاهرة.   قسم الارشاد الزراعى واجمل

  gamal.elshaer@azhar.edu.eg:الربيد الاليكرتوىن للباحث الرئيىس* 

 امللخص 

واجملمتع   اس هتدف البحث حتديد درجة معرفة الش باب الريفى مبفهوم املس ئولية الاجامتعية، ودرجة قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية حنو لك من ال رسة،

وقد أ جرى البحث عىل   متع احملىل، ومقرتحاهتم للتغلب علهيا.احملىل، والتعرف عىل رأ هيم ىف معوقات قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية حنو لك من ال رسة واجمل 

م، وبعد مجع  2020مبحواًث من الش باب الريفي مبحافظة كفر الش يخ ومجعت البياانت من خالل اس امترة اس تبيان خالل شهري أ غسطس، وسبمترب  400

حصائيًا، وقد اس تخدم ذلكل جداول احلرص العددي ، والنسب املئوية، واملتوسط املرحج، ومربع اكى، ومعامل الارتباط  البياانت مت تفريغها وحتليلها ا 

ما يزيد عىل أ ربعة   ( معرفهتم مرتفعة مبفهوم املس ئولية الاجامتعية.%73.5أ ن ما يقرب من ثالث أ رابع املبحوثني )  البس يط، واتضح من النتاجئ ما ييل: 

جامال مرتفع. ( مس توى قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية%83أ خامس املبحوثني ) ( مس توى قياهمم ابملس ئولية %56ما يزيد عىل نصف املبحوثني ) حنو ال رسة ا 

جامال مرتفع.  أ مه املعوقات يف: عدم قيام املؤسسات التعلميية ومنظامت اجملمتع املدىن بدورها ىف تدريب الش باب عىل   حتددت الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

ىف توعية الش باب ابملس ئولية الاجامتعية, وجاءت مقرتحات التغلب علهيا ىف: توفري فرص معل للش باب الريفى، وتوعية   املس ئولية الاجامتعية, والقصور

 الش باب وتدريهبم عىل حتمل املس ئولية الاجامتعية.

 احملىل  اجملمتع – الريفية ال رسة  –  الريفى الش باب – الاجامتعية املس ئولية:    الاسرتشادية   اللكامت 

 :قدمة ومشلكة البحث امل

يعترب الش باب املرصى من أ مه الرثوات الىت متتلكها ادلوةل، وهو  

مصدر قوهتا وحارضها ومس تقبلها، وهو مرشوعها القوىم ادلامئ اذلى  

قامت عىل أ ساسه جناحاهتا وانتصاراهتا عىل مر التارخي القدمي واحلديث.  

وميثل العنرص الرئيىس ىف املوارد البرشية، ويقع عىل عاتقهم هممة حتقيق  

براهمي،   (  7: 1998ادلور املنوط هبم ىف معلية التمنية. )ا 

ووفقا ال حصائية "اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واال حصاء  

جامىل عدد الساكن ىف مرص 2017") مليون  94.798.827( فقد بلغ ا 

مليون شااب )يف الفئة  12.306.664نسمة ميثل الش باب الريفى مهنم 

جاميل ساكن امجلهورية. 11.6س نة( بنس بة  35-20العمرية   % من ا 

( أ ن مرحةل الش باب يه مرحةل  2000وترى "سامية خرض") 

ىل املس تقبل بطموحات عريضة حيث حيمل فهيا الش باب   التطلع ا 

مبس تقبل زاهر واسع الآمال، ويرغب يف المتزي، ويأ مل ىف العمل،  

 ويواصل النقد، ويبحث عن ماكن مناسب يعيش فيه عىل أ رض ادلوةل.  

ىل  طاقات هؤالء الش باب ملا  ذلكل فا ن اجملمتع يف حاجة ماسة ا 

يمتزيون به من قوة وحامس وقدرة عىل التغيري وهو ما اكن واحضًا يف  

مجيع ثورات الربيع العريب ومهنا مرص فقد قامت دعاوى اال صالح  

 (.  474:  2012)قنيرب، .والتغيري عىل هجود هؤالء الش باب وتضحياهتم

نه   ويذخر الريف املرصى برتاثه من النشء والش باب، ومن ث  فا 

يمتتع مبزااي وجود هذه النس بة املرتفعة من الش باب من انحية، ومعاانة  

هؤالء الش باب من املشالكت من انحية أ خرى، والش باب الريفى  

نه من املتوقع أ ن تنسحب عليه مالمح   ابعتباره ينمتي للقرية املرصية فا 

الشخصية الريفية واليت تمتثل ىف: عدم الرغبة ىف التفرد بعيدا عن  

مجلاعة، والتدين، والارتباط الشديد ابل رض، وحب اجملامةل،  ا

 ( 738:2010والتقشف وبساطة احلياة، والصرب وقوة التحمل. )فرج، 

حداث   ويعقد اجملمتع الكثري من الآمال عىل الش باب ىف بناء وا 

هنضته وحتمل املس ئولية الاجامتعية جتاه أ نفسهم وجتاه الآخرين من أ فراد  

هيم الاس تعداد للقيام بواجباهتم حنو حتقيق مصلحة  اجملمتع، ويكون دل 

 ( 2:  2019جممتعهم. )عامر،  

وتعد املس ئولية الاجامتعية ركنا أ ساس يا وهاما ىف حياة اجملمتعات،  

وبدوهنا تصبح احلياة فوىض، وتش يع رشيعة الغاب، حيث يأ لك القوى  

-https://barqالضعيف، وينعدم التعاون، وتغلب ال اننية والفردية.  

rs.com 

وتعترب قضية املس ئولية الاجامتعية أ حد أ مه القضااي اجلديرة ابلبحث  

لهيا الفرد للحامية والوقاية والعالج من بعض   والاهامتم، حيث حيتاج ا 

مظاهر الالمباالة وافتقاد الهوية وعدم حتمل املس ئولية والكثري من  

 ( 5:  2016املظاهر السلبية الىت تعوق معلية التمنية.  )ال مري,  

ذا اكنت املس ئولية الاجامتعية مفروضة عىل الفرد من خارجه )   وا 

أ ى من قبل اجملمتع( وتزتايد متطلباهتا وتتسع لكام شب الفرد يوما بعد  

آخر، وابكامتل ال دوار الاجامتعية للفرد فا ن ذكل يعد معيارا ومدخال   أ

الس تكامل مس ئوليته الاجامتعية، وهنا تتوازى مساحة املس ئولية 

جامتعية مع مراحل حتول دورة حياة الانسان، فاملرحةل ال وىل  الا

وال خرية ىف حياة الانسان ىه اليت تضيق ىف نطاقها املس ئولية 

الاجامتعية ، ففي مرحةل الطفوةل يتدرب الفرد عىل املس ئوليات 

الاجامتعية، وأ مناط املس ئوليات ال خرى، وتتصاعد معرفته هبا وممارس ته  

اعد منوه الاجامتعى، حىت يبدأ  ىف القيام ببعض  لها تزامنا مع تص

جناز بعض ال دوار   املس ئوليات احملدودة الىت تتوازى مع قدرته عىل ا 
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الاجامتعية، ويس متر ذكل تقريبا حىت العرشينات وأ وائل الثالثينات،  

وابتداء من هذا احلد تتسع املس ئوليات الاجامتعية لالنسان، حىت تبدأ   

ش والرتاجع مع بداية الكهوةل والش يخوخة،  مرحةل أ خرى من الانكام

الواحدة تلو   حيث يبدأ   الفرد ىف التخىل عن مس ئولياته الاجامتعية

تزامنا مع ختيل الانسان أ و اكامتل وفائه بأ دواره   ال خرى

 (    52: 2006)حمسن، والغالىب، والعامرى،  .الاجامتعية

أ و صفة ( املس ئولية بأ هنا "حال 2008ويعرف "املعجم الوس يط " )

ىن برئ من مس ئولية هذا   من يسأ ل عن أ مر تقع عليه تبعيته، يقال: ا 

العمل، وتطلق أ خالقيا عىل الزتام الشخص مبا يصدر عنه قوال أ و  

صالح اخلطأ  الواقع عىل الغري طبقا للقانون.   معال، وتطلق قانونيا عىل ا 

ىل )السني واهلمزة والالم، لكمة واحدة،   وترجع مادة املس ئولية ا 

: غري مبني  124ال: سأ ل، يسأ ل، سؤالا ومسأ ةل )ابن فارس، يق

 الس نة(.

معناه: سوف   44)وسوف تسأ لون(، الزخرف: هل تعاىل وقو  

تسأ لون عن شكر ما خلقه هللا لمك من الرشف واذلكر، وقوهل تعاىل  

هنم مس ئولون(، الصافات:  وقيل: سؤاهلم سؤال توبيخ   24)وقفومه ا 

م أ ن هللا تعاىل عامل بأ عامهلم، وقوهل تعاىل:  وتقرير ال جياب احلجة علهي

نس وال جان(، الرمحن:   أ ى ال يسأ ل ليعمل  39فيومئذ ال يسأ ل عن ذنبه ا 

 ( 382-380: 2003ذكل منه ل ن هللا قد عمل أ عامهلم. )ابن منظور ،

وهذا يعىن أ ن املس ئولية جاءت هنا مبعىن السؤال اذلى هو طلب  

 ار.  املعرفة أ و الاس تعطاء أ و الاس تخب 

وقد اكن للس نة النبوية حظا وافرا من توجهياهتا حنو املس ئولية 

( عن انفع  244-243:1988الاجامتعية فقد جاء ىف" حصيح مسمل"   )

عن ابن معر أ ن النىب صىل هللا عليه وسمل قال " أ ال لكمك راع. ولكمك  

مس ئول عن رعيته، فال مري اذلى عىل الناس راع وهو مس ئول عن  

ل راع عىل أ هل بيته، وهو مس ئول عهنم. والعبد راع عىل  رعيته، والرج

مال س يده، وهو مس ئول عنه. أ ال فلكمك راع. ولكمك مس ئول عن رعيته 

( و"ابب ما جاء ىف الامام "  1705" رواه الرتمذى ىف اجلهاد )

(208:4  ) 

( "بأ هنا" ترتكز عىل احلقوق  359:1982ويعرفها "بدوي" )

ش باع احلاجات و  حل املشالكت، وأ هنا ال بد أ ن ترتبط  والواجبات، وا 

مبسامهة أ فراد اجملمتع، واشرتاكهم ال ش باع احتياجاهتم، وحل مشالكهتم  

معمتدين عىل أ نفسهم، واملس ئولية الاجامتعية تكون متبادةل بني ال فراد  

 وامجلاعات، وبني اجملمتعات احمللية واجملمتع العام "  

ن اال نسان مطالبا هبا  كام تعرف لغة بأ هنا: " ال عامل الىت يكو

واصطالحا يه: "املقدرة عىل أ ن يلزم اال نسان نفسه أ وال والقدرة عىل  

أ ن يفى بذكل ابلزتامه بواسطة هجوده" )الش بكة العربية للمتزي  

 والاس تدامة(  

( بأ هنا"اس تعداد مكتسب دلى الفرد  21: 1996ويعرفها " محيدة") 

يدفعه للمشاركة مع الآخرين ىف أ ى معل يقومون به، واملسامهة ىف حل  

املشالكت الىت يتعرضون لها، أ وتقبل ادلور اذلى أ قرته امجلاعة هل  

 والعمل عىل املشاركة يف تنفيذه ". 

مام ذاته عن امجلاعة  واملس ئولية الاجامتعية ىه: مس ئولية الفرد أ  

حساس أ فراد اجملمتع مبس ئوليهتم جتاه أ نفسهم   لهيا، وىه ا  الىت ينمتى ا 

ابلزتاهمم، ومس ئوليهتم جتاه أ نفسهم وجتاه الآخرين من أ فراد اجملمتع  

والوطن، وىه تعرب عن النضج النفىس للفرد ل ن الفرد الناجض نفس يا  

للقيام بنصيبه كفرد  هو اذلى يتحمل املس ئولية، ويكون دليه اس تعداد 

 (  2:  2019ىف حتقيق مصلحة اجملمتع، ويشعر أ نه مدين هل )عامر ،

املس ئولية  https://borhansoliman.comويعرف "سلامين" 

الاجامتعية من خالل ارتباطها ابملواطنة بأ هنا: ال ساس ال خاليق اذلى  

ىل تبىن مفهومات  ليه املواطنة، وىه الىت تدفع املواطنني ا    تستند ا 

جيابية، وممارسات سلوكية تتصف ابالندماج ىف احلياة الاجامتعية   ا 

والس ياس ية، والوعى بأ مهية هذا الاندماج، وتتحدد مس ئوليات ال فراد  

وامجلاعات وفقا لل دوار الىت يقومون هبا، والىت حتددها التوقعات  

 املتبادةل املرتبطة بقمي اجملمتع ومعايريه " 

جراىئ للمس ئولية الاجامتعية  وسوف تتبىن ادلراسة احلالية تعريف ا 

بأ هنا " قيام املبحوثني من الش باب الريفى بواجبات اهامتهمم ابل رسة  

 واجملمتع احملىل, وفهمهم هلام, ومشاركهتم الاجامتعية يف ش ئوهنام" 

وتتكون املس ئولية الاجامتعية من عنارص مرتابطة يمنى لك مهنا  

 مل معه، وهذه العنارص ىه:  الآخر ويرتبط به، ويدمعه ويقويه ويتاك

الاهامتم: حيث يشلك الاهامتم البعد ال ول ىف املس ئولية 

الاجامتعية وهو يتضمن الارتباط العاطفي ابمجلاعة وحرص الفرد عىل  

سالمهتا ومتاسكها واس مترارها، ابال ضافة ا ىل تطوير قدراهتا عىل حتقيق  

نفعال مع  أ هدافها، ويتضمن الاهامتم عدة مس توايت أ ساس ية ىه الا

 ( 2010امجلاعة، والانفعال ابمجلاعة، والتاكمل مع امجلاعة. )باكر، 

الفهم: وهو يتضمن فهم الفرد للجامعة والقوة النفس ية املؤثرة يف  

دراك ادلوافع اليت تشلك الطاقة احملركة لسلوكياهتم،   أ عضاء امجلاعة، وا 

دراك اهامتمات امجلاعة وقضاايها ومشالك  هتا، كام أ ن  ويساعد الفهم عيل ا 

الفهم الصحيح لواقع امجلاعة يساعد الفرد يف دمع مشاركته يف حياة  

امجلاعة، وقيامه مبس ئولياته ال ساس ية. ويتطلب الفهم الالزتام ابملعايري  

يل مقاومة الضغوط احلياتية اليت   ضافة ا  والاهامتمات امجلاعية للجامعة، ا 

ية الاجامتعية دوراً  قد يتعرض لها، ويلعب الفهم ك حد عنارص املس ئول 

يف حتديد املشالكت اليت تعاين مهنا امجلاعة، وابلتايل املسامهة بأ فضل  

يل ذكل فا ن الفهم   املقرتحات واجلهود حلل مشالكت امجلاعة، ابال ضافة ا 

يساعد عيل مواهجة ال زمات اليت قد تتعرض لها امجلاعة، وحتمل  

ة )بن محيد، بن  مس ئولية املشاركة يف مواهجة هذه ال زمات اخملتلف

 (  1988ملوح، 

املشاركة: ويقصد هبا الالزتام ابملشاركة يف جتس يد أ هداف امجلاعة،  

والبد أ ن تكون املشاركة واعية ملزتمة بتطوير أ وضاع امجلاعة والارتقاء  

 هبا، وتتطلب املشاركة اجلادة عدة أ راكن أ ساس ية ويه: 
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ا وما يتطلبه  حتديد ال هداف ال ساس ية اليت تسعي امجلاعة لتحقيقه

 حتقيق هذه ال هداف من أ نشطة وهجود ل داء العديد من ال دوار. 

