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        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على خاتم األنبياء  هوالحمد هللا الذي ال إله إال 

  والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم " ال يشكر اهللا من اليشكر الناس"  ووفاًء وعرفانًا بالفضل 

ر ألستاذي الفاضل الدكتور ألهل الفضل، يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدي

لموافقته اإلشراف على هذه الرسالة، ولما حباني به من كرم  عبد الفتاح عبد الغني الهمص

واهتمام، ولما قدمه لي من نصح ومشورة وتوجيهات سديدة فله  مني جزيل  ووفير علم أخالقٍ 

  الشكر والتقدير.

 سمير رمضاناألستاذ الدكتور حكموالكما  وأتقدم بالشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة 

علي   زيادواألستاذ الدكتور  الذي تفضل مشكورًا بقبول المشاركة في لجنة المناقشة،  هقوت

الذي مد لي يد العون والمساعدة والدعم، وقدم لي النصح واإلرشاد والتوجيه طوال   الجرجاوي

   فجزاهما اهللا عني كل خير. فترة إعداد الدراسة، وزادني شرفًا بقبوله مناقشة هذه الرسالة

لما قدمه لي  عودة  محمد  عليالشكر والتقدير لوالدي األستاذ الدكتور  آيات أسمىوأسطر 

من نصح وٕارشاد، ولمشاركته في التدقيق اللغوي واإلمالئي للرسالة رغم مشاكله الصحية 

  الصعبة.

اهللا عني خير الجزاء  زآهمفجألداة الدراسة،  والتقدير لكافةكما ينبغي أن أتقدم بالشكر إلى 

وأثابهم على ما يقدمونه من خدمة للعلم وأهله، سائال المولى إن يبقيهم ذخرا لمنارة المعرفة في 

  فلسطين.
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في  الزميالتو  الزمالءو لكافة المسئولين واألصدقاء   بالشكر والتقدير أتقدمكما ال يفوتني أن 

  إلتمام هذه الرسالة.ع مساعدة والتشجيجامعة القدس المفتوحة الذين قدموا لي العون وال

  الناس بالشكر والتقدير. أولىمن نسيتهم هم  أماهؤالء من ذكرتهم فشكرتهم، 

في ع له من العلم النافعوفي الختام أسأل اهللا أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى، ويج

  خدمة الوطن وأبناء شعبي.

  الباحث
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فت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وكل من هد

المسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة، وكذلك الكشف عن 
الفروق في المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) والمسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى 

الجنس، المستوى الدراسي، التخصص، المستوى (اد العينة في ضوء متغيرات الدراسة: أفر 
واتبع ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي االقتصادي، االنتماء الحزبي)، 

: األول لقياس محاور، وقام الباحث بإعداد استبانة مكونة من ثالثة الرتباطيااالسلوب 
ية، والثالث لقياس ة (االتجاه والممارسة)، والثاني لقياس المسؤولية االجتماعالمشاركة السياسي

) طالبًا وطالبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة 366وتكونت عينة الدراسة من (، تأثير األقران
اإلحصائي  مج) إناث، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنا162) ذكور و(204( عبواق )غزة ع(فر 
)SPSS.(  

  :أهمهاالنتائج  مجموعة من د توصلت الدراسة إلىوق

مستوى المشاركة السياسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة كان متوسطًا بوزن نسبي  .1
%)، وجاء ُبعد االتجاه نحو المشاركة السياسية في المرتبة األولى بوزن نسبي 67.7(
 %).65.97%)، يليه ُبعد الممارسة السياسية بوزن نسبي (69.11(

مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة كان مرتفعًا بوزن نسبي  .2
%)، وقد جاء ُبعد المسؤولية الدينية واألخالقية في المرتبة األولى بوزن نسبي 80.03(
%)، 84.12%)، وجاء ُبعد المسؤولية الجماعية في المرتبة الثانية بوزن نسبي (84.92(

%)، وجاء ُبعد 80.73الثة ُبعد المسؤولية الوطنية بوزن نسبي (يليه في المرتبة الث
 %).78.66المسؤولية الشخصية (الذاتية) في المرتبة الرابعة بوزن نسبي (

مستوى تأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة كان متوسطًا بوزن نسبي  .3
)67.15.(% 

االتجاه والممارسة) والمسؤولية موجبة بين المشاركة السياسية ( ارتباطيهوجود عالقة  .4
 االجتماعية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.

موجبة بين المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وتأثير األقران  ارتباطيهوجود عالقة  .5
 لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.
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Political Participation (Attitude and Practice) Relation to Social 
Responsibility and Peers Influnce of Al-Quds Open University Students 

  
Abstract 

This study aims to explore the relation between political participation 
(attitude and practice), social responsibility and peers influence of Al-
Quds Open University students. It also explores the differences in 
political participation (attitude and practice), social responsibility, and 
peers influence on the study sample of (sex, academic level, 
specialization, economical level and political affiliation) variables. The 
researcher applied the descriptive collative method in his study.  The 
researcher prepared the questioner to contain the three following scales:  

1. Political participation (attitude and practice). 
2. Social responsibility.  
3. Peers influence.  

Study sample contained (336) male and female students from Al –
Quds Open University- Gaza Branch, (204 males) and (162 females). 

Using (SPSS) in analyzing the data.  
Results of the study are as the following: 

1. Political participation level of Al-Quds Open University 
students is average by a relative weight of (67.7%). The 
political participation attitude occupied the first rank by a 
relative weight of (69.11%), followed by the political practice 
by a relative weight of (65.97%). 

2. Social responsibility level of Al-Quds Open University 
students is high by a relative weight of (80.3%). The religious 
and ethical responsibility occupied first position by a relative 
weight of  (84.92%). Followed by the collective responsibility 
in second position by a relative weight of (84.12%), national 
responsibility comes third by a relative weight of (80.73%). 
Personal responsibility occupied the forth position by a relative 
weight of (78.66%).  

3. Peers influence of Al-Quds Open University students is 
average by a relative weight of (67.15%). 

4. There is positive correlation relation between political 
participation (attitude and practice) and social responsibility. 

5. There is positive correlation relation between political 
participation (attitude and practice) and peers influence. 
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  مقدمة

 طبيعيــة بمــا تملكــه مــن إمكانيــات ماديــة أو مــوارد لم تعــد تقــاس أو تقدمها قوة أي دولة نإ

 دولالــرص حــوتطورهــا، ومــن ثــم ت الدولــة تقــدممؤشــر هــام علــى  مكانيــات البشــريةبــل أصــبحت اإل

وقــادة الغــد  الشــباب هــم مســتقبل األمــة الواعــدف للتنميــةعلــى رعايــة شــبابها واعتبــارهم الهــدف األول 

ــــذين يقــــ ــــه ال ــــى عــــاتقهم تطــــور المجتمــــ عورجال فــــي كافــــة المجــــاالت السياســــية واالقتصــــادية  ععل

اعيـــة والثقافيـــة وعلـــى أيـــديهم تتحقـــق أهدافـــه وطموحاتـــه فـــي عـــالم متطـــور تســـوده تحـــوالت واالجتم

  سريعة ومتباينة.

 مر بها اإلنسان حيث يكتسب خاللهامرحلة الشباب من أهم المراحل التي يتعد و 

 أو عقلية أو نفسية والتي أو سياسية مجموعة من المهارات المختلفة سواء أكانت اجتماعية

ويختلف ، الذي يعيش فيه عآلخرين في المجتما عدبير شؤونه وتنظيم عالقاته متنعكس على ت

مفهوم الشباب باختالف المجتمعات وباختالف وجهات النظر المتعددة للعلماء كل حسب 

والتحليل في المجتمعات  باالهتمام يحظىوأصبح مفهوم الشباب  ،وثقافته وخبرته هتخصص

  بأكمله. رجع ذلك إلى ما يمثله الشباب من قوة للمجتمعالمتقدمة والنامية على حد سواء وي

وتعرف مرحلة الشباب على أنها مرحلة من مراحل عمر اإلنسان تتحدد بمقياس زمني في ضوء 

خصائص متماثلة يمثلها المعيار البيولوجي المميز لتلك المرحلة أو بمقياس سوسيولوجي يعتمد 

و بمقياس سيكولوجي أو سلوكي باعتبارها مرحلة على طبيعة األوضاع التي يمر بها المجتمع أ

  .)178:  2009(أبو المعاطي، تشكل مجموعة من االتجاهات السلوكية ذات الطابع الخاص

 مسيساً  شباباً  بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة خاصة، الشباب الفلسطيني عتبريو 

العربي الصهيوني والظلم  علقسوة الظروف التي عايشها الشعب الفلسطيني منذ بدء الصرا نظراً 

عليه والذي أدى إلى تشكيل الوعي السياسي للشباب الفلسطيني تجاه قضيته  عالتاريخي الذي وق
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الشباب الوقود الممول لمسيرة الثورة  وقد شكل ،في العمل السياسي بأنواعه لالنخراطوالذي دفعه 

  .أطيافها الفكرية ختالفاسية على والعمل الفلسطيني خاصة في أطر الحركة الوطنية السيا

ي يجــب تنميتهــا لــدى طلبــة مــن العمليــات المهمــة والضــرورية التــ المشــاركة السياســيةوتعــد 

الــذين يمارســون السياســة فــي حيــاتهم اليوميــة  خاصــة طلبة الجامعات الفلسطينيةعامة و  الجامعات

بــات مجــالس الطلبــة الطالبيــة وانتخا واألطــرالسياســية  األحــزابمن خــالل  وذلك بأشكالها المختلفة

  والمناسبات االجتماعية والوطنية. األحداثوالمشاركة في 

محل أصبحت و  ،السياسيفي علم النفس  المهمةالمشاركة السياسية من الموضوعات و 

المشاركة حيث تقوم  ،داخل مجتمعاتهم لألفرادبالفعالية السياسية  المعنييناهتمام الباحثين 

، فهي المجتمعلمشاكل  إدراكا أكثر األفرادفرد ومجتمعه وتجعل دعم العالقة بين البالسياسية 

وتتوقف ممارسة الشباب ، ياسيالجسر الرابط بين الفرد كعضو في جماعة والفرد كعضو س

الجامعي للمشاركة السياسية على مدى توافر القدرة والدافعية والفرص الحقيقية التي يتيحها 

  . عالسائدة في المجتم واإليديولوجيةالسياسية  التقاليدم وكذلك على طبيعة له عالمجتم

  ).     1240: 2011الشامي،(                                                           

المشاركة السياسية للشباب الجامعي بالعديد من المتغيرات النفسية واالجتماعية  ترتبطو 

ما المشاركة السياسية  مستوىي تحدد طبيعة و واالقتصادية في المجتمع، وهذه المتغيرات هي الت

  . أخرى أحيانحيانا وسلبية في لسياسية للشباب الجامعي ايجابية أيجعل المشاركة ا

وتعد المسؤولية االجتماعية إحدى المتغيرات االجتماعية والنفسية الهامة التي ترتبط 

وسيلة للتقدم و  المجتمعية المهمةدعائم الحياة  إحدىاالجتماعية  ؤوليةالمسف بالمشاركة السياسية،

ولية تجاه نفسه وتجاه ؤ مدى تحمله للمسب قيمة الفرد في مجتمعه، وتقاس اعيالفردي والجم

ويؤدي إلى  يصقل الشعور بالواجب لدى الفرد ولية االجتماعيةؤ بالمس اإلحساسكما إن  ،اآلخرين
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ضعف أما ، أفرادهوتآلف  علمجتمالتي تؤدي إلى وحدة ا اإلنسانيةااللتزام بالمعايير والقواعد 

ولية من ؤ تحمل المسو ، عد عامًال سلبيًا هدامًا للمجتمعيفنعدام الضمير اولية االجتماعية و ؤ المس

 إذا استطاعتطور، فالتقدم و ال ينشدالذي  عالصفات التي يجب أن يتحلى بها كل فرد في المجتم

غير قادرين على تحمل  أفرادهكان  إذا، أما عاضدوت ولية ارتقى المجتمعؤ كل فرد أن يتحمل المس

غيره من المجتمعات مما  علىمسئولياته  لقياتكالي ي دى هذا إلى تكوين مجتمعولية أؤ المس

ات شخصية ، وبالتالي حدوث اضطراباألخرىيؤدي إلى حدوث فجوة بينه وبين المجتمعات 

 وأخالقيةجتماعية قضية تربوية وا ؤوليةالمس علذا يصبح موضو  ،وضغوط نفسية في المجتمع

عليها من دالالت لحياة  لما تنطوي هتمام بها داخل البيئات المختلفةودينية وقيميه تستدعي اال

  .)13: 2009(قليوبي، اإلنسان 

ولية ؤ اآلليـــــات التـــــي تشـــــكل وتعمـــــق الشـــــعور بالمســـــ ىالمشـــــاركة السياســـــية أحـــــدوتمثـــــل 

د درجـــة عاليـــة مـــن الشـــعور باالنتمـــاء االجتماعيـــة داخـــل الفـــرد، فالمشـــاركة السياســـية تســـتلزم وجـــو 

  .المجتمعي عالمشكالت والقضايا ذات الطاب إزاءولية االجتماعية ؤ الوطني والشعور بالمس

  )120: 2001(فهمي،                                                               

 عبة والتواجد مالصح كره العزلة والوحدة ويفضلبطبيعته كائن اجتماعي ي اإلنسانان 

تبادله  والرغبة في التواجد وسط مجموعة ينتمي إليها عولديه غريزة التجم اإلنسانويولد  اآلخرين

 اإلنسانيةحاجة الفرد لالنتماء إلى جماعة إحدى الحاجات  عدوت. واالتجاهات واآلراءالمشاعر 

  .والضرورية األساسية

لالنتماء  ع، فالدافو سلوكياتهم فكارهموأ األفرادعر االنتماء للجماعة مشا عوتشكل دواف

، فهو يضم عدة حاجات اجتماعية وتتحقق من  خالله األساسياالجتماعي  عللجماعة يعد الداف
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مختلف صور المساندة النفسية واالجتماعية التي تقدمها الجماعة للفرد لتحقيق حاجته للعالقات 

  ).130: 2010(ابوالنيل،   اآلخرين والقبول االجتماعي عم

وهذا  ،اجة لتقييم آرائه وأفكاره وسلوكه) إلى أن الفرد لديه الحFistengr(ويشير فستنجر 

قرانه المتقاربين معه في الخصائص والميول ولذلك يسعى أالتقييم يحققه من خالل وجهات نظر 

نه في اوهذا يؤدي إلى حدوث التجانس والتوحد بين الفرد وأقر  ،أقرانه عرد دائمًا إلى التوافق مالف

  .  (Goethals,1999: 6)كاآلراء واالتجاهات والسلو 

بعضهم البعض في تشكيل  عوتسهم المعايشة اليومية للطالب داخل الجامعة وتفاعلهم م

حيث  ،عة تضم نوعيات متباينة من الطالبالكيان االجتماعي والنفسي لهم خصوصًا وأن الجام

ط و شخصية الطالب وتنسيق سلوكه وضبتؤثر طبيعة التفاعل االجتماعي بين الطلبة في نم

لى ذلك أن نمو شخصية الطالب ونضجه االجتماعي يتوقف ع ،اتجاهاته وتحديد معاييره وقيمه

  .)92: 2006،(الطائي والخفاجي أقرانه عكمية ونوعية تفاعله م

ويبدو ذلك واضحا في الحياة الجامعية من خالل النقاشات التي تدور بين األقران من 

 كوين آرائهم واتجاهاتهم السياسيةامعات حول الموضوعات السياسية والتي تساعد في تطلبة الج

  (Campos&Leon,2012 25).وهذا يؤدي إلى زيادة مشاركتهم وانخراطهم في الحياة السياسية

يمثلون  فهم، يتضح مما سبق أن فئة الشباب الجامعي لها أهمية خاصة في أي مجتمع

واألكثر قدرة على  الدافعة المحركة لبناء المستقبل األكثر تثقيفًا والقوةالشريحة الواعية المتعلمة 

إحاطة هؤالء الشباب بكل أساليب التوجيه السليم  يضرور ال لذا فمن ،التفاعل واالندماج والعطاء

فيه  نيكونو و متغيرات العصر بشكل ايجابي  عوالتربية األخالقية التي تجعلهم يتفاعلون م

صامدين في وجه التيارات الفكرية التي تهب من كل حدب  وهمومه وطنهممشاركين في قضايا 

  .وصوب في عالم شديد االنفتاح متعدد األقطاب
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ó�aŠ‡Üa@óÝÙ“à@bémýûb�mì@ @

، حيث االحتالل متناقضة وظروفًا صعبة يعيش طلبة الجامعات الفلسطينية أوضاعاً 

ادية المتردية، وكذلك االنقسام االقتصع والعدوان والحصار، وحيث البطالة والفقر واألوضا

وقد الحظ الباحث من خالل طبيعة عمله واالستقطاب السياسي والتوتر والمصير المجهول، 

طلبة جامعة القدس المفتوحة عدم وجود مفاهيم واضحة وراسخة لدي الطلبة  عوتفاعله المستمر م

حزب أو تنظيم سياسي  عتعاطف الكثير منهم م أوحول عملية المشاركة السياسية رغم انتماء 

ويعد تفاعلهم وتحملهم المسؤولية تجاه قضايا المجتمع عامًال هامًا في زيادة المشاركة معين ، 

ن العديد من مجموعات الطلبة تحمل نفس اآلراء أ والحظ الباحث أيضا والوعي السياسي،

في اآلراء  واألفكار السياسية وهو ما يعني وجود تأثير متبادل للطلبة على بعضهم البعض

الباحث لمحاولة التعرف علي طبيعة العالقة بين المشاركة  عما دف ذاوه واالتجاهات واألفكار،

لدي طلبة الجامعات  وتأثير األقران المسؤولية االجتماعيةمن  كلو  (االتجاه والممارسة) السياسية

 .بوجه عام وطلبة جامعة القدس المفتوحة بوجه خاص

  اإلجابة عن التساؤالت التالية: تتحدد مشكلة الدراسة فيو  �

  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة؟ )االتجاه والممارسة(ما مستوى المشاركة السياسية  .1

  ولية االجتماعية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة؟ؤ ما مستوى المس .2

  ما مستوى تأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة؟ .3

ولية ؤ (االتجاه والممارسة) وكل من المسسية هل توجد عالقة بين المشاركة السيا .4

  االجتماعية وتأثير األقران لدى جامعة القدس المفتوحة؟

ياسية (االتجاه والممارسة) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشاركة الس .5

ولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تعزى ؤ والمس
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توى االقتصادي، لجنس، المستوى الدراسي، التخصص، المسلمتغيرات الدارسة (ا

 ؟االنتماء الحزبي)

ó�aŠ‡Üa@óïáèc@ @

الدراسة الذي يقع ضمن علم النفس  موضوع حداثة الدراسة الحالية في أهميةتكمن 

، فدراسة الموضوعات التي لم يتم تناولها من قبل من السياسي وعلم النفس االجتماعي وهو

التجاه والممارسة) وعالقتها بكل من المسؤولية االجتماعية وتأثير األقران المشاركة السياسية (ا

توضح طبيعة العالقة بين الفرد ومجتمعه في كافة مستوياتها تعد من الموضوعات الهامة التي 

أن يكون لهذه الدراسة نصيب في إثراء األدب  ومن المتوقعالنفسية واالجتماعية والسياسية، 

لمشاركة السياسية، خاصة فيما يتعلق بنقل التركيز إلى أن المشاركة السياسية النظري  المرتبط با

  ال تعني مجرد التصويت فقط.

الفلسطيني تتمثل المجتمع هامة من فئات  الدراسة من كونها تتناول فئةً  أهميةع كما تنب

من للشعب الفلسطيني، كما تك أفضلفي طلبة الجامعات الذين يعول عليهم في بناء مستقبل 

وكذلك الدراسة في ما قد تسفر عنه من نتائج قد تفيد صانعي القرار السياسي في الدولة،  أهمية

الجهات المعنية بالشباب كوزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي واألوساط التربوية كاألسرة 

 األبحاثراكز وم المدنيالمجتمع قد تفيد نتائج الدراسة مؤسسات ، و والجامعة ووسائل اإلعالم

المشاركة السياسية واقع المتخصصة في المجال النفسي والسياسي وخاصة تلك المعنية بدراسة 

  .الفلسطينيالمجتمع في 
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Óa‡èc@ó�aŠ‡Üa@ @

  تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي:

لدى طلبة جامعة القدس مستوى المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة)  معرفة .1

 المفتوحة.

 لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة. المسؤولية االجتماعية مستوى التعرف على .2

  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.تأثير األقران  مستوى معرفة .3

ولية ؤ سياسية (االتجاه والممارسة) وكل من المسالعالقة بين المشاركة ال الكشف عن .4

  االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.

ولية االجتماعية ؤ ياسية (االتجاه والممارسة) والمسالفروق في المشاركة الس نالكشف ع .5

وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بحسب متغيرات الدراسة (الجنس، 

 المستوى الدراسي، التخصص، المستوى االقتصادي، االنتماء الحزبي).

ó�aŠ‡Üa@pbzÝ;—àZ@ @

ه وبين القارئ فانه يقدم تعريفًا لبعض المصطلحات يجعل الباحث لغة مشتركة بين ولكي

  التي وردت في الدراسة.

 يعرف الباحث المشاركة السياسية :كة السياسية (االتجاه والممارسة)المشار 

والمعتقدات والمشاعر التي يحملها الفرد تجاه  اآلراء"مجموعة من بأنها  اجرائياً 

طرق ممارسته  لهاتشكل من خال تالقضايا السياسية لمجتمعه والتي 

  ."السياسية
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الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خالل اإلجابة على وتقاس ب     

  .في هذه الدراسة هالمستخدم ستبانةعبارات اال

"التفاعل بين مكونات بأنه  اجرائياً  الباحث هويعرف :ةاالتجاه نحو المشاركة السياسي

 فردال يتحدد من خاللها مدى قبول تيوعية الز الفرد الوجدانية والمعرفية والن

  .ورفضه أو اتخاذه موقفًا محايدًا نحو المشاركة السياسية"

يمارس من خالله  ذيال السلوك" ابأنه اجرائياً  الباحث اهويعرف: الممارسة السياسية

  في الحياة السياسية لمجتمعه". اً الفرد دور 

"االلتزام بأنها  اجرائياً  ماعيةيعرف الباحث المسئولية االجت :ولية االجتماعيةؤ المس

ولية تجاه نفسه، ؤ لسلوكه ووعيه لذاته وتحمله المس الذاتي للفرد وٕادراكه

الفرد  وٕاحساسوالتزام الفرد باتجاه زمالئه ومعلميه وجامعته ودينه ووطنه 

  باالنتماء لمجتمعه وحرصه عليه".

على  خالل اإلجابة الدرجة التي يحصل عليها أفرد العينة منوتقاس ب

  في هذه الدراسة. هالمستخدم ستبانةعبارات اال

"عملية اجتماعية تمارس من بأنه  اجرائياً  يعرف الباحث تأثير األقران :تأثير األقران

خاللها مجموعة من األفراد المتقاربين في العمر والمستوى التعليمي، والثقافي 

ينهم في الضغط على بعضهم البعض للوصول إلى حالة من التوافق فيما ب

  اآلراء واالتجاهات والسلوك".

على عبارات  اإلجابةالعينة من خالل  أفرادالدرجة التي يحصل عليها ويقاس ب

  المستخدمة في هذه الدراسة. ستبانةاال
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ó�aŠ‡Üa@†ì‡y@ @

  تتحدد الدراسة بالمحددات التالية:

  .غزة)فرع تم تطبيق الدراسة في جامعة القدس المفتوحة ( الحد المكاني:
-2013هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  اجراءتم  حد الزماني:ال

  .م2014
تم تطبيق االستبانة على العينة الفعلية وتشمل طلبة جامعة القدس المفتوحة  الحد البشري:
- 2013غزة) والمسجلين في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي فرع (

  .م2014
 )سة إلى المشاركة السياسية (االتجاه والممارسةراطرق الباحث في الدت الحد الموضوعي:

ولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس ؤ وعالقتها بكل من المس
المفتوحة للوقوف على طبيعتها في ضوء متغيرات (الجنس، المستوى الدراسي، 

  .التخصص، المستوى االقتصادي، االنتماء الحزبي)
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ðäbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
@ @

ñ‹ÅåÜa@Šb�ýa@ @
@ @
@ @

� @szj¾aßìÿaNHó�Šbá¾aì@ëb¤ýaI@óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@Z@ @

� NóïÈbánuýa@óïÜìü�¾a@ZðäbrÜa@szj¾a@ @

� Nça‹Ôÿa@�qdm@ZsÜbrÜa@szj¾a@ @
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ßìÿa@szj¾a@ @

ó�bï�Üa@óØŠb“¾a@Hó�Šbá¾aì@ëb¤ýaI@ @

Political Participation  

  

 Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@ãíéÑà 

 óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@í®@ëb¤ýaN 

 @óï�bï�Üa@ó�Šbá¾aN 

 Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@óïáèc 

 Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@ßbÙ’c 

 Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@pbîín�à 

 Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@Þya‹à 

 Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@˜÷b—‚ 

 @ÊÐaì†Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a 

 óØŠb“¾aì@ðÉàb§a@lbj“Üa@óï�bï�ÜaN 

o NðÉàb§a@lbj“Üa@ãíéÑà@ @

o NŠí;nÜaì@òd“åÜa@óïåï;�ÝÑÜa@pbÉàb§a 

o NóyínÑ¾a@‘‡ÕÜa@óÉàbu 

o Nóïåï;�ÝÑÜa@óïiþ;Üa@óØ‹¨aNóïåï;�ÝÑÜa@óïiþ;Üa@óØ‹¨aNóïåï;�ÝÑÜa@óïiþ;Üa@óØ‹¨aNóïåï;�ÝÑÜa@óïiþ;Üa@óØ‹¨a        

  



- 13  - 
 

وأصـــبحت  ،فـــي علـــم الـــنفس السياســـي المهمـــةتعـــد المشـــاركة السياســـية مـــن الموضـــوعات 

المشــاركة حيــث تقــوم  ،عــاتهمداخل مجتم لألفرادبالفعالية السياسية  المعنيينمحل اهتمام الباحثين 

لمشــاكل مجتمعــاتهم، فهــي  إدراكــا أكثــر األفــراددعم العالقة بين الفرد ومجتمعه وتجعــل بالسياسية 

  الجسر الرابط بين الفرد كعضو في جماعة والفرد كعضو سياسي.

وشــعور الفــرد بالســعادة والرضــا عــن الحيــاة،  اإلنســانلرفــاه  األساســيةالركــائز  ىأحــد وهــي

مــن نظــرائهم غيــر  أكثــرفي الحياة السياسية يعبرون عن رضــاهم عــن حيــاتهم  كونالمشار  فاألفراد

  .)Shapero& Winters,2008:5المشاركين في الحياة السياسية (

ووسيلة في آن واحد، فهي هدف الن الحياة الديمقراطية  وتعد المشاركة السياسية هدفاً 

ت التفكير و العمل من اجل مجتمعهم، وهي السليمة ترتكز على اشتراك المواطنين في مسئوليا

 وسيلة ألنه عن طريق مجاالت المشاركة يتذوق الناس أهميتها ويمارسون طرقها وأساليبها

  ).133:2011من ثقافتهم وسلوكهم (حسن، وتصبح جزءاً  سلوكياتهاوتتأصل فيهم عاداتها و 

لحد من الصراعات ل حضارياً  أسلوباً  تعدللمجتمع فالمشاركة في صياغة الشأن العام 

والذي  وجوهرية على شكل النظام السياسي ذريةوطريقة مثلى إلحداث عمليات تغيير ج السياسية

ها تيج المجتمعات التي تحتوي في جنبامن شانه تجاوز الخالفات الداخلية الموجودة في نس

حياة السياسية في ال الجامعي مشاركة الشباب، وباتت العديد من األيديولوجيات الفكرية المختلفة

وتحوز على  القرار عالتي تستقطب اهتمام الباحثين والسياسيين وصنا ضوعاتواحدة من المو 

يحاول الشباب االنتقال إلى  العمرية ففي هذه المرحلة ،في مختلف المجتمعات والبلدان عنايتهم

  .يةمواقعهم االجتماعية والسياس شكلونللسياسة وي إدراكامرحلة الرشد ويصبحون أكثر 

وٕانما هي عملية مكتسبة يتعلمها  ؛موروثةعملية  ليست والمشاركة السياسية للشباب

  .إليها ونداخل الجماعات المرجعية التي ينتم موتفاعله مخالل مراحل حياته معهم الشباب وتنمو
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وتتوقف ممارسة الشباب الجامعي للمشاركة السياسية على مدى توافر القدرة والدافعية والفرص  

السائدة في  واإليديولوجيةالتقاليد السياسية م، وكذلك على طبيعة لهالمجتمع يقية التي يتيحها الحق

  ).1240: 2011الشامي،(المجتمع 

المشاركة السياسية لدى الشباب من القضايا التي تحظى باهتمام عالمي في  أزمة تعدو 

لمشاركة في الحياة السياسية ، وقد تزايد هذا االهتمام في ظل عزوف الشباب عن ااألخيرة اآلونة

  ضوع.واالجتماعية لدراسة هذا المو  بشكل جذب االهتمام في الدوائر السياسية

     )4582:2012(الراجحي،                                                            

لدى من العمليات المهمة والضرورية التي يجب تنميتها  تعد المشاركة السياسية لذا فان

طلبة الجامعات الفلسطينية الذين يمارسون السياسة في حياتهم اليومية  خاصةطلبة الجامعات و 

الطالبية وانتخابات مجالس الطلبة  واألطرالسياسية  األحزابمن خالل  وذلك بأشكالها المختلفة

  والمناسبات االجتماعية والوطنية. األحداثوالمشاركة في 

 óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@ãíéÑà@ @

  :مفهوم المشاركة لغوياً         

(شاركه) صار شريكه، و(اشتركا) في كذا مع المشاركة في اللغة العربية تعني االشتراك 

  .)68-67:2002(ابن منظور، والميراث (يشركه) مثل علمه تعلمه عو(تشاركا)، و(شركة) في البي

 يبلــه فيــه نصــكما تعني المساهمة ويقال في اللغة العربية شارك في الشيء بمعنــى كــان 

  ).138:2011فالمشاركة هي ربط الفرد بالكل (أبراش،

موقف الجماعة بطريقة تشجعه على المساهمة في مع "تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا  وهي

وقد تكون المشاركة رسمية أو غير  ،تحقيق أهداف الجماعة والمشاركة في تحمل المسؤولية

  ).305:1993(بدوي، .رسمية"
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رئيسية هي: المشاركة االجتماعية والمشاركة أنواع مشاركة إلى ثالثة ويمكن تقسيم ال

واقع في النواع وان كانت هناك صعوبة عند الفصل بين هذه األ ،االقتصادية والمشاركة السياسية

في  عالبعض ارتباطا قويا وتداخلها تداخال قويا وتأثير كل نو  مع بعضهاالعملي الرتباطها 

  ).56:2008بهما تأثرا كبيرا (احمد، النوعين اآلخرين وتأثره

  :المشاركة السياسية اصطالحاً 

تعرفها دائرة العلوم االجتماعية بأنها "تلك األنشطة اإلدارية التي يشارك بمقتضاها أفراد 

  .في اختيار حكامه وفي صياغة السياسة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر"المجتمع 

  .)107: 2000الوهاب، (عبد                                                        

بهدف إحداث تغيير في النظام السياسي  نونالمواط بتااألنشطة التي يقوم جميع وهي 

القائم من خالل المشاركة في االنتخابات أو االنضمام إلى األحزاب أو عضوية منظمات 

  .)Robrtson,2009:16( المدنيالمجتمع 

) بأنها " أنشطة المواطنين الهادفة إلى التأثير على القرارات Norrisكما تعرفها نوريس (

السياسية والحكومية ، سواء كان بشكل رسمي من خالل التصويت في االنتخابات أو االنتماء 

لألحزاب ، أو بشكل غير رسمي من خالل االحتجاجات والمظاهرات أو االنضمام إلى منظمات 

  ).Norris,2004,15( "ياسيالمدني وجماعات الضغط السالمجتمع 

من خاللها الفرد دورا في الحياة  يؤديالمشاركة السياسية بأنها العملية التي  وتعرف

المجتمع السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة ألن يسهم في مناقشة األهداف العامة لذلك 

أو غير ة مباشر وتحديد أفضل الوسائل النجازها وقد تتم هذه المشاركة من خالل أنشطة سياسية 

   .)281:2001(عليوة و محمود، مباشرة
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  : يعنيالمشاركة السياسية  مفهوم يتضح مما سبق أنو 

  مجموعة من األنشطة واألعمال اإلرادية التي تهدف إلى التأثير على النظام السياسي للمجتمع. - 1

بدور في الحياة  حالة من التفاعل بين الفرد والمجتمع، فهي العملية التي يقوم الفرد من خاللها - 2

 السياسية لمجتمعه بقصد تحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 حق من الحقوق الطبيعية لإلنسان داخل وطنه.  - 3

 العديد من الجماعات داخل المجتمع.مع عملية مكتسبة يتعلمها الفرد من خالل تفاعله  - 4

، ادي للمشــاركة السياســيةالجانــب المــالباحــث أن التعريفــات الســابقة ركــزت علــى  يالحــظو 

أي من خالل ممارسة الفرد لألنشطة السياسية ســواء كانــت ممارســة ايجابيــة مــن خــالل المشــاركة 

المــدني، أو الممارســة المجتمــع أو العضــوية فــي مؤسســات االنتخابــات أو االنتمــاء لألحــزاب فــي 

السياسية ليســت فعــال ، إال أن المشاركة مشاركة في االحتجاجات والمظاهراتالسلبية من خالل ال

مجموعة من اآلراء والمعتقدات والمشاعر التي يحملها الفــرد تجــاه القضــايا "ماديا فقط بل هي 

فــان المشــاركة  وعليــه، "تشكل من خاللها  طرق ممارسته السياسيةتالسياسية لمجتمعه والتي 

 ارســته السياســية اســية ومــدى مميمكن قياســها مــن خــالل اتجــاه الفــرد نحــو المشــاركة السي السياسية

  في بعدين أساسيين: وبالتالي فان المشاركة السياسية تتحدد

  االتجاه نحو المشاركة السياسية األول:

ستحيل أن يكون هناك الم يكاد يكون منو  ،التجاهات دور محوري في حياة اإلنسانل

وثباتها في استقرارها  ، وينميعنها  عإنسان بغير اتجاهات معينة يؤمن بها ويتحمس لها ويداف

اتجاهات أخرى يرفضها بضراوة ن هناك ، كما أمن مكونات شخصيته لتصبح مكوناً داخله 

وثالثة ال يتحمس لها وال يؤمن بها ومن الممكن أال تحتل عنده أي اهتمام أو تهيؤ عنفوان، و 

  .)74: 2005نفسي (عيد،
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تــي يــرتبط بهــا أو سلوك الفرد فهي تساعد الفرد فــي تحديــد الجماعــات ال وتحدد االتجاهات

 ًا علــى أحكامنــاكبيــر  اً ان لهــا تــأثير  كمــا ،المهــن التــي يختارهــا بــل وحتــى الفلســفة التــي يــؤمن بهــا

وٕادراكنـــا لآلخـــرين فضـــال عـــن دورهـــا فـــي توجيـــه اســـتجابات الفـــرد بطريقـــة تكـــاد تكـــون ثابتـــة نحـــو 

  .)42،2001األشياء والموضوعات (وحيد،

فيمــا بــين المثيــر  عتغيــر كــامن أو متوســط ويقــتكــوين فرضــي أو م" بأنــه االتجــاهويعــرف 

عبارة عن استعداد نفسي أو تهيــؤ عقلــي وعصــبي مــتعلم لالســتجابة الموجبــة او  ووه ،واالستجابة

السالبة ( القبول أو الرفض ) نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقف في البيئة التي تستثير هذه 

  ).17،2003" (زهران،االستجابة

مكونات فرعيــة وهــي مكونــات متصــلة  ةله ثالث اً فرضي اً وتكوين اً وسيط اً االتجاه متغير  ويعد

  :متفاعلة فيما بينها ، وهذه المكونات هي 

موضــوع عــن  واراءه وافكــاره وهــو الجانــب الــذي يشــمل معتقــدات الفــردالمكــون المعرفــي: -1

  .معين

خــذها الفــرد إزاء وهو يشير إلى الشعور أو االستجابة االنفعالية التي يت المكون الوجداني:-2

  معين.موضوع 

معــين (ايجابيــة موضــوع نزعــات الفــرد الســلوكية إزاء جميــع يتضــمن و   المكون النزوعــي: -3

  .)61-60: 2006(دويدار،  )ةسلبيو أ

فاالتجـــاه أســـلوب مـــنظم متســـق فـــي التفكيـــر والشـــعور ورد الفعـــل تجـــاه النـــاس والجماعـــات 

نى هذا أن مكونات االتجاه الرئيســية هــي األفكــار ومع ،والقضايا االجتماعية وأي حدث في البيئة

وعليــه فــان االتجــاه يتشــكل عنــدما  ،والمعتقــدات والمشــاعر واالنفعــاالت ثــم النزعــات إلــى رد الفعــل

أن تترابط هذه المشاعر المحــددة والنزعــات إلــى رد الفعــل بصــورة  درجة تترابط هذه المكونات إلى
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ن مكونــات االتجــاه هــذه تتــأثر بالعديــد مــن العوامــل فــاواقــع وفــي ال ،االتجــاهموضــوع مــع متســقة 

  .المختلفة التي يرتبط بعضها بالفرد والبعض اآلخر بالسياق االجتماعي والسياسي للمجتمع

    )41-40: 2001(وحيد،                                                            

هنــاك شــبه اتفــاق بــين  أنياســي حيــث وال يوجد فرق بين االتجاه بصفة عامة واالتجاه الس

ظــواهر قــد تكــون سياســية  أو أشياء أوموضوعات  إزاءاالتجاه هو موقف الفرد  أنالباحثين على 

  .االقتصادي أوفاالتجاه السياسي شأنه شأن االتجاه الديني  اقتصادية أواجتماعية  أو

  ) 42:1994(احمد،                                                                   

" التفاعـــل بـــين مكونـــات الفـــرد االتجـــاه نحـــو المشـــاركة السياســـية بأنـــه  الباحـــث ويعـــرف

الوجدانية والمعرفية والنزوعية والتي يتحدد من خاللها مــدى قبــول الفــرد أو رفضــه أو اتخــاذه 

  نحو المشاركة السياسية". محايداً  موقفاً 

  الممارسة السياسية  الثاني:

مارســــة السياســــية ســــلوك الفــــرد تجــــاه القضــــايا السياســــية لمجتمعــــه، فالســــلوك يقصــــد بالمو 

إلــى نفــس الشــروط والمواصــفات يخضــع السياســي هــو نمــط مهــم مــن أنمــاط الســلوك االجتمــاعي و 

  ).115:2005(الحسن، لها السلوك االجتماعييخضع واألحكام والقوانين التي 

مــع اعتبــاره كائنــا اجتماعيــا يتفاعــل والســلوك السياســي للفــرد هــو جــزء مــن ســلوكه العــام، ب

غيــره مــن المتغيــرات االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية والثقافيــة فــي مجتمعــه والتــي تشــكل فــي 

جملتها عوامل مؤثرة ليس فقط في سلوكه السياسي بل وفي وعيه السياســي، وبالتــالي يصــبح مــن 

  .للمعرفة بالنسبة له المستحيل فصل الفرد عن الوسط الذي يعايشه، والذي يعد مصدرا

  )9:2002(عبد ربه،
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 إن المعرفـــــة واالهتمـــــام بالقضــــــايا السياســـــية ال تكفــــــي العتبـــــار الفــــــرد مشـــــاركًا  سياســــــياً    

فالمشــاركة السياســية لألفــراد تظهــر مــن خــالل ســلوكهم وتصــرفاتهم وردود أفعــالهم تجــاه القضــايا 

فــراد عــن آرائهــم وأفكــارهم ومعتقــداتهم السياسية لمجتمعهم، فالسلوك هو الطريقة التــي يعبــر بهــا األ

ــــد مــــن العوامــــل الديموغرافيــــة واالجتماعيــــة  واتجاهــــاتهم ، ويتــــأثر الســــلوك السياســــي للفــــرد بالعدي

والجـــــنس والمســـــتوى التعليمــــي والمهنـــــي واألســــرة واألقـــــران والمدرســـــة  واالقتصــــادية، مثـــــل العمــــر

اختالفًا في السلوك السياسي بين األفــراد وهو ما يعكس  ،والجامعة والنظام السياسي والقيم الدينية

  .)17: 2000(سالم،وكذلك بين الجماعات والمجتمعات السياسية 

تصرفات وردود فعل الفرد تجاه القضايا السياسية لمجتمعه، والناتجة عن تفاعل " أو هو

  .الذي ينتمي إليه"المجتمع العوامل المؤثرة عليه من قبل مع العوامل النفسية للفرد 

     )172:1992(العزي،                                                                

  لألفراد، هما : للممارسة السياسية ويمكن تحديد نمطين أساسيين

السلوك الصحيح الذي يأتي في إطار تعزيز  يوه: ةااليجابي الممارسة السياسية -1

ة وبما يعزز من قيم الوالء واالنتماء عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسي

  للوطن، ومن أهم صوره:

 االنتماء لألحزاب السياسية . �

 المشاركة في الحمالت االنتخابية . �

 .المشاركة في المسيرات الجماهيرية �

 المشاركة في عمليات التصويت واالقتراع. �

 .تقديم الشكاوي والمطالب السياسية �
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 لوك القائم على مبدأ المنفعة والمصلحةالس يوه :ةالسلبي ةالسياسي لممارسةا -2

 الشخصية وعدم قبول اآلخر ومن أهم صوره :

 السلوك السياسي العنيف.  �

 .االنتماء لجماعات سياسية سرية �

 العزوف واالبتعاد عن العمل السياسي (الالمباالة السياسية). �

 .المشاركة انطالقًا من قاعدة تحقيق المكاسب الخاصة �

 اً يمــارس الفــرد مــن خاللــه دور  يذال السلوك"  ابأنه سة السياسيةالممار  يعرف الباحث و

   ."في الحياة السياسية لمجتمعه

 óïáèc@óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@ @

 الديمقراطية الديمقراطي بل إن نموالمجتمع المشاركة السياسية شرطا أساسيًا لبناء  تعد

الشعب وطبقاته وجعلها إنما يتوقف على إتاحة فرص المشاركة السياسية أمام فئات  وتطورها

  .المجتمع بها كل فرد في يتمتع  حقوقاً 

السلطة  أوالمجتمع  أوالمشاركة السياسية لتأثيرها الكبير سواء على صعيد الفرد  أهميةترجع و 

  السياسة العامة، فهي: أو

تساعد على تحقيق الشروط االجتماعية والثقافية والسياسية لتحقيق خطط التنمية  .1

  المختلفة.

