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وا ِمْف )  ـْ َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب الْنَفضُّ َفِبَما َرْحَمٍة ِمَف المَِّو ِلْنَت َلُي
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ػرداضظػذصر

 لنا محاسف الخمؽ ، وأجرى عمينا طيبات الرزؽ، وجعؿ لنا الفضيمة الحمد هلل الذي اختار

إلو  ال بالمَمَكة عمى جميع الخمؽ، فكؿ خميقتو منقادة لنا بقدرتو وصائرة إلى طاعتنا بعزتو واشيد أف

سيد النبييف  شريؾ لو واصمي واسمـ عمى إماـ الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة إال اهلل وحده ال

حّذر منو وعمى الو  اال شر خير إال دؿ إليو وال تمت الرساالت ودعوتو أكمؿ الدعوات البرسالتو خ

 أما بعد: وصحبو أجمعيف.

أييا الحضور الكريـ كؿ باسمو ولقبو أحييكـ بتحيػة اإلسػبلـ العظػيـ، فالسػبلـ عمػيكـ ورحمػة 

  اهلل وبركاتو.

 لعزيزيقوؿ الحؽ سبحانو وتعالى في كتابو ا

ػًِلًًَ َتْرَ ػًُ  َربِّ َأْوزِ  }  َِ ْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي َأْنَعْمَت َعَمػيَّ َوَعَمػو َواِلػَديَّ َوَأْف َأْعَمػَؿ 

يَف { َِ ًِل َِّ َمِتَؾ ِفي ِعَبًِدَؾ ال َْ  (39األية النمؿ)َوَأْدِخْمِني ِبَر

مػا  أحمده سبحانو عمى جزيؿ نعمو، وفيض عطاياه، وما غمرني بو مػف فضػؿ وتوفيػؽ، و 

منحني مف صبر ومثابرة، إلى أف وفقني إلتماـ ىذه الجيد المتواضع، أسأؿ اهلل أف ينفػع بيػا وتكػوف 

 عونًا لي عمى طاعتو.

" فإني لـ يشكر اهلل مف لـ يشكر الناسوانطبلقًا مف حديث المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ"        

الدكتور/ جميؿ الطيراوي  حفظو اهلل  في أجد لزامًا عمَي أف أتقدـ بالشكر والتقدير ألستاذي ومشر 

 توجيو،مف نصح و إلي ه و مف جيد وما أسدالتفضمو بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، وعمى ما بذل

عممي واتسع صدره أساليب البحث ال والذي غمر البحث بتوجيياتو العممية الصادقة القيمة نحو

أف يسدد عمى طريؽ الحؽ خطاه، وأف يحرسو  تو ، وأسأؿ اهلل سبحانوواستفسارا لمناقشات الباحث

 يضاـ . بعينو التي ال تناـ ويكؤله بكنفو الذي ال



 

 

  ث

 

 تعرؼ بفعمؾ ما عندي مف الشكر     شكري كفعمؾ فانظر في عواقبو

 الػدكتوركما ويطيػب لػي أف أتقػدـ بالشػكر الجزيػؿ لعضػوي لجنػة المناقشػة والحكػـ، كػبًل مػف 

ذخػرًا لئلسػبلـ  انو وتعالى أف يبارؾ فيو وأف ينفعنػا بعممػو ويجعمػوهلل سبحأسأؿ ا ،عبدالفتاح اليمص 

 والمسمميف إنو ولي ذلؾ والقادر عميو.

، وقػػد زادنػػي شػػرفا عايػػدة صػػالح الشػػكر والتقػػدير لمػػدكتورة الفاضػػمة أتقػػدـ بأصػػدؽ عبػػارات و 

مػػف  اأف يػػنعـ عمييػػالرشػػيدة، فأسػػأؿ اهلل  اوتوجيياتيػػ امناقشػػة ىػػذه الرسػػالة، نفعنػػي اهلل ب رائيػػ يػػابقبول

 عني خير الجزاء. افي الدنيا واآلخرة وأف يجزيي افضمو وأف يعمي درجاتي

و ال أنسى أف أتقدـ بجزيػؿ الشػكر والتقػدير لمسػادة المحكمػيف الػذيف قػاموا مشػكوريف بتحكػيـ 

عمػػـ الػػنفس بالجامعػػة اإلسػػبلمية، وجامعػػة االقصػػى أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بقسػػـ  مػػفأدوات الدراسػػة 

 عة القدس المفتوحة.وجام

الجامعػػػة ) وفػػػي ىػػػذا المقػػػاـ ال يسػػػعني إال أف أتقػػػدـ بػػػوافر الشػػػكر والعرفػػػاف لمصػػػرح الشػػػام 

، ممثمة في عمادة الدراسػات الدراسات العميا، والتي منحتني فرصة االلتحاؽ ببرنامج اإلسبلمية بغزة(

سػناتيـ جميعػًا، وال يفػوتني أف العميا، فاهلل أساؿ أف يجزييـ عنا خير الجزاء ويجعؿ ذلؾ في ميزاف ح

الػذي لػػـ  انػور العبادسػػة ، رئػيس قسػـ عمػػـ الػنفس بالجامعػة االسػػبلميةأتقػدـ بالشػكر الجزيػػؿ لمػدكتور 

رشادي. يّدخر  . جيدًا في توجييي وا 

لػػػوزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ ممثمػػػة بػػػوزير التربيػػػة والتعمػػػيـ األسػػػتاذ كمػػػا أتوجػػػو بالشػػػكر والتقػػػدير 

ينػػػي وزيػػػر التربيػػػة والتعمػػػيـ وبرنػػػامج التربيػػػة والتعمػػػيـ فػػػي وكالػػػة الغػػػوث ومػػػدراء الػػػدكتور اسػػػامة لمز 

 عمى ما قدموه مف تسييبلت يسرت لي تطبيؽ أدوات الدراسة.المدارس االعدادية 

ابذؿ  كما أتوجو بالشكر واالمتناف إلى والدي الغالي لدعمو المتواصؿ وتشجيعو المستمر لي كي

أصدقائي وخاصة ،واشكر أيضًا  واتي، والشكر موصواًل إلخواني وأخالمزيد وأحقؽ اليدؼ المنشود
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بشكؿ مباشر في مساعدتي في انجاز  ساىـ ديال أسامة أبو جاموس/ األستاذ المخمص يصديق

 بتذليؿ تإلي يد العوف وقام تالذي مدة ي العزيز توأخيرا أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى زوج البحث ىذا

قمبي وال عقمي والدتي  ، وال ينسى قممي والؿ انجاز ىذا البحثاجيتني في سبيالتي و  المصاعب

رحميا اهلل التي لطالما قدمت لي الكثير مف العوف والمساعدة وضحت في سبيؿ راحتي  الحبيبة

 رحميا اهلل واسكنيا فسيح جناتو. وسعادتي
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ػطضخصػاضدرادظ

المسػػئولية االجتماعيػػػة ودرجتيػػػا لػػػدى و  عمػػػى السػػػمات القياديػػػةرؼ، ىػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعُّػػ 

لية االجتماعيػػة نشػػطة الطبلبيػػة والسػػمات القياديػػة والمسػػئو بػػيف األعينػػة الدراسػػة، ومعرفػػة العبلقػػة مػػا 

عمػػػى الفػػػروؽ الجوىريػػػة فػػػي مسػػػتوى األنشػػػطة الطبلبيػػػة لػػػدى التعػػػرؼ وكػػػذلؾ ، لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة

عمػػيـ أوليػػاء األمػػور، مسػػتوى التحصػػيؿ(، )مكػػاف السػػكف، مسػػتوى ت :مػػف ا لمتغيػػرات كػػؿٍ تبًعػػ الطػػبلب

وتكونػت عسػنة ـ، 1191 –ـ 1199ولقد أجريت الدراسة في الفصؿ الثاني مػف السػنة الدراسػية لعػاـ 

، موزعيف عمى جميع محافظات قطاع غزة في المدارس الحكومية والوكالةا ( طالبً 841)الدراسة مف 

اديػػػة المكونػػػة مػػػف أربعػػػة أبعػػػاد وىػػػي سػػػمات القيالدراسػػػة فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث اسػػػتبانة ال وأمػػػا أدواتُ 

السػمات العقميػػة و  السػمات الشخصػية والجسػميةو نفعاليػة والسػموكية السػمات االو جتماعيػة :السػمات اال

: ، واسػتبانة المسػئولية االجتماعيػة وتتكػوف مػف ثبلثػة أبعػاد وىػي وىي مػف إعػداد الباحػث،والمعرفية 

وىػي مػف إعػداد الباحػث،  المسػئولية الدينيػة واألخبلقيػةو  عيػةوالمسػئولية االجتماالمسئولية الشخصػية 

العديػػػػػػد مػػػػػػف األسػػػػػػاليب اإلحصػػػػػػائية وىػػػػػػي التكػػػػػػرارات والمتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية،  واسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػثُ 

واالنحرافػػات المعياريػػة والنسػػب المئويػػة، ومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف وسػػبيرماف بػػراوف لمتجزئػػة النصػػفية، 

 .T-testلفا كرونباخ، واختبار ومعادلة جيتماف ومعامؿ ارتباط أ

 وتوصلت النتائج إلى:

السػػػػػػمات )%(، ويتضػػػػػػح أف مجػػػػػػاؿ 7885ف مسػػػػػػتوى السػػػػػػمات القياديػػػػػػة وزنيػػػػػػا النسػػػػػػبي )إ .9

%( وىػػو أعمػػى األوزاف 8188لمقيػػاس السػػمات القياديػػة وزنػػو النسػػبي ) (الشخصػػية والجسػػمية

%(، 7886ووزنو النسبي ) (السمات االجتماعية)النسبية واحتؿ المرتبة األولى، ويميو مجاؿ 

السػمات ) مجػاؿ%(، ويميػو 7881ووزنػو النسػبي ) (السػمات العقميػة والمعرفيػة) مجاؿثـ يميو 

 .%(7681ووزنو النسبي ) (االنفعالية والسموكية
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)المسػػػئولية ويتضػػػح أف مجاؿ%( 8187اس المسػػػئولية االجتماعيػػػة )يػػػف الػػػوزف النسػػػبي لمقإ .1

المرتبػػػة %( وىػػػو أعمػػػى األوزاف النسػػػبية واحتػػػؿ 83837)الدينيػػػة واألخبلقيػػػة( وزنػػػو النسػػػبي 

 مجػػػاؿ%(، ويميػػػو 83836)المسػػػئولية االجتماعيػػػة( ووزنػػػو النسػػػبي ) مجػػػاؿثػػػـ يميػػػو األولػػػى، 

 %(. 8984ووزنو النسبي ) )المسئولية الشخصية(

توجػػػػػد عبلقػػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف السػػػػػمات القياديػػػػػة والمسػػػػػئولية االجتماعيػػػػػة لػػػػػدى  .3

ف معامؿ االرتباط بيرسوف بيف السمات القيادية ا  و  ،جماعات النشاط الطبلبي المشاركيف في

وىو معامؿ ارتباط إيجابي قوي مما يعني أف العبلقة  18533والمسئولية االجتماعية يساوي 

والعكػػػس ت المسػػػئولية االجتماعيػػػة، أي أنػػػو كممػػػا زادت السػػػمات القياديػػػة زاد،طرديػػػة قويػػػة 

 صحيح.

إحصػائية فػي السػمات القياديػة لػدى المشػاركيف فػي النشػاط الطبلبػي  داللػةتوجد فروؽ ذات  .4

 .منطقة الوسطى تبعًا لمتغير السكف لصالح

مشػاركيف فػي النشػاط الطبلبػي إحصػائية فػي السػمات القياديػة لػدى الداللػة توجد فروؽ ذات  .5

 لمتغير تعميـ ولي األمر لصالح الجامعي.تبًعا 

مات القياديػة لػدى المشػاركيف فػي النشػاط الطبلبػي توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي السػ .6

 تبعًا لمتغير مستوى نوع المؤسسة في السمات االنفعالية والسموكية لصالح الوكالة.

المسػػػئولية االجتماعيػػػة لػػػدى المشػػػاركيف فػػػي النشػػػاط  فػػػي توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية .7

 الطبلبي تبعًا لمتغير مكاف السكف لجميع المجاالت.

المسػػئولية االجتماعيػػة لػػدى المشػػاركيف فػػي النشػػاط  فػػي وؽ ذات داللػػة إحصػػائيةال توجػػد فػػر  .8

 الطبلبي تبعًا لمتغير مستوى تعميـ ولي األمر لجميع المجاالت.



 

 

  د

 

المسػػئولية االجتماعيػػة لػػدى المشػػاركيف فػػي النشػػاط فػػي ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  .9

 لجميع المجاالت. لمؤسسةالطبلبي تبعًا لمتغير نوع ا

المشػاركيف فػي  السػمات القياديػة بػيف المشػاركيف وغيػرفػي توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية  .91

 النشاط الطبلبي تبعًا لمتغير المشاركة لجميع المجاالت لصالح المشاركيف.

المسئولية االجتماعية بيف المشاركيف وغيػر المشػاركيف  في توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .99

 غير المشاركة لجميع المجاالت لصالح المشاركيف.في النشاط الطبلبي تبعًا لمت
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Abstract 
 

The study aimed to identify the student activities and the most important 

means of education, and also to identify the attributes of leadership and 

social responsibility and its degree for the study sample. It aimed at  

finding out the relationship between student activities and attributes of 

leadership and social responsibility among the sample of the study as well 

as identifying the fundamental differences in the level of students activities 

among students depending on many variables such as (place of residence, 

level of parents education , the level of achievement) 

This study was conducted in the second semester of the academic year of 

(2011 – 2012). The study population of students was from prep students 

school in Gaza Strip. The number of population was (54,426) students. The 

number of sample was (840) student, distributed in governmental and 

UNRWA schools in all governorates of the Gaza Strip. The researcher used 

many tools such as a questionnaire that identifies the leadership features, 

which consists of four dimensions a- the social features b-emotional-

behavioral features c- physical-personality traits, and mental-cognitive This 

questionnaire included thirty paragraph consisted of (30) a paragraph. 

Moreover, the researcher designed another questionnaire for identification 

of social responsibility which consists of three dimensions:  personal 

responsibility, social responsibility and religious-moral responsibility. This 

questionnaire was formed from (22) paragraph. Both instruments were 

prepared by the researcher. The researcher used several statistical methods 

such duplicates, averages, standard deviations, percentages, and Pearson's 

correlation coefficient, spilt-half Spearman Brown, Jetman equation, 

Cronbach-alpha coefficient of correlation, and test T-test. 

The Study reached these results: 
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1. The relative weight of leadership features level was (78.5%). which 

clarified that the field of personality and physical features of leadership had 

a relative weight (80.8%)which considered the highest relative weights and 

occupied first rank, followed by the social features field that had a relative 

weight (78.6%) which occupied the second rank, followed by the mental 

and cognitive field that had a relative weight (78.2%) which occupied the 

third rank and followed by the emotional and behavioral features field that 

had a relative weight (76.2%) which occupied the last rank. 

2. the relative weight of the social responsibility was (82.7%), which 

clarified that the  religious and moral the responsibility field that had  the 

highest relative weight (83.37%), occupied the first rank, followed by the 

second domain which had a relative weight (83.36%) and occupied the 

second rank and followed by the first domain which had a relative weight 

(81.4%) and occupied the third rank. 

3. There were no statistically significant relationships between leadership 

attributes and social responsibility of the participants in the student activity 

groups and that the correlation Pearson coefficient between attributes of 

leadership and social responsibility equals 0.533. This strong positive 

correlation coefficient means that the proportional relationship is strong 

and that is, when leadership features increased social responsibility will rise 

and vice versa . 

 

1. There were statistically significant differences  in the leadership 

features of the participants in the student activity depending on  the 

Central District variable in favor of the middle area. 

2. There were statistically significant differences in the leadership 

features of the participants in the student activity depending on parent 

education variable in favor of the university student.   
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3. There were statistically significant differences  in the leadership 

features of the participants in the student activity depending on the 

type of institution level of the emotional and behavioral features in 

favor of UNRWA schools. 

 

4. There were statistically significant differences in the leadership 

features of the participants in the student activity depending on the 

place of residence for all areas. 

5. There were no statistically significant differences  in the leadership 

features of the participants in the student activity depending on  

parents education level for all areas. 

 

6. There were no statistically significant differences  in the leadership 

features of the participants in the student activity depending on  type 

of school variable for all areas. 

7.  There were statistical significant differences in features of 

leadership among the participants and non-participants in the student 

activity according to the participation variable of all areas for the 

participants. 

8.  There were statistical significant differences in the social 

responsibility among the participants and non-participants in the 

student activity according to the participation variable of all areas 

for the participants. 
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 :مقدمة 

بيف  عاليةً  مكانةً  تبوأت التي تمؾ وخاصة البشرية المجتمعات تاري  في والمدقؽ الناظر إف

 النبيعف  ورد ولقد بينيا، العدؿ وتقيـ حياتيا، وتدير شؤونيا، تنظـ قيادة تمتمؾ كانت أنيا يجد، ألمـا

 في ثبلثة خرج إذا" :فقاؿ ،عدًدا البشرية التجمعات أقؿ في قائدٍ  بتعييف أمر أنو ،وسمـ عميو اهلل صمى

   (2708)وددا أبو رواه "أحدىـ مرواؤ فمي سفر

فو   السػمات ىػذه ـأىػ ومػف النػاجح القائػد فػي معينػة سػمات تػوفر تتطمػب القيػادة وكفػاءة فعاليػة ا 

 العمػؿ ومعرفػة الوقػت، عمػى المحافظػةو  االجتماعيػة السػماتوالمعرفيػة و  العقميػةو الجسػمية  السػمات

 ـبػالقي والتمسػؾ حسػنة شخصػية بعػادات والتمتػع السػمعة وحسػف واألمانػة ، بػو واالفتخػار بػو واإللمػاـ

 .(115:1117،)السمادوني والتواضع واإلنسانية الروحية

وىناؾ مجموعة مف الخصائص التى يجب أف تتوفر في القائد ولكنيا عوامؿ شخصية وفي 

ف إوحيػث أغمب األحواؿ عوامؿ موروثة ولكف يمكف تطويرىا مثؿ القدرة العقميػة والتفكيػر اإلبػداعي، 

شخصػػية مثػػؿ: الػػذكاء والحػػـز والقػػدرة عمػػى التعػػاوف مجموعػػة مػػف الصػػفات ال وفيممكػػ فالػػذي الطػػبلب

والتقػػدير والمسػػئولية واإلنجػػاز والقػػدرة  والحمػػاس والشػػجاعة والمبػػادأة والقػػدوة الحسػػنة، والميػػارة المغويػػة

وال  ـنفسيأذات جذور عميقة في  غالبًا ما تكوف ىذه السمات ـ، حيث إنيةدقا وفعمى التكيؼ يعتبر 

التػي يتبناىػا الباحػث ركزت نظرية السػمات  وقد ،زة مف التدريب واإلعداديمكف اكتسابيا في فترة وجي

النظػر عػف  عمػى أف القيػادة ليسػت سػمة واحػدة يتميػز بيػا القائػد أينمػا وجػد، بصػرؼفي ىذه الدراسة 

نػػػوع القائػػػد أو الوقػػػت أو الثقافػػػة، وذلػػػؾ ألف أنواعػػػًا مختمفػػػة مػػػف القيػػػادة تنشػػػأ فػػػي الثقافػػػات المختمفػػػة 

 . (151: 9999، )األشوؿ

القابميػػػػات  ومػػػػف المعػػػػروؼ أف اإلنسػػػػاف يصػػػػؿ إلػػػػى الحيػػػػاة ككػػػػائف محايػػػػد مػػػػزوًدا بعػػػػدد مػػػػف

 ،يتعممػػػو واالسػػػتعدادات واإلمكانيػػػات بحيػػػث يمكػػػف تعميمػػػو كػػػؿ مػػػا يريػػػد منػػػو الوسػػػط المحػػػيط بػػػو أف
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ئولية الشػعور بالمسػ وعممية تعمـ المسئولية يمكف أف تبدأ في وقت مبكر جًدا مف حياة الطفػؿ وتنميػة

ف مػػف تحمػػؿ المسػػئولية مػػ حػػدث مصػػادفة أو بطريقػػة فجائيػػة ولكػػف بمقػػدور الطفػػؿ أف يػػتعمـ شػػيًئاتال 

االجتماعيػػػة مػػػف خػػػبلؿ الػػػتعمـ  "حتػػػى أف اإلنسػػػاف يكتسػػػب الصػػػفة ،العنايػػػة التػػػي يمقاىػػػا مػػػف والديػػػو

مسموؾ في نة لبمستويات ومعايير معي ومسئوالً  ااجتماعيً  ااالجتماعي وىي تعني أف الفرد أصبح كائنً 

الكػػػػائف البيولػػػػوجي أي تنميطػػػػو وتطبيعػػػػو  ، وىػػػػذه العمميػػػػة تعػػػػرؼ بأنسػػػػنةمختمػػػػؼ المواقػػػػؼ الحياتيػػػػة

، وىػػي عمميػػة يشػػترؾ فييػػا عػػدد مػػف واجتمػػاعي معػػيف اجتماعيػػًا وفػػؽ مسػػتويات ومعػػايير واقػػع ثقػػافي

 (3: 1119)العامري،  "المجتمعية كاألسرة والمدرسة واإلعبلـ الوسائط والمؤسسات التربوية

 يقضي وفييا التعمـ مصنعو  االجتماعية الحياة مصنع ىيو  لمطفؿ الثانية البيئة ىي المدرسةو 

 عامػؿ وىػي والمعرفػة العمػـ وألػواف التربيػة صػنوؼ فييػا يتمقػى اليوميػة حياتػو مػف اكبيػرً  اجػزءً  الطالػب

 المؤسسػة وىػي راألكبػ بػالمجتمع وعبلقتػو وسػموكو اتجاىاتػو وتقػدير الفػرد شخصػية تكػويف في جوىري

، وتقػدـ العديػد مػف أصػناؼ المتطػورة الثقافػة ونقػؿ التربيػة وظيفػةب  تقػوـ التػي الرسػمية االجتماعيػة

 األنشطة الطبلبية.

 نطاؽ عمى وذلؾ المدارس والمراىقيف في األطفاؿ مف لكؿ تقديميا يتـ التي البرامج فإف كذلؾ 

 االجتماعيػة الضػغوط ومقاومػة يجابيػةماعيػة اإلاالجت المسػئولية وتعزيػز تػدعيـ فػي أىميتيػا ليػا واسػع

 . (94:9987 ،لممجتمع )شفيؽ السموؾ المضاد إلى تؤدي أف يمكف التي األقراف وضغوط

 أعمؽ ونفس في ليا كاف شخصية  تجارب  الموضوع ىذا في الخوض عمى الباحث حمؿ وقد

دراؾ األثر  ذات فػي االجتماعيػة المسؤولية ةوتنمي المدرسية الطبلبية األنشطة تمؾ أىمية في معرفة وا 

 المسػؤولية لموضػوع والكبيػرة البالغػة األىميػة عمػى الكثيػروف ويتفػؽ، القياديػةو شخصػيت وبنػاء الطالػب

 وذلػؾ ،المدرسػة وبػرامج ألنشػطة ممارسػتو خػبلؿ مػف الطالػب حيػاة فػي بتنميتيػا واالىتمػاـ االجتماعيػة

 واإلحسػاس ،االجتماعيػة الحيػاة مسػؤوليات مػؿتح مػف المطمػوب بالوجػو الحيػاة ىػذه فػي بػدوره ليقػوـ
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والرغبػة ، تمػعلمجا أفػراد مػف اآلخػريف تجػاه مسػؤوليات وتحمػؿ بػو طػةو المن المسػؤوليات ه ذبي والشػعور

لباحػػث فػػي تنميتيػػا، ومػػف خػػبلؿ عمػػؿ او لمعرفػػة السػػمات القياديػػة والمسػػئولية االجتماعيػػة لممشػػاركيف 

نوات السػػابقة بمػػا تزخػػر بػػو مػػف فوائػػد عديػػدة مػػف رفػػع عشػػر سػػالعمػػى مػػدار مجػػاؿ األنشػػطة الطبلبيػػة 

ثػر نفسػي أوتػرؾ االجتماعي والثقػافي والجسػدي ليػـ روح المعنوية لمطمبة المشاركيف وتعزيز الجانب 

وألنيػا تحتػاج إلػى مزيػد مػف  ،نيػا تنمػي قػدرات الطمبػة فػي عػدة جوانػبوأل ،يمتد لسػنوات عديػدة لدييـ

دراسػة السػمات القياديػة والمسػئولية االجتماعيػة بى اىتمػاـ الباحػث لػإكؿ ىػذا أدى  ،الدراسة والتطوير

 المدارس المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي. بلدى طبل

 :ًمشكمة الدراسة وتسًؤالته

 تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى األسئمة التالية:

 أسئمة الدراسة:

 ى المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي؟ما مستوى السمات القيادية والمسؤولية اإلجتماعية لد .9

ىؿ توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السػمات القياديػة والمسػئولية االجتماعيػة لػدى المشػاركيف  .1

 في جماعات النشاط الطبلبي؟

تعػػزى لمتغيػػر والمسػػؤولية اإلجتماعيػػة توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي السػػمات القياديػػة  ىػػؿ .3

رفح( لدى المشاركيف في جماعػات النشػاط  –خانيونس  –الوسطى  –غزة –مكاف السكف )الشماؿ 

 ؟الطبلبي

تعػػزى لمتغيػػر  والمسػػئولية اإلجتماعيػػة توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي السػػمات القياديػػةىػػؿ  .4

أمػػي( لػػدى  -ابتػػدائي  –إعػػدادي  –ثػػانوي   -جػػامعي  –مسػػتوى تعمػػيـ ولػػي األمػػر )دراسػػات عميػػا 

 النشاط الطبلبي؟شاركيف في جماعات الم
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تعزى لمتغيػر نػوع  والمسئولية اإلجتماعية توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في السمات القياديةىؿ  .5

 ؟وكالة( لدى المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي-المؤسسة )حكومة 

بيف المشاركيف  المسئولية االجتماعيةو  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في السمات القيادية .6

 ير المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي؟وغ

 أهداؼ الدراسة:

 التعرؼ عمى مستوى السمات القيادية ودرجتيا لدى الطبلب المشاركيف في النشاط الطبلبي. - أ

التعرؼ عمى مستوى المسئولية االجتماعية ودرجتيا لدى الطبلب المشاركيف في النشاط  - ب

 الطبلبي.

ية والسمات القيادية والمسئولية االجتماعية لدى المشاركيف معرفة العبلقة ما بيف األنشطة الطبلب - ت

 في النشاط الطبلبي.

مف  ا لمتغيرات كؿِّ تبعً  بلبالط لدى نشطة الطبلبيةاأل ؼ عمى الفروؽ الجوىرية في مستوىالتعرّ  - ث

 مكاف السكف، مستوى تعميـ أولياء األمور، مستوى التحصيؿ(.)

مف  ا لمتغيرات كؿِّ تبعً  بلبالط لدى نشطة الطبلبيةاأل ؼ عمى الفروؽ الجوىرية في مستوىالتعرّ  - ج

 مكاف السكف، مستوى تعميـ أولياء األمور، مستوى التحصيؿ(.)

 ا لمتغيرات كؿِّ تبعً  بلبالط لدىالمسؤولية اإلجتماعية  ؼ عمى الفروؽ الجوىرية في مستوىالتعرّ  - ح

 مكاف السكف، مستوى تعميـ أولياء األمور، مستوى التحصيؿ(.مف )

 همية الدراسة:أ

 ، وتتضح ىذه األىمية فيما يمي:ة في أىمية الجانب الذي تتصدى لوتكمف أىمية الدراسة الحالي  

التعػػػرؼ عمػػػى السػػػمات القياديػػػة والمسػػػئولية االجتماعيػػػة التػػػي يتمتػػػع بيػػػا الطػػػبلب المشػػػاركيف  - أ

 وعبلقتيا باألنشطة الطبلبية ، مف أجؿ اإلرتقاء بالطبلب وصقؿ مواىبيـ .  
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األنشػطة الطبلبيػة مػف نتػائج ىػذه الدراسػة فػي اسػتخداـ الميتمػيف والمتخصصػيف   يستفيدقد  - ب

  كوسيمة ميمة في بناء الشخصية السوية.

األنشطة استخداـ التعرؼ عمى مستوى  في لممساىمة ىادفة محاولة الحالية الدراسة تمثؿ - ت

والمسئولية  ديةالقياالسمات ، وأثرىا عمى مدارسنا في عمييا اآلف ىي التيالطبلبية 

 االجتماعية.

 المراكز التعميمية أو المؤسساتو  الوزارات في سواء نشطة الطبلبية،باأل تفيد الميتميف قد - ث

 االنشطة. بيذه يعتني و ميتـ ىو مف وكؿ االجتماعية والتربوية

 .المعرفة مف رصيد تزيد وقد، بالنشاط الطبلبي الميتموفو  الدارسوف منيا يستفيد قد - ج

 سة:َدود الدرا

 ـ( .1191 -1199، في العاـ الدراسي ) تـ إجراء ىذه الدراسة الَدود الزمنية:

 .)الحكومة و الوكالة( عدادية في قطاع غزةإجراء ىذه الدراسة في المدارس اإلتـ  الَدود المكًنية:

)الحكومة  عدادية في قطاع غزةىذه الدراسة عمى طبلب المدارس اإلتطبيؽ تـ  الَدود البشرية:

 عاًما. 95إلىعامًا  93ويتراوح أعمارىـ ما بيف  (841وكالة( ، والبالغ عددىـ )وال

 :مِطمًَت الدراسة

  :النشًط الطالبي

جتماعيػػػة، و ثقافيػػػة و مطػػػبلب مػػػف أنشػػػطة ل ةكػػػؿ مػػػا تقدمػػػة المدرسػػػويعرفػػػو الباحػػػث اجرائًيػػػا   ا 

الطػبلب برغبػة ارؾ بيػا والتػي يشػ رياضية، والنشاط الكشػفي والفنػي باإلضػافة إلػى االذاعػة المدرسػية

فػي النشػاط  ،ا لميػوليـ واىتمامػاتيـ بإشػراؼ مػف متخصصػيف مػؤىميفوفقًػداخؿ وخاج المدرسػة منيـ 

 الطبلبي.
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 السمة :

 صفات ثابتة نسبيًا في الشخصية ويتـ استنتاجيا مف سموؾ الفرد. ويعرفيا الباحث إجرائًيا بأنيا

 :السمًت القيًدية

واليادؼ فػي شخصػية الطالػب والتػي تشػير نسبًيا الجزء الثابت نيا بأ اجرائًيا احثبويعرفيا ال 

والػػدي يػػتـ عػػف طريقيػػا التػػاثير فػػي سػػموؾ الفػػرد  بػػوالتػػي يتميػػز إلػػى نمػػط السػػموؾ المسػػتمر والمعتػػاد 

، كمػت تقيسػو اآلخريف مف خبلؿ تأدية األدوار والمياـ المختمفة لتحقيؽ األىػدؼ المرسػومة والمبتغػاه

 االستبانة المطبقة.