القبول: مبعين قبول الفرد القيام مبختلف أ دواره الاجامتعية تعبرياً عن  

 مس ئولياته وفقًا لثقافة اجملمتع. 

جناز ال دوار: مبعين أ ن يقوم الفرد بأ دواره اخملتلفة حسب   ا 

للجامعة مبا يساعد عيل رفع كفاءة اجملمتع أ و  املنظومات القميية واملعيارية 

 امجلاعة. 

جناز أ و حتقيق   التنفيذ: ويعين ذكل أ داء ال دوار مبا يساعد عيل ا 

 ال هداف وابلتايل ميكن أ ن تتحقق النتاجئ املطلوبة من أ داء ال دوار. 

التقيمي: مبعين أ ن يعمل اال نسان عيل تقيمي أ داءه ومشاركته يف  

امتعية للتأ كد من أ ن أ داءه الفعال لهذه ال دوار  خمتلف اجملاالت الاج

اكنت هل فاعليته يف حتقيق أ هداف امجلاعة ومصاحلها العامة )احلارىث،  

1995 .) 

وبناءا عىل ذكل فا ن معرفة الش باب الريفى مبفهوم املس ئولية 

الاجامتعية من ال مهية مباكن حىت ميكن ىف ضوء ذكل حتديد مدى  

املس ئولية وقياهمم هبا من خالل اهامتهمم وفهمهم ومشاركهتم  حتملهم لتكل 

 ل رسمه وجملمتعهم احملىل. 

 :مشلكة البحث 

ميثل الش باب الريفى ىف اجملمتع املرصى أ مهية كبرية سواء من حيث  

المك، حيث يوصف اجملمتع املرصى بأ نه جممتع فىت ميثل الش باب فيه  

ج ىل حواىل اخلُمَسني من ا  امىل ساكنه، ومن حيث  نس بة كبرية تصل ا 

الكيف ملا يمتتعون به من قوة ومس توى مرتفع من الطموح وال مل  

ليه من تقدم   والتعلمي، ولهذا فا ن جناح اجملمتع ىف حتقيق ما يصبوا ا 

عداده لفئة الش باب حىت يكون قادرا   وازدهار مرهون مبدى اهامتمه وا 

ىل أ وحىت حنو  عىل حتمل مس ئوليته سواء حنو نفسه أ وأ رسته أ وجممتعه احمل

 اجملمتع الوطىن لكه. 

وحىت يكون الش باب قادر عىل حتمل املس ئولية الاجامتعية 

بأ بعادها اخملتلفة ال بد من الاهامتم بعملية التنش ئة الاجامتعية هلم 

س ناد بعض املهام هلم،  وتدريهبم عىل ذكل من الصغر من خالل ا 

رشاكهم ىف اختاذ القرارات ال رسية، وتدريهبم عىل مساعدة ال رسة ىف   وا 

 أ داء بعض ال عامل. 

غري أ ن املالحظ أ ن الكثري من ال رس املرصية توىل أ بناءها الكثري 

من الرعاية والتدليل الزائد، وتتحمل ال رسة عهنم لك ال عباء واملهام  

حىت اخلاصة ابل بناء سواء من حيث اختيار نوع التعلمي أ والعمل أ وحىت  

ى ال بناء حاةل من الالمباالة والسلبية جتاه رشيك احلياة، وهو ما يودل دل

نفسه وجتاه ال رسة واجملمتع، ونتيجة ذلكل تزايدت املشالكت الاجامتعية  

وحاالت فشل ال بناء سواء ىف تعلميهم أ ومعلهم أ وحياهتم الزوجية  

 وارتفعت معدالت الطالق خاصة بني الش باب حديىث الزواج.  

ئولية الاجامتعية؟ وما ىه  فهل يعرف الش باب الريفى مفهوم املس  

درجة قياهمم هبا سواء حنو أ رسمه أ وحنوجممتعهم احملىل؟ وهل ختتلف  

درجة قيام الش باب الريفى ابملس ئولية الاجامتعية ابختالف خصائصهم؟  

وما ىه معوقات قيام الش باب الريفى مبهام املس ئولية الاجامتعية؟ وما  

اكنت أ مه ال س ئةل الىت   ىه مقرتحاهتم للتغلب عىل هذه املعوقات؟ تكل 

جابة علهيا.   يسعى البحث لال 

 اهداف البحث 

 بناءاً عىل مشلكة البحث السابق عرضها حتددت أ هدافه فامي ييل: 

معرفة املبحوثني من الش باب الريفى مبفهوم املس ئولية  حتديد درجة

حتديد درجة قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم  .الاجامتعية

اختبار معنوية العالقة   الاجامتعية حنو لك من ال رسة وجممتعهم احملىل.

بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى وبني  

اختبار معنوية العالقة بني   درجة معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية.

ني درجة املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى وب

التعرف   .قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية حنو لك من ال رسة وجممتعهم احملىل 

عىل معوقات قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم الاجامتعية 

مقرتحات املبحوثني من  التعرف عىل  . حنو لك من ال رسة وجممتعهم احملىل

ن القيام مبس ئوليهتم الش باب الريفى للتغلب عىل املعوقات الىت متنعهم م

 الاجامتعية.

 الفروض البحثية:  

 لتحقيق الهدفني الثالث والرابع مت صياغة الفروض البحثية التالية:

توجدعالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من  

احلاةل التعلميية للمبحوث   –اجلنس  –السن  الش باب الريفي وىه 

درجة   –احلاةل العملية للمبحوث ووادله ووادلته  –ووادله ووادلته 

ادلخل الشهري للشاب   -الوضع اال جامتعى لل رسة  –الرتابط ال رسى 

  –مساحة ال رض الزراعية لل رسة ابلفدان تقريبا  –ول رسته تقريبا 

  –تقدير اذلات  –توى الطموح مس   –درجة املعاانة من املشالكت 

  –اال حساس ابلتقدير اال جامتعى  –الاعامتدية  –التطرف والاحنراف 

 وبني درجة معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية.

توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني  

وبني درجة قياهمم بواجبات  من الش باب الريفي السابق ذكرها، 

جاماًل. املس ئ  ولية الاجامتعية حنو ال رسة ا 

توجد عالقة معنوية بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني  

وبني درجة قياهمم بواجبات  من الش باب الريفي السابق ذكرها، 

جاماًل.   املس ئولية الاجامتعية حنو جممتعهم احملىل ا 

 الفروض اال حصائية: 

 صفرية  . مت اختبار الفروض البحثية يف صورهتا ال

   الطريقة البحثية 

أ جرى هذا البحث ىف حمافظة كفر الش يخ مكجال جغراىف لدلراسة، 

دارية، ومت أ خذ العينة من خالل تقس مي   وىه تتكون من عرشة مراكز ا 

ىل فئتني وفقا لعدد الش باب بلك مركز حيث مت قسمة   مراكز احملافظة ا 
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جامىل عدد الش باب ابحملافظة عىل عدد مراكز احملافظ ة للحصول عىل  ا 

وعليه جاءت   77,459متوسط عدد الش باب بلك مركز فاكن املتوسط 

 (   1املراكز موزعة عىل النحو التاىل )جدول  

املراكز ال عىل من املتوسط ىف عدد الش باب الريفى   الفئة ال وىل:

 وىه مراكز: كفر الش يخ، ودسوق وس يدي سامل.  

عدد الش باب الريفى  الفئة الثانية:املراكز ال قل من املتوسط ىف 

وىه مراكز: مطوبس، واحلامول، وبيال، و قلني، والرايض، وبلطمي، و  

 فوة. 

ومن لك فئة مت اختيار مركز عشواىئ فاكن مركز دسوق ىف فئة  

املراكز ال عىل من املتوسط ىف عدد الش باب الريفى، ومركز الرايض ىف  

 فئة املراكز ال قل من املتوسط  ىف عدد الش باب الريفى  

بعد ذكل مت اختيار قريتني من القري ال م من لك مركز عشوائيا  

فاكنت قريىت: ش باس الشهداء، وحمةل ماكل من مركز دسوق، وقريىت:  

 العباس ية، والعاقوةل من مركز الرايض . 

ولتحديد جحم العينة مت اعتبار عدد الش باب ىف حمافظة كفر الش يخ  

, مت اختيار عينة مهنم من  774.590مه شامةل البحث والبالغ عددمه 

خالل اس تخدام جدول العينات لكرجيىس ومورجان، فاكنت العينة 

ىل  394املقابةل لتكل الشامةل  مفردة، ومت توزيعهم   400مبحوث زيدت ا 

عىل مركزى ادلراسة وفقا لعدد الش باب بلك مركز، فاكن نصيب مركز  

ومت توزيع   مبحوث،  116مبحوث، ونصيب مركز الرايض   284دسوق 

عينة لك مركز عىل القريتني اخملتارتني منه ابلتساوى لتقارب عدد  

الش باب بقريىت ادلراسة من لك مركز، فاكن نصيب لك قرية خمتارة من  

مبحوث، و نصيب لك قرية خمتارة من مركز   142مركز دسوق 

مبحوث، ومت مجع البياانت من خالل اس امترة اس تبيان   58الرايض 

، ومت  2020خصية وذكل خالل شهرى اغسطس وسبمترب ابملقابةل الش 

تفريغها وجدولهتا وحتليلها ابل دوات اال حصائية املناس بة، وذكل  

ابس تخدام جداول احلرص العددي، والنسب املئوية، واملتوسط املرحج،  

ومعامل الارتباط البس يط لبريسون، واختبار مربع اكي، واش متلت  

 و التاىل: الاس امترة عىل س تة أ قسام عىل النح

 القسم ال ول: واختص ببعض الصفات الشخصية للمبحوثني من حيث:  

احلاةل التعلميية للمبحوث ووادله ووادلته، واحلاةل  السن، واجلنس، و 

العملية للمبحوث ووادله ووادلته، ودرجة الرتابط ال رسى، والوضع  

اال جامتعى لل رسة، وادلخل الشهرى للشاب أ ول رسته تقريبا، ومساحة  

ل رض الزراعية لل رسة ابلفدان تقريبا، ودرجة املعاانة من املشالكت، ا

ومس توى الطموح، وتقدير اذلات، والتطرف والاحنراف، والاعامتدية، 

 واال حساس ابلتقدير الاجامتعي . 

 طريقة قياس بعض املتغريات املس تقةل املدروسة  

عبارات   6رأ ى املبحوث عىل  مت قياسه ابس تقصاء  :  الطموح مس توى

ذا   تدور حول موافقته أ وعدم موافقته عىل حتسني مس توى تعلميه ا 

واتته الفرصة ذلكل, وعدم الاستسالم للفشل , والسفر لبدل أ خرى  

أ حسن تعلمي , والسعى   ذات دخل أ عىل, والرغبة يف تعلمي ال والد 

وعدم التفكري يف املس تقبل , وذكل عىل مقياس  , للعمل القيادى 

يه : موافق , وس يان , وغري موافق , وأ عطيت  فئات  3مكون من 

يف حاةل   3,و2,و1يف حاةل العبارات اال جيابية , و 1,و2,و3ادلرجات  

 العبارات السلبية .

عبارات   7: مت قياسه ابس تقصاء رأ ى املبحوث عىل  اذلات تقدير

آرائه   تدور حول موافقته أ وعدم موافقته عىل الشعور بأ ن معظم أ

قدرات والاماكنيات للقيام بأ ى معل , وحل أ ي  حصيحة, والثقة يف ال

مشلكة دون الاعامتد عىل أ حد, والشعور بتقدير الناس ملا أ قوم به من  

معل , والهروب من املس ئولية امللكف هبا , والشعور ابالضطراب  

واخلوف عند مواهجة املشلكة , واخلوف من ابداء الرأ ي يف أ ي  

ات يه : موافق ,  فئ 3موضوع ,  وذكل عىل مقياس مكون من 

يف حاةل   1,و 2,و3وس يان , وغري موافق , وأ عطيت ادلرجات  

 يف حاةل العبارات السلبية . 3,و 2,و1العبارات اال جيابية , و

: مت قياسهام ابس تقصاء رأ ى املبحوث عىل   والاحنراف التطرف

عبارات تدور حول موافقته أ وعدم موافقته عىل ضعف قيام ال رسة  10

التنش ئة الاجامتعية بصورة حصيحة, والافتقار للقدوة   بدورها يف معلية

واملثل ال عىل للش باب, وارتفاع معدالت البطاةل واخنفاض مس توى  

غراء امجلاعات املتطرفة للش باب املتعطل ابملال وغريه   معيشة ال رسة, وا 

عطاء   , وعدم وجود قيادات متثل الش باب يف املواقع القيادية , وعدم ا 

آراهئم, وعدم ممارسة الميوقراطية يف الفرصة للش باب لل  تعبري عن أ

التعامل مع قضااي الش باب , ووجود تفاوت كبري يف الرأ ي بني جيل  

الآابء وال بناء,والفهم اخلاطىء ل مور ادلين واعتالء املنابر ملن يروجون  

للفكر املتطرف, وافتقار كثري من الش باب للرتبية السلمية يف الارسة  

فئات يه : موافق   3وذكل عىل مقياس مكون من  واملدرسة واجلامعة,

يف حاةل   1,و 2,و3, وس يان , وغري موافق , وأ عطيت ادلرجات  

 يف حاةل العبارات السلبية . 3,و 2,و1العبارات اال جيابية , و

عبارات   7: مت قياسها ابس تقصاء رأ ى املبحوث عىل الاعامتدية

لزام احلكو  مة بعمل لك يشء  تدور حول موافقته أ وعدم موافقته عىل ا 

انطالقا من مس ئوليهتا, والبحث اجلاد عن الوظيفة دون انتظار  

الوظيفة, وترك العمل امللكف به لغريه للقيام به, والرغبة يف العمل 

ابملهنة اليت خيتارها ال هل, والشعور بتقدير الناس ملا أ قوم به من  

ت  والاعامتد عىل ال ب دون حتمل املس ئولية, والهترب من املشالك

جناز ال ش ياء املطلوبة دون الاعامتد   والاعامتد عىل الغري يف حلها , وا 

فئات يه : موافق , وس يان   3عىل أ حد وذكل عىل مقياس مكون من 

يف حاةل العبارات   1,و2,و 3, وغري موافق , وأ عطيت ادلرجات  

 يف حاةل العبارات السلبية . 3,و2,و 1اال جيابية , و

: مت قياسها ابس تقصاء رأ ى  ىالاجامتع ابلتقدير اال حساس

عبارات تدور حول موافقته أ وعدم موافقته عىل   7املبحوث عىل 

آخر,وانقياد أ هل البدل   الشعور بقمية الشخص يف بدله مقارنة بأ ى بدل أ

لرأ ى الشخص يف ش ئوهنم, واحلصول عىل تقدير الناس للشخص  

ل  )سواء غىن أ وفقري(, وتفويض أ هل البدل للشخص مجلع تربعات لعم

مرشوعات تمنوية, وأ خذ الناس برأ يي يف الانتخاابت, وتقدير الناس  
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للشخص برصف النظر عن عائلته, وتقدمي أ هل البدل للشخص  

  3للحديث عهنم يف الندوات واملؤمترات وذكل عىل مقياس مكون من 

فئات يه : موافق , وس يان , وغري موافق , وأ عطيت ادلرجات   

يف حاةل العبارات   3,و2,و1جيابية , ويف حاةل العبارات اال   1,و2,و 3

 السلبية. 