والمسؤولية والتأثير من شأن الوالء ترفع ، و وأهدافهبالنظام  األفرادفي زيادة ارتباط  تسهم .2

  وتحقق التكيف االجتماعي. األداءمن مستوى ترفع وتحسن الفاعلية، و 

تخلق المشاركة السياسية الجادة والهادفة معارضة قوية وبالتالي تساعد على تدعيم  .3

  الممارسة الديمقراطية وترسيخها.
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إلى تنمية التصرفات المسئولة لدى الفرد من حيث إدراكه لتكامل المصالح تؤدي  .4

 ).118:2010الخاصة والعامة (أبو النيل،

لرضا الفرد عن ذاته، فالمشاركة لها وظيفة التعبير عن الحرية  أساسياتعد مصدرا  .5

ة تجاه شحناتهم النفسية والعاطفية والسلوكي األفرادوعن طريقها يفرغ  ،الشخصية واكتمالها

مجريات الحياة  متابعة وبالقدرة على بالطمأنينةالسياسية بممارسة فعلية تشعرهم  األمور

 .)142:2011،أبراش( ةالسياسي

 ’cóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@ßbÙ@ @

  :مشاركة السياسية في مجموعتين هماأنشطة ال يمكن تصنيف

 أنشطة تقليدية:  .1

الغير في مناقشات سياسية  معوتشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية والدخول 

وحضور الندوات والمؤتمرات العامة والمشاركة في الحملة االنتخابية بالمال والدعاية 

واالنضمام إلى جماعات المصلحة، واالنخراط في عضوية األحزاب، واالتصال بالمسئولين 

شاركة التصويت أكثر أنماط الم يعدوالترشح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية، و 

 شيوعا حيث تعرفه األنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية على حد سواء.

 أنشطة غير تقليدية:   .2

بعضها قانوني مثل الشكوى وبعضها قانوني في بعض البالد وغير قانوني في بالد أخرى 

   .)28:2000(عبد الوهاب، كالتظاهر واإلضراب وغيره من السلوكيات السلمية

في ظل  تنوعاً  أكثرفي الوقت الحاضر  وأشكالها اركة السياسيةالمش أساليب أصبحتو 

، فقد وما يوفره من وسائل اتصال لم تكن متوفرة منذ بضعة عقود التطور التكنولوجي الهائل

أصبح االنترنت قوة مؤثرة في الحمالت السياسية، حيث يالحظ أن الشباب يشاركون بفاعلية في 
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" وشبكات التواصل االجتماعي ومنتديات "Blogsنات الحمالت االنتخابية من خالل المدو 

  الحوار الحية واللقاءات المنظمة عبر االنترنت.

 @pbîín�àaóï�bï�Üa@óØŠb“¾@ @

  :هي هناك أربعة مستويات للمشاركة السياسية

والبد لهذا المستوى من توفر ثالثة شروط من  لنشاط السياسي:المستوى األول: الممارسون ل

لمنظمة أو مرشح،  وحضور التبرع و  ،تية: عضوية منظمة سياسيةالشروط الستة اآل

االجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة في الحمالت االنتخابية، وتوجيه 

صب السياسية أو للصحافة رسائل بشان قضايا سياسية للمجلس النيابي ولذوي المنا

  محيطة بالفرد.أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المع لسياسة ا في والحديث

ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون في  ثاني: المهتمون بالنشاط السياسي:المستوى ال

  االنتخابات ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية.

ويشمل هذا المستوى من ال يهتمون  لث: الهامشيون في العمل السياسي:المستوى الثا

مام بالعمل السياسي وال يخصصون أي وقت أو باألمور السياسية وال يميلون لالهت

موارد له وان كان معظمهم يضطر للمشاركة بطريقة أو بأخرى في أوقات األزمات أو 

  عندما يشعرون أن مصالحهم مهددة أو بان ظروف حياتهم معرضة للتدهور.

لقائمة وهم أولئك الذين يعملون خارج األطر الشرعية ا :المستوى الرابع: المتطرفون سياسياً 

بصفة عامة أو المجتمع ويلجئون إلى أساليب العنف، والفرد الذي يشعر بعداء تجاه 

اتجاه النظام السياسي بصفة خاصة إما أن ينسحب من كل إشكال المشاركة وينضم 

إلى صفوف الالمبالين وٕاما أن يتجه إلى استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة 

  ).285- 284: 2001والعنف (عليوة ومحمود،
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 óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@Þya‹à@ @

  :وهي كما يلي ،مراحلبأربع  سيةلمشاركة السياا تمر

على  قضايا العامة واألحداث السياسيةويندرج تحت ذلك متابعة ال االهتمام السياسي: .1

 معشتراك الابفترات مختلفة قد تطول أو تقصر، باإلضافة إلى متابعة األحداث السياسة 

م في العمل، والتي قد تزداد وقت األزمات أو في أثناء الحمالت زمالئه مععائالتهم أو 

 االنتخابية.

على المجتمع تعني المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في و  المعرفة السياسية: .2

المستوى المحلي أو القومي مثل أعضاء المجلس التشريعي والشخصيات الوطنية 

 سياسية.والمرشحين السياسيين والوزراء والقيادات ال

ويتمثل في المشاركة في الحمالت االنتخابية بالدعم والمساندة  التصويت السياسي: .3

 المادية من خالل تمويل الحمالت ومساعدة المرشحين وبالمشاركة في التصويت.

وتتمثل في االتصال باألجهزة الرسمية وتقديم الشكاوى وااللتماسات  المطالب السياسية: .4

  .)285: 2001ومحمود، (عليوة التطوعية اتلجمعياألحزاب وا يواالشتراك ف

 óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@˜÷b—‚@ @

  : كالتالي ة بمجموعة من الخصائصيالمشاركة السياس تتميز

إذ يقوم المواطنون بجهود تطوعية لشعورهم  المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي: .1

 بالمسئولية االجتماعية تجاه القضايا واألهداف.
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فهي ليست سلوكًا فطريًا يولد به اإلنسان أو يرثه، وٕانما هي  ب:المشاركة سلوك مكتس .2

األفراد والمؤسسات مع عملية مكتسبة يتعلمها الفرد أثناء حياته ومن خالل تفاعالته 

 الموجودة في المجتمع.

فهي تهدف إلى اشتراك كل فرد من  المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة: .3

ن مراحل التنمية، في المعرفة والفهم والتخطيط والتنفيذ في كل مرحلة مالمجتمع أفراد 

 واإلدارة واالشتراك والتقويم وتقديم المبادرات والمشاركة في الفوائد والمنافع.

من أنشطة الحياة بل إن للمشاركة  محدد على مجال أو نشاط: المشاركة ال تقتصر  .4

فيها الفرد من خالل  كاقتصادية وسياسية واجتماعية يمكن أن يشار  متعددةمجاالت 

 ها أو فيها كلها في آن واحد.احدإاشتراكه في 

الحق أن يمارسها المجتمع لكل فرد في  المشاركة حق وواجب في الوقت نفسه: .5

ضمن حق لكل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا التي تهمه، وله الحق في انتخاب 

رأى أن الشروط تنطبق عليه، من يراه مناسبا لتمثيله، وله الحق في ترشيح نفسه إذا 

وهي كذلك واجب على كل مواطن في ممارستها، فهو مطالب بأن يؤدي ما عليه من 

إلحداث التغيير الالزم نحو التوجه التنموي في  همعالتزامات ومسؤوليات تجاه قضايا مجت

 المجتمع.

ة فهي هدف ألن الحياة الديمقراطية الحقيقي :المشاركة هدف ووسيلة في آن واحد .6

تقتضي مشاركة المواطنين في هذه المسؤولية االجتماعية، كما أنها وسيلة لتمكين 

نحو الرقي والرفاهية والحياة المجتمع المواطنين من لعب دور محوري في النهوض ب

 .)62:2012-63عملية التنمية (الحورش،دفع الكريمة، والمساهمة في 
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ي تترجم أي أعمال فعلية وتطبيقية سلوك واقع السياسية المشاركةكما يرى الباحث أن 

، فهي ليست فكرة مجردة تحلق في األجواء وال تهبط إلى وواقعها وثيقة الصلة بحياة الجماهير

  مستوى التنفيذ.

 

 Ðaì†Ê@óï�bï�Üa@óØŠb“¾a 

كان هذا أسواء  هي كل ما يحرك السلوك اإلنساني ويدفعه نحو هدف محدد عالدواف

، فمنها ما هو فطري لهبشكل ال حدود تتنوع و دوافع وتتعدد ال، وجدانياً السلوك حركيًا أم ذهنيًا أم 

ومنها ما هو مكتسب، ومنها ما هو مرتبط بالحاجات البيولوجية األساسية كالطعام والشراب 

والجنس واإلخراج والتنفس، ومنها ما هو مرتبط بالحاجات النفسية واالجتماعية كاألمن والتقدير 

من  عالدافعية تنب بما أنو  ،ات واالنجاز والمشاركة والحب والمعرفةواالنتماء وتحقيق الذ

أو قوى محركة لسلوك  يمكن اعتبارها بمثابة طاقات كامنة فانه الحاجات األساسية عند اإلنسان،

بدرجة عالية من التميز والتفرد، لذلك ال يمكن دوافع هذه الحاجات ،وتتميز الإشباع اإلنسان نحو 

  .)24: 2012، (بركات وصبيحة نساني دون معرفة الكوامن الدافعة لهتفسير السلوك اإل

 

للمشــاركة السياســية ويمكــن أن  الفــرددوافــع  تشــكل التــي مجموعة من األســباب هناكو 

  يجملها الباحث فيما يلي :

  : الفرد نفسية لدىالرغبات الحاجات و ال عإشبا )1

نسان يمارسها من ) أن المشاركة هي حاجة نفسية لدى اإلAlportيرى البورت (

مع " أن تحقيق الذات يتطلب عالقة هادفة Stoneأجل تحقيق ذاته، ويؤكد ستون "
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" الذي قرر Adlerاآلخرين، وهي فكرة عبر عنها الكثير من علماء النفس وخاصة أدلر "

  .أن تطور االهتمام االجتماعي والمشاركة تعتبر ضرورة للصحة النفسية

  .)155: 2008(حسن،                                                              

  تعبير عن الوعي السياسي:ال )2

من الواجب الوطني كنوع المشاركة مع فالعديد من المشاركين السياسيين يتعاملون 

وكمسؤولية وطنية يجب أال يتقاعس المواطن الحقيقي عن القيام بها، فالمشارك هنا يربط 

وواجباته تجاه هذا المجتمع، المجتمع ا لكونه جزءًا من بين الحقوق التي يحصل عليه

  المشاركة كواجب وطني.مع وبالتالي يتعامل 

 وظيفي أفضل:لموقع طلب لمنصب أو  )3

فيها  ونللعمل المريح أو المربح ويجدواقع يجد الشباب في السلطة ومؤسساتها م

مكنوا من في العمل السياسي بحماسة حتى يت نفينخرطو  طموحاتهممع ما يتناسب 

تحقيق طموحاتهم إما بالوصول إلى البرلمان أو قيادة حزب من األحزاب وحتى الوصول 

  إلى مراكز القيادة السياسية.

 الخوف من النظام السياسي: )4

لدى الشرائح وخاصة  من المشاركة يوجد في بعض دول العالم الثالث عوهذا النو  

تصويت في االنتخابات أو الخروج في األمية، فأفراد هذه الجماعات يرون الالتقليدية و 

تدعو له الدولة أمورًا سلطوية وأوامر صادرة من أعلى ما مع مظاهرة أو المشاركة في تج

لها، وهم يعتقدون أن االستنكاف عن المشاركة بمثابة تحد للسلطة  ععليهم سوى الخضو 

ه يسارعون وعلي ،موقف مضاد لها وأن السلطة سوف تعلم بأمرهم ويمكنها أن تعاقبهمو 

  الخوف. عللمشاركة بداف
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 التضامن العائلي أو القبلي: )5

ميول أو اتجاهات سياسية وال يرغب في شغل أي  ةال تكون له أيهنا  فالمشارك   

منصب سياسي وال ينتمي ألي حزب أو تنظيم سياسي ولكنه يشارك في االنتخابات مثًال 

من المشاركة يعد آنيًا النوع ذا ليدعم أخًا له أو قريبًا أو صديقًا ليضمن نجاحه، وه

  وظرفيًا.

 أداة للتعبير عن المطالب: )6

في  كوقد تكون المطالب ذات صبغة نقابية أو سياسية أو اجتماعية، فالمشار    

في االنتماء لحزب سياسي، يكون دافعه لذلك تلبية  أو استفتاء للرأي أو االنتخابات

  . )147:2011-148،مطالب يرى أنه بهذه المشاركة سيحققها (أبراش

 تمثل أحد أهم الدوافع للمشاركة الساسية وذلك التعاليم والقيم الدينيةى الباحث أن وير 

التي تحث على التعاون والتكامل والمشاركة فقد قال تطبيقًا لآليات القرآنية والسنة النبوية المباركة 

كما قال )، 2:ة(المائدة،آي "ُنوْا عََلى اإلِْثِم وَاْلُعْدوَانِ "َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبر َوالتْقَوى َوَال َتَعاوَ  :تعالى

  )159عمران،آية:  (آل  "َوَشاِوْرُهْم ِفي األْمرِ  اْعُف َعْنُهْم وَاْسَتْغِفْر َلُهمْ " :تعالى

مــا تشــاَوَر قــوٌم قــط إالّ  "قــال  رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمكمــا ورد فــي الســنة النبويــة أن و 

  ).100، ص285 رقم الحديث،1(البخاري،ج "رِهمُهدوا ألرشِد أم

 óï�bï�Üa@óØŠb“¾aì@ðÉàb§a@lbj“Üa 

 مراحل السلم التعليمي فحسب آخرتمثل الجامعة قمة الهرم التعليمي ليس لمجرد كونها 

 وهي الطاقات البشريةللمجتمع بمهمة خطيرة تتمثل في تنمية الثروة الحقيقية ع لطتض ألنهابل 

ويسهم في الرقي بالطلبة  وحاجاتهالمجتمع امعي دورًا كبيرًا في تلبية متطلبات يؤدي التعليم الجو 

وخلق كادر بشري مدرب ومؤهل المتسارع لحضاري تربويًا ومهنيًا وتعليميًا لمواكبة التطور ا
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للمشاركة المجتمعية الفاعلة، فمن خالله يتشكل فكر اإلنسان ويزداد عمقًا واتساعًا وبواسطته 

الجامعة بمفهومها الحديث غير تقليدي فهو ال ودور الثقافي والسياسي واالجتماعي، عيه يزداد و 

يقف عند تلقين العلم والمعرفة بل يتعداه إلى االهتمام بإعداد الفرد وبناء شخصيته عقليًا وبدنيًا 

الحياة  دورًا مهما في يؤدي وليس هناك من شك في أن التعليم الجامعي اونفسيا واجتماعي

  .لمواطناو للمجتمع أساسيا من آليات تكوين الوعي السياسي  جزءا ويعدية للمجتمعات السياس

 :مفهوم الشباب الجامعي 

طبيعية، بل  بما تملكه من إمكانيات مادية أو موارد أو تقدمها قوة أي دولة لم تعد تقاس

رص كل حم تالمؤثرة في تقدمها وتطورها، ومن ث لأصبحت اإلمكانيات البشرية تشكل أهم العوام

وقادة  الشباب هم مستقبل األمة الواعد، فدولة على رعاية شبابها واعتبارهم الهدف األول للتنمية

في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية المجتمع على عاتقهم تطور يقع الغد ورجاله الذين 

وده تحوالت واالجتماعية والثقافية وعلى أيديهم تتحقق أهدافه وطموحاته في عالم متطور تس

  سريعة ومتباينة.

ويختلف مفهوم الشباب باختالف المجتمعات وباختالف وجهات النظر المتعددة للعلماء 

والتحليل في  باالهتمام يحظىوأصبح مفهوم الشباب  ،وثقافته وخبرته هكل حسب تخصص

لمجتمع لذلك إلى ما يمثله الشباب من قوة يرجع المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء و 

بأنها مجتمعات فتية يمثل  ،الفلسطينيالمجتمع ومنها  ،وتوصف المجتمعات العربيةبأكمله، 

الفلسطيني المجتمع الشباب القاعدة العريضة في تكوينها السكاني، حيث بلغت نسبة الشباب في 

   .ملتحقون بالتعليم هم% من45 ما يقارب% من إجمالي السكان، 30حوالي 

  )2:2011(الجهاز المركزي لإلحصاء،                                               
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مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسان حيث يكتسب خاللها تعد و 

مجموعة من المهارات المختلفة سواء أكانت اجتماعية أو عقلية أو نفسية والتي تنعكس على 

  .الذي يعيش فيه عالمجتمآلخرين في امع تدبير شؤونه وتنظيم عالقاته 

وتعرف مرحلة الشباب على أنها مرحلة من مراحل عمر اإلنسان تتحدد بمقياس زمني 

يمثلها المعيار البيولوجي المميز لتلك المرحلة أو بمقياس  ،في ضوء خصائص متماثلة

أو بمقياس سيكولوجي أو  عالتي يمر بها المجتم عسوسيولوجي يعتمد على طبيعة األوضا

   .الخاص عباعتبارها مرحلة تشكل مجموعة من االتجاهات السلوكية ذات الطابسلوكي 

  .)178:  2009(أبو المعاطي،                                                             

والشباب الجامعي هم األفراد الذين تم اكتمال نموهم البيولوجي من الناحية البنائية 

ولية االجتماعية، كما يتميزون ؤ والحيوية والقدرة على تحمل المس الطاقةوالوظيفية، ويتميزون ب

  .بالنضج العقلي والقدرة على التعلم واتخاذ القرار والقدرة على تمييز ما ينفعهم وما يضرهم

   )3285: 2011(حجازي،                                                           

بهدف الحصول على شهادة علمية ويكتسب من خالل  وهم كل من يلتحق بالجامعة

   ).730:  2011(الجرواني ، التحاقه بالجامعة بعض المهارات العملية والثقافية واالجتماعية 

يمثلون الشريحة  فهم، وال شك أن فئة الشباب الجامعي لها أهمية خاصة في أي مجتمع

واألكثر قدرة على التفاعل  حركة لبناء المستقبلالدافعة الم الواعية المتعلمة األكثر تثقيفًا والقوة

إحاطة هؤالء الشباب بكل أساليب التوجيه السليم والتربية  يضرور ال لذا فمن ،واالندماج والعطاء

فيه مشاركين في  نيكونو و متغيرات العصر بشكل ايجابي مع األخالقية التي تجعلهم يتفاعلون 

ات الفكرية التي تهب من كل حدب وصوب في صامدين في وجه التيار  وهمومه قضايا وطنهم

   .االنفتاح متعدد األقطاب الفكرية عالم شديد
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  :تطورالجامعات الفلسطينية النشأة وال

الذي مع وتعني التج Universitiesمأخوذ من كلمة  Universityاصطالح جامعة  إن

تخدمت كلمة يضم أقوى األسر نفوذًا في مجال السياسة من أجل ممارسة السلطة وهكذا اس

األساتذة والطالب من مختلف البالد والشعوب، وتعد الكلمة العربية مع الجامعة لتدل على تج

مع "الجامعة" ترجمة دقيقة للكلمة االنجليزية المرادفة لها، ألنها في مدلولها العربي تعني التج

  .)21:  2005(الصغير،جميع والت

صول على المعرفة والعلم والتواصل لحف الطلبة بهدف ااآلفيه مع والجامعة مكان يتج

  ). Boulton &Lucas,2008:2وتبادل األفكار فيما بينهم (

 إلى أن البيئة الجامعية هي ذلك الكيان االجتماعي الذي يعيش  )2006ويشير الزيود (

اتذة والطالب، المناهج الدراسية الطالب داخل الحرم الجامعي ويتفاعل معه، كالعالقات باألس فيه

 جان الطالبية، والمكتبة، المطاعم، االتحادات والمجالس الطالبية، األندية واللنشطة الجامعيةاألو 

  ).121، 2006... الخ (الزيود،

وتعود الجذور التاريخية لنظام التعليم العالي الفلسطيني إلى سنوات األربعينيات من القرن 

إذ لم يكن  تعليم العالي في الخارجمؤسسات الالماضي عندما بدأ الكثير من الطلبة بااللتحاق ب

هناك أية مؤسسات داخل فلسطين، وقد كان التوجه الرئيسي للطلبة في ذلك الوقت ينصب نحو 

كانت تكاليف الدراسة مرتفعة نسبيًا، كما أن بالطبع و  المصرية واألمريكية والبريطانية الجامعات

اقتصرت الدراسة الجامعية إلى حد  لذلكجميع إجراءات القبول كانت صعبة وليست في متناول ال

  .بعيد على أبناء العائالت الميسورة ذات المكانة االجتماعية والسياسية

  )58:2010،برهان(                                                            
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إال أن ضغط  يون إنشاء جامعة خاصة بهم حاول الفلسطين وفي فترة االنتداب البريطاني

حركة الصهيونية ومعارضة حكومة االنتداب البريطاني حالت دون تأسيس جامعة في فلسطين ال

تحت ذريعة أن إنشاء هذه الجامعة سيلحق الضرر بالتعليم العالي العبري في البالد، ومما 

م وما فرضته هذه النكبة من تحديات 1948يفتخر به الشعب الفلسطيني أن ردة فعله في عام 

أبناء الشعب الفلسطيني على التعليم العالي كوسيلة للبقاء وٕاثبات الوجود، فتزايد أدت إلى إقبال 

االهتمام بالتعليم العالي، برغم ما ترتب عليه من سفر أبناء الشعب الفلسطيني إلى بلدان العالم 

ى إال أن اإلحصائيات دلت عل ا أولياء األمورالمختلفة للتعلم، ورغم النفقات الباهظة التي يتكبده

طلبة في السكان تفوق نسبة المجموع أن نسبة الطلبة الفلسطينيين في مختلف مراحل التعليم إلى 

% من الناجحين في الثانوية العامة من أبناء الشعب الفلسطيني 75وأن  الدول العربية المجاورة 

م ه ية% من خريجي الجامعات العرب10وأن  جامعاتيواصلون دراستهم في المعاهد العليا وال

فلسطينيون، فكل هذه العوامل أدت إلى التفكير بإنشاء جامعات فلسطينية تعني بقيم الشعب 

   .الفلسطيني وتجربته الخاصة في الحفاظ على وجوده وصموده على أرضه

  )3- 2:  2008(عثمان ،                                                            

م لم 1967قبل عام انه  )29:2005لحقوق االنسان (تقرير المركز الفلسطيني يشير و 

وكل ما كان قائمًا كان عبارة  األراضي الفلسطينية المحتلة يكن هناك مؤسسات تعليم عاٍل في

برز منها دور المعلمين التابعة لوكالة  تدعى في ذلك الوقت بدور المعلمينمع عن كليات مجت

نشأتها الحكومة األردنية، باإلضافة إلى بعض الغوث الدولية (أونروا) وبعض الكليات التي أ

   .الكليات الخاصة مثل كلية بيرزيت وكلية النجاح في نابلس، والكلية العربية في القدس

مختلفة عن باقي الجامعات العربية  وقد كانت ظروف النشأة للجامعات الفلسطينية

ظل االحتالل اإلسرائيلي الذي  فقد واجه التعليم الجامعي الفلسطيني تحديات كبيرة في والعالمية
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سعى للتضييق على الجامعات من خالل فرض مجموعة من القيود على إجراءات منح 

التراخيص للمباني ومرافق الجامعات الجديدة كما ساهم في تعطيل استيرادها لِألجهزة العلمية 

  والبحثية والمواد التي تحتاجها الجامعات.

دفع م 1967ل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام الذي تغير بعد االحتالع إن الواق

وفي  يط والتفكير حتى في مجال التعليم،الفلسطيني إلى االعتماد على نفسه في التخطالمجتمع ب

هذا المجال فإن عدم وجود مؤسسات قيادية تعليمية أعطى دورًا أكبر لألشخاص ذوي النفوذ 

أولى  تكانو م المبادرة في هذا المجال، االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي لألخذ بزما

التي أعلنت عن تطوير التخصصات التي تدّرسها إلى  م1972بادرات في كلية بيرزيت عام الم

م أعلنت مدارس الفرير في القدس عن تحويلها إلى جامعة 1973درجة البكالوريوس، وفي عام 

في الخليل إلى جانب كلية م افتتحت كلية أخرى 1980أطلق عليها جامعة بيت لحم، وفي عام 

وتطورت كلية النجاح في نابلس إلى  م لتشكال جامعة الخليل،1971ت عام الشريعة التي تأسس

م تأسست الجامعة اإلسالمية 1978بعد أن كانت كلية متوسطة، وفي عام  م1977جامعة عام 

في القدس شكلت  كليات جامعيةأربع في غزة، وفي نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات انطلقت 

ما يعرف باسم جامعة القدس، وأخيرًا وبعد بداية العقد األخير من القرن الماضي تأسست جامعتا 

األزهر وجامعة القدس المفتوحة، وتطورت كلية التربية في غزة لتصبح جامعة األقصى في بداية 

  ).30:  2005(المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، األلفية الثالثة 

أوائل التسعينات أنشئت وزارة التعليم العالي  د السلطة الوطنية الفلسطينية فيوجو  بعدو 

 مؤسسات التعليم العاليشهدت و  لتشرف وتدعم نمو التعليم العالي الفلسطيني، م1996عام  في

 ) مؤسسة منها:49( إلى م2011عام ها حتى وصل عدد الفلسطينية نموًا وتطورا متسارعاً 

في مؤسسات التعليم ينخرط و  ) كلية متوسطة ،20ة جامعية، و() كلي15، و() جامعة14(
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الب وطالبة في جامعة ) ألف ط64منهم حوالي ( ) ألف طالب وطالبة214حوالي ( العالي

    ).2: 2011(وزارة التعليم العالي،الدليل اإلحصائي،القدس المفتوحة وحدها 

فصيل كونها تمثل ويعرض الباحث فيما يلي جامعة القدس المفتوحة بشيء من الت

  الدراسة الحالية.مع مجت

 جامعة القدس المفتوحة: �

الشعب  حاجةانطالقًا من  1975عام  في بدأ التفكير في إنشاء جامعة القدس المفتوحة

الفلسطيني للتعليم العالي في ظل ظروفه السكانية واالجتماعية واالقتصادية تحت االحتالل 

لفلسطينية قامت منظمة اليونسكو بإعداد دراسة الجدوى اإلسرائيلي وبطلب من منظمة التحرير ا

عام المشروع ، واقر المجلس الوطني الفلسطيني م1980لتي استكملت عام االجامعة  علمشرو 

م حين افتتح 1985م إال أن ظروفًا قاهرة حالت دون المباشرة في تنفيذه حتى أواخر عام 1981

ة الثانية للجامعة والتي تركز العمل فيها على مقر الجامعة المؤقت في عمان حيث بدأت المرحل

م باشرت 1991إعداد الكليات والمناهج وٕانتاج المواد التعليمية، وفي النصف الثاني من عام 

الجامعة خدماتها التعليمية متخذة من مدينة القدس الشريف مقرا رئيسا لها وأنشأت فروعا لها في 

حد الفلسطيني وأالمجتمع بحت جزءا من نسيج المدن والبلدات الفلسطينية الكبرى حيث أص

  ). 4: 2013مكوناته الرئيسية (دليل جامعة القدس المفتوحة،

وتتبنى الجامعة نظام التعليم المفتوح، وهو نظام تعليمي يساهم في ديمقراطية التعليم 

وهو فرص االلتحاق بالتعليم الجامعي لمن لم يستطيعوا االلتحاق به لسبب او آلخر، ع حيث يوس

بصرف النظر عن  لطلبةامع تعليم يتصف بالمرونة في طرق التدريس و المقررات، ويتعامل 

  ).100:2010أعمارهم أو أماكن إقامتهم (شحاتة،
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ويقوم نمط التعليم المفتوح على مرتكزات التعلم الذاتي واستقاللية المتعلم، وعلى استثمار 

ية والسمعية والبصرية التي أنتجها التطور الهائل الوسائط التقنية المتنوعة: المكتوبة وااللكترون

  في مجال التقنيات التربوية وتقنيات االتصاالت ونقل المعلومات. 

  )2013(جامعة القدس المفتوحة، دليل الطالب:                                       

شكلت نقطة وتعد جامعة القدس المفتوحة من الجامعات الرائدة في الوطن العربي والتي 

بداية عملية وانطالقة حقيقية للتعليم المفتوح في الوطن العربي، فقد استطاعت الجامعة وخالل 

مسيرة عشرين عامًا من نشر وترسيخ وتطوير نظام التعليم المفتوح بالرغم من التحديات 

الل، والصعوبات التي واجهها النظام التعليمي الجديد والعقبات والصعوبات التي وضعها االحت

اتحاد الجامعات العربية في إعداد أدلة الجودة المالئمة العتماد مع كما ساهمت بالشراكة 

  ).  2012جامعات التعليم المفتوح (جامعة القدس المفتوحة، دائرة التخطيط:

، في مختلف أنحاء األراضــي الفلســطينيةالواسع وتتميز جامعة القدس المفتوحة بانتشارها 

ألــف طالبــا وطالبــة  65م إلــى مــا يقــارب 1991مئــات فــي عــام ع ا من بضعدد طلبتهارتفع حيث 

 22الجامعــة فــروع % من طلبة الجامعات الفلسطينية ، وبلغ عدد 30م، يمثلون نحو 2012عام 

غــزة موزعــة جغرافيــا فــي محافظــات قطــاع فــي فــروع  5فرعــًا فــي الضــفة الغربيــة و  17فرعــًا منهــا 

تخصصـــًا ضـــمن خمـــس  24، رفـــح)، وتقـــدم الجامعـــة (شـــمال غـــزة، غـــزة، الوســـطى، خـــان يـــونس

ــــا والعلــــوم التطبيقيــــة، وكليــــة الزراعــــة، وكليــــة التنميــــة االجتماعيــــة  ــــات هــــي (كليــــة التكنولوجي كلي

   .واألسرية، وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، وكلية التربية)

  )2013فتوحة، (دليل جامعة القدس الم                                               
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  :الحركة الطالبية الفلسطينية

في الحياة السياسية  ومشاركة أبرز القطاعات فعالية وحضورا منالحركة الطالبية  تعد

، الداخلي للعديد من الدولواقع ال في صياغة هذه الشريحة الشبابية ساهمت قد، فمجتمعاتلل

   .مارواالستع االحتاللخاصة تلك الشعوب التي كانت في مواجهة 

 نظراً  مسيساً  شباباً  بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة خاصة، يعد الشباب الفلسطينيو 

العربي الصهيوني والظلم الصراع لقسوة الظروف التي عايشها الشعب الفلسطيني منذ بدء 

عليه والذي أدى إلى تشكيل الوعي السياسي للشباب الفلسطيني تجاه قضيته  عالتاريخي الذي وق

الشباب الوقود الممول لمسيرة الثورة  وقد شكل ،في العمل السياسي بأنواعه لالنخراطفعه والذي د

 ،أطيافها الفكرية اختالفسية على والعمل الفلسطيني خاصة في أطر الحركة الوطنية السيا

تشكيل األحزاب السياسية الوطنية واإلسالمية والقومية  حيث كان لهم الدور الطليعي البارز في

تفجير الثورة الفلسطينية المعاصرة ،  رية قبل انطالق الثورة ثم كان لهم الدور األبرز فيواليسا

  .االحتاللالفلسطينية ضد  االنتفاضاتكما ساهموا بشكل بارز ورئيس في 

القرن  عإلى مطل السياسية للشباب الفلسطيني مشاركةوال الحركة الطالبية بداياتع وترج

 النوادي إنشاءلعثماني وحلول االنتداب البريطاني، من خالل نهاية الحكم اع الماضي، أي م

م، ثم جمعية 1908العربي" التي تأسست في القدس عام  اإلخاءمنها "جمعية  كانو  تجمعياوال

م وهي جمعية طالبية هدفت لتقوية الروابط بين 1912" التي تأسست عام األخضر" العلم 

نابلس جمعية مكافحة الصهيونية وفي العام تأسست في  م1913وفي العام  ،الطالب العرب 

  .في القدس "النادي العربي"أسس الحاج أمين الحسيني  م1918

  )49:2008،(عثمان                                                                 
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المؤتمر الطالبي الفلسطيني األول في مدينة عكا  أنعقدم 1929وفي أعقاب أحداث ثورة 

 واالنتدابعلى الهجرة الصهيونية  احتجاجاً الدعوة إلى اإلضراب العام  وصياتهتن من وكا

وتأججت  ،ويدعمها سرا وعالنية سهل هذه الهجرة اليهودية المنظمةالبريطاني الذي كان ي

البريطاني في فلسطين وفي هذه الفترة  االنتدابضد  م1936المشاعر الفلسطينية خالل ثورة 

باإلضراب الكبير ،  االستمرارلبة فلسطين في مدينة يافا حيث أيد المؤتمر مؤتمر لجان ط عقد

األراضي لليهود ، وتعميق  عبي عمجلة توعوية لمن هالضرائب ، إضافة إلى نشر دفع عدم  عوشج

  .األريافو  الطالبية في القرى واألنديةوتشكيل لجان الطلبة  األجنبية عفكرة مقاطعة البضائ

  )351:  2011(يوسف،                                                             

من ساحات الخارج  للشباب الفلسطيني السياسي اتخذ العمل م1948نكبة عام بعد و 

الشباب الجامعيين الدارسين في الجامعات العربية على  أوساطوتركز في  األساسيمركز نشاطه 

م وتوج هذا النشاط بإنشاء 1954تأسست عام  شكل روابط وكان أقدمها رابطة القاهرة التي

وقد شكل االتحاد  م،29/11/1959في  األولاالتحاد العام لطلبة فلسطين الذي عقد مؤتمره 

عقود عنوانًا رئيسيًا للشباب الفلسطيني في الجامعات العربية وفي مناطق  ةوعلى مدار ثالث

بعد نكسة عام  ثورة الفلسطينية المعاصرةال بداياتمع ، و الشتات وفي المحافل العربية و الدولية

وما يميز هذه م وظهور العمل الفصائلي بدأت مرحلة جديدة من العمل السياسي للشباب، 1967

المرحلة هو أن المشاركة السياسية للشباب كانت بمثابة العصر الذهبي حيث كانت بصمات 

السياسية  األحزابطًا في الشباب واضحة دون إي التباس وكان الشباب بجهده الرئيسي منخر 

على رأس الهرم  عبعناوينها الصريحة والمباشرة واالهم أن الشباب أنفسهم هم من كان يترب

  .)51:  2008القيادي فيها حيث كانت السمة العامة لتلك الفصائل سمة الشباب (عثمان،
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ع المجتمم شكلت الحركة الطالبية طليعة شرائح 1987وخالل االنتفاضة األولى عام 

الفلسطيني في المقاومة واالحتجاج، حيث كان للطالب دور واضح ومؤثر في تلك الفترة، 

وتعرض الكثير من قيادات الحركة الطالبية لالعتقال، وشهدت هذه المرحلة تنافسا شديدا بين 

الكتل الطالبية وصل إلى حد التصادم، إال أن مشاركة الطلبة في االنتخابات داخل الجامعات 

  .)151:2003سعيد،ة وصالبتها في مواجهة االحتالل (إقوة الحركة الطالبي أبقت على

شهدت الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية تراجعًا منذ منتصف التسعينات و 

  أهمها:ويعود ذلك إلي عدة أسباب الفلسطيني، واقع ملحوظًا من حيث مكانتها وقوة تأثيرها في ال

تعمل  الطالبية القياداتالنقابي حيث أصبحت  طغيان العمل الحزبي على العمل .1

ضمن إطار حزبي ضيق وما عليها إال تنفيذ تعليمات وقرارات وتوجيهات المسئولين 

 .)362:2011 ،يوسف( عنها في األحزاب التي تنتمي إليها

دور الحركة تراجع الطريقة التي تعمل بها الكتل الطالبية كانت أيضا سببا رئيسيا في  .2

يث أنها تنشط داخل وخارج أطار مجلس الطلبة وكأنه غير موجود رغم الطالبية، ح

 .انه الجهة الرسمية الوحيدة التي تمتلك الشرعية بناء على نتائج االنتخابات الطالبية

  )148:2003(اسعيد،                                                               

كة تي أدت الى تراجع قوة وتأثير الحر ويضيف الباحث بعض االسباب االخرى ال

  من وجهة نظره، وهي كما يلي: الطالبية في الواقع الفلسطيني

جعل الحركة الطالبية  مما الوعي لدى قيادات العمل الطالبي تراجع مستوى  .1

 والفصائل السياسية المختلفة. سهلة االنقياد من قبل األحزاب

الفصائل الفلسطينية والذي يكرس ثقافة و  ألحزابل الخطاب السياسي االقصائي. 2            

  .كراهية ورفض قبول اآلخر المختلفالتعصب وال



- 38  - 
 

تغليب المصالح الحزبية والفصائلية على المصالح الوطنية العليا، إضافة إلى حالة  .3

  الفلسطيني.المجتمع االنقسام والتفتت التي يعيشها 

ية المتنوعة التي خاضت صراعًا حزاب الفلسطين) أن األ1240:2011ويرى الشامي (

اة والديمقراطية، لم تحقق هذه االحتالل الصهيوني بهدف تحقيق الحرية واالستقالل والمساو مع 

فيما بينها مما أدى الصراع هداف ولم تتوحد وطغى كثير من التناقضات على عملها، وزاد األ

  لى حالة االنقسام بدًال من التوحد لمواجهة االحتالل.إ

ــــى أويخلــــص  الحركــــة الطالبيــــة ومشــــاركة الشــــباب الفلســــطيني فــــي العمــــل  نالباحــــث إل

ر هـــذا ن تعثّــي العمــل الــوطني بمختلـــف أشــكاله، وإ السياســي كــان لهــا الـــدور الريــادي والمتقــدم فـــ

تــأثر الشــباب الفلســطيني بــالتطورات والتغيــرات ي إذ من الطبيعي أن ،مر بمنعطفات عديدةالدور و 

الركــود واليــأس و  االنقيــاد عــاني مــن حالــةي ، فأصــبحالقضــية الفلســطينيةالسياســية التــي مــرت بهــا 

حالة من المراوحة في دائرة مغلقة ويجــد نفســه أســير   اليومكما يعيش  أحيان كثيرة، في واإلحباط

   الفلسطيني بأكمله.المجتمع التي يعيشها السياسي  والتشرذم حالة االنقسام
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وســيلة للتقــدم الفــردي و  دعــائم الحيــاة المجتمعيــة المهمــة إحــدىاالجتماعيــة  ؤوليةتعــد المســ

 اآلخـــرينولية تجـــاه نفســـه وتجـــاه ؤ مـــدى تحملـــه للمســـبفقيمـــة الفـــرد فـــي مجتمعـــه تقـــاس  ،اعيوالجمـــ

يير ويؤدي إلى االلتزام بالمعا يصقل الشعور بالواجب لدى الفرد ولية االجتماعيةؤ بالمس واإلحساس

ولية االجتماعيــة ؤ ضــعف المســأمــا ، أفرادهوتآلف المجتمع التي تؤدي إلى وحدة  اإلنسانيةوالقواعد 

  يعد عامًال سلبيًا هدامًا للمجتمع.فنعدام الضمير او 

بمســــــئوليتهم نحــــــو أنفســــــهم المجتمــــــع أفــــــراد  وٕاحســــــاسإن صـــــحوة الضــــــمير االجتمــــــاعي 

بصفة عامة هي ركــن هــام وأساســي  اإلنسانيتمع المجومجتمعهم والبيئة والنظام من حولهم وأفراد 

شريعة الغاب حيــث يأكــل القــوي الضــعيف والكبيــر  عفي الحياة وبدونها تصبح الحياة فوضى وتشي

  .)3: 2001( الحارثي،  و الفردية األنانيةيطحن الصغير وينعدم التعاون وتغلب 

والشــعور باالنتمــاء اليهــا تعبــر عــن ارتبــاط الفــرد الوثيــق بالجماعــة  والمســؤولية االجتماعيــة

ول اجتماعيـــًا هـــو فـــرد يهـــتم ئوالعمـــل علـــى تطويرهـــا، فـــالفرد المســـوالرغبـــة الشـــديدة بالحفـــاظ عليهـــا 