 المسئولية االجتمًعية:

 أف يجػب التػي والواجبػات والميػاـ األفعػاؿ ىػا:نبػأا إجرائًيػ اتعريفً  االجتماعية المسؤولية الباحث ؼرِّ عَ يُ و 

 داخؿ ويتعممو يكتسبو ما خبلؿ مف الحياة في أدائيا عمى والقدرة ،مدرسةال وخارج داخؿ الطالب يؤدييا

 يقػوـ فيمػا الغيػر تجػاه منػو الصادرة الفرد أفعاؿ مسؤولية اً ذإ فيي لو، مفيدة وبرامج أنشطة مفمدرسة ال

 الفػرد بػإقرار وتكػوف تمػعلمجوا الجماعػة تجػاه ذاتيػة مسػؤولية وىػي اآلخػريف، مػع متبػادؿ تفاعػؿ مػف بػو

 والسػموؾ التصػرفات نتػائج يتحمػؿ أف عميػو و سػموكية، وتصػرفات أفعػاؿ مػف بػو القيػاـ تػـ بمػا وتتعمػؽ

 .اآلخريف مشكبلت وحؿ مواجية في والمشاركة فبالتعاو  المتصؿ الشخصي
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ػاضفصلػاضثاظي
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 بَث األوؿ: السمًت القيًديةالم 

 مبَث الثًني: المسئولية االجتمًعيةال 

 النشًط الطالبيالثًلث:  بَثالم 
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 أواًل:ػاضدطاتػاضقغادغظ

 

 تعريؼ السمه والقيًدة 

 أنواع وأنمًط وعنًِر القيًدة 

 القيًدة أهمية 

 خًِئص وِفًت القًئد 

 سمًت القيًدة 

 القيًدة أسموب تَدد التي االعتبًرات 

 القيًدة واإلدارة والرئًسة 

 القيًدة نظريًت 
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اجتماعيػػة  تنشػأ مػػف طبيعػػة االجتمػاع البشػػري، وتػؤدي وظػػائؼ اجتماعيػػةً  تعػد القيػػادة ظػاىرةً 

والتعميمػي والػديني  ادي والسياسي والثقػافيضرورية تتناوؿ جميع مياديف النشاط االجتماعي واالقتص

لػػذا فحينمػػا ، اليػػدؼ المحػػدد واألخبلقػػي، وىػػي عبػػارة عػػف تفاعػػؿ اجتمػػاعي نشػػط مػػؤثر وموجػػو نحػػو

 .توجد أي جماعة تظير القيادة عمى رأسيا

 أمػارات تبػدو عمػييـ األطفػاؿ فبعض "بالفطرة قائد إنو" أو "قائد إنو مولود "شائع قوؿ ىناؾو 

 يجػب مػا ليػـ ويشػرحوف فػي المعػب، لػزمبلئيـ يخططػوف الػذيف فيػـ مبكرة، سف في وىـ حةواض القيادة

 إلػى أقػرانيـ ينصػاع مػا وغالبػا عمييػا، ىػـ باإلجابػة يسػرعوف أسػئمة، الكبػار يسػأؿ وحػيف عممػو، عمػييـ

تعميميػا  يمكػف الصػفات ىػذه أف إال القيػادة، مميػزات وبػو مولػودا يبػدو الػبعض أف ومػع ،قيػادتيـ

 أعبػاء ونػوزع ننشػر أف المعقػوؿ مػف ولكػف ا،عظيًمػ اقائػدً  يكػوف أف فػرد أي يسػتطيع ال وقػد ،ىػاوتطوير 

 ولمكبػار ،مبكػرة سػف فػي القيػادة تنميػة فػي البػدء يمكػف، و ممكػف نطػاؽ أوسػع عمػى ومسػؤولياتيا القيػادة

، )عياصػػرة  الصػػدد ىػػذا فػػي دورىػػـ يمعبػػوا أف يمكػػنيـ  بالصػػغار عبلقػػات تػػربطيـ أيػػة الػػذيف

31:1116). 

 خصائص أو وصفات سمات إلى أسباب نجاح القائد تعزو ،القيادة نظريات وىناؾ العديد مف

 نظريات يوجد بينما، و لمقائد القيادي السموؾ إلى تعزو ذلؾ أخرى نظريات ىناؾو  ،القائد يمتمكيا معينة

بموضػوع  وسػوؼ يتبنػى الباحػث نظريػة السػمات لمػا ليػا عبلقػة وطيػدة الموقػؼ إلػى ذلػؾ تعػزو أخرى

الدراسػػػة وىػػػي السػػػمات القياديػػػة والمسػػػئولية االجتماعيػػػة لممشػػػاركيف وغيػػػر المشػػػاركيف فػػػي جماعػػػات 

 النشاط الطبلبي.

 أواًل : تعريؼ السمًت القيًدة:

 تعريؼ السمة .3

 )وسـ( الشيء )يسمو( وسما، وسـ، كواه فأثر الوسيط المعجـ في جاءالسمة لغًة:  - أ
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كػواه، وجعػؿ لنفسػو سػمة يعػرؼ بيػا ويقػاؿ، وىػو متسػـ )اتسػـ(، وسػمو بمعنػى  فيو بعبلمة، 

 . (9131:9973بالخير أو الشر )أنيس، وآخروف ، 

 .لمفرد المميزة العبلمة أو الصفة، أو الخاصية،لغوًيا:  تعني السمة ذاً إ

ً  - ب ًَ وىي خاصية أو صفة ذات دواـ نسبى يمكف أف يختمؼ فييا األفراد  : السمة اِطال

قد تكوف ىذه السمة وراثية أو مكتسبة، ويمكف أف تكوف كذلؾ فيتميز بعضيـ عف بعض و 

 (.67: 9987جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعمقة بمواقؼ اجتماعية ) عبد الخالؽ، 

 الفػرد بيػا يتميػز التػي المكتسػبة أو الفطريػة االجتماعيػة أو العقميػة أو الجسػمية الصػفة وىػي

 ) 8:9987، زىراف (السموؾ مف معيف لنوع نسبياً  ثابت استعداد عف ويعبر

 مف السمات: أساسية أنواع ثبلثة ىناؾ 

 .لممواقؼ االستجابة وطريقة القدرات: المعرفية السمات (9

 العقميػة باالتجاىػات تخػتص التػي وىي السموكية، األفعاؿ بإصدار وتتصؿ :الدينامية السمات (1

 .والميوؿ أو الدافعية

  ) 71:9991،  الخالؽ )عبد والمثابرة ؿوالشك باإليقاع وتختص :المزاجية السمات  (3

 ،العامة كالذكاء السمات وىي إنساف كؿ فيو شابوتت عامة  سماتيتضح مما سبؽ أف ىناؾ 

 الخاصػة أو السػمات وىػي األفػراد بػاختبلؼ تختمػؼ سػمات وىنػاؾ واالنطػواء، كالسػيطرة والمشػتركة

توجػد  السػمات ألف نظػراً  حقيقيػة سػمة نعػدىا أف يمكػف التػي وحػدىا ىػي الفرديػة السػمات وىػذه الفرديػة،

 كػؿ لخبػرات وفقػاً  فريدة بطرؽ استعدادات إلى وتعمـ، وأنيا تتطور  العاـ المجموع في وليس أفراد لدى

   .فرد
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 تعريؼ القيًدة:  .2

مصػػدر القائػػد القػػود، والقػػود نقػػيض السػػوؽ: أي القػػود مػػف أمػػاـ والسػػوؽ مػػف لغػػًة:  القيػػًدة - أ

القػػادة، ويقػػاؿ: القائػػػد مػػف اإلبػػؿ: أي التػػي تقػػدـ اإلبػػؿ وتألفيػػػا، والقائػػد واحػػد القػػواد و  خمػػؼ،

واألقػػود مػػف النػػاس: أي الػػذي إذا أقبػػؿ عمػػى الشػػ  بوجيػػو لػػـ يكػػد يصػػرؼ وجيػػو عنػػو، وقػػاد 

 فانقػػػاد واسػػػتقاد لػػػي )ابػػػف رأسػػػو ودبػػػر أمػػػره، واالنقياد:الخضػػػوع تقػػػوؿ: قدتػػػو الجػػػيش قيػػػادة:

  (371: 9881منظور،

اد" أي قاـ بعمؿ لموصوؿ بالجماعة إلى اليدؼ المنشود، وبذلؾ وىي مشتقة مف الفعؿ "ق

والمقودوف ىـ الذيف ينفذوف  ،راألوام يف، فالقائد ىو الذي يصدرعبلقة بيف قائد ومقود فإف "القيادة

 (86: 9999التي يسعوف إلييا" )كنعاف،  الذي يوصميـ لتحقيؽ األىداؼ أمر قائدىـ بالعمؿ

ً القيًدة - ب ًَ  ابف عف وسمـ، عميو اهلل صمى النبي حديث في لمقيادة النبوي ريؼالتع إف: اِطال

 مسئوؿ وُكمكـ راعٍ  كمكـ أال" :قاؿ أنو وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف عنيما رضي اهلل عمر

 أىؿ بيتو عمى راعٍ  والرجؿ رعيتو، عف مسئوؿ وىو راع الناس عمى الذي فاألمير عف رعيتو،

 عمى والعبد راعٍ  عنيـ، مسئولة وىي وولده بعميا بيت عمى راعية والمرأة عنيـ، مسئوؿ وىو

)المنذري  "رعيتو عف مسئوؿٌ  وكمكـ راعٍ  فكمكـ أال عنو، مسئوؿ وىو سيده ماؿ

،176:1117.) 

 ويجعميػـ اآلخػريف فػي لمتػأثير شػخص يمارسػو الػذي المتخصػص نشػاطبأنيػا  القيادةوتعرؼ  

 .(75:1111 ،يرةتحقيقو) العما في يرغبوف ىدؼ لتحقيؽ يتعاونوف

 الجماعػة، عمػى يػؤثر القائػد جانػب مػف سػموؾ ىػي القيػادة ( أف93:1111ويضػيؼ )ديمػاس،

 جماعػة تحػوؿ وىػي التػي قػبميـ، مػف التػردد وعػدـ والبػذؿ والتضػحية والقبػوؿ الطاعػة لػو يحقػؽ بحيػث



 

 

93 

 

 تكػوف ال ياوبػدون والثبػات، الػذكاء واإلرادة وىػي خبلقػة، منتجػة جماعػة إلػى ليػا شػكؿ ال التػي األفػراد

  الجماعة

التعريفات التي قيمت في القيادة: "أنيا قدرة الفػرد فػي التػأثير عمػى شػخص أو مجموعػة  ومف

رشػػادىـ مػػف أجػػؿ كسػػب تعػػاونيـ وحفػػزىـ عمػػى العمػػؿ بػػأعمى درجػػة مػػف  مػػف األشػػخاص وتػػوجيييـ وا 

 .(963:9995 ،المغربي )الكفاية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ الموضوعة

 سػموؾ توجيػو يتضػمف الػذي والشػعوري واالجتمػاعي النفسػي العمػؿ مػف وعنػ كػذلؾ والقيػادة

 . )74:1117 ،معيـ)الطائي والتفاعؿ جيودىـ ولتنسيؽ فييـ لمتأثير اآلخريف

 تغييػر إحػداث فػي القائػد يمارسػيا التػي التػأثير قػوة بأنيػا افيعرفيػ ( 97: 9986يوسػؼ (أمػا

 .سموؾ األفراد في ىادؼ

 :وىي القيادة لوجود توافرىا مف بد ال أساسية عناصر ثبلثة ىناؾ أف بقةالسا التعريفات مف ويتضح

 . معيفنشاط  في يعمموف األفراد مف جماعة وجود (9

 وتوجيييـ. سموكيـ في يجابياإل التأثير عمى قادر الجماعة أعضاء بيف مف شخص وجود (1

  .تحقيقو إلى الجماعة تسعى مشترؾ ىدؼ وجود (3

 القيًدة: وأنمًط وعنًِر  : أنواعثًنًيً

   أنواع القيًدة:

 بفمسفة التي تتصؿ الموقفية العوامؿ بفعؿ تتحدد التي وأساليبيا القيادة نماذج مف العديد ىناؾ

 وشخصػياتيـ العممػي المرؤوسػيف ومسػتواىـ وبطبيعػة ناحيػة مػف وخبػراتيـ ـوشخصػياتي أنفسػيـ القػادة

 عمى التعرؼ متعددة وسنحاوؿ أنواع إلى القيادة المفكروف صنؼ ولقد، أخرى ناحية مف البيئة وطبيعة

  :مختصرة  بصورة األنواع  ىذه بعض
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 القيًدة: سمطة َيث مف - أ

 : الرسمية غير القيًدة (3

 مػف لمػا يمتمكػو القائػد بػالفرد الثقػة أسػاس عمػى تقػوـ ىادفػة اجتماعيػة عبلقػات حصػيمة وىػي 

،  وحمػود الشػماع ) ةمصػالح الجماعػ عػف والتعبيػر الػدفاع مػف تمكنػو مينيػة أو شخصػية مػؤىبلت

114:1111) 

 مػع باتجاه التعػاوف بعضيـ مع المرؤوسيف بيف التفاعؿ خبلؿ مف تنشأ الرسمية، غير فالقيادة 

 إلػى حاجػةٍ  دونمػا عػف طموحػاتيـ ويعبػر ثقػتيـ يكسػب تجعمػو مميػزة  خصػائص يمتمػؾ  الػذي القائػد

 .القوانيف والتعميمات إلى المجوء أو الرسمية السمطات استخداـ

 :الرسمية القيًدة (2

 المخولة، السمطة ويتـ بموجب لممنظمة الرسمي التكويف بموجب تحديدىا يتـ التي القيادة وىي

رشػاد توجيػو عمػى العمػؿ لمقػادة يتيسر بحيث  تػؤثر أف شػأنيا مػف التػي اإلجػراءات المرؤوسػيف واتخػاذ وا 

 .(194:9995المغربي،  ( عمميـ أماكف في تواجدىـ أثناء المرؤوسيف سموؾ عمى

 وضػوح وتعقيػدىا ودرجػة المنظمػة حجػـ مثػؿ المتغيػرات مػف بالعديػد الرسػمية القيػادة وتتػأثر

 الشػماع ) المنظمػة داخػؿ األقسػاـ بػيف التنسػيؽ ودرجػة الصػبلحيات تخويػؿ ومػدى والتعميمػات األوامػر

 .(139:1111 وحمود

 القيًدة َسب سموؾ القًئد: - ب

 :في ثبلث مجموعات فياوصنأنواع القيادة  (976:9995)المغربي ـ قس

 القيًدة األوتوقراطية )المتسمقة(: (9
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 اؿ أتباعو عمى القياـ بأعماؿ وفقً وفييا يقوـ القائد باستغبلؿ السمطة الممنوحة لو ليحم

وىو ال ييتـ ب راء  ،وعادة ما يستخدـ أسموب التيديد والتخويؼ لتنفيذ ما يريد ،إلرادتو وأىوائو

خصائص القائد األوتوقراطي ومف ، حدد األىداؼ وسبؿ تحقيقيااآلخريف أو أفكارىـ وىو الذي ي

 شكو وعدـ ثقتو باآلخريف وعدـ االستقرار النفسي.، و ااتخاذ القرارات منفردً ، و حب السيطرة

  قيًدة عدـ التدخؿ: (1

ويتصؼ القائد  عكس القيادة األوتوقراطية فيي تعني أف القائد يسمح ألتباعو باتخاذ القرارات

ودوره  ووسيؤ مر عمى  ا في التوجيو واإلرشاد والتأثيرثانويً  اتسامح والتودد فيو يمعب دورً وال بالسمبية

 بداًل مف تولي زماـ المبادرة في توجيو أتباعو. ووسيؤ لمر يكوف مركز في إعطاء معمومات 

 القيًدة الديمقراطية: (1

، ومشاعرىـفيي تنبع مف أساليب اإلقناع واالستشياد بالحقائؽ واعتبار أحاسيس األفراد 

أفكارىـ  يوليفالقائد الديمقراطي يستأنس ب راء أتباعو و ، جعميـ يشعروف بكرامتيـ وأىميتيـو 

فعااًل في تنمية االبتكار  ااالىتماـ البلـز ويقدـ ليـ المعمومات واإلرشادات البلزمة ويمعب دورً 

طبلؽ قدرات   .وطاقاتيـ الكامنة المرؤوسيفوتحقيؽ التعاوف وا 

 دة:  أنمًط القيً  -3

ىيػة العبلقػػة بػػيف القائػػد سػػيو بظيػػور مفػاىيـ متباينػػة حػػوؿ ماتػأثرت العبلقػػة بػػيف القائػد ومرؤو 

ومرؤوسػػيو ىػػؿ ىػػي عبلقػػة تسػػمط وسػػيطرة أـ ىػػي عبلقػػة تعػػاطؼ وتػػ ٍخ أـ ىػػي عبلقػػة تجمػػع بػػيف 

 لذلؾ ظيرت أنماط وأساليب متعددة لمقيادة يمكف استعراضيا عمى النحو التالي:، العبلقتيف
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 :األوتوقراطي مطالن (3

والػنمط  المػتحكـ، أو االسػتبدادي الػنمط منيػا تسػميات عػدة األوتػوقراطي الػنمط عمػى أطمػؽ لقػد 

التػي  المعػاني معظػـ تشػمؿ أف يمكػف "أوتوقراطيػة" وكممػة الػديكتاتوري، والػنمط اآلمػر، والنمط الفردي،

 القائػد األوتػوقراطي محاولػة ىػو واحػد، محور حوؿ مجمميا في تدور والتي السابقة، التسميات قصدتيا

 يقتضػي األوتػوقراطي لمقيػادة األسػموب فيػـ فوا   لسػمطتو، يػديره الػذي التنظػيـ فػي األمػور كػؿ إخضػاع

 ما ضوء عمى مف م خذ، عميو ُأخذ وما مزاياه، ببياف األسموب ىذا تقييـ ثـ وخصائصو، أشكالو معرفة

 الخصػائص مػف عػف مجموعػة القػادة لسػموؾ المتعػددة الدراسػات كشػفت فقػد الدراسػات، عنػو كشػفت

 في تتمثؿ لسموكيـ جوىرية حوؿ سمة مجمميا في تدور األوتوقراطية، الميوؿ ذوي القادة لسموؾ الممِيزة

العمػؿ )كنعػاف  إنجػاز عمػى إلجبػارىـ مرؤوسػييـ عمػى وضػغط تحكػـ أداة الرسمية سمطتيـ مف اتخاذىـ

914:9999). 

العمػؿ  قمػة إلػى يميػؿ بطبعػو، كسػوؿ اإلنسػاف أف رضػيةف إلػى القيػادة، مػف الػنمط ىػذا ويسػتند" 

مػف  اخوفًػ يعمػؿ وتجعمػو الغيػر، عمػى واالعتمػاد لبلنقيػاد تييئػو الصػفات وىػذه المسػؤولية، مػف والتيػرب

شػراؼو  دقيقػة متابعػة إلػى يحتػاج لػذا العمؿ؛ في حًبا وليس والعقاب، الجزاء  لمتأكػد رئيسػو، مػف مباشػر ا 

 .(16:1114 " ) الربيؽ،وظيفتو بمتطمبات القياـ مف

 :األوتوقراطي النمط خًِئص - أ

 سمطاتو يفوض الو  مرؤوسيو مشاورة دوف ،منفرًدا  وخططيا المؤسسة أساسياتفيو القائد  يحدد

 مف يتنصؿ، و التحفيز معنى يعرؼ ال، و بنفسو اليامة القرارات يضعو  المرؤوسيف إلى اإلدارية

 النجاح ينسب، و مرؤوسيو مع تعاممو في وصارماً  اسياً ق يكوف، و ما مشكمة حؿ في فشؿ إذا المسؤولية

 (917:9999، المرؤوسيف )كنعاف حاجات بإشباع ييتـ ال، و لمرؤوسيو وليس لنفسو
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 :األوتوقراطي النمط تقييـ - ب

 يترتػب مػا ضػوء فػي تقييمػو يمكػف حتػى عميػو، والم خػذ القيػادي، الػنمط ىذا مزايا بياف يجب وعميو

 :يمي فيما وذلؾ ذ،وم خ مزايا مف اتباعو عمى

 :مزايً النمط األوتقراطي

 الطارئة التي الظروؼ في أو األزمات، خبلؿ التطبيؽ في ناجحاً  األوتوقراطي النمط يكوف قد

 مػع التطبيػؽ فػي األوتػوقراطي ناجًحػا الػنمط يكػوف قػد، و (469:9981 )عسػاؼ، والشػدة الحػـز تتطمب

 يخَشْوف الذيف الموظفيف مثؿ الديمقراطي، النمط معيـ ُيجدي الذيف ال المرؤوسيف مف النوعيات بعض

عدوانيػة  ميػوؿ لػدييـ الػذي المػوظفيف أو بػالنفس، الثقػة تنقصػيـ الػذيف أو المػوظفيف السػمطة، اسػتخداـ

 يمكػف ال إنجازىػا المػراد األعمػاؿ تكػوف عنػدما الػنمط ىػذا اسػتخداـ يمكػف، و (934:9999 ،)كنعػاف

 لبلجتيػاد مجػاؿ يوجد ال حيث الخبراء، بمعرفة ُدرست التي ألعماؿا وخاصة ،واحدةٍ  بطريقةٍ  إال أداؤىا

 .(953:9971،الشخصي )كيث  والرأي

 :األوتوقراطي النمط عمو مآخذ 

 يولػد، و المرؤوسػيف لػدى واالبتكػار المبػادرة روح يقتػؿمف الم خد عمػى الػنمط االوتقراطػي أنػو  

 المرؤوسػػيف شػعور إلػى يػؤدي، و (939:9999 ،قائػػدىـ )كنعػاف نحػو المرؤوسػيف لػدى الكراىيػة

 قػادة يصػبحوا لكػي المرؤوسػيف لػدى الفرصػة يضػعؼ، و نشػاط بػأي القيػاـ عف يحجموف فيـ باإلحباط،

 داخػؿ المرؤوسػيف بػيف رسػمية غيػر تجمعػات إلػى يػؤدى، وكػذلؾ (951:9971المسػتقبؿ )كيػث ،

 ذلؾ ويظير ،سيفالمرؤو  لدى المعنوية الروح انخفاض إلى يؤدى، و (469:9981 ،المؤسسة )عساؼ

 بػيف والتظممػات معػدؿ الشػكاوى وارتفػاع لمقائػد، والػوالء التعػاوف وانعػداـ ،طػبلبال رضػا انعػداـ :فػي

 "العمػؿ دوراف معػدؿ وارتفػاع مختمفػة، ألعػذار أو عػذر بػدوف يـبيػن الغيػاب معػدؿ وارتفػاع ،الطػبلب

 .(965:1191 ،)السكارنة
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 :الديمقراطي النمط .2

 االيجابي،  والنمط التشاركي، النمط: منيا ى النمط الديموقراطيتطمؽ عمjتسميات عدة ىناؾ 

 (953:9999 ،التوجييي )كنعاف أو الَبّناء والنمط

التسػمية  أصػؿ إلػى وبػالنظر لمقيػادة، الرئيسػة األنمػاط مػف الثػاني ىػو الػديمقراطي النمط ويعد"  

ديمػس : األوؿ مقطػعال، ىمػا جػزأيف مػف مكونػة يونػاني أصػؿ مػف الكممػة فػإف "ديمقراطػي" كممػة

(Demus) كراطػوس  ،الثاني والمقطع ،الحكومة أو السمطة ويعني (Kratos)   فػإفويعنػي الشػعب 

 .(96:9998 ،)حجي الشعب حكومة أو الشعب، مطةسُ  تعني الديمقراطية كممة

واتخػاذ  المشػكبلت دراسػة في المرؤوسيف ومشاركة بمشاورة القيادة أنماط مف النمط ىذا ويقوـ" 

 يبتعػد عػف أنػو كمػا مرؤوسػيو، إلػى منيا بعضاً  يفوض نماوا   القائد، يد في السمطة تركز وعدـ ارات،القر 

 الحوافز المادية ويوظؼ واإلقناع، الترغيب عمى يعتمد نماوا   العمؿ، تنفيذ في واإلرىاب العقاب أسموب

 ، وتظيػرذاتيػةً  لمعمػؿ الدافعيػة تكػوف القيػادة مػف النػوع ىػذا ظػؿ وفػى اإلنتػاج، زيػادة فػي الماديػة وغيػر

 فػي وجػود منتظمػة، بصػورة العمػؿ ويسػير العػامميف، قػدرات وتنمػو واالبتكػارات، الشخصػية الميػارات

 .(577:9999 ،)النوري "غيابو في أو القائد

مؤسسػتو  فػي واألفػراد فريػؽ، فػي عضػو أنػو مػف ينطمػؽ القائػد أف سػبؽ مػا خػبلؿ مػف ويتضػح

 يقػدمونيا لػو التػي الراجعػة التغذيػة عمػى كثيػًرا ويعتمػد إلييـ، تمعيس فيو عنده، يعمموف وال معو يعمموف

 ورفع زيادة رضاىـ أجؿ مف احتياجات مف لدييـ بما ييتـ أنو كما القيادي، وسموكو المؤسسة سير تجاه

 .المعنوية روحيـ

 : الديمقراطي  النمط خًِئص( 973:9984 ،)الياسويذكر   - أ

 .القرار وصنع التخطيط في ومع اآلخريف ُيشرؾ بؿ برأيو، ينفرد ال (9
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 .لرأيو تعصب دوف والمناقشة، الرأي إبداء بحرية يسمح (1

 .لآلخريف العمؿ في صبلحيتو مف جزءاً  يفوض بؿ بالسمطة، يستأثر ال (3

 .التنظيـ أفراد بيف المحبة مف جوٌ  يسود أف عمى يحرص (4

 .تعسؼ دوف سمطتو استخداـ إلى يمجأ (5

 .المجموعةو  القائد بيف المتبادؿ االحتراـ يسود (6

 .ولنفسو المجموعة ألفراد والوظيفي الميني النمو فرص يتيح (7

 .زمبلئو مع تصرفاتو في والذكاء والعقبلنية بالحكمة يتحمى (8

 العمؿ. عمى أو اآلخريف، حرية عمى يؤثر ال ذلؾ داـ ما األفراد، خصوصية يحتـر (9

 :الديمقراطي النمط تقييـ - ب

مػا  ضػوء فػي تقييمػو يمكػف حتػى عميػو، والم خػذ القيػادي، الػنمط ىػذا مزايػا بيػاف يجػب وعميػو

 :يمي فيما وذلؾ وم خذ، مزايا مف اتباعو عمى يترتب

 :الديمقراطي النمط مزايً

 مػف أخػرى ناحيػة مػف ويقمػؿ لتحقيقيػا، متعػاونيف ويعممػوف حسػاس القػادة بأىػدافيـ،إ مػف يزيػد

 مع لمتكيؼ أكثر قابميةٍ  ويجعميـ بينيـ، التماسؾ مف فيزيد ،أفراد الجماعات بيف والصراعات الخبلفات

 يفوضو، الفريؽ وروح واالرتياح والتعاوف والعمؿ الرضا مف جوٌ  المرؤوسيف ويسود المتغيرة، الظروؼ

 القياديػة، لممياـ والجيد لمتفرغ الوقت لو يتيح مما ميامو، مف جزء توزيع في يساعده مما السمطة القائد

 (.119:9999والبسيطة )كنعاف،  والشكمية ائيةالنواحي اإلجر  في جيده تبديد مف بدالً 

 :الديمقراطي النمط عمو مآخذ

ومنيػا  الػديمقراطي، الػنمط ىػذا عمػى م خػذال بعػض ىنػاؾ أنػو إال السابقة المزايا ىذه مف الرغـ عمى

 أوقػات األزمػات فػيخصوًصػا  لمقائػد يتيسػر ال قػد الػذي والتنظػيـ والجيػد الوقػت مػف الكثيػر يسػتمـزأنػو 
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 الػديمقراطي القائػد يقػوـ، و والمػاؿ لمجيػدومكمفًػا  ،معقػًدا أمػًرا القػرار يصػبح أف عميػو يترتػب لػذيا األمػر

 ال األفػراد أف لنػا يظيػر الػنفس الحقػوؽ، وعمػـ فػي األفػراد بػيف المطمػؽ التسػاوي أسػاس عمػى بالعمػؿ

 حيػث مف األفراد يتفاوت أف معو ينبغي مما إلى ذلؾ، وما والخبرة، والتعميـ القدرات حيث مف يتساووف

 فػي االنضػباط عػدـ مثػؿ السػمبية، الظػواىر بعػض الػنمط ىػذا عمػى يترتػب قػد، و فػييـ التػأثير أو حقيػـ،

 .(193:9989 ،)سبلمة وعبد الغفارالسريعة قؼاالمو  في سريعة قرارات اتخاذ وصعوبة لنشاطا

، القياديػة ميامػو بعػض عػف ئػدلتنازؿ القا مظيًرا تشكؿ قد الديمقراطية لمقيادة أساسية  كركيزة المشاركةو 

 القػرارات، ويفضػموف بإصػدار يتعمػؽ فيمػا وخاصػة المسػؤولية، تحمؿ يحبوف ال الناس مف الكثير ىناؾو 

 .(148:9999 ،الرؤساء ) كنعاف مف والتعميمات واألوامر القرارات إلييـ ُتصدر أف

 :الترسمي النمط -2

والقيػادة  المنطمقػة، والقيػادة الحػرة، ادةالقيػ :منيػا كثيػرة، تسػميات القيػادي الػنمط ىػذا عمػى يطمػؽ

 أف كمػا ،الغػارب عمػى الحبػؿ تػرؾ نمػط أو العنػاف، إطػبلؽ قيػادة أو الموجيػة، غيػر والقيادة الفوضوية،

 حكػـ في ويصبح القرار، واتخاذ صنع في حقو عف ويتنازؿ لممرؤوسيف، سمطاتو كؿ يفوض النمط ىذا

 مػف تػدخؿ دوف فػي التصػرؼ ليػـ الحريػة وتػرؾ ماعػة،الج عمػى السػيطرة عػدـ مػع لمجماعة، المستشار

 .(599:9999 ،القائد )النوري

 تحكمػو ال القيػادة مػف النػوع ىػذا إف حيػث القائػد، وسػمبية الفوضػى طػابع الػنمط ىػذا عمػى ويغمػب"

 في القائد تدخؿ بعدـ القيادي السموؾ مف النمط ىذا ويتميز إجراءات، أو محددة، سياسات أو القوانيف،

 قيػادة فيػي ذلػؾ، منػو طمػب إذا إال إطبلقػًا، لمعػامميف إرشػاداتو أو توجيياتػو يعطي وال األمور، مجريات

 فػي السػبب يكػوف وقػد القائد، جانب مف تدخؿ أي دوف والعمؿ التصرؼ، في مطمقة حرية لؤلفراد تترؾ