القسم الثاىن: اختص بقياس معرفة املبحوثني من الش باب الريفى مبفهوم  

   املس ئولية الاجامتعية: 

حيث مت اس تقصاء رأ هيم عىل مخسة عرش عبارة تعكس مفهوم  

املس ئولية الاجامتعية، وذكل عىل مقياس مكون من أ ربع فئات ىه:  

لية، ويعرف بدرجة متوسطة، ويعرف بدرجة منخفضة،  يعرف بدرجة عا

عىل الرتتيب،   1، و2، و3، و 4وال يعرف، وأ عطيت ادلرجات 

ومجعت ادلرجة اللكية لتعرب عن معرفة املبحوثني مبفهوم املس ئولية 

  60درجة وحده ال عىل  15الاجامتعية وقد بلغ احلد ال دىن ملعرفهتم 

ىل ثالث فئات وفقا دلرجة معرفهتم   درجة، وعليه مت توزيع املبحوثني ا 

 اال جاملية وىه : 

 ( درجة30-15معرفة منخفضة )

 ( درجة45-31معرفة متوسطة )

 ( درجة60-46معرفة مرتفعة ) 

القسم الثالث: واختص بقياس درجة قيام املبحوثني مبس ئوليهتم  

 الاجامتعية حنو ال رسة: 

بواجباهتم  ىف  حيث مت اس تقصاء رأ ى املبحوثني عن مدى قياهمم 

لك عنرص من عنارص املس ئولية الاجامتعية وىه: الاهامتم ابل رسة  

واش متل عىل عرش عبارات، وفهم ال رسة واش متل عىل تسع عبارات،  

واملشاركة الاجامتعية مع ال رسة واش متل عىل ثالثة عرش عبارة، وذكل  

فئات يه: يقوم بواجبات املس ئولية  4عىل مقياس مكون من 

ية بدرجة عالية، ويقوم هبا بدرجة متوسطة، ويقوم هبا بدرجة  الاجامتع 

عىل الرتتيب،   1، 2، 3، 4منخفضة، وال يقوم، وأ عطيت ادلرجات 

ومجعت ادلرجة الاجاملية لعبارات لك عنرص، وكذكل ادلرجة اال جاملية 

للعنارص لتعرب عن درجة قيام املبحوثني مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو  

حلد ال دىن ال جامىل قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة, وقد بلغ ا

درجة، وعليه مت توزيع املبحوثني   128درجة، وحده ال عىل  32ال رسة 

ىل ثالث فئات ىه:   وفقا دلرجة قياهمم اال جاملية ا 

 ( درجة 63-32قيام منخفض)

 ( درجة95-64قيام متوسط ) 

 ( درجة 128-96قيام مرتفع)

بقياس درجة قيام املبحوثني مبس ئوليهتم الاجامتعية  القسم الرابع: واختص 

 حنو اجملمتع احمليل: 

حيث مت اس تقصاء رأ ى املبحوثني عن مدى قياهمم  بواجباهتم ىف  

لك عنرص من عنارص املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل وىه:  

يل  الاهامتم ابجملمتع احمليل واش متل عىل أ ربعة عرش عبارة، وفهم اجملمتع احمل

واش متل عىل تسع عبارات واملشاركة الاجامتعية مع اجملمتع احمليل   

فئات   4واش متل عىل ثالثة عرش عبارة، وذكل عىل مقياس مكون من 

يه: يقوم بواجبات املس ئولية الاجامتعية بدرجة عالية، ويقوم  هبا بدرجة 

،  4متوسطة، ويقوم هبا بدرجة منخفضة، وال يقوم ، وأ عطيت ادلرجات 

عىل الرتتيب، ومجعت ادلرجة الاجاملية لعبارات لك عنرص،  1، 2، 3

وكذكل ادلرجة الاجاملية للعنارص لتعرب عن درجة قيام املبحوثني  

مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو اجملمتع احمليل وقد بلغ احلد ال دىن ال جامىل  

درجة، وحده ال عىل   36قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل

ىل   144 درجة،  وعليه مت توزيع املبحوثني وفقا دلرجة قياهمم اال جاملية ا 

 ثالث فئات ىه : 

 ( درجة71-36قيام منخفض من )

 ( درجة107-72قيام متوسط من ) 

 ( درجة144-108قيام مرتفع من )

القسم اخلامس: واختص مبعوقات قيام املبحوثني من الش باب الريفي  

 ال رسة واجملمتع احملىل   مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو لك من 

حيث مت اس تبيان املبحوثني عىل عدد من املعوقات عىل مقياس  

فئات ويه: درجة تعويق كبرية، ومتوسطة، وصغرية، وال   4مكون من 

عىل الرتتيب، ومجعت ادلرجة  1، 2، 3، 4تعوق، وأ عطيت ادلرجات 

همم  اللكية لتعرب عن ادلرجة اال جاملية لرأ ى املبحوثني ىف معوقات قيا

 مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو لك من ال رسة واجملمتع احمليل. 

القسم السادس: واختص ابلتعرف عيل مقرتحات املبحوثني من  

 الش باب الريفي للتغلب عيل معوقات قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية: 

حيث مت اس تبيان املبحوثني عىل عدد من املقرتحات، واس تخدم  

 ف وترتيب هذه املقرتحات. التكرار والنسب املئوية لوص

 النتاجئ ومناقش هتا: 

 وصف عينة البحث: 

( أ ن منوال سن املبحوثني من  2أ وحضت النتاجئ )جدول رمق 

س نة وبلغت نسبهتم  30 -26الش باب الريفى يقع ىف الفئة العمرية من 

( من اذلكور، وأ ن ما يزيد عىل  %60%، وأ ن  ثالث اخامسهم )  37

آابؤمه أ ميون، و ما يقرب  29( جامعيون، وأ ن %54نصفهم ) % مهنم أ

(   %25( أ هماهتم أ ميات، وأ ن ربع املبحوثني)%48من نصفهم )

آابؤمه ميهتنون ال عامل  %46.50موظفون، وما يقرب من نصفهم )  ( أ

( أ هماهتم  رابت  %81.50احلرة، وأ ن ما يزيد عىل أ ربع أ خامسهم ) 

هلم   ( مل يس بق%52.50بيوت، وأ ن ما يزيد عىل نصف املبحوثني )  

( يرتاوح عدد أ فراد  %77.50الزواج، وما يزيد عىل ثالثة أ رابعهم ) 

( دلهيم ترابط  %55( أ فراد ، وأ ن ما يزيد عىل نصفهم )6-4أ رسمه بني )

(  %71.50أ رسى بدرجة قوية جدا، وما يقرب من ثالثة أ رابعهم ) 

وضعهم الاجامتعى ال رسى متوسط، وما يقرب من مخىس املبحوثني  

أ قل من   -2000وح ادلخول الشهرية ل رسمه بني %( ترتا39.50)
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( حيوزون أ راىض  %72جنيه، وأ ن ما يقرب من ثالثة أ رابعهم )4000

مساحهتا أ قل من فدان، كام أ وحضت النتاجئ أ يضا أ ن مايزيد عىل نصف  

( يعانون من املشالكت بدرجة مرتفعة، وأ ن  %50.50املبحوثني بقليل ) 

وح مرتفع، كام أ ن ما يقرب من  ( دلهيم طم%64ما يقرب من ثلثهيم ) 

( تقديرمه ذلاهتم متوسطا، و أ ن ما يقرب من  %58.50ثالثة أ خامسهم )

( دلهيم تطرف واحنراف مرتفع، وما  %57.50ثالثة أ خامسهم أ يضا ) 

( اعامتدمه عىل أ نفسهم مرتفع، كام أ ن ما  %48.50يقرب من نصفهم )

حساسهم ابلتقدير الاجامتعى%43يزيد عىل مخس هيم )   هلم متوسط .  ( ا 

 معرفة املبحوثني من الش باب الريفى مبفهوم املس ئولية الاجامتعية 

( أ ن اس تجابة املبحوثني من الش باب  3أ وحضت النتاجئ )جدول رمق

الريفى عىل عبارات قياس مفهوم املس ئولية الاجامتعية جاءت مرتبة 

 التاىل: تنازليا وفقا للمتوسط املرحج ملعرفهتم هبا عىل النحو 

جاء ىف املرتبة ال وىل: احلرص عىل أ داء املس ئوليات الىت أ لكف هبا  

درجة من أ ربع درجات، وتالها: مس تعد   3.48مبتوسط مرحج قدره 

للمشاركة مع ال رسة واجملمتع ىف أ ى معل يطلب مىن مبتوسط مرحج قدره  

درجة، وىف املرتبة الثالثة: الالزتام بأ داء الواجبات املفروضة عىَل  3.47

درجة، وىف املراتب الرابعة  3.46ال رسة واجملمتع مبتوسط مرحج قدره حنو 

اال س تعداد لتحمل نتاجئ أ فعاىل  والرابعة مكرر واخلامسة مكرر العبارات: 

املسامهة ىف حل مشالكت أ فراد ال رسة  ، و أ مام أ فراد أ رسىت وجممتعى

وسط  مبت ، واجملمتع، واال لزتام بترصفاىت مبا حيقق مصلحة ال رسة واجملمتع

درجة للك عبارة مهنا، وىف املرتبة السادسة: الالزتام   3.43مرحج قدره 

  3.40بعادات وتقاليد اجملمتع وعدم اخلروج علهيا مبتوسط مرحج قدره 

: السابعة، والسابعة مكرر، والثامنة مكرر جاءت  درجة، وىف املراتب 

اجملمتع ،  العبارات التالية : القيام بتحقيق مصلحىت املشرتكة بني ال رسة و 

وتنفيذ ادلور امللكف به من ال رسة واجملمتع، وأ حتمل مس ئولية ترصفاىت  

درجة للك عبارة   3.39املرتبطة بأ رسىت وجممتعى مبتوسط مرحج قدره 

مهنا، وتال ذكل ىف املرتبة التاسعة: تقبل أ ى دور أ لكف به ىف ال رسة  

ارشة جاءت  درجة ، وىف املرتبة الع 3.38أ واجملمتع مبتوسط مرحج قدره 

العبارة: أ حقق ذاىت من خالل قياىم مبس ئولياىت حنو أ رسىت واجملمتع  

درجة، وىف املرتبة احلادية عرشة جاءت   3.36مبتوسط مرحج قدره 

العبارة القائةل: مراعاة أ فراد ال رسة واجملمتع ىف أ ى قرار أ ختذه مبتوسط  

بارة: أ قوم  درجة، وتالها ىف املرتبة الثانية عرشة الع  3.35مرحج قدره 

بتأ دية واجباىت مقابل حصوىل عىل حقوىق من أ فراد أ رسىت وجممتعى  

درجة، وىف املرتبة الثالثة عرشة وال خرية  3.26مبتوسط مرحج قدره 

جاءت العبارة: أ متكل القدرة عىل التأ ثري ىف أ فراد أ رسىت وىف اجملمتع  

 درجة .  3.24مبتوسط مرحج قدره 

ملعرفة املبحوثني من الش باب الريفى   وقد بلغ املتوسط املرحج العام

درجة من أ ربع درجات ، وهو ما   3.39مبفهوم املس ئولية الاجامتعية 

 يعىن ارتفاع معرفة املبحوثني مبفهوم املس ئولية الاجامتعية.

وبتوزيع املبحوثني من الش باب الريفى وفقا دلرجة معرفهتم مبفهوم  

جامال عىل ثالث فئات  أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق  املس ئولية الاجامتعية ا 

( أ ن ما يقرب من ثالثة أ رابع املبحوثني من الش باب الريفى  4

%( معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية مرتفعة، وأ ن ما يقرب  73.50)

( معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية متوسطة، واكنت  %23من الربع ) 

الاجامتعية  ( معرفهتم مبفهوم املس ئولية%3.50أ قل نس بة مهنم )

منخفضة. وهو ما يعىن ارتفاع معرفة املبحوثني مبفهوم املس ئولية 

الاجامتعية، ال مر اذلى ميكن تفسريه ىف ضوء الوعى الثقاىف للش باب  

الريفى وانفتاهحم املس متر عىل وسائل التواصل الاجامتعى اخملتلفة والىت  

وهنم ميكن من خاللها تعرضهم للكثري من املعلومات الىت ختص ش ئ

وش ئون جممتعهم ال س امي وأ ن نس بة مهنم ال بأ س هبا حاصلون عىل  

 مؤهالت عليا . 

 قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو ال رسة  

قيام املبحوثني من الش باب الريفى بواجبات مس ئوليهتم الاجامتعية حنو  

 عنرص الاهامتم ابل رسة 

( أ ن اس تجابة املبحوثني من الش باب  5تبني من النتاجئ )جدول رمق

الريفى عىل عبارات قياس الاهامتم ابل رسة ك حد عنارص املس ئولية 

 الاجامتعية جاءت مرتبة تنازليًا وفقا للمتوسط املرحج عىل النحو التاىل: 

جاء ىف املرتبة ال وىل عبارة: أ رتبط عاطفيا بلك أ فراد أ رسىت  

درجة من أ ربع درجات ، وىف املرتبة الثانية   3.80مبتوسط مرحج قدره  

عبارة: أ حرص عىل تأ مني أ رسىت من لك خطر هيددها مبتوسط مرحج  

درجة، وىف املرتبة الثالثة جاءت عبارة: أ حرص عىل اس مترار   3.74قدره 

درجة، و تال  3.71ىف ال رسة بواجباته مبتوسط مرحج قدره قيام لك فرد 

ذكل ىف املرتبة الرابعة عبارة: أ بذل لك طاقىت ملساعدة أ رسىت عىل  

درجة، وىف املرتبتني:   3.69حتقيق طموحاهتا مبتوسط مرحج قدره 

اخلامسة واخلامسة مكرر جاء ت عبارىت: أ شعر بأ مهية دورى ىف  

عدة ل رسىت ىف لك وقت مبتوسط مرحج  ال رسة ، وأ ابدر بتقدمي املسا

تال ذكل ىف املرتبة السادسة  درجة للك مهنام عىل الرتتيب، و  3.67قدره 

عبارة  : أ شعر أ ن خري أ رسىت هو خري ىل أ سعى من أ جل مصلحهتا  

وىف املرتبتني السابعة والسابعة مكرر  ، درجة 3.62مبتوسط مرحج قدره 

رسىت عىل حتقيق أ هدافها  جاء ت عبارىت: أ حرص عىل تطوير قدرات أ  

  3.59، وأ شعر بأ ن أ رسىت امتداد ىل ىف املس تقبل مبتوسط مرحج قدره 

درجة، وىف املرتبة الثامنة وال خرية جاءت عبارة : أ شعر بأ ن مصريى  

 درجة .  3.54مبتوسط مرحج قدره  مرتبط مبصري أ رسىت 

نارص  كام بلغ املتوسط املرحج العام الهامتم املبحوثني ابل رسة ك حد ع 

  درجة من أ ربع درجات، أ ى أ ن املبحوثني  3.66املس ئولية الاجامتعية 

 بدرجة عالية  مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو عنرص الاهامتم ابل رسة يقومون 

ولتحديد مس توى قيام املبحوثني ابالهامتم ابل رسة ك حد عنارص  

( أ ن غالبية 8قياس املس ئولية الاجامتعية أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق 

( تقع ىف فئة املس توى املرتفع لالهامتم ابل رسة  %93.00ملبحوثني )ا

% مهنم  تقع ىف فئة  6ك حد عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعية، وأ ن 

% فقط تقع ىف فئة املس توى املنخفض عىل  1املس توى املتوسط، وأ ن 

،  عنرص الاهامتم ابل رسة وهو ما يعىن ارتفاع اهامتم املبحوثني ابل رسة

مر اذلى ميكن تفسريه ىف ضوء ارتباط الش باب الريفى بأ رسمه عاطفيا  ال  
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وما يرتتب عليه من قياهمم بواجباهتم حنوها ومد يد العون لها وحتقيق  

 أ هدافها وطموحاهتا . 