الــزمالء ويحتــرم مــع عــاون ويتالمجتمــع بمناقشــة وفهــم المشــكالت االجتماعيــة والسياســة العامــة فــي 

وال  يــة،م الواجبــات االجتماعتــراهم ويبذل الجهــد فــي ســبيل المحافظــة علــى ســمعة الجماعــة واحءآرا

ذلــك الفــرد الــذي يــؤدي مــا عليــه مــن  ،فــي حاجــة للفــرد المســئول اجتماعيــاً شــك أن مجتمعنــا اليــوم 

  .التزامات دون الحاجة إلى الرقيب أو المتابع

الــذي المجتمــع ولية مــن الصــفات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا كــل فــرد فــي ؤ تحمــل المســإن 

 إذا، أمــا عاضــدوت عولية ارتقــى المجتمــؤ كل فرد أن يتحمل المســ عطاإذا استتطور، فالتقدم و ال ينشد

مســئولياته  لقــياتكــالي ي عدى هذا إلى تكــوين مجتمــولية أؤ غير قادرين على تحمل المس أفرادهكان 

، وبالتــالي األخــرىغيــره مــن المجتمعــات ممــا يــؤدي إلــى حــدوث فجــوة بينــه وبــين المجتمعــات  علــى
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قضــية  ؤوليةالمســموضــوع لــذا يصــبح  ،فســية فــي المجتمــعات شخصــية وضــغوط نحــدوث اضــطراب

 لما تنطوي هتمام بها داخل البيئات المختلفةودينية وقيميه تستدعي اال وأخالقيةتربوية واجتماعية 

  .)13: 2009(قليوبي، اإلنسان عليها من دالالت لحياة 

النفســـي أكثـــر مـــن تحقيـــق التكيـــف  اإلنســـان يقـــربالشـــعور بالمســـئولية وتحمـــل تبعاتهـــا ف

بطـــرق  اإلنســـانعتـــرض وتحقيـــق التوافـــق النفســـي االجتمـــاعي وتخطـــي العقبـــات والصـــعاب التـــي ت

 اولية كــانو ؤ أكثر مس األفرادأنه كلما كان إلى ) ,Glasser 1986ويشير جالسر (، مباشرة تكيفيه

انـــاة التعاســـة والمع، و الســـلوك المســـئول هـــو الـــذي ينـــتج عنـــه الصـــحة النفســـيةو  أكثـــر صـــحة نفســـية

  .)36: 2011(بشرى، سببًا لها ولية وليستؤ شخصية هي نتيجة لعدم المسال

ن الفــرد يتحمــل ســلوكه الخــاص ؤولية االجتماعيــة هــو شــعور ذاتــي بــأن الشــعور بالمســإ 

دون تقــاعس او تــردد، والمســؤولية تعبــر عــن النضــج مــا يفعــل ويــتحمس لــدوره فــي الحيــاة بع ويقتنــ

كــون علـــى اســتعداد للقيــام بنصــيبه كفــرد يحقــق مصـــلحة النفســي للفــرد الــذي يتحمــل المســؤولية وي

          .)94،2002(الشايب، مجتمعال

فإن أهميتــه المجتمع  أفرادولية االجتماعية مطلبًا اجتماعيًا لكافة ؤ كان االهتمام بالمس وٕاذا

وخاصــة طلبــة  أال وهي فئة الشبابالمجتمع عندما يستهدف فئة كبيرة وهامة من هذا  أعظمتكون 

ولية تنميــة ؤ علــى عاتقهــا مســيقــع الفئــات التــي أبــرز  فئــة الشــباب الجــامعي مــنتعــد و  معــات،الجا

خاصــة كالقــدرة علــى العطــاء وبــذل  وٕامكانيــاتلما تتسم بــه هــذه الفئــة مــن ســمات وقــدرات المجتمع 

   .المجتمعية األهدافالجهد في سبيل تحقيق 

ة أكثـــــر مـــــن اهتمامهـــــا وليؤ بهـــــذه المســـــ اإلحســـــاسالجامعـــــات المعاصـــــرة معنيـــــة بتنميـــــة و 

بمقــدار قــدرة طالبهــا علــى ا يبــرز فنجاحهــا فــي تبليــغ رســالته بالمعــارف والمعلومــات التــي تقــدمها،
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مانية والمحافظة على نحو مجتمعهم ومشاركتهم في االنتخابات الطالبية والبرل بمسئولياتهمااللتزام 

  .)343: 2012(الزبون،  وحدة وطنهم

المجتمــع بتنميــة مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة لــدى أفــراد  ومن هنــا تــأتي ضــرورة االهتمــام

قرار الحيــاة لألفــراد ولية االجتماعيــة دورًا هامــًا فــي اســتؤ تــؤدي المســعامــة والشــباب خاصــة، حيــث 

وتحفــظ المجتمع  ةنظمأتعمل على صيانة وتحقق للفرد التكيف النفسي واالجتماعي و  والمجتمعات

  .قوانينه 

 ánuýa@óïÜìü�¾a@ãíéÑàóïÈb@ @

   :لغوياً مفهوم المسؤولية  

ولية : (بوجه عام) حال أو صفة مــن يســأل عــن أمــر ؤ يشير المعجم الوسيط إلى أن المس

عليه تبعته، يقال أنا برئ مــن مســئولية هــذا العمــل، وتطلــق (أخالقيــا) علــى : التــزام الشــخص تقع 

 علــى الغيــر طبقــاً واقــع طــأ البما يصدر عنه قوًال أو عمًال وتطلق (قانونا) على التزام بإصــالح الخ

   )427:  2008اللغة العربية،مع (مج للقانون

ولية بأنها ما يكون به اإلنسان مسئوًال ومطالبا عن أمور ؤ تعرف المس المنجد قاموس وفي

  ).640: 2001(معلوف، اأو أفعال أتاه

  ولية االجتماعية اصطالحًا:ؤ مفهوم المس

عدة مجاالت منها االقتصاد واالدارة والسياسة يستخدم مفهوم المسؤولية االجتماعية في 

وعلم النفس، ليعبر بشكل عام عن توجه قيمي يحفز سلوك الفرد االيجابي واالخالقي في عالقاته 

  ).Lake,2011:13خرين (اآلمع 
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للمنفعة  وٕادراكهشعور الفرد بااللتزام تجاه الجماعة وتعرف المسؤولية االجتماعية بأنها "

  ."خرين والسعي لتحقيق المصلحة العامةاآلمع المتبادلة 

) Hamilton& Flanagan,2007: 445(  

 أسرته نحوولية الفرد عن نفسه ومسئوليته ؤ مس" بأنها )2: 2008( قاسمكما يعرفها 

دينه ووطنه من خالل فهمه لدوره في تحقيق أهدافه واهتمامه باآلخرين من خالل  نحوو  وأصدقائه

  ".العامة األهدافوتحقيق المجتمع في حل مشكالت عالقاته االيجابية ومشاركته 

نفسه وأمام الجماعة وأمام اهللا، وهي الشعور بالواجب  ممسؤولية الفرد الذاتية أماوهي "

  ).286، 2003(زهران،" االجتماعي والقدرة على تحمله والقيام به

اتجاه نفسه  كما تعرف بأنها "مفهوم يعبر عن مدى اهتمام الفرد وٕادراكه لدوره االجتماعي

وتجاه المحيط الذي يعيش فيه، وتحمله لما يترتب على هذا الدور من تبعات، والذي يدفعه 

  ن عمل والمساهمة في حل مشكالتهم".لمشاركة اآلخرين فيما يقومون به م

  ).210:2011(المومني وهياجنة،                                                    

ث مــن التعريفــات الســابقة أن مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة يشــمل العديــد مــن ويالحــظ الباحــ      

للمجتمــع المبادئ كااللتزام واألخــالق والقــيم واالنتمــاء، والتــي تــنعكس فــي ســلوك الفــرد ومــدى فهمــه 

"االلتزام الذاتي للفرد ولية االجتماعية بأنها ؤ رف المسيعالذي يعيش فيه ، وعليه يمكن للباحث أن 

تجاه زمالئه ومعلميه ا، والتزام الفرد وتحمله المسؤولية تجاه نفسهلسلوكه ووعيه لذاته  وٕادراكه

  .الفرد باالنتماء لمجتمعه وحرصه عليه" وٕاحساسوجامعته ووطنه ودينه، 
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  :وهيأربعة أبعاد هذه الدراسة  ولية االجتماعية فيؤ سوتتضمن الم

كه لسلوكه ووعيه نحو ذاته وتحمله التزام الفرد وٕادرا ):الذاتية(ولية الشخصية ؤ المس -1

 المسؤولية تجاه نفسه. 

التزام الفرد وشعوره بالمسؤولية نحو زمالئه ومعلميه وجامعته  :ولية الجماعيةؤ المس -2

 ومحيطه.

التزام الفرد بتعاليم الدين اإلسالمي والقيم األخالقية بصفة  :ولية الدينية واألخالقيةؤ المس  -3

 عامة.

 نتماء الفرد والتزامه األخالقي والسلوكي نحو وطنه.ا :ولية الوطنيةؤ المس  -4

 fia@À@óïÈbánuýa@óïÜìü�¾aãþ�@ @

خلقه اهللا تعــالى وقــد  أنمنذ  اإلنسانمع  نشأتالتي  اإلنسانية المبادئتعد المسؤولية من 

 أجمعــت ،المجتمعــات البشــرية علــى اخــتالف عقائــدها وســلوكها أنكمــا  ،اإلســالميةالشريعة  اأقرته

  .المجتمع أفرادكل لالمسؤولية وهي عامة شاملة  ارإقر على 

فــذات  ،ودينيــة، اجتماعيــة، ولية االجتماعية للشخصــية المســلمة ذات طبيعــة خلقيــةؤ والمس

قيــب ذاتــي مــن ر  ٕالــزام، و يفرضه الفرد مــن نفســه علــى نفســه إلزام، أخالقي إلزام ألنها ؛يعة خلقيةطب

وذات ، نحـــو فعـــل اجتمـــاعي أوحـــو الجماعـــة ن ماإللـــزاألن هـــذا ؛ داخلـــي  وذات طبيعـــة اجتماعيـــة

فيــه والمســتهدي بــه المرجــع ذاتــي يكــون  إلــزامن مــا يفرضــه الفــرد علــى نفســه مــن أل؛ طبيعــة دينيــة

  ).62:1986(عثمان، واإلحسانتقوى اهللا 



- 45  - 
 

 عواهتم اإلسالم منذ ظهوره بمفهوم المسؤولية االجتماعيــة بشــقيه، ســواء المســؤولية عــن نفــ

في النصوص القرآنية والسنة النبوية  األضرار، ويتضح ذلك جلياً منع ؤولية عن المجتمع، أو المس

ن والســنة غــرس مبــادئ دف المســؤولية االجتماعيــة فــي القــرآوأحكام المعامالت اإلسالمية، إذ تسته

اإلســالم، وتكــوين الضــمير اإليمــاني الــذي يوجــه ســلوك اإلنســان بشــرائع الطاعة هللا ورسوله والقيــام 

بشــقيها العــام والخــاص، مســتخدمة فــي ذلــك التوجيــه واإلرشــاد والقــدوة والموعظــة، والقيــام في الحياة 

   .)14:2011على مصالح األمة وتحقيق مبدأ النصح والتعاون (أبو غزالة،

 اإلنســانفــي تقــويم حيــاة  األســاليب وأفضــلنجــح الوســائل , أولية مــن ؤ ويعد الشعور بالمســ

ــأَلنُهْم   : { قـــال تعـــالىقـــد بـــاهللا عـــز وجـــل ف اناإليمـــبنـــاء يرتكـــز علـــى  ،وبنـــاء شخصـــيته  فََورَبــَك لََنْس

  )93-92: اآليتان } (الحجر،َعما كاُنوا يَْعَمُلونَ  ،أَْجَمِعينَ 

َوُكل إِْنَساٍن أَْلزَْمنـَاُه طَاِئرَُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخرُِج َلُه َيْوَم اْلِقيـَاَمِة ِكتـَابـًا يـَْلقـَاُه  { تعالى :  وقال

  ).14- 13 (اإلسراء، اآليتان: } اْقرَأْ ِكتـَاَبَك َكَفى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعَلْيَك َحِسيبـًا   ،ُشورًاَمنْ 

عن ابن عمر رضــي  الفردولية ؤ الجانب االجتماعي من مس وكما ذكرت السنة النبوية في

ول عــن  وكلكــم مســئ عأال كلكــم را" يقــول اهللا عنهمــا قــال: ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

علـى أهـل بيتـه وهـو مسـئول عـن   عوهو مسئول عن رعيته، والرجـل را عرعيته، فـاإلمام الذي على الناس را

علـى مـال سـيده   عرعيته، والمرأة راعية على أهل بيـت زوجهـا وولـده وهـي مسـئولة عـنهم، وعبـد الرجـل را

  .)64:1993،األلباني" (وكلكم مسئول عن رعيته عوهو مسئول عنه، أال فكلكم را

جــزء مــن  بأنــهيشــعر الفــرد بحيــث  ضــرورة االنتمــاء للجماعــة إلــى هأبنــاء اإلســالموقــد وجــه 

وهــي ، مــن خــالل الجماعــة إالال تتحقــق  وتحقق الجماعة للفرد مطالب نفسية واجتماعيــة الجماعة

، كمــا ون حياتــهؤ عونة والمساعدة في معظم شمال إلىوحاجته ، التقديرو المحبة  إلىحاجته النفسية 

 ،حيــث تتنــاول الفــرد والجماعــة، ة المتوازنــةلولية الشاملة المتكامؤ على االهتمام بالمس إلسالماحث 
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 كــأفراد أعضــائهاوعــن  ولة عــن نفســها ككــلؤ والجماعة مس، فرد مسئول عن نفسه وعن الجماعةفال

  ).286:2003(زهران، واألحوال األمورجميع في 

التفرق، فق..ال  وعدم جميعاً، هللا بحبل موا)عتصا بالوحدة المؤمنين وجل عز هللا وقد أمر

ــِل اللــِه َجِميًعــا َوَال َتفَرقُــوا وَاْذُكــرُوا ِنْعَمــَة اللــِه َعلَــْيُكْم ِإْذ ُكْنــُتْم أَْعــَداًء فـَــتع..الى  أَلَف بَــْيَن  { َواْعَتِصــُموا بَِحبـْ

ا ُحفْــرٍَة ِمــَن النـــاِر فـَأَْنقـَـَذُكْم ِمْنَهــا َكــذَِلَك ُيبَــيُن اللــُه َلُكــْم  قـُلُــوِبُكْم فـَأَْصــَبْحُتْم بِِنْعَمتِــِه إِْخوَانـًــا َوُكْنــُتْم عَلَــى شَــفَـ 

    .)103(آل عمران، آية: } آيـَاِتِه لََعلُكْم َتْهَتُدونَ 

 تعالى فقال متعاضد، متكامل موحدمع مجت وتكوين بالتعاون المسلمين اإلسالم أمر كما

} َوالت اَوَتَعاَوُنوا عََلى اْلبِر َه ِإنقُوا اللَه َشِديُد اْلِعقـَاِب ْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا عََلى اْإلِْثِم َواْلُعْدوَاِن وَاتلل{.   

 ) 2(المائدة، آية:                                                                    

ا)جتماعي  الترابط تحقيق في وتسھم، ا=س;م بھا أمر التي ا8داب من الكثير وھناك

 الناس، بين وا=ص;ح والتزاور، واGخوة، الوالدين، وبر الس;م، إفشاء :مثل والتعاون

المجتمع  تفكك في سيئ أثر من لھا لما أشياء ا=س;م وحرم ،للمسلمين والتواضع، والنصح

 والكذب ش،والغ ا8خرين، على وا)عتداء الوالدين، وعقوق الرحم،قطع  :وانح;له مثل وتنافره

  رسوله وسنة هللا كتاب في عنھا المنھي اGمور ھذه آخر إلى والظلم، وشھادة الزور، والخيانة،

  .)127:2009(مشرف،                     

مــن  اإلســالميالــدين أن للمســؤولية االجتماعيــة جــذور وٕاشــارات قويــة فــي ومــن هنــا نجــد 

، ولية لــدى الفــرد والجماعــةبتنميــة المســؤ  امهتمــالاو  خــالل التعــاليم التــي نــادت بهــا الشــريعة الغــراء

 العبــاد وحقــوق اهللا بحــق القيــام مســؤولية عتقــ وعلــى عــاتقهم التكليــف أمانــة حملــة هــم فــالمؤمنون
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 اهللا ألوامر امتثالهم يعني وهذا ،اعليه والحفاظ ابه القيام غيرهم إلى ويدعون أنفسهم في انهيحققو

  .اهللا أمام كاملة مسؤولية نفسه فرد عن كل ومسؤولية ه،ونواهي

تتحــدد فــي كــون الفــرد  اإلســالميةمــن ركــائز التربيــة  أساســيةالمســؤولية االجتماعيــة ركيــزة و    

 أنواســـتطاعت  صـــلحت المجتمعــات وتطــورت األفــرادصــلح  فــإذاالمجتمـــع،  أســاسالصــالح هــو 

  تواجه التحديات والصعوبات وباتت قادرة على حل مشكالتها.

 nuýa@óïÜíø�¾a@óïáåm@óïáècóïÈbá 

مـــن  أساســـيوفريضـــة وطنيـــة ومتطلـــب  إنســـانيةإن تنميـــة المســـؤولية االجتماعيـــة ضـــرورة 

قــادر علــى مســايرة التقــدم د عــوامــع وهــي اللبنــة األولــى لبنــاء مجت المــواطن الصــالح إعــدادمتطلبات 

واقـــع ولية االجتماعيـــة علـــى تنقيـــة الؤ تعمـــل المســـحيـــث والتغيـــر الهائـــل فـــي كافـــة جوانـــب الحيـــاة، 

  االجتماعية واالنحرافات السلوكية وتنمية المواطنة الصالحة. األمراضاعي من االجتم

بأســره المجتمع ولية االجتماعية حاجة اجتماعية وحاجة فردية، حاجة اجتماعية ألن ؤ وتنمية المس

في حاجة إلى الفرد المسئول اجتماعيًا، اذ ال تنشط الحياة وال تنهض الهمم إال  وأجهزتهبمؤسساته 

ولية ؤ المســـــ نولية االجتماعيـــــة، كمـــــا أؤ فـــــيض مـــــن المســـــالمجتمـــــع  أعضـــــاءن عنـــــد يكـــــو عنـــــدما 

ارتبــاط المجتمع االجتماعية حاجة فردية، فما مــن فــرد تتفــتح شخصــيته وتتســامى إال وهــو مــرتبط بــ

عاطفة وحرص ووعي وفهم ومشاركة ولن تتوفر للفرد صحته النفسية وتكاملــه إال بصــحة ارتباطــه 

  .)16:  2008مجتمعه ووطنه (قاسم، مع وانتمائه وتوحده 

االجتمــاعي  عولية االجتماعية تدريجيًا عن طريق التنشئة االجتماعيــة والتطبيــؤ وتنمو المس

م ينبغــي أن يــتعل ذاولية االجتماعيــة، ولهــؤ بنفســه عارفــًا بالمســ اً اثقــو فالطفــل والمراهــق ال يولــد وهــو 

كمــا يــتعلم  لم التعــاون واحتــرام اآلخــرينة، فالواجــب أن يــتعؤوليكيف يثق بنفسه وكيف يتحمــل المســ
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وهــي تعبــر عــن درجــة االهتمــام  ولية أمــا الــذاتؤ االجتماعيــة هــي مســولية ؤ المشــي والكــالم، فالمســ

  .)192: 2012ة (المطوع،والفهم والمشاركة للجماع

أهـــم القضـــايا الجــــديرة  ىوينظـــر إلـــى قضـــية تنميــــة المســـئولية االجتماعيـــة بوصـــفها أحــــد

حيـــث أنهـــا تنميـــة لجانـــب مـــن جوانـــب الوجـــود االجتمـــاعي يحتـــاج إليهـــا الفـــرد  بالبحـــث واالهتمـــام

ولية والكثير ؤ ة وافتقاد الهوية وعدم تحمل المسللحماية والوقاية والعالج من بعض ظواهر الالمباال

  .)117: 2001(فهمي،من المظاهر السلبية التي تعوق عملية التنمية 

المجتمــع التــي يجــب علــى مؤسســات المهمــة  اياولية االجتماعيــة مــن القضــؤ إن تنمية المس

الن ســلوك المســؤولية االجتماعيــة ال ينمــو إال فــي بيئــة ثقافيــة  االهتمــام بهــا وتنميتهــا داخــل الفــرد،

واجتماعيـــة تتســـم بالحريـــة والمرونـــة واالهتمـــام والفهـــم والمشـــاركة والتســـامح، وعليـــه فـــان مؤسســـات 

 العبــادة ووســائل اإلعــالم والمدرســة والجامعــة ودور ألســرةاابتــداء مــن  التربية والتنشئة االجتماعيــة 

   عليها أن تقوم بدورها في غرس قيم المسؤولية االجتماعية ومفاهيمها لدى أفراد المجتمع.

  

 ¾a@‹–båÈü�óïÈbánuýa@óïÜì@ @

وفيما  ،ولية االجتماعية من ثالثة عناصر هي : االهتمام، والفهم، والمشاركةؤ تتكون المس

   :تلك العناصرل إيضاحيلي 

 االهتمام : . 1

يقصد به االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كانت صغيرة أو كبيرة 

الحرص على استمرار الجماعة وتماسكها وبلوغ أهدافها، والخوف من أن تصــاب بــأي عوامــل مع 

  مستويات وهي: أو ظروف تؤدي إلى ضعفها وتفككها. ويندرج تحت عنصر االهتمام أربعة 
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وهــو أبســط صــور االهتمــام بالجماعــة وأقلهــا تقــدمًا : الجماعــةمــع المستوى األول : االنفعــال 

ويقصد به مسايرة الفرد انفعاليًا بما يحدث في الجماعــة بــدون قصــد أو اختيــار أو إدراك ذاتــي مــن 

  ال إرادية.  جانب هؤالء األفراد، فالفرد في هذا المستوى يساير الجماعة انفعاليًا وبصورة

يعتبـــر هـــذا المســـتوى أفضـــل مـــن المســـتوى الســـابق، : المســـتوى الثـــاني: االنفعـــال بالجماعـــة

الجماعة ويختلــف هــذا المســتوى عــن المســتوى الســابق فــي أن الفــرد يــدرك مع ويقصد به التعاطف 

 ذاتـــه أثنـــاء انفعالـــه بالجماعـــة، فهـــي ليســـت مســـايرة تـــتم بطريقـــة آليـــة وبـــدون إدراك ذاتـــي كمـــا فـــي

 المستوى السابق.

ويقصد به أن يشعر الفرد أنه والجماعة شــيء واحــد، : الجماعةمع المستوى الثالث: التوحد 

  .الجماعة التي ينتمي إليهامع وأن خيرها خيره وشرها شره، أي وحدة الوجود ووحدة المصير 

  )271:1986(عثمان،                                                                   

: استبطان الجماعة ويقصد به أن األولويقصد به معنيان: : المستوى الرابع: تعقل الجماعة

الجماعــة فــي فكــر الفــرد وتصــوره العقلــي ســواء ع الجماعــة تصــبح فــي فكــر وعقــل الفــرد، أي تنطبــ

أن يــدرك الجماعــة يســتطيع كانــت ضــعيفة أو قويــة متماســكة أو متفككــة. فــالفرد فــي هــذا المســتوى 

: االهتمــام المتفكــر بالجماعــة أي االهتمــام الثــانينظر وتفكر وتأمل. أمــا المعنــى موضع يجعلها و 

المتــــزن بمشــــكالت الجماعــــة ومصــــيرها ودرجــــة التناســــب بــــين أنشــــطتها وأهــــدافها ونظمهــــا، وهــــذا 

  .)42:2010المستوى أعلى مستويات االهتمام بالجماعة (فحجان،

 الفهم: - 2

فـــي فهـــم الفـــرد للجماعـــة ويقصـــد بـــه فهـــم الفـــرد  األولثـــل وينقســـم الفهـــم إلـــى قســـمين : يتم

للجماعة في حالتها الحاضرة من ناحية مؤسساتها ونظمها وعاداتها وتاريخها وقيمها، وكذلك فهم 

العوامـــل والظـــروف التـــي تـــؤثر فـــي حاضـــر هـــذه الجماعـــة، وأيضـــًا فهـــم تاريخهـــا الـــذي بدونـــه ال 
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ولــيس المقصــود بفهــم الجماعــة هــو أن يكــون  ا،حاضر الجماعــة وال تصــور مســتقبله فهمنستطيع 

كــل فــرد مــن أفــراد الجماعــة علــى فهــم دقيــق وشــامل لهــذه الجوانــب وٕانمــا المقصــود هــو أن يكــون 

  .)44:2007(العمري،على درجة مناسبة من العلم بهذه الجوانب 

ر أفعاله في فهم الفرد للمغزى االجتماعي ألفعاله أي إدراك الفرد ألثا الثانيويتمثل القسم    

  .وتصرفاته وقراراته على الجماعة، حيث يفهم الفرد القيمة االجتماعية ألفعاله الصادرة منه

 )287:2003(زهران،                                                                         

 المشاركة:  -3

حاجتهــا إشــباع ى اآلخرين في األعمــال التــي تســاعد الجماعــة علــمع وتعني اشتراك الفرد 

وحــل مشــكالتها والوصــول إلــى أهــدافها والمحافظــة علــى اســتمرارها، وينــدرج تحــت هــذا العنصــر 

  ثالثة جوانب هي:

تقبــل الفــرد لــدوره أو أدواره االجتماعيــة ومــا يــرتبط بهــا مــن توقعــات وســلوكيات.  أي :التقبــل   . أ

نتيجة عــدم تقبلــه لصراع اتحت تأثير واقع هذا التقبل ضروري حتى ال يشعر الفرد بأنه  عدوي

  لدور معين أو شعوره بعدم مالئمة الدور له.

وٕانجــاز مــا تتفــق عليــه الجماعــة لتنفيــذ مــع أي العمــل الفعلــي المشــترك   :المشــاركة المنفــذة  . ب

 .)116:2009(مشرف،الجماعة 

وهي مشاركة موجهة تهدف إلى تقويم أعمال وٕانجــازات الجماعــة، والفــرد  ج. المشاركة المقّومة:

ا يقوم بدورين: فهو قد يكــون منفــذًا ومقومــًا فــي وقــت واحــد، وأن ســالمة الجماعــة محتاجــة إلــى هن

ة بــل إن نمــو كال النوعين مــن المشــاركة فهــي محتاجــة للمشــاركة المنفــذة وكــذلك المشــاركة المقّومــ

  مشاركةولية االجتماعية ال يتم بين أفراد الجماعة إال إذا توفر ألفرادها هذين النوعين من الالمسؤ 

  .)288:2003(زهران،                                                                       
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إن عناصـــر المســـؤولية االجتماعيـــة الثالثـــة: االهتمـــام، والفهـــم، والمشـــاركة هـــي عناصـــر 

مترابطـــة ومتكاملـــة، فهـــي مترابطـــة ألن كـــل عنصـــر منهـــا ينمـــي اآلخـــر ويقويـــه، فنجـــد مـــثًال أن 

كلمــا زاد فهــم الفــرد للجماعــة كلمــا زاد اهتمامــه بهــا، كمــا و  ،الفــرد إلــى فهــم الجماعــةدفع مام يــاالهت

نجــد أن االهتمــام والفهــم معــا ضــروريان للمشــاركة بنوعيهــا، وأن المشــاركة تزيــد االهتمــام وتعمــق 

الفهــم، وهكــذا تتــرابط عناصــر المســؤولية االجتماعيــة، وهــي متكاملــة بحيــث ال يمكــن أن تتحقــق 

  رة المسئولية االجتماعية عند الفرد إال بتوفر هذه العناصر الثالثة. صو 

  

 �¾a@çbØŠcüóïÈbánuýa@óïÜì@ @

  :هيقوم عليها المسؤولية االجتماعية، و هناك ثالثة أركان أو مرتكزات ت

مسؤولية الرعاية في الجماعات بال استثناء لكل عضو من أعضائها تتوزع و  الرعاية:أ. 

ن وضعه االجتماعي، وٕاذا كانت المساواة في إعطاء الحقوق تكريمًا نصيبه منها مهما كا

بالمسؤولية وتحمل تبعاتها ع لإلنسان فإن المساواة في المسؤولية تكريم أكبر ألن االضطال

قدرة أعلى من اخذ الحقوق ، وتتضمن الرعاية االهتمام باآلخرين من خالل التراحم والتكافل 

 .)52:1986االجتماعي (عثمان،

وتتضمن مسؤولية الهداية الدعوة والنصح للجماعة نحو القيم االجتماعية السليمة الهداية:  .ب

ولــيكن فــي هدايــة األنبيــاء  وذلــك فــي إصــرار وصــبر ومثــابرة وأمــل،والمثل األعلى في السلوك 

ـــا فنـــدعو للخيـــر ونـــأمر بـــالمعروف وننهـــى عـــن  والرســـل والمصـــلحين مـــثُال يحتـــذي فـــي حياتن

 كن الهداية عنصر الفهم.ر ع المنكر، ويتب
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وتتجلــى مســؤولية اإلتقــان فــي أن اهللا ســبحانه وتعــالى يحــب إذا عمــل أحــدنا عمــًال اإلتقان: ج. 

أن يتقنــه وأن يحســنه فــي كافــة أنشــطة الحيــاة عبــادة وعمــًال، تعلمــًا، وتعليمــًا ويتطلــب اإلتقــان 

  ركة.بعنصر المشاالنظام واالنتظام وبذل أقصى جهد ممكن، ويرتبط اإلتقان 

  )289:2003(زهران،                                                                       

وتعد أركان المسؤولية االجتماعية الثالثة الرعاية والهداية واإلتقان بمثابة البنية المتحركة 

  والقوة الفاعلة المؤثرة في حياة المجتمع.

  

 �¾a@ðä‡m@‹èbÅàüóïÈbánuýa@óïÜì 

وعدم االهتمام بمشاعر اآلخرين  ةشكل عدم اهتمام األفراد بأداء واجباتهم بكفاءي

 ومساعدتهم، وعدم المحافظة على الممتلكات العامة، وعدم ارتباط أهدافهم الخاصة بأهداف

إذ تؤدي خطرا على المجتمع،  - اة االجتماعيةالمشاركة في الحي نحووشعورهم بالسلبية المجتمع 

للخروج من مشكالته االقتصادية المجتمع قة حركة التنمية التي يتطلبها السلبية إلى إعا

ويمكن أن تعزى هذه السلبية إلى ضعف في سلوكيات األفراد الناتج عن عدم ، واالجتماعية

  مجتمعهم. بالمسؤولية االجتماعية نحو اإلحساس

، اإلنســانيةت الفجــوة فــي العالقــا عولية يــؤدي إلــى اتســاؤ فــي تحمــل المســ األفــرادتهاون إن 

ولية والــنقص فيهــا وضــعف نموهــا يمثــل خطــرًا شــديدًا ؤ الجهــل بالمســفالروابط االجتماعيــة،  ويمزق

  .)290: 2003(زهران، ويعد نوعا من التخلف النفسي على المجتمع،
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  :وهناك عدة مظاهر توضح مدى تدني المسؤولية االجتماعية في المجتمع، ومنها

كون عليه من الدقة يي أن عمل على غير الوجه الذي ينبغهاون: وهو فتور في همة الالت .1

 في الشخصية برمتها. األخالقيوهو دليل على وهن البنيان النفسي  ،واإلتقانوالتمام 

كما يصيب سائر  اإلنسانالالمباالة: وهي برود يعتري الجهاز التوقعي التحسبي عند  .2

 )49: 2012،فحجانالنفسية بما يشبه التجمد ( األجهزة

عزلة: ويقصد بها العزلة النفسية وهي أن يكون الفرد في الجماعة، حاضرًا فيها معدودًا ال .3

وهي تعبير عن ضعف  همن أعضائها ولكنه غائب عنها، انه في عزلة من صنعه واختيار 

الثقة بالجماعة وضعف الرجاء في حاضرها ومستقبلها، وهي موقف ال انتماء إلى الجماعة 

 ).93: 1986(عثمان،  همهاواغتراب عن معاييرها وف

وترابط تنازع بين االفراد من تدابر أو تفرق أو يقع التفكك االجتماعي: ويظهر فيما  .4

متكلف، وهذا التفكك مظهر بالغ الوضوح لوهن وضعف المشاركة القائمة على الفهم 

 )35: 2008واالهتمام.( قاسم، 

حمــل صــفات تشــوبها الشــباب الجــامعي أصــبح ي نســبة مــن هنــاك أن وقــد الحــظ الباحــث

صــادرة عنــه يغلــب عليهــا ال األفعــالالغرابــة فــي المظهــر والســلوكيات والتصــرفات وصــارت معظــم 

 المتمثلــة فــيســلبية القــيم ال الكثيــر مــن عقــولهمغلفــت  ، فقــدة علــى أبســط مبــادئ القــيمأالجــر طــابع 

  .واألنانيةوالسطحية والالمباالة  التشويشو  التمرد والتضليل
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، المسؤولية االجتماعية  مستوى تدني التي قد تؤدي إلي سبابألا مجموعة من وهناك

  :يلي منها ما

يؤدي اضطراب هذا المعيار إلى أثار واسعة في انحاء و اضطراب المعيار االجتماعي:  .1

الوجود النفسي واالجتماعي للفرد والجماعة على حد سواء، فهو يؤدي إلى انهيار الفهم 

الفرد وطمأنينته وبذلك  ، كما يؤدي إلى اهتزاز في ثقةوتشوش االختيار وتعطل االلتزام

  ).38: 2008(قاسم، ولية االجتماعيةؤ تصف المس

االجتماعية والسياسية والتي ، والقيود والبيئة المحيطة بهالشباب  التناقض بين تطلعات .2

  ).100: 2012المجيدل وآخرون،( واقعة ومستقبله عأبعدته عن المشاركة في صن

ي قدرته على تنظيم حركة الحياة لديني والتشكك في قيمة الدين وفاالوازع ضعف  .3

معالجة مشكالته، وعدم التطبيق العملي لتعاليم الدين وشعائره واالكتفاء ببعض المظاهر و 

نقص المسئولية وفساد السلوك و  األخالقتحليل  إلىأدى  مما بعض الفروض، اءدأأو 

 .)122: 2007(بدر الدين،المجتمع  أفرادلدى 

األسباب التي قد تؤدي إلي تدني مستوى المسؤولية ويضيف الباحث عددًا من 

 االجتماعية من وجهة نظره، وهي:

التشاؤمية للمستقبل والشعور بالفراغ والدونية وفقدان الثقة  ةالشعور بالحرمان والنظر  .1

  .بالنفس

عات بها المجتمالغزو الثقافي واالستقطاب الفكري والسياسي والتغيرات السريعة التي تمر  .2

 .العديد من المشكالت االجتماعية أحدثتعاصرة والتي مال
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 عدم الرضا عن الحياة وتدني مستوى الطموح لدى الشباب. .3

 óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@�¾aìüóïÈbánuýa@óïÜì 

عــن طريــق المشــاركة  ويتكــون ولية االجتماعيــة، ؤ لمســالعناصــر الهامــة لتعد المشاركة أحد 

ولية االجتماعيـــة ؤ دليـــل ومؤشـــر علـــى وجـــود المســـ هـــيو  ،ية االجتماعيـــةولؤ الفـــرد بالمســـ إحســـاس

، كمــا أن المشــاركة هــي آلــة المســؤولية االجتماعيــة حيــث تكونهــا وتعمقهــا األفــرادتجســيدها لــدى و 

كثيــرًا مــن المهــارات والخبــرات وتعمــق  األفــرادوتنميهــا لــدى الفــرد، وعــن طريــق المشــاركة يكتســب 

  ).117: 1999(سالم،  تماء لمجتمعاتهمور بالوالء واالنلديهم الشع

فــي النشــاطات التــي تتعلــق بهــم وبحيــاتهم ومســتقبلهم  األفــرادنعــدام المشــاركة مــن قبــل إن إ

وعــدم وعــيهم لحقهــم فــي اتخــاذ القــرارات فــي العمليــات السياســية واالجتماعيــة وقلــة االنخــراط فــي 

ســلوكًا  وأصــبحشــرى هــذا الســلوك است وٕاذاالعمل االجتماعي تؤدي إلى حالة من الخمــول والتــأخر 

واألنانيــة وضــعف  جماعيــًا نكــون أمــام مجموعــة مــن الظــواهر الســلبية وهــي االســتهتار والالمبــاالة

وثقــافتهم يقلــل مــن هــذه  المسؤولية االجتماعية، لذا فان تفعيل المشاركة وتعميقها في وعي األفــراد

  .)23: 2012ادة، (الس عملية التطور والتقدم االجتماعيالظواهر ويساعد في 

 األفـــرادبهـــا  يشـــعروممارســـة فعليـــة للمســـئولية االجتماعيـــة التـــي  اً وتعـــد المشـــاركة تطبيقـــ

يعـــزز مظـــاهر االنتمـــاء الـــوطني والبعـــد عـــن  بمـــا الـــذي ينتمـــون إليـــهالمجتمـــع ت نحـــو والجماعـــا

ج تعمــل المشــاركة علــى عــال، حيــث مظــاهر الســلبية واالتكاليــة والمعوقــات الســلوكية واالجتماعيــة

والتــي ال يمكــن عالجهــا عــن  اتعــلتــي تعــاني منهــا الكثيــر مــن المجتمظــواهر الســلبية والتواكــل ا

ولياتهم ؤ ن طريــق تنميــة شــعور المــواطنين بمســعــ وٕانمــاطريق تقديم خــدمات أو مشــروعات جــاهزة 

  .مجتمعهم هتجا
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ولية ؤ عمـــــق الشـــــعور بالمســـــاآلليـــــات التـــــي تشـــــكل وت ىحـــــدإالمشـــــاركة السياســـــية وتمثـــــل 

باالنتمــاء  تماعيــة داخــل الفــرد، فالمشــاركة السياســية تســتلزم وجــود درجــة عاليــة مــن الشــعوراالج

تحمل ، و المجتمعيطابع ت والقضايا ذات الالمشكال إزاءولية االجتماعية ؤ الوطني والشعور بالمس

اب للوصول إلى المشــاركة ولية االجتماعية هي بداية المسارات الطبيعية التي يمر بها الشبؤ المس

  .)120: 2001(فهمي، السياسية

ه علـــى درايـــة نـــكمـــا هــو محـــدد لـــه، كمــا أ أدوارهي دهــو فـــرد يـــؤ  اجتماعيـــاً فــالفرد المســـئول 

ســواء طلــب منــه أو لــم يطلــب فهــو المجتمــع بشــئون مجتمعــه فهــو يشــارك بفاعليــة فــي كــل قضــايا 

يحترمهم ويشاركهم يدرك جيدًا دوره ومسئولياته في ارتباطها بمسئوليات اآلخرين، فيتعامل معهم و 

وجــوده وتأكيــد ذاتــه كإنســان حــر  إلثبــات يســعى المشــارك سياســياً و  ،للحفــاظ علــى صــورة المجتمــع

يتمتــع النفســي لفــرد الــدافع سياســي هــام، ويحتــاج هــذا موضــوع قادر على اتخاذ موقف فــي  اإلرادة

   .)45: 2008(شيخ علي،  بالمسئولية االجتماعية والوطنية بشعور كبير

ا سبق أن المشــاركة السياســية والمســؤولية االجتماعيــة ترتبطــان بعالقــة تبادليــة ويالحظ مم

الفــرد إلــي المشــاركة فــي دفع بحيث يؤثر كال منهما في اآلخر، فالشعور بالمسؤولية االجتماعيــة يــ

والعكــس فــان الفــرد المشــارك سياســيا البــد أن يشــعر  كافــة جوانــب الحيــاة االجتماعيــة والسياســية،

جـــاه مجتمعـــه وتجـــاه وطنـــه ودينـــه، كمـــا أن المشـــاركة السياســـية تتـــرجم شـــعور الفـــرد بالمســـؤولية ت

 وسعيه إليجاد الحلول لتلك المشكالت.المجتمع بالمسؤولية تجاه المشكالت التي يواجهها 
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مع الصحبة والتواجد  كره العزلة والوحدة ويفضلبطبيعته كائن اجتماعي ي اإلنسان

 ،وعة ينتمي إليهاوالرغبة في التواجد وسط مجممع ولديه غريزة التج اإلنسانويولد  ،اآلخرين

وتشكل حاجة الفرد لالنتماء إلى جماعة إحدى الحاجات ، واالتجاهات واآلراءوتبادله المشاعر 

  .والضرورية األساسية اإلنسانية

 اإلنساناالنتماء على أنه حاجة أساسية لدى  )Maslow(وقد سبق أن حدد ماسلو   

أن االنتماء  )Adler(ما اعتبر ادلر، كلث في المدرج الهرمي للحاجاتووضعها في المستوى الثا

 األسرةيريد أو يرغب في أن ينتمي إلى جماعة بداية من  إنسانأساسية وأن كل  إنسانيةحاجة 

 و سلوكياتهم وأفكارهم األفرادعر االنتماء للجماعة مشادوافع وتشكل ، سة والجامعة والعملوالمدر 

، فهو يضم عدة حاجات اجتماعية ساسياألاالجتماعي الدافع لالنتماء للجماعة يعد فالدافع 

وتتحقق من  خالله مختلف صور المساندة النفسية واالجتماعية التي تقدمها الجماعة للفرد 

 ).130: 2010اآلخرين والقبول االجتماعي (ابوالنيل، مع لتحقيق حاجته للعالقات 

 قدةوجوده في جماعة بشرية يرتبط معها في عالقات مع اإلنسانإن أهم ما يميز 

وتوفر له سبل االرتقاء والتقدم ، ويتأثر الفرد بسلوك األفراد  اإلنسانيةومنظمة تضفى عليه صفة 

   .اآلخرينمع ويميل الناس لتغيير اتجاهاتهم وآرائهم وسلوكهم لتتفق وتنسجم  اآلخرين

  )65: 2009(ساري وحسن،                                                          

فأول  ،عضوًا في جماعات مختلفة ومتنوعه منذ والدته وحتى مماته يكون نسانإلاو   

شبكة عالقاته االجتماعية ويصبح عضوًا  عجماعة يصبح االنسان عضوًا فيها هي أسرته ثم تتس

وجماعة اللعب وجماعة المدرسة والجامعة وجماعة العمل وغيرها من  األقرانفي جماعة 

إشباع دته يعتمد على اآلخرين في الفاالنسان منذ و  ،ؤثر على حياتهالتي تالجماعات االجتماعية 

المحيطين به تتشكل مع حاجاته الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية ومن خالل تفاعله 
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سلوكياته ويكتسب المهارات االجتماعية الالزمة لالتصال باآلخرين والتعبير عن حاجاته ومشاعره 

اآلخرين تعلم كيفية االستجابة لمشاعرهم مع من خالل هذا التفاعل ستطيع يوانفعاالته وأفكاره كما 

 وحاجاتهم و أفكارهم وانفعاالتهم.