 ،)عياصػػرة "المطروحػػة بالمشػػكمة معرفتػػو عػػدـ أو القػػرارات، اتخػػاذ عمػػى القائػػد قػػدرة عػػدـ ذلػػؾ

49:1116). 
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 : الترسمي النمط خًِئص -3

 .المرؤوسيف مع االتصاالت في المفتوح الباب سياسة يتبع (9

 .(41:9996،خروفآو )عدس  العامة لؤلىداؼ وفقاً  أىدافيـ يحددوف المرؤوسيف يترؾ (1

 .العمؿ إلنجاز الحموؿ ووضع اإلجراءات، واتخاذ القرارات إصدار حرية لمرؤوسيو يترؾ (3

 .المؤسسة أىداؼ يؽبتحق كثيًرا ييتـ ال (4

 المؤسسة. في المرؤوسوف بيا يمتـز مرسومة، سياسةً  أو واضحة، فمسفةً  لمعمؿ يضع ال (5

 مف ًبامناس يرونو ما يسمكوف والمرؤوسوفواجباتيـ  أداء في المقصريف المرؤوسيف مع يتساىؿ (6

 .نظرىـ وجية

 وضعؼ الفاعمية؛ ت،المناقشا وكثرة التخطيط، وعدـ باالرتجاؿ، بالمرؤوسيف اجتماعاتو تتسـ (7

 .(386:1119،ممزمة )سميماف  ليست قراراتيا ألف

 :الترسمي النمط تقييـ -2

 :كالتالي وىي وم خذه، همزايا بيافو  الترسمية القيادة نمط تقييـ يتطمب

 :الترسمي النمط مزايً

 ألف تفػويض التعميـ؛ مف عاؿٍ  مستوىً  عمى العامموف يكوف عندما اناجحً  الترسمي النمط يكوف 

، المفوَّضػة اسػتيعاب الواجبػات عمػى قػادرةً  تكػوف عاليػةٍ  كفػاءاتٍ  إلػى يحتػاج واسػع، نطػاؽ عمػى السػمطة

 لػدييـ، جيػدٍ  ببػذؿ أقصػى يقوموا أف إلى مرؤوسيو  القيادة في الترسمي النمط يطبؽ عندما القائد يدفعو 

 تحمػؿ فػي خبػرة كسػبوويُ  عمػى نفسػو، االعتمػاد فرصػة لممػرؤوس يتػيح ممػا بيػـ، لثقتو أىؿٌ  أنيـ إلثبات

 .(191:9999 ،الصائبة )كنعاف القرارات إصدار عبر المسؤولية
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  :الترسمي النمط عمو مآخذ

 تخطػيط مػف اإلدارة بعناصػر الػنمط ىػذا يأخػذ ال، و مكتػرث وال مباؿٍ  غير كشخص لمقائد ُينظر 

اشراؼ وتنسيؽ، وتنظيـ،  القيػادة مػف الػنمط ىذا يكسب ال، و والفوضى االضطراب مما يسبب وتقويـ؛ و 

 عمػى القػدرة وعػدـ بالضػياع، ويشػعروف أدائيػـ ، بمسػتوى يرتفػع وال جديػدة، وميػارات خبػرات الطمبػة

 التوجيػو وُيفتقػد (18:1119 ،والنػوع )عطيػوي الكػـ فػي متدنيػة العمػؿ نتػائج تكػوف، و اأحياًنػ التصػرؼ

ويرجػع  زمبلئػو، عمػى السػيطرة فػرد كػؿ يحػاوؿ حيػث الجػودة مسػتوى ويػنخفض الفعالػة، والرقابػة السػميـ

 .(563:1115 ،باألمف )العمياف الجماعة أفراد إحساس عدـ إلى العدواني السموؾ

 السريع واالنفجار التطور يناسب قد الديمقراطي النمط أف يرى الباحث فإف سبؽ، ما ضوء في

 عميػو أف يجػب طػورالت ىػذا مواكبة القائد الطالب يستطيع كيلو  لممعمومات، المستمر والتدفؽ المعرفي

 القيػادة عمميػة فػي منيػا واالسػتفادة المعرفػة، بيػذه اإللمػاـ أجػؿ مف بيـ ويستعيف زمبلئو الطبلب يشرؾ

 سػويًا بطريقػة يعممػوف فالطمبػة م خػذ، مػف عميػو مػا تفػوؽ مزايػا الػديمقراطي لمػنمط أف كمػا ،اوفاعميتيػ

 الكشؼ يساعد في مما العمؿ، رؽط واختيار األىداؼ وضع في يشتركوف حيف أعظـ، وبفعالية أفضؿ

بػداعاتيـ،و  مواىبيـ عف ولكػي يكتػب ليػذا النػوع النجػاح فػي بيئػة  وفاعميتػو، القػرار اتخػاذ فػي ويسػاعد ا 

 بأىمية وترسي ،  إيمانيـ عمى ىذا النوع مف القيادة  الطبلبالنشاط الطبلبي البد مف تكثيؼ تدريب 

  .مدرسةال والوالء إلى واالنتماء العمؿ، في المشاركة

 عنًِر القيًدة: -1

 عناصر القيادة في النقاط التالية. (991:1116 )عياصرة وحجازيف، يذكر

 .القيادة عناصر أىـ مف القائد: وُيعد - أ

ولدييـ  الجماعية، وحدتيـ يدركوف األفراد مف مجموعة مف تتألؼ وحدة العمؿ: وىي جماعة - ب

 .تجمعيـ التي البيئة إزاء متحدة بطريقة بالفعؿ، يعمموف أو العمؿ عمى القدرة
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 ومرؤوسيو. القائد بيف التفاعؿ فيو يتـ الذي المجاؿَ  الموقؼ: وُيعد - ت

 القائد بيف العبلقات تتحدد ضوئيا  في  التي والتعميمات القواعد والتعميمات: وىي النظـ - ث

 والمرؤوسيف.

 واردالم استخداـ  خبلؿ مف أجميا، مف المؤسسة تعمؿ التي األىداؼ: وىي بمثابة النتائج - ج

 المتاحة. والطاقات والبشرية المادية

 :القيًدة : أهميةثًلًتً

القيادة ال بد منيا حتى يقاـ العدؿ ويحاؿ دوف أف يأكؿ القوي الضعيؼ، أنيا حمقة الوصؿ  

المتمثمة في القوة التي تتدفؽ لتوجيو الطاقات بأسموب متناسؽ، يضمف عمؿ العامميف بيف خطط 

 (.42: 2002مية)السويداف وباشراحيؿ، المنظمة وتصوراتيا المستقب

والقيادة بالنسبة لمجيش أو الجماعة كالرأس لمجسد، فيي العقؿ المدبر لممعركة، والروح المسيطر 

عمييا، تحدد األىداؼ، وتجمع المعمومات، وترسـ الخطط، وتصدر التعميمات، بيا يرتبط نجاح 

لنصر، كما أف وجود القيادة دليؿ عمى سيادة العمؿ وفشمو، وعمييا يتوقؼ الجزء األكبر مف تحقيؽ ا

النظاـ، واتحاد الجماعة، وفي ذلؾ قوة، أما فقداف القيادة فيعني فساد النظاـ لتفرؽ قيادتيا، واختبلؼ 

وجيات نظر القائميف عمييا، إذ ال يمكف لجماعة أف تعمؿ ببل قيادة تنظـ العمؿ، وتحدد األىداؼ 

إلييا عند أي أمر يحتاج إلى إيضاح وإلزالة أي خبلؼ حوؿ أمر  والوسائؿ، وتتابع التنفيذ، ويرجع

 (.643 -642: 2003مف األمور)العقبل، 

والناس عمى ديف مموكيـ، يقوؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو مؤكدًا ىذا المعنى: "إفَّ الناس 

: "إفَّ اهلل ليػزَع ال يزالوف ُمستقيميف ما استقامت ليـ أئمُتيـ"، ويقوؿ عثمػاف بػف عفػاف رضػي اهلل عنػو

 بالسمطاف ما ال يزع بالقرآف".
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 :يمي مًك وهي القيًدة أهمية( 5:2112العسًؼ،  ( ويذكر

 .المستقبمية وتصوراتيا المؤسسة خطط وبيف العامميف، بيف الوصؿ حمقة القيادة تعتبر (9

 .والسياسات واالستراتيجيات المفاىيـ كافةُ  داخميا تنصير التي البوتقة ىي (1

 .اإلمكاف قدر السمبية الجوانب وتقمص المؤسسة، في االيجابية وىالق تدعـ (3

 .اآلراء بيف والترجيح الخبلفات، وحسـ وحميا، العمؿ، مشكبلت عمى السيطرة عمى تعمؿ (4

 يتخذوف األفراد أف كما لممؤسسة، مورد أىـ باعتبارىـ ورعايتيـ، وتدريبيـ األفراد بتنمية تقـو (5

 .ليـ قدوة القائد مف

 .المرسومة األىداؼ تحقيؽ سسةلممؤ  تسيؿ (6

 خًِئص وِفًت القًئد:رابًعً: 

بيػا  ّيػزمف األشخاص بعض الخصائص والسمات والمميزات التػي ال يتم اهلل قد منح قمةً  فّ إ 

ويمكف إجماؿ ىذه  ،والتأثير في سموؾ أفرادىا ةعاقيادة الجملمات ىي التي تؤىميـ غيرىـ، وىذه السّ 

الميػػارة ، اإليمػػاف بػػالقيـ، الثقػػة بػػالنفس ،طبلقػػة المسػػاف ،سػػرعة البدييػػةالػػذكاء و   السػػمات فيمػػا يمػػي:

المقدرة عمى اإلقنػاع ، السرعة في اختيار البدائؿ المناسبة، الحـز، القدرة عمى التكيؼ، وحسف األداء

يجػادالمقػدرة عمػى التنسػيؽ و ، االستعداد الطبيعي لتحمؿ المسػئولية، والتأثير الوحػدة وتحقيػؽ التػرابط  ا 

الحكػػـ الصػػائب ، الميػػارة فػػي إقامػػة اتصػػاالت وعبلقػػات جيػػدة داخػػؿ التنظػػيـ وخارجػػو، خػػؿ التنظػػيـدا

حب  ،وجود الدافع الذاتي لمعمؿ واإلنجاز ،النضج العاطفي والعقمي، األمانة واالستقامة،عمى األمور

 يػػػة التػػػيوالسػػػمات والصػػػفات القياد ،القػػػدرة عمػػػى الفيػػػـ لؤلمػػػور، العمػػػؿ واإللمػػػاـ بجوانبػػػو ونشػػػاطاتو

ال تكفػػي لظيػػور القائػػد بػػؿ ال بػػد مػػف اقتنػػاع الجماعػػة بيػػذه السػػمات والقػػدرات.  شػػخص مػػا اكتسػػبيا
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)الرقػػػب  التكامػػػؿ مػػػع أفػػػراد الجماعػػػة وجػػػدفالقائػػػد النػػػاجح ىػػػو الػػػذي يسػػػتطيع أف يحػػػدث التفاعػػػؿ وي

،6:1115.) 

  :ِفًت القيًدة اإليجًبية والقًئد الفًعؿ( 263: 2111ويَدد )األغً،

 ع القائد نفسو موضع مرءوسيو ويتحسس األمور كما يرونيا ويشعروف بيا.أف يض .9

البد أف يبتعد القائد عف الموـ والتقريع العمني الذي يجرح المشاعر وينتج عنو البغضاء  .1

 والحقد.

 سيف بقدرات القائد ألنيـ سيكتشفوف ىذه القدرات.ؤ عدـ إيياـ المر  .3

 يسيؿ الوصوؿ إليو والوصوؿ إلييـوسيو حتى ؤ البد لمقائد أف يكوف قريب مف مر  .4

يؤدي إلى  مما اإلحساس والتعاطؼ والرعاية والقدرة عمى فيـ حاجات األفراد ورغباتيـ

 .السموؾ الصحيح في التعامؿ وزيادة اإلنتاج

 الثقة ألف نقص الثقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير كاممة مما يؤدي إلى آثار سيئة. .5

 الوقت وأف يستعممو بكفاءة. يجب عمى القائد أف يحسف استخداـ .6

 يجب أف يمتمؾ القائد حسًا لمفكاىة والدعابة. .7

 . يكونوا ممف يمكف االعتماد عمييـ القادة يجب أف .8

 : ( 283- 279: 1988)الشيبًني، وهنًؾ خًِئص عًمة لمقيًدة يذكرهً 

 أف القيادة تعتبر مف الظواىر والمناشط االجتماعية التي ال تظير وال تتحقؽ إال في (9

جماعة، ومف أىـ شروطيا وجود جماعة مف ثبلثة فأكثر، ووجود ىدؼ مشترؾ ألفراد 

 الجماعة.
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 ف القيادة ىي حصيمة جيد القائد وجيد األتباع معًا، وليست قاصرة عمى جيد القائد وحده.إ (1

 .إف القيادة ليست أمًرا مطمًقا، بؿ ىي نسبية ترتبط بالموقؼ المّعيف الذي تظير فيو (3

 ة بمعنى أف القائد في ميداف معيف قد ال يكوف قائدًا في ميداف آخرالقيادة نوعي (4

 : سمات القيادة:خامًسا

: 1117،السمادونيمنيـ )و   الناجح القائد في توافرىا يجب صفات حددوا وكتّاب دراسات ىناؾ

 هىذ أىـ ومف الناجح القائد في معينة سمات توفر تتطمب القيادة وكفاءة فعالية إف ذكر الذي (115

 :السمات

 أكثػر يكػوف أف إلػى أميػؿ القائػد وأف زًا،متميػ الجسػمي المظير يكوف حيث:  الجسمية السمات (9

 .أتباعو مف انشاطً  وأوفرحيوية 

– العقمػي) العػاـ الػذكاء فػي األتبػاع مػف اتفوقًػ أكثػر القائػد یكون  :والمعرفم  العقليمة السممات (2

 .(الوجداني– االجتماعي

 إدارة عمػى ةر والقػد االنفعػالي والنضػج االنفعػالي بالثبػات ائػدالق يتصػؼ: االنفعاليمة السممات (3

 .أتباعو انفعاالت وضبط وضبطيا، الذات

 عمػى والقػدرة األعضػاء بػيف التعػاوف روح وتشػجيع بالتعػاوف القائػد يتسػـ: االجتماعيمة السممات (4

 أعضػاءب االحتفػاظ عمػى أقدر أنو كما األتباع، بيف والمرح الفكاىة وروح الجماعة، مع التعامؿ

 .أنفسيـ في وثقتيـ فيو ثقتيـ وكسب مشاعرىـ، مراعاة الجماعة

 والتمتع السمعة وحسف واألمانة ، بو واإللماـ العمؿ ومعرفة الوقت، عمى المحافظة: أخرى سمات

 . والتواضع واإلنسانية الروحية بالقيـ والتمسؾ حسنة شخصية بعادات

القائػد ولكنيػا فػي ىػذه الحالػة عوامػؿ وىناؾ مجموعة مف الخصائص المفػروض توافرىػا فػي 

شخصػػػػية وفػػػػي غالػػػػب األحػػػػواؿ عوامػػػػؿ موروثػػػػة ولكػػػػف يمكػػػػف تطويرىػػػػا، كالقػػػػدرة العقميػػػػة، والتفكيػػػػر 
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اإلبداعي، والقدرة الجسدية التي يستمزميا ساعات النشاط الطويمة، والقدرة عمى إصدار أحكاـ سيممة 

النفسػي  اليػدوءعمػى المرؤوسػيف وتػوجيييـ، و  وبعيدة عف الخيػاالت واألوىػاـ، والثقػة بػالنفس ليسػيطر

 (83: 2002واالبتعاد عف الغوغائية )العمايرة، 

تميػز  التػي القيادية لمسمات معيف نمط أو نسؽ يوجد ال أنو يستنتج الباحث سبؽ ما ضوء فيو 

 موبوالمط ،واحد رجؿ في لمقائد البلزمة الصفات كؿ تجتمع أف النادر مف أنو كما ، القادة عامة بصفة

 التػابعيف سػموؾ األفػراد عمػى التػأثير  ليسػتطيع والشػجاعة، والمقػدرة الػذكاء بػيف يػوازف أف النػاجح لمقائػد

ظيػار عبلقػات بنػاء طريػؽ عػف  طػاعتيـ لكسػب وذلػؾ ومصػالحيـ، لمشػاعرىـ واالحتػراـ رالتقػدي وا 

 .العمؿ في المرجوة األىداؼ لتحقيؽ لموصوؿ وتعاونيـ ووالئيـ  واحتراميـ

 :القيادة أسلوب تحدد التي االعتبارات :سادًسا

 يميػؿ مػا ومػدى القائػد شخصػية ىػو القيػادة أسػموب عميػو بناء يتحدد الذي الرئيس العامؿ أف شؾ ال

 منيػا القيػادة أسػموب تحدد التي األخرى االعتبارات بعض وىناؾ التحرر أو السيطرة أو التسمط مف إليو

 76:2001) )عطيوي،ما ذكرىا:

 مػع العمػؿ حريػة عمػى يقػوـ الػذي الترسػمي، األسػموب تباعا األفضؿ مف يكوف قد: السف عًمؿ -9

 .السف لصغار أنسب األوتوقراطي األسموب يكوف بينما السف في الكبار

 األسػموب واسػتعماؿ نػاثلئل األوتػوقراطي اسػتعماؿ األفضػؿ مػف يكػوف قػد :الجػنس عًمػؿ -1

 .الذكور مع الترسمي أو الديمقراطي

 يتمتعػوف الػذيف المرؤوسػيف مػع الترسمي أو الديمقراطي األسموب ستعماؿا يمكف: الخبرة عًمؿ -3

 حػديثي مػع األوتػوقراطي األسػموب اسػتخداـ األفضػؿ مػف يكػوف قػد أنػو حػيف فػي كبيػرة، بخبػرة

 .بالعمؿ العيد



 

 

18 

 

 الجماعي، التفكير وذي المتعاوف الشخص مع الديمقراطي يجدي األسموب الشخِية: عًمؿ -4

 أفضػؿ الترسػمي األسػموب ويكػوف ، العػدواني الشػخص مػع وتوقراطياأل األسموب يجدي بينما

 العمػؿ يرغبػوف الػذيف االنطػوائييف أو االنعػزالييف مثػؿ الفرديػة النزعػة ذات الشخصػيات مػع

 بمفردىـ.

 : القيًدة واإلدارة والرئًسة:سًبًعً

مػة ال تعػدو إف القيادة في مفيوميا العاـ أعـ وأوسع مف مفيـو اإلدارة، حيػث إف اإلدارة العا

أف تكوف مجااًل مف مجاالت الحياة الكثيرة التي تظير فييا القيػادة وتحتػاج إلػى ىػذه القيػادة، وليسػت 

السياسػػة والتربيػػة والنشػػاط االجتمػػاعي والنشػػاط االقتصػػادي والنشػػاط العسػػكري إال بعػػض المجػػاالت 

نػػوع مجاالتيػػا )الشػػيباني، األخػػرى التػػي تظيػػر فييػػا القيػػادة وتحتػػاج إلػػى ىػػده القيػػادة، وىػػي تتنػػوع بت

1988 :267.) 

فالمػػدير: يقػػوـ بػػاإلدارة ويسػػاعد عمػػى اسػػتمرار العمػػؿ ويعتمػػد عمػػى السػػيطرة ويػػؤدي األشػػياء 

بطريقػػػة صػػػحيحة، أمػػػا القائػػػد: فيقػػػـو بالتجديػػػد، وينمػػػي ويطػػػور، ويعتمػػػد عمػػػى الثقػػػة، ويفعػػػؿ الشػػػيء 

بلقتػػو باألتبػػاع بالعبلقػػة اإلنسػػانية ( باإلضػػافة إلػػى أف القائػػد تتسػػـ ع55: 2000الصػػحيح )ديمػػاس، 

 والعاطفية، بخبلؼ المدير والذي يتعامؿ مف خبلؿ العمؿ اإلداري الجاؼ.

إف القيادة واإلدارة كبلىما ميـ، فالقيادة وحدىا تجعمنا نعيش فػي عػالـ المسػتقبؿ والعبلقػات، 

نػا نبتعػػد عػف األىػػداؼ ونيمػؿ اإلنجػػاز الفػوري الػػذي بدونػو ال يمكػػف أف نسػتمر، واإلدارة وحػػدىا تجعم

البعيدة والصورة الكمية والربط بالقيـ والمبادئ وقد ننسى كذلؾ العبلقات اإلنسانية في خضـ االىتماـ 

 (.60: 2002باالنجاز )السويداف وباشراحيؿ، 

أمػػػػا الرئاسػػػػة فيػػػػرى الباحػػػػث أنيػػػػا تختمػػػػؼ عػػػػف القيػػػػادة وذلػػػػؾ ألف الرئاسػػػػة سػػػػمطة وميمػػػػة 

مػف خػبلؿ االنتخابػات مػثبًل، بخػبلؼ القائػد الػذي حصػؿ عمػى إجمػاع وصبلحيات منحيا لو القػانوف 
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مف أتباعو، وأيضًا القائد لديو مجموعة صفات أىمتو لكي يكوف قائدًا ولديو قدرة التأثير عمى أتباعو، 

 أما الرئاسة فيكوف تأثيره فييا مف خبلؿ سمطٍة وقراراٍت.

 :القيًدة نظريًتثًمًنً: 

أسػباب  تعػزو نظريػات فينػاؾ ،القائػد نجػاح عوامػؿ تفسػير حػوؿ القيػادة نظريػات تباينػت لقػد

 تعػزو ذلػؾ أخػرى نظريػات ىنػاؾ بينمػا ،القائػد يمتمكيػا معينػة خصائص أو وصفات سمات إلى نجاحو

 تطور يمكف تتبع وعميو ،الموقؼ إلى ذلؾ تعزو أخرى نظريات يوجد بينما، و لمقائد القيادي السموؾ إلى

 اآلتية: المداخؿ في القيادة نظريات

 نظرية الرجؿ العظيـ: .3

 النظريػة ىػذه وتسػتند ،" الموىػوب القائػد نظريػة "وتسػمى أيضػا القيػادة فػي النظريػات أقػدـ مف

 أيشػيء فطػري،  القيػادة بػأف الوراثػة نظريػة أنصار حيث يرى الجسمية، والصفات الوراثة عمى عامؿ

 معينة جسمية صفات توفر ضرورة مىع تقوـ الجسمية الصفات نظريةو  ،يصنعوف وال يولدوف القادة أف

 (.585:9981،  )عبلقي فعاؿ قيادي بدور يقوـ لكي القائد في الفرد

 إطػار فػي ظيػرت التػي وىػي عشػر، الثامف القرف في أوروبا في النظرية ىذه أفكار سادت وقد

 مػف محػدود عػدد فػي محصػوروف أنيػـ عمػى القػادة إلػى النظريػة ىػذه منظػرو نَّظر وقد الفردي، المدخؿ

 جػذرًيا تغييػًرا التػاري  تغييػر فػي وبالتػالي المجتمػع، شخصػية تحديػد فػي يسػيموف أنيػـ كمػا ، العػائبلت

 . (319:9999،)كنعاف 

 عمػى طػرأت التػي العميقػة الجوىريػة التغييػرات بػأف القائػؿ االفتػراض عمػى النظريػة ىػذه تقػوـو 

 تشػبو عاديػة غيػر فػذة وقػدرات مواىػبب ولػدوا أفػراد طريػؽ عػف تحققػت إنمػا اإلنسػانية، المجتمعػات حياة

 .التػاري  مػر عمػى كثيػريف أنػاس فػي تتكػرر ال والقػدرات المواىػب ىػذه وأف السػحر، قػوة مفعوليػا فػي

 ونبػرة الييئػة،) فػي تتمثػؿ فسػيولوجية جسػمية سػمات بػيف مػا الموروثػة القياديػة السػمات ىػذه وتتػراوح
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لى( و والوسامة والحجـ، الصوت،  المبػادرة، عمػى والقػدرة بػالنفس، والثقة حماسة،ال) مثؿ نفسية سمات ا 

 كالػذكاء،) عقميػة وسػمات (والشػجاعة الجيػد، والخمػؽ لئلنجػاز، الحاجػة وتػوفر االجتمػاعي، والنضػج

 .(44:1119 ، )مغاري (سمات مف ذلؾ إلى وما والتحميؿ ر،التفكي عمى والقدرة

 : السمًت نظرية .2

أو  الصػفات مػف مجموعػة إلػى القيػادة نشػأة ترجػع أنيػا ،السػمات نظريػات يميػز مػا أبػرز إف

 ظاىرة تفسير النظرية ىذه وتحاوؿ، قائًدا يكوف كي الفرد في توفرىا يجب التي ،الشخصية الخصائص

 الو  يولػدوف القادة بأف النظرية وتعتقد ،لمقادة الناجحيف المشتركة السمات عف الكشؼ خبلؿ مف القيادة

 .(48 1999:،المصري (المستمر والتدريب ،الخبرة ف خبلؿم تكتسب القيادية السمات وأف يصنعوف،

 الخصػائص عػف النظريػة ىػذه وتبحػث السػائدة، النظريػات مػف القيػادة في السمات نظرية تعدو 

 .غيرىـ عف القادة تميز التي والذىنية واالجتماعية الشخصية

ظػاىرة  يرلتفسػ الفػردي المػدخؿ إطػار فػي ظيػرت التػي المحػاوالت أولػى النظريػة ىػذه وتعتبػر

 أف فاعمية أساس عمى النظرية ىذه تقوـ حيث الناجحيف، لمقادة المشتركة السمات عف والكشؼ القيادة،

 فػي مػا تػوافرت إذا ويمكػف ، غيػره عػف القائػد شخصية بيا تمتاز معينة سمات توفر عمى توقؼت القيادة

 مػف مجموعػة عػف لمكشػؼ دراسػات ظيػرت ذلػؾ ضػوء وعمػى ناجًحػا، قائػداً  منػو تجعػؿ أف مػا شػخص

 وروح وتحمػؿ المسػؤولية، نجػاز،اإل وميػارة القياديػة، القػدرة أىميػا مػف لمقائػد، المشػتركة السػمات

 .(315:9999 ، كنعاف ) الموقؼ ـتفيُّ  عمى والقدرة االجتماعية، والمكانة المشاركة،

 القائػد فػي تتػوافر وخصػائص صػفات عمػى تؤسػس القيػادة أف (1119، ) مغػاريويضػيؼ  

 الدراسات أشارت وقد عمييا، التعرؼ ويمكف وممموسة عادية الصفات وىذه أقرانو، بقية عف بيا ويتميز

 باألناقػة، وييتمػوف القامػة، وبطػوؿ جيػدة، بصػحة يتمتعػوف القػادة أف إلػى الصػفات بيػذه اىتمػت التػي

 ،الثبػات :مثػؿ الشخصػية الصػفات بػبعض ويتصػفوف زمبلئيػـ، بػاقي مػف ذكػاء وأكثػر الجيػد، والمظير
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 الصػفات تعػد النظريػة ىػذه فػإف وبػذلؾ القػرارات، اتخػاذ فػي التػردد وعػدـ والطمػوح، والجػرأة، المبػادرة،

 لتػولى تؤىمػو أو أىمتػو التػي وىػى أعمالػو، فػي القائػد لنجػاح األساسػي المعيػار ىػي الذاتيػة والخصػائص

 النػاجح فالقائػد ، لحيػاةا فػي وتمرسػو القائػد خبػرة عمػى النظريػة ىػذه وتؤكػد جماعتػو، بيف القيادي المركز

 (45:1119 ، ) مغاريأفرادىا قيادة ةوممارس الجماعة في القيادية سماتال يكتسب الذي

تبنػػػى الباحػػػث نظريػػػة السػػػمات لمػػػا ليػػػا عبلقػػػة وطيػػػدة بموضػػػوع الدراسػػػة وىػػػي السػػػمات  وقػػػد 

 ي.القيادية والمسئولية االجتماعية لممشاركيف وغير المشاركيف في جماعات النشاط الطبلب

 الموقؼ: نظرية .1

 األسػموب ناحيػة مػف أو بيػا يتمتػع التػي السػمات ناحيػة مػف بالقائػد السػابقة النظريػات اىتمػت

 تحميػؿ فػي كافيػة غيػر النظريػات ىػذه أف الكتػاب بعض واعتبر، القيادة عممية في يتبعو الذي والسموؾ

 .القيادة فعالية

 ،الجماعػة مػع يػتبلءـ بمػا وتكييفػو ،وأسػموب تعػديؿ عمػى يقػدر الػذي القائػد ىػو النػاجحوالقائػد  

 وأسػموبو القائػد بشخصػية تتػأثر القيػادة فعاليػة نجػد وبػذلؾ ،معػيف موقػؼ لمعالجػة محػدد وقػت خػبلؿ

 يؤثر ألنو القيادة عممية عمى التأثير في كبيرة أىمية لو والموقؼ، والحالة والموقؼ الجماعة وبشخصية

 إلى منظمة مف تختمؼ القيادية المواقؼ إف وحيث منو مطموب ىوما  انجاز في القائد قدرة مدى عمى

 والميػارات العمػؿ، ونوعيػة العمػؿ، حجػـ يػثح مػف منظمػة كػؿ لظػروؼ انظػرً  وذلػؾ أخػرى، منظمػة

 تيػتـ الدراسػات بػدأت فقػد القيػادة، نوعيػة تحديػد فػي  ابػارزً  ادورً  تمعػب التػي المحيطػة البيئيػة والظػروؼ

 .(17:1191، ناصر( المنظمة في تمفةوالمؤثرات المخ العوامؿ مف بالعديد

 تصػرفو حسػف عمػى كبيػر حػد إلػى يعتمػد نجػاح مػف القائػد يصػيب ما أف النظرية ىذه ترى كما

 فػي الحقيقيػة عػف اإلمكانػات وتكشػؼ القيػادات، تبػرز التػي ىػي ىنا فالمواقؼ ،المختمفة المواقؼ حياؿ

 ال وبػذلؾ معػيف قيػادي بموقػؼ نسػبيةوخصػائص  بسػمات تػرتبط الموقػؼ وليػدة القيػادة أف أي، القيػادة
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 القػوؿ ومجمػؿ، يتطمبيػا الذي الموقؼ في إطار تقررىا ولكنيا لمقائد، السمات أىمية النظرية ىذه تنكر

 توصػؿ ما مع وىذا يتفؽ ،اإلداري والموقؼ الشخصية السمات بيف الربط عمى تقوـ الموقؼ نظرية أف

 فػي سػموكو وبػيف الشخصية والفسيولوجية القائد اتسم بيف واضحة عبلقة وجود مف النفس عمماء إليو

 .(31:9983 ، دمعة( المختمؼ المواقؼ

 التفًعمية: النظرية .3

بتفاعػؿ  وتيػتـ ومرؤوسػيو القائػد بػيف اجتمػاعي تفاعػؿ عمميػة القيػادة التفاعميػة النظريػةتعتبػر 

 ،عػة )كنعػافالجما خصػائص ومتطمبػات الموقؼ، وعناصر لمقائد، الشخصية السمات ىي ثبلثة أبعاد

366:9999). 