قيام املبحوثني من الش باب الريفى بواجبات مس ئوليهتم الاجامتعية حنو  

 عنرص فهم ال رسة  

أ ن اس تجاابت املبحوثني من   (6تبني من النتاجئ )جدول رمق

الش باب الريفى عىل عبارات قياس عنرص فهم ال رسة  ك حد عنارص  

املس ئولية الاجامتعية جاءت مرتبة  تنازليا وفقا للمتوسط املرحج عىل  

 النحوالتاىل :

حيث جاء ىف املرتبة ال وىل عبارة : أ دافع عن أ فراد أ رسىت وأ معل  

درجة من أ ربع درجات،  3.69قدره  عىل رفعهتم وازدهارمه مبتوسط مرحج

وتالها عبارة: أ درك متاما الظروف الىت تعيشها أ رسىت مبتوسط مرحج  

درجة، وىف املرتبة الثالثة جاءت عبارة : أ تفهم ال دوار الىت   3.66قدره 

درجة، وىف  3.65يقوم هبا لك فرد ىف أ رسىت  مبتوسط مرحج قدره 

عبارىت: أ شارك لك أ فراد أ رسىت  املرتبتني: الرابعة والرابعة مكرر جاء ت  

ىف حل املشالكت الىت تواهجها ، وأ معل عىل مقاومة الضغوط  

الاجامتعية والنفس ية الىت تواهجىن وتواجه أ رسىت مبتوسط مرحج قدره  

تال ذكل ىف املرتبة اخلامسة عبارة : أ همت  ، و درجة للك مهنام  3.63

  3.62حج قدره بتقدمي مصلحة ال رسة عىل مصلحىت اخلاصة مبتوسط مر 

وىف املرتبتني: السادسة والسادسة مكرر جاء ت عبارىت: أ سامه  ، درجة

قامة نقاش عائىل ىف جو نفىس هادىء مع أ فراد أ رسىت، وأ شارك   ىف ا 

أ فراد أ رسىت احلمك عىل ال مور ابلعقل دون العاطفة مبتوسط مرحج قدره  

خرية جاءت  درجة عىل الرتتيب للك مهنام، وىف املرتبة السابعة وال  3.50

 درجة.  3.41عبارة: أ لزتم بأ خالقيات ال رسة مبتوسط مرحج قدره 

وقد بلغ املتوسط املرحج العام لقيام املبحوثني من الش باب الريفى  

درجة من أ ربع   3.59مبس ئوليهتم الاجامتعية عىل عنرص فهم ال رسة  

مبس ئوليهتم الاجامتعية عىل عنرص يقومون  درجات، أ ى أ ن املبحوثني

 بدرجة عالية. ال رسة  فهم

ولتحديد مس توى قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم 

جامال فقد أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق   الاجامتعية عىل عنرص فهم ال رسة ا 

%( مس توى قياهمم  77.50( أ ن ما يزيد عىل ثالثة أ رابع  املبحوثني )8

مرتفع، وأ ن ما يقرب من  ابملس ئولية الاجامتعية عىل عنرص فهم ال رسة 

( قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية حنو عنرص  %19.50مخس املبحوثني ) 

( قياهمم ابملس ئولية %3فهم ال رسة متوسط  وأ ن أ قل نس بة مهنم )

, وهو ما يعكس ارتفاع قيام  منخفضعىل عنرص فهم ال رسة  الاجامتعية

ك حد عنارص  املبحوثني ابملس ئولية الاجامتعية عىل عنرص فهم ال رسة 

قياس املس ئولية الاجامتعية, وميكن تفسري ذكل ىف ضوء معايشة  

الش باب الريفى لظروف أ رسته وتفهمه لها وللمشالكت الىت تواهجها  

 والعمل عىل تقدمي احللول للتغلب علهيا . 

قيام املبحوثني من الش باب الريفى بواجبات مس ئوليهتم الاجامتعية عىل  

 . عنرص املشاركة مع ال رسة  

( أ ن اس تجابة املبحوثني من الش باب  7تبني من النتاجئ )جدول رمق

الريفى عىل عبارات قياس مشاركة ال رسة ك حد عنارص قياس املس ئولية 

 الاجامتعية جاءت مرتبة تنازليا وفقا للمتوسط املرحج عىل النحوالتاىل : 

حيث جاء ىف املرتبة ال وىل عبارة : أ حرص عىل عدم تعرض أ فراد  

درجة من أ ربع  3.64ل ى نوع من اخملاطر  مبتوسط مرحج قدره أ رسىت 

جياىب عند تعرض أ حد أ فراد   درجات ، وتالها عبارة :أ سامه بدور ا 

درجة، وىف املرتبة   3.59أ رسىت لظروف حصية مبتوسط مرحج قدره 

الثالثة  جاءت عبارة  :أ همت بتوجيه أ فراد أ رسىت للعناية بأ نفسهم مبتوسط  

جة وىف املرتبتني: الرابعة والرابعة مكرر جاء ت  در  3.58مرحج قدره 

عبارىت: أ شارك ىف حل مشالكت أ رسىت، وأ سامه ىف القيام بأ ى معل  

, و  درجة للك مهنام 3.51يعود ابلنفع عىل أ رسىت مبتوسط مرحج قدره 

تال ذكل ىف املرتبة اخلامسة عبارة : أ شارك أ فراد أ رسىت ىف خمتلف  

وىف املرتبة  ، درجة 3.49مرحج قدره  املناس بات الاجامتعية مبتوسط

السادسة عبارة :أ قوم بتوضيح  خطورة بعض املشالكت الاجامتعية   

وىف املرتبة السابعة  ، درجة 3.48ل فراد أ رسىت مبتوسط مرحج قدره 

عبارة : أ شارك أ فراد أ رسىت ىف أ عامل املزنل قدر اس تطاعىت  مبتوسط  

امنة والثامنة مكرر جاء ت املرتبتني: الث ، وىف درجة 3.43مرحج قدره 

عبارىت: أ سامه مع أ فراد أ رسىت ىف أ ى معل تطوعى خاص هبم، وأ شارك  

املؤسسات املس ئوةل عن حتقيق الاس تقرار ل فراد أ رسىت مبتوسط مرحج  

درجة عىل الرتتيب للك مهنام، وىف املرتبة التاسعة جاءت  3.40قدره 

دلوةل مبتوسط مرحج  عبارة : أ نصح أ فراد أ رسىت بعدم العبث مبؤسسات ا

بعاد أ فراد   3.39قدره  درجة، وىف املرتبة العارشة جاءت عبارة : أ حاول ا 

  3.38أ رسىت عن التوالك والسلبية والالمباالة مبتوسط مرحج قدره 

درجة، وىف املرتبة احلاديةعرشة وال خرية جاءت عبارة: أ خصص جزءا  

 . درجة 3.21من وقىت للمذاكرة ال خوىت مبتوسط مرحج قدره 

كام بلغ املتوسط املرحج العام لقيام املبحوثني من الش باب الريفى  

درجة من أ ربع   3.47مبس ئوليهتم الاجامتعية عىل عنرص مشاركة ال رسة 

مبس ئوليهتم الاجامتعية عىل  يقومون  درجات، وهو ما يعىن أ ن املبحوثني 

 بدرجة عالية  .   عنرص املشاركة مع ال رسة

ثني من الش باب الريفى مبشاركة ولتحديد مس توى قيام املبحو 

ال رسة ك حد عنارص قياس املس ئولية الاجامتعية فقد أ ظهرت النتاجئ 

(  %73.50( أ ن ما يقرب من ثالثة أ رابع املبحوثني )8)جدول رمق

( مهنم  %10.50مس توى قياهمم مبشاركة ال رسة مرتفع، وأ ن نس بة )

  ( مس توى %2مس توى مشاركهتم متوسط، وأ ن أ قل نس بة مهنم ) 

. وهو ما يعىن ارتفاع مشاركة املبحوثني ل رسمه.   منخفضمشاركهتم 

وميكن تفسري تكل النتيجة ىف ضوء تنش ئة ال رسة أ بناهئا عىل حتمل  

رشاكهم ىف   س ناد بعض املهام هلم، وا  املس ئولية منذ الصغر من خالل ا 

 اختاذ القرارات ال رسية، وتدريهبم عىل مساعدهتا ىف أ داء بعض ال عامل  

جامال:   قيام   املبحوثني مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو ال رسة ا 

لتحديد مس توى قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم 

جاماًل أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق  ( أ ن غالبية 8الاجامتعية حنو ال رسة ا 
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( يقعون ىف فئة القيام املرتفع مقارنة ابلنسب ال قل ىف  %86املبحوثني )

 ( عىل الرتتيب. %2( , و) %12ومنخفض ) فئىت : متوسط ,

قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو اجملمتع  

 احملىل  

متع احملىل ك حد عنارص   قيام املبحوثني من الش باب الريفى ابالهامتم ابجمل

 قياس املس ئولية الاجامتعية  

( أ ن اس تجاابت املبحوثني من  9تبني من النتاجئ )جدول رمق

الش باب الريفى عىل عبارات عنرص الاهامتم ابجملمتع احملىل ك حد عنارص  

ىل جاءت مرتبة تنازليا وفقا  قياس املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احمل

 للمتوسط املرحج عىل النحوالتاىل:

حيث جاء ىف املرتبة ال وىل عبارة: يربطىن بأ فراد اجملمتع عالقات  

درجة من أ ربع درجات،و تالها ىف   3.55طيبة مبتوسط مرحج قدره 

املرتبة الثانية عبارة : أ حرص عىل عدم حدوث أ ى مكروه ل فراد اجملمتع   

درجة، وىف املرتبة الثالثة جاءت عبارة:   3.31 قدره مبتوسط مرحج 

أ شعر بأ ن مصلحة وطىن امتداد ملس تقبىل مبتوسط مرحج قدره  

درجة، تال ذكل ىف املرتبة الرابعة عبارة: أ ابدر لتقدمي املساعدة  2.94

درجة، وىف   2.88ل فراد اجملمتع ىف لك وقت مبتوسط مرحج قدره 

رر جاء ت عبارىت: أ مسع لك فرد من  املرتبتني: اخلامسة واخلامسة مك

أ بناء اجملمتع للقيام بواجبه حنو وطنه، وأ تفاىن ىف بذل لك جمهود لراحة  

درجة للك مهنام عىل الرتتيب،   2.85أ فراد اجملمتع مبتوسط مرحج قدره 

تال ذكل ىف املرتبتني السادسة والسادسة مكرر عبارىت : أ شعر بأ ن  و 

فيه، وأ شعر بأ مهية ال دوار الىت أ قوم   خري اجملمتع هو اخلري اذلى اعيش 

وىف  ، درجة للك مهنام  2.84هبا خلدمة أ فراد اجملمتع مبتوسط مرحج قدره 

املرتبة السابعة جاءت عبارة : أ شعر بأ ن مصريى مرتبط بأ فراد اجملمتع  

،  وىف املرتبة الثامنة درجة 2.83اذلى أ عيش فيه مبتوسط مرحج قدره 

  2.79مبتوسط مرحج قدره أ حوال أ فراد اجملمتع  جاءت عبارة: أ همت مبعرفة 

درجة، تالها ىف املرتبة التاسعة عبارة: أ حرص عىل تمنية قدرات لك فرد  

درجة، وىف املرتبة العارشة   2.76مبتوسط مرحج قدره من أ فراد اجملمتع 

مبتوسط  جاءت عبارة : أ سعى حلل املشالكت الىت تواجه أ فراد اجملمتع 

، وىف املرتبة احلادية عرشة جاءت عبارة : أ قدم  درجة 2.73مرحج قدره 

درجة،  2.63مبتوسط مرحج قدره مصاحل اجملمتع عىل مصاحلى الشخصية 

وىف املرتبة الثانية عرشة وال خرية جاءت عبارة : أ تواصل مع املس ئولني 

 درجة .  2.60مبتوسط مرحج قدره لتقدمي خدمات ل فراد اجملمتع  

عام لقيام املبحوثني من الش باب الريفى  كام بلغ املتوسط املرحج ال

  2.89ابالهامتم ابجملمتع احملىل ك حد عنارص قياس املس ئولية الاجامتعية 

  ابالهامتم ابجملمتع احملىل  يقومون درجة من أ ربع درجات، أ ى أ ن املبحوثون 

بدرجة أ عىل من املتوسط , كام أ هنا أ قل من اهامتم املبحوثني بأ رسمه , مما  

 هامتم ابل رسة عىل الاهامتم ابجملمتع احملىل .  يعىن تقدمي الا

ولتحديد مس توى قيام املبحوثني من الش باب الريفى  ابالهامتم  

ابجملمتع ك حد عنارص قياس املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل فقد  

( أ ن ما يزيد عىل مخىس املبحوثني  12أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق 

%( اهامتهمم ابجملمتع احملىل مرتفع، وأ ن ما يزيد عىل ربعهم  46.50)

همم ابجملمتع احملىل متوسط، وأ ن ما يقرب من الربع  %( اهامت29)

, وعليه يتضح أ ن غالبية منخفض%( اهامتهمم ابجملمتع احملىل 24.50)

املبحوثني اهامتهمم ابجملمتع احملىل ما بني املرتفع واملتوسط, وميكن تفسري  

تكل النتيجة ىف ضوء املشالك اليت يعاىن مهنا الش باب وانشغاهلم  

ذا اكن الشاب ال  بأ حواهلم وأ ح وال أ رسمه عن الاهامتم ابجملمتع ,خاصة ا 

 يتوفر هل فرصة معل مضمونة ومس تقرة وتوفر هل ادلخل املناسب .  