وحينما يكون الفرد في جماعة تكون مشاعره و ادراكاته تابعة للجماعة وتكون الجماعة بمثابة 

القيم والمعايير م وانفعاالته فمن خاللها يتعل وٕاحساساتهالقائد الذي يوجه سلوك الفرد ومشاعره 

 األدوارتنمي لديه الشعور باالنتماء وتكوين العالقات االجتماعية واكتساب أنها  االجتماعية كما

  ).49: 2007واالتجاهات ومفهوم الذات لدى الفرد (ابولباد، دوافع االجتماعية وتكوين ال

وهذا  ،ره وسلوكهاجة لتقييم آرائه وأفكا) إلى أن الفرد لديه الحFistengr(ويشير فستنجر 

قرانه المتقاربين معه في الخصائص والميول ولذلك يسعى أالتقييم يحققه من خالل وجهات نظر 

وهذا يؤدي إلى حدوث التجانس والتوحد بين الفرد وأقرانه في  ،أقرانهمع رد دائمًا إلى التوافق الف

  (Goethals,1999: 6) . اآلراء واالتجاهات والسلوك

من مظاهر النمو االنساني االجتماعي والثقافي  مهماً  القران مظهراً امع وتعد العالقة 

االقران هي إحدى المهارات االجتماعية مع وليس هناك من شك بأن إقامة عالقة ، والسياسي

الحاجة الى األقران ال تقتصر على و ، بالسواء والصحة النفسية عللتمت التي يمكن أن تكون معياراً 

  الفرد طوال مراحل حياته من الطفولة الى الشيخوخة.مع ستمر مرحلة عمرية معينة بل ت

 @ãíéÑàça‹Ôÿa@ @

النفسية المراجع ) كلمات عديدة في الدراسات والكتابات و Peers( األقرانيقابل مصطلح 

، األتراب، داداألنالكلمات: الرفاق، النظائر، هالعربية، كلها تؤدي نفس المعنى، ومن هذ

   ء.، الزمالاألصدقاء
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  :لغوياً  مفهوم األقران: والً أ

قرين والقرين هو الصاحب ، ويقال تقارن مع ج األقرانجاء في المعجم الوسيط أن 

  .في الشجاعة والعلم والقتال مثله يأ اإلنسانالشيئان أي تالزما، وقرين  

   )731:  2004اللغة العربية، مع (مج                                                

القرينان  لأن القرين هو الصاحب وقرينة الرجل زوجته ويقا الصحاح قاموس د فيكما ور 

(ربطهما) ، فلذلك سميا فقرنهما  أخذهمابن عبيد اهللا أخا طلحة ن عثمان البكر وطلحة  يألب

  .)2182:  1987(الجوهري،  بالقرينين

  :مفهوم األقران اصطالحاً   :ثانياً 

  . عينة الدراسة أفرادللتعبير عن  اناألقر يعتمد الباحث في دراسته مصطلح 

بينهم عناصر األلفة و المحبة و المودة ويحدث مع مجموعة من األفراد تج بانهم األقرانيعرف و 

  .ريناألعضاء اآلخ ها علىبين أعضائها تفاعل اجتماعي بحيث يؤثر كل عضو من

                                             )Smish& Brownell, 2002 : 265(  

بعضهم مع  هاأعضاؤ هم عبارة عن مجموعة صغيرة متقاربة في العمر، ويتشارك و 

 6إلى  5البعض ويمارسون نفس األنشطة، وعادة ما يكون متوسط أعضاء هذه المجموعة من 

  .)Howard,2004 : 2( أفراد

بأنها  أعضائهاقران هم عبارة عن جماعة اجتماعية أولية تتميز العالقات بين ألاو 

  .عالقات مباشرة ويكون التفاعل بينهم وجهًا لوجه وتمثل مصدرًا للجذب والتأثير على االفراد

  )39: 2001(ابراهيم،                                                                
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االقتصادية و الميول  في العمر والخصائص اً مع ونوهم زمالء الفرد ممن يشترك

  .واألهداف والغايات ويشكلون جماعة ال يقل عدد أعضائها عن اثنين حالطمو والرغبات و 

 )36:  2007(ابولباد،                                                               

" مجموعة من االفراد متقاربين في العمر والمستوى بانهم  األقرانيعرف الباحث و 

  ولديهم نفس الميول واالهتمامات واالتجاهات". مي،االجتماعي واالقتصادي والثقافي والتعلي

 ça‹Ôÿa@�qdm@ @

العملية التي يؤثر األقران من خاللها على معايير يمكن أن يعرف تأثير األقران بأنه " 

 . )430: 1999(األشول,الفرد االجتماعية بهدف السماح له للقيام بأدوار معينة" 

بالتأثير على سلوك واتجاهات بعضهم البعض وهو العملية التي يقوم من خاللها األفراد 

  .)Fadel&Temkow,2004:12( لوصول إلى حالة من التوافق بينهمبهدف ا

التوافق بينهم في  ليحدثلى أعضائها وهي الضغوط التي تمارسها جماعة األقران ع

 .Deshamps&Beliciu, 2008:3) ( واالتجاهات السلوك واآلراء

نفس السلوكيات وتبني بعضهم البعض للقيام ب عألفراد إلقناوهي العملية التي يقوم بها ا

  .)Santrock,2011: 315( االتجاهات والمعتقدات"و  نفس اآلراء 

وهي عملية التفاعل االجتماعي التي يؤثر من خاللها فرد على سلوك وآراء األفراد اآلخرين 

 .)Dahl,et.al,2012 :4ضمن مجموعة اجتماعية واحدة (

مجموعة من مارس من خاللها ت اجتماعية" عملية حث يعرف تأثير األقران بأنه وعليه فإن البا

الضغط على بعضهم البعض للوصول  األفراد المتقاربين في العمر والمستوى التعليمي والثقافي

  ". في اآلراء واالتجاهات والسلوك فيما بينهم إلى حالة من التوافق
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 ÝÈ@ça‹Ôÿa@�qdm†‹ÑÜa@ÛíÝ�@ô 

ران على سلوك الفرد بشكل كبير, فاألقران يتشكلون داخل جماعة لها سلطة يؤثر األق

 م كالتطابق والتماثل والقبولها لهؤ بوسائل عديدة تهيا وقدرة على توجيه وضبط سلوك أفراده

والثواب والعقاب, واالستقاللية وتحمل المسؤولية, وغيرها من الوسائل مما قد ال يتوفر لدى غيرها 

  خرى. من الجماعات األ

مًا في هماألقران تؤثر تأثيرًا جوهريًا في حياة األفراد, ألنها تؤدي دورًا مع فالعالقات 

نموهم االنفعالي واالجتماعي والنفسي وتوافقهم الشخصي, فاألقران في بعض األحيان يكونون 

ين ليس وقت الشدائد, واألفراد الذ عأقرب من أفراد األسرة, ويقدمون العون والمساعدة بشكل أسر 

أقرانهم يعانون درجات مختلفة من العزلة والوحدة النفسية واضطرابات التواصل مع لديهم عالقات 

   .)2: 2008(البالح, سوء التوافق النفسي واالجتماعي وتدني مستوى التفاعل وغيرها من صور

أن جماعات األقران لها أهميتها في التأثير على اتجاهات ) Hortonويرى هورتون (

ك األعضاء الذين ينتمون إليها نظرًا ألن هذه الجماعات تعد بمثابة جماعات مرجعية يعود وسلو 

   .)13: 2000(لطفي,إليها الفرد عادة في تقييم سلوكه 

فإن  ،هؤالء األقران وميولهم عك الفرد على نو تأثير األقران في شخصية وسلو  ويتوقف

 اً ا على الفرد في الغالب تأثير كان تأثيره مهاوتحتر  تلتزم باألخالق والقوانين كانوا داخل جماعة

والعكس إن كانت جماعة من األقران التي تحبذ التمرد على قواعد الضبط وال تحترم  ًا،حسن

  القانون, فإنها تكون عامًال يساعد الفرد على االنحراف.

، حيث يتعلم الطفل كيف يعيش في على سلوك الفرد منذ الطفولة قراناألثير أويبدأ ت

دائرة العالقات والتفاعل االجتماعي في  عوتتس ،األشياءمع غيره من الناس و مع يه الم يتفاعل فع

  .)217: 2003(زهران, أهميتها ابتداء من العام الثالث جماعة األقران التي تزدادمع األسرة و 
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سنوات يذهب الطفل إلى الروضة, وانتقاله لها يمثل تطورًا مهمًا في نموه أربع وفي عمر 

ويتعاون معهم, ويحاول إرضاءهم  من األطفال, يتعلم منهم ويعلمهم أقرانهمع الجتماعي فيعيش ا

ويتجنب إغضابهم, ويعمل على تكوين أصدقاء يحبهم ويحبونه وهو يحب الروضة ألنها تجمعه 

   .أطفال متقاربين معه في العمرمع بهم وتوفر له فرص اللعب 

  )140: 2002(الهندواي,                                                            

إذ يصبح  الفرد خالل مرحلة الدراسة االبتدائية، شخصية علىيبدأ ظهور تأثير األقران و 

 مصدرًا لثواب وعقاب سلوك الطفل وتصبح جماعة األقران قران نماذج سلوكية يمكن تقليدهااأل

) Sulivan، ويشير سوليفان ( اعليتهفومحكات يقيس الطفل بواسطتها صالحية سلوكه ومدى 

) سنوات حيث يبدأ 10-8أقرانهم في عمر(مع في تكوين عالقات وثيقة  ونءيبدإلى أن األطفال 

  (Pohlmarnn,et.al,2005: 8).  تأثير هذه العالقات على سلوكهم

األقران مع ويكون التفاعل االجتماعي  قران في مرحلة الطفولة المتأخرةيزداد تأثير األو         

على أشده, يشوبه التعاون والوالء والتماسك, ويفتخر الطفل بعضويته في جماعة األقران ويسعى 

قائدها ويرافق يطيع الطفل للحصول على رضا الجماعة وقبولهم له لذلك نجده يساير معاييرها و 

  .)276: 2005زيادة تأثير األقران تناقص تدريجي في تأثير الوالدين(زهران,

أكثر و  راحل النمو التي يمر بها اإلنسانمن أدق وأهم متعد ة المراهقة التي وفي مرحل

مكانة خاصة  تحتل األقرانمع العالقات  فان ،وأعمقها أثرًا في مستقبل الفرد المراحل تعقيداً 

  تلك الفترة.ومحورية أثناء 

والدين ويبدأ المع وتتغير طبيعة العالقات  ،مراهق ثقافة ومعايير وقيم أقرانهيتبني الحيث 

يزداد بعد المراهق عن أسرته كما ، اءل تأثيرها بالمقارنة بزيادة تأثير األقرانضمعهما ويتالصراع 

ويكونون جماعة لها أكبر األثر في تكوين اتجاهات المراهق  أقرانهمع ويقضي معظم وقته 
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عضوًا مقبوًال في أن يصبح  زيادة رغبة المراهق فيمع ويزداد أثر األقران حدة  ،وسلوكه هيولمو 

 ويتبنى معاييرها الجماعة ددهحولتحقيق هذه الغاية يلتزم المراهق بالنمط السلوكي الذي ت ،جماعة

     .)170: 2003الدسوقي, ( معايير أسرتهمع ويتمسك بها حتى لو اختلفت أو تعارضت 

ماعي فترة التغير االجت الدراسة الحالية،موضوع وهي  وتمثل مرحلة الدراسة الجامعية

والفكري والشخصي للطالب, حيث يسعى خاللها إلى تكوين شخصيته وٕاثبات ذاته وتكوين هويته 

) وجد أن الطالب يحدث تغير في ,1930Newcompنيوكمب ( آجراهاالمستقلة, وفي دراسة 

وهذا التغير يشمل النواحي االجتماعية  هم خالل سنوات الدراسة الجامعيةاتجاهاتهم وسلوك

   (Goethals,1999: 2). الفكريةوالسياسية و 

، حيث ًا ويسعى إلى تثبيت مكانته بينهميرتبط الطالب الجامعي بأقرانه ارتباطًا وثيقو 

  .يشعر معهم بوحدة االهداف والمشاعر ويشعر بالتشابه والتجانس بينه وبينهم

                                                     (Pohlmann,et.al,2005: 8)             

فيه الطالب للدراسة العلمية واالكاديمية فقط، بل هي مع فالجامعة ليست مكانًا يتج

صغير يتفاعلون فيه فيتأثرون ويؤثرون، حيث يتكون داخلها عدد غير محدود من مع مجت

العالقات االجتماعية المتداخلة بين الطالب، ومن ثم تصبح هذه التفاعالت والعالقات المتبادلة 

  الوسائل التي يتحقق من خاللها التوافق االجتماعي بين الطالب. أحد

 †‹ÑÜa@òbïy@À@ça‹Ôÿa@óïáèc@ @

حاجاته شباع إلكبيرة في حياة الفرد فهي المصدر الرئيسي  أهميةتكتسب الجماعة 

وتسهم في نموه  تحقيق رغباته  وتنمية مهاراته وخبراته, في واهتماماته وميوله, كما تساعد الفرد

ي واالجتماعي, وفي تحسين أدائه لوظائفه وأدواره االجتماعية, وفي تشكيل اتجاهاته وقيمة النفس

  ومبادئه.
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مجموعة من الحاجات النفسية األساسية كالحاجة إلى  يلبي لهإن انتماء الفرد لجماعة 

الحماية والحب واألمن وتقدير الذات والحصول على الدعم والتعاطف وٕامكانية التعبير عن 

    .)459: 2004عر واألفكار, والتخلص من مشاعر القلق واإلحباط (أبو جادو,المشا

على النمو المتكامل  همًا في حياة الفرد يتمثل في مساعدةهمًا ور ويؤدي األقران كجماعة د

 انر فاألقجسميًا وعقليًا وانفعاليًا واجتماعيًا, كما يشعر الفرد بالمشابهة والمجانسة ووحدة األهداف, 

جماعة يوفرون لبعضهم البعض فرص تحقيق التكيف النفسي واالجتماعي, وتبادل داخل ال

المعلومات وحل الخالفات والمشاركة في مختلف األنشطة, وتعلم المهارات االجتماعية والقيم 

واالتجاهات وتحقيق مفهوم الذات, وتكوين دوافع والمعايير واكتساب األدوار االجتماعية وتكوين ال

  ).54: 2007والمحبة واأللفة (أبو لباد,  عالقات المودة

فوجود  ،األقران هي ضرورةمع أن العالقة  ) إلىParker&Asherويشير باركر وآشر (

أو لتبادل الحديث فقط, ولكنها ضرورة لنمو الفرد  عالفرد بين اقرانه  ليس لقضاء وقت ممت

ن قبول األقران ضرورة نفسية الصحي والجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي واللغوي, وٕاذا كا

لتكوين هوية الفرد وشعوره بالفعالية الذاتية فإن رفض األقران أو عدم وجود صداقات في حياة 

االنسحاب والخجل  :الفرد يشكل عامل خطورة ينبئ بمجموعة من األعراض النفسية منها

  ).716: 2006واالكتئاب والقلق االجتماعي والجناح (حسن,

يستطيع االقران مظهرًا هامًا من مظاهر النمو االجتماعي السوي فمن خاللها  معوتعد العالقة 

كيد الفرد حاجاته من تأع الفرد توثيق صلته باالخرين وتتضح قدراته واتجاهاته وميوله، ويشب

  ، كما يتخلص الفرد من مشاعر االنانية والعزلة والوحدة.ةطفاالذات واالنتماء والحب والع

  :في حياة الفرد كما يلي األقرانهمية أص ويمكن للباحث تلخي

  المساعدة في النمو الجسمي والنفسي واالجتماعي والعقلي واالنفعالي.  .1
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  .حاجة الفرد إلى المكانة واالنتماءع إشبا .2

 مساعدة الفرد على  تكوين صورة لذاته. .3

 تساعد على تحمل المسؤولية االجتماعية.  .4

 اآلخرين ومراعاتها. على تنمية االعتراف بحقوق مساعدة الفرد .5

القيام بأدوار مختلفة الختبار قدراته وعواطفه ومشاعره و  مساعدة الفرد على االستقالل .6

 وقيمة وأساليب حياته.

دة والتبعية المساعدة في إكساب االتجاهات واألدوار االجتماعية المناسبة مثل القيا .7

 والمسايرة.    

 @µi@ðÈbánuýa@ÞÈbÑnÜaça‹Ôÿa@ @

وحرصه على تكوين عالقات تمكنه من  بداية خلق اإلنسانمع االجتماعي  ظهر التفاعل

العيش في الحياة ومواجهة الصعاب والتحديات, فهو عصب الحياة لألفراد والجماعات, وتتطلب 

دوافع اآلخرين, عالقة بين أهدافه ومصالحة و مع حياة الفرد اليومية أن يظل في عالقة متواصلة 

التفاعل االجتماعي هي إحدى المهارات التي على الفرد اتقانها كمهارة ومهارة  ،خرينوأهداف اآل

  .الذي ينتمي إليهالمجتمع أفراد مع أساسية من أجل التعايش 

في  همين وٕابداء روح التعاون معآلخر ا ةي مساندة الفرد لزميله وقت الشدة ومشاركتعنو 

ائه والعمل بعض األمور واالهتمام بآر ومناقشة واستشارة الزميل في  ،المواقف االجتماعية المختلفة

  .قات لتكون باعثًا للرضااآلخرين والعمل على استمرارية هذه العالمع ة يببها وتكوين عالقات ط

  )331: 2002ومحمد,ب (خطا                                                     
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اجتماعيين (فرد أو جماعة) ويعرف التفاعل االجتماعي بأنه العملية المتبادلة بين طرفين 

في موقف أو وسط اجتماعي معين, حيث يكون سلوك أي منهما منبها أو مثيرًا لسلوك الطرف 

  ). 133: 2004اآلخر(بني جابر,

وهو سلوك متبادل بين الفرد واآلخرين يقوم على تنمية العالقات االجتماعية, وروح 

نمي توفير الثقة المتبادلة بما يمع رين, المساندة والعمل الجماعي المشترك, وتقبل نقد اآلخ

   .)239: 2010(الفقى, الروابط االجتماعية المختلفة

اعلة التأثير والتأثر فيما والتفاعل االجتماعي هو سلوك اجتماعي تتبادل من خالله األطراف المتف

   .)550: 2011(مرسي وأحمد, بينها

بعضهم البعض في تشكيل مع لهم وتسهم المعايشة اليومية للطالب داخل الجامعة وتفاع

حيث  ،عة تضم نوعيات متباينة من الطالبالكيان االجتماعي والنفسي لهم خصوصًا وأن الجام

ط تؤثر طبيعة التفاعل االجتماعي بين الطلبة في نمو شخصية الطالب وتنسيق سلوكه وضب

لى عي يتوقف عذلك أن نمو شخصية الطالب ونضجه االجتما ،اتجاهاته وتحديد معاييره وقيمه

  )92: 2006،(الطائي والخفاجي أقرانهمع كمية ونوعية تفاعله 

ما  أهمهامن  األقرانوهناك العديد من النظريات المفسرة لعمليات التفاعل االجتماعي بين 

  :يلي

  النظرية السلوكية- 1

السلوكيون عملية التفاعل االجتماعي بين األفراد إلى نظرية المؤثر واالستجابة يرجع 

) الذي يرى أن اإلنسان بطبيعته يميل إلى scanrالتعزيز التي قادها العالم األمريكي سكنر (و 

لتفاعل االجتماعي عند ر السلوك أو االستجابة التي تحقق له هدفًا أو تلبي حاجة عنده, وااتكر 
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د تمثل باالستجابات المتبادلة بين األفراد في وسط اجتماعي بحيث يشكل سلوك الفر يالسلوكيين 

   .)135: 2004(بني جابر, يستدعي االستجابة لهو سلوك اآلخر ل منبهاً 

 )Newcombنظرية نيوكمب ( -2

تفترض هذه النظرية أن األفراد يسعون إلى الوصول و تسمى نظرية التشابه او التجاذب  

جاهات المتشابهة نحو هذا التوازن عندما ينجذب األفراد ذوو االت حدثلحالة من التوازن, وي

حيث أن  ،التجاهاته ومعتقداته من اآلخرين ، فالفرد يحتاج إلى تأييد وتدعيمهم البعضبعض

على درجة عالية من األهمية واالهتمام المشترك بين األفراد موضوع التشابه في االتجاه نحو 

وٕاذا حدث اختالف في اتجاهات  ،أقل أهمية واهتمامموضوع جاه نحو أقوى من االتفاق في االت

ويعد التشابه بين  ،العالقات والتباعد بينهمقطع إلى دفع مما ي من التوتر بينهمنوع حدث ألفراد يا

مع العالقات  يب التي تقو هام مشترك من أهم صالت التجاذموضوع األفراد في االتجاهات نحو 

اتجاهات مع فاألفراد يحاولون التأكد من صدق اتجاهاتهم من خالل الوصول إلى اتفاق  ،الجماعة

ار األقران يتم على أساس التشابه في يواتضح أن اخت ،رين للوصول إلى حالة التوازناآلخ

  .)44: 2001(إبراهيم, داتجاهات وسلوكيات الفر 

  )Bealsنظرية بيلز (- 3

يرى بيلز ان التفاعل االجتماعي هو السلوك الظاهر لألفراد في موقف معين وفي إطار 

مالحظة السلوك الخارجي للمتفاعلين ونظر إلى جماعات صغيرة, لذلك اقتصر في بحوثه على 

عملية التفاعل كما لو كانت مجرد اتصال من األفعال والكلمات والرموز واإلشارات, وقسم بيلز 

  :مراحل التفاعل االجتماعي في الترتيب كما يلي
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  التعرف على الموقف وتحديد المشكلة أو الموضوع.  .1

ضوئها الحلول المختلفة للمشكالت وتتطلب إبداء األسس التي تقوم في  دديحالتقييم أي ت .2

 . كلالرأي وتحليل المشا

 المشورة وتتطلب إعطاء التعليمات وٕابداء الرأي وتقديم االقتراحات.  .3

   .           )137: 2004(بني جابر,                                                                 

جتماعي من حيث قوتها وضعفها واتجاهها سلبًا أو ايجابًا وتتأثر عمليات التفاعل اال   

بعوامل عدة أهمها: اتجاهات االفراد نحو بعضهم واالدوار االجتماعية لالفراد المتفاعلين 

القيادة في نوع ومستوياتهم الثقافية ومكانتهم االجتماعية والجو الذي يسود عملية التفاعل، و 

  .)127:  2009(ساري وحسن،  ةوطبيعة ثقافة الجماعالمتوافرة  الجماعة، ودرجة الحرية

التفاعل االجتماعي شيوعًا, فعندما أنواع التفاعل القائم بين األفراد هو أكثر يتضح مما سبق أن و 

بادل التأثير يلتقي فردان ويؤثر احدهما في اآلخر ويتأثر به يسمى التغيير الذي يحدث نتيجة لت

ويتعامل معهم فهو  باآلخرينويحتك المجتمع ا يعيش في ، فالفرد عندمبالتفاعل االجتماعي

بهم، ويؤدي  ويتأثريتحدد سلوكه بسلوكهم فيؤثر فيهم  أفرادبوصفهم  يتفاعل معهم اجتماعياً 

، فهو يزود الطالب بالعديد الحياة الجامعية للطالب ما فيدورا ها األقرانمع التفاعل االجتماعي 

الحياة مع ا الكثير من المهارات, كما يؤثر على تكيفهم من الخبرات التي يتعلمون من خالله

 الجامعية.

 ça‹Ôÿa@�qdmì@óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@ @

مًا في تشكيل اآلراء واالتجاهات والسلوكيات السياسية همتؤدي العالقات االجتماعية دورًا 

على السلوك للمشاركة في الحياة السياسية للمجتمع، وتؤثر العالقات االجتماعية  حفيزهللفرد وت

المدني، كما أن المجتمع السياسي للفرد من خالل النشاطات الحزبية وعضوية منظمات 
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لمشاركة ا على طبيعة ومستوىلها تأثير كبير  والنقاشات السياسية غير الرسمية المالحظة

  .للفرد السياسية

ير في غالبية التأث محلتي المراهقة والشباب ويصبح لهويزداد تأثير األقران خالل مر 

في الفرد سياسيًا تبعًا ويختلف تأثير األقران  ،ضج السياسي للفردالمراحل المتأخرة من الن

فالفرد قد يكون أحد أعضاء جماعة  ،عن الموضوعات السياسية مأو بعده مومدى قربه ملطبيعته

 ز بالدخول في الموضوعات السياسيةمن األقران تتميز باالبتعاد عن السياسة أو جماعة تتمي

فإنه سوف يكون لديه  ،الثانيالنوع أو جماعة من األول النوع وسواء كان الفرد من جماعة من 

   .)334: 1987(علي, ين من مستويات المشاركة السياسيةتوقعات سياسية تتضمن مستوى مع

م على مشاركة الفرد في عملية التصويت في االنتخابات, ويأخذ تأثير همولألقران تأثير 

أحدهما سلبي واألخر إيجابي, فقد يكون تأثير األقران على الفرد سلبيًا بدفعه  :هيناألقران اتجا

الفرد للمشاركة في العملية دفع للتصويت لصالح أفراد أو أحزاب معينة, وقد يكون إيجابيًا ب

      (Fafchamps et.al,2012: 26).االنتخابية بعد أن كان عازفًا عن المشاركة السياسية

ك واضحا في الحياة الجامعية من خالل النقاشات التي تدور بين األقران ويبدو ذل    

من طلبة الجامعات حول الموضوعات السياسية والتي تساعد في تكوين آرائهم واتجاهاتهم 

  .السياسية, وهذا يؤدي إلى زيادة مشاركتهم وانخراطهم في الحياة السياسية

(Campos&Leon,2012: 25)   

اآلخرين من مع الل تفاعله ات الفرد نحو المشاركة السياسية من خوتتكون آراء واتجاه

  وذلك عبر المراحل التالية:  أقرانه،

ويستمد الفرد آرائه واتجاهاته نحو المشاركة : واتجاهاتهم اآلخرينمالحظة الفرد آلراء  .1

ه واتجاهاته من خالل المناقشات ؤ ية من خالل تصورات وآراء اآلخرين وتتكون آراالسياس
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ويزداد التأثر السياسي للفرد باآلخرين  ومالحظته للسلوك السياسي لآلخرينلسياسية ا

 مجموعة من أقرانه.  مع عند تفاعله 

ويعتمد ذلك على طبيعة المناخ السياسي اتخاذ الفرد لقرار المشاركة أو عدم المشاركة:  .2

 .رانهوالسمات الشخصية للفرد وتوقعاته عن مشاركة أو عدم مشاركة أقللمجتمع 

وهذا النقاش قد يؤدي إلى زيادة أو نقصان في اتجاه الفرد نحو  أقرانه:مع مناقشة القرار  .3

 ).Wendel,2012: 147( المشاركة السياسية

ويالحظ الباحث مما سبق أن اهتمام الفرد بالموضوعات السياسية يزداد إذا كان له 

نقاش السياسي بين األقران إلى اتصال باقران لهم اهتمامات سياسية، حيث يؤدي التواصل وال

  اكتساب الفرد لآلراء واالتجاهات السياسية وزيادة في الكفاءة والممارسة السياسية.
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@sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@ @

óÕib�Üa@pb�aŠ‡Üa  

  

 Nóï�bï�Üa@óØŠb“¾a@oÜìbåm@�Üa@pb�aŠ‡Üa@ @

 NóïÈbánuýa@óïÜìü�¾a@oÜìbåm@�Üa@pb�aŠ‡Üa@ @

 dm@oÜìbåm@�Üa@pb�aŠ‡ÜaNça‹Ôÿa@�q@ @

 óÕib�Üa@pb�aŠ‡Üa@ôÝÈ@kïÕÉmN@ @
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يســتعرض الباحــث فــي هــذا الفصــل الدراســات الســابقة التــي تعرضــت للمشــاركة السياســية 

عليهــا فــي الــدوريات العلميــة بــاالطالع ولية االجتماعيــة وتــأثير األقــران، والتــي قــام الباحــث مســؤ وال

شــورة فــي المكتبــات الجامعيــة، ولــم يعثــر الباحــث بعــد المختلفــة ورســائل الماجســتير والــدكتوراه المن

 -في حــدود اطالعــه –النظري ومصادر المعلومات المكتبية وااللكترونية المتاحة  لألدبمراجعته 

الدراسة الحالية بشكل مباشر، ولذلك تم إلقاء الضوء موضوع على دراسة عربية أو أجنبية تناولت 

  ية على النحو التالي:على عدد من الدراسات العربية واألجنب

  الدراسات التي تناولت المشاركة السياسية.  . أ

  الدراسات التي تناولت المسؤولية االجتماعية.ب. 

  الدراسات التي تناولت تأثير األقران.  ج.

  

 óï�bï�Üa@óØŠb“¾a@oÜìbåm@�Üa@pb�aŠ‡Üa@ @

  ):2006دراسة حمدان محمد ( .1

سياسية لطلبــة جامعــة الموصــل بــالعراق، الدراسة إلى معرفة طبيعة المشاركة ال هذه هدفت

الباحث  واستخدم) إناث، 75و( ) ذكور75(ع بواق) طالبًا وطالبة 150وتكونت عينة الدراسة من (

واســـتخدم   ) فقـــرة14ه مكونـــة مـــن (اســـتبانه مـــن إعـــداد كمـــا اســـتخدم المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، 

واالنحرافـــات المعياريــة ومعامـــل  الحســابية تمجموعــة مــن االســـاليب االحصــائية منهـــا: المتوســطا

عـــدم وجـــود أثـــر للعامـــل مجموعـــة مـــن النتـــائج اهمهـــا: توصـــلت الدراســـة إلـــى و  ،ارتبـــاط بيرســـون

وأن المشــاركة السياســية للطــالب ، االقتصادي والخلفية االجتماعية على المشاركة السياسية للطلبة

  مشاركة الطالب.من  عداخل الجامعة أكبر من خارجها وكانت مشاركة الطالبات أوس
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  Michael Wyness) 2006دراسة مايكل واينز ( .2

الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مســـتوى المشـــاركة السياســـية والمدنيـــة لـــدى طلبـــة  هـــذه هـــدفت

الباحـــث  اســـتخدم) طالبـــًا وطالبـــة، و 520جامعــة لنـــدن فـــي بريطانيـــا، وتكونـــت عينـــة الدراســة مـــن (

  المشاركة السياسية والمدنية من إعداده.استخدم استبانه المنهج الوصفي التحليلي، كما 

أن المشــاركة السياســية علــى المســتوى الطالبــي  مجموعة من النتائج أهمها: وتوصلت الدراسة إلى

السياســـية أمـــام  ةليســـت علـــى المســـتوى المطلـــوب علـــى الـــرغم مـــن وجـــود مســـاحات كبيـــرة للممارســـ

  الطالب.

  Ellen Quintelier) 2007تلر (يندراسة ايلين كو  .3

فت هــذه الدراســة إلــى مقارنــة مســتوى المشــاركة السياســية بــين الشــباب وكبــار الســن فــي هد

) فـــردا مـــن كـــال البلـــدين، واســـتخدمت 6000كـــل مـــن بلجيكـــا وكنـــدا، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (

وتوصلت الدراسة  الباحثة المنهج المقارن، كما استخدمت استمارة المسح االجتماعي من إعدادها،

النتــائج أهمهــا: إن مــن أهــم أســباب عــدم مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية مجموعــة مــن  إلــى

  مقارنة بكبار السن هو انخفاض الرضا عن الحياة السياسية وقلة االهتمام بها.

  )2008دراسة عطا شقفة ( .4

الدراسة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين تقــدير الــذات والمشــاركة السياســية لــدى  هذه هدفت

) طالبــًا وطالبــة 228س المفتوحــة فــي مدينــة رفــح، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (طلبــة جامعــة القــد

الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، كمـــا اســـتخدم  اســـتخدم) إنـــاث، و 104و( اً ) ذكـــور 124(ع بواقـــ

)، واســتخدم أحمــد صــالح() فقــرة، ومقيــاس تقــدير الــذات إعــداد 60اســتبانه مــن إعــداده مكونــة مــن (

-Tحصائية اهمها:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبــار مجموعة من األساليب اإل
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test  ،أن مســـتوى  مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا: وتوصـــلت الدراســـة إلـــىومعامـــل ارتبـــاط بيرســـون

وجـــود فـــروق فـــي مســـتوى تقـــدير الـــذات ومســـتوى المشـــاركة السياســـية لـــدى طلبـــة الجامعـــة مرتفـــع، 

لمستوى االقتصادي لصالح المستوى االقتصادي المرتفع، وانــه ال المشاركة السياسية تبعًا لمتغير ا

  د ارتباط بين تقدير الذات ومستوى المشاركة السياسية لدى طلبة الجامعة.يوج

 )2010(الطالعدراسة عبد الرؤوف  .5

الدراسة إلى التعرف على مستوى المشــاركة السياســية وعالقتهــا بقــوة األنــا لــدى  هذه هدفت

) 76(ع بواقــ) شــابًا وشــابة 139غــزة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (قطــاع فــي الشــباب الفلســطيني 

ه مــن إعــداده اســتبانالباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، كمــا اســتخدم  اســتخدم، و اً ) إناث63و( اً ذكور 

المتوســطات الحســابية  ) فقــرة، واســتخدم مجموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية منهــا:30مكونــة مــن (

مجموعــة  وتوصــلت الدراســة إلــىوتحليــل التبــاين األحــادي،  T-testة واختبار واالنحرافات المعياري

وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا بين المشــاركة السياســية وقــوة األنــا، من النتائج أهمها: 

ووجــود فــروق فــي المشــاركة السياســية وقــوة األنــا بــين الجنســين لصــالح الــذكور، ووجــود فــروق فــي 

فــروق فــي  وال يوجــدسية تعزى لمتغير المؤهل العلمــي لصــالح مؤهــل الثانويــة فأقــل، المشاركة السيا

  قوة األنا تعزى للمؤهل العلمي.

 )2011دراسة محمود الشامي ( .6

الدراسة إلى معرفة مستوى المشاركة السياسية لدى طلبة جامعة األقصى بغــزة  هذه هدفت

) إنــاث 316) ذكــور و(153(ع بواقــلبــة ) طالبــًا وطا469وخــانيونس، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (

) 92نه مــن إعــداده مكونــة مــن (اســتباالوصــفي التحليلــي، كمــا اســتخدم الباحــث المــنهج  اســتخدمو 

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات  فقـــرة، واســـتخدم مجموعـــة مـــن األســـاليب اإلحصـــائية اهمهـــا:

ة إلــى مجموعــة مــن النتــائج وصــلت الدراســوتومعامــل ارتبــاط بيرســون،  T-testالمعياريــة واختبــار 
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: وجــود عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصــائيًا بــين مســتوى المشــاركة السياســية ومتغيــرات: الجــنس، همهــاأ

عالقــة بــين مســتوى  وال يوجــدي، التخصــص، الحالــة االجتماعيــة, دخــل األســرة، االنتمــاء التنظيمــ

  ودخل االسرة.المشاركة السياسية ومكان السكن، 

 )2011(دراسة شعبان الحداد  .7

الدراسة إلى معرفة العالقة بين المشاركة السياسية وعوامــل الشخصــية الخمــس  هذه هدفت

الكبرى "العصابية، االنبساطية، الموافقة، يقظة الضمير، االنفتاح" في ضوء بعض المتغيرات لدى 

ة ) معلمــًا ومعلمــ82عينــة مــن معلمــي المــدارس الثانويــة بمدينــة غــزة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (

مقياس الوصفي التحليلي، كما استخدم الباحث المنهج  واستخدم) معلمة، 26) معلمًا و(56(ع بواق

واســتخدم مجموعــة  (اليزنــك)، ومقيــاس عوامــل الشخصــية الكبــرى ،المشــاركة السياســية مــن إعــداده

 T-testالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واختبــار  مــن األســاليب اإلحصــائية أهمهــا:

وجود عالقــة ارتباطيــه  مجموعة من النتائج أهمها: وتوصلت الدراسة إلىومعامل ارتباط بيرسون، 

د فــروق ذات يوجــ وال ،دالــة إحصــائيًا بــين المشــاركة السياســية وعوامــل الشخصــية الخمــس الكبــرى

متغيرات الدراسة ما عدا المشاركة السياســية حيــث جميع داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على 

  كانت هناك فروق لصالح الذكور.

  

 ü�¾a@oÜìbåm@�Üa@pb�aŠ‡ÜaóïÈbánuýa@óïÜì@ @

  )2002دراسة محمد البلوي ( .1

هــدفت هــذه الدراســة إلـــى معرفــة العالقــة بــين تشـــكل هويــة األنــا والمســؤولية االجتماعيـــة، 

لبــة لــدى ط والتعــرف علــى الفــروق بــين أفــراد العينــة فــي رتــب هويــة األنــا والمســؤولية االجتماعيــة

) طالباً، واستخدم الباحث المــنهج 256، وتكونت عينة الدراسة من (جامعة ام القرى بمكة المكرمة
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الوصفي التحليلي، كما استخدم مقياس هوية األنا الموضــوعي لـــ (نبيــون وارانــر) تقنــين (الغامــدي، 

واســـــتخدم مجموعـــــة مـــــن  )،1993ومقيـــــاس المســـــؤولية االجتماعيـــــة إعـــــداد (الحـــــارثي،  ،)2001

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريــة ومعامــل ارتبــاط بيرســون  األساليب اإلحصائية أهمها:

مجموعة من النتائج أهمها: وجود عالقة ارتباطيه  وتوصلت الدراسة إلىوتحليل التباين األحادي، 

ن موجبـــــة بـــــين تحقيـــــق الهويـــــة األيديولوجيـــــة والمســـــؤولية الوطنيـــــة ومســـــؤولية الفـــــرد نحـــــو اآلخـــــري

وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه ســـالبة دالـــة إحصـــائيًا بـــين تشـــتت الهويـــة االجتماعيـــة و والمســـؤولية الكليـــة، 

  والمسؤولية الشخصية والمسؤولية األخالقية والمسؤولية نحو اآلخرين والمسئولية الكلية.

  )2003دراسة ممتاز الشايب ( .2

وتنظـــيم الوقــت لـــدى  هــدفت هــذه الدراســـة إلــى معرفـــة العالقــة بــين المســـؤولية االجتماعيــة

ـــة الدراســـ ـــة مـــن مختلـــف502ة مـــن (طلبـــة جامعـــة دمشـــق، وتكونـــت عين الكليـــات  ) طالـــب وطالب

اإلنسانية والتطبيقية، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، كمــا اســتخدم مقيــاس المســؤولية 

مجموعــة  واســتخدم )، واســتبانة تنظــيم الوقــت مــن إعــداده،1986االجتماعيــة إعــداد (ســيد عثمــان، 

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ومعامـــل ارتبـــاط  مـــن األســـاليب اإلحصـــائية أهمهـــا:

عــدم وجــود  مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا: وتوصــلت الدراســة إلــىبيرسون وتحليل التباين األحــادي، 

روق ذات عالقة ذات داللة إحصائية بين المسؤولية االجتماعية وتنظيم الوقت، كما انه ال توجد ف

داللــــة إحصــــائية بــــين المســــؤولية االجتماعيــــة وتنظــــيم الوقــــت تبعــــًا لمتغيــــر الجــــنس والتخصــــص 

  والمستوى الدراسي.

  Lisa Dasilva) 2004دراسة ليزا داسيلفا ( .3

ـــى البحـــث عـــن عوامـــل التنبـــؤ بالمســـؤولية االجتماعيـــة والسياســـية  هـــدفت هـــذه الدراســـة إل

 ماعيــة لــدى المــراهقين االســتراليينتوى  المســؤولية االجتوالتعرف إلى الفروق بين الجنسين فــي مســ
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اســتراليا، واســتخدمت الباحثــة ب ســيدني ) طالب وطالبة من جامعة500وتكونت عينة الدراسة من (

المنهج الوصفي التحليلي، كما اســتخدمت مقيــاس المســؤولية االجتماعيــة مــن إعــدادها ومكــون مــن 

 وتوصلت الدراســة إلــىطالب الجامعة، مع الت الفردية ) فقرة، كما قامت بإجراء بعض المقاب56(

أن واحدًا من كل خمسة طالب تقريبًا يشاركون بفاعلية فــي ســلوكيات  مجموعة من النتائج أهمها:

ونشاطات تعكس المسئولية االجتماعية والمدنية، وأن واحــدًا مــن كــل عشــرة طــالب يشــارك بفعاليــة 

بتــت انــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى فــي النشــاطات السياســية المختلفــة، كمــا أث

  المسؤولية االجتماعية بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث.