 سػبقتيا، التػي النظريػات بيػا نػادت التػي المتغيػرات بػيف التفاعػؿ فكػرة عمػى النظريػة ىػذه تقػوـو 

 النظريػة وتعطػي امًعػ الوظيفيػة والعوامؿ الموقفية والظروؼ الشخصية السمات االعتبار في تأخذ فيي

دراؾ ولآلخػريف لنفسػو القائػد إلدراؾ كبيرة أىمية  النظريػة ىػذه مفيػوـ فػي اً إذ والقيػادة، ائػدلمق اآلخػريف وا 

 مػف  القيػادة وتعػد، اجميًعػ ايمػبين التفاعؿ وعمى الوظائؼ وعمى المواقؼ وعمى الشخصية عمى تتوقؼ

 .(47:1119 ،)مغاري جتماعىا تفاعؿ عممية النظرية ىذه نظر وجيو

 القائػد، شخصػية التفاعػؿ بػيف أسػاس عمػى تتحػدد الفعالػة القيػادة خصػائص أف جػوردف ويػرى

 القػوى ىػذه بيف عمى التفاعؿ أساًسا تقوـ  القيادة أف باعتبار المرؤوسيف ومتطمبات الموقؼ، وعناصر

 فشػميا، أو القيػادة نجػاح مؤثر في كعامؿ المرؤوسيف أىمية عمى تؤكد النظرية ىذه فإف ولذلؾ ،الثبلث

دراؾ والجماعػة القائػد بػيف المتبػادؿ التفاعػؿ عمػى تركػز كمػا   ، )معػوض الجماعػة إزاء هلػدور  القائػد وا 

(295:2000. 
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 :الوظيفية النظرية .5

 بيػا القيػاـ الجماعػة عمػى يتعػيف التػي واألعمػاؿ الميػاـ دراسػة عمػى الوظيفيػة النظريػة تركػزت

 فػي التنظيميػة الناحيػة مػف القائػد ودور األعمػاؿ، ىػذه فػي عضػوٍ  كػؿ دور ودراسػة أىػدافيا، تحقيػؽل

 والميػاـ المسػؤوليات توزيػع بكيفيػة النظريػة ىػذه أصػحاب وييػتـ دافيا،أىػ بمػوغ عمػى الجماعػة سػاعدةم

 .(54:9984 ،مرعي وبمقيس ( الجماعة أفراد بيف القيادية

 إلى تنظر النظرية ىذه لكوف الميتميف، بعض مف النظرية ليذه االنتقادات توجيو تـ المعني وبيذا     

 القائػد، ىو واحد شخص يد في القيادية لوظائؼا كؿ تحصر كما ،فقط تنظيمية وظيفة بوصفيا القيادة

 ورمػًزا لمسػموؾ، أعمػى ومػثبلً  والعقػاب، لمثػواب ومصػدًرا الصػراع، في وحكًما لمخبرة، مصدًرا يكوف الذي

 أعضػاء وقػيـ والمعتقػدات فكػاراأل مصػدر أنيػا خػبلؿ مػف القائػد أيديولوجيػة إلػى ينظػر كمػا لمجماعػة،

 .األحياف أغمب في الجماعة

 : فات الشخصيةنظرية ص .6

تؤكػػد نظريػػة الصػػفات الشخصػػية وجػػود صػػفات جسػػدية أو عاطفيػػة أو اجتماعيػػة أو فكريػػة 

ولقػد شػاعت ىػذه النظريػة  ،تميز القادة الفعاليف عف غيػرىـ مػف األشػخاص اآلخػريف والقػادة العػادييف

القيػػادة ولقػد ثبػت فشػؿ دراسػات صػفات  ،ات مػف ىػذا القػرفيات والخمسػينيػخػبلؿ الثبلثينػات واألربعين

ولػف تسػتطيع ىػذه النظريػات  ،وأنو ال توجد عممية أية سمات واضحة تميز القائد النػاجح مػف الفاشػؿ

وضع قائمة بالصفات األساسية لمقائد أو وضع أولوية ليذه الصفات رغػـ ذلػؾ فػإف بعػض الدراسػات 

لشخصػية التػػي الحديثػة تشػير إلػى وجػود عبلقػات إيجابيػة بػيف الفاعميػة اإلداريػة وعػدد مػف الصػفات ا

 (.113:9981)النجار، والثقة بالنفس والفردية المبادأة و كفاءة اإلشراؼ الذكاء و تشمؿ 

في جماعات  ايمكف أف يتـ تطبيقي ةمثالي نظرية في القيادةخبلصة القوؿ، أنو ال يوجد 

ى إف التعرؼ عم الجماعة، ووبما يخدـ جميع المواقؼ المتعددة والمختمفة داخؿ النشاط الطبلبي 
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والظروؼ التي تحيط بيا مف األمور الميمة، والتي تشكؿ الخطوة األولى نحو الجماعة ظروؼ 

 .اأف تقوـ بتبنيي الجماعةة، أي الذي ينبغي عمى إدارة لمجماع والمناسب النظريةالوصوؿ إلى 
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ػاضطبحثػاضثاظي:ػاضطدئوضغظػاالجتطارغظ.

 

  مفهـو المسئولية االجتمًعية 

 المسئولية  وأنواع مستويًت 

  المسئولية االجتمًعيةوعنًِر أركًف 

 مجًالت المسئولية االجتمًعية  

 المسممة والشخِية االجتمًعية المسئولية 

 االجتمًعية المسئولية تنمية في المدرسة وجمًعًت النشًط الطالبي دور 

 االجتمًعية لممسئولية األخالقي االعتالؿ 

 القيًدة والمسئولية االجتمًعية 
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المسئولية االجتماعية واحدًة مف دعائـ الحياة المجتمعية اليامة، فيي وسيمة لمتقدـ  ُتعتبر 

بؿ إف التنمية والتقدـ البشري يقوماف عمى المسئولية االجتماعية، حيث تقاس  الفردي والجماعي،

قيمة الفرد في مجتمعو بمدى تحممو المسئولية تجاه نفسو وتجاه اآلخريف؛ إذ يعتبر الشخص 

ف الفرد والمجتمع يتشارك، و ؿ عمى قدر مف السبلمة والصحة النفسيةالمسئو  ف في اف ويتفاعبلا 

رب  تعاليـدوار واضحة حسب األنظمة التي قسمتيا ورسمتيا البشرية أو حسب أتحمؿ المسئولية و 

وفي تعاليـ اإلسبلـ وتوجيياتو الكثير مف األصوؿ والمبادئ  ،العزة والجبللة في كتابتو وشريعتو

عية إلى صحوة الضمير االجتماعي واإلحساس بالمسئولية نحو الشخص والمجتمع بؿ والكوف الدا

كمو وقد جاء في اليدي النبوي أحاديث وتوجييات كثيرة تؤكد عمى المسئولية فقد قاؿ صمى اهلل 

 في راعٍ  والرجؿ رعيتو، عف ومسئوؿ راعٍ  اإلماـ رعيتو، عف مسئوؿ وكمكـ راعٍ  كمكـ) :عميو وسمـ

 ماؿ في راعٍ  والخادـ رعيتيا عف ومسئولة زوجيا بيت في راعية والمرأة رعيتو، عف ومسئوؿ وأىم

 ومسمـ( 8/401) البخاري] عميو متفؽ ،(رعيتو عف ومسئوؿ راعٍ  وكمكـ رعيتو، عف ومسئوؿ سيده

(3/4141). 

 تعمػؿ يػثح والمجتمعػات، لؤلفػراد الحيػاة اسػتقرار فػي ىاًمػا ادورً  االجتماعيػة المسػئولية وتمعػب

نحػو  ومسػئوليتو بواجبػو فػرد كؿ ويقوـ االعتداء، مف وحدوده قوانينو وتحفظ المجتمع، نظـ عمى صيانة

الفػرد  فَّ إ حيػث ،عاتقػو عمػى الممقػاة بأمانتػو النيػوض سػبيؿ فػي عميػو مػا ويعمػؿ مجتمعػو، ونحػو نفسػو

خبليػاه  جميػع سػممت إذا إالسػميًما  يكػوف ال البػدف أف فكمػا لمبػدف، بالنسػبة كالخميػة لممجتمػع بالنسػبة

 وقاموا بأداء أفراده جميع سمـ إذا إال اسميمً  يكوف ال المجتمع فكذلؾ بيا، المنوطو وظائفيا بأداء وقامت

 .(199:1111وواجباتيـ )نجاتي  مسئولياتيـ جميع

بمعنػى  إنمػاءفي وسػط عمميػات  إنماء، الجتماعية مثؿ التربية في عمومياتربية المسئولة او 

كماؿ صحتيا ذلػؾ الف النمػو لػيس  تبميغ أويسر لمنمو لمتحقؽ كؿ مرحمة مف مراحمو خواصيا ت أنيا
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ا خػبلؿ مرحمة ثانيػة ولػيس انزالقًػ إلىالنامي مف مرحمة عمر  اإلنسافعبر الزمف ينتقؿ فيو  أوا مرورً 

مرحمػة مػف مراحمػو النمػو تحقػؽ كامػؿ لخػواص كػؿ بػؿ ال ، أخػرحيز مغمػؽ  إلىباب مف حيز مغمؽ 

النمػػو بمػػوغ الػػذات صػػحة كماليػػا فػػي كػػؿ "، و والدينيػػة ،البدنيػػة والعقميػػة واالجتماعيػػة" ي جوانبيػػا كميػػافػػ

ى ىػذا النحػو، ا ليسػير النمػو عمػا ومركػزً وعندما يكوف الجيد التربوي، موجيًػ، تمايزىا أطوارطور مف 

 .(77:9986،)عثماف  إنماء نوأنتكمـ عميو عمى 

 المسئولية عف تعبير القانونية فالمسئولية القانونية، المسئولية عف االجتماعية المسئولية وتختمؼ

 الفيـ عف درجة تعبير وىي الذات أماـ الفرد مسئولية فيي االجتماعية المسئولية بينما الجماعة، أماـ

االجتماعي في داخػؿ الفػرد  والتطبيع التربية طريؽ عف تدريجياً  وتنمو لمجماعة، والمشاركة واالىتماـ

 .(173:9986)عثماف،

 جتمًعية:: مفهوـ المسئولية االأوالً 

 المسئولية في المغة: -3

ؿ عػف أمػر تقػع عميػو أعاـ حاؿ أو صػفة مػف يسػ ؼ المسئولية بوجوٍ عرِّ تفي المعجـ الوسيط 

التػزاـ الشػخص بمػا يصػدر عنػو  عمػى ايقاؿ أنا بػريء مػف مسػئولية ىػذا العمػؿ وتطمػؽ أخبلقًيػ ،تبعتو

ا لمقػػانوف. ) أنػػيس بإصػػبلح الخطػػأ الواقػػع عمػػى الغيػػر طبقًػػ الفػػرد ا بػػالتزاـوًنػػوتطمػػؽ قان أو عمػػبًل  قػػوالً 

 (499:9973وآخروف

 اومطالًبػ وُتعّرؼ كممة المسئولية في معجـ المغة واألعبلـ بأنيا ما يكػوف بػو اإلنسػاف مسػئوالً 

 .(396:9996أتاىا )معموؼ، وأفعاؿٍ  عف أمورٍ 

ف مػػػػػػػ اعيػػػػػػػة ُيػػػػػػػرادؼ عػػػػػػػددً ة االجتماأف مصػػػػػػػطمح المسػػػػػػػئولي (53: 9981،البػػػػػػػادي)ويػػػػػػػرى 

 :وىي المصطمحات في المغة االنجميزية

 . Social Concernاالىتماـ  - أ
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 .Social Conscience الضمير االجتماعي - ب

 .Social Involvement المشاركة االجتماعية - ت

 . Social Responseاالستجابة االجتماعية - ث

 اكثرىا ارتباطً محات شيوعًا وأكما يرى أف مصطمح المسئولية االجتماعية ىو أكثر المصط 

 .وثقافة المجتمع الذي تدور حولو فكرة المفيـو بأفكار

2-  ًَ  ً:مفهـو المسئولية االجتمًعية اِطال

 زوايا مف زاوية عمى باحث كؿ تركيز حسب آلخر باحث مف االجتماعية المسئولية تعريؼ اختمؼ

 رغباتػو يعكسػاف وسػموكو الفػرد ريكػوف تفكيػ بػأف"( Muller31:9969 (مممػر عرفيػا فقػد المسػئولية،

 التقاليػد واحتػراـ حقػوقيـ واحتػراـ بػاآلخريف يتضػمف االىتمػاـ والػذي المسػئوؿ السػموؾ نحػو وأىدافػو

 ."إلييا ينتمي التي الجماعة نحو الذاتية بالمسئولية والشعور االجتماعية لممجتمع والقيـ واألعراؼ

 حيػث يكػػوف الفػرد مسػػئوالً  ،ئولية لػدى الجماعػػةة بػػالفرد والمسػوالمسػئولية االجتماعيػة ذاتيػػة خاصػ

ا أمػاـ وأخيرً  ا أماـ ذاتو أو أماـ صورة الجماعة المنعكسة في ذاتو أو أماـ الجماعة مباشرة، وأوالً فرديً 

 .(119:9987اهلل سبحانو وتعالى )زىراف ،

 وىػي عػف الجماعػة، الفرديػة المسػئولية" أنيػا االجتماعيػة المسػئولية (9986) عثمػاف ؼعػرَّ و 

 التػي الجماعػة نحػو خػاص تكػويف ذاتػي وىػي إلييػا، ينتمػي التػي الجماعػة عػف ذاتو أماـ الفرد مسئولية

 صػورة أف أو ذاتػو، أمػاـ مسػئوؿ إنػو أي عػف الجماعػة، اذاتًيػ مسػئوالً  الفػرد يكػوف وفييػا إلييػا، ينتمػي

 والفيػـ االىتمػاـ ةدرجػ عػف االجتماعيػة المسػئولية وتعبػر فػي ذاتػو، منعكسػة األمػر واقػع فػي الجماعػة

 ( 46:9986، )عثماف."االجتماعي والتطبيع التربية طريؽ عف تدريجياً  لمجماعة وتنمو والمشاركة

 الحقوؽ بالواجبات، ارتباط عمى ترتكز ، بأنيا المختصيف لدىوُتعّرؼ المسئولية االجتماعية   

 إلشػباع واشػتراكيـ لمجتمػعا مسػاىمة أفػراد بمػدى يػرتبط أف البػد المشػكبلت وحػؿ االحتياجػات فإشػباع
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 األفػراد بػيف متبادلػة االجتماعيػة والمسػئولية، عمػى أنفسػيـ معتمػديف مشػكبلتيـ وحػؿ احتياجػاتيـ

 (.98:9999  ،وكفافي جابر (العاـ والمجتمع، المحمية المجتمعات وبيف والجماعات

مواجػػػػػب بأنيػػػػػا إدراؾ ويقظػػػػػة الفػػػػػرد ووعػػػػػي ضػػػػػميره وسػػػػػموكو ل( 1: 9995)الحػػػػػارثي ،ويعرَّفيػػػػػا 

 .الشخصي واالجتماعي

بأنيا مدى قياـ الفرد والتزامو بواجباتو نحو ذاتو  (96: 9999،القحطاني )ىذا ويعرَّفيا  

 .ومجتمعو، وحرصو عمى المساىمة الفعالة في اإلتياف بكؿ ما مف شأنو رفعة وتماسؾ الجماعة

والمشاركة وتنمو  والفيـ وتعرَّؼ المسئولية االجتماعية بأنيا تعبر عف درجة االىتماـ 

 (93: 1113،كردي ) .عف طريؽ التربية والتطبيع االجتماعي داخؿ الفرد اتدريجيً 

( المسئولية االجتماعية بأنيا حرص الفرد عمى التفاعؿ والمشاركة 1111،العامري )وتعرَّؼ  

أة فيما يدور أو يجري في محيطو أو مجتمعو مف ظروؼ أو أحداث وتغيرات، وذلؾ بتمقائية ومباد

في إطار مف اإلقباؿ عمى الحياة، عمى نحو يضمف لو الشعور بتحقيؽ إمكانات ذاتو وممارسة 

إرادتو في دفع مسيرة مجتمعو تجاه التقدـ، بحيث يسعى لمشاركة المحيطيف بو في نشاطاتيـ 

 (96: 1111،العامري ) .اناعات ذاتية تعكس انضباطو سموكيً االيجابية في ضوء موجيات وق

رى الباحث أف المسػئولية االجتماعيػة تتضػمف عػدة جوانػب وأبعػاد تعتبػر بمثابػة ي مما سبؽو  

بقضػايا ومشػكبلت  "، فيي تشمؿ فيـ الفرد واىتمامواؿ اجتماعيً خصائص وصفات لمشخص "المسئو 

مشػػػػاركتو ومسػػػػاىمتو الفعالػػػػة فػػػػي حميػػػػا، وىػػػػو بػػػػذلؾ يػػػػؤدي واجبػػػػو الشخصػػػػي  ومػػػػف ثػػػػـّ  ،مجتمعػػػػو

 .واالجتماعي نحو مجتمعو

 :االجتمًعية المسئولية وأنواعً : مستويًت نيً ثً

 مستويًت المسئولية االجتمًعية: - أ

 مستويات وىي: ة( المسئولية إلى ثبلث183:9986ـ )عثماف قسَّ 
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 .ئولية الفرد المسمـ عف نفسو وعممو: وىي مسالمسئولية الفردية أو الذاتية .9

 ا ونشاطاتيا وقراراتيا.وىي مسئولية الجماعة برمتيا عف أعضائي المسئولية الجمًعية: .1

 وىي مسئولية الفرد عف الجماعة. المسئولية االجتمًعية: .3

 أنواع المسئولية: -ب 

)الغزالػػي،  يجرمػػو عمػػا والبعػػد القػػانوف مراعػػاة تعنػػي والتػػي القانونيػػة: المسػػئولية (9

598:1111). 

حمػؿ األخبلقية: وىػي حالػة تمػنح اإلنسػاف القػدرة أمػاـ نفسػو ممػا يعينػو عمػى ت المسئولية (1

 (.148:9973تبعات أعماليا وآثارىا )بيصار،

عػػف  والبعػػد الواجبػػات أداء ونواىيػو، أوامػػره اهلل، حػػدود وتعنػػي: الشػػرعية المسػئولية (3

 فحػيف اإلنسػاني، السػموؾ ميػزاف الشػرعية والمسػئولية .واجبػة مسػئولية وىػي المحرمػات،

 المسػئولية تحمػؿ يكػوف ه،وتقػوا اهلل اإلخػبلص ومراقبػة نسميو ما وىو داخمًيا، الدافع يكوف

الراقيػة  الصػورة ىػذه عمػى يكػوف أبنػاؤه أف عمػى اإلسػبلـ حػرص وقػد صػورىا، أرقػى فػي

 (.598:1111)الغزالي، 

المسئولية االجتماعية: وتتعمؽ بالمجتمعات التي ننتمي ليا، ونحف نكػوف مسػئوليف أمػاـ  (4

 رب األسرة أو السمطة المكمفة بتوفير الصالح العاـ.

لجنائيػػة: وىػػي التػػػي تقػػع عمػػى شػػخص ارتكػػػب مخالفػػة أو جنحػػة أو جريمػػػة المسػػئولية ا (5

 (.115:9976)بدوي ،
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 المسئولية االجتمًعية: وعنًِر أركًفً: ثًلثً 

 :المسئولية االجتمًعية أركًف .3

الرعاية، ) :ىيو عمييا  تقوـلممسؤولية اإلجتماعية أركانًا ثبلثة   (53:9986يحدد )عثماف ،  

المكونػػػة  األساسػػػية ىػػػي العناصػػػر فػػػإذا كػػػاف "االىتمػػػاـ، والفيػػػـ، والمشػػػاركة" ف(اليدايػػػة، اإلتقػػػا

لممسػػئولية االجتماعيػػة، بمثابػػة الػػدـ الػػذي يمػػدىا بالطاقػػة والقػػوة والتجػػدد، فػػإف "الرعايػػة، واليدايػػة، 

 ، ونذكرىا بشيء مف التفصيؿ:واإلتقاف" تمثؿ البنية المتحركة الفاعمة المؤثرة

  :الرعًية -3

كريـ اإلنساف أماـ مسئوليتو الكبرى عندما يجعمو خميفة في األرض، قاؿ عز يضع القرآف ال

ْذ َقًَؿ َربَُّؾ ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي َجًِعٌؿ ِفي اأَلْرِض َخِميَفًة{ }: وجؿ في كتابو  (.11اآلية  البقرة) َواِ 

سػئولية ومسئولية الخبلفة فػي األرض ىػي مسػئولية الرعايػة لكػؿ مػا اسػُتخِمؼ اإلنسػاف فيػو، فم

الرعايػة موزعػة فػي الجماعػة بػبل اسػتثناء، لكػؿ عضػو مػف أعضػائيا نصػيبو منيػا ميمػا كػاف وضػػعو 

االجتمػػػاعي، فالكػػػؿ راٍع، القائػػػد الرسػػػمي لمجماعػػػة الكبيػػػرة، وىػػػو األميػػػر، عميػػػو مسػػػئولية الرعايػػػة وال 

 .يختمؼ عنو في ىذه المسئولية العبد الذي عمى ماؿ سيده

  :الهداية  -1

الفيـ لمجماعة ولدور الفرد المسمـ فييا، وأصميا في الخواص االجتماعية  وىي نابعة مف 

فالجماعػة في حاجػٍة إلى اليػادي باألمر بالمعروؼ حاجتيا  ،والجماعة في حاجة دائمًا إلى ىداية

ـَ { :إلى اليادي بالنيي عف المنكر، قاؿ تعالى رَاَط الُمسَتِقي ِِّ  .(6أية )سورة الفاتحة،  }اهِدَنػػػػً ال

الجتماعية السميمة والمثؿ األعمى ومسئولية اليداية تتضمف الدعوة والنصح لمجماعة نحو القيـ ا

والمصمحيف نبياء والرسؿ مف ىداية األ فوذلؾ في إصرار وصبر ومثابرة وأمؿ، وليك في السموؾ،
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سئولية يقتدي بو في حياتنا فندعو إلى الخير ونأمر بالمعروؼ وننيى عف المنكر وفي الم مثبلً 

 (.139:9987االجتماعية ينبع ركف اليداية مف عنصر الفيـ )زىراف،

 :اإلتقًف  -1

، وىي ذات صمة بالوعي والرحمة، واإلتقاف ليس اا وتوجييً ي تتصؿ بالمشاركة تقببًل وتنفيذً وى

قاؿ رسوؿ اهلل  ،ميارات أو أي ظاىرة بقدر ما ىو تعبير عف قوة نفسية، قوة توازف وطمأنينة وثقة

 .(اهلل عميو وسمـ: )إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبًل أف يتقنوصمى 

 وأف يتقنو أف عمبلً  أحدنا عمؿ إذا يحب وتعالى سبحانو اهلل أف في اإلتقاف مسئولية وتتجمى  

 وبذؿ واالنتظاـ النظاـ اإلتقاف ويتطمبا، وتعميمً ا تعممً  وعمبل،ً  عبادة الحياة أنشطة كافة في يحسنو

 .(18:1118 ،)قاسـ المشاركة بعنصر اإلتقاف ركف ويتصؼ ممكف، جيد أقصى

 :االجتمًعية المسئولية عنًِر .1

 يغني وال ويقويو، اآلخر، ويدعمو منيما كؿ يكمؿ عناصر ثبلثة مف االجتماعية المسئولية تتكوف

 عنصػريف آخػريفآخػر  ضػيؼكمػا ي "والمشاركة والفيـ، االىتماـ،"ىي العناصر ىذه اآلخر، دوف واحد

 مف التفصيؿ: بشيءكرىا وسنذ

  :االهتمًـ  -3

 واستمرارىا سبلمتيا وتماسكيا عمى الفرد وحرص بالجماعة، العاطفي االرتباط يتضمف وىو

 :ىي أربعة مستويات لو واالىتماـ أىدافيا وتحقيؽ

 إراديػة، ال االنفعالية بصورة حالتيا الفرد يساير حيث آلية؛ بصورة :الجمًعة مع االنفعًؿ - أ

 .ذاتي إدراؾٍ  أو قصدٍ  أو اختيارٍ  ودوف

  .بالجماعة أثناء انفعالو ذاتو الفرد يدرؾ حيث إرادية؛ بصورة ويكوف :بًلجمًعة االنفعًؿ - ب
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د - ت  وضػررىا فخيرىػا خيػره معيػا، المصػيرية بالوحػدة الفػرد شػعور وىػو: الجمًعػة مػع التَو

 .)185:9987،زىراف(  ضرره

ا عمػى درجػػات متفاوتػة مػػف فكرًيػاخػؿ الفػػرد داسػتبطاف الجماعػػة  وتعنػي :تعقػؿ الجمًعػػة - ث

لعقؿ، بما فييا مػف قػوة أو ضػعؼ الوضوح، أي تنطبع الجماعة في فكر الفرد وتصور ا

 .(8:9973عثماف )

والتي تتمثؿ فػي  االىتماـ والفرعية لقيمة األساسية المكوناتبعض ( 16: 9996،حميدة )ويذكر 

 االجتماعيػة المشػاكؿ عمػى بػالتعرؼ الفػرد تمػاـاى، و الجماعػة آراء تخػالؼ التػي اآلراء بنقػد الفرد اىتماـ

 الفػرد اىتمػاـ، وكػذلؾ لمجماعػة والسياسػية االقتصػادية المشػاكؿ عمى بالتعرؼ الفرد اىتماـ، و لمجماعة

 . الجماعة ونظـ وتقدـ ممتمكات عمى بالمحافظة

 : الفهـ   -2

 إلػى الفيػـ قسػـوين االجتمػاعي لسػموكو، ولممغػزى لمجماعػة، الفػرد فيػـ تتضػمف الفيػـ ومسػئولية

 :قسميف

 وعاداتيا المختمفة فييا، واألدوار ومعاييرىا، وحاضرىا، ماضييا: لمجمًعة الفرد فهـ - أ

 .مستقبميا وتصور وتعامميا، تماسكيا، ومدى وقيميا واتجاىاتيا،

 سموكو الشخصي وآثار مغزى فيـ بمعنى: لسموكه االجتمًعية لألهمية الفرد فهـ - ب

 .) 187:9987 ، ىرافز (  الجماعة عمى واالجتماعي

 الصػدؽ، و  العمػؿ فػي األمانػة، واحتراـ نظميػا وآراءىػا، و الجماعة تيـ التي لممعمومات الفرد فيـو 

، وعمػى الفػرد اف يتعػرؼ عمػى الجماعػة تسػود التي واألعراؼ لمعادات الفرد فيـ، و واألفعاؿ األقواؿ في

، الجماعػة فػي تػؤثر التػي عوامػؿلم الفػرد فيػـمؤسسػات ومنظمػات الجماعػة التػي يقػيـ بيػا، وكػذلؾ 

 .(16:9996،حميدة ) الجماعة مع لتصرفاتو االجتماعية لمقيمة الفرد فيـوضرورة 
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 : المشًركة  -1

 يكوف حيف أىدافيا، تحقيؽ في الجماعة ليساعد ما عمؿ في اآلخريف مع الفردبيا مشاركة  ويقصد

 :ىيو  جوانب ثبلثة وليا ،انتومك وتبرز الفرد قدرة تظير والمشاركة، لذلؾ اجتماعًيا مؤىبلً 

 إطػار فػي لػو بيػا والمبلئمػة يقػوـ التػي االجتماعيػة األدوار أو الدور الفرد تقبؿ أي: التقبؿ - أ

 .المحددة ليا المعايير ضوء في األدوار ىذه يؤدي بحيث كامؿ، فيـ

 فػي مسػايرًا ومنجػًزا الجماعػة مػع والعمػؿ اإليجابيػة، الفعالػة المنفػذة المشػاركة أي: التنفيػذ - ب

 .الفرد وقدراتو إمكانات حدود في ، وحرص اىتماـ

 ، زىػراف ( نفػس الوقػت فػي والموجيػة المصػححة الناقػدة وميػيالتقي المشػاركة أي: التقيػيـ - ت

188:9987). 