متع احملىل ك حد عنارص قياس   قيام املبحوثني من الش باب الريفى بفهم اجمل

 املس ئولية الاجامتعية  

من   ( أ ن اس تجاابت  املبحوثني10أ وحضت النتاجئ ) جدول رمق 

الش باب الريفى عىل عبارات قياس  فهم اجملمتع احملىل ك حد عنارص  

قياس املس ئولية الاجامتعية جاءت مرتبة تنازليا وفقا للمتوسط املرحج  

 عىل النحوالتاىل: 

مبتوسط مرحج  أ لزتم بأ خالقيات اجملمتع جاء ىف املرتبة ال وىل عبارة: 

ة الثانية عبارة: أ سعى  تالها ىف املرتب و  درجة من أ ربع درجات، 3.33بلغ 

درجة،  2.93ملعرفة الظروف الىت مير هبا اجملمتع مبتوسط مرحج  قدره 

قامة نقاش مع   وىف املرتبتني الثالثة والثالثة مكرر عبارىت: أ سامه ىف ا 

أ فراد اجملمتع ىف جو نفىس هادىء، وأ دافع عن اجملمتع وأ معل عىل رفعته 

لك مهنام  ,وىف املرتبة الرابعة  درجة ل2.86وازدهاره مبتوسط مرحج  قدره 

عبارة: أ عرف لك ال نشطة الىت يقوم هبا أ فراد اجملمتع مبتوسط مرحج   

، وىف املرتبة اخلامسة عبارة: أ شارك أ فراد اجملمتع احلمك  درجة 2.85قدره 

مبتوسط مرحج  قدره  عىل املشالكت الىت تواهجهم ابلعقل دون العاطفة 

ة جاءت عبارة: أ سامه ىف حل  ، وىف املرتبة السادسدرجة 2.81

، درجة 2.80مبتوسط مرحج قدره املشالكت الىت تواجه أ فراد اجملمتع 

وىف املرتبة السابعة عبارة: أ همت بتقدمي املصلحة العامة للمجمتع عىل  

، وىف املرتبة الثامنة  درجة 2.76مبتوسط مرحج  قدره مصلحىت اخلاصة 

غوط النفس ية والاجامتعية وال خرية جاءت عبارة: أ شارك ىف ختفيف الض

 درجة .   2.64مبتوسط مرحج  قدره الىت مير هبا أ فراد اجملمتع 

بلغ املتوسط املرحج العام لقيام املبحوثني من الش باب الريفى   كام

بفهم اجملمتع ك حد عنارص قياس املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل  

مبس ئوليهتم يقومون  درجة من أ ربع درجات، أ ى أ ن املبحوثون 2.87

 بدرجة أ عىل من املتوسط.   الاجامتعية عىل عنرص فهم اجملمتع احملىل

ولتحديد مس توى قيام املبحوثني من الش باب الريفى بفهم اجملمتع  

ك حد عنارص املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل فقد أ ظهرت النتاجئ 

( قياهمم بفهم اجملمتع احملىل  %40( أ ن مخىس  املبحوثني ) 12)جدول رمق 

ىل  (  قياهمم بفهم اجملمتع احمل%31.50مرتفع،  وأ ن ما يقرب من ثلهثم )

( قياهمم بفهم اجملمتع احملىل  %28.50متوسط، وأ ن ما يزيد عىل ربعهم ) 

, وهو ما يعىن أ ن غالبية املبحوثني فهمهم للمجمتع ما بني  منخفض

طار ما يعانيه بعض الش باب   املتوسط واملرتفع . ال مر اذلى يفرس ىف ا 

الريفى من مشالكت اجامتعية واقتصادية ونفس ية وحصية وغريها جعلته  

 ش به انفصال عن التفاعل مع الظروف وال حداث واملتغريات الىت ىف

يتعرض لها جممتعهم احملىل بني احلني والآخر وابلتايل عدم انشغاهل بفهم  

 اجملمتع وما حيدث فيه وابلتاىل اخنفاض قيامه ابملس ئولية الاجامتعية .

 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (46) No. (1) June (2021) 197-216   EL-shaer 

205 
 

مت  ع احملىل  قيام املبحوثني من الش باب الريفى ابملشاركة الاجامتعية مع اجمل
 ك حد عنارص املس ئولية الاجامتعية 

( أ ن اس تجاابت املبحوثني من  11تبني من النتاجئ )جدول رمق 

الش باب الريفى عىل عبارات قياس املشاركة الاجامتعية ك حد عنارص  

املشاركة الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل جاءت مرتبة  تنازليا وفقا للمتوسط  

 املرحج عىل النحوالتاىل : 

ء ىف املرتبتني ال وىل وال وىل مكرر عبارىت: أ شارك أ فراد اجملمتع  جا

جياىب عند تعرض أ فراد   ىف خمتلف املناس بات الاجامتعية، وأ سامه بدور ا 

درجة من أ ربع درجات  2.88اجملمتع لظروف حصية مبتوسط مرحج  قدره 

  ، وىف املرتبة الثانية  جاءت عبارة  :أ وجه أ فراد اجملمتع حنو عدم العبث 

درجة،   2.82بأ ى مؤسسة من مؤسسات ادلوةل مبتوسط مرحج  قدره 

وىف املرتبتني  الثالثة والثالثة مكرر جاءت عبارىت: أ ساعد أ فراد اجملمتع  

عىل الاهامتم بش ئون جممتعهم، وأ حرص عىل عدم تعرض أ فراد اجملمتع  

درجة للك مهنام، وىف املرتبة  2.80ل ى خماطر مبتوسط مرحج  قدره 

جاءت عبارة : أ نصح أ فراداجملمتع بعدم التعود عىل التوالك  الرابعة 

درجة، وىف املرتبة  2.76والسلبية والالمباالة مبتوسط مرحج  قدره 

جياىب حنو توضيح خطورة بعض   اخلامسة جاءت عبارة: أ قوم بدور ا 

، وىف املرتبة  درجة2.70املشالكت عىل اجملمتع  مبتوسط مرحج  قدره 

سامه ىف خمتلف املرشوعات الىت تعود عىل  السادسة جاءت عبارة: أ  

وىف املرتبة السابعة  درجة،  2.68مبتوسط مرحج  قدره قريىت ابلنفع 

جاءت عبارة : أ سامه مع أ فراد اجملمتع ىف أ ى معل تطوعى خاص هبم   

وىف املرتبة الثامنة جاءت عبارة:  ، درجة2.67مبتوسط مرحج  قدره 

س تقرار ابجملمتع مبتوسط مرحج   أ سامه مع املؤسسات الىت تعمل عىل الا 

وىف املرتبة التاسعة جاءت عبارة: أ شارك أ فراد اجملمتع  ، درجة2.66قدره 

ىف خمتلف املرشوعات التمنوية قدر طاقىت مبتوسط مرحج  قدره  

وىف املرتبة العارشة جاءت عبارة : أ سامه ىف حل   درجة،2.65

وىف املرتبة   ، درجة2.64مشالكت أ فراد اجملمتع مبتوسط مرحج  قدره 

أ خصص جزءا من وقىت ملساعدة أ فراد قريىت  احلادية عرشة  عبارة : 

 درجة .   2.55مبتوسط مرحج  قدره  

كام بلغ املتوسط املرحج العام لقيام املبحوثني من الش باب الريفى  

ابملشاركة الاجامتعية ك حد عنارصاملس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل   

مبس ئوليهتم يقومون  رجات، أ ى أ ن املبحوثوندرجة من أ ربع د 2.73

بدرجة   الاجامتعية حنو عنرص املشاركة الاجامتعية مع اجملمتع احملىل

 . متوسطة

ولتحديد مس توى قيام املبحوثني من الش باب الريفى ابملشاركة  

الاجامتعية ك حد عنارص قياس املس ئولية الاجامتعية  حنو اجملمتع احملىل  

( تقارب نسبىت املبحوثني ىف فئىت  12أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق 

% ،  35.50مس توى املشاركة الاجامتعية : املرتفع واملتوسط وبلغت 

( يقعون ىف  %29.50تيب , وأ ن ما يزيد عىل ربعهم ) %  عىل الرت 35و

فئة مس توى املشاركة املنخفض وهو ما يعىن أ ن بعض املبحوثني من  

الش باب الريفى ال يشاركون ىف ش ئون جممتعهم احملىل, وقد يرجع ذكل  

ىل عدم توفر اال ماكانت دلهيم للمشاركة أ وعدم قناعهتم ابملشاركة , أ وأ ن   ا 

 هلم قنوات للمشاركة يف ش ئونه .  اجملمتع نفسه مل يوفر 

جامال  متع احملىل ا   :   قيام املبحوثني مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو اجمل

لتحديد مس توى قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم 

جاماًل أ ظهرت النتاجئ )جدول رمق  ( أ ن  12الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

( يقعون ىف فئة مس توى  %42.25ما يزيد عىل مخىس املبحوثني  )

القيام املرتفع مقارنة ابلنسب ال قل ىف فئىت: متوسط, ومنخفض  

 ( عىل الرتتيب %27.50%(, و)30.25)

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى  

 وبني معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية 

"ال توجد عالقة معنوية  ينص الفرض الاحصاىئ ال ول عىل أ نه : 

  بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى وىه: 

احلاةل   –احلاةل التعلميية للمبحوث ووادله ووادلته  –اجلنس  –السن 

الوضع   –درجة الرتابط ال رسى  –العملية للمبحوث ووادله ووادلته 

مساحة   –تقريبا  ادلخل الشهري للشاب ول رسته -اال جامتعى لل رسة 

درجة املعاانة من املشالكت  –ال رض الزراعية لل رسة ابلفدان تقريبا 

  –التطرف والاحنراف  –تقدير اذلات  –مس توى الطموح  –

وبني درجة معرفهتم   –اال حساس ابلتقدير اال جامتعى  –الاعامتدية 

 مبفهوم  املس ئولية الاجامتعية " . 

م معامل الارتباط البس يط  والختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدا

لبريسون ، واختبار مربع اكى حسب طبيعة متغريات ادلراسة ،  

 ( 14و  13وجاءت النتاجئ عىل النحو التاىل )جدوىل  

 نتاجئ اختبار الارتباط البس يط 

بني متغريات :   0.01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى 

جامتعى، ومس توى تقدير اذلات، والاعامتدية، والاحساس ابلتقدير الا

الطموح للمبحوثني من الش باب الريفى وبني معرفهتم مبفهوم املس ئولية 

الاجامتعي، حيث بلغت قمي معامل الارتباط البس يط احملسوبة  

عىل الرتتيب وىه أ كرب من   0.209، و 0.286، و0.328، و 0.344

نظريهتا اجلدولية ، مبعىن أ نه لكام زاد لك من : تقدير اذلات ، و  

دية ، والاحساس ابلتقدير الاجامتعى، ومس توى الطموح  الاعامت

للمبحوثني من الش باب الريفى  لكام زادت معرفهتم مبفهوم املس ئولية 

 الاجامتعية  . 

عدم وجود عالقة ارتباطية بني متغريات: السن، وعدد أ فراد  

ال رسة، وادلخل الشهرى، ومساحة ال رض الزراعية، واملعاانة من  

رف والاحنراف، وعدد س نوات التعلمي للمبحوث،  املشالكت، والتط

وعدد س نوات التعلمي لآابء املبحوثني، وعدد س نوات التعلمي ل همات 

 املبحوثني من الش باب الريفى وبني معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية.

 نتاجئ اختبار مربع اكى  

بني مس توى  الرتابط   0.05وجود عالقة معنوية  عند مس توى  

للمبحوثني من الش باب الريفى وبني مس توى  معرفهتم مبفهوم   ال رسى
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املس ئولية الاجامتعية ، حيث بلغت قمية معامل مربع اكى  احملسوبة  

 وىه أ كرب من نظريهتا اجلدولية .   11.119

عدم وجود عالقة معنوية بني متغريات: النوع، واحلاةل الزواجية، 

ة لآابهئم ، واحلاةل العملية واحلاةل العملية للمبحوثني، واحلاةل العملي 

ل هماهتم، والوضع ال رسى للمبحوثني من الش باب الريفى وبني مس توى  

 معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية .  

نه  ال ميكن رفض الفرض اال حصايئ   وبناءا عىل تكل النتاجئ فا 

السابق لكية بل ميكن رفضه  ابلنس بة للمتغريات الىت ثبتت معنويهتا  

تقدير اذلات ، و الاعامتدية ، والاحساس ابلتقدير الاجامتعى  وىه : 

 ، ومس توى الطموح , ومس توى الرتابط ال رسى . 

وميكن تفسري تكل النتاجئ بأ نه لكام ارتفعت ثقة املبحوثني من  

الش باب الريفى ىف أ نفسهم ساعدمه ذكل عىل اختاذ قراراهتم ، وزاد من  

ن  تقديراجملمتع هلم واعرتافه هبم ، اعامتدمه عىل أ نفسهم ، وهو ما يزيد م

ولكام ارتفعت تطلعاهتم املس تقبلية  لتأ كيد ذاهتم بشلك أ فضل وهو ما  

 يزيد معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية وتقديرمه وحتملهم لها . 

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة  للمبحوثني وبني قياهمم  

جامال ابملس ئولية    الاجامتعية حنو ال رسة ا 

ينص الفرض الاحصاىئ الثاىن عىل أ نه: " ال توجد عالقة  معنوية  

بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى السابق  

جامال "  ذكرها وبني قياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة   ا 

عامل الارتباط البس يط  والختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام م

لبريسون ، واختبار مربع اكى حسب طبيعة متغريات ادلراسة ،  

 ( 14، 13وجاءت النتاجئ عىل النحو التاىل )جدوىل  

 نتاجئ معامل الارتباط البس يط 

بني متغريى:   0.01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى

ن  الاحساس ابلتقدير الاجامتعى، و تقدير اذلات، للمبحوثني م

الش باب الريفى وبني قياهمم  بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة  

جامال، حيث بلغت قميىت معامل الارتباط البس يط احملسوبتني   ا 

عىل الرتتيب مبعىن أ نه لكام زاد لك من : اال حساس   0.201، و 0.486

ابلتقدير الاجامتعى ، وتقدير اذلات للمبحوثني من الش باب الريفى لكام  

جاماًل  .  زاد   قياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة ا 

بني   0.05وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

متغريى: مس توى الطموح ، ومساحة الارض الزراعية للمبحوثني من  

جامال،   الش باب الريفى وبني قياهمم  ابملس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة ا 

،  0.178حملسوبتني ا ل الارتباط البس يطحيث بلغت قميىت معام

عىل الرتتيب ، مبعىن أ نه لكام زاد لك من : مس توى طموح   0.154و

املبحوثني من الش باب الريفى ، ومساحة حيازهتم الزراعية لكام زاد  

جاماًل .   قياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة ا 

بني   0.05 وجود عالقة ارتباطية عكس ية عند مس توى معنوية

آابء املبحوثني، وعدد س نوات تعلمي   متغريات: عدد س نوات تعلمي أ

املبحوثني، والتطرف والاحنراف للمبحوثني من الش باب الريفى وبني  

جامال، حيث بلغت   قياهمم بواجبات  املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة ا 

-، و0.154-، و 0.165-حملسوبة ا قمي معامل الارتباط البس يط 

الرتتيب ، مبعىن أ نه لكام زاد لك من : عدد س نوات تعلمي   عىل0.152

آابء املبحوثني، وعدد س نوات تعلمي املبحوثني، والتطرف والاحنراف   أ

للمبحوثني من الش باب الريفى لكام اخنفض قياهمم بواجبات املس ئولية 

جاماًل .    الاجامتعية حنو ال رسة ا 

وعدد أ فراد  عدم وجود عالقة ارتباطية بني متغريات : السن، 

ال رسة ، وادلخل الشهرى، واملعاانة من املشالكت، والاعامتدية، وبني  

جامال.   قياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة ا 

 نتاجئ اختبار مربع اكى 

بني متغريى : نوع   0.01وجود عالقة معنوية عند مس توى  

املبحوثني, وبني مس توى قياهمم  املبحوثني ، و احلاةل العملية لآابء 

جامال, حيث بلغت قميىت مربع اكى   مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو ال رسة ا 

 وهام أ كرب من نظريتهيام اجلدوليتني .  18.213، و 23.56احملسوبتني : 

بني متغري : احلاةل   0.05وجود عالقة معنوية عند مس توى معنوية 

بني مس توى قياهمم  الزواجية للمبحوثني من الش باب الريفى, و 

جامال, حيث بلغت قمية مربع اكى   مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو ال رسة ا 

 .   15.64احملسوبة : 

عدم وجود عالقة معنوية بني متغريات : احلاةل العملية للمبحوث ,  

واحلاةل العملية للوادلة ,  والرتابط ال رسى ، والوضع الاجامتعى ال رسى  

وبني مس توى قياهمم  بواجبات املس ئولية  للمبحوثني من الش باب الريفى

جاماًل .   الاجامتعية حنو ال رسة ا 

نه ال ميكن  رفض الفرض اال حصايئ   وبناءا عىل تكل النتاجئ فا 

السابق لكية, بل ميكن رفضه  ابلنس بة ملتغريات : الاحساس ابلتقدير  

الاجامتعى، و تقدير اذلات, و نوع املبحوثني ، واحلاةل العملية لآابء  

 ملبحوثني, واحلاةل الزواجية للمبحوثني . ا

وميكن تفسري معنوية العالقة الارتباطية الطردية بني متغريات :  

الاحساس ابلتقدير الاجامتعى , وتقدير اذلات, ومس توى الطموح,  

ومساحة ال رض الزراعية للمبحوثني من الش باب الريفى وقياهمم  

ج امال بأ ن ثقة املبحوثني ىف  بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة ا 

آراهئم وقدراهتم وثقة ال رسة فهيم وتقديرها هلم, واعامتدمه عىل أ نفسهم ىف   أ

اختاذ قراراهتم املصريية, وتطلعاهتم املس تقبلية لتحقيق ذاهتم بصورة  

أ فضل, مع  زايدة حيازهتم الزراعية وما يرتتب عليه من زايدة دخوهلم  

ارتفاع روهحم املعنوية مما جيعلهم أ كرث   وارتفاع مس توى معيش هتم وابلتاىل 

حتمال للقيام مبس ئوليهتم  جتاه أ رسمه وأ كرث رعاية هلم وعناية هبم  

 وبش ئوهنم .

العالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني و بني قياهمم  

جامال    ابملس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 
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نه: "ال توجد عالقة معنوية  ينص الفرض الاحصاىئ الثالث عىل أ  

بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى السابق  

جامال    ذكرها وبني قياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

والختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام معامل الارتباط البس يط  

عة متغريات ادلراسة ، لبريسون , واختبار مربع اكى حسب طبي 

 ( 14، 13وجاءت النتاجئ عىل النحو التاىل )جدوىل  

 نتاجئ معامل الارتباط البس يط 

بني   0.01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية  

متغريات: تقدير اذلات، والاعامتدية، ومس توى الطموح للمبحوثني من  

جامتعية حنو اجملمتع  الش باب الريفى وبني قياهمم بواجبات املس ئولية الا

جاماًل، حيث بلغت قمي معامل الارتباط البس يط احملسوبة   احملىل ا 

عىل الرتتيب، مبعىن أ نه لكام زاد لك من:   0.197، 0219، و 0.237

تقدير اذلات، والاعامتدية، ومس توى الطموح للمبحوثني من الش باب  

اجملمتع احملىل   الريفى  لكام زاد قياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو 

جاماًل  .   ا 

بني عدد   0.05 وجود عالقة ارتباطية طردية عند مس توى معنوية 

أ فراد ال رسة للمبحوثني من الش باب الريفى وبني قياهمم بواجبات  

جامالً  حيث بلغت قمية معامل  ، املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

ام زاد عدد أ فراد ال رسة  ، مبعىن أ نه لك0.139الارتباط البس يط احملسوبة 

دلى املبحوثني من الش باب الريفى زاد قياهمم بواجبات املس ئولية 

جاماًل     .   الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

بني   0.05 معنوية  وجود عالقة ارتباطية عكس ية عند مس توى

آابء املبحوثني من الش باب الريفى وبني قياهمم   عدد س نوات تعلمي أ

حيث بلغت  ،  املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا جاماًل بواجبات 

، مبعىن أ نه لكام زاد عدد  0.153-قمية معامل الارتباط البس يط احملسوبة 

آابء املبحوثني من الش باب الريفى لكام قل قياهمم بواجبات   س نوات تعلمي أ

جاماًل   .   املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

ة ارتباطية بني متغريات: السن، وادلخل الشهرى، عدم وجود عالق

واملساحة الزراعية، واملعاانة من املشالكت، والتطرف والاحنراف،  

والاحساس ابلتقدير الاجامتعى ، وعدد س نوات تعلمي املبحوثني، 

وعدد س نوات تعلمي أ همات املبحوثني، وبني قيام املبحوثني بواجبات  

جاماًل  . املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمت  ع احملىل ا 

 نتاجئ اختبار مربع اكى 

بني مس توى   0.01 معنوية وجود عالقة  معنوية عند مس توى 

الرتابط ال رسى للمبحوثني من الش باب الريفى وبني مس توى قياهمم  

جاماًل  حيث بلغت قمية   ، بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

 .    20.432مربع اكى احملسوبة 

بني احلاةل العملية ل همات   0.05 ود عالقة معنوية عند مس توىوج

املبحوثني من الش باب الريفى وبني مس توى قياهمم بواجبات املس ئولية 

جاماًل  حيث بلغت قمية مربع اكى احملسوبة  ، الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

23.207   . 

ية، عدم وجود عالقة معنوية بني متغريات: النوع، واحلاةل الزواج

واحلاةل العملية للمبحوثني، واحلاةل العملية لآابء املبحوثني، والوضع 

الاجامتعى ل رس املبحوثني من الش باب الريفى وبني قياهمم بواجبات  

جاماًل .   املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

نه ال ميكن رفض الفرض اال حصايئ    وبناءا عىل تكل النتاجئ فا 

كن رفضه  ابلنس بة للمتغريات الىت ثبتت معنوية  السابق لكية، بل مي 

عالقهتا وىه: تقدير اذلات، والاعامتدية، ومس توى الطموح، وعدد  

أ فراد ال رسة وعدد س نوات تعلمي الآابء ومس توى الرتابط ال رسى  

للمبحوثني، واحلاةل العملية ل هماهتم، بيامن مل ميكن رفضه ابلنس بة لبايق 

 مل تثبت معنوية عالقهتا بقيام املبحوثني  املتغريات املس تقةل واليت

جامال وقبول الفرض   بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

 البحىث القائل بوجود عالقة بيهنام. 

وميكن تفسري معنوية العالقة الارتباطية الطردية بني متغريات:  

ش باب  تقدير اذلات، والاعامتدية، ومس توى الطموح للمبحوثني من ال 

جامال بأ ن   الريفى وقياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل ا 

آراهئم وقدراهتم وثقة اجملمتع فهيم وتقديره هلم، واعامتدمه   ثقة املبحوثني ىف أ

عىل أ نفسهم ىف اختاذ قراراهتم املصريية، وتطلعاهتم املس تقبلية لتحقيق 

لقيام مبس ئوليهتم جتاه جممتعهم،  ذاهتم بصورة أ فضل جيعلهم أ كرث حتمال ل

وزايدة الاهامتم به، وزايدة فهمه، واملشاركة ىف أ نشطته وحتقيق أ هدافه  

 وطموحاته . 

معوقات قيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو  

 لك من ال رسة واجملمتع احملىل 

املعوقات الىت  ( وجود العديد من 15تبني من النتاجئ )جدول رمق 

تواجه املبحوثني من الش باب الريفى ومتنعهم من القيام مبس ئوليهتم 

الاجامتعية حنو ال رسة واجملمتع احملىل والىت أ مكن ترتيهبا تنازليا وفقا  

 :   للمتوسط املرحج الس تجاابت املبحوثني علهيا عىل النحو التاىل 

بعض  جاء ىف املرتبة ال وىل معوق تدىن مس توى املعيشة دلى 

درجة من أ ربع درجات،   3.70الش باب الريفى  مبتوسط مرحج قدره 

وىف املرتبتني الثانية، والثانية مكرر جاء املعوقان: قصور دور مس تخدىم  

وسائل التواصل الاجامتعى ىف توعية الش باب ابملس ئولية الاجامتعية، 

وقصور دور رجال الاعالم ىف توضيح مفهوم املس ئولية الاجامتعية 

درجة للك  3.67ب الريفى وواجباهتم حنوها مبتوسط مرحج قدره للش با

مهنام ، وىف املرتبة الثالثة جاء معوق: قصور ادلور اذلى تقوم به  

منظامت اجملمتع املدىن ىف توعية الش باب ابملس ئولية الاجامتعية مبتوسط  

درجة، وىف املرتبة الرابعة جاء معوق: عدم قيام   3.63مرحج قدره 

ها حنو تعلمي الطالب مفهوم املس ئولية الاجامتعية مبتوسط  املدرسة بدور

درجة، وىف املرتبة اخلامسة، واخلامسة مكرر جاء   3.62مرحج قدره 

معوىق: قصور مراكز الش باب الريفى ىف دورمه لتوعية الش باب 

قصاء الش باب عن املشاركة ىف ش ئون اجملمتع   ابملس ئولية الاجامتعية ، وا 

درجة للك مهنام، وىف املرتبتني   3.58ره احملىل مبتوسط مرحج قد

السادسة، والسادسة مكرر جاء معوىق:قصور دور ال رسة ىف تنش ئة  

أ بناهئا عىل حتمل املس ئولية الاجامتعية، وغياب القدوة الصاحلة والىت  
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حتفز الش باب عىل حتمل املس ئولية الاجامتعية مبتوسط مرحج قدره  

ة السابعة وال خرية معوق: قصور  درجة للك مهنام، تاله ىف املرتب  3.56

قيام رجال ادلين بدورمه ىف التحدث مع الش باب عن املس ئولية 

 درجة .    3.53الاجامتعية مبتوسط مرحج قدره 

وقد بلغ املتوسط املرحج العام ملعوقات قيام الش باب الريفى  

  3.61بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو لك من : ال رسة واجملمتع احملىل 

من أ ربع درجات  مما يعىن ارتفاع درجة اس تجابة املبحوثني  عىل   درجة

هذه املعوقات حنو قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية مبعىن أ ن الش باب الريفى  

 يعانون من تكل املعوقات بدررجة عالية . 

مقرتحات املبحوثني من الش باب الريفى للتغلب عىل املعوقات الىت  

 و ال رسة واجملمتع احملىل متنعهم من القيام مبس ئوليهتم حن 

( وجود العديد من املقرتحات الىت  16تبني من النتاجئ )جدول رمق 

اقرتهحا املبحوثون من الش باب الريفى  للتغلب عىل املعوقات الىت متنعهم  

من الفيام مبس ئوليهتم حنو ال رسة واجملمتع احملىل والىت أ مكن ترتيهبا تنازليا  

 -هيا عىل النحو التاىل :وفقا لتكرارات اس تجاابهتم عل

جاء ىف املرتبة ال وىل مقرتح: عدم هتميش دور الش باب ىف خدمة  

جممتعه مبد يد العون املادى واملعنوى هلم ابعتبارمه أ مل ال مة وحارضها  

(, ث قيام منظامت اجملمتع املدىن ابلتواصل  %100ومس تقبلها بنس بة )

ىف حتمل املس ئولية ىف  املس متر مع الش باب واستامثر طاقاهتم للمشاركة

(, وتوفري فرص معل للش باب الريفى  %95املرتبة الثانية بنس بة )

(, ث غرس  %90لتحسني مس توى معيش هتم ىف املرتبة الثالثة بنس بة )

القدوة الصاحلة ىف نفوس الش باب والىت ميكن من خاللها  تمنية 

(, وتمنية   %85مس ئوليهتم حنو ال رسة واجملمتع ىف املرتبة الرابعة  بنس بة )

اجتاهات الش باب الريفى حنو حتمل املس ئولية الاجامتعية بنس بة 

%( , وقيام ال رسة بدور فعال ىف تنش ئة أ بناهئا عىل حتمل  80)

(, وتاكتف هجود رجال  %75املس ئولية الاجامتعية منذ الصغر بنس بة )

عالمية موهجة حنو توعية الش باب ابملس ئولية  الاعالم بتقدمي برامج ا 

(, و قيام رجال  %72.50امتعية وأ مهيهتا لل رسة واجملمتع  بنس بة )الاج

ادلين بعمل دروس توعوية للش باب عن املس ئولية الاجامتعية وأ مهيهتا 

(, وقيام املدرسة بتعلمي الطالب منذ  %70لل رسة  واجملمتع  بنس بة ) 

(,  %65الصغر أ مهية املس ئولية اجامتعية حنو ال رسة واجملمتع بنس بة )

ف دور مراكز الش باب بعقد الندوات واللقاءات الش بابية  وتكثي 

 (  . %60لتوعيهتم بأ مهية  املس ئولية الاجامتعية لل رسة واجملمتع بنس بة )

ويتضح من ذكل تعدد املقرتحات الىت أ دىل هبا املبحوثون ويرون  

من وهجة نظرمه أ نه ميكن من خاللهاالتغلب عىل معوقات قياهمم  

حنو أ رسمه وجممتعهم .وابلرمغ من تكل املقرتحات  ابملس ئولية الاجامتعية

ال أ هنا حتتاج للتطبيق الفعىل وتنفيذ ولو   الىت قدهما هؤالء الش باب ا 

بعضا مهنا قدر املس تطاع من خالل املس ئولني عن الش باب ىف مرص  

 واملهمتني بش ئوهنم ومشالكهتم. 

 

 

 توصيات البحث 

املتحصل   النتاجئضع توصيات هذا البحث عىل الباحث ىف و  اعمتد

 علهيا  

فامي يتعلق بقيام املبحوثني من الش باب الريفى مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو  

جامال   اجملمتع احملىل ا 

( يقومون  %42.25ظهرت النتاجئ أ ن أ قل من نصف املبحوثني )أ  

مبس ئوليهتم حنو جممتعهم احملىل بدرجة مرتفعة ، وابىق النس بة مهنم يقومون 

أ ومنخفضة مما يعىن انفصال بعض الش باب عن  هبا بدرجة متوسطة 

املسامهة ىف تمنية جممتعهم لقناعهتم بأ هنم هممشون وليس هلم دورا حمدد  

 املعامل وىف ضوء ذكل ميكن التوصية مبا يىل : 

حتفزي الش باب الريفى عىل الاشرتاك ىف عضوية املنظامت املوجودة  

آراهئم . ل نشطة الىت تقوم هبا  دمج الش باب الريفى ىف ا ابلقرية واحرتام أ

آراهئم ووضعها موضع   املنظامت الريفية ابلقرية ومشورهتم وعدم تسفيه أ

آراء الش باب  التنفيذ جبدية واهامتم . العمل عىل توضيح أ مهية وقمية أ

توفري ادلمع املعنوى واملادى للش باب الريفى   الريفى ىف تمنية جممتعهم . 