  )2004دراسة وليد الخراشي ( .4

هــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلــــى الكشـــــف عـــــن دور األنشـــــطة الطالبيــــة فـــــي تنميـــــة المســـــؤولية 

) طالبــًا مــن 149راسة من (االجتماعية لدى طلبة جامعة الملك سعود بالرياض، وتكونت عينة الد

الــذكور واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، كمــا اســتخدم مقيــاس المســؤولية االجتماعيــة 

طالب من كل كليــة مــن الممارســين لألنشــطة مع إعداد (سيد عثمان)، وأجرى مقابالت شبه مقننة 

ـــة, وســـطات الحســـابية المت واســـتخدم الباحـــث مجموعـــة مـــن األســـاليب االحصـــائية أهمهـــا: الطالبي

واالنحرافــات المعياريــة ومعامــل ارتبــاط بيرســون وتحليــل التبــاين واختبــار شــيفيه، وتوصــلت الدراســة 

ـــر فـــي تنميـــة المســـؤولية  إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج اهمهـــا: أن األنشـــطة الطالبيـــة لهـــا تـــأثير كبي

  االجتماعية للطلبة كجانب أساسي في بناء شخصيتهم.

  Eric Dey) 2008دراسة ايريك داي ( .5

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الجامعــات األمريكيــة فــي تنميــة المســؤولية الشخصــية 

ـــة، مـــن (23000واالجتماعيـــة للطلبـــة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ( ) جامعـــة 23) طالـــب وطالب

 وتوصــلت الدراســة إلــى البيانــاتمــع أمريكية، واستخدم الباحث استمارة المسح االجتمــاعي كــأداة لج



- 79  - 
 

ولية الشخصــية كــز الجامعــات أكثــر علــى تنميــة المســؤ ضــرورة أن تر  مجموعــة مــن النتــائج أهمهــا:

واالجتماعية للطلبة، كمــا يجــب أن تهــتم بتهيئــة البيئــة الجامعيــة بالشــكل الــذي يســاعد الطلبــة علــى 

  تحقيق الشعور بالتكافل والتكامل الشخصي واألكاديمي.

  )2009دراسة ميسون مشرف ( .6

راســــة إلــــى الكشــــف عــــن مســــتوى التفكيــــر األخالقــــي ومســــتوى المســــؤولية هــــدفت هــــذه الد

االجتماعية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة، والتعــرف علــى طبيعــة العالقــة بينهمــا والفــروق فــي 

كــل منهمــا والتــي تعــزى لمتغيــرات الجــنس، الكليــة، المســتوى الدراســي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

) إناثـــًا، واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي 369) ذكـــورًا و(231(واقـــع ) طالــب وطالبـــة ب600(

 )2001إعــداد (فوقيــة عبــد الفتــاح،  التحليلــي، كمــا اســتخدمت مقيــاس التفكيــر األخالقــي للراشــدين

واســتخدمت مجموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية  ومقياس المسؤولية االجتماعية من إعداد الباحثــة,

ــــــار المتوســــــطات الحســــــابية واالن منهــــــا: ــــــة ومعامــــــل ارتبــــــاط بيرســــــون واختب -Tحرافــــــات المعياري

testـــ ـــائج أهمهـــا: أن  لواختبـــار تحلي التبـــاين األحـــادي، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النت

مستوى المسؤولية االجتماعية لدى الطلبة كان مرتفعًا، وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيًا 

ية االجتماعيـــة، وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي بـــين مســـتوى التفكيـــر األخالقـــي والمســـؤول

مســــتوى المســــؤولية االجتماعيــــة بــــين الــــذكور واإلنــــاث لصــــالح اإلنــــاث، وجــــود فــــروق ذات داللــــة 

إحصائية في مستوى المســؤولية االجتماعيــة بــين طــالب الكليــات العلميــة والكليــات األدبيــة لصــالح 

ة إحصــائية فــي مســتوى المســؤولية االجتماعيــة د فــروق ذات داللــ، وال يوجــطــالب الكليــات األدبيــة

  تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
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  )2009دراسة حازم المومني ( .7

هدفت هــذه الدراســة إلــى قيــاس مســتوى المســؤولية االجتماعيــة لــدى طلبــة جامعــة اليرمــوك 

ة األردنية ومعرفة جوانب الضعف في مســتوى المســؤولية االجتماعيــة لــديهم، وتكونــت عينــة الدراســ

ـــة، واســـتخدم 75) مجموعـــة ضـــابطة و (78(واقـــع ) طالبـــًا وطالبـــة ب153مـــن ( ) مجموعـــة تجريبي

) موضــوعًا مــن إعـــداده، 14تعليمــي تكـــون مــن (برنــامج الباحــث المــنهج التجريبــي، كمـــا اســتخدم 

 وتوصــلت الدراســة إلــى) فقــرة مــن إعــداده، 51واســتخدم مقياســًا للمســؤولية االجتماعيــة مكــون مــن (

النتــائج أهمهــا: أن درجــة المســؤولية االجتماعيــة لــدى طلبــة جامعــة اليرمــوك كانــت مجموعــة مــن 

ـــة كـــان لـــديهم اســـتجابة عاليـــة  ـــى مقيـــاس المســـئولية االجتماعيـــة، وأن الطلب للبرنـــامج متوســـطة عل

  التعليمي.

  )2010دراسة فاطمة المنابري ( .8

اعي والمسؤولية االجتماعية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء االجتم

ــــت عينــــة الدراســــة مــــن ( ــــة المــــنهج 269والتحصــــيل الدراســــي، وتكون ) طالبــــة، واســــتخدمت الباحث

الوصفي التحليلي، كما استخدمت مقياس المسؤولية االجتماعيــة إعــداد (الحــارثي) ومقيــاس الــذكاء 

المتوســــطات  االجتمــــاعي مــــن إعــــدادها، واســــتخدمت مجموعــــة مــــن األســــاليب اإلحصــــائية منهــــا:

 وتوصــلت الدراســة إلــى، T-testالحسابية واالنحرافات المعياريــة ومعامــل ارتبــاط بيرســون واختبــار 

مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا: وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه موجبـــة بـــين الـــذكاء االجتمـــاعي والمســـؤولية 

الدراســي، وال االجتماعية، كما توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين المسؤولية االجتماعيــة والتحصــيل 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اســتجابات أفــراد العينــة علــى مقيــاس المســؤولية االجتماعيــة 

  تبعًا لمتغير التخصص.
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  )2012دراسة أحمد الزبون ( .9

هدفت هذه الدراســة إلــى معرفــة طبيعــة العالقــة بــين المســؤولية االجتماعيــة ومنظومــة القــيم 

التطبيقية باألردن، واستخدم الباحث المــنهج الوصــفي التحليلــي، الممارسة لدى طلبة جامعة البلقاء 

) فقــرة مــن إعــداده، واســتبيان منظومــة 149كما استخدم مقياس المسؤولية االجتماعيــة مكــون مــن (

 واســــتخدم مجموعــــة مــــن األســــاليب اإلحصــــائية منهــــا: ) فقــــرة مــــن إعــــداده،45القــــيم مكــــون مــــن (

وتوصــلت الدراســة اريــة واختبــار تحليــل التبــاين األحــادي، المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعي

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين المسؤولية االجتماعية ومنظومة  مجموعة من النتائج أهمها: إلى

ـــة الجامعـــة، وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مســـتوى المســـؤولية  القـــيم الممارســـة لـــدى طلب

ــــري الكليــــة والتخصــــ ــــة تعــــزى لمتغي ــــي االجتماعي ص، عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية ف

  المسؤولية االجتماعية تعزى لمتغير الجنس والمستوى الدراسي لدى طلبة الجامعة.

  

 ça‹Ôÿa@�qdm@oÜìbåm@�Üa@pb�aŠ‡Üa 

  Margo Gardnar) 2004دراسة مارجو جاردنر ( .1

علــى اتخــاذ هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة تــأثير األقــران علــى مســتوى المخــاطرة والقــدرة 

) فــرد تــم تقســيمهم إلــى 306القرار لدى المراهقين والشباب في أمريكا، وتكونت عينة الدراسة مــن (

ســــنة  24ســــنة)، والثالثــــة (22-18ســــنة)، والثانيــــة (16-13ثالثــــة مجموعــــات عمريــــة : األولــــى (

مخــاطرة فأكثر)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم اســتبيان قيــاس مســتوى ال

مجموعــة مــن النتــائج  وتوصــلت الدراســة إلــىواســتبيان القــدرة علــى اتخــاذ القــرار وهمــا مــن إعــداده، 

التقدم في العمر، وأن القدرة على اتخاذ القــرار مع أهمها: أن مستوى المخاطرة لدى الفرد ينخفض 
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مســـتوى  لـــدى المـــراهقين تـــزداد عنـــد وجـــودهم فـــي مجموعـــة مـــن أقـــرانهم، وأن تـــأثير األقـــران علـــى

  المخاطرة والقدرة على اتخاذ القرار بين المراهقين والشباب أكثر قوة منه لدى الراشدين.

  )2007دراسة ياسر أبو لباد ( .2

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى الخصـــائص االقتصـــادية واالجتماعيـــة لجماعـــات 

ي الســـائد ومســـتوى الرفـــاق فـــي المـــدارس الثانويـــة فـــي األردن وعالقتهـــا بأنمـــاط الســـلوك االجتمـــاع

) طالبـــًا مـــن طـــالب ســـت مـــدارس ثانويـــة 881التحصـــيل الدراســـي، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (

الوضـــع للـــذكور فـــي األردن، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، كمـــا اســـتخدم مقيـــاس 

) فقــــرة، واســــتبانه الســــلوك 20) مكــــون مـــن (1998االجتمـــاعي واالقتصــــادي إعــــداد (أبـــو هــــالل، 

 واســتخدم مجموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية منهــا: ) فقــرة،40تماعي من إعداده مكونة من (االج

، T-testواختبـــــار  ،ومعامـــــل ارتبـــــاط بيرســـــون ،واالنحرافـــــات المعياريـــــة ،المتوســـــطات الحســـــابية

مجموعـــــة مـــــن النتـــــائج أهمهـــــا: أن معظـــــم جماعـــــات الرفـــــاق مـــــن ذوي  وتوصـــــلت الدراســـــة إلـــــى

جتماعيــة المتوســطة وأن أنمــاط الســلوك األكثــر شــيوعًا بــين جماعــات الخصــائص االقتصــادية واال

وأقلها شــيوعًا هــي التكيــف، ويوجــد عالقــة ارتباطيــه موجبــة الصراع الرفاق هي: التعاون، التنافس، 

  لرفاق ومستوى التحصيل الدراسي.لدالة إحصائيًا بين الخصائص االقتصادية واالجتماعية 

  )2008دراسة سعيد الصاقطي ( .3

ت هذه الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين بعــض المتغيــرات النفســية واالجتماعيــة هدف

وعالقتهــا بالصــداقة  ،والمكانــة االجتماعيــة ،ومن هذه المتغيرات التوجه نحو األقران، وتقدير الذات

) طالبــًا فــي 229بــين طلبــة المرحلــة الثانويــة بمدينــة أبهــا الســعودية، وتكونــت عينــة الدراســة مــن (

واســتخدم  رحلــة الثانويــة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، كمــا اســتخدم اســتبيان مــن إعــداده،الم

المتوســطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريــة ومعامـــل  مجموعــة مــن األســـاليب اإلحصــائية منهـــا:
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وجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة  مجموعة مــن النتــائج أهمهــا: وتوصلت الدراسة إلىارتباط بيرسون، 

  إحصائيًا بين التوجه نحو األقران وكل من الصداقة وتقدير الذات والمكانة االجتماعية.دالة 

  )2009سوي (دراسة عباس مو  .4

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى الحاجــة إلــى الصــديقة لــدى طالبــات كليــة 

لحاجــة إلــى الفروق بــين طالبــات كليــة التربيــة فــي ا الكشف عنالتربية بجامعة الكوفة في العراق، و 

) طالبــــة، 308الصــــديقة تبعــــًا لمتغيــــري التخصــــص والمســــتوى الدراســــي، وبلغــــت عينــــة الدراســــة (

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم مقيــاس الحاجــة إلــى الصــديقة مــن إعــداده 

واســتخدم مجموعــة مــن األســاليب اإلحصــائية منها:المتوســطات الحســابية  ) فقــرة،41ومكــون مــن (

مجموعــة  وتوصــلت الدراســة إلــى، T-testاالنحرافات المعياريــة ومعامــل ارتبــاط بيرســون واختبــار و 

بــين طالبــات كليــة التربيــة، وال توجــد مرتفــع أن مســتوى الحاجــة إلــى الصــديقة  مــن النتــائج أهمهــا:

ـــة تبعـــًا  ـــة إحصـــائية فـــي مســـتوى الحاجـــة إلـــى الصـــديقة لـــدى طالبـــات كليـــة التربي فـــروق ذات دالل

  ري التخصص والمستوى الدراسي.لمتغي

  Joseph Allen) 2010دراسة جوزيف الين ( .5

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى معرفـــة مـــدى تـــأثير األقـــران علـــى تعـــاطي المـــراهقين للمخـــدرات، 

) فـــردًا مـــن المـــراهقين المتعـــاطين للمخـــدرات فـــي واليـــة فرجينيـــا 157وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (

المراهــق مــع لوصــفي التحليلــي، كمــا اســتخدم صــحيفة المقابلــة بأمريكــا، واســتخدم الباحــث المــنهج ا

مجموعــة مــن النتــائج  وتوصــلت الدراســة إلــىووالديه وأقرانه وقائمــة مشــكالت المراهــق مــن إعــداده، 

المراهق لالستقالل عن أســرته والمســتوى االجتمــاعي لألقــران عــامالن يــؤثران علــى دافع أهمها:أن 

  تعاطي المراهق للمخدرات.
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  Zarina Akhtar) 2011زارينا اختار (دراسة  .6

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى تـــأثير األقـــران والوالـــدين علـــى مســـتوى التحصـــيل 

) طالبــًا وطالبــة مــن كليــات 156األكــاديمي لطلبــة جامعــة نيــودلهي بالهنــد، وبلغــت عينــة الدراســة (

ســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج إدارة األعمــــال، والحاســــوب، واالقتصــــاد، بجامعــــة نيــــودلهي الهنديــــة، وا

الوصفي التحليلي، كما استخدمت األدوات اآلتية: كشوف عالمات الطــالب، اســتبيان لمعرفــة أراء 

مجموعــة مــن النتــائج  وتوصلت الدراسة إلىالطالب عن تأثير األقران والوالدين وهو من إعدادها، 

والــدين إيجــابي، وتــأثير األقــران تأثير األقران على التحصيل األكاديمي سلبي بينمــا تــأثير ال أهمها:

  السلبي على التحصيل األكاديمي لإلناث أكبر منه للذكور.

  Camila Campos) 2011دراسة كاميال كامبوس ( .7

وهدفت هــذه الدراســة الــى معرفــة تــأثير األقــران علــى االختيــار السياســي لــدى طلبــة جامعــة 

) طالبــًا وطالبــة مــن الطلبــة 635مــن (وتكونــت عينــة الدراســة , اكبر جامعة في البرازيــل وساو باول

المــنهج الوصــفي  ةالباحثــ تم، واســتخدم2010الجــدد  وذلــك فــي عــام إجــراء االنتخابــات الرئاســية 

مجموعــة  وتوصــلت الدراســة إلــى ا،استبيان المشاركة السياسية من إعداده تالتحليلي كما استخدم

م وآرائهـــم السياســـية مـــن خـــالل يكتســـب طلبـــة الجامعـــة العديـــد مـــن اتجاهـــاته مـــن النتـــائج أهمهـــا:

  النقاشات التي تدور بينهم، ويؤثر األقران على االختيار السياسي لبعضهم البعض.

  Marcel Fafchamps) 2013دراسة مارسيل فافشمبس ( .8

ــــي  ــــراد ف ــــة تــــأثير األقــــران علــــى المشــــاركة السياســــية لألف ــــى معرف هــــدفت هــــذه الدراســــة إل

) مــــن 502، وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن (2009م االنتخابــــات التــــي أجريــــت فــــي موزمبيــــق عــــا

) مركــز اقتــراع، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي 151المشــاركين فــي االنتخابــات أخــذت مــن (
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مجموعــة مــن  وتوصــلت الدراســة إلــىالتحليلي، كمــا اســتخدم صــحيفة مقابلــة شخصــية مــن إعــداده، 

ـــائج أهمهـــا:أن تـــأثير األقـــران قـــد يكـــون إيجـــابي بتشـــجي ـــى المشـــاركة فـــي العمليـــة األع النت فـــراد عل

االنتخابيــة، وقــد يكــون تــأثير األقــران ســلبي بالتــأثير علــى الفــرد للتصــويت لصــالح أفــراد أو أحــزاب 

  معينة.

 

 @@óÕib�Üa@pb�aŠ‡Üa@ôÝÈ@kïÕÉm@ @

من خالل العــرض الســابق للبحــوث والدراســات الســابقة التــي تناولــت متغيــرات الدراســة يمكــن       

  ى ثالث مجموعات هي:للباحث تقسيمها إل

  المشاركة السياسية.موضوع المجموعة األولى: وتختص بالدراسات التي تناولت 

  المسؤولية االجتماعية.موضوع المجموعة الثانية: وتختص بالدراسات التي تناولت 

  تأثير األقران.موضوع المجموعة الثالثة: وتختص بالدراسات التي تناولت 

  لباحث على هذه الدراسات على النحو التالي:وفي ضوء ما سبق عرضه يعقب ا
  

  المشاركة السياسيةموضوع أوًال: الدراسات التي تناولت 

فيما يخص الدراسات السابقة التي تناولت المشاركة السياسية فقد أورد الباحث العديــد مــن 

حيــث  ومــدى العنايــة التــي لقيهــا مــن قبــل البــاحثين، الموضــوعالدراسات التي تدل علــى أهميــة هــذا 

) 2006تناولــــت بعــــض الدراســــات طبيعــــة ومســــتوى المشــــاركة السياســــية كدراســــة حمــــدان محمــــد (

)، ودراســة (Quintelier,2007لر ينت) ودراســة ايلــين كــو ,2006wynessودراســة مايكــل واينــز (

), بينمــــا تناولــــت الدراســــات األخــــرى عالقــــة المشــــاركة السياســــية بــــبعض 2011محمــــود الشــــامي (

) الذي تناول المشاركة السياسية وعالقتها بتقدير الــذات، 2008اسة عطا شفقة (المتغيرات مثل در 

) الــــذي تنــــاول المشــــاركة السياســــية وعالقتهــــا بقــــوة األنــــا، 2010(ع ودراســــة عبــــد الــــرؤوف الطــــال



- 86  - 
 

)  المشــاركة السياســية وعالقتهــا بعوامــل الشخصــية الخمــس 2011وتناولت دراســة شــعبان الحــداد (

  الكبرى.

الوصــفي التحليلــي مكــان الصــدارة فــي البحــوث والدراســات الســابقة باســتثناء  وكــان للمــنهج

) التـــي اســـتخدمت المـــنهج المقـــارن، كمـــا أن الدراســـات Quintelier,2007دراســـة ايلـــين كـــوينتلر(

  البيانات وكانت من إعداد الباحثين أنفسهم.مع السابقة استخدمت االستبانة كأداة لج

علي عينة من طلبة وطالبات المرحلة الجامعية باستثناء وأجريت معظم الدراسات السابقة 

  ) التي أجريت علي عينة من المعلمين والمعلمات .2011دراسة شعبان الحداد (

واختلفــت نتــائج الدراســات الســابقة الخــتالف األهــداف والبيئــات التــي أجريــت فيهــا، فمــثال 

مـــن  عاســية للطالبـــات أوســ) توصـــلت إلــى أن المشـــاركة السي2006نجــد أن دراســة حمـــدان محمــد(

) أن هناك فروقًا ذات داللة إحصــائية 2011مشاركة الطالب، بينما أظهرت دراسة شعبان الحداد(

علــى متغيــر المشــاركة السياســية كانــت لصــالح الــذكور(الطالب)، وتوصــلت معظــم الدراســات الــى 

ــــدالرؤ  ــــرات األخــــرى، ففــــي دراســــة عب الطــــالع وف وجــــود عالقــــة بــــين المشــــاركة السياســــية والمتغي

بين المشاركة السياســية  القة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً ) توصلت الدراسة إلى وجود ع2010(

عالقـــة ارتباطيـــه دالـــة  ) فقـــد توصـــلت إلـــى وجـــود2011وقـــوة األنـــا، أمـــا دراســـة محمـــود الشـــامي (

ة بــــين المشــــاركة السياســــية ومتغيــــرات الجــــنس واالنتمــــاء التنظيمــــي والتخصــــص والحالــــإحصــــائيا 

) إلى وجود عالقة ارتباطيــه دالــة إحصــائيًا 2011االجتماعية، كما توصلت دراسة شعبان الحداد (

) لــم 2008بين المشاركة السياسية وعوامل الشخصية الخمــس الكبــرى، إال أن دراســة عطــا شــقفه (

  بين المشاركة السياسية وتقدير الذات. يةارتباط عالقة تتوصل إلى وجود
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  المسؤولية االجتماعيةموضوع التي تناولت الدراسات   ثانيًا:

المســؤولية االجتماعيــة فقــد تناولــت دراســة موضــوع اختلفــت الدراســات الســابقة فــي تناولهــا ل

مســـتوى المســـؤولية االجتماعيـــة لـــدى المـــراهقين، وهـــدفت دراســـة  (Dasilva,2004)ليـــزا داســـيلفا 

طلبــة الجامعــة، وتناولــت دراســة ) إلــى قيــاس مســتوى المســؤولية االجتماعيــة لــدى 2009المــومني (

) دور األنشـــطة الطالبيـــة فـــي تنميـــة المســـؤولية االجتماعيـــة، بينمـــا تناولـــت 2004وليـــد الخراشـــي (

) دور الجامعات في تنمية المسؤولية االجتماعية والشخصية، وقد ,2008Deyدراسة ايريك داي (

متغيــرات، مثــل: تشــكل هويــة تناولــت دراســات أخــرى العالقــة بــين المســؤولية االجتماعيــة وبعــض ال

والتفكيــر  )2003قت في دراسة ممتاز الشايب ()، وتنظيم الو 2002األنا في دراسة محمد البلوي (

)، والــذكاء االجتمــاعي والتحصــيل الدراســي فــي دراســة 2009األخالقي في دراسة ميسون مشرف (

  ).2012)، ومنظومة القيم في دراسة أحمد الزبون (2010فاطمة المنابري (

واســتخدمت الدراســات الســابقة المــنهج الوصــفي التحليلــي كمــنهج للدراســة، باســتثناء دراســة    

) التــي اســتخدمت المــنهج التجريبــي، وقــد أجريــت معظــم الدراســات الســابقة 2009حــازم المــومني (

علــى عينــات مــن طلبــة الجامعــة فــي بيئـــات متعــددة منهــا العربيــة ( الســعودية، ســوريا، فلســـطين، 

  منها األجنبية (استراليا، أمريكا).األردن)، و 

واســتخدمت معظــم الدراســات الســابقة مقــاييس المســئولية االجتماعيــة مــن إعــداد البــاحثين 

) 2002، كدراســة محمــد البلــوي (باســتثناء بعــض الدراســات التــي اســتخدمت مقــاييس مطبقــة ســابقاً 

ووليــــد الخراشــــي ) 2003)، وكــــال مــــن ممتــــاز الشــــايب (1993الــــذي اســــتخدم مقيــــاس (الحــــارثي، 

  ).1986) اللذان استخدما مقياس (سيد عثمان,2004(

) 2002وتوصلت الدراسات السابقة الى مجموعة من النتــائج منهــا: دراســة محمــد البلــوي (

التي توصلت إلى وجود عالقــة ارتباطيــه بــين المســؤولية االجتماعيــة وتشــكل هويــة األنــا، و دراســة 
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ي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصــائية فــي مســتوى الت (Dasilva, 2004)ليزا داسيلفيا 

المســؤولية االجتماعيــة بــين الــذكور واإلنــاث لصــالح اإلنــاث، كمــا توصــلت دراســة ميســون مشــرف 

) الـــــى وجـــــود عالقـــــة ارتباطيـــــه موجبـــــة دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين مســـــتوى التفكيـــــر األخالقـــــي 2009(

) أن الجامعــات عليهــا أن تهــتم أكثــر ,2008Deyوالمسؤولية االجتماعية، بينمــا وجــد ايريــك داي (

) إلـــى 2012بتنميــة المســـؤولية االجتماعيـــة والشخصــية لطلبتهـــا، وتوصـــلت دراســة أحمـــد الزبـــون (

  وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين المسؤولية االجتماعية ومنظومة القيم.

  
  

  تأثير األقرانموضوع ثالثًا: الدراسات التي تناولت 

تــأثير األقــران علــى العديــد مــن المتغيــرات االجتماعيــة موضــوع بقة تناولــت الدراســات الســا

) تــأثير األقــران فــي القــدرة علــى Gardnar,2004والنفســية حيــث تناولــت دراســة مــارجو جــاردنر(

 )Allen,2010اتخــاذ قــرارات المخــاطرة لــدى المــراهقين والشــباب، وتناولــت دراســة جوزيــف الــين (

) Akhtar,2011للمخــدرات، وتناولــت دراســة زارينــا اختــار ( تــأثير األقــران علــى تعــاطي المــراهقين

تــــــــأثير األقــــــــران علــــــــى مســــــــتوى التحصــــــــيل األكــــــــاديمي، وتناولــــــــت دراســــــــة كــــــــاميال كــــــــامبوس 

(Campos,2011)   تــأثير األقــران علــى االختيــار السياســي، وتناولــت دراســة مارســيل فافشــمبس

(Fafchamps, 2012) االنتخابــات، بينمــا تناولــت بعــض  تأثير األقران على مشــاركة األفــراد فــي

الدراسات األخــرى طبيعــة العالقــات بــين األقــران وخصائصــها، حيــث تناولــت دراســة ياســر أبــو لبــاد 

) الخصــائص االقتصــادية واالجتماعيــة لجماعــات األقــران فــي المــدارس الثانويــة، وتناولــت 2007(

مــن الصــداقة وتقــدير الــذات ) العالقة بــين التوجــه نحــو األقــران وكــل 2009دراسة عباس موسوي (

  والمكانة االجتماعية.
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تأثير األقران المنهج الوصفي التحليلي موضوع واستخدمت الدراسات السابقة التي تناولت 

  كمنهج للدراسة، كما استخدم معظمها االستبانه كأداة للدراسة باستثناء دراسة جوزيف الين 

(Allen, 2010) ة المشكالت من إعداده كأداة للدراسة.الذي استخدم صحيفة المقابلة وقائم  

وأجريت الدراسات السابقة على عينات مختلفة في بيئات متعددة، وكانت في معظمها من 

  المراهقين والشباب في المدارس والجامعات.

وأثبتـــت معظـــم نتـــائج الدراســـات الســـابقة أن لألقـــران تـــأثيرا كبيـــرا بـــين المـــراهقين والشـــباب، 

توصــلت إلــي أن تــأثير األقــران فــي  (Gardener , 2004)و جــاردنر حيــث نجــد أن دراســة مــارج

القدرة علي اتخاذ قرارات المخاطرة بين المراهقين والشباب أكثر قــوة منــه لــدي الراشــدين، وتوصــلت 

إلــي أن المســتوي االجتمــاعي لألقــران يــؤثر علــي تعــاطي  (Allen , 2010)دراســة جوزيــف الــين 

فــي دراســتها أن تــأثير األقــران علــي  (Akhtar , 2011)اختــار  المراهق للمخدرات، ووجدت زارينا

 التحصــــــــيل األكــــــــاديمي ســــــــلبي مقارنــــــــة بتــــــــأثير الوالــــــــدين، وتوصــــــــلت كــــــــاميال كــــــــامبوس 

(Campos,2011)  إلــــي أن األقــــران يــــؤثرون علــــي االختيــــار السياســــي لبعضــــهم الــــبعض، كمــــا

ثير األقــران علــي مشــاركة إلي أن تأ (Fafchamps  , 2012 )توصلت دراسة مارسيل فافشمبس 

) إلــي 2007زمالئهــم فــي االنتخابــات قــد يكــون ايجابيــا أو ســلبيا، كمــا توصــلت دراســة أبــو لبــاد (

بـــين الخصــائص االجتماعيـــة واالقتصـــادية لجماعـــة  وجــود عالقـــة ارتباطيـــه موجبــة دالـــة إحصـــائياً 

عالقــــة  ) إلــــي وجــــود2008الرفــــاق ومســــتوي التحصــــيل الدراســــي، وتوصــــلت دراســــة الصــــاقطي (

ارتباطيـــه بـــين التوجـــه نحـــو األقـــران وكـــل مـــن الصـــداقة وتقـــدير الـــذات والمكانـــة االجتماعيـــة، كمـــا 

بـــين طالبـــات مرتفـــع ) إلـــي أن مســـتوي الحاجـــة إلـــي الصـــديقة 2009توصـــلت دراســـة الموســـوي ( 

 الجامعات .
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فــي  وهكــذا، فــان الدراســات الســابقة تعــد ركيــزة أساســية ومرجعــًا مهمــا اعتمــد عليهــا الباحــث

انجـــاز هـــذه الدراســـة  فقـــد افـــاد الباحـــث مـــن هـــذه الدراســـات فـــي اعـــداد  المقدمـــة واإلطـــار النظـــري 

لدراسته، كما افاد الباحث في اختيار مــنهج الدراســة وتحديــد العينــة المســتخدمة فــي الدراســة، وبنــاء 

بجانــب  فــروض الدراســة،وضع المقاييس المستخدمة في دراسته، باإلضافة إلي االفادة الكبرى في 

  االستفادة في طريقة عرض معظم النتائج التي توصلت إليها دراسة الباحث وتفسيرها.

ج الوصــفي التحليلــي كمــنهج معظم الدراسات السابقة في اختيارها للمنهمع وتتفق الدراسة 

 ., وكذلك اختيار العينة المطبق عليها الدراسة للدراسة

المشــاركة السياســية مــن موضــوع ي تناولهــا لف وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  

( االتجــــاه نحــــو المشــــاركة خــــالل بعــــدين أساســــيين أحــــدهما يمثــــل الجانــــب المعرفــــي والوجــــداني 

كــل مــن المســؤولية ب، واألخر يمثل الجانب السلوكي ( الممارسة السياســية ) وعالقتهمــا  )السياسية

  .  -حسب علم الباحث  –الدراسات السابقة االجتماعية وتأثير األقران، وهو ما لم تتناوله أي من 
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  فرضيات الدراسة
بين المشاركة    (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجد .1

السياسية (االتجاه والممارسة) وكل من المسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة 

  جامعة القدس المفتوحة.

المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) والمسؤولية االجتماعية وتأثير فروق في  ال توجد .2

  لمتغير الجنس (ذكر، أنثى). تعزى األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

المشاركة السياسية (االتجــاه والممارســة) والمســؤولية فروق ذات داللة احصائية في  ال توجد .3

جامعــــة القــــدس المفتوحــــة تعــــزى لمتغيــــر المســــتوى طلبــــة  االجتماعيــــة وتــــأثير األقــــران لــــدى

  الدراسي ( األول، الثاني، الثالث، الرابع).

المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) والمسؤولية فروق ذات داللة احصائية في  ال توجد .4

جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير التخصص االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة 

التنمية االجتماعية واألسرية، العلوم اإلدارية واالقتصادية، التكنولوجيا والعلوم  (التربية،

  التطبيقية)

المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) والمسؤولية في  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .5

جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير المستوى االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة 

الي  1000،من 1000دي (الدخل الشهري لألسرة بالشيكل) (اقل من االقتصا

  فأكثر). 4000،من 3999إلي  3000،من 2999إلي  2000،من1999

المشاركة السياسية (االتجــاه والممارســة) والمســؤولية فروق ذات داللة إحصائية في  ال توجد .6

لمتغيـــر االنتمـــاء   تعـــزى االجتماعيـــة وتـــأثير األقـــران لـــدى طلبـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة

  (منتمي، غير منتمي). الحزبي
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يتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبعها الباحــث فــي تنفيــذ الدراســة، ومــن 

 الدراســة، وتحديــد عينــة الدراســة، وٕاعــداد أداة الدراســةمــع ذلــك تعريــف مــنهج الدراســة، ووصــف مجت

)، والتأكـــد مـــن صـــدقها وثباتهـــا، وبيـــان إجـــراءات الدراســـة، واألســـاليب اإلحصـــائية التـــي اإلســـتبانة(

  ستخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات. ا

 ó�aŠ‡Üa@wéåà@ @

لحــم الــذي يعرفــه م المــنهج الوصــفيمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحــث باســتخدام 

بأنـــه "أحـــد أشـــكال التحليـــل والتفســـير العلمـــي المـــنظم لوصـــف ظـــاهرة أو مشـــكلة محـــددة ) 2000(

انـــات ومعلومـــات مقننـــة عـــن الظـــاهرة أو المشـــكلة وتصـــنيفها بيمـــع وتصـــويرها كميـــًا عـــن طريـــق ج

   ).352،2002ملحم،يلها وٕاخضاعها للدراسات الدقيقة" (وتحل

مــن اســاليب البحــث الــذي النــوع " ذلــك  يعرف بأنه الذي األسلوب االرتباطيتبع الباحث او 

معرفــة تلــك  يمكــن بواســطته معرفــة مــا اذا كــان هنــاك ثمــة عالقــة بــين متغيــرين او أكثــر، ومــن ثــم

  .)261،2000(العساف، العالقة"

((المشـــاركة السياســـية  الدراســـةموضـــوع مـــن خاللـــه وصـــف الظـــاهرة  الباحـــث حـــاولفقـــد 

(االتجـــاه والممارســـة) وعالقتهـــا بالمســـؤولية االجتماعيـــة وتـــأثير األقـــران لـــدى طلبـــة جامعـــة القـــدس 

اء التــي تطــرح حولهــا والعمليــات التــي وتحليل بياناتها وبيان العالقــة بــين مكوناتهــا واآلر المفتوحة)) 

  .تتضمنها واآلثار التي تحدثها

 nª@Êáó�aŠ‡Üa@ @

غــزة) فــرع الطلبة المسجلين في جامعة القدس المفتوحــة (جميع الدراسة من مع يتكون مجت

ـــًا 3638بـــالغ عـــددهم (م، وال2013/2014فـــي الفصـــل الدراســـي األول مـــن العـــام الدراســـي  ) طالب

   .وطالبة
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  :لي يوضح ذلكوالجدول التا

  ) 1جدول رقم (

  الدراسةمع يوضح أفراد مجت
التكنولوجيا والعلوم  عالمجمو 

 التطبيقية
العلوم اإلدارية 

 واالقتصادية
التنمية االجتماعية 

 واألسرية
 الجنس  التربية

 ذكور 577 179 1098 203 2057
 إناث 1044 135 351 51 1581
 المجموع 1621 314 1449 254  3638

  

  

 a@óåïÈó�aŠ‡Ü@ @

  على النحو التالي:  الطبقيةتم اختيارها بطريقة العينة      

 العينة االستطالعية:  - أ

ـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة (50تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ( غـــزة) فـــرع ) طالبـــًا وطالبـــة مـــن طلب

 م، وذلــك بغــرض تقنــين أداة الدراســة2013/2014المسجلين في الفصل األول مــن العــام الدراســي 

  ن صدقها وثباتها.والتحقق م

  العينة الفعلية:   -  ب

فــرع طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة (مــن طالبــًا وطالبــة ) 366( مــنعينــة الدراســة  تكونــت

علــى  اإلســتبانةوقــد وزعــت  م،2013/2014غزة) المسجلين فــي الفصــل األول مــن العــام الدراســي 

توزيــع توضــح  )2،3،4،5،6( والجــداول التاليــة ، الدراسةمع من مجت %)10( أفراد العينة بنسبة

ـــةال أفـــراد (الجـــنس، المســـتوى الدراســـي، التخصـــص، المســـتوى  الدراســـة حســـب متغيـــرات عين

  االقتصادي، االنتماء الحزبي):
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  )2جدول رقم (
  أفراد عينة الدراسة حسب الجنس  توزيع يوضح 

 النسبة المئوية العدد  الجنس

 55.74 204 ذكر
 44.26 162 أنثى

 100 366 المجموع
  

  

  )3جدول رقم (
  المستوى الدراسي  أفراد عينة الدراسة حسبتوزيع يوضح 

 النسبة المئوية العدد  المستوى الدراسي

 38.25 140 األول
 21.58 79 الثاني
 19.67 72 الثالث
 20.49 75 الرابع

 100.00 366 المجموع
  

  
  )4( جدول رقم

  التخصص  أفراد عينة الدراسة حسبتوزيع يوضح 
 النسبة المئوية لعددا  التخصص

 40.98 150 التربية
 9.29 34 التنمية االجتماعية واألسرية
 38.25 140 ةالعلوم اإلدارية واالقتصادي

 11.48 42 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
 100 366 المجموع

  

  
  )5جدول رقم (

  المستوى االقتصادي  أفراد عينة الدراسة حسبتوزيع يوضح 
 النسبة المئوية العدد  يكلدخل األسرة بالش

 33.61 123 1000أقل من 
 25.68 94 1999إلى  1000من 
 23.50 86 2999إلى 2000من 
 4.10 15 3999إلى  3000من 

 13.11 48 فأكثر 4000من 
 100 366 المجموع
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  )6جدول رقم (
    االنتماء الحزبي أفراد عينة الدراسة حسبتوزيع يوضح 

  النسبة المئوية العدد  االنتماء الحزبي
 45.63 167 ينتمي

 54.37 199 ال ينتمي
 100 366 المجموع

  
 ó�aŠ‡ÝÜ@óî�àíÙï�Üa@˜÷b—©a@ @

  : اداة الدراسة  . أ

اســتطالع على األدب التربوي والدراســات الســابقة المتعلقــة بمشــكلة الدراســة و االطالع بعد 

قـــام ر الرســـمي غيـــطـــابع عـــن طريـــق المقـــابالت الشخصـــية ذات الالمتخصصـــين رأي عينـــة مـــن 

  وفق الخطوات اآلتية: االستبانةببناء  الباحث 

  .اإلستبانةة التي شملتها الرئيس المحاورتحديد  .1

 .محورتحت كل تقع صياغة الفقرات التي  .2

يوضــح  )1( ) فقــرة والملحــق رقــم93 فــي صــورتها األوليــة والتــي شــملت ( االســتبانةإعــداد  .3

 في صورتها األولية. اإلستبانة

 .تالبيانامع مالئمتها لج ة على المشرف من أجل اختيار مدىعرض االستبان .4

 تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. .5

بعضهم  المختصين بعلم النفس واإلرشاد النفسيمن المحكمين ) 9على ( االستبانةعرض  .6

 جامعةو وجامعة األقصى، األزهر،  جامعةو ،  الجامعة اإلسالمية أعضاء هيئة تدريس في

 يبين أعضاء لجنة التحكيم. )2( والملحق رقمقدس المفتوحة ، ال

تعـــديل وصـــياغة بعـــض حـــذف و وبعـــد إجـــراء التعـــديالت التـــي أوصـــى بهـــا المحكمـــون تـــم  .7

 كما يلي: ) فقرة موزعة72بعد صياغتها النهائية ( االستبانةالفقرات وقد بلغ عدد فقرات 
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 فقرة موزعة على بعدين هما: )20: مكون من ( المشاركة السياسية  -المحور االول :

 ) فقرة.11البعد األول : االتجاه نحو المشاركة السياسية، مكون من (

 ) فقرات.9البعد الثاني : الممارسة السياسية مكون من (

) فقرة موزعــة علــى أربعــة أبعــاد كمــا 35: مكون من ( المسؤولية االجتماعية  -المحور الثاني :

 يلي:

 ) فقرات.9الشخصية (الذاتية) : مكون من ( البعد األول : المسؤولية

 ) فقرات.9البعد الثاني : المسؤولية الجماعية : مكون من (

  ) فقرات.8البعد الثالث : المسؤولية الدينية واألخالقية : مكون من (

  ) فقرات.9: المسؤولية الوطنية : مكون من (الرابع البعد 

 ) فقرة. 17(: مكون من  تأثير األقران  -المحور الثالث :

موافــق خماســي (وزن مــدرج وفــق ســلم متــدرج  مــن فقــرات االســتبانة حيــث أعطــى لكــل فقــرة

،  2،  3، 4، 5) أعطيــت األوزان التاليــة (غيــر موافــق بشــدة، غيــر موافــق، محايــد، موافــق، بشــدة

المشاركة السياســية (االتجــاه والممارســة) وعالقتهــا بالمســؤولية االجتماعيــة وتــأثير ) لمعرفــة 1

  كما يلي: درجات أفراد عينة الدراسة تكونبذلك و  ،ألقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحةا

 ).100، 20: تنحصر الدرجة ما بين ( المشاركة السياسية   -1

 . )175، 35: تنحصر الدرجة ما بين ( المسؤولية االجتماعية   -2

  ).85، 17: تنحصر الدرجة ما بين ( تأثير األقران   -3

  في صورتها النهائية. االستبانة) يبين 3الملحق رقم (و 
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البيانــــات الالزمــــة للدراســــة, وقــــد تــــم تقســــيم مــــع أفــــراد العينــــة لججميــــع االســــتبانة علــــي توزيــــع  .8

 أقسام كالتالي: ربعةأاالستبانة إلي 

 

  عينة الدراسة.ل البيانات األولية : يحتوي علىالقسم األول

   .المشاركة السياسية محور: القسم الثاني

   .المسؤولية االجتماعية محور: الثالثالقسم 

  .تأثير األقران حورمالقسم الرابع: 
  

  أداة الدراسةصدق ب. 