 التعًوف: – 3

 وىػي لتعػاوفا والفرعيػة لقيمػة األساسػية بالمكونػات مفصػمة ( قائمػة17: 9996،حميػدة  )يػذكر

 :كالتالي

 .الجماعة تفيد التي األعماؿ في بلءالزم مع التعاوف - أ

 .الجماعة أفراد سعادة سبيؿ في الفرد حقوؽ بعض عف التنازؿ - ب

 .الجماعة مشاكؿ حؿ في المساىمة أجؿ مف اآلخريف مع التعاوف - ت

 .أىدافيا بموغ أجؿ مف الجماعة أفراد باقي مع التعاوف - ث

 منفرًدا. العمؿ عمى جماعة في العمؿ تفضيؿ - ج

 .أىدافيا بموغ أجؿ مف اعةالجم قائد مع التعاوف - ح

 مشاكميا حؿ في المساىمة في الجماعة أفراد مع التعاوف - خ
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 االلتزاـ: -5

 الذي بالمواعيد اللتزاـاو  العمؿ بإتماـ الفرد التزاـ، و الجماعة تضعو الذي بالنظاـ الفرد أف يمتـز

 التزاـ، وكذلؾ  العمؿ في إىمالو حالة في لمفرد الجماعة حساب بقبوؿ الفرد التزاـ، و الجماعة بو تكمفو

 عبث مف الجماعة ممتمكات عمى بالمحافظة، و ميعاده عف تأخره حالة في لمجماعة العذر بتقديـ الفرد

 ( :18:111،حميدة  ) الجماعة قرارات بقبوؿ الفرد التزاـ، و  اآلخريف

 منفصػػبل بعضػػيا عػػف اإلسػػبلـالمسػػئولية االجتماعيػػة فػػي  أركػػافف كنػػا قػػد عرضػػنا ا  و  إننػػاوالحػػؽ 

 كبلً  وحدة تتحرؾ عاممة دائبة، و، وىـي شخصية المسمـ وال في واقع حياتليست كذلؾ ف فإنيابعض 

دة يمكػػف تمييزىػػا عمػػي حػػدة ولكنيػػا تعمػػؿ جميعػػا فػػي دا تعمػػؿ كمػػا يعمػػؿ القمػػب بعضػػبلت متعػػموحػػدً 

المسػػػئولية  أركػػػافحركػػػة متناسػػػقة متسػػػاوقة مقػػػدرة فػػػي تقػػػدير الحيػػػاة كالكػػػائف العضػػػوي كػػػذلؾ تعمػػػؿ 

االجتماعيػػة فػػي المسػػائؿ الشخصػػية المسػػممة عمميػػا فػػي تنظػػيـ الحيػػاة فػػي ىػػذا الكيػػاف الفػػردي وفػػي 

 .(54:9986)عثماف  األكبرالكياف االجتماعي 

أمػػا مػػف وجيػػة ارتبػػاط كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر المسػػئولية االجتماعيػػة بنظيػػره ومقابمػػو فػػي  

ليدايػػة والمشػػاركة باإلتقػػاف ىػػذا التػػرابط بػػيف أركانيػػا فقػػد عرفنػػا أف الفيػػـ يػػرتبط بالرعايػػة واالىتمػػاـ با

العناصر واألركاف وبينيا جميعا والجانب االجتماعي في الشخصية المسممة يجعمنا نؤكػد أف التنميػة 

السميمة لمجانب االجتماعي في الشخصية المسممة ىو بالضػرورة تنميػة لممسػئولية االجتماعيػة فييػا، 

لمرحمػػػة اىتمػػػاـ ومظيرىػػػا العممػػػي اليدايػػػة، وااللفػػػو مشػػػاركة فػػػالوعي فيػػػـ ومظيػػػره العممػػػي الرعايػػػة وا

 (.937:9986ومظيرىا العممي اإلتقاف)عثماف،

 :مجًالت المسئولية االجتمًعيةرابًعً: 

حيػث لػـ  ،جوانب مختمفة لدى أفراد المجتمع تعددت مجاالت المسئولية االجتماعية وتناولت 

فحسب؛ بؿ نجد أنيا تنوعت وتعددت كما أوضػح تعد قاصرة عمى مسئولية الفرد نحو نفسو وأسرتو 
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: 9991قد قسػـ )الحػارثي، اإلسبلمي سئولية المستمدة مف تعاليـ الديفبعض الباحثيف، فنجد أف الم

  : مجاالت المسئولية االجتماعية إلى ما يمي (3

 كاألكؿ والنـو وغيرىا مسئولية الفرد نحو نفسو، وىي تشمؿ تحممو ألعباء وضروريات الحياة، - أ

 مف الدوافع الفطرية، كذلؾ صيانة الفرد لذاتو وسمعتو وتحممو المسئولية نحوىا

 .بقية األقاربو خوة، الزوجة واألطفاؿ، األسرة وىي تشمؿ: األب، األـ، اإلمسئولية الفرد نحو  - ب

 . مسئولية الفرد نحو الجيراف - ت

 . مسئولية الفرد نحو القبيمة والحي والمدينة - ث

 . ء واألصدقاءمسئولية الفرد نحو الزمبل - ج

 . مسئولية الفرد نحو الوطف - ح

وىػػػي تشػػػمؿ عمػػػارة األرض، واالىتمػػػاـ والرفػػػؽ بػػػالحيواف  ،مسػػػئولية الفػػػرد نحػػػو العػػػالـ والكػػػوف - خ

 .( 3: 9995،الحارثي)والكائنات الحية

 : ىيو  ولية االجتماعية في ثبلثة مجاالتالمسئ فقد حددّ  (91:9989،فراج )أما 

ىي مسئوليات الفرد تجاه أفراد المجتمع وتجاه الممتمكات المسئولية في مجاؿ المجتمع: و  - أ

 . والمرافؽ العامة وقضايا المجتمع

 .المسئولية في مجاؿ المدرسة: وتعني مسئوليات والتزامات المتعمـ تجاه أفراد المدرسة - ب

 .المسئولية في مجاؿ األسرة: وتعني مسئوليات والتزامات الفرد تجاه أفراد أسرتو وأقاربو وجيرانو - ت

وجود تشابو واتفػاؽ بيف "الحارثي" و" فراج" في مجاالت  الباحث وفي ضوء ما سبؽ ُيبلحظ 

المسئوليػة االجتماعيػة إال أف "الحارثي" يضيؼ مػجاؿ مسئولية الفرد نحو العالـ والكوف، وذلؾ 

اًل مستمد مف توجييات ديننا اإلسبلمي الحنيؼ في حمػؿ األمانػة وأف يكوف اإلنساف المسمـ مسئو 

 .عف كؿ ما يدور حولو كؿ عمى قدر استطاعتو
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 :المسممة والشخِية االجتمًعية المسئوليةخًمًسً :

 طبيعػة خمقيػة ألنيػا ذات فيػي دينيػة، اجتماعيػة طبيعػة خمقيػة ذات االجتماعيػة المسػئولية إف 

 نفسػو، عمػى نفسػو مػف الفػرد فيػو يفػرض إلزاـ نفسو، عمى نفسو مف الفرد يضعو إلزاـ أخبلقي، إلزاـ

 نحػو إلػزاـ الخمقػي اإللػزاـ ىػذا ألف ،اجتماعيػة طبيعػة ذات وىػي داخمػي، رقيػب مػف ذاتػي إلػزاـ

 آثػار أو ثرأ أو فعؿ عميو يترتب حكـ أو أو تفضيؿ اختيار نحو أو اجتماعي، فعؿ نحو الجماعة،

 تػيذا إلػزاـ مػف نفسػو عمػى ويفرضػو الفػرد يضػعو مػا ألف طبيعػة دينيػة؛ ذات أنيػا كمػا اجتماعيػة،

لػى أقػرب لمتقػوى أييمػا فينظػر واإلحسػاف، اهلل تقػوى بػو والمسػتيدى فيػو، المرجػع يكػوف اإلحسػاف  وا 

 (.3:9986 ،سواه )عثماف دوف فيتبعو أنسب،

 فييػا الجانػب ليحػدد عموميػا فػي المسػممة لمشخصػية تصػوره (1986)عثمػاف قػدـ ذلػؾ وعمػى

 التصػور ىػذا إف مػف حيػث وذلػؾ ،سػبلـاإل فػي االجتماعيػة المسػئولية إليػو تنتمػي الػذي االجتمػاعي

 الشخصػية فػي االجتمػاعي فػي الجانػب االجتماعيػة المسػئولية تربيػة تسػبؽ أف البػد منيجيػةٌ  ضػرورةٌ 

 : عناصر ثبلثة تتمثؿ في المسممة الشخصية نواة أف فيذكر المسممة،

 حياتو أمور في نواىيوواجتنابو  اهلل ألوامر المسمـ الفرد امتثاؿ بمعنى هلل؛ العبودية: األوؿ العنِر

 مراجعػة إلى تدفعو قوة وجؿ عز هلل وتصبح عبوديتو وجماعات، أفراًدا اآلخريف مع تعاممو ومنيا كميا،

 .باستمرار ومحاسبتيا نفسو

 دوافعػو تعمػو يمتػـز بػدوافع المسػمـ الفػرد ألف الرغبػة؛ بتوجيػو اهلل تقػوى فػي يكػوف: الثػًني والعنِػر

 .لمنشاط وتوجيو تدفعو وةق بو يمتـز ما ويصبح الخاصة

 معاممتػو فػي لػو بمراقبػة اهلل المسػمـ الفػرد فيػو يحػس عمػا يعبػر الػذي اإلحسػاف: الثًلػث العنِػر أمً

 واالكتمػاؿ االسػتقامة وراء السػعي إلػى المراقبػة ىػذه وتػؤدي اآلخػريف، مػع معاممتػو ثػـ ومػف لنفسػو،

 (.34:9991 )السندي،
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 العبوديػة ىػي نتػاج والتػي الحريػة؛: فػي تتمثػؿ التػي معالميا المسممة الشخصية عناصر ويتبع 

 عمى تقوـ حرية وىي حياتو، في تشكيؿ وحقو إرادتو وقوة المسمـ، الفرد قمب تحرر هلل العبودية ألف هلل؛

 بػوعيٍ  يعطػي الػذي المخمػوؽ ىػو اإلنسػاف ألف وفي عطائو فييا ودوره يحياىا التي الحياة طبيعة إدراؾ

 الرغبػة توجيػو التقػوى ألف ،التقػوى نتػاج ىػو الػذي االسػتقبلؿ صػية المسػممةالشخ معػالـ ومػف ،وحريػةٍ 

 مػف عمػا يختػاره مسػئولية يتبعػو واسػتقبللو لحريتػو ممارسػتو أف يػدرؾ المسػمـ والفػرد واسػتقبلؿ اإلرادة،

 المنظػور فػي الكرامػة اإلحسػاف، وتتمثػؿ نتػاج ىػي والتػي الكرامػة وتػأتي ويحاسػبيا، نفسػو فيراجػع نشاط

 مػا كػؿ ويصػبح اإلسػبلـ، بتعػاليـ االلتػزاـ عف طريػؽ المسمـ الفرد إليو يصؿ الذي السمو في مياإلسبل

 (.7:9986 ، )عثماف حياتو في لو ودافًعا لنشاطو محدًدا اإلسبلـ بو أتى

 دور المدرسة وجمًعًت النشًط الطالبي في تنمية المسئولية االجتمًعية: سًدًسً:

 تدعيـو  ، وتقوـ بتعزيزاالجتماعية وليةسئالم ساىـ في تنميةالتي ت رالعناص ىناؾ العديد مف 

 جماعة مع الطالب فييا يشترؾالتي و  لطبلبيةا األنشطةىذه العناصر، المدرسة و  مفو  السموؾ

ا كبيرً  ادورً  االجتماعي لؤلخصائي تسمى بجماعات النشاط الطبلبي، و طالنشا فييا يمارس معينة

 األنشطة خبلؿ مف جماعات النشاط الطبلبي لدى االجتماعية ةوليئالمس تنمية عممية في اوميمً 

 وسوؼ نتناوؿ فيما يمي دور كؿ عنصر عمى حدا: انييمارسو التي والبرامج

 :االجتمًعية المسئولية تنمية المدرسة فيدور  .9

عنػد  االجتماعيػةوتمكػيف وتنميػة ورعايػة المسػئولية  تأصيؿعف  اأساسً  المسئولةىي  المدرسة إف

ف تنميتيػا جػزء مػف مسػئولية المسئولية االجتماعيػة أل إزاءتكوف المدرسة محايدة  أفوال يمكف  أبنائيا

. (66:9986تشػارؾ فػي تكػونيـ ) عثمػاف  فيذمػف الناشػئيف الػ ئػووأبناالمدرسة اتجاه المجتمع عامػة 

والمشػػاركة فػػي تكػػويف الخمػػؽ ومنػػو المسػػئولية االجتماعيػػة  المػػؤثرةميمػػا تعػػددت المؤسسػػات و  

السػمطة ىػي السمطة التربوية فػي المجتمػع،  أوكوف المؤسسة التربوية العامة ت أفنو مف الضروري فا
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ا عمى سائر المؤسسات العاممة في ىػذا المجػاؿ ا وتوجييً ىي المييمنة تخطيطً و المختصة في التربية 

 .(68:9986)عثماف 

 :االجتمًعية داخؿ المدرسة المسئولية تنمية ومف عوامؿ

 :المعمـ - أ

 فػي اجتمػاعي رائػد وىػو التنمويػة العوامػؿ ىػذه مقدمػة فػي يػأتوف الػذيف األفػراد مػف المعمػـ ريعتبػ

 وسػوؼ المسػتقبؿ، قػادة ىػـ الػذيف التبلميػذ مػف متعػددة لجماعػات قائػد وىػو ومجتمعػو، وبيئتػو مدرسػتو

 فػي ريػؤث كقائػد والمعمػـ ،المباشػر المحػيط فػي يؤثر منيـ وكؿ والقاضي والعالـ، السياسي، منيـ يكوف

وىػػو قػػدوة الناشػػئيف يتوحػػدوف معػػو ويتعممػػوف منػػو المسػػئولية االجتماعيػػة حيػػت  كبيػػًرا تػػأثيًرا تبلميػػذه

تتػػػوافر لديػػػو البصػػػيرة االجتماعيػػػة واالىتمػػػاـ االجتمػػػاعي والشػػػجاعة االجتماعيػػػة والنقػػػد االجتمػػػاعي 

 (.134:9987المستند إلى قمب مطمئف وعقؿ متفتح )زىراف ،

 ونحػو يدرسػيا التػي المػادة نحػو واتجاىاتػو الدراسػي التحصيؿ مستوى في يذهتبلم في يؤثر والمعمـ

 اجتماعية مسئولية ذا المعمـ يكوف أف يجب لذا التبلميذ إلى تنتقؿ اتجاىاتو عاـ فإف بوجو التعمـ عممية

 لدى االجتماعية المسئولية إنماء في بدوره يقوـ حتى (، والمشاركة والفيـ االىتماـ ) بعناصرىا الثبلثة

 عنػو التبلميػذ التػي ينقميػا تصػرفاتو وسػائر ومظيػره، وأفعالػو بأقوالػو، تبلميذه في يؤثر والمعمـ الناشئيف

 .(Lindgren, 1967:614)الشعورية  أو شعورية بطريقة أحياًنا

 :النظرية( الدراسة المنهًج ) - ب

 أو أو المشاىدة تماعاالس أو القراءة مف نظرًيا التمميذ يتعممو ما وكؿ الدراسية المواد وتشمؿ 

 واقتصادية النظرية، اجتماعية الدراسة ىذه مجتمعو، أو جماعتو بشئوف يتصؿ مما المناقشة،

 كاف أي بجماعتو اىتمامو في عمى االرتقاء دارس أي تساعد كما التمميذ تساعد وتاريخية، وسياسية

 موقؼ جماعتو اءإز  شخص فيو يقؼ ال المستوى الذي وىو الجماعة تعقؿ مستوى إلى حجميا،
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 حاضرىا، ظروؼ لفيـ المتعقؿ موقؼ يقؼ منيا بؿ فحسب معيا المتوحد أو بيا المنفعؿ

 (.998:9993آلماليا وأىدافيا )عثماف،  والمتصور لتاريخيا، والمستوعب

 :التربوية الجمًعًت - ت

يتـ معظـ النشاط التربوي في جماعات، ليذا كانت الجماعة التي يقـو بيا الطالب بنشاط  

كما تؤثر في نواحي نموه األخرى  ،وثر كبير في تنمية المسئولية االجتماعية عنأتربوي ذات 

ىذه الجماعة التربوية قد تكوف جماعة رسمية تشرؼ عميو المدرسة أو غير رسمية تمقائية تسير 

 .(931:1179) عثماف،ا وفؽ أىدافيا وبنيتيا ووظيفتيانفسيا وتوجيي

 فإف آخر بكبلـ أو ،وسموكو وعاداتو، قيمو، واكتساب تفكيره طريقة في بالجماعة الفرد يتأثرو  

 وأخبلقو تكويف قيمو عمى يساعده مما كثيرة مجاالت في أفرادىا مف فرد كؿ عمى تؤثر الجماعة

 .(931:9989،لو )زيداف والقاضي  ومعاممتيـ لآلخريف معاممتو وطريقة

 ي تنمية المسئولية االجتماعية:وىناؾ خصائص تزيد مف فاعمية الجماعة التربوية ف  

ففييا يشارؾ الفرد في تشكيؿ أفكارىا ومعتقداتيا ومعاييرىا وأىدافيا وخططيا لموصوؿ إلى ىذه 

األىداؼ، وحؽ الفرد في تقويـ أفكار الجماعة وتوجيو النقد لكافة أنواع النشاط االجتماعي في 

الجتماعية، وتفتح قنوات االتصاؿ الجماعة، والجماعة التي فييا تتضح فييا حدود األدوار ا

ألعضائيا بيف بعضيـ البعض وبينيـ وبيف القيادة، وتحقؽ العدؿ بيف أفرادىا، العدؿ في توزيع 

األعماؿ والتبعات، والعدؿ في المحاسبة والمساءلة وفي منح التواب وتوقيع العقاب، ويجب عمى 

 .(931:9979الجماعة أف تكوف مشبعة لحاجات أفرادىا)عثماف ،

 :دور جمًعًت النشًط في تنمية المسئولية االجتمًعية .2

 في الجماعة ودور، وأىميتيا االجتماعية وليةسئبالم المتمثمة العناصرالباحث  أوضح أف بعد 

 مػع الطالػب فييػا يشػترؾ والتػي لطبلبيػةا األنشػطة خػبلؿ مػفو  لديػو وليةئالمسػ وتنميػة السػموؾ تػدعيـ
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 االجتماعيػة وليةسػئبالم اإلحسػاس بػيف الكبيػرة العبلقػة أىميػة نػرى ط،النشػا فييا ليمارس معينة جماعة

 عنػدما الطالػب أف حيث ،بينيـ إيجابية عكسية وعبلقة اترابطً  ىناؾ فإ حيث الطبلب، لدى والمشاركة

 ذلػؾ يدفعػو الحيػاة فػي منػو المطموبػة أدواره ويعػرؼ الثقػة نفسػو فػي ويجػد وليةسػئالم عنده وتتكوف تنمو

 الموجػودة وليةئالمسػ ىػذه ويثبػت ليؤكػد واألنشػطة البػرامج مػف العديػد فػي الطػبلب مػف غيره مع ليشارؾ

 وكػذلؾ، طبلبيػةال أنشػطة فػي الطػبلب مػف غيػره مػع مشػاركتو خػبلؿ مػف وواجباتػو أدواره وليػؤدي لديػو

 مػا جماعػة مػع الطالػب يشػارؾ فعنػدما ذلػؾ وعكػس ،زمبلئػو لػدى ثقة بكؿ مياراتو ويظير قدراتو ليؤكد

 والخبػرات المرغػوب السػموؾ مف العديد يكسبو الشيء فيذا المتنوعة األنشطة مف معيف نشاط سةلممار 

حساسػو شخصػيتو لينمػي حريػة ىنػا الطالػب ىويعطػ ، المتنوعػة والميػارات  االجتماعيػة وليةئبالمسػ وا 

 . المشاركة تمؾ خبلؿ مف بناء إيجابي بشكؿ

 ،"اجتماعية نفسية دراسة - االجتماعية يةولئالمس " عف دراسة ( 1993 ) عثماف سيد أجرى وقد

 والمشػاركة والفيػـ، االىتمػاـ،": ىػي متكاممػة مترابطة عناصر ثبلثة مف تتكوف وليةئالمس أف يرى حيث

 يتطمبػو ومػا االىتمػاـ يمميػو مػا عمػؿ فػي اآلخػريف مػع الفػرد إشػراؾ عامػة بصػفة بالمشاركة والمقصود"

 وتحقيػؽ أىػدافيا إلػى والوصػوؿ اتيمشػكبل وحػؿ اتيحاجػا إشػباع فػي الجماعػة تسػاعد أعمػاؿ مػف الفيػـ

 .(94:9993، عثماف )استمرارىا عمى والمحافظة رفاىيتيا

 إلػى ااسػتنادً ، والمشػاركة االجتماعيػة وليةئالمسػ بػيف العبلقػة أىميػة ( 9989 ) أحمػد بدريػة وتػرى

 وليةئوالمس المشاركة يفب العبلقة عف ابحثً  ( 9985 ) الميدي أجرى حيث الميدي، أجراه الذي البحث

 حيػث ،عثمػاف لسػيد االجتماعيػة وليةئالمسػ بمقيػاس امسػتعينً  الثانويػة المرحمػة تبلميػذ لػدى االجتماعيػة

 والمشػاركة المرتفػع االجتماعيػة وليةئالمسػ مستوى بيف داللة ذات موجبة عبلقة وجود النتائج أوضحت

 .(913:9989،احمد ) الحرة
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 طبلبيػةال أنشػطة خػبلؿ مػف والمشاركة االجتماعية وليةئالمس بيف يةإيجاب داللة ذات عبلقة ىناؾو 

 أعضػاء مػع المتنوعػة األنشػطة بممارسػة يشػترؾ الطالػب أف وحيػث ،الطالػب يمارسػيا التػي المتنوعػة

 تسػيـ األنشطة وىذه المشاركة، ىذه خبلؿ مف يتعمميا جديدة وسموًكا أنماًطا يكتسب ىنا فيو الجماعة

 السػموكية، وأنماطػو الشػخص، قػيـ أف اعتبػار عمػى، ونفسػًيا واجتماعًيا وعقمًيا اميً جس الطالب تنمية في

 .(74:9974  ،حسف ) اآلخريف وبيف بينو يجري الذي التفاعؿ عف تنشأ

وعمػػػػى المدرسػػػػة زيػػػػادة مجػػػػاالت النشػػػػاط وتنويعيػػػػا، ذلػػػػؾ أف التبلميػػػػذ يرغبػػػػوف فػػػػي إشػػػػباع  

ليػـ بػذلؾ إال فػي حػدود معينػة، لػذلؾ كػاف تكػويف  حاجاتيـ، لكف حجرات الدراسة والفصوؿ ال تسمح

يجاد مجاالت لمنشػاط الرياضػي واالجتمػاعي والفنػي والعممػي والترويحػي  جماعات النشاط الطبلبي وا 

ضرورة تربوية فيي مجاالت تسمح لمطاقات والقدرات والمواىب المختمفة أف تعبر عف نفسػيا، كػذلؾ 

نيا تفسح الفرصة لمنمو التربوي السميـ عف طريؽ تأكيد عبلقات التعاوف والمنافسة الشريفة والعمؿ  وا 

الجماعي وظيور البطوالت الفردية والجماعية واكتساب الصػداقات وىػي فػي جممتيػا عبلقػات سػميمة 

 (.199:9986تحدت نمًوا فردًيا واجتماعًيا لمتمميذ )عثماف،

 ومعرفػة والنضػج قبلؿواالسػت بالحريػة يشػعر فانػو اإليجػابي السػموؾ الطالػب يكتسػب وعنػدما 

 الجمػاعي اإلحساس روح فيو يغرس بدوره وىذا االجتماعية، وليةئالمس وتحمؿ بالنفس، والثقة األدوار،

 يبػرز حتػى الجماعة أنشطة في أخرى مرة يشارؾ أف إلى يدفعو الذي األمر ،الجماعة ألعضاء والوالء

 لديػو أساسػية حاجػة يشػبع ىنػا فيػو ، نيام تعممو الذي والدور وليةئالمس قدر األعضاء مف لغيره ويبيف

 أف فػي الشػاب رغبػة يعنػي الػذات وتحقيػؽ ،العاليػة المكانػة وتحقيػؽ والنجػاح الػذات تحقيػؽ خػبلؿ مػف

 الحاجػة ىػذه تحقيػؽ عمػى تسػاعد ظروؼ مف لو تمعلمجا يييئو ما ذلؾ ويساعد يكونو أف يود ما يكوف

 بالحريػة فييػا يشػعر بطريقػة ىواياتػو مارسػةلم االتلمجا كافػة وفػي أمامػو الفػرص إتاحػة طريػؽ عػف

 .(38:1117،الغامدي) تمعلمجا نمو تحقيؽ في والمشاركة واالستقبلؿ
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فػي  المشػاركة وبػيف االجتماعيػة وليةئالمسػ بػيف العبلقػة أىميػة الباحث يرى سبؽ ما عمى وبناءً  

 الوقػت، بػنفس وعكسػي اإيجابًيػ اارتباًطػ بػاآلخر مػرتبط منيمػا كػبلً  أف حيػث مػف الطػبلب لػدى األنشطة

 يمارسػو الػذي النشػاط بػنفس ميتمػة مػا جماعػة مػع فػي جماعػات النشػاط الطبلبػي الطالػب شػتراؾف افػإ

 ونضجو مواىبو وصقؿ تقدمو عمى تساعد وميارات وخبرات إيجابية صفات إكسابو إلى يؤدي الطالب

 مػف الجماعػة ييػـ بمػا اؾالشػتر ا عػف وؿئمسػ بأنػو باإلحساس يشعر كما نفسو في بالثقة يشعر وبالتالي

 جػدير كإنسػاف تمػعلمجا فػي دوره يمػارس أف و الجماعة، ىذه في ارأيً  لو وأف وتقييميا، ، وبرامج خطط

 فشيًئا شيًئا االجتماعية وليةئالمس لديو تنمو ثـ ومف االجتماعي واقعو في إنسانيتو يحقؽ وانو بإنسانيتو

 االجتماعيػة وليةئالمسػ الطالػب اكتسػب فػإذا ذلػؾ سعك وعمى ة،المتنوع اإليجابية المشاركات تمؾ مف

 عميػو فأب وأحس ابي القياـ يجب اجتماعيةً  اأدوارً  عميو بأف وشعر بالنفس الثقة واكتسب ذاتو في ونمت

 وفعػاؿ مفيػد عضو نوأو  ذاتو ويحقؽ حاجاتو شبعيُ  وأف المختمفة والمواىب الجديدة الخبرات يكتسب أف

 قيامػو إلػى كمػو ىػذا أدى يحبػو، الػذي النشػاط بػنفس تػـتي التػي الجماعػة ونجػاح تقػدـ فػي ميػـ دور ولػو

 يشػبع حتػى ،الطبلبي النشاط جماعات مف أخرى جماعة أي مع أو الجماعة تمؾ مع المشاركة بعممية

 طػرؼ كػؿ الػبعض بعضػيا مػع مرتبطػة العمميػة تسػير وىكػذا ،الشػعور ذلػؾ بتحقيػؽ األساسػية حاجاتػو

 . إيجابي بشكؿٍ  باآلخر يؤثر

 :االجتمًعية المسئولية تنمية دور األنشطة الطالبية في .1

األسػرة  دور تكمػؿ بػذلؾ وىػي الطمبػة، بػيف االجتماعيػة المسػئولية تنميػة في ىاـ بدور المدرسة تقوـ

يجػاد التعػاوف، عمػى التشػجيع حيػث مػف األدوار  واختبػار االجتمػاعي، لمتفاعػؿ المبلئمػة الفػرص وا 

عػف  المعمومػات الطمبػة إكسػاب فػي حيػوي بػدور المدرسػة تسػيـ كمػا ،الصػداقات وتكػويف االجتماعيػة،

 والمشػاركة فػي مشػاكمو، عمػى والتعػرؼ المجتمع، ىذا لفيـ يعدىـ الذي األمر وثقافتو، وقيمو مجتمعيـ

 المباشر والتوجيو المختمفة واألنشطة الدروس خبلؿ مف المدرسة تسعى كما ليا، الحموؿ واقتراح وضع
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 فتعػودىـ بالمسػئولية، الشػعور فػييـ تنمػي وأف المسػئولية، تحمػؿ طمبتيػا كيفيػة تعمػـ أف المباشػر، وغير

 خػبلؿ مػف أدوار أداء وفي النقاش، وفي األسئمة، عمى اإلجابة وفي التفكير، في أنفسيـ عمى االعتماد

 رةإدا وتػدعوىـ بأنفسػيـ، البيتيػة الواجبػات بػأداء يقومػوا أف طمبػتيـ عمػى المعممػوف ويشػدد ،األنشػطة

 الخػارجي، محيطيػا وفػي المدرسػة، سػاحة وفي الصؼ، داخؿ والترتيب بالنظافة إلى االىتماـ المدرسة

 .(76: 1116المختمفة )غرايبة ، الحياة مواقؼ في المسئولية تحمؿ عمى كتدريب وذلؾ

 وتشػجيع والنظافػة، المواعيػد، واحتػراـ النظػاـ قػيـ غػرس خػبلؿ مػف ىػاـ بدور المدرسة تقوـ كما 

األيػاـ  خػبلؿ ومف صؼ، ألنظؼ مسابقات خبلؿ مف الفصؿ نظافة عف المسئولية تحمؿ عمى بةالطم

 روح بػث فػي المدرسػة تسػيـ كما المدرسة وتسمى ىذه الجماعة بالجماعة الصحية لنظافة التطوعية

 المدرسػية، األنشػطة في المشاركة خبلؿ مف الطمبة، بيف في فريؽ والعمؿ والتعاوني الجماعي العمؿ

 كالمجنػة :المختمفػة المدرسػية المجػاف فػي المشػاركة أو السػمة، أو كػرة القػدـ كػرة فريػؽ فػي مشػاركةكال

 اإلحساس تنمية في ىاـ دور ليا األنشطة وىذه وغيرىا الدينية، اإلرشادية، والمجنة والمجنة الصحية،

 اآلخػريف، مػع والتعػاوف الػنفس، عمػى االعتمػاد عمػى وتعويػدىـ الطمبػة، االجتماعيػة بػيف بالمسػئولية

 .(933:1119، الجماعة ولصالحو )مشرؼ مع والعمؿ

والتػػدريب العممػػي الػػذي يعبػػر عنػػو فػػي سػػموؾ فػػي جماعػػات عػػف األركػػاف الثبلثػػة لممسػػئولية  

االجتماعية في اإلسبلـ أي"الرعاية،واليداية، واإلتقاف" ىذا التدريب يؤدي بدوره إلػى تنميػة عناصػر 

 (.938:9986لخواص االجتماعية في الشخصية المسممة )عثماف ،المسئولية االجتماعية وتنمية ا

التكػػػػويف الخمقػػػػي واالجتمػػػػاعي ترسػػػػي فػػػػي مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ وفػػػػي مػػػػا يشػػػػاركيا مػػػػف  أسػػػػس أفو 

 اإلنسػػانيقابػػؿ لمنمػػو دائمػػا بػػؿ انػػو الجانػػب  أمػػرالتكػػويف الخمقػػي  أف إال، أخػػرىمؤسسػػات اجتماعيػػة 

فػػػػػػي  ةونبالػػػػػػ اإلدراؾا فػػػػػػي وعمقًػػػػػػ األشػػػػػػواؽا فػػػػػػي ، تسػػػػػػاميً  اإلنسػػػػػػافالػػػػػػذي ال يتوقػػػػػػؼ عنػػػػػػده نمػػػػػػو 

 .(71:9986التعامؿ)عثماف 
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دور المرشػػػػػد النفسػػػػػي واألخِػػػػػًئي االجتمػػػػػًعي فػػػػػي تنميػػػػػة المسػػػػػئولية  .3

 االجتمًعية لدى جمًعًت النشًط الطالبي:

 االجتماعية وليةئالمس تنمية عممية في اوميمً ا كبيرً  ادورً  االجتماعي لؤلخصائي أف فيو شؾ ال مما

 األخصائي يستخدـ حيث ،انييمارسو التي والبرامج األنشطة خبلؿ مف جماعات النشاط الطبلبي لدى

 وتنمية إكساب في ، والبرامج األنشطة خبلؿ ومف الطبلب مع تفاعمو وعممية وعبلقاتو ومياراتو خبراتو

 معػيفو  مساعد شخص نوأ ذلؾ في االجتماعي األخصائي ودور، الطبلب لدى االجتماعية وليةئالمس

نمػا لمطػبلب يعمػؿ ال بػذلؾ فيػو السػميـ االجتمػاعي النمػو عمػى لمطػبلب  بػأف إليمانػو معيػـ يعمػؿ وا 

 ىػذه تحمػؿ عمػى لػو األخصػائي مسػاعدة خػبلؿ مػف وذلػؾ مسػؤولياتو تحمػؿ فػي القػدرة لديػو الطالػب

 .( :63 ت.د ، وآخروف مرعي (المسؤوليات

 المسػؤولية تنميػة تحقيػؽ عمػى تمػاعياالج األخصػائي يعمػؿ البرنػامج أو النشػاط خػبلؿ ومػف

 مف لبلستفادة ومياراتو خبراتو توجيو خبلؿ مف ذلؾ تحقيؽ عمى يعمؿ فيو ، الطبلب لدى االجتماعية

 كأخصػائي الشػيء ذلػؾ فػي دوره ويتوقػؼ  االجتماعيػة المسػؤولية وتنميػة األىػداؼ تحقيػؽ فػي النشػاط

 انييمارسػو التػي األنشػطة تمػؾ خػبلؿ مف مطبلبل وميمة متعددة وأدوار بأعماؿ القياـ عمى اجتماعي،

 التفاعػؿ أو البػرامج أنشػطة طريػؽ عػف سػواء الجماعػة يسػاعد فيػو، المطموبػة األىػداؼ إلػى لموصػوؿ

 الشخصية تكويف لىا  و  ،المرغوبة االجتماعية األىداؼ وتحقيؽ األعضاء نضج إلى لموصوؿ الجماعي

 .(198:9989،خميفو ) الجماعة داخؿ التمقائي الحر النشاط خبلؿ مف

 يمكف ما أكبر تحمميا مع بنفسيا برامجيا وتصمـ اتيقرارا لتصنع نشاط ال جماعة يساعد أف وعميو

 عثمػاف) نفسػيا عمػى األوؿ الرقيػب ىػي تكػوف وبحيػث اتيواسػتعدادا اتيقػدرا حػدود فػي وليةئالمسػ مػف

 .(991:9985،وآخروف
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 واكتشػاؼ التعػاوف، عمػى الجماعػة اءأعضػ مسػاعدة فػي ميػارة عمػى األخصػائي يكػوف أف وينبغػي

 حسف) منو إيجابي موقؼ واتخاذ بو يقوموف الذي النشاط مسؤوليات وتحمؿ صفوفيـ، بيف القيادات

، 359:9984). 