ش باع احتياجاهتم اخملتلفة .   اب 

أ ظهرته نتاجئ البحث من وجود عالقة ارتباطية عكس ية ىف ضوء ما 

آابء املبحوثني, وعدد س نوات تعلمي املبحوثني من   بني عدد س نوات تعلمي أ

الش باب الريفى وبني قياهمم بواجبات املس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة 

جامال وىف ضوء ذكل ميكن التوصية مبا يىل :   ا 

ىف تضمني املناجه ادلراس ية أ ن يكون للمدارس واجلامعات دور هام 

مقررات للتوعية مبفهوم املس ئولية الاجامتعية , وأ مهيهتا لل رسة واجملمتع   

، واهامتم ال رسة بتدريب أ بناهئا عىل حتمل املس ئولية الاجامتعية وعدم  

 تركهم لدلراسة فقط وتتحمل ال رسة لك مطالهبم . 

ية املس ئولية قيام املنظامت التعلميية بعمل ندوات للتوعية بأ مه 

 اال جامتعية حنو ال رسة واجملمتع . 

 املراجع 

آن الكرمي   القرأ

سامعيل, الش باب بني التطرف والاحنراف, مكتبة ادلار العربية   براهمي, ا  ا 

 .   1998للكتب, القاهرة , 

ابن زكراي, أ ىب احلسني أ محد بن فارس, معجم مقاييس اللغة, حتقيق وضبط  

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع, القاهرة  عبد السالم محمد هارون, دار 

 ,2007   . 

ابن منظور اال فريقى املرصى, أ ىب الفضل جامل ادلين محمد بن مكرم,  لسان  

 .   2003العرب, دار صادر, بريوت , 

أ محد, نصار س يد, ومحمد, مصطفى, ودرويش, محمد, وعبد هللا, أ مين, املعجم  

حياء الرتاث العرىب للطباعة  والنرش والتوزيع, بريوت,  الوس يط, دار ا 

 .  2008,   1ط
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ال مري, نبيل أ محد , املس ئولية الاجامتعية لل فراد جتاه اجملمتع : عنارصها ,  

/  5/  9,  3534ومظاهرها , وكيفية تمنيهتا , حصيفة املثقف , العدد 

2016  . 

ن  اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واال حصاء , النتاجئ الهنائية للتعداد العام للساك

آت , مرص ,   .   2017واال ساكن واملنشأ

احلارىث , زايد بن جعري , املس ئولية الشخصية الاجامتعية دلى عينة من  

الش باب السعودى ابملنطقة الغربية وعالقهتا ببعض املتغريات , جمةل  

مركز البحوث الرتبوية , جامعة قطر , الس نة الرابعة , العدد السابع ,  

1995  . 

زي والاس تدامة, أ كرب ش بكة ل خبارالمتزي والاس تدامة ىف  الش بكة العربية للمت

 العامل العرىب, مفهوم املس ئولية الاجامتعية.  

بدوى, أ محد زىك, معجم مصطلحات العلوم الاجامتعية, اجنلزيى .. فرنىس ..  

 .   1982عرىب, مكتبة لبنان , 

اململكة العربية باكر ,عبد الكرمي, املراهق , كيف نفهمه ؟وكيف نوهجه؟ 

 . 2010السعودية, الرايض, دار وجوه للنرش والتوزيع , 

بن محيد , صاحل عبد هللا, بن ملوح, عبد الرمحن محمد عبد الرمحن, موسوعة  

,  1نرضة النعمي, اململكة العربية السعودية , جدة , دار الوس يةل, ط

1988 . 

مام خمتار , املس ئولية الاجامتعية دلى طالب ش  عبة التارخي, جمةل  محيدة , ا 

 . 1996لكية الرتبية, جامعة عني مشس, اجملدل ال ول, العدد الرابع, 

خرض, سامية, الش باب اجلامعى بني ال مية الثقافية والفراغ ال يديولوىج, 

 . 2000جمةل لكية الرتبية, جامعة عني مشس, العدد اخلامس عرش, 

س, اجلزء ال ول, دار  حصيح مسمل برشح النووى, كتاب املغازى, اجملدل الساد

 .  1988,   1الغد العرىب, القاهرة , ط 

عامر, عادل, املس ئولية الاجامتعية ودورها ىف اس تقرار وبناء اجملمتع, مؤمتر  

املس ئولية اجملمتعية وبناء الانسان, رؤية مس تقبلية, رشم الش يخ, الفرتة  

 . 20/2/2019-16من 

 ىف عرص العوملة,املؤمتر  فرج, سعيد, الشخصية القومية بني احلقيقة والومه

الس نوى الثاىن عرش, الشخصية املرصية ىف عامل متغري, املركز القوىم  

 .  2010مايو  25-23للبحوث الاجامتعية واجلنائية , القاهرة  ,  

قنيرب, خادل عبد الفتاح عىل , الهجرة غري الرشعية للش باب الريفى, دراسة  

يطال  يا, جمةل املنوفية للبحوث عىل عينة من ش باب حمافظة املنوفية اب 

 . 712, العدد237,جمدل  2012الزراعية, 

, بياانت غري  2017حمافظة كفر الش يخ, مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار, 

 منشورة . 

حمسن, طاهر, والثعالىب, منصور, والعامرى, صاحل, املس ئولية الاجامتعية   

 .  2006وأ خالقيات ال عامل , دار وائل , ال ردن , 

   بيان بأ عداد الش باب الريفى بلك مركز من مراكز حمافظة كفر الش يخ .  1جدول  

 العينة اخملتارة عدد الش باب الريفى املركز  م

  163.447 كفر الش يخ 1

 284 117.760 دسوق 2

  113.559 س يدى سامل 3

  73.388 مطوبس 4

  69.344 احلامول  5

  65.245 بيال 6

  58.484 قلني 7

 116 48.212 الرايض  8

  38.110 بلطمي 9

  27.041 فوة 10

 400 774.590 اال جامىل

 , بياانت غري منشورة  2017املصدر : مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار، حمافظة كفر الش يخ,

 توزيع املبحوثني وفقا خلصائصهم املدروسة  2جدول . 

 خصائص املبحوثني   م

 % العدد  عدد أ فراد الارسة 10 % العدد  السن 1

 6.50 26 ( أ فراد3-1أ رسة صغرية العدد )  34.50 138 س نة 25- 20 

 77.50 310 ( أ فراد6-4أ رسة متوسطة العدد ) 37.00 148 س نة26-30

 16.00 64 ( أ فراد9-7أ رسة كبرية العدد    ) 28.50 114 س نة 35-  31

 100 400 الاجامىل  100 400 الاجامىل 

 % العدد  درجة الرتابط الارسى  11 % العدد  اجلنس 2

 55.00 220 قوية جدا   60.00 240 ذكر 

 31.50 126 قوية  40.00 160 أ نىث

ىل حد ما  100 400 الاجامىل   13.50 54 ا 

 - - ضعيفة % العدد  احلاةل التعلميية للمبحوث  3

 100 400 الاجامىل  5.00 20 أ ىم 
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 % العدد  الوضع الاجامتعى لل رسة 12 8.50 34 يقرأ  ويكتب 

بتداىئ  20.50 82 منخفض   2.50 10 ا 

عدادى  71.50 286 متوسط  5.00 20 ا 

 8.00 32 مرتفع 25.00 100 اثنوى

 100 400 الاجامىل  54.00 216 جامعى 

 % العدد  الشهرىادلخل  13 100 400 الاجامىل 

 7.50 30 جنيه2000أ قل من   % العدد  احلاةل التعلميية لالب 4

 39.50 158 جنيه 4000أ قل من  -      2000 29.00 116 أ ىم 

 30.50 122 جنيه 6000أ قل من  -4000 18.50 74 يقرأ  ويكتب 

بتداىئ  22.50 90 جنيه فأ كرث6000 5.50 22 ا 

عدادى  100 400 الاجامىل  4.50 18 ا 

 % العدد  مساحة ال رض الزراعية  14 20.00 80 اثنوى

 72.00 288 أ قل من فدان   22.50 90 جامعى 

 22.00 88 أ فدنة 3أ قل من  –فدان  100 400 الاجامىل 

 6.00 24 أ فدنة فأ كرث 3 % العدد  احلاةل التعلميية لالم 5

 100 400 الاجامىل  48.00 192 أ ىم 

 % العدد  درجة املعاانة من املشالكت  15 11.50 46 يقرأ  ويكتب 

بتداىئ  12.00 48 ( درجة17-9منخفضة )  4.00 16 ا 

عدادى  37.50 150 ( درجة27 -18متوسطة ) 2.00 8 ا 

 50.50 202 (   درجة36-28مرتفعة )  22.50 90 اثنوى

 100 400 الاجامىل  12.00 48 جامعى 

 % العدد  مس توى الطموح 16 100 400 الاجامىل 

 2.5 10 ( درجة10-8منخفض )  % العدد  احلاةل العملية للمبحوث  6

 33.5 134 ( درجة14-11متوسط ) 23.00 92 طالب  

 64 256 ( درجة18-15مرتفع ) 21.00 84 ال يعمل

 100 400 الاجامىل  25.00 100 موظف

 % العدد  تقدير اذلات  17 7.50 30 حرىف 

 3.5 14 ( درجة11-7منخفض )  4.50 18 مزارع 

 58.5 234 ( درجة16-12متوسط ) 10.50 42 أ عامل حرة

 38 152 ( درجة21-17مرتفع ) 8.50 34 ربة مزنل 

 100 400 الاجامىل  100 400 الاجامىل 

 % العدد  التطرف والاحنراف  18 % العدد  احلاةل العملية لل ب  7

 13 52 ( درجة16-10منخفض )  1.00 4 ال يعمل 

 29.5 118 ( درجة23-17متوسط ) 6.00 24 موظف

 57.5 230 ( درجة30-24مرتفع ) 29.50 118 حرىف 

 % العدد  الاعامتدية  19 17.00 68 مزارع            

 28.5 114 ( درجة12-9منخفض )  46.50 186 أ عامل حرة 

 33 132 ( درجة16-13متوسط ) 100 400 الاجامىل 

 48.5 154 ( درجة21-17مرتفع ) % العدد  احلاةل العملية لل م  8

 100 400 الاجامىل  8.00 32 ال تعمل 

 % العدد  الاحساس ابلتقدير الاجامتعى 20 8.50 34 موظفة 

 40.5 162 ( درجة13-7منخفض )  2.00 8 أ عامل حرة

 43 172 ( درجة20-14متوسط ) 81.50 326 ربة مزنل 

 16.5 66 ( درجة28-21مرتفع ) 100 400 الاجامىل 

 100 400 الاجامىل  % العدد  احلاةل الزواجية  9

  52.50 210 أ عزب  

  42.00 168 مزتوج 

  2.00 8 مطلق

  2.50 14 أ رمل

  100 400 الاجامىل 
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 الس تجاابت املبحوثني عىل عبارات معرفة املبحوثني مبفهوم املس ئولية الاجامتعيةاملتوسط املرحج .    3جدول . 

 الرتتيب  املتوسط املرحج  العبارة  م

 2 3.47 مس تعد للمشاركة مع ال رسة واجملمتع ىف أ ى معل يطلب مىن.  1

 4 3.43 اال س تعداد لتحمل نتاجئ أ فعاىل أ مام أ فراد أ رسىت وجممتعى 2

م4 3.43 املسامهة ىف حل مشالكت أ فراد ال رسة واجملمتع 3  

 7 3.39 القيام بتحقيق مصلحىت املشرتكة بني ال رسة واجملمتع. 4

 9 3.38 تقبل أ ى دور أ لكف به ىف ال رسة أ واجملمتع. 5

م7 3.39 تنفيذ ادلور امللكف به من ال رسة واجملمتع. 6  

م5 3.43 مصلحة ال رسة واجملمتع. اال لزتام بترصفاىت مبا حيقق  7  

 1 3.48 احلرص عىل أ داء املس ئوليات الىت أ لكف هبا.  8

 3 3.46 اال لزتام بأ داء الواجبات املفروضة عيل  حنو ال رسة واجملمتع. 9

 6 3.40 اال لزتام بعادات وتقاليد اجملمتع وعدم اخلروج علهيا.  10

 11 3.35 قرار أ ختذه.مراعاة مصلحة ال رسة واجملمتع ىف أ ى  11

 13 3.24 أ متكل القدرة ابلتأ ثري ىف أ فراد أ رسيت وىف اجملمتع.   12

م8 3.39 أ حتمل مس ئولية ترصفاىت املرتبطة بأ رسىت وجممتعى. 13  

 10 3.36 احقق ذاىت من خالل قياىم مبس ئولياىت حنو ارسىت واجملمتع. 14

 12 3.26 أ قوم بتأ دية وجباىت مقابل حصوىل عىل حقوىق من أ فراد أ رسىت وجممتعى.   15

  3.39 املتوسط املرحج العام  

جاماًل .  4جدول    توزيع املبحوثني من الش باب الريفى وفقا ملس توى معرفهتم مبفهوم املس ئولية الاجامتعية ا 

 % العدد  املس توى

 3.50 14 ( درجة 29-15منخفض )

 23.00 92 ( درجة 45-30منتوسط ) 

 73.50 294 ( درجة60-46مرتفع   )

 100 400 اجملموع

 ك حد عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعية املتوسط املرحج الس تجاابت املبحوثني عىل عبارات عنرص الاهامتم ابل رسة.  5جدول  

 الرتتيب  املتوسط املرحج العبارة م 

 1 3.80 أ رتبط عاطفيا بلك أ فراد أ رسىت.    1

 2 3.74 أ حرص عىل اتمني ارسىت من لك خطر هيددها.   2

 3 3.71 أ حرص عىل اس مترار قيام لك فرد ىف ال رسة بواجباته.   3

 7 3.59 أ حرص عىل تطوير قدرات أ رسىت عىل حتقيق أ هدافها.   4

 8 3.54 أ شعر بأ ن مصريى مرتبط مبصري أ رسىت.   5

م 7 3.59 اشعر بأ ن أ رسىت امتداد ىل ىف املس تقبل.    6  

 6 3.62 أ شعر بأ ن خري أ رسىت هو خري ىل أ سعى من أ جل مصلحهتا.   7

 5 3.67 أ شعر بأ مهية دورى ىف ال رسة.   8

 4 3.69 أ بذل لك طاقىت ملساعدة أ رسىت عىل حتقيق طموحاهتا.   9

م 5 3.67 أ ابدر لتقدمي املساعدة ل رسىت ىف لك وقت.   10  

  3.66 املتوسط املرحج العام  
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 الاجامتعيةاملتوسط املرحج الس تجاابت املبحوثني عىل عبارات قياس فهم ال رسة ك حد عنارص القيام ابملس ئولية .  6جدول  

 الرتتيب  املتوسط املرحج العبارة م 

 4 3.63 تواهجها       الىت املشالكت حل  ىف أ رسىت أ شارك لك أ فراد 1

 7 3.41 ال رسة  بأ خالقيات أ لزتم 2

قامة  ىف  أ سامه 3  6 3.50 هادىء مع أ فراد أ رسىت نفىس  جو ىف عائىل نقاش ا 

م 6 3.50 ال مور ابلعقل دون العاطفةأ شارك أ فراد أ رسىت احلمك عىل  4  

 2 3.66 أ رسىت  تعيشها الىت الظروف متاما أ درك 5

 3 3.65 . أ رسىت ىف  فرد لك  هبا يقوم الىت  أ تفهم ال دوار 6

م 4 3.63 أ رسىت وتواجه تواهجىن الىت والنفس ية اال جامتعية الضغوط  مقاومة عىل  أ معل 7  