  كالتالي: هابتقنين فقرات اإلستبانة وذلك للتأكد من صدق قام الباحث 

  أوًال: صدق المحكمين:

فـــــي صــــورتها األوليـــــة علـــــى مجموعــــة مـــــن أســــاتذة جـــــامعيين مـــــن  اإلســــتبانةتــــم عـــــرض 

يبين  )2( والملحق رقم - امعات الفلسطينية في محافظات غزةن يعملون في الجالمتخصصين مم

، اإلســـتبانةحيـــث قـــاموا بإبـــداء آرائهـــم ومالحظـــاتهم حـــول مناســـبة فقـــرات  -أعضـــاء لجنـــة التحكـــيم

الستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ا محاورمن  محور ومدى انتماء الفقرات إلى كل

  .استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخرضوء تلك اآلراء تم 

  ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:

علـــــى عينـــــة  اإلســـــتبانةجـــــرى التحقـــــق مـــــن صـــــدق االتســـــاق الـــــداخلي لالســـــتبانة بتطبيـــــق 

، وتــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل طالبــًا وطالبــة) 50اســتطالعية مكونــة مــن (

ية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بــين االستبانة والدرجة الكل محاورمن  محور
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البرنـــامج الـــذي تنتمـــي إليـــه وذلـــك باســـتخدام  ســـتبانةالوالدرجـــة الكليـــة ل البعـــدكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات 

  .) SPSSاإلحصائي (

  
  المشاركة السياسية:  - أ

  
  )7( رقم جدول

الدرجة مع  ) لسياسيةالبعد األول: االتجاه نحو المشاركة ا(معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للبعدالكلية 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.642 لنشرات األخبارمع يهمني أن است  .1
 0.01دالة عند  0.391 زمالئيمع أتضايق من مناقشة الموضوعات السياسية   .2
 0.01عند  دالة 0.437  االنتماء التنظيمي أو الحزبي من أهم أسس العمل السياسي  .3
 0.01دالة عند  0.524 اإلخبارية على شبكة االنترنت واقع اهتم بمتابعة الم  .4
 0.01دالة عند  0.637 الحوارية السياسية في الفضائياتبرامج أحرص على متابعة ال  .5
 0.01دالة عند  0.373  االنتماء الحزبي يحقق لي مكاسب شخصية  .6
 0.01دالة عند  0.421 اإلقليمية والعالمية اهتم بزيادة معرفتي  بالقضايا السياسية  .7
 0.01دالة عند  0.773  حضور الندوات والمؤتمرات السياسية مضيعة للوقت  .8
 0.05دالة عند  0.310  العصيان المدني شكل سلبي من أشكال المشاركة السياسية  .9

 0.01دالة عند  0.680 احرص على زيادة معرفتي بتاريخ القضية الفلسطينية  .10
 0.01دالة عند  0.755  بقراءة الصحف والمقاالت السياسية أهتم  .11

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (

  

الكليــة والدرجــة  البعــدمعامالت االرتباط بين كل فقــرة مــن فقــرات أن   الجدول السابق يبين

 ) ،0.773-0.310معــامالت االرتبــاط بــين (وتراوحــت )، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللة (

  صادقة لما وضعت لقياسه. البعدوبذلك تعتبر فقرات 
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  )8( رقم جدول
  للبعدالدرجة الكلية مع البعد الثاني: الممارسة السياسية معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة م
 مستوى الداللة رتباطاال

 0.01دالة عند  0.614  أشارك في انتخابات مجالس اتحاد الطلبة  .1
 0.01دالة عند  0.596  زمالئي على تأييد حزب أو تنظيم معين عأشج  .2
 0.01دالة عند  0.619  أشارك في المناسبات واالحتفاالت الوطنية  .3
 0.01دالة عند  0.757  بقوة عن أرائي السياسيةدافع أ  .4
 0.01دالة عند  0.597  أحضر الندوات والمؤتمرات السياسية التي تنظمها الجامعة  .5
 0.01دالة عند  0.621  أشارك في المسيرات واالحتجاجات السياسية  .6
 0.01دالة عند  0.767  زمالئيمع أشارك في النقاشات السياسية   .7
 0.01دالة عند  0.761  زمالئي على المشاركة في االنتخابات عأشج  .8
 0.01دالة عند  0.577  األسرى في سجون االحتاللمع أشارك في فعاليات وحمالت التضامن   .9

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (

  
والدرجة الكلية  البعدرة من فقرات معامالت االرتباط بين كل فقأن   الجدول السابق يبين

-0.577معامالت االرتباط بين (وتراوحت )، 0.01، 0.05لفقراته دالة عند مستوى داللة (
  صادقة لما وضعت لقياسه. البعدوبذلك تعتبر فقرات  ) ،0.767

بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل  قام الباحث  لألبعادللتحقق من الصدق البنائي 

للمحور بالدرجة الكلية  بعدكل  معامل ارتباط وكذلك ،األخرى واألبعاد لمحورا عادأبمن  بعد

  ) يوضح ذلك.9( رقم والجدول

  
  )9( رقم جدول

   محوربالدرجة الكلية لل بعداألخرى وكذلك كل  واألبعاد حورلما أبعادمن  بعدمصفوفة معامالت ارتباط كل 

  البعد الثاني  البعد األول  المجموع 

  1 0.899  ألول: االتجاه نحو المشاركة السياسيةالبعد ا
 1 0.614 0.898  ممارسة السياسية البعد الثاني: ال

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (

الـــبعض وبالدرجـــة الكليـــة  بعضـــهابتـــرتبط  داألبعـــاجميـــع يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن 

تمتـــع ت ســـتبانة) وهـــذا يؤكـــد أن اال0.01ارتباطـــًا ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة ( محـــورلل

  بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.
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  المسؤولية االجتماعية: -ب

  )10( رقم جدول
الدرجة الكلية مع  شخصية (الذاتية)البعد األول: المسؤولية المعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للبعد

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.691 أبذل قصارى جهدي إلنجاز أي عمل أكلف به.  .1
 0.01دالة عند  0.917 أشعر بالضيق والخجل إذا تأخرت عن موعد المحاضرة.  .2
 0.05دالة عند  0.344  ن.احل المشكالت التي تواجهني دون االستعانة باآلخري  .3
 0.01دالة عند  0.822 اعترف بأخطائي وال أعطي مبرر لسلوكي الخاطئ.  .4
 0.01دالة عند  0.804 أؤمن بالمثل القائل (أنا ومن بعدي الطوفان).  .5
 0.01دالة عند  0.603  أشارك في المناسبات الخاصة بأفراد أسرتي  .6
 0.01دالة عند  0.560 ة في الموعد المحددأعيد الكتب التي أستعيرها من مكتبة الجامع  .7
 0.01دالة عند  0.878  يصعب علٌي الموازنة بين مصالحي الخاصة ومصالح أسرتي  .8
 0.01دالة عند  0.776  أخصص بعض الوقت للقراءة والتثقيف الذاتي  .9

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48رية (ر الجدولية عند درجة ح

والدرجــة الكليــة  البعــدمعامالت االرتباط بين كل فقــرة مــن فقــرات أن   الجدول السابق يبين
-0.344معـــامالت االرتبـــاط بـــين (وتراوحـــت )، 0.01،0.05لفقراتـــه دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة (

  ه.صادقة لما وضعت لقياس البعدوبذلك تعتبر فقرات  ) ،0.917
  

  )11( رقم جدول
  الدرجة الكلية للبعدمع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني: المسؤولية الجماعية 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة م
 0.01دالة عند  0.627  زمالئيمع أحرص على تكوين عالقات اجتماعية  .1
 0.05دالة عند  0.766  أقدم  المساعدة لآلخرين .2
 0.01دالة عند  0.796  ك زمالئي في حل مشكالتهمأشار  .3
 0.05دالة عند  0.459  احرص على زيارة أساتذتي باستمرار .4
 0.01دالة عند  0.687  أساهم في األعمال التطوعية .5
 0.01دالة عند  0.633  اعتذر لزمالئي عند التأخر عن موعدي معهم .6
 0.01دالة عند  0.603  التزم باألنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة .7
 0.01دالة عند  0.662  اغضب عندما أجد كتابات تخل باآلداب العامة في أي مكان .8
 0.01دالة عند  0.658  زمالئي من اإلساءة للناس في الطريقمنع أحاول  .9

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05ند مستوى داللة () وع48ر الجدولية عند درجة حرية (
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والدرجــة الكليــة  البعــدمعامالت االرتباط بين كل فقــرة مــن فقــرات أن   الجدول السابق يبين
 ) ،0.796-0.459معــامالت االرتبــاط بــين (وتراوحــت )، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللة (

  صادقة لما وضعت لقياسه. البعدوبذلك تعتبر فقرات 
  

  )12( رقم جدول
الدرجة الكلية مع  البعد الثالث: المسؤولية الدينية واألخالقيةمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  للبعد
 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة م

 0.01دالة عند  0.800  أحب قراءة الكتب الدينية  .1

 0.01ند دالة ع 0.726  عند استعمال الزمالء للكلمات النابية في التخاطب بينهمأتضايق   .2

 0.01دالة عند  0.793  على األدوات واألجهزة واألثاث في الجامعة أحافظ  .3

 0.01دالة عند  0.543  بالدم إلنقاذ حياة أي شخصعددأتبر   .4

 0.01دالة عند  0.521  إذا اقتضت مصلحتي الغش في االمتحانات فإني ألجأ إليه لتحقيق النجاح  .5

 0.01دالة عند  0.755  االلتزام بالوقت جزء من عقيدة المسلم  .6

 0.01دالة عند  0.809  احرص على تأدية الصالة في وقتها المحدد  .7

 0.01دالة عند  0.766  اخلص في عملي ألن العمل عبادة  .8

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (

والدرجــة الكليــة  البعــدمعامالت االرتباط بين كل فقــرة مــن فقــرات أن   الجدول السابق يبين

 ) ،0.809-0.521معــامالت االرتبــاط بــين (وتراوحــت )، 0.01لفقراته دالة عند مستوى داللة (

  صادقة لما وضعت لقياسه. البعدوبذلك تعتبر فقرات 

  
  )13( رقم جدول

  الدرجة الكلية للبعدمع البعد الرابع: المسؤولية الوطنية  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.05دالة عند  0.742  اؤمن بأن حبي للوطن واإلخالص له يقوي ارتباطي به  .1
 0.01دالة عند  0.712  والئي للوطن يفوق والئي لعائلتي أو تنظيمي السياسي  .2
 0.01دالة عند  0.634  الشباب تجاه وطنهمأتضايق من سلبية بعض   .3
 0.01دالة عند  0.726  التبرعات لمساعدة المحتاجينمع اج  .4
 0.01دالة عند  0.833  عن وطنيعددمستعد للتضحية بنفسي في سبيل الدفا  .5
 0.01دالة عند  0.801  أؤمن بان اإلخالص في العمل واجب وطني  .6
 0.01دالة عند  0.709  محدود وال يقدم أو يؤخرالمجتمع دوري في   .7
 0.01دالة عند  0.702  يشغلني ما يتعرض له وطني من مؤامرات  .8
 0.01دالة عند  0.841  أحرص على إظهار الجانب المشرف لوطني  .9

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
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والدرجــة الكليــة  البعــدمعامالت االرتباط بين كل فقــرة مــن فقــرات أن   الجدول السابق يبين

-0.634معـــامالت االرتبـــاط بـــين (وتراوحـــت )، 0.05،0.01لفقراتـــه دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة (

  صادقة لما وضعت لقياسه. البعدوبذلك تعتبر فقرات  ) ،0.841

 بعــدبحســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل  ام الباحــث قــ لألبعــادللتحقق من الصــدق البنــائي و 

) 14( رقــم والجــدول ســتبانةبالدرجــة الكليــة لال بعــدوكــذلك كــل  ،األخــرى واألبعــاد محــورال أبعــادمن 

  يوضح ذلك.

  )14( رقم جدول
   بانةستواألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لال محورالمصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد 

 
الدرجة الكلية 

 ستبانةلال
 الرابع البعد   البعد الثالث   البعد الثاني  البعد األول 

البعد األول: المسؤولية الشخصية 
    1 0.621  (الذاتية)

   1 0.382 0.885  البعد الثاني: المسؤولية الجماعية
البعد الثالث: المسؤولية الدينية 

  1 0.797 0.442 0.892  واألخالقية

 1 0.693 0.707 0.265 0.848  بعد الرابع: المسؤولية الوطنيةال
  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (

الـــبعض وبالدرجـــة الكليـــة  يبعضـــهاتـــرتبط  األبعـــادجميـــع يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن 

تمتــع ت ســتبانةال) وهــذا يؤكــد أن ا0.01ارتباطــًا ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( ســتبانةالل

  بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.
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  تأثير األقران: -ج

  )15( رقم جدول
  ستبانةالدرجة الكلية لالمع  تأثير األقران استبانةمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الفقرة م
عامل م

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.608 أثق في أراء زمالئي  .1

 0.01دالة عند  0.659 زمالئي يشاركونني أفراحي وأحزاني  .2

 0.01دالة عند  0.705  يساعدني زمالئي على مواجهة مشاكل الحياة  .3

 0.05دالة عند  0.303  زمالئي عن مشاكلي ومتاعبيمع أتحدث   .4

 0.01دالة عند  0.683  زمالئي جيدةمع ئة لتبقى عالقتي أفعل أشياء خاط  .5

 0.01دالة عند  0.664  يعتبرني زمالئي قائدًا لهم  .6

 0.05دالة عند  0.285  يحاول زمالئي إقناعي بآرائهم السياسية  .7

 0.01دالة عند  0.718  أنا وزمالئي لنا نفس الهوايات  .8

 0.01دالة عند  0.405  عن الحديث بصراحة عن أرائي أمام زمالئيعددأمتن  .9

 0.01دالة عند  0.685  زمالئيمع يهمني أن أكون متوافقَا   .10

 0.01دالة عند  0.620  زمالئيمع أشعر بالسعادة عندما أكون   .11

 0.01دالة عند  0.637  زمالئي أكثر من أسرتيمع مجلدأند  .12

 0.01دالة عند  0.616  أقف بجانب زميلي حتى لو كان مخطئاً   .13

 0.01دالة عند  0.676  زمالئيمع قت أقضي معظم الو   .14

 0.01دالة عند  0.444  تعجبني اآلراء السياسية لزمالئي  .15

 0.01دالة عند  0.631  أسجل أنا وزمالئي نفس المقررات الدراسية   .16

 0.01دالة عند  0.354  مستعد لمخالفة القوانين من اجل زمالئي  .17

  0.354) = 0.01) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.273 ) =0.05) وعند مستوى داللة (48ر الجدولية عند درجة حرية (

والدرجــة الكليــة  البعــدمعامالت االرتباط بين كل فقــرة مــن فقــرات أن   الجدول السابق يبين
-0.285معـــامالت االرتبـــاط بـــين (وتراوحـــت )، 0.01،0.05لفقراتـــه دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة (

  صادقة لما وضعت لقياسه. البعدبر فقرات وبذلك تعت ) ،0.718
  

   داة الدراسةا ثباتج. 
أفــــراد العينــــة الباحــــث خطــــوات التأكــــد مــــن ثبــــات اإلســــتبانة وذلــــك بعــــد تطبيقهــــا علــــى ى أجــــر 

   .بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخاالستطالعية 
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  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

خدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبــات االســتبانة بطريقــة التجزئــة النصــفية تم است  

االستبانة وكذلك درجة النصــف الثــاني  محاورمن محور  حيث احتسبت درجة النصف األول لكل

من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باســتخدام معادلــة 

  ) يوضح ذلك: 16( رقم والجدول  (Spearman-Brown Coefficient)سبيرمان براون

  ) 16( رقم جدول
  االستبانة  حاورمن م محورامالت االرتباط بين نصفي كل يوضح مع

  وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
عدد  البعد

 الفقرات
االرتباط قبل 

 معامل الثبات بعد التعديل التعديل

 0.688 0.687 11  األول: االتجاه نحو المشاركة السياسيةالبعد 
 0.843 0.838 9  البعد الثاني: الممارسة السياسية 

 0.825 0.702 20  المشاركة السياسية ستبانةالالدرجة الكلية 
 0.807 0.797 9  البعد األول: المسؤولية الشخصية (الذاتية)

 0.830 0.811 9  البعد الثاني: المسؤولية الجماعية
 0.817 0.690 8  البعد الثالث: المسؤولية الدينية واألخالقية

 0.906 0.903 9  البعد الرابع: المسؤولية الوطنية
 0.829 0.819 35  المسؤولية االجتماعية ستبانةالدرجة الكلية ال

 0.878 0.877 17  تأثير األقران ستبانةالدرجة الكلية ال
  صفين غير متساويين.* تم استخدام معامل جتمان ألن الن

 المشــاركة السياســية لمحــور) 0.825يتضح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات الكلــي (

هذا يدل على أن و  ،تأثير األقران لمحور) 0.878، و ( المسؤولة االجتماعية لمحور )0.829(و

  اسة.من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدر  عالية بدرجة  عاالستبانة تتمت

  

  طريقة ألفا كرونباخ: -2

، وذلــك وهــي طريقــة ألفــا كرونبــاخ استخدم الباحــث طريقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات  

ـــات االســـتبانة، حيـــث حصـــل علـــى قيمـــة معامـــل ألفـــا لكـــل   محـــاورمـــن  محـــورإليجـــاد معامـــل ثب

  ) يوضح ذلك: 17( رقم االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول
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  )17( رقم جدول
  االستبانة وكذلك لالستبانة ككل  وراحمن م حورمالت ألفا كرونباخ لكل مح معايوض

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 0.748 11  البعد األول: االتجاه نحو المشاركة السياسية

 0.837 9  البعد الثاني: الممارسة السياسية 
 0.865 20  المشاركة السياسية محورالدرجة الكلية ل

 0.865 9  ول: المسؤولية الشخصية (الذاتية)البعد األ
 0.830 9  البعد الثاني: المسؤولية الجماعية

 0.832 8  البعد الثالث: المسؤولية الدينية واألخالقية
 0.895 9  البعد الرابع: المسؤولية الوطنية

 0.936 35  المسؤولية االجتماعية محورالدرجة الكلية ل
 0.867 17  قرانتأثير األ لمحورالدرجة الكلية 

 المشــاركة السياســية حــورلم) 0.865يتضح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات الكلــي (

هذا يدل على أن و  ،تأثير األقران لمحور) 0.867، و (المسؤولية االجتماعيةلمحور ) 0.936(و

  .من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة عالية بدرجة  عاالستبانة تتمت

  الدراسة د. طريقة تطبيق اداة

 إعداد األداة بصورتها النهائية. -1

توزيــع حصــل الباحــث علــى كتــاب موجــه مــن الجامعــة االســالمية لتســهيل مهمــة الباحــث فــي  -2

 ) يوضح ذلك.4وملحق رقم ( غزة)فرع (االستبانات على طلبة جامعة القدس المفتوحة 

) اســتبانة أوليــة للتأكــد مــن 50(توزيــع قــام بعلى التوجيهات والتسهيالت الباحث بعد حصول  -3

 انة وثباتها.صدق االستب

) اســــتبانة 366) اســــتبانة واســــترد (372(توزيــــع بعــــد إجــــراء الصــــدق والثبــــات قــــام الباحــــث ب -4

 صالحة للتحليل اإلحصائي.

البيانــات حســب األصــول ومعالجتهــا إحصــائيًا، توزيــع تــم تــرقيم وترميــز أداة الدراســة، كمــا تــم  -5

 لحاسوب للحصول على نتائج الدراسة.من خالل جهاز ا
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  األساليب اإلحصائيةه. 
تــم اإلحصــائي و  (SPSS)برنــامج بتفريــغ وتحليــل اإلســتبانة مــن خــالل  قــام الباحــث لقــد 

  استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية. -1

   .جاد صدق االتساق الداخلي لالستبانةإلي "Pearsonتم استخدام معامل ارتباط بيرسون " -2

تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط ســبيرمان بــروان للتجزئــة النصــفية المتســاوية، ومعادلــة جتمــان  -3

للتجزئــــة النصــــفية غيــــر المتســــاوية، ومعامــــل ارتبــــاط ألفــــا كرونبــــاخ إليجــــاد معامــــل ثبــــات 

 االستبانة.

 للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين. T.Testاختبار  -4

  ل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر.تحلي -5
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يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها من خــالل تطبيــق أدوات 

الدراســة، باإلضــافة إلــى تفســير ومناقشــة مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتــائج مــن خــالل اإلجابــة علــى 

م بعــض التوصــيات والمقترحــات، وقــد ســعت تساؤالت الدراسة، والتحقق من فروضها، ومن ثم تقــدي

المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية الدراسة إلى التعرف على 

: الجــنس، اآلتيــة، وذلــك تبعــًا لمتغيــرات الدراســة وتــأثير األقــران لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة

وقــد تــم إجــراء المعالجــات  دي، االنتمــاء الحزبــي،المســتوى االقتصــاالتخصــص،  مستوى الدراســي،ال

الــرزم اإلحصــائية للعلــوم برنــامج للبيانات المتجمعة من أداة الدراســة وذلــك باالســتعانة ب اإلحصائية

  .)SPSS( االجتماعية

مــن خــالل تحديــد طــول الخاليــا فــي مقيــاس ليكــرت  وقــام الباحــث باعتمــاد االوزان النســبية

)، ومن ثــم تقســيمه علــى أكبــر قيمــة فــي المقيــاس 1=4-5الدرجات(حساب المدى بين و الخماسي، 

)، وبعـــد ذلـــك إضـــافة هـــذه القيمـــة إلـــى أقـــل قيمـــة فـــي 0.8=5/4للحصـــول علـــى طـــول الخليـــة أي(

)، وذلك لتحديد الحد األعلى لهــذه الخليــة، وهكــذا 1المقياس(بداية المقياس)، وهي الواحد صحيح (

  التالي: أصبح طول الخاليا كما هو موضح بالجدول

  )18جدول رقم (
  يوضح االوزان النسبية المعتمدة في الدراسة

  درجة التوافر  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلية
  جداً  منخفضة  % فأقل36من   1.80 – 1.00من 
  منخفضة  %52- % 36أكثر من   2.60 – 1.81من 
  متوسطة  %68- % 52أكثر من   3.40 – 2.61من 
  مرتفعة  %84- % 68أكثر من   4.20 – 3.41من 
  جداً  مرتفعة  %100- % 84أكثر من   5.00 – 4.21من 

   
  )48- 45، 2001(أبو صالح،
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ó�aŠ‡Üa@óÝø�c@æà@ßìÿa@ßaü�Üa@æÈ@óibufia@ @

المشـــاركة السياســـية لـــدى طلبـــة جامعـــة القـــدس مســـتوى مـــا  ": علـــى يـــنص والـــذي 

  ؟المفتوحة

المتوسطات والنسب المئوية، رارات و باستخدام التك قام الباحث  ولإلجابة عن هذا التساؤل

  وضح ذلك:يوالجدول التالي 

  )19( رقم جدول
وكذلك  لمحورالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد ا

  االستبانةترتيبها في 

 البعد  م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 69.11 5.913 38.011 13912  لبعد األول: االتجاه نحو المشاركة السياسيةا 1
 2 65.97 7.332 29.689 10866  ممارسة السياسية البعد الثاني: ال 2
  67.70 11.917 67.699 24778  المشاركة السياسية ستبانةالدرجة الكلية ال 

  
علــى المرتبــة األولــى حصــل   يةاالتجاه نحو المشــاركة السياســأن  السابقيتضح من الجدول 

حصــــل علــــى المرتبــــة الثانيــــة بــــوزن نســــبي و  الممارســـة السياســـية  %)، تليــــه69.11بـــوزن نســــبي (

ــــة الســــتبانة المشــــاركة السياســــية%)، أمــــا 65.97( حصــــلت علــــى وزن نســــبي  الدرجــــة الكلي

حــة وهــذا يــدل علــى أن مســتوى المشــاركة السياســية لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتو %)، 67.70(

  كان متوسطًا.

الفلســـطيني المتشـــابك والظـــروف واقـــع ويـــرى الباحـــث أن هـــذه النتيجـــة منطقيـــة فـــي ظـــل ال

مــن انقســام بــين شــطري الــوطن وتنــاحر واقع السياسية واالجتماعية المعقدة، وكذلك ما لحق بهذا ال

غزة ع قطاالفلسطيني في المجتمع حزبي بين أكبر التنظيمات الفلسطينية، ما أضفى بظالله على 
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بمختلــف فئاتــه وخاصــة فئــة الشــباب الجــامعي التــي وجــدت نفســها وقــودًا لنيــران التشــرذم والحزبيــة 

  والفئوية.

) بــان االحــزاب الفلســطينية المختلفــة التــي 1240:2011مــا ذكــره الشــامي (مــع وهذا يتفــق 

تتوحــد االحــتالل الصــهيوني بهــدف تحقيــق الحريــة والمســاواة والديمقراطيــة، لــم مــع خاضت صــراعًا 

فيما بينها مما ادى الى حالة االنقسام بــدًال الصراع وطغى كثير من التناقضات على عملها، وزاد 

  من التوحد لمواجهة االحتالل.

كما يعزو الباحث عــدم وصــول المشــاركة السياســية لطلبــة الجامعــة إلــى مســتويات مرتفعــة 

م، ممــا يعنــي أن جــيًال 2005ام إلى عدم إجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة فــي الجامعــة منــذ عــ

من الطالب قد دخلوا الجامعة وأنهــوا دراســتهم دون أن يشــاركوا فــي االنتخابــات، وبهــذا يكونــون قــد 

  فقدوا حقهم في ممارسة أبرز مظاهر المشاركة السياسية وهي االنتخابات.

رتـــا ان ) اللتـــان اظه2011)، ودراســـة (الشـــامي،2009دراســـة (الطـــالع، مـــع وتتفـــق هـــذه الدراســـة 

دراســــــة مــــــع مســــــتوى المشــــــاركة السياســــــية لــــــدى الشــــــباب الفلســــــطيني متوســــــطًا، بينمــــــا تختلــــــف 

) التــي أظهــرت أن مســتوى المشــاركة السياســية لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة 2008(شــقفه،

  رفح) كان مرتفعًا.فرع (

  
  
@ @

@ @

@ @

@ @
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ــذي يــنص علــى : "مــا مســت ــة جامعــة القــدس وال ــدى طلب ــة ل وى المســؤولية االجتماعي

  المفتوحة ؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث  باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 

  وضح ذلك:يول التالي  والجد

  )20جدول رقم (
وكذلك  ورحأبعاد الممن  بعدالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

   ستبانةترتيبها في اال

االستجاباتمجموع  البعد  م  المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 78.66 3.680 35.396 12955  البعد األول: المسؤولية الشخصية (الذاتية) 1
 2 84.12 4.928 37.852 13854  البعد الثاني: المسؤولية الجماعية 2
 1 84.92 4.377 33.967 12432  مسؤولية الدينية واألخالقيةالبعد الثالث: ال 3
 3 80.73 5.275 36.331 13297  البعد الرابع: المسؤولية الوطنية 4
  82.03 15.120 143.546 52538  الدرجة الكلية الستبانة المسؤولية االجتماعية 

  
  النتائج التالية:يتضح من الجدول السابق 

" حصــل علــى المرتبــة األولــى بــوزن نســبي الدينيــة واألخالقيــةالمســؤولية البعــد الثالــث :" -1
)84.92.(%  

ـــــةالبعـــــد الثـــــاني: "  -2 " حصـــــل علـــــى المرتبـــــة الثانيـــــة بـــــوزن نســــــبي المســـــؤولية الجماعي
)84.12.(% 

ــــــوزن نســــــبي  المســــــؤولية الوطنيــــــة": " الرابــــــع البعــــــد  -3 حصــــــل علــــــى المرتبــــــة الثالثــــــة ب
)80.73.(% 

حصــل علــى المرتبــة الرابعــة بــوزن نســبي  (الذاتيــة)"المسؤولية الشخصية البعد األول : " -4
)78.66.(% 
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ويرى الباحث أن بعد المسؤولية الدينية واألخالقيــة جــاء فــي المرتبــة األولــى بســبب طبيعــة 

ملتزم بتعاليم الدين اإلســالمي مع ة، حيث أنه مجتينالفلسطيني وهي طبيعة محافظة ومتدالمجتمع 

اآلخــرين، كمــا تحــث علــى الفضــائل والمثــل العليــا مــع لتضــامن التي تحث على التعاون والتكافل وا

  واألخالق الحميدة وتنهى عن كل سلوك ال يقبله المجتمع.

، %)82.03حصلت على وزن نسبي ( ستبانة المسؤولية االجتماعيةالدرجة الكلية الأما 

  ن مرتفعًا. أن مستوى المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة كا وهذا يدل على

غــزة، قطــاع الصــعب الــذي يعيشــه اإلنســان الفلســطيني فــي واقــع ويعزو الباحث ذلك إلى ال

مما أوجد لدى الشباب الجامعي روح التكافــل االجتمــاعي، والحــرص علــى تقــديم العــون والمســاعدة 

اه، لآلخرين كما ساهم في تنمية روح االنتماء للوطن والشــعور بالمســؤولية االجتماعيــة تجــاه قضــاي

لمواجهــة همــوم الحيــاة والحصــار الظــالم المجتمــع وزاد مــن مشــاعر التعاضــد والتكــاتف بــين أفــراد 

  الذي يفرضه االحتالل الصهيوني.

 ) ان الشعور بالمسؤولية االجتماعية هو 94:2002ما ذكره الشايب (مع وهذا يتفق 

ره في الحياة ادون بما يفعل ويتحمس لدو ع ذاتي بان الفرد يتحمل سلوكه الخاص ويقتن عورش

تقاعس او تردد والمسؤولية تعبر عن النضج النفسي للفرد الذي يتحمل المسؤولية ويكون على 

  استعداد للقيام بنصيبه كفرد يحقق مصلحة المجتمع.

) التي اظهرت ان طلبــة الجامعــة االســالمية 2009دراسة (مشرف،مع وتتفق هذه الدراسة 

ســؤولية االجتماعيــة، يعــود الــى كــون طلبــة الجامعــة يتمتعــون مــن الممرتفــع بغــزة يتمتعــون بمســتوى 

بدرجــة عاليــة مــن الـــوعي، حيــث يــدركون الظـــروف القاســية التــي يعيشـــها الشــعب الفلســطيني فـــي 

) التــــي أظهــــرت أن مســــتوى المســــؤولية 2009دراســــة (المــــومني،مــــع بينمــــا تختلــــف  ،غــــزةقطــــاع 

  االجتماعية لدى طلبة جامعة اليرموك كان متوسطًا. 
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  ؟تأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة مستوى ما  ": على  ينصالذي 

المئويــــة،  قــــام الباحــــث  باســــتخدام التكــــرارات والمتوســــطات والنســــب ولإلجابـــة عــــن هــــذا التســــاؤل

  وضح ذلك:يوالجدول التالي  

  )21( رقم جدول
  حورللم واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي التكرارات والمتوسطات

االستجاباتمجموع    المتوسط 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 67.15 10.051 57.077 20890  تأثير األقران ستبانةالدرجة الكلية ال
  

علــى وزن  تحصــل الســتبانة تــأثير األقــرانالســابق أن الدرجــة الكليــة يتضــح مــن الجــدول 

وهــذا يــدل علــى أن مســتوى تــأثير األقــران لــدى طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة  %)،67.15نســبي (

  كان متوسطًا.

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى طبيعــة التغيــرات االجتماعيــة والنفســية والفكريــة فــي هــذه المرحلــة 

الشــباب إلــى االســتقالل بشخصــيتهم وٕاثبــات ذاتهــم وتكــوين هــويتهم المســتقلة، ع العمريــة حيــث ينــز 

الحاجة ألراء اآلخرين ونصائحهم مما يقلل من تأثير األقران علــى شخصــية الطالــب  وبالتالي عدم

  الجامعي.

) مـــن ان مرحلـــة الدراســـة الجامعيـــة Goethals,1999:2مـــا اشـــار اليـــه (مـــع وهـــذا يتفـــق 

تمثــــل فتــــرة التغيــــر االجتمــــاعي والفكــــري والشخصــــي للطالــــب، حيــــث يســــعى خاللهــــا الــــى تكــــوين 

  ته المستقلة.شخصيته واثبات ذاته وهوي

) والتي أظهــرت أن مســتوى الحاجــة إلــى الصــديقة 2009دراسة (موسوي،مع وتختلف هذه الدراسة 

  لدى طالبات كلية التربية بجامعة الكوفة في العراق كان مرتفعًا.
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  (α ≤  0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة "هل توجدوالذي ينص  على: 

بين المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية وتأثير األقران 

  ؟ لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

 داللة ذات عالقة توجدال ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث بصياغة الفرض التالي:  

بين المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وكل    (α ≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائية

  .من المسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

العالقة بين بيرسون إليجاد معامل ارتباط استخدام هذا الفرض قام الباحث ب وللتحقق من

تماعية وتأثير األقران لدى طلبة المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وكل من المسؤولية االج

  .)جامعة القدس المفتوحة

  )22جدول رقم (

بين المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية معامل االرتباط 
  وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

 

البعد األول: 
االتجاه نحو 
المشاركة 
  السياسية

ي: البعد الثان
  الممارسة السياسية 

الدرجة الكلية 
المشاركة  ستبانةال

  السياسية

 0.307** 0.254** 0.303**  البعد األول: المسؤولية الشخصية (الذاتية)
 0.355** 0.309** 0.333**  البعد الثاني: المسؤولية الجماعية

 0.291** 0.196** 0.343**  البعد الثالث: المسؤولية الدينية واألخالقية
 0.495** 0.442** 0.451**  البعد الرابع: المسؤولية الوطنية

 0.448** 0.373** 0.439**  المسؤولية االجتماعية ستبانةالدرجة الكلية ال
 0.219** 0.315** 0.351**  تأثير األقران ستبانةالالدرجة الكلية 

  0.128) = 0.01) وعند مستوى د)لة (364ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.098 ) =0.05) وعند مستوى د)لة (364دولية عند درجة حرية (ر الج
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يتضــح مـــن الجـــدول الســابق وجـــود عالقـــة ارتباطيــه موجبـــة بـــين الدرجــة الكليـــة للمشـــاركة 

  السياسية (االتجاه والممارسة) والدرجة الكلية للمسؤولية االجتماعية بأبعادها.

مكونــات المســؤولية االجتماعيــة، وهــي التــي  المشــاركة أحــدويــرى الباحــث أن ذلــك يعــود الــى كــون 

تتــرجم شــعور الفــرد بالمســؤولية تجــاه مجتمعــه، والعكــس صــحيح فالشــعور بالمســؤولية االجتماعيــة 

  الفرد للمشاركة في كافة جوانب الحياة االجتماعية والسياسية. دفع ي

د درجة ن المشاركة السياسية تستلزم وجو ) بأ120:2001فهمي ( ما ذكرتهمع وهذا يتفق 

 االجتمــــاعيطــــابع عاليــــة مــــن الشــــعور بالمســــؤولية االجتماعيــــة ازاء المشــــكالت والقضــــايا ذات ال

وتحمـــل المســـؤولية االجتماعيـــة هـــو بدايـــة المســـارات الطبيعيـــة التـــي يمـــر بهـــا الفـــرد للوصـــول الـــى 

  اركة السياسية.شالم

درجــة الكليــة مــن الجــدول الســابق أيضــًا وجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة بــين ال كمــا اتضــح

  للمشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) والدرجة الكلية لتأثير األقران.

ويعزو الباحث ذلك إلى الحياة الجامعية وما يدور فيها من نقاشات وأحاديث سياسية بــين 

الطلبــة (األقــران) وطبيعــة المرحلــة العمريــة حيــث يحــاول الشــباب الجــامعي إبــراز قــدراتهم وثقــافتهم 

ة أمام أقرانهم إلثبات هويتهم الشخصية ومحاولة التميز والتأثير على اآلخرين، ومنهم مــن السياسي

   المجموعات وتوجيهها نحو فكر معين.يحاول أخذ صفات القيادة وتشكيل 

) مــن ان النقاشــات التــي Campous&Leon,2012:25مــا اشــار اليــه (مــع وهــذا يتفــق 

فــي تكــوين ارائهــم واتجاهــاتهم السياســية، وهــذا يــؤدي تدور بين االقران من طلبة الجامعــات تســاعد 

  الى زيادة مشاركتهم وانخراطهم في الحياة السياسية.
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 α≤0.05)( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروق توجدهل : ىينص علوالذي 

لمسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وافي   

الجنس، المستوى الدراسي، التخصص ( تعزى لمتغيرات الدراسة طلبة جامعة القدس المفتوحة

 المستوى االقتصادي، االنتماء الحزبي)؟

  بصياغة الفرضيات التالية: قام الباحثل اؤستولإلجابة عن هذا ال

ة (االتجاه والممارسة) المشاركة السياسيفي  قفرو توجدال :  على ينصوالذي الفرض األول: 

 الجنس لمتغير تعزى المسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحةو 

  .(ذكر، أنثى)

  ) يوضح ذلك:23والجدول ("  T. test" اختبارباستخدام  قام الباحثهذا الفرض  وللتحقق من
  )23( رقم جدول

  الجنستعزى لمتغير  الستبانةات المعيارية وقيمة "ت" لالمتوسطات واالنحراف
  المتوسط العدد الجنس البعد

االنحراف 
  مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"  المعياري

البعد األول: االتجاه نحو 
  المشاركة السياسية

 0.957 6.306 38.275 204 ذكر
 

0.339 
 غير دالة إحصائياً  

 5.378  37.679  162 أنثى

البعد الثاني: الممارسة السياسية 
 3.250 7.738 30.784 204 ذكر

 
0.001 

 0.01دالة عند  
 6.552  28.309  162 أنثى

المشاركة  الستبانة الدرجة الكلية
  السياسية

 2.466 12.875 69.059 204 ذكر
 

0.014 
 0.05دالة عند  

 10.377  65.988  162 أنثى

البعد األول: المسؤولية 
  خصية (الذاتية)الش

 0.280 3.649 35.348 204 ذكر
 

0.779 
 غير دالة إحصائياً  

 3.730  35.457  162 أنثى

البعد الثاني: المسؤولية 
  الجماعية

 1.754 5.276 37.451 204 ذكر
 

0.080 
 غير دالة إحصائياً  

 4.416  38.358  162 أنثى

البعد الثالث: المسؤولية الدينية 
  واألخالقية

 3.574 4.441 33.250 204 ذكر
 

0.000 
 0.01دالة عند  

 4.135  34.870  162 أنثى

  البعد الرابع: المسؤولية الوطنية
 1.307 6.007 36.010 204 ذكر

 
0.192 

 غير دالة إحصائياً  
 4.157  36.735  162 أنثى

المسؤولية  ستبانةالدرجة الكلية ال
 االجتماعية

 2.122 16.271 142.059 204 ذكر
 

0.034 
 0.05دالة عند  

 13.346  145.420  162 أنثى

تأثير  ستبانةالدرجة الكلية ال
  األقران

 2.396 9.883 58.191 204 ذكر
 

0.017 
 0.05دالة عند  

 10.114  55.673  162 أنثى
  1.96) = 0.05) وعند مستوى داللة (364قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (

        2.58) = 0.01) وعند مستوى داللة (364ة عند درجة حرية (قيمة "ت" الجدولي
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 مـــن قيمـــة "ت" الجدوليـــة فـــي قـــلأأن قيمـــة "ت" المحســـوبة  الســـابقيتضـــح مـــن الجـــدول 

وهــذا يــدل علــى انــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى ، يةاالتجاه نحو المشاركة السياس

  .لمتغير الجنس لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

السياســي واألحــداث السياســية والحصــار واقــع ويــرى الباحــث أن ذلــك يعــود إلــى طبيعــة ال   

والعدوان الظالم الذي ال يفرق بين ذكور وٕانــاث ، ممــا يتطلــب اإللمــام والمعرفــة بالقضــايا السياســية 

  المحلية واإلقليمية والعالمية كجزء من االهتمام بالحياة الفلسطينية بصفة عامة. 

ًا مــن الجــدول الســابق أن قيمــة "ت" المحســوبة أكبــر مــن قيمــة "ت" الجدوليــة واتضــح أيضــ

، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق الممارســة السياســية والدرجــة الكليــة للمشــاركة السياســيةفــي بعــد 

ذات داللة إحصائية بين الجنسين لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ، ولقد كانــت الفــروق لصــالح 

  الذكور.