 بأقصػى شخصػيتو تنميػة عمػى الطالػب مسػاعدة عمػى األخصػائي يعمػؿ األنشػطة تمػؾ خػبلؿ ومػف

 تنميػة وكػذلؾ فيػو، القيػادة صػفات وتنميػة ، نفسػو مػع تكيفػو وزيػادة ، النضػج صػوب والتحػرؾ ا،تيطاقا

 االجتماعيػة القػيـ وغػرس والنضػج، النمػو عمػى الطػبلب مسػاعدة عمػى والعمػؿ ،االجتماعيػة وليتوئمسػ

 السػموؾ وممارسػة ـبي خاصػة شخصػية بنػاء وعمػى فييػا، مرغػوب اجتماعيػة أىػداؼ وتحقيػؽ فػييـ

 .(915:9991، وآخروف الصادي ) معيـ فعمية ممارسة الديموقراطي

 ،لمجماعة واالنتماء العضوية واكتساب االنضماـ وتكويف إيجاد عمى بالعمؿ عمى المرشد ييتـ كما

 واألىميػة والفخػر، بالحمػاس داخمػي شػعور لػدييـ يتكػوف جماعػات إلػى فعػبل ينتموف الذيف فاألشخاص

 .(951:9983،غباري ) اآلخريف نحو واالحتراـ والود والوالء،

 ىذه األكبر، تمعلمجوبا الجماعات مف بغيرىا الجماعة عبلقات توطيد إلى بخبرتو يسعى كما

 ،المتبادؿ التفاىـ يحقؽ جو خمؽ عمى وتعمؿ وؿ،ئالمس المواطف إعداد في تسيـ التي العبلقات

 توثيؽ مف يستمد ما بقدر نفسو النشاط مف يستمد الذي بالرضا الشعور إلى يحتاجوف فالطبلب

 الطبلب يكتسب ابي التي الوسائؿ إحدى تعتبر العبلقات وىذه بلب،الط بيف الجماعية العبلقات

 .(931:9961،عمي( القيادة عمى يدربوف وكذا ا،نيويتحممو وليةئالمس ويقدروف اجتماعية، عادات

 وتحمؿ القيادة في ـتيميارا تنمية عمى المتميزة والقدرات المواىب يذو  األفراد بتشجيع يقوـ كما

 قػدر تحقيػؽ محاولػة بمعنػى الجماعػة، داخػؿ التفاعػؿ وتوجيػو اسػتخداـ عمى مؿوالع ،جديدة مسؤوليات

 فػي اليامشػييف األفػراد ومسػاعدة أىػدافيا، تحقػؽ أف يمكػف حتػى الجماعػة داخػؿ واالسػتقرار التوازف مف
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 في يثؽ حتى فييا لممسؤوليات يتصدى مف ومساعدة األعضاء، ببقية ـتيعبلقا دعـ ومحاولة الجماعة

 .(995:9988 ،)خاطر الديمقراطية القيادة نمط يمتص أف عويستطي نفسو

 وتحمػؿ الجماعػة فػي القياديػة األدوار يتركػوا أف عمػى القػادة مػف الجماعػة أعضػاء يسػاعد اوأيًضػ

 أماـ الطريؽ إلفساح الوسائؿ إحدى وىذه ،تمعلمجا أو المؤسسة في أكبر وحدات في أخرى ولياتئمس

 إلػييـ تسػند الػذيف األفػراد الكتشػاؼ وسػيمة وكػذلؾ القياديػة، الخبػرات لممارسػة اآلخػريف األعضػاء

 ،حسػف)بمفردىػا جماعػة نشػاط عمػى تزيػد التػي والمجػاف واالتحػادات الػسلمجا نشػاط فػي ولياتئالمسػ

369:9984). 

 وتنميػة إكسػاب فػي االجتمػاعي لؤلخصػائي والميػـ الكبيػر الػدور الباحػث يػرى سػبؽ وممػا 

دراؾ بػوعي والعمػؿ ،األنشػطة الطبلبيػة خػبلؿ مػف بالطػبل لػدى االجتماعيػة وليةئالمسػ  تنميػة عمػى وا 

 والقيػاـ الػذات، عمػى واالعتمػاد القيػادة عمػى وتدريبػو لمطالػب، اإليجابيػة وبالقيمػة بالنفس بالثقة الشعور

 ذات فػي المطموبػة االجتماعيػة وليةئالمسػ تنميػة ثػـ ومػف تمػع،لمجا فػي واألدوار والواجبػات بػالحقوؽ

 قبػؿ مػف عٍ ووا عممػي وبإشػراؼ اشػتراؾ الطالػب فػي جماعػات النشػاط الطبلبػي ؿظػ فػي الطالػب،

 بذلؾ المكمؼ االجتماعي األخصائي

 :االجتمًعية لممسئولية األخالقي االعتالؿسًبًعً: 

 ومظاىرىا: والخمؿ العطب وحالة االجتماعية المسئولية خبلقيةأ في السواء عدـ مف حالة وىي

 مػف الدقػة عميػو يكػوف أف ينبغػي الػذي الوجػو غيػر عمػى لعمػؿا ىمػة فػي فتػور وىػو :التهػًوف - أ

 .برمتيا الشخصية في األخبلقي النفسي البنياف وىف عمى دليؿ وىو واإلتقاف والتماـ

سائر  يصيب كما اإلنساف عند التحسبي التوقعي الجياز يعتري برود وىي  :الالمبًالة - ب

 .المشاركة لمشقة داعي وال الفيـ ؤنةلم عندئذ ضرورة فبل التجمد يشبو بما النفسية األجيزة
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 معدوًدا فييا، حاضًرا الجماعة، في الفرد يكوف أف وىى النفسية العزلة بيا ويقصد  :العزلة - ت

 الثقة عف ضعؼ تعبير وىى واختياره، صنعو مف عزلة في عنيا، إ غائب ولكنو أعضائيا عمى

 واغتراب إلى الجماعة نتماءا ال مواقؼ وىى ومستقبميا، حاضرىا في الرجاء وضعؼ بالجماعة

 (.96:9996عثماف،  (وقيميا معاييرىا عف

 وىي كالتالي: الجماعة عند االجتماعية المسئولية اعتبلؿ مظاىر (35:1118 ،)قاسـوقد حدد 

 واألشياء األشخاص قيمة تقدير وفي والظواىر، األحداث تفسير في وتردد توجس وىو :التشكيؾ - أ

 .الثقة وتزعزع اإللزاـ، ووىف االختيار، فوضى عمى دليؿ وىو المصيرو  المسار تصور وفي

 ما أو تنازع أو تفرؽ أو تدابر مف األفراد بيف يقع فيما االجتماعي التفكيؾ ىذا ويتجمى :التفكؾ - ب

 وضعؼ لوىف الوضوح بالغ مظير التفكؾ وىذا متكمؼ، وترابط مصطنع، ت زر مف يغمب

 .بالثقة المشدودة و واإللزاـ االختيار إلى مستندةال واالىتماـ، فيـلا عمى القائمة المشاركة

  الحياة تجاه المسئولية عف والتخمي واالنحدار التراجع عميو يغمب موقؼ وىو :الغًئب السمب - ت

 .واإلحباط والضياع معنى ببل إحساس ويبلزمو

 عمى والفرد الجماعة لدى القدرة عدـو  المسئولية عف التخمي وىو :المسئولية مف الفرار - ث

 مسئولية، مف تقتضيو بما الحرية إتاحة عدـ عف إعبلف ذاتو الوقت في وىو أعبائيا تماؿاح

 المسئولية عف اتخميً  يكوف فقد  عدةً  أشكاالً  يتخذ و الحرية مف فرار ىو المسئولية مف فالفرار

 إلى بإحالتيا يكوف الفرار وقد اجتماعية، مؤسسة أـ كانت افردً  أعمى سمطة باتجاه االجتماعية

 .المجيوؿ إلى إحالتيا أو قريب آخر

وكذلؾ الجيؿ بالمسئولية االجتماعية والنقص فييا وضعؼ نموىا يمثؿ خطًرا شديًدا عمى  

المجتمع ويعتبر نوًعا مف التخمؼ النفسي، ويتجمى عدـ تحمؿ المسئولية االجتماعية وعدـ 

ية االجتماعية، ومف القياـ بيا في العديد مف المظاىر ىي في جممتيا عكس مظاىر المسئول
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أخطر مظاىر نقص المسئولية االجتماعية االغتراب وىو اضطراب نفسي يعبر عف اغتراب 

الذات عف ىويتيا ومف الواقع وعف المجتمع وىو غربة عف النفس وغربة عف المجتمع 

 (.131:9987)زىراف،

 القيًدة والمسئولية االجتمًعية:ثًمًنً: 

 الطبلب لدى االجتماعية وليةئالمس تنمية في االجتماعي ائياألخص دور السابؽ في لباحثا ذكر

 ،معيـ والوقوؼ ليـ ومساعدتو الجماعات داخؿ القادة اكتشاؼ في ودوره ،الطبلبية األنشطة خبلؿ مف

 االجتماعية وليةئالمس تنمية في ومعاونتو األخصائي مساعدة في كبرى أىمية القادة ليؤالء يكوف حيث

 أعضػاء ورضػا وبقبػوؿ األخصػائي قبػؿ مػف يختػاروف نيػـإ حيػث ،الجماعػة فػي اآلخػريف الطػبلب لدى

 صػفات فػييـ تتػوفر لمػا والبػرامج، األنشػطة خػبلؿ ومػف الجماعػة فػي القيػادة بػدور لمقيػاـ ليػـ الجماعػة

 مػع يعممػوف فيػـ ،الجماعػة داخػؿ المختمفػة المواقػؼ وتتطمبيػا األخصػائي يراىػا التػي والميػارة القيػادة

 .ككؿ لمجماعة المطموبة األىداؼ تحقيؽ في اعدونوويس األخصائي

 اآلخػريف ومػع أنفسػيـ مػع التكيػؼ عمػى األفػراد مسػاعدة إلػى دؼتي مينيػة طريقػة الطػبلب وقيػادة 

 والفيـ اإلدراؾ استخداـ الطريقة وتتضمف ،ـتيوقدرا ـتيحاجا مع تتفؽ التي المختمفة النمو خبرات ومع

 تطبيػؽ عمػى القائػد قػدرة الميػارة وتعنػى ،مقصػودة بطريقػة مبػادئوال المعػارؼ مػف مجموعػة عمػى القائـ

 جماعػات فػي انتظامػو مػف البػد الطػبلب مسػاعدة يمكػف وحتػى معػيف، موقػؼ فػي واإلدراؾ المعرفػة

 .(737:9979 ، حسف ) مختمفة مؤسسات تضميا

 اعةالجم أعضاء يساعد حيث الطبلب مع المساعدة أو التعميمية بالطريقة القائد يعمؿ كما  

 رائيـآو  أفكارىـ ونمو البرنامج تخطيط وفي الجماعة حياة عف الكاممة وليةئالمس في االشتراؾ عمى

 ،عمي (الجماعة وأعماؿ ألغراض اتبعً  ـتيقرارا ويتخذوف الشخصية ـتيواستعدادا ـتيوميارا

593:9961). 
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 قوتو مف تنبعث رةالقد ىذه فإ حيث ،التفاعؿ نحو الجماعة دفع عمى القدرة لديو ىنا والقائد 

 االنتماء، منع أو اآلخريف لؤلفراد االنتماء منح قوة القائد يمتمؾ حيث الجماعة، داخؿ االجتماعية

 يمكنو القائد أف ،االشعوريً  أو اشعوريً  الجماعة تدرؾ حيث االنفعالية الحاجات إشباع عمى والقدرة

 إلى ينتموف وأنيـ باألىمية الشعور ىعم األشخاص يساعد نوأ كما المعطمة، والميوؿ الحاجات إشباع

 .(597:9984  ،حسف ( الجماعة

 لػدى االجتماعيػة المسػؤولية تنميػة فػي أىميتػو لػو النشػاط جماعػة فػي القائػدويػرى الباحػث أف 

 اتيغايػا إلػى ووصػوليا واسػتمرارىا الجماعػة تماسػؾ عمػى المحافظػة عمػى بحرصػو وذلػؾ زمبلئػو

 المشاركة في بحقيـ معترفة أعضائيا، لحاجات مشبعة اعةالجم تكوف أف عمى وحرصو وأىدافيا،

 يكوف فأو  ا،شخصيً  ىو تقويمو وفي بؿ الجماعة، بو تقوـ نشاط كؿ تقويـ وفي أىدافيا صياغة في

 والػبعض بعضػيـ األعضػاء بػيف وكػذلؾ اومسػتمرً  امفتوًحػ الجماعػة أعضػاء وبػيف بينػو التواصػؿ

 ىػذه يػوفر الػذي والقائػد ،الجماعػة عضػاءأ بػيف العػدؿ تحقيػؽ عمػى يحػرص وكػذلؾ اآلخػر،

 .أعضائيا عند االجتماعية وليةئالمس نمو إلى يؤدي إنما الجماعة في الخصائص
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ػاضطبحثػاضثاضث:ػاضظذاطػاضطالبي

 

 مفهـو النشًط الطالبي 

 النشًط الطالبي وأهداؼ أهمية 

 سمًت جمًعة النشًط الطالبي 

 التخطيط لمنشًط الطالبي 

 يتِنيؼ النشًط الطالب 

 ًجمًعًت النشًط الطالبي ومقومًته 

 مزايً النشًط الطالبي 

 النشًط الطالبي ومهًـ رائد مجًالت 

 ًمعوقًت إقًمة األنشطة الطالبية ومشًركة الطالب فيه 

 النشًط الطالبي في فمسطيف  
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برامج النشاط تيـ الطالب ألنيػا تحقػؽ لػو نمػوًا مياريػًا ال يسػتطيع الحصػوؿ عميػو فػي مقاعػد إف 

لدراسة لذلؾ يتجو الطبلب إلى االلتحاؽ ببرامج النشاط حسب ميوليـ ورغباتيـ كما أف ىناؾ بعض ا

البرامج التي تواجو لخدمة المواد الدراسية وأخرى لخدمة المجمع المدرسي وىناؾ برامج عديػدة يمكػف 

 .ةوالكشفية والرياضية والفني االجتماعية والثقافية والعممية أف يمارسيا الطبلب منيا

ا ا وعاطفًيػا واجتماعًيػا وعقمًيػتيدؼ المدرسة إلى مساعدة الطبلب عمػى النمػو السػوي جسػميً و  

عػػػػف أنفسػػػػيـ وعػػػف مجػػػػتمعيـ وحتػػػػى يفيمػػػوا بيئػػػػاتيـ الطبيعيػػػػة  مسػػػئوليفحتػػػى يصػػػػبحوا مػػػػواطنيف 

واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة بكافػػػة مسػػػتوياتيا والنشػػػاط الطبلبػػػي جػػػزء مػػػف مػػػنيج المدرسػػػة الحديثػػػة فيػػػو 

لمواصػػػمة التعمػػػيـ ولممشػػػاركة فػػػي  فػػػي تكػػػوف عػػػادات وميػػػارات وقػػػيـ وأسػػػاليب تفكيػػػر الزمػػػة يسػػػاعد

التنميػػة الشػػاممة، كمػػا أف الطػػبلب الػػذيف يشػػاركوف فػػي النشػػاط لػػدييـ قػػدرة عمػػى اإلنجػػاز األكػػاديمي 

فػػػي عبلقػػػاتيـ بالنسػػػبة لػػػزمبلئيـ ومعممػػػييـ  وفوىػػـ يتمتعػػػوف بنسػػػبة ذكػػػاء مرتفعػػػة كمػػػا أنيػػػـ إيجػػػابي

ع الطبلب المشػاركوف فػي برنػامج النشػاط بػروح قياديػة وثبػات انفعػالي وتفاعػؿ اجتمػاعي كمػا ويتمت

 (.91:9998)شحاتو، أنيـ يمتمكوف القدرة عمى اتخاذ القرار والمثابرة عنده القياـ بأعماليـ 

يجابي مع معطيات العصػر اد الطالب القادر عمى التعامؿ اإلوتساىـ األنشطة الطبلبية في إعد

فباإلضػػػافة إلػػػى تزويػػػده بالمعمومػػػات التخصصػػػية والميػػػارات ، اىـ بفاعميػػػة فػػػي تنميػػػة المجتمػػػعوالمسػػػ

تكامميا يتناسب مع ميولو وقدراتو وىواياتو التي يمكف تنميتيا مػف خػبلؿ  االمينية، يعد الطالب إعدادً 

يػد الطػبلب بد منيا لتزو  ضافية أو ممحقة  فيي ضرورة الإاألنشطة الطبلبية، لذلؾ لـ تعد األنشطة 

بالخبرات في كؿ ما يقوموف بو مف نشاط فكري أو عممي داخؿ الفصؿ أو خارجو مصبوغ بالموىبػة 

 (.16:1119) البوىي ،كية والعقمية والنفسية والجسمية درات الطبلب اإلبما يناسب قدرا

 كما كشفت البحوث النفسية والتربوية عف أف الطالب محور ىاـ في عممية التعمـ ومػف ثػـ يجػب

مراعاة خصائص نموه وكيفية تعممو واكتسابو الخبرات، كما كشفت أفَّ عممية التربية يجب أف تكػوف 
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شاممة بحيػث ال تقتصػر عمػى جانػب واحػد مػف جوانػب شخصػية الطالػب بػؿ تتناولػو ككػؿ ويجػب أف 

 (.91:1191تشمؿ ميولو ورغباتو واستعداداتو )سميـ ، 

 : مفهوـ النشًط الطالبي:أوالً 

 ي المغة:النشًط ف  -3

 نشػط والدابػة، اإلنسػاف فػي ذلػؾ يكػوف الكسػؿ ضػد والنشػاط( 946)د ت:  العػرب لسػاف فػي جػاء

 تنشػط الذي األمر وىو النشاط مف مفعؿ المنشط لمعمؿ، النفس طيب نشيط فيو نشاًطا ينشط اإلنساف

 وسػمـ ميػوع اهلل صػمى اهلل رسػوؿ بايعػتُ  عنػو اهلل رضػي عبػادة حػديث وفػي فعمػو، وتػؤثر إليػو وتخؼ لو

 .والمكره المنشط عمى

ًَ  الطالبي النشًط -2  ً:اِطال

أطمقت عمى النشاط الطبلبي تسميات مختمفة مثؿ النشػاط المسػاند، والنشػاط المدرسػي، والنشػاط 

ذا كانت ىده التسميات تتفؽ مع المفيوـ الحقيقي لمنشػاط إال أف ىنػاؾ  المصاحب، والنشاط الداعـ وا 

طمػػػؽ عمػػػػى النشػػػػاط الطبلبػػػي مثػػػػؿ النشػػػاط المدرسػػػػي، والنشػػػػاط تسػػػميات أخػػػػرى يجانبيػػػا الصػػػػواب ت

في، والبلصػػػػفي، والزائػػػػد عػػػػف المػػػػنيج،  وىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف التعريفػػػػات لمنشػػػػاط البلمنيجػػػػي، واإلضػػػػا

 الطبلبي نذكر منيا:

ىي تمؾ البػرامج التػي تنظميػا األجيػزة التربويػة لتكػوف متكاممػة مػع البرنػامج التعميمػي والتػي 

 .(18:9998يذ وفؽ قدراتيـ وميوليـ بحيث تحقؽ أىداؼ تربوية معينة)عابد،يقبؿ عمييا التبلم

و تنظميا أتمؾ البرامج التى تضعيا  ( بأنيا9998مع تعريؼ عابد ) (1114ويتفؽ سبلمة )

جيزة التربوية لتكػوف متكاممػة فػي البرنػامج التعميمػي التػى يقبػؿ عمييػا الطػبلب فػي رغبػة ويزاولنيػا األ

 (119:1114)سبلمة ، .ىداؼ تربوية معينةأبحيث تحقؽ بشوؽ وميؿ تمقائي 
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مػػػيف ويػػػتـ ممارسػػػتيا البػػػرامج التػػػي تعػػػدىا المدرسػػػة لممتعم انيػػػبأ (93:1191)الفػػػي ، يػػػاويعرف

واىتمامػاتيـ ـ مع ميػوليـ ءواتشراؼ معمـ متخصص وىذه البرامج تإو خارجيا تحت داخؿ المدرسة أ

 وىي تمبي احتياجاتيـ.

متجانسػػة مػػف الطمبػػة ليػػا ميػػوؿ واتجاىػػات  مجموعػػة نيػػاألطبلبػػي بنشػػاط الوتعػػرؼ جماعػػة ا

وىوايات متقاربة تتنظـ في جماعات تحت اسـ وطبيعة النشاط التػي ترغػب فػي ممارسػتيا واالىػداؼ 

  .(31:1117لى تحقيقيا خبلؿ العاـ الدراسي )عبد الحميد،إالتي تسعى 

تنوعػػة تمػػؾ البػػرامج الم رفيػػا بأنيػػاوع نشػػاط الطبلبػػيملتعريفًػػا آخػػًرا  (8:9981)يػػونس ويػػذكر 

سػػاس عممػػي ديمػػوقراطي لتتكامػػؿ مػػع البرنػػامج التعميمػػي الكمػػي بحيػػث التػػي يػػتـ التخطػػيط ليػػا عمػػى أ

كانػات الماديػة والبشػرية ف تػوفر ليػا االمتيا المحػددة فػي الخطػة الدراسػية وأتكوف ليا مقرراتيا وسػاعا

 المناسبة.

 : التًلية النقًط في يشترؾ منهً يدالعد أف السًبقة التعريفًت مف  ويالَظ

 عشوائًيا. تنفيذه يتـ وال واضحاً  تخطيطاً  المدرسة لو تخطط الطبلبي النشاط (9

 .فنيةً  أو رياضيةً  أو ثقافيةً  أو بيئيةً  أو اجتماعيةً  كانت سواء المجاالت مف العديد يتناوؿ   (1

 .المدرسة مف مباشر و غيرمباشر أ إشراؼ تحت األنشطة تتـ (3

 .لدييـ النمو جوانب تعزز متعددة ميارات الطمبة إكساب في نشطةاأل تسيـ (4

 .الطمبة لدى واالتجاىات والقيـ المعارؼ تنمي األنشطة (5

ويقصػػػد باألنشػػػطة الطبلبيػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة، كػػػؿ مػػػا تقدمػػػة المػػػدارس اإلعداديػػػة لطبلبيػػػا مػػػف 

الكشػػػػفي والنشػػػػاط الفنػػػػي األنشػػػػطة الثقافيػػػػة واألنشػػػػطة االجتماعيػػػػة، واألنشػػػػطة الرياضػػػػية، والنشػػػػاط 

 .باإلضافة إلى االذاعة المدرسية

ويقصػػد بمشػػاركة الطػػبلب فػػي األنشػػطة الطبلبيػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة، الممارسػػات التػػي يقػػـو بيػػا 
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الطبلب أثناء مشاركتيـ في األنشطة الطبلبية المختمفة خارج الصفوؼ الدراسية فػي المػدارس برغبػة 

 راؼ مف متخصصيف مؤىميف.ا لميوليـ واىتماماتيـ بإشمنيـ وفقً 

 النشًط الطالبي: وأهداؼ ً: أهميةثًنيً 

 النشًط الطالبي أهمية .3

تحقػػؽ األىػػداؼ التربويػػة داخػػؿ المدرسػػة ) كالشػػعور باالنتمػػاء لمجماعػػة،  الطبلبيػػةاألنشػػطة 

ظيػػػار روح التنػػػافس المػػػنظـ والشػػػريؼ بػػػيف الجماعػػػات، واالىتمػػػاـ بتحقيػػػؽ نتػػػائج ايجابيػػػة، وتحقيػػػؽ إ

واألىػػػػداؼ التربويػػػػة خػػػػارج المدرسػػػػة ) كػػػػالتطبيؽ الفعمػػػػي لممعمومػػػػات والخبػػػػرات النفسػػػػي(  راالسػػػػتقرا

نشػػاطات المدرسػػية حسػػب نوعيتيػػا يجابيػػات المشػػاركة فػػي الإالمسػػتفادة مػػف النشػػاط، واالسػػتفادة مػػف 

تطبيػػػؽ روح المواطنػػػة الصػػػالحة وخدمػػػة المجتمػػػع والقػػػدرة عمػػػى الخطابػػػة والمواجيػػػة مػػػف خػػػبلؿ  مثػػػؿ

 المسرحية والمعسكرات والرحبلت.النشاطات 

فالنشػاط  ،دور رئيس في اكتشػاؼ مواىػب وقػدرات التبلميػذ المتميػزة وتنميتيػا لطبلبيةلؤلنشطة او 

تاحػػػة الفرصػػػة إالمدرسػػػي يػػػوفر المنػػػاخ المناسػػػب الكتشػػػاؼ المواىػػػب والقػػػدرات وتنميتيػػػا مػػػف خػػػبلؿ 

الء التبلميػذ مػػف خػػبلؿ النشػػاط المدرسػػي لمبػروز واالبػػداع ومػػف ثػػـ الرعايػة وتييئػػة البيئػػة المناسػػبة ليػػؤ 

 .(95ت: د ،)الفاضؿ الذي يمبي احتياجاتيـ وينمي قدراتيـ ومواىبيـ

 أهمية األنشطة الطالبية في المجًالت التًلية:وتتمخص 

 تَقيؽ الَِة البدنية: - أ

 والكشػافة، المختمفػة البدنية الرياضة كأنواع الطبلبي، النشاط مف معينة أنواع خبلؿ مف وذلؾ

 األسػس عػف بمعمومػات الطػبلب تمػد فإنيا وتنميو، الجسـ أنيا تدرب عمى عبلوة األنشطة ىذه أف ذلؾ
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 بػأنواع متصػمة وميػارات عػادات وتنمػي الحػوادث، مػف والوقايػة واإلسػعافات األوليػة لمصػحة، العمميػة

 .(51:9998، )شحاتو الخبلء في تتـ التي واألنشطة الرياضية، األنشطة

 اغ:استثمًر وقت الفر  - ب

ومػػػػػػف األىػػػػػػداؼ التربويػػػػػػة التػػػػػػي يسػػػػػػعى التربويػػػػػػوف لتحقيقيػػػػػػا اسػػػػػػتثمار الطػػػػػػبلب ألوقػػػػػػات 

فػػػػػػػراغيـ بإشػػػػػػػباع رغبػػػػػػػاتيـ وىوايػػػػػػػاتيـ بمػػػػػػػا يعػػػػػػػود عمػػػػػػػييـ بػػػػػػػالنفع مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ ممارسػػػػػػػتيـ ألنػػػػػػػواع 

)راشػػػػػػػػػػد  لدينيػػػػػػػػػػة واألدبيػػػػػػػػػػة والفنيػػػػػػػػػػة وغيرىػػػػػػػػػػاالرياضػػػػػػػػػػة المختمفػػػػػػػػػػة والمشػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػي الجمعيػػػػػػػػػػات ا

،174:9987). 