 5 3.62 مصلحىت اخلاصة أ همت بتقدمي مصلحة ال رسة عىل   8

 1 3.69  وازدهارمه  رفعهتم أ فراد أ رسىت وأ معل عىل  عن  أ دافع 9

 3.59 املتوسط املرحج العام  

 املتوسط املرحج الس تجاابت املبحوثني عىل عبارات قياس مشاركة ال رسة ك حد عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعية مع ال رسة  .  7جدول  

 العبارة م 
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب 

 3 3.58 بأ نفسهم للعناية أ رسىت أ فراد  بتوجيه أ همت 1

 7 3.42 اس تطاعىت املزنل قدر   أ عامل  ىف أ رسىت أ فراد  أ شارك 2

 8 3.40 أ سامه مع أ فراد أ رسىت ىف أ ى معل تطوعى خاص هبم   3

 11 3.21 ال خوىت  للمذاكرة  وقىت  من جزءا أ خصص 4

 5 3.49 أ فراد أ رسىت ىف خمتلف املناس بات اال جامتعية أ شارك 5

بعاد  6  10 3.38 والالمباالة  والسلبية التوالك أ فراد أ رسىت  عن التعود عىل  أ حاول ا 

 4 3.51 أ سامه ىف حل مشالكت أ رسىت 7

م 4 3.59 أ سامه ىف القيام بأ ى معل يعود ابلنفع عىل أ رسىت 8  

م 8 3.40 أ شارك املؤسسات املس ئوةل عن حتقيق الاس تقرار ل فراد أ رسىت  9  

 2 3.59 أ سامه بدور اجياىب عند تعرض احد افراد ارسىت لظروف حصية   10

 1 3.64 احرص عىل عدم تعرض افراد ارسىت ل ى نوع من اخملاطر   11

 6 3.48 أ قوم بتوضيح خطورة بعض املشالكت اال جامتعية ل فرادأ رسىت  12

 9 3.39 أ نصح أ فراد أ رسىت بعدم العبث مبؤسسات ادلوةل  13

3.47                                                                       املتوسط املرحج العام  

   . توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية عىل لك عنرص من عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعية حنو ال رسة 8جدول  

 مس توى القيام     

 عنارص املس ئولية 

 الاجامىل مرتفع متوسط  منخفض 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 100 400 93 372 6 24 1 4 الاهامتم ابل رسة 

 100 400 77.5 310 39 78 6 12 فهم ال رسة 

 100 400 73.5 350 21 42 4 8 مشاركة ال رسة 

جامال  100 400 86 344 12 48 2 8 املس ئولية الاجامتعية ا 
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 املتوسط املرحج الس تجاابت املبحوثني عىل عنرص الاهامتم ابجملمتع احملىل ك حد عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعية.  9جدول  

 العبارة  م
املتوسط 

 املرحج 
 الرتتيب 

 1 3.55 يربطىن بأ فراد اجملمتع عالقات طيبة  1

 2 3.31 أ حرص عىل عدم حدوث أ ى مكروه ل فراد اجملمتع 2

 5 2.58 أ مسع لك فرد من أ بناء اجملمتع للقيام بواجبه حنو وطنه 3

 9 2.67 أ حرص عىل تمنية قدرات لك فرد من أ فراد اجملمتع  4

 7 2.83 أ شعر بأ ن مصريى مرتبط بأ فراد اجملمتع اذلى أ عيش فيه  5

 3 2.94 اشعر بأ ن مصلحة وطىن امتداد ملس تقبىل  6

 6 2.84 اخلري اذلى أ عيش فيه أ شعر بأ ن خرياجملمتع  هو  7

م6 2.84 أ شعر بأ مهية ال دوار الىت أ قوم هبا خلدمة أ فراد اجملمتع  8  

م5 2.85 أ تفاىن ىف بذل لك جمهود لراحة أ فراد اجملمتع 9  

 4 2.88 أ ابدر لتقدمي املساعدة ل فراد اجملمتع ىف لك وقت   10

 10 2.73 اجملمتعأ سعى حلل املشالكت الىت تواجه أ فراد  11

 12 2.60 أ تواصل مع املس ئولني لتقدمي خدمات الفراد اجملمتع  12

 11 2.63 أ قدم مصاحل اجملمتع عىل مصاحلى الشخصية 13

 8 2.79 أ همت مبعرفة أ حوال أ فراد اجملمتع 14

  2.89 املتوسط املرحج العام  

 عبارات قياس فهم اجملمتع احملىل ك حد عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعيةاملتوسط املرحج الس تجاابت املبحوثني عىل  . 10جدول  

 الرتتيب  املتوسط املرحج  العبارة  م

 6 2.80 تواجه أ فراد اجملمتع الىت  املشالكت حل ىف أ سامه 1

 1 3.33 اجملمتع  بأ خالقيات أ لزتم 2

قامة ىف سامه  3  3 2.86 هادىء  نفىس جو ىف مع أ فراد اجملمتع  نقاش ا 

 5 2.81 أ شارك أ فراد اجملمتع احلمك عىل املشالكت الىت تواهجهم ابلعقل دون العاطفة   4

 2 2.93 أ سعى ملعرفة الظروف الىت مير هبا اجملمتع 5

 4 2.85 .أ فراد اجملمتع هبا يقوم الىت  أ عرف لك ال نشطة  6

 8 2.64 واال جامتعية الىت مير هبا أ فراد اجملمتعأ شارك ىف ختفيف الضغوط النفس ية   7

 7 2.76 اجملمتع أ فراد مع تعامىل ىف اخلاصة مصلحىت  عىل للمجمتع العامة املصلحة بتقدمي أ همت  8

م3 2.86 وازدهاره  رفعته عن اجملمتع وأ معل عىل أ دافع   9  

   2.87 املتوسط املرحج العام  

 الس تجاابت املبحوثني عىل عبارات قياس املشاركة الاجامتعية مع اجملمتع احملىل ك حد عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعية املرحجاملتوسط .  11جدول  

 الرتتيب  املتوسط املرحج  العبارة  م

 3 2.80 اجملمتع عىل الاهامتم بش ئون جممتعهم أ فراد أ ساعد  1

 9 2.65 خمتلف املرشوعات التمنوية قدر طاقىت   ىف اجملمتع أ فراد  أ شارك  2

 7 2.67 أ سامه مع أ فراد اجملمتع ىف أ ى معل تطوعى خاص هبم  3

 11 2.55 ملساعدة أ فراد اجملمتع وقىت  من جزءا أ خصص  4

 1 2.88 أ فراد اجملمتع ىف خمتلف املناس بات اال جامتعية  أ شارك 5

 4 2.76 والالمباالة والسلبية التوالكأ نصح أ فراد اجملمتع  بعدم التعود عىل  6

 10 2.64 أ سامه ىف حل مشالكت أ فراد اجملمتع  7
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 6 2.68 أ سامه ىف خمتلف املرشوعات الىت تعود عىل اجملمتع ابلنفع  8

 8 2.66 أ سامه مع املؤسسات الىت تعمل عىل الاس تقرار ابجملمتع  9

جياىب عند تعرض أ فراد  10 م1 2.88 اجملمتع لظروف حصيةأ سامه بدور ا   

م3 2.80 أ حرص عىل عدم تعرض أ فراد اجملمتع ل ى خماطر .  11  

 5 2.70 أ قوم بدور ا جياىب حنو توضيح خطورة بعض املشالكت عىل اجملمتع. 12

 2 2.82 أ وجه أ فراد اجملمتع حنو عدم العبث بأ ى مؤسسة من مؤسسات ادلوةل .  13

  2.73 املتوسط املرحج العام  

 ا جامال  توزيع املبحوثني وفقا ملس توى قياهمم ابملس ئولية الاجامتعية عىل لك عنرص من عنارص القيام ابملس ئولية الاجامتعية حنو اجملمتع احملىل  . 12جدول  

 مس توى القيام       

 عنارص املس ئولية 

 الاجامىل مرتفع متوسط  منخفض 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 100 400 93 206 6 96 1 98 الاهامتم ابجملمتع احملىل 

 100 400 77.5 160 39 126 6 114 فهم اجملمتع احملىل 

 100 400 73.5 142 21 140 4 118 مشاركة اجملمتع احملىل 

جامال  100 400 42.25 169 30.25 121 27.50 110 املس ئولية الاجامتعية ا 

 قمي معامل الارتباط البس يط للعالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى وعنارص املس ئولية الاجامتعية  . 13جدول  

 مفهوم املس ئولية املتغريات الشخصية م 
جاميل القيام ابملس ئولية  ا 

 حنو ال رسة 

اجامىل القيام ابملس ئولية حنو  

 اجملمتع احملىل

 0.026 0.115 0.064 السن 1

 * 0.139 0.010 0.061- عدد أ فراد الارسة  2

 0.094 0.012 0.091 ادلخل الشهرى  3

 0.118 * 0.154 0.103 املساحة الزراعية 4

 0.082 0.138 0.136- املعاانة من املشالكت 5

 ** 0.197 * 0.178 ** 0.209 مس توى الطموح 6

 ** 0.237 ** 0.201 ** 0.334 تقدير اذلات  7

 0.00 * 0.152- 0.028- التطرف والاحنراف  8

 0.067 ** 0.486 ** 0.286 الاحساس ابلتقدير الاجامتعى  9

 ** 0.219 0.075 ** 0.328 الاعامتدية 10

 0.029 * 0.154- 0.004- عدد س نوات التعلمي للمبحوث  11

 * 0.153- * 0.165- 0.006- عدد س نوات التعلمي لالب  12

 0.109- 0.112- 0.028 لل م عدد س نوات التعلمي  13

 0.01** معنوية عند مس توى , 0.05*معنوية عند مس توى 

 قمي اختبار مربع اكى للعالقة بني املتغريات املس تقةل املدروسة للمبحوثني من الش باب الريفى وعنارص املس ئولية الاجامتعية . 14جدول  

 مفهوم املس ئولية املتغريات املس تقةل م 
جامىل املس ئولية  ا 

 حنو الارسة 

جامىل املس ئولية حنو  ا 

 اجملمتع احملىل

 0.889 ** 23.56 5.008 النوع 1

 5.48 * 15.64 5.31 احلاةل الزواجية 2

 17.955 16.092 14.860 احلاةل العملية للمبحوث  3

 12.744 * 18.213 12.975 احلاةل العملية للوادل  4

 * 23.207 19.238 20.519 احلاةل العملية للوادلة  5

 ** 20.432 6.175 * 11.119 الرتابط الارسى  6

 1.31 7.03 1.36 الوضع الطبقى 7
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   0.01** معنوية عند مس توى  , 0.05*معنوية عند مس توى                     

 

 

 

 

 

 املتوسط املرحج  الس تجاابت املبحوثني عىل املعوقات الىت متنعهم من  القيام مبس ئوليهتم الاجامتعية حنو ال رسة واجملمتع احملىل   . 15جدول  

 املعوقات م 
املتوسط 

 املرحج
 الرتتيب 

 1 3.70 تدىن مس توى املعيشة دلى بعض الش باب الريفى 1

 6 3.56 حتمل املس ئولية الاجامتعية.قصور دور ال رسة  ىف تنش ئة أ بناهئا عىل   2

 4 3.62 عدم قيام املدرسة بدورها حنو تعلمي  الطالب مفهوم املس ئولية الاجامتعية  .   3

 5 3.58 قصور مراكز الش باب الريفى ىف دورمه لتوعية الش باب ابملس ئولية اال جامتعية  . 4

 7 3.53 قصور قيام رجال ادلين بدورمه ىف التحدث مع الش باب عن املس ئولية الاجامتعية   5

م 6 3.56 غياب القدوة الصاحلة والىت حتفز الش باب عىل أ داء املس ئولية الاجامتعية . 6  

قصاء الش باب عن املشاركة ىف ش ئون اجملمتع احملىل.  7 م 5 3.58 ا   

 3 3.63 قصور ادلوراذلى تقوم به منظامت اجملمتع املدىن  ىف توعية الش باب ابملس ئولية الاجامتعية    8

 2 3.67 قصور دور مس تخدىم وسائل التواصل الاجامتعى ىف توعية الش باب ابملس ئولية الاجامتعية    9

م 2 3.67 للش باب الريفى وواجباهتم حنوها . قصور دور رجال اال عالم  ىف توضيح مفهوم املس ئولية الاجامتعية  10  

    3.61 املتوسط املرحج العام  

 مقرتحات املبحوثني من الش باب الريفى للتغلب عىل املعوقات الىت متنعهم من  القيام مبس ئوليهتم الاجامتعية  . 16جدول  

 % التكرارات املقرتحات م 

 90 180 توفري فرص معل للش باب الريفى  لتحسني مس توى معيش هتم   1

 80 160 تمنية اجتاهات الش باب الريفى حنو حتمل املس ئولية الاجامتعية 2

 75 150 قيام ال رسة بدور فعال ىف تنش ئة أ بناهئا عىل حتمل املس ئولية الاجامتعية منذ الصغر  3

 65 130 قيام املدرسة بتعلمي الطالب منذ الصغر أ مهية املس ئولية اجامتعية حنو ال رسة واجملمتع  4

 60 120 تكثيف دور مراكز الش باب بعقد الندوات واللقاءات الش بابية لتوعيهتم بأ مهية املس ئولية الاجامتعية لل رسة واجملمتع   5

 70 140 قيام رجال ادلين بعمل دروس توعوية للش باب عن املس ئولية الاجامتعية وأ مهيهتا لل رسة واجملمتع 6

 85 170 والىت ميكن من خاللها  تمنية مس ئوليهتم حنو ال رسة واجملمتع غرس القدوة احلس نة ىف نفوس الش باب  7

 100 200 عدم هتميش دور الش باب ىف خدمة جممتعه مبد يد العون املادى واملعنوى ابعتبارمه أ مل ال مة وحارضها ومس تقبلها  8

 95 190 شاركة ىف حتمل املس ئوليةقيام منظامت اجملمتع املدىن ابلتواصل املس متر مع الش باب واستامثر طاقاهتم للم  9

 50 100 قيام مس تخدىم وسائل التواصل الاجامتعى بنرش بعض الرسائل الىت حتث الش باب عىل أ مهية  حتمل املس ئولية الاجامتعية  10

عالمية موهجة حنو توعية الش باب ابملس ئولية الاجامتعية وأ مهيهتا لل رسة واجملمتع   11  72.5 145 تاكتف هجود رجال الاعالم  بتقدمي برامج ا 
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ABSTRACT 

The research aimed to determine the knowledge degree of rural youth about the concept of social 
responsibility, the degree to which they carry out social responsibility towards both the family and the 
local community, and to identify their opinion on the obstacles of their social responsibility towards 
both the family and the local community, and their proposals to overcome them. The research was 
conducted on 400 respondents from rural youth in Kafr El-Sheikh Governorate, and data were 
collected through a questionnaire during August and September 2020, and after data collection, it was 
discharged and statistically analyzed, numerical tables, percentages, frequencies, average degree, the 
Chi square, the simple correlation coefficient have been used, and the results show the following: 

Almost three quarters of the respondents (73.5%) had a high knowledge of the concept of social 
responsibility. More than four-fifths of the respondents (83%) have a high level of social responsibility 
towards the family in general. More than half of the respondents (56%) have a high level of social 
responsibility towards the local community as a whole. The most important obstacles are: the 
deficiency in educating young people about social responsibility and the failure of educational 
institutions to play their role in training youth on social responsibility.  
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