المجتمــع لــك إلــى العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة الســائدة فــي ويعــزو الباحــث ذ

 مارســة والمشــاركة السياســية للنســاءوالتقاليــد الموروثــة التــي تــنعكس بصــورة ســلبية علــى حريــة الم

ونمط التربية الذكورية الذي يعطي قيمة أعلى للذكور علــى حســاب اإلنــاث، والتربيــة األســرية التــي 

خروج مــن المنــزل وقضــاء ســاعات طويلــة فــي التفاعــل وممارســة العمــل السياســي تسمح للذكور بــال

  أكثر من اإلناث.

)، ودراســـــة 2010)، ودراســـــة (الطـــــالع،2008دراســـــة (شـــــقفة، مـــــع وتتفــــق هـــــذه الدراســـــة 

ـــين الجنســـين فـــي المشـــاركة السياســـية وكانـــت 2011(الحـــداد، ) وجميعهـــا اظهـــرت وجـــود فـــروق ب

) التــي أظهــرت وجــود فــروق بــين 2011دراسة(الشــامي،مــع تختلــف الفــروق لصــالح الــذكور، بينمــا 

) التــي توصــلت إلــى أن 2006الجنســين فــي المشــاركة السياســية لصــالح اإلنــاث، ودراســة (محمــد،

  من المشاركة السياسية للطالب.ع المشاركة السياسية للطالبات أوس
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"ت" الجدوليــة  ) أن قيمة "ت" المحسوبة أقــل مــن قيمــة23من الجدول رقم ( ويتضح ايضا

، وهــذا المســؤولية الشخصــية (الذاتيــة)، والمســؤولية الجماعيــة، والمســؤولية الوطنيــةفــي إبعــاد 

يدل على انه ال توجد فروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر الجــنس لــدى طلبــة جامعــة القــدس 

  المفتوحة.

ية الدينية واألخالقيــة المسؤولعــد كما اتضح أن "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في بُ 

، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين والدرجــة الكليــة للمســؤولية االجتماعيــة

  الجنسين من طلبة جامعة القدس المفتوحة، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث.

 بــاألعراف والتقاليــد االجتماعيــة ويعزو الباحث ذلك إلــى كــون اإلنــاث أكثــر تمســكًا والتزامــاً 

وأكثر تأثرًا وانجذابًا نحو المبادئ والقيم الدينية واألخالقية، وكــذلك طبيعــة التنشــئة األســرية لإلنــاث 

المجتمــع والتي تختلف عن تنشئة الذكور، خاصة في مجال تحمل اإلناث للمسؤولية تجاه األسرة و 

الصــغار، وغيــر فالتنشئة األسرية تتطلب منهن المساعدة في تدبير شــؤون المنــزل، ورعايــة األخــوة 

ذلك من األعمال التي يتفوقن فيها علــى الــذكور، وهــذا يعــزز مــن تحملهــن للمســؤولية تجــاه األســرة 

  واآلخرين والمجتمع.

)، ودراســــة 2009)، ودراســــة (مشــــرف،2004دراســــة (داســــيلفا،مــــع وتتفــــق هــــذه الدراســــة 

ماعيــة لصــالح ) وجميعهــا اظهــرت وجــود فــروق بــين الجنســين فــي المســؤولية االجت2013(الزبــون،

) التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق بــين الجنســين 2003دراســة (الشــايب، مــع االناث، بينما تختلــف 

  في المسؤولية االجتماعية.

) أن قيمــة "ت" المحســوبة أكبــر مــن قيمــة 23يضــًا مــن الجــدول الســابق رقــم (أ اتضــح كمــا

علــى وجــود فــروق ذات داللــة ، وهــذا يــدل تــأثير األقــران ســتبانةالدرجة الكليــة ال"ت" الجدولية في 
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إحصــائية تعــزى لمتغيــر الجــنس لــدى طلبــة جانعــة القــدس المفتوحــة، ولقــد كانــت الفــروق لصــالح 

  الذكور.

للــذكور فــي البقــاء المجتمــع ويــرى الباحــث أن ذلــك يعــود إلــى مســاحة الحريــة التــي يمنحهــا 

باإلنــاث، ممــا يجعــل بعضهم البعض مقارنــة مع فترات أطول في اللقاءات والنشاطات والمناقشات 

من تأثير األقران (الذكور) على بعضهم الــبعض أكبــر، ويجعــل تــأثير المتميــزين مــنهم أكبــر وقــدوة 

يتشبه بهم اآلخرون من أقرانهم، لذا من الطبيعي أن يكون تأثير األقران الذكور متفوقًا على تــأثير 

  األقران من اإلناث.

ــــق  ن هنــــاك اخــــتالف فــــي طبيعــــة أ) مــــن Howard,2004,12مــــا ذكــــره (مــــع وهــــذا يتف

قـــرانهم بينمـــا أمـــع اقـــرانهم، فالـــذكور يقيمـــون عالقـــات متعـــددة مـــع العالقـــات بـــين الـــذكور واالنـــاث 

تفاعليــة تميــل نحــو الصــداقة، كمــا أن الــذكور يقضــون وقتــًا اكبــر مــن  االنــاث يقمــن عالقــات اكثــر

  اقرانهم.مع ناث في التفاعل اإل

  : الفرض الثاني

ــة احصــائية فــروق توجــد ال : علــىوالــذي يــنص  ة (االتجــاه المشــاركة السياســيفــي  ذات دالل

 تعــزىجامعــة القــدس المفتوحــة المســؤولية االجتماعيــة وتــأثير األقــران لــدى طلبــة والممارسة) و 

  .)الرابع ،الثالث ،الثاني ،( األول المستوى الدراسي لمتغير
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ـــــرض  وللتحقـــــق مـــــن ـــــب قـــــام الباحـــــثهـــــذا الف         ل التبـــــاين األحـــــادياســـــتخدام أســـــلوب تحلي
One Way ANOVA .  

  )24( رقم جدول
المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة مجموع مصدر التباين و 

  المستوى الدراسيتعزى لمتغير 

  المربعاتمجموع   مصدر التباين  البعد
درجات 
  متوسط المربعات  الحرية

 ى الداللةمستو  قيمة الداللة قيمة "ف"

البعد األول: االتجاه نحو 
  المشاركة السياسية

 230.409 3 691.227  بين المجموعات
6.910 

 
0.000 

 
 33.345 362 12070.729  داخل المجموعات 0.01دالة عند 

  365 12761.956  المجموع

البعد الثاني: الممارسة السياسية 
 314.348 3 943.044  بين المجموعات

6.092 
 

0.000 
 

 51.601 362 18679.448  داخل المجموعات 0.01دالة عند 

  365 19622.492  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
 المشاركة السياسية

 1078.476 3 3235.428  بين المجموعات
8.033 

 
0.000 

 
 134.264 362 48603.512  داخل المجموعات 0.01دالة عند 

  365 51838.940  المجموع

البعد األول: المسؤولية 
  الشخصية (الذاتية

 9.442 3 28.326  بين المجموعات
0.695 

 
0.555 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 13.578 362 4915.229  داخل المجموعات

  365 4943.555  المجموع

البعد الثاني: المسؤولية 
 الجماعية

 91.400 3 274.200  بين المجموعات
3.852 

 
0.010 

 
 23.729 362 8589.833  داخل المجموعات 0.05دالة عند 

  365 8864.033  المجموع

البعد الثالث: المسؤولية 
  الدينية واألخالقية

 71.788 3 215.365  بين المجموعات
3.834 

 
0.010 

 
 18.724 362 6778.241  داخل المجموعات 0.05دالة عند 

  365 6993.607  المجموع

د الرابع: المسؤولية البع
 الوطنية

 160.214 3 480.641  بين المجموعات
5.995 

 
0.001 

 
 26.725 362 9674.356  داخل المجموعات 0.01دالة عند 

  365 10154.997  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
  المسؤولية االجتماعية

 1098.117 3 3294.351  بين المجموعات
4.960 

 
0.002 

 
 221.399 362 80146.360  داخل المجموعات 0.01د دالة عن

  365 83440.710  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
 تأثير األقران

 145.419 3 436.258  بين المجموعات
1.445 

 
0.229 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 100.651 362 36435.600  داخل المجموعات

  365 36871.858  المجموع
  2.62 ) = 0.01) وعند مستوى داللة (3،365ولية عند درجة حرية (الجد ف
   3.83) = 0.05وعند مستوى داللة ( )3،365الجدولية عند درجة حرية ( ف
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مــن قيمــة "ف" الجدوليــة عنــد  أكبــرن قيمــة "ف" المحســوبة يتضــح مــن الجــدول الســابق أ

مارســة السياســية والدرجــة االتجــاه نحــو المشــاركة السياســية و الم) فــي 0.05مســتوى داللــة (

لدى طلبــة جامعــة  وجد فروق ذات داللة إحصائيةتأي أنه  ، المشاركة السياسية ستبانةالكلية ال

  .المستوى الدراسيتعزى لمتغير  القدس المفتوحة

ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضــح 
 ذلك:

   )25جدول رقم (
تعزى لمتغير المستوى  البعد األول: االتجاه نحو المشاركة السياسيةيوضح اختبار شيفيه  في 

  الدراسي

 
 الرابع الثالث الثاني األول

36.736 38.038 37.875 40.493 

 ا
ول
36.736 

0    

 الثاني
38.038 

1.302 0   

 الثالث
37.875 

1.139 0.163 0  

 الرابع
40.493 

*3.758 2.455 2.618 0 

  0.01*دالة عند 
ولم لصالح الرابع، الرابع المستوى األول و يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. المستوياتيتضح فروق في 
  )26جدول رقم (

  تعزى لمتغير المستوى الدراسيالبعد الثاني: الممارسة السياسية يوضح اختبار شيفيه  في 

 
 الرابع الثالث الثاني األول

28.357 29.342 29.514 32.707 

 ا�ول
28.357 0    

 الثاني
29.342 0.985 0   

 الثالث
29.514 1.157 0.172 0  

 الرابع
32.707 *4.350 *3.365 3.193 0 

  0.01*دالة عند 
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بين لصالح الرابع، الرابع المستوى األول و يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
  األخرى. المستوياتولم يتضح فروق في الرابع ح لصالالرابع المستوى الثاني و 

  
  

  ) 27جدول رقم (
  تعزى لمتغير المستوى الدراسي المشاركة السياسية ستبانةالدرجة الكلية اليوضح اختبار شيفيه  في 

 
 الرابع الثالث الثاني األول

65.093 67.380 67.389 73.200 

 ا�ول
65.093 0    

 الثاني
67.380 2.287 0   

 لثالثا
67.389 2.296 -0.009 0  

 الرابع
73.200 *8.107 *5.820 5.811 0 

  0.01*دالة عند 
بين لصالح الرابع، الرابع المستوى األول و يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. المستوياتولم يتضح فروق في الرابع لصالح الرابع المستوى الثاني و 

) وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشاركة 27، 26، 25ويتضح من الجداول السابقة (

السياسية بين المستويات الدراسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة، ولقد كانت الفروق لصالح 

  طلبة المستوى الرابع.

ويرى الباحث أن ذلك نتيجة للمدة الزمنية الطويلة التي قضاها الطالب في االحتكاك  

ألطر الطالبية الموجودة في الجامعة، والدخول في النقاشات والحوارات بالتيارات الحزبية وا

السياسية وحضور األنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة في مختلف المناسبات السياسية 

لمرحلة من النضج والوعي السياسي يبدأ فيها تبلور الرابع والوطنية ووصول الطالب في المستوى 

تقبل، وتشير التجارب والنماذج أن معظم القيادات السياسية والنضالية الشخصيات القيادية للمس

  الفلسطينية جاءت من الحاضنة الرئيسية للسياسة والنضال الوطني أال وهي الجامعات.
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مــن قيمــة "ف" الجدوليــة أكبــر ن قيمــة "ف" المحســوبة ) أ24مــن الجــدول رقــم ( كما اتضح
، المســؤولية االجتماعيــة ســتبانةوالدرجــة الكليــة ال األبعــادجميــع  فــي) 0.05عند مستوى داللة (

وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى تأي أنــه )، البعــد األول: المســؤولية الشخصــية (الذاتيــة عــدا
  .المستوى الدراسيلمتغير 

  
ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضــح 

 ذلك:

   )28جدول رقم (
  تعزى لمتغير المستوى الدراسي البعد الثاني: المسؤولية الجماعيةيوضح اختبار شيفيه  في 

 المستوي
 ثانيال

 الرابع الثالث الثاني األول

36.964 38.101 37.792 39.307 

 ا
ول
36.964 0    

 الثاني
38.101 1.137 0   

 الثالث
37.792 0.827 0.310 0  

 الرابع
39.307 *2.342 1.205 1.515 0 

  0.01*دالة عند 
ولم لصالح الرابع، الرابع المستوى األول و يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. المستوياتيتضح فروق في 
  

  ) 29جدول رقم (
  تعزى لمتغير المستوى الدراسي البعد الثالث: المسؤولية الدينية واألخالقيةيوضح اختبار شيفيه  في 

 المستوي
 ثالثال

 الرابع الثالث الثاني األول

33.100 33.962 34.542 35.040 
 ا�ول

33.100 0    

 الثاني
33.962 0.862 0   

 الثالث
34.542 1.442 0.580 0  

 الرابع
35.040 *1.940 1.078 0.498 0 

  0.01*دالة عند 
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ولم رابع، لصالح الالرابع المستوى األول و يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 
  األخرى. المستوياتيتضح فروق في 

  )30جدول رقم (
  تعزى لمتغير المستوى الدراسي البعد الرابع: المسؤولية الوطنيةيوضح اختبار شيفيه  في 

 المستوي
 رابع

 الرابع الثالث الثاني األول

35.107 36.785 36.292 38.173 
 ا�ول

35.107 0    

 الثاني
36.785 1.678 0   

 لثالثا
36.292 1.185 0.493 0  

 الرابع
38.173 *3.066 1.389 1.882 0 

  0.01*دالة عند 
ولم لصالح الرابع، الرابع المستوى األول و يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. المستوياتيتضح فروق في 

  )31جدول رقم (
  تعزى لمتغير المستوى الدراسي جتماعيةالمسؤولية اال ستبانةالدرجة الكلية اليوضح اختبار شيفيه  في 

 المستوي
 اجتماعية

 الرابع الثالث الثاني األول

140.229 144.367 144.181 148.267 
 ا�ول

140.229 0    

 الثاني
144.367 4.139 0   

 الثالث
144.181 3.952 0.187 0  

 الرابع
148.267 *8.038 3.900 4.086 0 

  0.01*دالة عند 
لصالح الرابع، ولم الرابع ول السابق وجود فروق بين المستوى األول و يتضح من الجد

  يتضح فروق في المستويات األخرى.

) وجود فروق ذات داللة إحصائية في 31، 30، 29، 28ويتضح من الجداول السابقة ( 

ق المسؤولية االجتماعية بين المستويات الدراسية لطلبة جامعة القدس المفتوحة، ولقد كانت الفرو 

  لصالح طلبة المستوى الرابع.

ويعزو الباحث ذلك إلى المناهج والمقررات الدراسية التي تدرسها جامعة القدس المفتوحة 

والتي تحتوي على قدر متميز من المعرفة والمعلومات التي تؤهل الطالب لممارسة المسؤولية 
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ية" يحث الطالب ويمنحه االجتماعية، إضافة إلى وجود مقرر دراسي بعنوان "المسؤولية المجتمع

  قدرًا من المعرفة والوعي والفهم للمسئولية االجتماعية نظريًا وعمليًا، وكذلك من خالل ما تقوم به

  الجامعة من أنشطة وندوات وفعاليات ضمن عالقة التفاعل بين الجامعة والمجتمع.

في  ) التي اظهرت انه ال يوجد فروق2009دراسة (مشرف، مع وتختلف هذه الدراسة 

المسؤولية االجتماعية لدى طلبة الجامعة االسالمية بغزة تعزى لمتغير المستوى الدراسي ، ودراسة 

) التي اظهرت انه ال يوجد فروق في المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة 2012(الزبون، 

رت انه ) التي أظه2003البلقاء باالردن تعزى لمتغير المستوى الدراسي، وكذلك دراسة (الشايب، 

ال يوجد فروق في المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة دمشق بسوريا تعزى لمتغير المستوى 

  .الدراسي

من قيمة "ف" الجدولية أقل ن قيمة "ف" المحسوبة ) أ24من الجدول رقم ( كما اتضح

ق ذات وجد فرو ال تأي أنه تأثير األقران،  ستبانةفي الدرجة الكلية ال) 0.05عند مستوى داللة (

  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة. المستوى الدراسيداللة إحصائية تعزى لمتغير 

ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة النظام الدراسي الفصلي في الجامعة الذي يؤدي بالطلبة إلى 

دراسة مقررات متفاوتة في المستوى الدراسي، إذ نجد مثًال طالبًا يدرس مقررًا وهو في الفصل 

طالب في الفصل السابع، كما أن طبيعة الشباب الجامعي الذين ينتمون إلى بيئات  معالثاني 

في مجموعات داخل الجامعة متأثرين ببيئاتهم ومناطقهم وهذا مع ومناطق محددة يميلون إلى التج

  ما يؤدي إلى عدم تأثير المستوى الدراسي على األقران.

) التي اظهرت انه ال يوجد تأثير 2009دراسة (موسوي، مع وتتفق هذه الدراسة في ذلك  

ديقة لدى طالبات جامعة الكوفة صللمستوى الدراسي على العالقات بين االقران ومستوى الحاجة لل

  بالعراق.
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ة المشاركة السياسيفي ذات داللة احصائية  فروق توجدال : علىوالذي ينص :  الفرض الثالث

جامعة القدس المفتوحة ثير األقران لدى طلبة المسؤولية االجتماعية وتأ(االتجاه والممارسة) و 

، العلوم اإلدارية واالقتصاديةواألسرية،  االجتماعية لتنميةا، التربية( التخصص لمتغير تعزى

  تكنولوجيا والعلوم التطبيقية)ال
ـــــرض  وللتحقـــــق مـــــن ـــــل التبـــــاين األحـــــاديب قـــــام الباحـــــثهـــــذا الف         اســـــتخدام أســـــلوب تحلي

One Way ANOVA .  
  )32( رقم جدول

المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مجموع مصدر التباين و 

  التخصص

  المربعاتمجموع   مصدر التباين  البعد
درجات 
  متوسط المربعات  الحرية

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ف"

البعد األول: االتجاه نحو 
  المشاركة السياسية

 72.540 3 217.621  بين المجموعات
2.093 

 
0.101 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 34.653 362 12544.336  داخل المجموعات

  365 12761.956  المجموع

البعد الثاني: الممارسة 
 السياسية 

 93.807 3 281.420  بين المجموعات
1.756 

 
0.155 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 53.428 362 19341.071  داخل المجموعات

  365 19622.492  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
 المشاركة السياسية

 317.431 3 952.293  بين المجموعات
2.258 

 
0.081 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 140.571 362 50886.647  داخل المجموعات

  365 51838.940  المجموع

البعد األول: المسؤولية 
  يةالشخصية (الذات

 27.690 3 83.071  بين المجموعات
2.062 

 
0.105 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 13.427 362 4860.483  داخل المجموعات

  365 4943.555  المجموع

البعد الثاني: المسؤولية 
 الجماعية

 88.981 3 266.943  بين المجموعات
3.747 

 
0.011 

 
 23.749 362 8597.090  داخل المجموعات 0.05دالة عند 

  365 8864.033  المجموع

البعد الثالث: المسؤولية 
  الدينية واألخالقية

 162.857 3 488.570  بين المجموعات
9.063 

 
0.000 

 
 17.970 362 6505.036  داخل المجموعات 0.01دالة عند 

  365 6993.607  المجموع

البعد الرابع: المسؤولية 
 الوطنية

 181.517 3 544.550  بين المجموعات
6.837 

 
0.000 

 
 26.548 362 9610.447  داخل المجموعات 0.01دالة عند 

  365 10154.997  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
  المسؤولية االجتماعية

 1561.561 3 4684.684  بين المجموعات
7.178 

 
0.000 

 
 217.558 362 78756.026  داخل المجموعات 0.01دالة عند 

  365 83440.710  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
 تأثير األقران

 74.376 3 223.129  بين المجموعات
0.735 

 
0.532 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 101.240 362 36648.729  داخل المجموعات

  365 36871.858  المجموع
  2.62 ) = 0.01) وعند مستوى داللة (3،365الجدولية عند درجة حرية ( ف
   3.83) = 0.05وعند مستوى داللة ( )3،365الجدولية عند درجة حرية ( ف
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مــن قيمــة "ف" الجدوليــة عنــد أقــل ن قيمــة "ف" المحســوبة ) أ32يتضــح مــن الجــدول رقــم (

والدرجــة  ممارســة السياســية االتجــاه نحــو المشــاركة السياســية والفــي ) 0.05مســتوى داللــة (

وجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر ال تأي أنــه ة السياســية، المشــارك ســتبانةالكليــة ال

  .لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة التخصص

السياسي الذي يعيشه كافة الطالب وباقي واقع ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى طبيعة ال

يني الفلسطواقع غزة، فال فرق في ذلك بين طالب وآخر، فالقطاع فئات الشعب الفلسطيني في 

بما فيه من تغيرات متسارعة ومستمرة، وما يفرضه االحتالل الصهيوني من حصار وعدوان ظالم 

  الشعب بما فيهم فئة طالب الجامعة.غزة، كل ذلك يؤثر على فئات قطاع على 

نه ال توجد فروق في ) التي أظهرت أ2011دراسة (الشامي، مع وتتفق هذه الدراسة   

  اب الجامعي الفلسطيني تعزى لمتغير التخصص.المشاركة السياسية لدى الشب

من قيمة "ف" أكبر ن قيمة "ف" المحسوبة ) أ32يضًا من الجدول رقم (كما يتضح أ

المسؤولية الدينية واألخالقية المسؤولية الجماعية و  ) في0.05الجدولية عند مستوى داللة (

اعية، عدا المسؤولية الشخصية المسؤولية االجتم ستبانةالدرجة الكلية الوالمسؤولية الوطنية و 

التخصص لدى طلبة جامعة  وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرتأي أنه  ،(الذاتية)

  .القدس المفتوحة
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ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجداول التالية توضح 

 ذلك:

  )33جدول رقم (
  تعزى لمتغير التخصص بعد الثاني: المسؤولية الجماعيةاليوضح اختبار شيفيه  في 

 
 التربية

التنمية االجتماعية 
 واألسرية

العلوم اإلدارية 
 واالقتصادي

التكنولوجيا والعلوم 
 التطبيقية

38.660 37.441 36.857 38.619 

  التربية
38.660 0    

 التنمية ا�جتماعية وا�سرية
37.441 1.219 0   

 ة وا�قتصاديالعلوم ا�داري
36.857 *1.803 0.584 0  

 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
38.619 0.041 1.178 1.762 0 

  0.01*دالة عند 
تخصص التربية والعلوم اإلدارية واالقتصادية يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. التخصصاتولم يتضح فروق في لصالح التربية، 

  )34جدول رقم (

تعزى لمتغير  البعد الثالث: المسؤولية الدينية واألخالقيةاختبار شيفيه  في يوضح 
  التخصص

 
 التربية

التنمية االجتماعية 
 واألسرية

العلوم اإلدارية 
 واالقتصادي

التكنولوجيا والعلوم 
 التطبيقية

35.133 33.324 32.643 34.738 
  التربية

35.133 0    

 التنمية ا�جتماعية وا�سرية
33.324 1.810 0   

 العلوم ا�دارية وا�قتصادي
32.643 *2.490 0.681 0  

 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
34.738 0.395 1.415 2.095 0 

  0.01*دالة عند 
تخصص التربية والعلوم اإلدارية واالقتصادية يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. تالتخصصاولم يتضح فروق في لصالح التربية، 
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  )35جدول رقم (
  تعزى لمتغير التخصص البعد الرابع: المسؤولية الوطنيةيوضح اختبار شيفيه  في 

 
 التربية

التنمية االجتماعية 

 واألسرية

العلوم اإلدارية 

 واالقتصادي
التكنولوجيا والعلوم 

 التطبيقية

37.540 36.059 34.871 37.095 

  التربية
37.540 

0    

� جتماعية وا�سريةالتنمية ا
36.059 

1.481 0   

 العلوم ا�دارية وا�قتصادي
34.871 

*2.669 1.187 0  

 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
37.095 

0.445 1.036 2.224 0 

  0.01*دالة عند 
تخصص التربية والعلوم اإلدارية واالقتصادية يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. التخصصاتيتضح فروق في ولم لصالح التربية، 

  )36جدول رقم (
  تعزى لمتغير التخصص المسؤولية االجتماعية ستبانةالدرجة الكلية اليوضح اختبار شيفيه  في 

 
 التربية

التنمية االجتماعية 

 واألسرية

العلوم اإلدارية 

 واالقتصادي
التكنولوجيا والعلوم 

 التطبيقية

147.013 141.176 139.493 146.595 

  التربية
147.013 

0    

 التنمية ا�جتماعية وا�سرية
141.176 

5.837 0   

 العلوم ا�دارية وا�قتصادي
139.493 

*7.520 1.684 0  

 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
146.595 

0.418 5.419 7.102 0 

  0.01*دالة عند 
دارية واالقتصادية تخصص التربية والعلوم اإليتضح من الجدول السابق وجود فروق بين 

  األخرى. التخصصاتولم يتضح فروق في لصالح التربية، 
) أنه توجد فروق ذات داللة احصائية 36، 35، 34، 33ويتضح من الجداول السابقة (

في المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير التخصص، وكانت 

  الفروق لصالح طلبة كلية التربية.
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طلبة كلية التربية من مواد دراسية نظرية تتيح لهم  ما يتلقونه عزو الباحث ذلك إلى وي

معارف ومعلومات تاريخية وثقافية واجتماعية عن مجتمعهم والمجتمعات األخرى، كما أن طبيعة 

الدراسة في كلية التربية تفتح مجاالت واسعة للنقاش والحوار حول القضايا  والمشكالت 

حيث تسهم في زيادة الشعور بالمسئولية االجتماعية لدى الطلبة نحو قضايا االجتماعية، ب

  مجتمعهم.

ظهرتا ) اللتان أ2012، ودراسة (الزبون، )2009دراسة (مشرف، مع وتتفق هذه الدارسة 

دراسة مع وجود فروق في المسؤولية االجتماعية لصالح طلبة كلية التربية، بينما تختلف 

) اللتان أظهرتا عدم وجود فروق في المسؤولية 2003سة (الشايب، )، ودرا2010(المنابري، 

  االجتماعية تعزى لمتغير التخصص.

مـــن قيمـــة "ف" أقـــل ن قيمـــة "ف" المحســـوبة ) أ32كمـــا اتضـــح أيضـــا مـــن الجـــدول رقـــم (

وجــد ال تأي أنــه تــأثير األقــران ،  ســتبانةالدرجة الكليــة ال) في 0.05الجدولية عند مستوى داللة (

  .التخصصتعزى لمتغير  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ت داللة إحصائيةفروق ذا

ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى طبيعة نظام التعليم المفتوح الذي ال يتطلب وجود مباني مستقلة 

تخصصاتها قد تواجدوا في مكان واحد جميع لكل كلية أو تخصص، لذا نجد أن طالب الجامعة ب

فترات الراحة بين المحاضرات وتناقشوا في الموضوعات االجتماعية وتجاذبوا الحديث وقضوا 

والسياسية معًا، وزالت بينهم الفواصل والحدود ولم يعد هناك تأثير للتخصص في لقاء الطالب 

  في الفعاليات واألنشطة الجامعية وغيرها.

روق ) التي اظهرت انه التوجد ف2009دراسة (موسوي، مع وتتفق هذه الدراسة في ذلك  

في تأثير االقران ومستوى الحاجة الى الصديقة لدى طالبات جامعة الكوفة بالعراق تعزى لمتغير 

  التخصص.
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المشاركة السياسية في  فروق ذات داللة إحصائية توجدال : والذي ينص على: الرابع الفرض 

 تعزى لمتغيردس المفتوحة جامعة الق(االتجاه والممارسة) والمسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة 

إلي  2000،من1999الي  1000،من 1000اقل من ( (الدخل الشهري لألسرة بالشيكل) المستوى االقتصادي

  .فأكثر) 4000من ،3999إلي  3000،من 2999

        استخدام أسلوب تحليل التباين األحاديهذا الفرض قام الباحث ب وللتحقق من
One Way ANOVA .  

  )37( رقم جدول
المستوى المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة تعزى لمتغير مجموع مصدر التباين و 

  االقتصادي

  المربعاتمجموع   مصدر التباين  البعد
درجات 
  متوسط المربعات  الحرية

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ف"

البعد األول: االتجاه نحو 
  ةالمشاركة السياسي

 80.433 4 321.731  بين المجموعات
2.334 

 
0.055 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 34.460 361 12440.226  داخل المجموعات

  365 12761.956  المجموع

البعد الثاني: الممارسة 
 السياسية 

 50.461 4 201.843  بين المجموعات
0.938 

 
0.442 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 53.797 361 19420.649  داخل المجموعات

  365 19622.492  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
 المشاركة السياسية

 244.913 4 979.653  بين المجموعات
1.738 

 
0.141 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 140.884 361 50859.286  داخل المجموعات

  365 51838.940  المجموع

البعد األول: المسؤولية 
  اتية)الشخصية (الذ

 6.104 4 24.416  بين المجموعات
0.448 

 
0.774 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 13.626 361 4919.139  داخل المجموعات

  365 4943.555  المجموع

البعد الثاني: المسؤولية 
 الجماعية

 20.723 4 82.891  بين المجموعات
0.852 

 
0.493 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 24.324 361 8781.142  داخل المجموعات

  365 8864.033  المجموع

البعد الثالث: المسؤولية 
  الدينية واألخالقية

 29.415 4 117.661  بين المجموعات
1.544 

 
0.189 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 19.047 361 6875.945  داخل المجموعات

  365 6993.607  المجموع

البعد الرابع: المسؤولية 
 الوطنية

 51.764 4 207.058  موعاتبين المج
1.878 

 
0.114 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 27.557 361 9947.940  داخل المجموعات

  365 10154.997  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
  المسؤولية االجتماعية

 328.373 4 1313.492  بين المجموعات
1.443 

 
0.219 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 227.499 361 82127.218  داخل المجموعات

  365 83440.710  المجموع

 ستبانةالدرجة الكلية ال
 تأثير األقران

 71.718 4 286.872  بين المجموعات
0.708 

 
0.587 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 101.343 361 36584.986  داخل المجموعات

  365 36871.858  المجموع
  3.36 ) = 0.01مستوى داللة ( ) وعند4،365الجدولية عند درجة حرية ( ف
   2.39) = 0.05وعند مستوى داللة ( )4،365الجدولية عند درجة حرية ( ف
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يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند 

، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية مقاييس االستبانةجميع ) في 0.05مستوى داللة (

ركة السياسية والمسئولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في المشا

  تعزى لمتغير المستوى االقتصادي.

غزة عامة وطلبة قطاع ويعزو الباحث ذلك إلى أن المستوى االقتصادي لدى أبناء 

ال نجدهم  الجامعات خاصة يكاد يكون متقاربًا، حتى أن األثرياء نسبيًا من طلبة الجامعات

والحساسية من إثارة نزعات التعالي المجتمع يميزون أنفسهم عن بقية الطالب التزامًا بقواعد ونظم 

والتكبر أو غيرها، فإذا نظرنا نظرة شاملة إلى طالب الجامعة في لباسهم وهيئاتهم نجدها متقاربة 

غزة بكل قطاع لسطيني في الفواقع جدًا وال تبرز المستوى االقتصادي للطالب، إضافة إلى وحدة ال

تفاصيله السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ومن هنا اختفى تأثير المستوى االقتصادي على 

  المشاركة السياسية والمسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة الجامعة.

د ) في انه ال توج2012دراسة (الشامي، مع وفي المشاركة السياسية تتفق هذه الدراسة 

فروق في المشاركة السياسية لدى طلبة الشباب الجامعي الفلسطيني تعزى لمتغير المستوى 

) التي أظهرت وجود فروق في المشاركة 2008دراسة (شقفه، مع االقتصادي بينما تختلف 

رفح) تعزى لمتغير المستوى االقتصادي لصالح فرع السياسية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة (

  تصادي المرتفع.المستوى االق

) التي أظهرت 2007دراسة (أبو لباد، مع هذه الدراسة   تأما في تأثير األقران فقد اختلف

وجود فروق في تأثير األقران لدى طلبة المدارس الثانوية باالردن  تعزى لمتغير المستوى 

  االقتصادي.
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ــة إحصــائية فــروق توجــدال : علــىوالــذي يــنص الفــرض الخــامس:  مشــاركة الفــي  ذات دالل

المسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس ة (االتجاه والممارسة) و السياسي

  .)غير منتمي، منتمي(االنتماء الحزبي لمتغير  تعزى المفتوحة

) يوضح 36والجدول ("  T. test" اختبارباستخدام  قام الباحثهذا الفرض  وللتحقق من
  ذلك:

  )38( رقم جدول
  االنتماء الحزبيواالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير  المتوسطات

  المتوسط العدد  البعد
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت"

البعد األول: االتجاه نحو 
  المشاركة السياسية

 7.773 5.299 40.443 167 ينتمي
 

0.000 
 

 0.01دالة عند 
 5.634  35.970  199 ال ينتمي

البعد الثاني: الممارسة 
  السياسية 

 11.682 6.210 33.862 167 ينتمي
 

0.000 
 

 0.01دالة عند 
 6.305  26.186  199 ال ينتمي

 ستبانةالدرجة الكلية ال
  المشاركة السياسية

 11.267 10.073 74.305 167 ينتمي
 

0.000 
 

 0.01دالة عند 
 10.443  62.156  199 ال ينتمي

البعد األول: المسؤولية 
  الشخصية (الذاتية)

 2.029 3.424 35.820 167 ينتمي
 

0.043 
 

 0.05دالة عند 
 3.854  35.040  199 ال ينتمي

البعد الثاني: المسؤولية 
  الجماعية

 2.633 4.322 38.587 167 ينتمي
 

0.009 
 

 0.01دالة عند 
 5.317  37.236  199 ال ينتمي

ث: المسؤولية البعد الثال
  الدينية واألخالقية

 1.066 4.012 34.234 167 ينتمي
 

0.287 
 

غير دالة 
 4.660  33.744  199 ال ينتمي إحصائياً 

البعد الرابع: المسؤولية 
  الوطنية
  

 4.528 37.515 167 ينتمي
4.016 

 
0.000 

 
 0.01دالة عند 

 5.650  35.337  199 ال ينتمي

 ةستبانالدرجة الكلية ال
 المسؤولية االجتماعية

 3.059 13.213 146.156 167 ينتمي
 

0.002 
 

 0.01دالة عند 
 16.263  141.357  199 ال ينتمي

تأثير  ستبانةالدرجة الكلية ال
  األقران

 3.853 10.099 59.246 167 ينتمي
 

0.000 
 

 0.01دالة عند 
 9.665  55.256  199 ال ينتمي

  1.96) = 0.05) وعند مستوى داللة (364ة حرية (قيمة "ت" الجدولية عند درج
  2.58) = 0.01) وعند مستوى داللة (364قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
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 من قيمة "ت" الجدولية في أكبر" المحسوبة أن قيمة "ت )38( رقم الجدوليتضح من 

يدل على وجود فروق وهذا  ،أبعاد المشاركة السياسية والدرجة الكلية المشاركة السياسيةجميع 

ولقد كانت  االنتماء الحزبي،لمتغير تعزى  لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ذات داللة إحصائية

  الفروق لصالح المنتمين.

ومبادئ األحزاب والتنظيمات الفلسطينية والتي برامج ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى 

جامعي بصفة خاصة، حيث تعطي تنشط بشكل دائم في أوساط الشباب بصفة عامة والشباب ال

برامج األحزاب والتنظيمات الفلسطينية أهمية بالغة لتوعية عناصرها من الشباب، كما تعد ال

لتأهيل شبابها لتعريفهم بأفكار ومبادئ الحزب أو التنظيم وتزويدهم بطرق ووسائل جذب الطالب 

المنتمون لألحزاب هم أكثر اآلخرين وٕاقناعهم بفكر الحزب المنتمين له، لذلك نجد أن الطالب 

  الطالب مشاركة في الندوات والمحاضرات والمسيرات واالحتجاجات السياسية.

) التي اظهرت وجود فروق في المشاركة 2011دراسة (الشامي، مع وتتفق هذه الدراسة  

السياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني تعزى لمتغير االنتماء الحزبي، وكانت الفروق لصالح 

  لمنتمين.ا

) أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية 38كما اتضح من الجدول رقم (

أبعاد المسئولية االجتماعية والدرجة الكلية للمسئولية االجتماعية، عدا المسئولية جميع في 

، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة جامعة القدس الدينية واألخالقية

  توحة تعزى لمتغير االنتماء الحزبي، ولقد كانت الفروق لصالح المنتمين.المف

ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى ما توليه األحزاب والتنظيمات الفلسطينية من أهمية للجانب 

االجتماعي والخدماتي، وما تقدمه من مساعدات للفقراء والمحتاجين، مما يولد لدى المنتمين لهذه 

ت شعورًا بالمسئولية االجتماعية نحو أبناء المجتمع، إضافة إلى أن الطالب األحزاب والتنظيما
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المنتمون لألحزاب يتلقون توجيهات من قيادتهم الحزبية بضرورة االهتمام والتركيز على الجوانب 

  االجتماعية للطالب لما لها من تأثير على الجوانب األخرى.

المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية ) أن قيمة "ت" 38واتضح أيضًا من الجدول رقم (

، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى تأثير األقران ستبانةالدرجة الكلية الفي 

  طلبة جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير االنتماء الحزبي، ولقد كانت الفروق لصالح المنتمين.

لديهم الوعي والثقافة والقدرة على النقاش، كما ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطلبة المنتمين حزبيًا 

أنهم يتلقون داخل أحزابهم الخبرات المفيدة في كيفية التأثير على اآلخرين، كما أن الطالب 

المنتمي حزبيًا يسعى إلى إظهار كفاءته وقدرته على جذب العدد األكبر من الطالب إلى الحزب 

  ه القيادية.الذي ينتمي له، ليقدم لحزبه مؤهالته وقدرات
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فـــي ضـــوء مـــا توصـــلت إليـــه الدراســـة الحاليـــة مـــن نتـــائج عـــن عالقـــة المشـــاركة السياســـية 
(االتجــــاه والممارســــة) بالمســــؤولية االجتماعيــــة وتــــأثير األقــــران، فــــإن الباحــــث يقــــدم مجموعــــة مــــن 

  التوصيات كالتالي: 
وعي  لرفع مستوى ات السياسية داخل الجامعةالمؤتمر الندوات والورشات و  إقامةزيادة  .1

 الطلبة بالقضايا السياسية وبمفهوم المشاركة السياسية. 

بمشاركة كافة األطر الطالبية  الس اتحادات الطلبة داخل الجامعةإجراء انتخابات مج .2
 وبصورة شفافة ونزيهة ، لترسيخ ثقافة ومبادئ الديمقراطية لدى الطلبة. 

طابع لثقافة الفئوية والحزبية واالهتمام بالمصالح المشتركة ذات الة لاألطر الطالبي تجاوز .3
 الشباب الجامعي.االجتماعي والتي تعكس هموم وتطلعات 

إبراز قضايا الشباب في خطابها بدورها في  قيام األحزاب والتنظيمات والقوى السياسية .4
لجامعي كنتيجة وأدائها وبرامجها، ومواكبة التطورات التي طرأت على فكر الشباب ا

 طبيعية لتغيرات العصر الحديث.

بقضايا المجتمع، وخاصة تلك المقررات  مقررات تزيد من وعي طلبة الجامعةتدريس  .5
 التي تهتم بموضوع المسؤولية االجتماعية.

لية االجتماعية االهتمام باألنشطة الالمنهجية وبرامج العمل التطوعي لتعزيز روح المسؤو  .6
 .لدى طلبة الجامعة

ضع البرامج واالنشطة التي تزيد من عملية التفاعل االجتماعي وتعمل على تعزيز و  .7
 .افة تقبل االخر لدى طلبة الجامعةثق

طبيعة و بمتابعة التغيرات النفسية واالجتماعية والفكرية  اهتمام الهيئات االدارية للجامعة .8

  .لمعرفة اتجاهاتهم وتأثيرهم على بعضهم البعضطلبة الالعالقات بين 
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الدراســات والبحــوث النفســية الدراسة ما زال بحاجة إلى المزيد من موضوع يرى الباحث أن 

، وان يــتم اجــراء الدراســة علــى فئــات يعــد مــن الدراســات المهمــة فــي مجتمعنــا الفلســطينيحيــث أنــه 

  اخرى مختلفة.

   ، مثل:كن دراستهاالمحاور والمتغيرات ذات العالقة والتي يمو يقترح الباحث بعض  

 المشاركة السياسية والجمود الفكري. .1

 المشاركة السياسية ومستوى الطموح. .2

 االتجاه نحو المشاركة السياسية وتقدير الذات. .3

 السلوك السياسي والتعصب. .4

 السلوك السياسي والتوجه نحو القوة االجتماعية. .5
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 *** القرآن الكريم.