 :ت األسًسية لمتعمـ الذاتي والمستمرتنمية المهًرا - ت

تعمػػػػػػؿ األنشػػػػػػطة الطبلبيػػػػػػة عمػػػػػػى تنميػػػػػػة بعػػػػػػض الميػػػػػػارات األساسػػػػػػية لمػػػػػػتعمـ الػػػػػػذاتي والمسػػػػػػتمر، 

وخاصػػػػػػة التػػػػػػي تتضػػػػػػمف قػػػػػػراءة الكتػػػػػػب والمراجػػػػػػع، وكتابػػػػػػة التقػػػػػػارير، واالشػػػػػػتراؾ فػػػػػػي المناقشػػػػػػات 

لشػػػػػػػفوي التفػػػػػػػاىـ االمفيػػػػػػػدة، كمػػػػػػػا أنيػػػػػػػا تنمػػػػػػػي ميػػػػػػػارات متصػػػػػػػمة بالتطبيقػػػػػػػات العمميػػػػػػػة، وميػػػػػػػارات 

 .(:175:111)راشد ، والكتابي، والتعامؿ الناجح

 تعمـ أشيًء جديدة: - ث

 أف يمكف النشاط فبيذا الفصؿ، في تعمميا يصعب أشياء النشاط ىذا خبلؿ طبلبال يتعمـحيث 

غالًبا  ليـ يتسنى ال التي والعممية، والعممية والخمقية والخبرات االجتماعية بالمياراتطبلب ال يتزود

 في واإلسياـ النفس، وضبط وتحمؿ المسئولية، ،ـغيرى مع التعاوف مثؿ الفصؿ، جدراف بيف كتسابياا

ومسئولة  ناضجة طبلبال شخصيات يجعؿ مما ذلؾ، غير إلى العمؿ اليدوي، واحتراـ التخطيط،

 .(96:9978)مقبؿ، واعيةو 

 

 



 

 

67 

 

 تنمية العالقًت االجتمًعية: - ج

 الطبلبػي النشػاط يػزود حيػث االجتماعيػة، العبلقات تنمية عمى الطبلبية األنشطة تعمؿحيث 

شػأنيا  مػف صػفات يكتسػبوف منيػا ، المختمفػة الجماعػات خػبلؿ مف والخبرات، بالميارات الطبلب ىؤالء

)ريػاف  الحنيػؼ اإلسػبلـ بػو ينػادي الػذي القػويـ مػؽالخُ  أسػاس عمػى السػميمة، االجتماعية العبلقات تنمية

،75:9995) 

 عتمًد عمو النفس:تنمية القدرة عمو اال - ح

يعمػػػػػػؿ النشػػػػػػاط الطبلبػػػػػػي عمػػػػػػى تنميػػػػػػة االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى الػػػػػػنفس نتيجػػػػػػة لممواقػػػػػػؼ العديػػػػػػدة 

والمتنوعػػػػػػػة التػػػػػػػي يتطمبيػػػػػػػا النشػػػػػػػاط، باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى الممارسػػػػػػػات الحػػػػػػػرة والتػػػػػػػدريب عمػػػػػػػى حسػػػػػػػف 

التصػػػػرؼ والسػػػػموؾ المػػػػرف اليػػػػادؼ لموصػػػػوؿ إلػػػػى األىػػػػداؼ التربويػػػػة المنشػػػػودة، التػػػػي تػػػػؤدي إلػػػػى 

الػػػػب الجػػػػامعي الثقػػػػة فػػػػي نفسػػػػو فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات المناسػػػػبة فػػػػي المواقػػػػؼ الحياتيػػػػة اكتسػػػػاب الط

 (.175:9987المختمفة )راشد ،

 تنمية القدرة عمو التخطيط: - خ

ينمػػػػػػي النشػػػػػػاط الطبلبػػػػػػي القػػػػػػدرة عمػػػػػػى التخطػػػػػػيط ورسػػػػػػـ الخطػػػػػػط الجماعيػػػػػػة، سػػػػػػواء فػػػػػػي 

، (:175:111، )راشػػػػػػػػدأو فػػػػػػػػي أنشػػػػػػػػطة الجماعػػػػػػػػات المتنوعػػػػػػػػة  األنشػػػػػػػػطة الرياضػػػػػػػػية المختمفػػػػػػػػة،

صػػدار اتخػػاذ عمػػى القػػدرة تنميػػةوكػذلؾ   ممػا وخػدمتيا، البيئػة مػع والتكيػؼ ،لػدييـ القػػرارات وا 

 .(75:9995)رياف ، قيادية صفات يجعميـ يكتسبوف

 المسًعدة في اكتشًؼ مواهب الطالب: - د

وقػػػػػػػػػػدراتيـ وصػػػػػػػػػػقميا يسػػػػػػػػػػاعد النشػػػػػػػػػػاط الطبلبػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى اكتشػػػػػػػػػػاؼ مواىػػػػػػػػػػب الطػػػػػػػػػػبلب 

 .(:176:111،واالستفادة منيا )راشد 
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 تنمية المواطنة: - ذ

جيػوًدا  تتضػمف التػي التنظيمػات كػؿ خػبلؿ مف وذلؾ المواطنة، مجاؿ تنمي الطبلبية األنشطة

 ىذه األنشطة ممارسة أف كما، وغيرىا االجتماعية الخدمة وجماعات الرياضية الفرؽ كمجاؿ ،جماعيةً 

القػيـ  اإلسبلمية مجتمعاتنا في ترس  ياأن كما ،الطبلب أذىاف في العاـ الصالح مفيوـ توضح الطبلبية

اإلسػبلمية المسػتيدفة  السػموكيات نحػو سػموكياتيـ وتوجػو الطػبلب، نفػوس فػي اإلسػبلمية واالتجاىػات

 .(75:9995)رياف ،

وأفكػػػػػارًا عػػػػػف الخػػػػػدمات العامػػػػػة، والمؤسسػػػػػات المحميػػػػػة،  تقػػػػػدـ األنشػػػػػطة الطبلبيػػػػػة معمومػػػػػاتٍ و 

وميػػػػػػارات العمػػػػػػؿ الجمػػػػػػاعي سػػػػػػواء كتػػػػػػػابعيف أو حيػػػػػػث تنمػػػػػػي ىػػػػػػذه األنشػػػػػػطة الطبلبيػػػػػػة عػػػػػػادات 

 .(177:9987)راشد ، قادة، مع احتراـ حقوؽ الغير

 تأسيس روح المسئولية لدى الطالب: - ر

، ابيطبل لدى االجتماعية وليةئالمس وتنمية إكساب في اوميمً  اكبيرً  ادورً  لطبلبيةا األنشطة تمعب

 وكذلؾ ـ،تيوحاجا  ـتيوميارا ـتيقدرا مع تتناسب متنوعة وبرامج أنشطة مف ليـ تقدمو ما خبلؿ مف

 .(87:1114)الخراشي ، ابي يمروف التي العمرية المرحمة

 عمػى يفقػادر  يصػبحوف بحيػث والتبعيػة وتعمػؿ األنشػطة الطبلبيػة عمػى التػدريب عمػى القيػادة

 عمػى القػدرة وتنميػة وليةئالمسػ تحمػؿ عمػى والتػدريب ،واالنفعػاالت المشػاعر فػي والػتحكـ الػنفس ضػبط

 التوافؽ عمى الشباب يساعد بما والقواعد والقوانيف النظاـ احتراـ عمى والتدريب المناسبة القرارات اتخاذ

 .(49:9983)غباري ،والمعايير القيـ مع

 اآلخػريف، واحتػراـ واألمانػة، والنظػاـ، الدقػة، نحػوالنشػاط الطبلبػي يكسػب الطػبلب االتجػاه و 

 وتقدير والقوانيف، األنظمة واحتراـ بالنفس والثقة والتعاوف ة،المسؤولي تحمؿ أيضا يكسبيـ كما ،والعمؿ

 .(36:9998، شحاتو ( واستثمارىا الفراغ ألوقات العالية القيمة
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 واألسػرية االجتماعيػة وليةئالمس تحمؿ عمىدىـ ساعت جديدة خبرات الطبلب تكسبنشطة واأل

 أدوارىػـ أداء عمػى قػدرة أكثػر صػبحواأ ةاألنشػط ىػذه بممارسػتيـ الطػبلب وأف ،التبعيػةو  القيػادة وممارسة

)الصػالح  ةوليئالمسػ لتمػؾ بػتحمميـ مسػتقببل مجػتمعيـ تنميػة فػي المسػاىمة عمػى ـتيوقػدر ،ـتيوليائومسػ

،939:9999). 

ىػػػ( أف ىنػػاؾ عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة بػػيف المشػػاركة فػػي األنشػػطة 9498ووجػػد المطػػوع )

مسؤولية االجتماعية، واالتجاه نحو األنشػطة الطبلبيػة، وىػذا الثقافية ومتغيرات العفو، االجتماعية، ال

ضػافية البلصػػفية أمػر لػو أىميتػػو، حيػث إنػػو يزيػؿ خػوؼ أوليػػاء أمػور الطػػبلب مػف كػوف األنشػػطة اإل

عمى مستويات أبنائيـ في الجانب التحصيمػي، ومػع أىميػػة األنشطػػة الطبلبيػػة البلصفيػػة  تؤثر سمبيِّاً 

عػػػدـ  سػػػتفادة الطمبػػػة مػػػف األنشػػػطة، منيػػػاوجػػػد أف ىنػػػاؾ أسػػػبابًا تحػػػد مػػػف ا (ىػػػػ9498فػػػإف البشػػػػري )

 .(948:9997)التبيتي ،اركيف في النشاط والقائميف عميو االرتياح لبعض المش

 ؼ النشًط الطالبي:اأهد .2

 ومتكاممػة شػاممة وتنميتيػا تنميػة الطػبلب، شخصػية تكػويف فػي تيػدؼ األنشػطة الطبلبيػة  

 فقػد ومتنوعػة، كثيػرة، وىػذه األىػداؼ الطبلبيػة، األنشػطة أىػداؼ بتحديػد بػوفالمر  اىػتـ فقػد ومتوازنػة،

 ونتناوؿ فيما يمي أىداؼ النشاط الطبلبي: التربوييف، ابتّ والكُ  الباحثيف مف الكثير ذكرىا

 الخدمػة مبػدأ وتعميػؽ الشػريؼ والتنػافس والمحبػة واإليثػار التعػاوف روح أف النشػاط الطبلبػي يبػث

 الجسػمي النمػو تحقيػؽ فػي المسػاىمةو  الػنفس عمػى االعتمػاد عمػى والقػدرة إتقانو، لىإ يؤدي مما العامة

واسػتثمار  ،ـتيالخبػرات، وتنميػة ميػارا ـبيتحقؽ نموىـ االجتماعي عف طريؽ إكسا انيكما أ، لمطالب

 .(84:1114)الخراشي ، مما يساعدىـ عمى التكيؼ الناجح مع مواقؼ الحياة ـتيقدرا

 مواىػب، لظيػور الفرص إتاحة عمى يساعد إنو إذ تشخيصية، وظيفة رسيالمد النشاط يؤدىو   

براز المتعمميف  السػممية في االتجاىػات وتوجيييا تنميتيا عمى والعمؿ المواىب كشؼ فيسيؿ ميوليـ، وا 
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 المتعمميف عند العمؿ وتعود التعاوف روح غرسو  بينيـ االجتماعية العبلقات وتنمية المتعمميف تدريبو 

 تحديػد وعمػى وتنظيمػو، العمػؿ تخطػيط عمػى المتعممػيف تربيػة، و بيػنيـ االجتماعيػة بلقػاتالع وتنميػة

 .(15:1191)عرفة ، القيادة عمى والتدريب وليةئالمس

التنميػػػة الروحيػػػة واألخبلقيػػػة والػػػوعي الػػػوطني بػػػيف الطػػػبلب كػػػذلؾ ييػػػدؼ النشػػػاط الطبلبػػػي إلػػػى 

تاحػػة الفػػر  تنظػػيـ اإلفػػادة مػػف طاقػػات ئوؿ عػػف أرائيػػـ و ص ليػػـ لمتعبيػػر المسػػوتعويػػدىا عمػػى القيػػادة وا 

 .(8د ت: ،الطبلب في خدمة المجتمع بما يعود عمى الوطف بالخير )المستكاوي

 النفسػية المشػكبلت مػف الكثيػر لعػبلج الفرصػة يتػيح ألنػو عبلجيػة، وظيفػة المدرسػي النشػاط يؤدىو 

)عرفػة  العزلػة وحػب سالػنف عمػى واالنطػواء بالخجػؿ كالشػعور المتعممػيف بعػض منيػا يعػانى التػي

،15:1191). 

 تحقيػؽ فػي يسػاعد مػا وىػو مفيد مثمر نشاط في الطبلب فراغ أوقات تقضية في أيًضا وتساعد

 الطػبلب خبػرات وتوسػيع والمينػي، الدراسي لمتوجيو الميمة السبؿ ىأحد تعد كما ليـ، النفسية الصحة

 .(31:9998)شحاتو ، وتنميتيا شخصيتيـ لبناء عديدة مجاالت في

شػػػرية واحتػػػراـ انسػػػانية بتعميػػػؽ االنتمػػػاء الػػػى االسػػػرة الكػػػذلؾ تيػػػدؼ األنشػػػطة الطبلبيػػػة إلػػػى 

تحقيػػػؽ التػػػوازف بػػػيف التربيػػػة الروحيػػػة ف فػػػي حػػػدود احتػػػراميـ المتبػػػادؿ لنػػػا و خػػػرينسػػػاف وثقافػػػة اآلاإل

ات اكتشػاؼ قػدرات وميػوؿ وميػار المعرفية والثقافيػة مػف جيػة أخػرى و  والجمالية مف جية وبيف التربية

الطمبة والعمؿ عمى رعايتيا وتوجيييا وتزويد الطمبة بالتوجيو المناسب والخبرة العمميػة والعمميػة التػي 

 .( 31:9998تكمؿ اكتسابيـ داخؿ حجرات المدارس )عابد ،

برازىػا وتنميتيػا وتوجيييػا إاكتشاؼ الميارات والقدرات والميوؿ والعمػؿ عمػى  كذلؾ تيدؼ إلى

المسػاىمة فػي و  العممية والعممية التي ال يتسنى ليـ اكتسابيا داخػؿ الصػؼ وتزويد الطبلب بالخبرات

بػداء تربية الطبلب تربية ديموقراطية بالتدريب عمػى القيػادة والتبعيػة واكتسػاب القػد رة عمػى المناقشػة وا 
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دى ف التعميـ عمميػة مسػتمرة مػيماف ألفراد عمى اإلوتنشئة األخريف لقوانيف والنظاـ واحتراـ اآلالرأي وا

ياة كمدرسة براتو مف الحتي بحيث يعمـ الفرد نفسو بنفسو وأف يأخذ خالحياة والتركيز عمى التعميـ الذا

 .(199:  1114،نواع النشاطات المختمفة )سبلمة كبرى عف طريؽ ممارسة أ

 : سمًت جمًعًت النشًط الطالبي: ثًلثًً

جػراء  اع الػذي ينشػده الطالػب مػفولتحقػؽ اإلشػب ،فػي نشػاطيا وفعالػةً  ولكي تكوف الجماعة رائػدةً 

بيا تميزىا عف بقية الجماعات مثؿ  خاصةٍ  ف تنفرد الجماعة بسماتٍ انضمامو ليذه الجماعة، يجب أ

 السمات التالية:

 التجًنس: - أ

ايػػة عينػػة، وىػػذا الميػػؿ قػػائـ عمػػى والتجػػانس بػػيف جماعػػة النشػػاط أساسػػو الميػػؿ المشػػترؾ إلػػى ىو 

و الػدرجات فػي نس بيف طبلب الفصؿ يقػـو عمػى أسػاس السػف ألتجاسس سيكموجية طبيعية، بينما اأ

 .(41:9987االمتحانات )الزيني،

 و وح الهدؼ: - ب

 )شػػػػػػحاتو يابالنسػػػػػػبة لجميػػػػػػع أعضػػػػػػائ اىػػػػػػداؼ واضػػػػػػحة تماًمػػػػػػلكػػػػػػؿ جماعػػػػػػة نشػػػػػػاط ليػػػػػػا أ

،59:1111). 

 الَرية: - ت

لب في اويقصد بيا حرية انضماـ الطالب إلى جماعة معينة )اختيارية( بينما ال يتوفر ذلؾ لمط

ي تناسبيا في حيف أنو مف ف جماعة النشاط ىي التي تضع البرامج التاختيار فصؿ الدراسة، كما أ

 (59:1111،برامج الدراسة الخاصة بيـ )شحاتو ف يشترؾ طبلب أي فصؿ في وضعالنادر أ
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 التمقًئية: - ث

لنشػاط ليػو وتحقػؽ رغبػاتيـ ال مػا يفػرض عمػييـ بالتػالي فاإعضػاء مػا يميمػوف حيث يعمػؿ األ

 .(15:1119)البوىي، خارجياً  في الجماعة ال يتطمب دافعاً 

وىػػي تتػػوفر فػػي نشػػاط الجماعػػة المدرسػػية ألف االعضػػاء فػػي الجماعػػة يعممػػوف مػػا يميمػػوف اليػػو، 

 .(41:9987) الزيني، خارجياً  وما يشبع رغبتيـ لذلؾ، والنشاط في الجماعة ال يتطمب دافعاً 

 يجًبية في النشًط:اإل - ج

عضػػػػاء جماعػػػػة النشػػػػاط الطبلبػػػػي، بوضػػػػع البػػػػرامج اإليجػػػػابي الػػػػذي يقػػػػوـ بػػػػو أىػػػػو الػػػػدور و  

 .(46:1111واالشتراؾ بيا بخبلؼ جماعة الفصؿ )الدخيؿ ،

 الترويح: - ح

ساس التشػابو فػي الميػوؿ واالسػتعدادات ووضػوح نس في جماعة النشاط الطبلبي عمى أف التجاإ

ف بالسػعادة واالرتيػاح، ولػذلؾ يجػب أعور لشػااليدؼ والتمقائية كميا عوامؿ تبعث في نفوس الجماعػة 

تغمػػب عمػػى نشػػاط الجماعػػة صػػفة التػػرويح حتػػى ال يمػػؿ األعضػػاء مػػف العمػػؿ فػػي الجماعػػة )الزينػػي 

ونتيجػػة لمػػا سػػبؽ ذكػػره يغمػػب عمػػى الجماعػػة صػػفة التػػرويح فػػبل يممػػوف مػػف العمػػؿ وال  (43:9987،

 (.15:1119يتعبوف )البوىي،

 زيًدة التعًمؿ: - خ

كبػر مػف ة نفسيا ويكػوف التفاعػؿ أعضاء الجماعرائد وأعضاء الجماعة وبيف أويكوف ذلؾ بيف ال

وسػيطرتو فػي جماعػة النشػاط حيػث يسػود  نقػؿ سػمطة الرائػد، و ذلؾ التفاعؿ الذي نجده داخػؿ الفصػؿ

عضػػػػػػاء بشػػػػػػكؿ ال يتػػػػػػوفر داخػػػػػػؿ الفصػػػػػػؿ )الطػػػػػػويروقي بػػػػػػيف األ جػػػػػػو مػػػػػػف النقػػػػػػاش وتبػػػػػػادؿ اآلراء 

،43:1119). 
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 منشًط الطالبي:ً: التخطيط لرابعً 

 أف بيػد ،نجػاح يحالفػو لػف متقًنػا دقيقًػا، أميًنػا تخطيًطػا لو يخطط لـ إذا برنامج، أي مسمماتمف 

كذلؾ  عميو، واإلشراؼ لتنفيذه، المبلئمة األساليب وتوضيح تحديد أىدافو، تـ إذا حميفو، سيكوف النجاح

 بالديمومة، خميؽ لمنشاط والتطور برنامج سفالتح مراقي إلى دائًما بو يدفع تقويًما تقويمو، وسائؿ تحديد

بدء  قبؿ لو عامة خطة رسـ أىمية لنا اتضح المدرسي، النشاط السميـ عمى التخطيط أساليب طبقنا فإذا

 مجمس في وتقرر المدرسة، أسرة أفراد جميع بتعاوف وتوضع العامة، الخطة ىذه وترسـ الدراسي، العاـ

 .(991:9978درسي)مقبؿ،مجتمعيا الم مجمس في أو إداراتيا،

ويفضػػػؿ تشػػػجيع الطػػػبلب عمػػػى المشػػػاركة فػػػي وضػػػع خطػػػة النشػػػاط واحتػػػراـ آرائيػػػـ الفرديػػػة 

والجماعيػػة واألخػػذ بمػػا يمكػػف تنفيػػذه مػػف افكػػار ومشػػروعات مقترحػػة كمػػا يراعػػى التػػزاـ لجنػػة تخطػػيط 

ف تعػػود عمػػييـ أب والفوائػػد األساسػػية التػػي يمكػػف النشػػاط بالمدرسػػة فػػي اتخػػاذ قراراتيػػا بحاجػػات الطػػبل

 . (98:9981 ،مف اشتراكيـ في االنشطة التي يتـ التخطيط ليا )يونس

ـ مػػػع ميولػػػو واىتماماتػػػو ءبرنػػػامج النشػػػاط الجيػػػد ذلػػػؾ الػػػذي يمبػػػي احتياجػػػات المػػػتعمـ ويػػػتبل و

يػػا فػػي ضػػوء تخطػػيط برنػػامج النشػػاط وتنفيػػذىا أف نقػػـو ببنائ بػػد لنػػا عنػػدو الوقدراتػػو  وينمػػي مواىبػػو

 ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػو السػػػػػػبيؿ الشػػػػػػتراكيـ فػػػػػػي ىػػػػػػذه البػػػػػػرامج عػػػػػػف رغبػػػػػػة واقتنػػػػػػاع ألفمتعممػػػػػػيف احتياجػػػػػػات ال

  .(49:1191)الفي،

 تمػروالتػي  (418: 1119،  الزىرانػي) كمً ذكرهػً المدرسي النشًط برنًمج تخطيط خطوات

 :وهي أسًسية مراَؿ بأربع

 .اإلعداد مرحمة .أ 

 .التنفيذ مرحمة .ب 

 .المتابعة مرحمة .ج 
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  التقييـ  مرحمة .د 

تعػد ضػرورية  التػيحينما ينوي المخططوف إقامتيا يخضعونيا لعػدد مػف االعتبػارات والبرامج 

 يمي: وفؽ محاور عديدة لعؿ مف أىميا ما، لتنفيذىا

الدراسػػػي  ية مختمفػػػة تتػػػدرج وتتقػػػدـ مػػػع تقػػػديـ: الطالػػػب يمػػػر فػػػي مراحػػػؿ سػػػنمراَػػػؿ النمػػػو  .أ 

الغالب المميز ليا  يتصؼ بيا يكوف ىو انشاطً  ةصيمي عميو نجد أف لكؿ مرحمة عمريوالتح

)عبػد ذلػؾ عنػد إعػداد البرنػامج  ىلػذا يراعػ ،فما يصػمح لممرحمػة المتوسػطة والثانويػة والعكػس

 .(936:9986الوىاب، 

ولو يفم لذا ،: الطالب ىو المحور الذي يدور حولو النشاط االختيًر َسب الميوؿ والرغبًت .ب 

يػػو فعػػف طريػػؽ التعريػػؼ عمييػػا ورغباتػػو البػػد مػػف النظػػر إلييػػا عنػػد وضػػع البػػرامج الموجيػػة إل

  .يمكف رسـ البرنامج المناسب والذي يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ

وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ التعػػػرؼ عمػػػى حاجػػػات المجتمػػػع  االختيػػػًر َسػػػب ًَجػػػًت المجتمػػػع :  .ج 

يػػة التعميميػػة والخبػػرة التربويػػة راوطموحػػات أفػػراده ولعػػؿ معيػػار ذلػػؾ ىػػو الثقافػػة الواسػػعة والد

ينة والتي يجب أف تكوف ممثمة لجميع فئات المجتمع ويمكف أف تحدد لمطبقة التي تختار كع

تمؾ االحتياجات عف طريؽ المقػاببلت الشخصػية أو عػف طريػؽ اسػتفتاء عػاـ أو مػا قػد يػراه 

التربويػػوف حاجػػة ممحػػة لطرحػػة وتنظيمػػو سػػواء عمػػى مسػػتوى المجتمػػع عامػػة أو تخصػػيص 

 .(56-96: 9996)عبد الحي، مناطؽ بعينيا لتنفيذ البرنامج

 ً: تِنيؼ األنشطة الطالبية:خًمسً 

 :(46:9998تصنيؼ )عميرة ، لطبلبية تصنيفات متعددة ونذكر ىنالؤلنشطة ا

 تِنيؼ عمو اسًس مكًف الدارسة:  -3

 أنشطة تمارس داخؿ المدرسة كالمسابقات الثقافية واإلذاعة المدرسية. - أ
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 أنشطة تمارس خارج المدرسة كالرحبلت والزيارات الميدانية. - ب

 سًس المستفيد مف عًئد النشًط:أِنيؼ عمو ت  -2

 فيد مف عائدىا المشاركيف فييا مثؿ سباقات الجري.أنشطة يكوف المست - أ

 فيد مف عائدىا بعض أقساـ المدرسة ، مثؿ النشاط الفني.أنشطة يكوف المست - ب

مػػػػف عائػػػػدىا طػػػبلب المدرسػػػػة و معممييػػػػا مثػػػػؿ األلعػػػػاب الرياضػػػػية  أنشػػػطة يكػػػػوف المسػػػػتفيد - ت

 المشتركة.

 ىا المجتمع والبيئة خارج المدرسة مثؿ األعماؿ التطوعية. شطة يكوف المستفيد مف عائدأن - ث

 سًس نوع الخبرة:أالتِنيؼ عمو   -1

 مب عمييا كسب المعرفة أو تنميتيا مثؿ جماعات المغة اإلنجميزية.شطة يغأن - أ

.نشطة يغمب عمييا الخبرات العممية وكسب المأ - ب  يارات وتنميتيا مثؿ جماعة العمـو

ف وشػػيداء وعممػػاء نبيػػاء ورسػػؿ ومجاىػػدييػػا تنميػػة الميػػوؿ والتقػػديرات نحػػو أطة يغمػػب عمينشػػأ - ت

 وأدباء. 

أو االجتماعيػػػة أو الدراميػػػة وغيػػػر ذلػػػؾ مثػػػؿ دورات كػػػرة القػػػدـ والزيػػػارات نشػػػطة الرياضػػػية األ - ث

 االجتماعية والمسرحيات.

 سًس مقدـ الخبرة:أالتِنيؼ عمو   -3

 الطبلب. - أ

 فنيوف. - ب

 معمموف. - ت

 ف العامميف في مؤسسات المجتمع.اختصاصيوف م - ث

 خبرة وميارة. وذو  - ج
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 سًس القًئـ بًلنشًط :أالتِنيؼ القًئـ عمو   -5

 طالب واحد، مثؿ اإللقاء في اإلذاعة المدرسية.  - أ

 مجموعة صغيرة مف الطبلب، مثؿ دوري كرة القدـ.  - ب

 مجموعة كبيرة مف النشاط، مثؿ األعماؿ التطوعية.  - ت

 ومقومًتهً: : جمًعًت النشًط الطالبيسًدًسً

 تكػوف معػيف، نشػاط إلػى ميػؿ مشػترؾ ليػـ ،طػبلبال مػف دعػد مػف تتشػكؿ المدرسػية الجماعػات

ومػف  بتنفيػذه، يقومػوف وبرنامًجػا معينػة، خطػة يتبعػوف ىػذا فػي نشػاطيـ وىػـ ،الميػؿ ىػذا إشػباع نتيجتػو

 تػو،وخبرا الشخصػية، تؤىمػو صػفاتو رائػد المدرسػية الجماعػات مػف جماعػة لكػؿ يكػوف أف األىميػة

 التمقائية عنصر يفقدىا أف دوف توجيييا عمى قادًرا يكوف ألف الجماعة، زيارة في يتبعو الذي واألسموب

  .(73:9978في النشاط )مقبؿ،

يػػتـ تشػػكيؿ كػػؿ جماعػػة مػػف مجموعػػة طػػبلب لػػدييـ اىتمامػػات وميػػوؿ مشػػتركة نحػػو مجػػاؿ و 

اعػة فػي التشػكيؿ والتجمػع طالمػا معيف وتتشكؿ نتيجة لنشاطيـ الذاتي ورغبتيـ وميػوليـ وتسػتمر جم

قػد يتػرؾ بعػض الطػبلب تمػؾ الجماعػة أو ينضػـ إلييػا و  ،اف السبب النوعي في تشكيميا ما زاؿ قائًمػأ

 (.17:  9981،شباعيا مف خبلؿ تشكيميا )يونسلما ميوليـ واىتماماتيـ يتـ إدد طاعضاء جُ أ

 لكػؿ ويحػدد أعضػائيا، اه جميػعيرضػ نظاـ ليا يكف لـ ما بوظيفتيا، الجماعة تقوـ أف يمكف وال

ىناؾ أربعة مقومات أساسية ، و أفرادىا بيف العبلقة تحدد نشاطيا، كما في ومسئوليتو فييا، دوره عضو

 :التالي النحو عمى ىاتحديد ويمكف لعمؿ جماعات النشاط الطبلبي

 :النشًط جمًعًت أع ًء  -3

يشػعروا بميػؿ ورغبػة فػي  بػد أف سػاس نجػاح الجماعػة ونموىػا والأعضاء جماعة النشاط ىـ أ

ويػػػتـ ذلػػػؾ بعػػػدة طػػػرؽ مثػػػؿ االسػػػتبياف الػػػذي يقػػػدـ لمطػػػبلب لمعرفػػػة أنػػػواع  ،لػػػى الجماعػػػةإاالنضػػػماـ 
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ذاعػة المدرسػية عبلف عف ىذه الجماعات عف طريؽ اإلاإلإلييا أو  الجماعات التي يودوف االنضماـ

 .(35:1111،مباشر بالطمب في الفصوؿ الدراسية ) شحاتووصحافتيا ال

جػػب تػػوفير الحريػػة النضػػماـ الطالػػب لمجماعػػات المدرسػػية التػػي يرغػػب فػػي االنضػػماـ إلييػػا وي

وعدـ االلتجاء إلػى الوسػائؿ الجبريػة وذلػؾ بػاإلعبلف عػف الجماعػات المدرسػية وشػرح أىػدافيا وعمػؿ 

اسػػػتفتاء لجميػػػع الطػػػبلب لمعرفػػػة الجماعػػػة التػػػي سينضػػػـ كػػػؿ مػػػنيـ ويحسػػػف أف يحػػػدد لكػػػؿ جماعػػػة 

 (.36:1191كؿ عضو فييا  )سميـ ،مدرسية يدفعة 

 :النشًط جمًعة ئدرا أو مشرؼ -2

ورائػد النشػاط ىػو معمػـ بالدرجػة األولػى  ،رائد النشاط ىو المعمـ الػذي يقػوـ بػإدارة دفػة النشػاط

خػػػر، فيػػػو الػػػذي يػػػؤثر فػػػي آوينبغػػػي أف تتػػػوافر فيػػػو شػػػروط وصػػػفات المعمػػػـ القػػػدوة قبػػػؿ أي اعتبػػػار 

سموبو وخبراتو والطريقة التي يتبعيا في توجيو ومظيرة العاـ وأيؽ صفاتو الشخصية الجماعة عف طر 

تقانػػػو ا  فيتصػػػؼ بالػػػذكاء والحمػػػاس لمعمػػػؿ و  الجماعػػات وطريقػػػة تعاممػػػو وعبلقاتػػػو بأعضػػػاء الجماعػػة،

ويػػؤدي دور المستشػػار لمنشػػاط، فيػػو بمػػا تػػوفر لػػو مػػف فيػػـ  الجماعػػة لمنشػػاط الػػذي يمارسػػو ألعضػػاء

و ضػػغط ألف النشػػاط طبلبػػو فػػي ود وصػػداقة دونمػػا تسػػمط أ يوجػػوو لمطػػبلب لطبيعػػة النشػػاط وىدفػػو، 

 .(99:1111نشاط الطبلب وليس نشاط المشرؼ )نيازمبل ،

لى جانب تميز الرائد بصفات شخصية معينػة يجػب أف تتػوفر بعػض القػدرات التػي تسػاعده  وا 

ة داخػػػؿ عمػػػى تحقيػػػؽ أغػػػراض الجماعػػػة وتنفيػػػذ برامجيػػػا ومنيػػػا القػػػدرة عمػػػى تحميػػػؿ المواقػػػؼ المختمفػػػ

الجماعػػػة وتوضػػػيح دوره فييػػػا وتشػػػجيع أفػػػراد الجماعػػػة عمػػػى إبػػػداء اآلراء وتخطػػػيط البػػػرامج ومعاونػػػة 

الجماعة عندما تفكر تفكيًرا جماعًيا لوضع البرامج لتخطيطيا وتطويرىا واسػتغبلؿ إمكانػات المدرسػة 

 (.38:1191والبيئة المحيطة بيا بما يخدـ برامج الجماعة )سميـ ، 

 



 

 

78 

 

 :النشًط عةجمً تنظيـ  -1

 سػجؿ – لمصػندوؽ أمػيف –  الجماعػة مقػرر – لمجماعػة رئػيس " يمػي مػا وجػود مػف بػدال  

 .(959:9986)عبد الوىاب ، "لمجماعة

اختيػػار وفيػػو يشػػرح الرائػػد أىػػداؼ تكػػويف الجماعػػة ومواعيػػد اجتماعيػػا وأمكنػػة االجتمػػاع ويػػتـ 

سػػماء فييػػا أجؿ الجماعػػة يػػدوف وسػػ مػػيف الصػػندوؽ وسػػكرتير لمجماعػػة،رئػػيس الجماعػػة ووكيػػؿ ليػػا وأ

يقـو بيا الطػبلب كػؿ الطبلب المشتركيف والفصوؿ الدراسية التي ينتمي إلييا العضو واألعماؿ التي 

 .(36:1111، اسبوع ) شحاتو

 :النشًط جمًعة برامج  -3

 مػف البػرامج وتختمػؼ وأسػاليب تحقيقيػا، أىػدافيا يوضػح الػذي ىػو المدرسػية، الجماعػة برنػامج

 :منيا مدرسية جماعة أية برنامج لنجاح توافرىا ةمراعا يجب عامة ، وىناؾ شروط رىأخ إلى جماعة

 .تنفيذىا األىداؼ وخطوات بتحديد وذلؾ البرنامج، تخطيط في األعضاء اشتراؾ - أ

 .منيـ فيو عدد أكبر اشتراؾ يراعى األعضاء، بيف العمؿ توزيع عند - ب

 وقت في نتائجيا تظير السيمة التي مياتبالعم الجماعة تبدأ حيث البرنامج، في التدرج مراعاة - ت

 .كبيًرا مجيوًدا تتطمب وال قصير،

 .البرنامج لممارسة توفيرىا يستطاع التي اإلمكانات مراعاة - ث

 .لمتعديؿ أىدافيا وقابميتيا لتحقيؽ الجماعة تضعيا التي األساليب مرونة وجوب - ج

 أو لميػارات تعمميػـ ريػؽعػف ط وذلػؾ نشػاطيا فػي المشػاركة مػف الجماعػة أفػراد اسػتفادة توفير - ح

 (79:9978)مقبؿ، جماعتيـ تعده بالبرنامج الذي واستمتاعيـ جديدة، خبرات
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 ً: مزايً النشًط الطالبي:سًبعً 

دارة المدرسػػة  النشػػاط الطبلبػػي يحقػػؽ العديػػد مػػف المزايػػا والفوائػػد وتشػػمؿ الطػػبلب والمػػنيج وا 

 والمعمميف والبيئة الخارجية:

 مطالب:ل بًلنسبة .3

 إلى تحقيؽ ما يمي: لمطبلببالنسبة  (31:1113)الدخيؿ ،نشاط الطبلبي كما يذكروييدؼ ال

 تشجيع النمو الخمقي والروحي. - أ

 تقوية الصحة العقمية والبدنية. - ب

 تحقيؽ النمو االجتماعي الشامؿ. - ت

 تقوية العبلقات االجتماعية وتوثيؽ العبلقات بيف الطبلب وبيئتيـ. - ث

قػػػػػدراتيـ االبتكاريػػػػػة ويشػػػػػبعوا رغبػػػػػاتيـ ايجػػػػاد الفػػػػػرص أمػػػػػاـ الطػػػػػبلب كػػػػػي يطػػػػػوروا  - ج

 وميوليـ.