 ، غزة: مطبعة المنارة.السياسي علم االجتماع.) 2011أبراش، إبراهيم ( .1

). عالقة المسؤولية االجتماعية بالحكم الخلقي و بعض متغيرات 2004إبراهيم، الشافعي إبراهيم ( .2

، جامعة المجلة التربوية،  الشخصية لدى طالب كلية المعلمين في المملكة العربية السعودية

 .157-115)، ص ص71(ع)، 18(لدالكويت، مج

). العالقة بين شبكة االتصال داخل األسرة وبين اختيار المراهقين 2001إبراهيم، سهير إبراهيم ( .3

 ، جامعة عين شمس، مصر.رسالة ماجستيرلجماعة الرفاق غير السوية، 

 ت: دار صادر للطباعة و النشر.)، بيرو 8مجلد(، لسان العرب). 2002ابن منظور ( .4

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ( معالجة علمية من ). 2009أبو المعاطي، ماهر ( .5

 الكتاب الجامعي.توزيع ، جامعة حلوان: مركز نشر و منظور الممارسة العامة)

اإلصالح  ). االنتماء االجتماعي و الرضا عن الحياة وقيمة2010أبو النيل، هبة اهللا محمود( .6

)، ص 1)، ع(9(مجلد، القاهرة، مجلة دراسات في علم النفسكمتغيرات منبئة بالمشاركة السياسية، 

 .165-115ص 

عمان: دار  ،1، طعلم النفس التطوري (الطفولة والمراهقة)). 2004أبو جادو، صالح محمد( .7

 و الطباعة.توزيع المسيرة للنشر وال

 ،عمان: دار اليازوري للنشر و التوزيع.2، طحصائيةالطرق اإل). 2001أبو صالح، محمد صبحي( .8

مجلة رسالة ). المسؤولية االجتماعية سلوك حضاري إنساني، 2011أبو غزالة، محمد أحمد ( .9

 .16-14) ، ص ص 3)، ع(49(مجلد، األردن، المعلم
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جماعات الرفاق في المدارس خصائصها وأنماط سلوكها ) . 2007أبو لباد، ياسر عبد المجيد( .10

 ، عمان: دار جرير للنشر و التوزيع.1، ط جتماعياال

مجلة ). بعض معوقات المشاركة السياسية لدى معلمي التعليم العام، 2008أحمد، رشاد محمد ( .11

)، ص 1)، ع(14(مجلد، جامعة حلوان، مصر، دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 .106-43ص 

الطالبية في جامعات الضفة الغربية في تعزيز  ). دور المجالس2003سعيد، جهاد يوسف(إ .12

 ، جامعة النجاح، نابلس.رسالة ماجستيرالمشاركة السياسية للحركة الطالبية،

 ، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.علم النفس االجتماعي).1999األشول، عادل عز الدين ( .13

، بيروت: 1ط ،جها اإلسالمتخريج أحاديث الفقر وكيف عال). 1984األلباني، محمد ناصر الدين ( .14

 المكتب اإلسالمي.

، السعودية: مكتبة 4، طصحيح األدب المفرد لالمام البخاري.)1997األلباني، محمد ناصر الدين ( .15

 الدليل.

). المشكالت االجتماعية واألخالقية لشباب الجامعة كما يراها 2007بدر الدين، محمد بهاء( .16

، جامعة حلوان ، االجتماعية و العلوم اإلنسانيةمجلة دراسات الخدمة الشباب و المربون، 

 .148-115)، ص ص 22)، ع(1(لدمصر،مج

 ، بيروت: مكتبة لبنان.1، طمعجم مصطلحات العلوم االجتماعية). 1993بدوي، أحمد ( .17

النفسية و االجتماعية و اإلدارية وراء استخدام دوافع ). ال2012بركات، زياد و صبيحة، صائل( .18

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و لوسائل االتصاالت الحديثة ، الشباب الفلسطيني 

 .54-11)، ص ص 26، رام اهللا، ع(الدراسات
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). دور التعليم العالي في تعزيز الهوية الفلسطينية وأثره على 2010برهان، حافظ عبد الرحمن ( .19

، جامعة لة ماجستيررساالتنمية السياسية من وجهة الطلبة والعاملين (جامعة النجاح نموذجا)، 

 النجاح، نابلس.

مجلة ). تحمل المسؤولية لدى طالب الجامعة بين الرفض والقبول، 2011بشرى، صمويل تامر ( .20

 .62-34)، ص ص 1)، ع(27(لد، جامعة أسيوط، مجكلية التربية

). تحسين مستوى الصداقة وعالقته بالنسق القيمي لدى المراهقين 2008البالح، خالد عوض ( .21

 ، جامعة الزقازيق، مصر.سالة ماجستيرر الصم، 

). تشكل هوية األنا والمسؤولية االجتماعية لدى عينة من طالب 2002البلوي، محمد سليمان( .22

، جامعة أم القرى، مكة رسالة ماجستيرالتخصصات و المستويات المختلفة بجامعة أم القرى، 

 المكرمة.

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ، 1، طعلم النفس االجتماعي) . 2004بني جابر، جودة( .23

، رام اهللا: مطبوعات جامعة القدس دليل الطالب الجامعي). 2013جامعة القدس المفتوحة ( .24

 المفتوحة.

، رام اهللا: دائرة )2014-2012الخطة التطويرية الثالثية(). 2012جامعة القدس المفتوحة( .25

 التخطيط بجامعة القدس المفتوحة.

خدمات رعاية الشباب الجامعي وتنمية قيم رأس المال  .)2011الجواد ( الجرواني، نادية عبد .26

)، 31)، ع(5(مجلد، مصر، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةاالجتماعي، 

 .751-725ص ص 

 ، بيروت: دار العلم للماليين.4، طقاموس الصحاح). 1990الجوهري، إسماعيل بن حماد ( .27

المسؤولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب السعودي واقع ). 2001عجير(الحارثي، زايد بن  .28

 ، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.وسبل تنميتها
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). اتجاهات الشباب الجامعي نحو المشاركة في المجتمعات 2011حجازي، هدى محمود( .29

ة االجتماعية و اإلنسانية، مجلة دراسات في الخدماالفتراضية و الحقيقية في عصر العولمة، 

 .3321-3277)، ص ص 30(عدد)، 7(مجلدجامعة حلوان، مصر، 

). المشاركة السياسية و عالقتها بالعوامل الشخصية الخمس الكبرى 2011الحداد، شعبان كمال( .30

 .300-266)، ص ص2(ع، غزة، مجلة الزيتونةلدى عينة من المعلمين الفلسطينيين، 

 ، عمان: دار وائل للنشر.1، طالسياسي ععلم االجتما. )2005الحسن، إحسان محمد( .31

، القاهرة: الدار الدولية لالستثمارات 1، طعلم النفس السياسي).2008حسن، بركات حمزة ( .32

 الثقافية.

). التعلق بالوالدين واألقران وعالقته بالفعالية الذاتية وأعراض االكتئاب 2006حسن، هبة محمد ( .33

- 703)، ص ص 35)، ع(1(مجلدجامعة طنطا، مصر، لية التربية، مجلة كفي مرحلة المراهقة، 

770. 

رسالة ). الوعي والمشاركة السياسية لدى المواطن اليمني ، 2012الحورش، محمد عبد اهللا( .34

 ، جامعة الشرق األوسط، عمان. ماجستير

عية، ). دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتما2004الخراشي، وليد عبد العزيز،( .35

 ، جامعة الملك سعود، الرياض. رسالة ماجستير

). التعليم عن  بعد وعالقته ببعض 2002خطاب، سمير عبد القادر ومحمد، صالح عطية ( .36

 .390-321)،  ص ص 2جامعة األزهر، مصر، ج(مجلة كلية التربية، المتغيرات النفسية، 

القاهرة: مكتبة   لى المراهقة)سيكولوجية النمو (من الميالد إ) . 2003الدسوقي، مجدي محمد( .37

 االنجلو المصرية.

، القاهرة: دار علم النفس االجتماعي (أصوله ومبادئه)). 2006دويدار، عبد الفتاح محمد ( .38

 المعرفة الجامعية.
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مقترح في خدمة الجماعة لتحقيق التمكين السياسي برنامج ). 2012الراجحي، تامر الشرباصي ( .39

جامعة حلوان مصر،  خدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، مجلة اللدى الشباب الجامعي، 

 .4642-4579)، ص ص 11(لدمج

). المسؤولية االجتماعية وعالقتها بمنظومة القيم الممارسة لدى طلبة 2012الزبون، أحمد محمد( .40

)، ص ص 3) ، ع(5الجامعة األردنية، ج(المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، جامعة البلقاء، 

342-356. 

 ، القاهرة: عالم الكتب.6، طعلم النفس االجتماعي). 2003زهران، حامد عبد السالم ( .41

، القاهرة: عالم 5،  طعلم نفس النمو (الطفولة و المراهقة)) . 2005زهران، حامد عبد السالم(  .42

 الكتب.

 ، عمان: دار الشروق للنشر و التوزيع.الشباب والقيم في عالم متغير). 2006الزيود، ماجد( .43

مجلة البحوث التربوية ). الشباب والمشاركة المجتمعية، 2012السادة، أساور عبد الحسين ( .44

 .54-21)، ص ص 22(عالبحرين، والنفسية، 

، رام اهللا: مطبوعات جامعة القدس علم النفس االجتماعي). 2009ساري، حلمي وحسن، محمد( .45

 المفتوحة.

،عمان: 1ط وأثرها على السلوك السياسي التنشئة االجتماعية). 2000سالم، رعد عبد الحافظ( .46

 دار وائل للطباعة و النشر.

مجلة البحوث ). المسؤولية االجتماعية لدى طالب كليات التربية، 1999سالم، محمد توفيق ( .47

 .133-104)، ص ص 1)، ع(14(مجلدمصر،  ،جامعة المنوفيةالنفسية والتربوية، 

سياسية لدى الشباب الجامعي الفلسطيني في ). مستوى المشاركة ال2011الشامي، محمود محمد( .48

 .1277-1237)، ص ص 2)، ع(19(مجلدغزة، مجلة الجامعة اإلسالمية ، عصر العولمة، 
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، جامعة رسالة ماجستير). المسؤولية االجتماعية وعالقتها بتنظيم الوقت، 2003الشايب، ممتاز ( .49

 دمشق، سوريا.

بحث مقدم إلى مؤتمر معايير الجودة و المفتوح، ). نحو ثقافة جديدة للتعليم 2010شحادة، حسن ( .50

 ، كلية التربية، بور سعيد، مصر.االعتماد في التعليم المفتوح في مصر و الوطن العربي 

). تقدير الذات و عالقته بالمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة القدس 2008شقفة، عطا أحمد( .51

 العربية، القاهرة.، معهد البحوث و الدراسات رسالة ماجستيرالمفتوحة، 

). ممارسة األخصائيين االجتماعيين مهارات خدمة الجماعة في 2009الشيخ علي، شريف محمد ( .52

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، مشكالت الشباب الجامعي، مع التعامل 

 .551-493)، ص ص 27)، ع(2(لدجامعة حلوان ، مصر، مج

). بعض المتغيرات النفسية و الديموغرافية وعالقتها بالصداقة لدى 2008الصاقطي، سعيد على( .53

 ، جامعة الملك خالد، الرياض.، رسالة ماجستيرعينة من طالب المرحلة الثانوية

، 1، طورؤى المستقبل)واقع التعليم في الوطن العربي(تحديات ال). 2005الصغير، أحمد حسين( .54

 القاهرة: عالم الكتب.

: ، القاهرةالجامعة والسلطة (دراسة تحليلية للجامعة والسلطة)). 2005غريب(صقر، عبد العزيز ال .55

 الدار العالمية للنشر والتوزيع.

العالقات االجتماعية بين طلبة كلية التربية واقع ). 2006الطائي، مؤيد والخفاجي، حيدر ( .56

)، 3(لدل، العراق مججامعة بابمجلة علوم التربية الرياضية، الرياضية في جامعتي بابل والقادسية، 

 .88-75)، ص ص 5(ع

). المشاركة السياسية و عالقتها بقوة األنا لدى الشباب 2009الطالع، عبد الرؤوف أحمد( .57

 .28-1)، ص ص 44، ع(مجلة علوم إنسانيةالفلسطيني، 

 ، القاهرة : دار غريب. سيكولوجية المشاركة السياسية). 2000عبد الوهاب، طارق محمد( .58
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اإلسكندرية: دار ، االتجاهات النظرية في تفسير الوعي السياسي). 2002ر (، صابعبد ربه  .59

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

ظالل الماضي تحاصر  –المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني ). 2008عثمان ، زياد( .60

 ، رام اهللا: مركز رام اهللا لدراسات حقوق األنسان.المستقبل

 ، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.ولية والشخصية المسلمةالمسؤ ). 1986عثمان، سيد أحمد( .61

 ، بغداد: دار األلفة.العربيالمجتمع السلوك السياسي في ). 1992العزي، سويم( .62

، الرياض: مكتبة المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية). 2000العساف، صالح بن حمد ( .63

 العبيكان.

ن وعالقتها بالمشكالت السلوكية والمزاجية لدى ). جماعة األقرا2000علي، عبد السالم علي ( .64

ص ص  ،)3(ع)، 10(مجلد، مصر، دراسات نفسيةالمراهقين من طالب المدارس الثانوية، 

445-474. 

)، 15ع( ،، دمشقمجلة مقاربات). مفهوم المشاركة السياسية، 2001عليوة، السيد ومحمود ، منى( .65

 .308-277ص ص 

ب المعرفي وعالقته بالمسؤولية االجتماعية لدى طالبات كلية ). األسلو 2007العمري، منى سعد ( .66

 ، جامعة طيبة، المدينة المنورة.رسالة ماجستيرالتربية محافظة جدة، 

 ، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.مدخل إلى علم النفس االجتماعي) . 2005عيد، محمد إبراهيم( .67

ية االجتماعية وعالقتها بمرونة األنا لدى ). التوافق المهني والمسؤول2010فحجان، سامي محمد ( .68

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير معلمي التربية الخاصة،

). تصور مقترح لدور خدمة الجماعة في تنمية المسئولية االجتماعية 2001فهمي، نورهان منير ( .69

جتماعية والعلوم مجلة دراسات في الخدمة اال"دراسة عن المشاركة السياسية للشباب الجامعي"، 

 .146-115)، ص ص 11جامعة حلوان، مصر، ع(اإلنسانية، 



- 147  - 
 

إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب برنامج ). فعالية 2008قاسم، جميل محمد ( .70

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيرالمرحلة الثانوية، 

القتها بكل من وجهة الضبط وفاعلية ). المسؤولية االجتماعية وع2009قليوبي، خالد بن محمد ( .71

، جامعة الملك عبد ، رسالة ماجستيرالذات لدى عينة من طالب جامعة الملك عبد العزيز بجدة

 العزيز، جدة.

مجلة شئون ). جماعة األقران ومشكلة التغيب عن الدراسة، 2000لطفي، طلعت إبراهيم( .72

 .45-9)، ص ص 67)، ع(17(لدجامعة اإلمارات ، مجاجتماعية، 

 ، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.4، طالمعجم الوسيط). 2004اللغة العربية (مع مج .73

). صورة المستقبل لدى الشباب من وجهة نظر طلبة الجامعة، 2012المجيدل، عبد اهللا و آخرون( .74

-94، ص ص )4(عدد)، 10(لد، مصر، مج مجلة إتحاد الجامعات العربية للتربية و علم النفس

120.  

دراسات موصلية، ). المشاركة السياسية لطلبة جامعة الموصل، 2006حمدان رمضان(محمد،  .75

 .140-117)، ص ص11(عجامعة الموصل، 

مجلة التراث ) تفسير وتنمية المسؤولية االجتماعية، 2001محمد، صالح الدين عبد القادر ( .76

 .202-151)، ص ص 8، مصر، ع(والمعرفة

، وسبل تطويره)واقع التعليم العالي في فلسطين (ال). 2005المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ( .77

 ، غزة: سلسلة دراسات.1ط

). التفكير األخالقي وعالقته بالمسؤولية االجتماعية وبعض المتغيرات 2009مشرف، ميسون محمد( .78

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيرلدى طلبة الجامعة اإلسالمية ، 
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دور أنشطة الكشافة في تنمية سمتي المسئولة االجتماعية والثقة  ).2012المطوع، محمد إبراهيم ( .79

)، ص 31مصر، ع( مجلة اإلرشاد النفسيبالنفس لدى طالب المعاهد الثانوية بمدينة الرياض، 

 .228-189ص 

 ، بيروت: المطبعة الكاثوليكية.19، طالمنجد في اللغة). 2001معلوف، لويس ( .80

، عمان: دار السيرة 9، طحث في التربية وعلم النفسمناهج الب). 2002ملحم، سامي محمود( .81

 و الطباعة.توزيع للنشر و ال

). الذكاء االجتماعي والمسؤولية االجتماعية و التحصيل 2010المنابري، فاطمة عبد العزيز( .82

، رسالة ماجستيرالدراسي لدى عينة من طالبات كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

 ، مكة المكرمة.جامعة أم القرى
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        ))))1ملحق رقم (ملحق رقم (ملحق رقم (ملحق رقم (
        االستبانة بالصورة األوليةاالستبانة بالصورة األوليةاالستبانة بالصورة األوليةاالستبانة بالصورة األولية

  
        غزة  غزة  غزة  غزة      ––––الجامعة اإلسالمية  الجامعة اإلسالمية  الجامعة اإلسالمية  الجامعة اإلسالمية  

        عمادة الدراسات العلياعمادة الدراسات العلياعمادة الدراسات العلياعمادة الدراسات العليا
ــــربربربربــــــــــــــــــــــــــــتتتتــــــــــــة الة الة الة الــــــــييييــــــــــــــــــــكلكلكلكل ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ         ة  ة  ة  ة  ــــــــــــــــــــــــييييــ
ـــــم عم عم عم عــــــــسسسســــــــــــــــقققق ــ ـــــففففــــــــــــننننــــــــــــم الم الم الم الــــــــللللـ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ         س  س  س  س  ــ
        
        

  حفظه اهللا ...........................السيد/ ......................
  ،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

يقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـة لنيـــل درجـــة الماجســـتير مـــن قســـم علـــم الـــنفس بكليـــة التربيـــة   
"المشاركة السياسية (االتجاه والممارسة) وعالقتها بالمسؤولية  ة بغزة بعنــوانبالجامعة اإلسالمي

  االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة".
وقد اســتدعى ذلــك قيــام الباحــث بإعــداد ثالثــة اســتبانات للتعــرف علــى المشــاركة السياســية (االتجــاه 

  اعية وتأثير األقران.والممارسة) وعالقتها بالمسئوولية االجتم
ولقــد وضــع الباحــث مجموعــة مــن الفقــرات التــي تنتمــي إلــى المشــاركة السياســية وعالقتهــا   

بالمســئوولية االجتماعيــة وتــأثير األقــران، وســيكون لكــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة أربــع اســتجابات 
  وهي: (منتمية، غير منتمية، مناسبة، غير مناسبة).

  الباحث من سيادتكم التفضل بإبداء آرائكم حول النقاط التالية:وبناء على ما تقدم يرجو 
  مدى انتماء كل فقرة من فقرات االستبانة للمجاالت المذكورة.*
  وضوح الفقرات وقوة صياغتها مع إجراء التعديل الالزم في المكان المخصص أمام كل فقرة.*

  إبداء مالحظاتكم واقتراحاتكم العامة على االستبانة.
  لكم على حسن تعاونكمشاكرين 

  
  الباحث

  ياسر على عودة
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  البيانات األولية:  أوًال:

  الجنس:  -1

  (  ) أثنى    (   ) ذكر 

  المستوى الدراسي:  -2

  (   ) الرابع.  (   ) الثالث   (   ) الثاني   (   ) األول

  التخصص (الكلية):  -3

  (   ) الخدمة االجتماعية         (   ) التربية 

  (   ) الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.  دارية واالقتصادية (   ) العلوم اإل

  المستوى االقتصادي:  -4

  (   ) جيد.       (   ) متوسط    (   ) سيئ

  االنتماء الحزبي:  -5

  (   ) غير منتمي.    (   ) منتمي 
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  المشاركة السياسية استبانة

  المشاركة السياسية: 
ملهــا الفــرد تجــاه حفكــار واآلراء والمعتقــدات والمشــاعر التــي يهي مجموعــة األيعرفها الباحث بأنها "

والتـــي يتشـــكل مـــن خاللهـــا الســـلوك السياســـي للفـــرد وطـــرق ممارســـته  هالقضـــايا السياســـية لمجتمعـــ
  السياسية".

  وتحدد المشاركة السياسية في بعدين أساسيين هما:
  االتجاه نحو المشاركة السياسية. )1
  .الممارسة السياسية  )2

  م

  ول: االتجاه نحو المشاركة السياسيةالبعد األ 

ـــة والتـــي يتحـــدد مـــن  التفاعـــل بـــين مكونـــات الفـــرد الوجدانيـــة والمعرفيـــة والنزوعي
خاللهـــا مـــدى قبـــول الفـــرد أو رفضـــه أو اتخـــاذه موقفـــًا محايـــدًا نحـــو المشـــاركة 

  السياسية".
  منتمية

غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة

          يهمني أن استمع لنشرة األخبار.1
          يضايقني مناقشة الموضوعات السياسية مع زمالئي.2
          اليومية الصحفأحب االطالع على .3
          أناقش مع زمالئي برامج األحزاب السياسية.4
          اهتم بمتابعة المواقع اإلخبارية على شبكة االنترنت يومياً .5
          اهتم باالشتراك في المناسبات واالحتفاالت الوطنية.6
ــى.7 ــ ــرص علــــ ــ ــي  أحــــ ـــ ـــية فـــ ــ ـــة السياســـ ــ ـــرامج الحواريـــ ــ ــــة البـــ ــ متابعــ

  الفضائيات
        

ــية اإلقليميـــــة .8 ــايا السياســـ ــاريخ بالقضـــ ــي بتـــ ـــادة معرفتـــ ـــتم بزيــ اهــ
  والعالمية

        

          احرص على زيادة معرفتي بتاريخ القضية الفلسطينية.9
ـــد أن .10 ــى أعتقـــ ـــ ـــؤدي إلـ ـــزمالء تـــ ـــين الـــ ـــية بـــ ـــات السياســـ المناقشـــ

  خالفات بينهم
        

ـــاي.11 ــابع القضـ ــ ــات أت ــزاب والتنظيمـــ ــــين األحــ ــا ب ــف عليهــ ا المختلــ
  الفلسطينية
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  ممارسة السياسية البعد الثاني: ال  م

  منتمية  .في الحياة السياسية لمجتمعه اً يمارس من خالله الفرد دور  ذيال السلوك 
غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
          أشارك في انتخابات مجالس اتحاد الطلبة.1
ــي أحــــرص علــــى حضــــو .2 ــدوات والمــــؤتمرات السياســــية التــ ر النــ

  تنظمها الجامعة
        

اعتقد أن االنتماء التنظيمي أو الحزبي من أهـم أسـس العمـل .3
  السياسي

        

          أشجع زمالئي على تأييد حزب أو تنظيم معين.4
          أشارك في المسيرات واالحتجاجات السياسية.5
          أشارك في النقاشات السياسية مع زمالئي.6
          اسعي إلقناع زمالئي بآرائي السياسية.7
          احرص على المشاركة في االنتخابات.8
ــد أن .9 ـــيعة أعتقـــ ـــية مضــ ــؤتمرات السياســ ـــدوات والمـــ حضـــــور النــ

  للوقت
        

العصيان المـدني شـكل سـلبي مـن أشـكال المشـاركة أعتقد أن 10
  السياسية

        

          االنتماء الحزبي يحقق لي مكاسب شخصيةأرى أن 11
ــي 12 ــرى فــ ــع األســ ـــامن مــ ـــالت التضـ ــــات وحمـ ـــي فعالي ـــارك فـ أشـ

  سجون االحتالل
        

          أشجع زمالئي على المشاركة في االنتخابات13
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  المسؤولية االجتماعية استبانة

  المسؤولية االجتماعية:
 يعرفها الباحث بأنها "االلتزام الذاتي للفرد وٕادراكه لسلوكه ووعيه لذاتــه ومســاعدته ألســرته،

والتـــزام الفـــرد تجـــاه زمالئـــه ومعلميـــه وجامعتـــه ووطنـــه ودينـــه، وٕاحســـاس الفـــرد باالنتمـــاء لمجتمعـــه 
  وحرصه عليه".

  -وتتضمن المسؤولية االجتماعية في الدراسة الحالية أربعة أبعاد هي:
 المسؤولية الشخصية (الذاتية). .1

 المسؤولية الجماعية. .2

  لمسؤولية الدينية واألخالقية.ا .3
  طنية.المسؤولية الو  .4

ـــة):  م ـــد األول: المســـؤولية الشخصـــية (الذاتي شـــعور وٕادراك الفـــرد لســـلوكه  البع
  منتمية  ووعيه لذاته ووعيه نحو أسرته.

غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
          أبذل قصارى جهدي إلنجاز أي عمل أكلف به..1
          أشعر بالضيق والخجل إذا تأخرت عن موعد المحاضرة..2
          ة تواجهني دون االستعانة بالزمالء.أقوم بحل أي مشكل.3
ــي .4 ــي فــ ـــع زمالئــ ــى تكــــوين عالقــــات اجتماعيــــة مـ أحــــرص علــ

  الجامعة
        

          أساهم في حل مشكالت أسرتي..5
ــبب .6 ــــزمالء يســ ـــد ال ـــت أحـ ـــدخل إذا رأيـ ــدم التـ ــى عــ أحــــرص علــ

  األذى لآلخرين.
        

          اعترف بأخطائي وال أعطي مبرر لسلوكي الخاطئ..7
          ر عن محاضرتي ال يسبب لي أي إزعاج.حضوري متأخ.8
          إذ توفر لي مال كثير أصرفه وأتمتع به..9

          أؤمن بالمثل القائل (أنا ومن بعدي الطوفان)..10
          الكذب على األسرة ال يعني عدم احترامها..11
مصــالح و مـن الصـعب علـي الموازنـة بـين مصـالحي الخاصـة .12

  أسرتي.
        

          المناسبات الخاصة بأفراد أسرتيالتزم بالمشاركة في .13
          أخصص بعض الوقت للقراءة والتثقيف الذاتي..14
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  منتمية  التزام الفرد تجاه زمالئه وأساتذته وجامعته ومحيطه. لمسؤولية الجماعية:االبعد الثاني: م
غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
          أحرص على تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئي.1
          رك زمالئي في المناسبات االجتماعية.أشا.2
          أحرص على تقديم المساعدة لجيراني.3
          أساهم في األعمال التطوعية..4
          أشارك زمالئي في زيارة أساتذتي باستمرار.5
          أشعر بالغضب عندما أجد كتابات تخل باآلداب العامة في أي مكان.6
          مسؤولية الدولة فقط.أرى أن المحافظة على نظافة الشوارع .7
          أعيد الكتب التي أستعيرها من مكتبة الجامعة في الموعد المحدد.8
          أنجز األبحاث والتقارير والتعيينات الجامعية في مواعيدها..9

          التزم بأنظمة وقوانين الجامعة باستمرار..10
          أمنع زمالئي من اإلساءة للناس في الطريق..11
          حدثني زمالئي عن مشاكلهم الخاصةأفضل أن ال ي.12
          أحرص على احترام المواعيد مع زمالئي.13

  

ــــة:  م ــــة واألخالقي ــــث: المســــؤولية الديني ــــدين  البعــــد الثال التــــزام الفــــرد بتعــــاليم ال
  منتمية  اإلسالمي والقيم األخالقية عمومًا.

غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
          أحب قراءة الكتب الدينية.1
ــي أشـــع.2 ر بالضـــيق عنـــد اســـتعمال الـــزمالء للكلمـــات النابيـــة فـ

  التخاطب بينهم
        

أحــرص علــى المحافظــة علــى األدوات واألجهــزة واألثــاث فــي .3
  الجامعة

        

الغــش فــي االمتحانــات فــإني ألجــأ إليــه إذا اقتضــت مصــلحتي .4
  لتحقيق النجاح.

        

          أعمل على تحقيق أهدافي بغض النظر عن الوسيلة.5
          عد عن مساعدة اآلخرين ألنها تجلب لي المشاكلابت.6
          اعتذر لزمالئي عند التأخر عن موعدي معهم..7
          أشرح لزميلي المحاضرة عندما يتغيب عن الجامعة.8
          أحرص على عدم إلقاء الفضالت على األرض..9

          اخلص في عملي ألن العمل عبادة..10
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ـــ  م ـــع: المســـؤولية الوطني انتمـــاء الفـــرد وأساســـه والتزامـــه األخالقـــي  ة:البعـــد الراب
  منتمية  والسلوكي نحو وطنه ومكانته.

غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
          أشعر بأن دوري في المجتمع محدود وال يقدم أو يؤخر.1
          اهتم بالمشاركة في المناسبات واألعياد الوطنية..2
ــــه .3 ــالص لــ ــ ــوطن واإلخــ ــ ـــب الــ ـــت بحـــ ـــوي وثابـــ ـــعور قـــ ــــك شـــ أملــ

  الرتباط به.وا
        

ــي .4 ـــ ــائلتي أو تنظيمــ ــ ـــي لعـــ ــ ــ ـــن والئ ــــوطن عــــ ــ ـــي للـ ــ ــ ـــل والئ ـــ أفضـ
  السياسي.

        

          أساهم في جمع التبرعات لمساعدة المحتاجين..5
          أشعر أن مشاركتي في المناسبات الوطنية ال قيمة لها.6
          ضايقني سلبية بعض الشباب تجاه وطنهم.ت.7
          وطني. واجباإلخالص في العمل .8
          مستعد للتضحية بنفسي في سبيل الدفاع عن وطني..9

          أحرص على إظهار الجانب المشرف لبلدي..10
 
 

  تأثير األقران استبانة

  تأثير األقران

"عمليــة تفاعــل اجتمــاعي يمــارس مــن خاللهــا مجموعــة مــن األفــراد  يعرفــه الباحــث بأنــه
لــــى بعضــــهم الــــبعض المتقــــاربين فــــي العمــــر والمســــتوى التعليمــــي والثقــــافي الضــــغط ع

  للوصول إلى حالة من التوافق فيما بينهم في اآلراء واالتجاهات والسلوك".

  منتمية  الفقرة  م
غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
          أشعر أن زمالئي يسيئون فهمي.1
          أثق بسهولة في زمالئي.2
          ي يشاركونني أفراحي وأحزانيالئزم.3
          يثق كثير من زمالئي في أرائي.4
          أشعر أنني بحاجة للتواصل مع زمالئي كثيراً .5
          يهتم زمالئي بسعادتي.6
          أتحدث مع زمالئي عن مشاكلي ومتاعبي.7
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          زمالئي يساعدوني على الغش في االمتحانات.8
          أندمج مع زمالئي أكثر من أسرتي.9

          أشعر بالسعادة عندما أكون مع زمالئي..10
          لي المنفعة فقط أصاحب من يحقق.11
          أشعر بمكانتي العالية بين زمالئي.12
          يبتعد عني زمالئي في بعض المواقف.13
          جد بين زمالئي للهروب من المشكالت في البيتاأتو .14
          مع زمالئي اَ اعتقد أنه من المهم أن أكون متوافق.15
          أفعل أشياء خاطئة لتبقى عالقتي مع زميلي جيدة.16
          ي بصراحة حتى لو لم يعجب زمالئييث عن رأأتحد.17
          أتصرف بطريقة مختلفة عن طبيعتي عندما أكون مع زمالئي.18
          أحاول أن أكون بارزًا بين زمالئي.19
          القائد لزمالئيأحب أن أمارس دور .20
          اتفق مع زمالئي حول القضايا السياسية.21
          أنا وزمالئي لنا نفس الهوايات..22
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        ))))2ملحق رقم (ملحق رقم (ملحق رقم (ملحق رقم (
  بيان أمساء احملكمنيبيان أمساء احملكمنيبيان أمساء احملكمنيبيان أمساء احملكمني

  
  الدرجة العلمية  المؤسسة التي يعمل بها  التخصص  االسم  رقم
  أستاذ  جامعة القدس المفتوحة  صحة نفسية  أ.د. زياد الجرجاوي  1
  أستاذ  الجامعة اإلسالمية  صحة نفسية  أ. د. سمير قوتة  2
  أستاذ مشارك  ىجامعة األقص  صحية نفسية  د. نعمات علوان  3
  أستاذ مشارك  جامعة األزهر  علم النفس التربوي  د. محمد عليان  4
  أستاذ مشارك  الجامعة اإلسالمية  صحة نفسية  د. جميل الطهراوي  5
  مشاركأستاذ   جامعة القدس المفتوحة  قياس وتقويم  د. حمدي أبو جراد  6
  ركشاأستاذ م  الجامعة اإلسالمية  صحة نفسية  ةسد. أنور العباد  7
  أستاذ مساعد  الجامعة اإلسالمية  علم نفس  د. نبيل دخان 8
  أستاذ مساعد  جامعة األزهر  صحة نفسية  د. أسامة حمدونة   9
  أستاذ مساعد  جامعة األقصى  صحة نفسية  د. عوني محيسن  10
  أستاذ مساعد  جامعة األقصى  صحة نفسية  د. ديبة الزين  11
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        ))))3ملحق رقم (ملحق رقم (ملحق رقم (ملحق رقم (
  يف صورا النهائيةيف صورا النهائيةيف صورا النهائيةيف صورا النهائية    االستبانةاالستبانةاالستبانةاالستبانة

  
  

    زة  زة  زة  زة  ــــــــــــــــــــغغغغ    ––––المية  المية  المية  المية  ــــــــــــالجامعة اإلسالجامعة اإلسالجامعة اإلسالجامعة اإلس
ــــــليليليليــــــــــــععععــــــــعمادة الدراسات العمادة الدراسات العمادة الدراسات العمادة الدراسات ال ـــــ ـــــ         ااااــــ

ــيــــــة   ــ ـــــربــــ ــيــــــة  كلـــــيــة الـــتــ ــ ـــــربــــ ــيــــــة  كلـــــيــة الـــتــ ــ ـــــربــــ ــيــــــة  كلـــــيــة الـــتــ ــ ـــــربــــ         كلـــــيــة الـــتــ
        سسسســــــــــــقــــســم عــلــم الـــنـــفـــــــقــــســم عــلــم الـــنـــفـــــــقــــســم عــلــم الـــنـــفـــــــقــــســم عــلــم الـــنـــفـــــــ

        

 اســــــتبانـــة
  عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
المشــاركة السياســية (االتجــاه والممارســة) وعالقتهــا يقــوم الباحــث بــإجراء دراســة حــول "  

 أيــديكم، ويضــع بــين  بالمسؤولية االجتماعية وتأثير األقران لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة"
كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة خمــس بــدائل هــي  وأمــام) فقــرة 72الدراســة وهــي مكونــة مــن( اســتبانة
  كالتالي:

 م
  الفقرة

 
 موافق موافق بشدة

 محايد
 غير موافق

غير موافق 

 بشدة

عليها بدقة وموضــوعية وذلــك بوضــع عالمــة  واإلجابةلذا أرجو قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة 
)x.أمام البديل الذي تراه / ترينه مناسبًا (  

راء الشخصــية هــي تعبيــر عــن اآل وٕانمــاخاطئــة،  وأخــرىمــع العلــم انــه ال يوجــد عبــارات صــحيحة 
  هي ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل معها بسرية تامة. إنماللفرد، ونتائج هذه االستبانة 

  شاكرين لكم على حسن تعاونكم ،،،،

  الباحث                         
  البيانات األولية:  أوًال:

  ىنث(  ) أ    (   ) ذكر  الجنس:-1

  (   ) الرابع.  (   ) الثالث   (   ) الثاني   (   ) األول المستوى الدراسي:-2

  (   ) التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  (   ) التربية (   ) التنمية االجتماعية واألسرية (   ) العلوم اإلدارية واالقتصادية  التخصص :-3

  المستوى االقتصادي (الدخل الشهري لألسرة بالشيكل):-4

  فأكثر 4000(   ) من    3999إلى 3000(   ) من    2999ىإل 2000) من (     1999إلى  1000(   ) من   1000(   ) اقل من 

    (   ) ال    *افتخر بانتمائي لحزب أو تنظيم معين      (    ) نعم          
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 موافق موافق بشدة الفقرة
 محايد

 غير موافق
غير موافق 

 بشدة

 أوًال: المشاركة السياسية

      أهتم باالستماع لنشرات األخبار .1

      أتضايق من مناقشة الموضوعات السياسية مع زمالئي .2

      أعتبر االنتماء التنظيمي أو الحزبي من أهم أسس العمل السياسي .3

      اهتم بمتابعة المواقع اإلخبارية على شبكة االنترنت  .4

      أحرص على متابعة البرامج الحوارية السياسية في الفضائيات .5

      ي يحقق لي مكاسب شخصيةاالنتماء الحزب .6

      أعتبر حضور الندوات والمؤتمرات السياسية مضيعة للوقت .7

      اهتم بزيادة معرفتي  بالقضايا السياسية اإلقليمية والعالمية .8

      أعتبر العصيان المدني شكل سلبي من أشكال المشاركة السياسية .9

      سطينيةاحرص على زيادة معرفتي بتاريخ القضية الفل .10

      أهتم بقراءة الصحف والمقاالت السياسية .11

      أشارك في انتخابات مجالس اتحاد الطلبة .12

      أشجع زمالئي على تأييد حزب أو تنظيم معين .13

      في المناسبات واالحتفاالت الوطنية أشارك .14

      أدافع بقوة عن أرائي السياسية .15

      لسياسية التي تنظمها الجامعةأحضر الندوات والمؤتمرات ا .16

      أشارك في المسيرات واالحتجاجات السياسية .17

      أشارك في النقاشات السياسية مع زمالئي .18

      أشجع زمالئي على المشاركة في االنتخابات .19

      أشارك في فعاليات وحمالت التضامن مع األسرى في سجون االحتالل .20

 الجتماعيةثانيًا : المسؤولية ا
      أبذل قصارى جهدي إلنجاز أي عمل أكلف به. .1

      أشعر بالضيق والخجل إذا تأخرت عن موعد المحاضرة. .2

      أقوم بحل المشكالت التي تواجهني دون االستعانة باآلخرين. .3

      اعترف بأخطائي وال أعطي مبرر لسلوكي الخاطئ. .4

      الطوفان). أؤمن بالمثل القائل (أنا ومن بعدي .5

      أشارك في المناسبات الخاصة بأفراد أسرتي .6

      أعيد الكتب التي أستعيرها من مكتبة الجامعة في الموعد المحدد .7

      يصعب علٌي الموازنة بين مصالحي الخاصة ومصالح أسرتي .8

      أخصص بعض الوقت للقراءة والتثقيف الذاتي .9

      جتماعية مع زمالئيأحرص على تكوين عالقات ا .10
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 موافق موافق بشدة الفقرة
 محايد

 غير موافق
غير موافق 

 بشدة

      لآلخرين أقدم المساعدة .11

      أشارك زمالئي في حل مشكالتهم .12

      احرص على زيارة أساتذتي باستمرار .13

      أساهم في األعمال التطوعية .14

      اعتذر لزمالئي عند تأخري عن موعدي معهم .15

      التزم باألنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة .16

      اغضب عندما أجد كتابات تخل باآلداب العامة في أي مكان .17

      أحاول منع زمالئي من اإلساءة للناس في الطريق .18

      أحب قراءة الكتب الدينية .19

      عند استعمال الزمالء للكلمات النابية في التخاطب بينهم أتضايق .20

      عةأحافظ على األدوات واألجهزة واألثاث في الجام .21

      أتبرع بالدم إلنقاذ حياة أي شخص .22

      إذا اقتضت مصلحتي الغش في االمتحانات فإني ألجأ إليه لتحقيق النجاح .23

      االلتزام بالوقت جزء من عقيدة المسلم .24

      احرص على تأدية الصالة في وقتها المحدد .25

      اخلص في عملي ألن العمل عبادة .26

      لوطني واإلخالص له يقوي ارتباطي به أؤمن بأن حبي .27

      والئي للوطن يفوق والئي لعائلتي أو تنظيمي السياسي .28

      أتضايق من سلبية بعض الشباب تجاه وطنهم .29

      اجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين .30

      مستعد للتضحية بنفسي في سبيل الدفاع عن وطني .31

      ل واجب وطنيأؤمن بان اإلخالص في العم .32

      دوري في المجتمع محدود وال يقدم أو يؤخر .33

      يشغلني ما يتعرض له وطني من مؤامرات .34

      أحرص على إظهار الجانب المشرف لوطني .35

 ثالثًا: تأثير األقران

      أراء زمالئي أثق في .1

      يشاركني زمالئي أفراحي وأحزاني .2

      واجهة مشاكل الحياةيساعدني زمالئي على م .3

      أفعل أشياء خاطئة لتبقى عالقتي مع زمالئي جيدة .4

      يعتبرني زمالئي قائدًا لهم .5

      أتحدث مع زمالئي عن مشاكلي ومتاعبي .6
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 موافق موافق بشدة الفقرة
 محايد

 غير موافق
غير موافق 

 بشدة

      يحاول زمالئي إقناعي بآرائهم السياسية .7

      أنا وزمالئي لنا نفس الهوايات .8

      أمام زمالئي ن أرائيأمتنع عن الحديث بصراحة ع .9

      يهمني أن أكون متوافقَا مع زمالئي .10

      أشعر بالسعادة عندما أكون مع زمالئي .11

      أندمج مع زمالئي أكثر من أسرتي .12

      أقف بجانب زميلي حتى لو كان مخطئاً  .13

      أقضي معظم الوقت مع زمالئي .14

      تعجبني اآلراء السياسية لزمالئي .15

      أسجل أنا وزمالئي نفس المقررات الدراسية  .16

      مستعد لمخالفة القوانين من اجل زمالئي .17

                  

  الباحث 
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  تسهيل مهمة باحثتسهيل مهمة باحثتسهيل مهمة باحثتسهيل مهمة باحث

  

  
 