 كساب الطبلب ميارات ومعارؼ جديدة في مجاالت مختمفة.إ - ح

 ات القديمة واكتساب ميارات جديدة.ممارسة االىتمام - خ

 دارة المدرسية:لإل بًلنسبة -2

بالنسبة إلى إدارة المدرسػة ( 83:1117)عبد الحميد ،كما يذكر ييدؼ النشاط الطبلبيو 

 ما يمي:إلى تحقيؽ 

 يقوي خبرات العامميف بالمدرسة. - أ

 دارييف في المدرسة.يوجد تعاوف قوي بيف الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس واإل - ب

 التقريب بيف الجماعات المختمفة في المدرسة. - ت

 يعد النشاط الطبلبي وسيمة ميمة في تحقيؽ النظاـ المدرسي - ث
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 بًلنسبة لممنهج: 

 ( بالنسبة لممنيج الى تحقيؽ ما يمي:51:9987) الزيني ،كا ذكر ييدؼ النشاط المدرسي

 يقوي خبرات التي يكتسبيا الطبلب في الفصؿ. - أ

 يكشؼ عف خبرات تعميمية جديدة قد يحتوييا المنيج. - ب

 جديدة لمتوجيو النفسي واالجتماعي. اييي  فرصً  - ت

 .ينشط التعميـ داخؿ الفصؿ - ث

 بًلنسبة لممعمميف:  .3

لػػى تحقيػػؽ مػػا بالنسػػبة لممعممػػيف إ (83:1117)عبػػد الحميػػدلطبلبػػي كمػػا ذكرييػػدؼ النشػػاط ا

 يمي:

تكػػويف عبلقػػات قويػػة ليكونػػوا عمػػى اتصػػاؿ دائػػـ ومسػػتمر فيمػػا بيػػنيـ وذلػػؾ حسػػب مقػػدرتيـ  - أ

 عمى تنظيـ البرامج المختمفة لمنشاط.

 سعادىـ مف خبلؿ النشاط الطبلبي.ا  احتراـ الطالب وتقديرىـ و  - ب

 تقدير احتياجات الطبلب عمى اختبلؼ رغباتيـ. - ت

 ف يجربوا العمؿ مع الطبلب.أخبلؿ النشاط الطبلبي يستطيع المعمموف مف  - ث

 الدقة في المواعيد. الواقعية، لصبر،، اتعمـ المرونة - ج

  يجابي ومتفائؿ بالنسبة لممستقبؿ.إتكويف اتجاه  - ح

 بًلنسبة لمبيئة والمجتمع المَمي:  .5

ة والمجتمع المحمػي ( بالنسبة لمبيئ83:1117ييدؼ النشاط الطبلبي كما ذكر )عبد الحميد،  

 إلى تحقيؽ ما يمي:

 فضؿ بيف المدرسة والبيئة.أالعمؿ عمى توفير عبلقات  - أ
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 العمؿ عمى زيادة االىتماـ بيف المدرسة والبيئة. - ب

 .يستطيع النشاط المدرسي أف يفعؿ دور بعض المؤسسات الموجودة داخؿ المجتمع  - ت

 ثًمًنً: مجًالت ومهًـ النشًط الطالبي: 

 طالبيمجًالت النشًط ال .3

تتعدد مجاالت األنشطة الطبلبية بتعدد األىػداؼ واألغػراض المػراد تحقيقيػا، وكػذلؾ بحسػب        

اإلمكانػػات المتاحػػة والقػػدرات المتػػوفرة لػػدى المشػػاركيف والقػػائميف عمػػى تمػػؾ األنشػػطة، واألنشػػطة فػػي 

عية والتي يمكف مجمميا تشمؿ جميع المجاالت التي تشبع حاجات الطبلب البدنية والنفسية واالجتما

ذاتػػػػو األىػػػػداؼ التربويػػػػة المنشػػػػودة،  أف تكػػػػوف مشػػػػوقة ومرغوبػػػػة لػػػػدى الطػػػػبلب وتحقػػػػؽ فػػػػي الوقػػػػت

فاألنشػػػطة الطبلبيػػػة تتحػػػدد عمػػػى ضػػػوء ميػػػوؿ الطػػػبلب ومػػػواىبيـ وواقػػػع وظػػػروؼ المدرسػػػة والبيئػػػة 

ي لمتطػػػور فػػػالمحيطػػػة، ولػػػذا فبػػػرامج النشػػػاط متغيػػػرة ومتطػػػورة حسػػػب مػػػا تتطمبػػػو الحاجػػػة لتسػػػتجيب 

يجػب التنويػو ىنػػا إلػى أف ىنػػاؾ جوانػب تعميميػة قبػػؿ الجوانػب التطبيقيػػة حاجػات الطػبلب وميػػوليـ، و 

في األنشطة، والذي مػف الممكػف أف ال يكػوف معروفػًا لػدى كثيػر مػف الطػبلب، فالنشػاط ال يمكػف أف 

مجػػاالت  ومػػف لميػػارات األساسػػية لممارسػػة النشػػاط،يكػػوف مرغوبػػًا ومشػػوقًا إذا لػػـ يكػػف لػػدى التمميػػذ ا

األنشطة الطبلبية التي ينتمي إلييا طبلب جماعات النشاط الطبلبي فػي المػدارس نػذكر عمػى سػبيؿ 

 المثاؿ ال الحصر ما يمي:

 جمًعة النشًط الثقًفي: - أ

وتشػػػػمؿ اإلذاعػػػػة وصػػػػحؼ الحػػػػائط واإلعػػػػبلـ واسػػػػتخدامات المكتبػػػػة المدرسػػػػية والمعػػػػارض  

 جماعػة اىتمامػات أبػرز مػفو  يػرتبط بالتنميػة الثقافيػةوالكتابػة والقػراءة والخطابػة والنػدوات وكػؿ مػا 

وسػائؿ  فػي المشػاركة عمػى التبلميػذ وحػض والمنػاظرات، والنػدوات، ،تالمحاضػرا إقامػة الثقػافي النشاط

عػداد النثػر، فػي واألسػموب األدبػي الشػعر، وقرض والمسموعة، والمرئية، المكتوبة، اإلعبلـ  مجػبلت وا 
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والتػأليؼ،  القػراءة، عمػى الطػبلب، تشػجيع ثػـ مػف األدبػي، نتػاج العممػياإل ليػذا تػدريبي كوعػاء الحػائط،

 مػف الجمػاعي اإلبػداعي ىػذا المػوف فػي ينضػب ال الػذي معيػنيـ عمػى والمواظبػة والترجمػة، والبحػث،

 تػدخر ال كمػا، الثقافيػة الجماعػة كاىػؿ عمػى الممقػى أىػـ األركػاف مػف اركًنػ تعػد التػي المكتبػة، النشػاط

 حضارية بطريقة عف آرائيـ والتعبير الندوات، حضور عمى الطبلب تشجيع في جيًدا الجماعة الثقافية

 .(59:9978)مقبؿ، الموضوعات وعرض وسائؿ المناقشة، في والمرونة الخبرة واكتساب منظمة،

 جمًعة النشًط االجتمًعي: - ب

ية والمجػػػػالس المدرسػػػػػ ومػػػػف مجاالتيػػػػػا: )الخدمػػػػة العامػػػػػة وأصػػػػدقاء البيئػػػػػة والػػػػرحبلت المدرسػػػػػية

واألميػػػػػات ومجػػػػػالس  والجمعيػػػػػات التعاونيػػػػػة والصػػػػػحة المدرسػػػػػية واإلدارة الطبلبيػػػػػة ومجػػػػػالس اآلبػػػػػاء

يقبمػػوف عمييػػا إلشػػباع  مػػا اببػػة إلػػى نفػػوس الطػػبلب، التػػي كثيػػرً الفصػػوؿ (، وىػػي مػػف األنشػػطة المح

د مػػف ثنػػاء ممارسػػة ىػػذا النشػػاط العديػػأويكتسػػب الطالػػب ، رغبػػاتيـ وتنميػػة مػػواىبيـ وقػػدراتيـميػػوليـ و 

عػػداد لمحيػػاة العمميػػة وتػػدريب الطالػػب عمػػى حسػػف اسػػتغبلؿ الطالػػب وا  الميػػارات منيػػا تنميػػة شخصػػية 

خػػريف والمحافظػػة عمػػى البيئػػة والحػػرص عمػػى الممتمكػػات الوقػػت وتنميػػة العمػػؿ الجمػػاعي وخدمػػة األ

 .(341، د ت:العامة ) سباؽ

وء الثػػواب المسػػتمدة مػػف لػػى بنػػاء شخصػػية متكاممػػة متوازنػػة فػػي ضػػإوييػػدؼ النشػػاط االجتمػػاعي 

الشػػػػريعة االسػػػػبلمية وتوثيػػػػؽ الصػػػػمة بػػػػيف المدرسػػػػة ومؤسسػػػػات المجتمػػػػع وتنميػػػػة ميػػػػارات وقػػػػدرات 

 .(911:1191)الفي ،  المتعمميف وتكويف الشخصية القيادية القادرة عمى خدمة مجتمعيا مستقببلً 

 جمًعة النشًط العممي: - ت

العمميػػػػػة  مختػػػػػرع الصػػػػػغير والمسػػػػػابقاتومػػػػػف أبػػػػػرز مجاالتيػػػػػا: )األنديػػػػػة العمميػػػػػة، وأنديػػػػػة ال

لمػا  انظػرً  المعاصػرة، األنشػطة العمميػة مػف أىػـ وأبػرز األنشػطة التربويػةد ، وتعػ(والحاسوب والمختبػر

بػػروح العصػػر واتجاىاتػػو  اوارتباًطػػ يفرضػػو الواقػػع فػػي عالمنػػا المعاصػػر مػػف تقػػدـ تكنولػػوجي متسػػارع،
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خواصػػيا الفيزيائيػػة أو الكيميائيػػة أو  ومعرفػػة، مميػػةالعمميػػة، فينبغػػي عمػػى الطمبػػة القيػػاـ بالتجػػارب الع

الصػغير، وتيػدؼ إلػى تشػجيع ورعايػة األنشػػطة  المختػػرع البيولوجيػة، وتتمثػؿ فػي أنديػة العمػـو وأنديػة

يؿ العممػي بػيف الطػبلب وتطبيػؽ النظريػات العمميػة التحص مستوى العممية ونشر الوعي العممي ورفع

 .(39:1191)عرفة، واىب العممية ودعميا وتنميتياالم وصقؿ واستخداـ التفكير العممي

 جمًعة النشًط الريً ي: - ث

 اا لمطالػػب فػػي مختمػػؼ مراحػػؿ حياتػػو وجػػزءً لػػى كونػػو حقػػا طبيعًيػػإىميػػة النشػػاط الرياضػػي ترجػػع أ

عػػػداد المػػػواطف الصػػػالح وعػػػبلج نػػػاجح يقػػػود إووسػػػيمة فعالػػػة فػػػي  ،لحصػػػة التربيػػػة الرياضػػػية مكمػػػبلً 

 الفاعمػة لى التدريب عمى اكتساب الصفات التبعية السميمة والقيادةإوييدؼ المجتمع الحياة المدرسية 

كسػػاب الفػػرد الصػػفات إسػػياـ فػػي يجابيػػا واإلإوممارسػػة الحيػػاة الصػػحية السػػميمة وشػػغؿ وقػػت الفػػراغ 

  .(193:1114االجتماعية المثمى )سبلمة،

ع قػػػػػدرات جميػػػػػع الرياضػػػػػات واألنشػػػػػطة الحركيػػػػػة التػػػػػي تتناسػػػػػب مػػػػػ النشػػػػػاط الرياضػػػػػي ويشػػػػػمؿ

 ىػػذالمحركػػة ولمنشػػاط البػػدني والرياضػػي،  واسػػتعدادات التبلميػػذ، وكػػذلؾ الجوانػػب العمميػػة والنظريػػة

 ألف يػؤىميـ مػا لمجتمػعا أفػراد فػي ، وتنمػيواسػعةٍ  بخبػراتٍ  تزودنػا الرياضػية التربيػة أف إلػى باإلضػافة

 فػي خدمػة وقػتيـ، مػف يػرالكث يكرسػوف ومجيػوليف، معػروفيف جنػوًدا بأنفسيـ، وتعػدىـ أنفسيـ يساعدوا

 والتعميميػة التربويػة لمبػرامج مكممػة تعػد ضػرورة الصػورة ىػذه عمػى وىػي فيػو، يعيشػوف الػذي مجػتمعيـ

 .(69:9978)مقبؿ، األخرى المدرسية

ثنػػاء ممارسػػة النشػػاط الطبلبػػي العديػػد مػػف الميػػارات منيػػا كسػػب المياقػػة البدنيػػة ويكسػػب الطالػػب أ

والفرديػة بشػكؿ صػحيح وسػميـ  رسػة األلعػاب الجماعيػةاومما سميًما، وبناء الجسـ بناء صحيحً  العالية

 .(199د ت : ،)سباؽ
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لدى تيتـ المدارس النموذجية بالتربية الرياضية فيػي مػف أىػـ الػدعائـ التػي تقػـو عمييػا المدرسػة 

وىػػػي حػػػؽ مػػػف حقػػػوؽ كػػػؿ طالػػػب عمػػػى أف ىػػػذا النشػػػاط الطبلبػػػي ال يقتصػػػر عمػػػى حصػػػص التربيػػػة 

ة ولكنو يشػمؿ نػوعيف ىػاميف وىمػا نشػاط رياضػي مػنظـ ونشػاط رياضػي حػر )سػميـ ، البدنية التقميدي

91:1191.) 

 جمًعة النشًط الكشفي: - ج

شػػػمؿ األنشػػػطة ذات العبلقػػػة بالمخيمػػػات وحيػػػاة الخػػػبلء والخدمػػػة العامػػػة وخدمػػػة المجتمػػػع، ت 

 سياسػية غيػر تطوعيػة تربويػة حركة ىي"   والكشفية لى أنشطة الميوؿ واليوايات الخاصةإباإلضافة 

 لميػدؼ وفقػاً  العقيػدة أو الجػنس أو األصػؿ فػي تمييػز دوف ومفتوحػة لمجميػع والشػباب لمفتيػة موجيػة

 .(35:9993)العمي "الكشفية الحركة مؤسس عبر عنيا التي والطريقة والمبادئ

نتماء المحمي والوطني لدى الطبلب واالعتماد عمى الػنفس وتيدؼ جماعة الكشافة إلى تأكيد اال

 .(119:9998خريف )شحاتو،صفات القيادة وتحمؿ المشاؽ ومواجية المخاطر وخدمة اآل غرسو 

 والعقميػة البدنيػة قػدراتيـ مػف لبلسػتفادة الشػباب فػي تنميػة المسػاىمة إلػى الكشػفية الحركة يدؼكذلؾ تو 

 والعالميػػػة والوطنيػػػة المحميػػػة مجتمعػػػاتيـ فػػػي صػػػالحيف وكأعضػػػاء كمػػػواطنيف والروحيػػػة واالجتماعيػػػة

 .(63:1114يؾ،)ضح

ثناء ممارسة النشاط الكشفي العديد مف الميارات منيا تنشيط حب الترحاؿ ويكسب الطالب أ 

جػر والثػواب مػف دة لآلخػريف بػدوف مقابػؿ ابتغػاء األوالمغامرة في نفوس الطبلب، وحب تقديـ المساع

سػاىمة معيػا وتعمػـ الحكومية والخدمية بشكؿ عػاـ والم تالياـ لممؤسسا تعريؼ الطالب بالدورو اهلل، 

 .(339:ت ، د االنضباط وتعمـ القيادة مف خبلؿ تعمـ عمؿ الطبلئع )سباؽ
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 جمًعة النشًط الفني: - ح

بػػبعض الممارسػػات الفنيػػة مثػػؿ الخػػط والرسػػـ  ذلػػؾ النشػػاط الػػذي يقػػـو مػػف خبللػػو الطػػبلب ىػػوو 

 كشػؼ عػف قػدراتوالزخرفػة والتصػوير والنجػارة والنحػت وتتميػز الممارسػات بقػدر مػف االبػداع حيػث ت

  .(911:1191يشبعوف احتياجاتيـ وميوليـ )الفي،الطبلب ومياراتيـ ومف خبلليا 

تاحػة الفرصػة لبلبتكػار  والنشػاط الفنػي أيضػا يعمػؿ عمػى تشػجيع روح الفريػؽ والعمػؿ الجمػاعي وا 

 بػػداع وذلػػؾ بالتوجيػػو المبلئػػـ ويجػػب مراعػػاة التفػػاوت بػػيف اخػػتبلؼ البيئػػات والظػػروؼ االجتماعيػػةواإل

 .(14421114حكاـ )سبلمة ؿ المدرسية عند وضع المقاييس واألوالمراح

الفنػػي لمقػيـ الجماليػػة لمفنػوف التشػػكيمية ى تنميػػة قػدرات الطمبػػة عمػى التػذوؽ لػوتيػدؼ األنشػطة الفنيػػة إ

غيػػػر المحػػػدود  بوجػػػو عػػػاـ والعمػػػؿ عمػػػى تطورييػػػا بأفكػػػار مبتكػػػرة وتػػػدريب الحػػػواس عمػػػى االسػػػتخداـ

خػػػػػرى باألنشػػػػػطة المدرسػػػػػية )عبػػػػػد كػػػػػار واإلبػػػػػداع والمشػػػػػاركة مػػػػػع الجماعػػػػػات األواالتجػػػػػاه إلػػػػػى االبت

 .(58:1117الحميد،

الرسػػػـ والتمثيػػػؿ المسػػػرحي واألشػػػغاؿ والتصػػػوير والنحػػػت ، شػػػمؿ الجوانػػػب الفنيػػػة فػػػي مجمميػػػاتو 

 األشػياء وجمػع ،والتصػوير الرسػـو  الػواعي، الػديني الحماسػي الػوطني واإلنشػاد واألعمػاؿ اليدويػة

 مدرسة كؿ أف عمى ذلؾ، مف يقصد ال بأنو القوؿ، بمكاف األىمية مفو  والعينات الجيولوجية كالطوابع

مكاناتيػا ظروفيػا مػع يتفػؽ منياًجػا أف تنتقػي يكفػي و الفنػي، طالنشػا مػف األلػواف ىػذه كػؿ أف تتبنػى  ،وا 

 التػي عػاتالجما مف بيفتعتبر  الفنية، واألشغاؿ والتصوير، الرسـ كجماعات الفنية، ولعؿ الجماعات

 الجماعػات ىػذه كمػا تيػتـ تقػدميا، التػي طريػؽ البػرامج عػف ميػوليـ، عػف التعبيػر عمػى لطػبلبا تساعد

 .(67:9978)مقبؿ، الصحيحةالوجية  وتوجييياالميوؿ والمواىب  ىذه بتنمية

ذا  ـاليو  يعد لـ نجده وخارجو، المنيج الدراسي داخؿ النشاط مواد مف كمادة اليـو الرسـ تناولنا ما وا 

يربي  كما الجمة، بفوائده المشبعة ثماره مف التبلميذ إكساب إلى بقدر ما ييدؼ بنفسيا، قائمة غاية
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، ومستقبميـ حاضرىـ في المتفائمة لمحياة اتيـ نظر  تشكؿ وخمقية، ممكات فكرية وجسدية فييـ

عداده لمحي الصالح الجيؿ تربية عمى بيا وتستعيف الدروس مف تتوسؿ بكثير فالمدرسة  بتوجييو اة،وا 

براز الخيرة، الوجية غرائزه األصيمة وتوجيو مواىبو، واكتشاؼ ممكاتو وتقوية  يصبح بحيث شخصيتو وا 

عبلء شأنو، الوطف، لخدمة النشيط والمواطف الفاىـ، والمفكر الصالح المستقبؿ الرجؿ في  ويصبح وا 

 .(949:9978وميولو )مقبؿ، أخبلقو في السامي اإلنساف

دخػاؿ روح البيجػة والنشػاط عمػى العمػؿ اليػومي إدارس الحديثػة دور ىػاـ فػي لئلنشاد في المو 

 (.911:1191نشاد )سميـ ، عند اإل كبيرٍ  وحماسٍ  عظيمةٍ  ا لما يشعر بو الطالب مف راحةٍ نظرً 

 :جمًعة اإلذاعة المدرسية - خ

مػيـ تعتكػاد تخمػو منيػا مدرسػة فػي مراحػؿ ال نشطة المدرسية التػي التعد اإلذاعة المدرسية مف األ

برازىا عمػى مػدار اليػـو وتعميمية لسائر المتعمميف، ويتـ إىداؼ تربوية المختمفة وذلؾ لما تحققو مف أ

يػتـ تخصػيص  حيػث النشػاطتاحة الفرصة ألكبر عدد مػف المتعممػيف لممشػاركة فػي إومف خبلليا يتـ 

يـ ميػػارات كسػػابا  لقػػاء و داء وجػػودة اإلعمػػى حسػػف األ الطػػبلبلػػى تػػدريب يػػـو لكػػؿ جماعػػة وتيػػدؼ إ

ة بمػواجيتيـ لآلخػريف دوف ارتبػاؾ تمثيؿ المعنى وتييئة مواقػؼ طبيعيػة يػتـ مػف خبلليػا اكتسػاب الثقػ

لييػػا وربطيػػـ إصػػغاء واالسػػتفادة مػػف الموضػػوعات التػػي يسػػتمعوف مػػى حسػػف اإلو تػػردد وتػػدريبيـ عأ

 .(83:1191بمجتمعيـ المحيط وبقضاياه ومشكبلتو )الفي،

الطبلب ويولد لدييـ الرغبة القويػة فػي ممارسػتو ممػا  ا لدىا كبيرً سً اعي حمامؿ اإلذويثير الع 

لثقافيػػة المتعمقػػة ا بتزويػػد الطػػبلب بمختمػػؼ الخبػػرات والميػػارات والمعػػارؼ اا حيوًيػػيجعػػؿ مػػنيـ مصػػدرً 

 .(43:1119) البوىي ،  بفف االلقاء اإلذاعي

المخاطبػة  عمػى القػدرة وتمػنحيـ المتجػددة، الحيويػة بالثقافػة المدرسػية التبلميػذ اإلذاعة تزود كما

 وتتبػع اء،البّنػ والنقػد الفيػـ، ووضػوح النطؽ السػميـ، عمى بدوره يساعد وىذا االستماع، وحسف والحديث
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 والمػؤثرات المدرسػية الصػوتية اإلذاعػة إمكانػات فإف مختصرة، بكممة، فاحصة الجارية بعيف األحداث

نفػوس  إلى المرغوبة والخبرة النشاطات أحب مف تعدل كممة مسموعة، بعيًدا الوصوؿ واستطاعتيا الفنية

 .(911:9978)مقبؿ، التبلميذ

ىػػػػػدافيا وتػػػػػؤدي وظائفيػػػػػا تقػػػػػـو بمسػػػػػؤوليتيا وحتػػػػػى تسػػػػػتطيع اإلذاعػػػػػة المدرسػػػػػية أف تحقػػػػػؽ أ

ساس معرفة مواىػب الطػبلب وقػدارتيـ ة إزاء الطبلب والمجتمع فبلبد أف يكوف ذلؾ عمى أاالجتماعي

 .(39:9991،الذىنية والعممية )كحيؿ

 السػابقة األنشػطة ضػمف تدخؿ قد والتي األخرى األنشطة بعض : (971:1111ويضيؼ )الجرجاوي،

 ومكمػؿ الدراسػية المنػاىج مع جًدا قويةٍ  عبلقةٍ  يذ مستقؿ كنشاط تفردىا المدارس بعض أف إال الذكر،

 :التالية البرامج النشاط عمى ىذا يحتوي ليا،

  .اإلسبلمية التوعية جماعة - أ

 .العربية المغة عةجما - ب

  .العموـ جماعة - ت

 .االجتماعات جماعة - ث

  .اإلنجميزية المغة جماعة - ج

 .اآللي الحاسوب جماعة - ح

 بي:الطال النشًط رائد مهًـ .2

بالقيػاـ  يكمػؼ الػذي المدرسػي النشػاط رائػد خػبلؿ مػف أنواعيػا، بمختمػؼ المدرسػية األنشػطة تػتـ

واإلشػراؼ  لتعميميػةا الوحػدة داخػؿ النشػاط دارةبػإ المكمػؼ المعمػـ ىػو النشػاط ورائػد الميػاـ مػف بالعديػد

 :التالية بالمياـ القياـ منو ويطمب ،اعميي

 .المتاحة واإلمكانات بالوسائؿ النشاط أىداؼ تحقيؽ عمى العمؿ - أ
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عػداد لممنطقػة العامػة الخطػة ضػمف التعمػيـ إدارة مػف الػواردة التعميمػات تنفيػذ - ب خاصػة  خطػة وا 

 .التعميمية الوحدة لنشاط

أو  المقػررة، الميزانيػة حسػب لتأمينيػا والسػعي،  مفػةتالمخ النشػاط مجػاالت تياجػاتاح تحديػد - ت

 .لمدعـ أخرى مصادر عف البحث

 .العقبات وتذليؿ لذلؾ االجتماعات لعقد والتنسيؽ النشاط سير متابعة - ث

 .التعميـ بإدارة النشاط إلدارة دراسي عاـ كؿ نياية تقرير رفع - ج

 ومتابعػة المناسػبات بالنشاط، تتعمؽ التي االجتماعات روحضو  الحكومية الدوائر مع التنسيؽ - ح

إدارة النشػاط ) شػحاتو  مػع بالتنسػيؽ فييػا والمشػاركة التعميمية الوحدة خارج المختمفة واألنشطة

،91:9998). 

يػػؽ صػػفاتو الشخصػػية ساسػػي فػػي الجماعػػة فيػػو الػػذي يػػوثر فػػي الجماعػػة عػػف طر ولمرائػػد دور أ

ة تعاممػػو وخبراتػػو والطريػػؽ التػػي يتبعيػػا فػػي توجيػػو الجماعػػة وطريقػػ سػػموبو فػػي الحيػػاةومظيػػره العػػاـ وأ

ديرىـ عضػاء وتقػالتػي تكسػبو حػب األ ىػـ صػفات رائػد الجماعػة النػاجحوعبلقتو مػع الجماعػة، ومػف أ

ثقانو لمنشػاط الػذي يمارسػو األعضاوثقتيـ ىي حبو لمعمؿ مع األ اممػو عضػاء وروحػو المرحػة وتعء وا 

خ وصديؽ أب وأ شعارىـ بالسرور وبأنوا  ه لتحقيؽ رغباتيـ ومساعدتيـ و ادوتقّبمو لمطبلب كما واستعد

مػػو عضػػاء فػػي تقػػويـ النشػػاط وتنفيػػذه وتقويمػػو وتحمّ مؽ الفاضػػؿ وقدرتػػو عمػػى توجيػػو األواتصػػافو بػػالخُ 

 .(35:9998ولية وحسف التصرؼ )شحاتو ،ئلممس

 ومشًركة الطالب فيهً: ،معوقًت إقًمة األنشطة الطالبيةتًسًعً: 

رغـ مػػف األىميػػة التػػي تحتميػػا األنشػػطة الطبلبيػػة فػػي الجانػػب التربػػوي فإنػػو قػػد يواجييػػا العديػػد بػال

وقػػد بينػػت كثيػػر مػػف  مػػف المصػػاعب والمعوقػػات التػػي تطفػػ  بريقيػػا وتعيػػؽ انتشػػارىا وتطبيقيػػا فػػي،

 الدراسات العديد مف ىذه المعوقات، ويمكف تمخيص معوقات النشاط الطبلبي في النقاط التالية:
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 ـ وضوح الييكؿ التنظيمي أو التوصيؼ الوظيفي لمعامميف في مجاؿ النشاط.عد - أ

 .عدـ القدرة عمى تنظيـ األنشطة وىذا القصور يرجع إلى االنشغاؿ بالتدريس - ب

 قمة توفر الكفاءات اإلدارية والفنية المتخصصة في مجاؿ النشاط. - ت

ير الػوظيفي فػي ظػؿ افتقار العديد مف الكفاءات المزودة بػالخبرات بسػبب سياسػات التػدو  - ث

 عدـ توفر البديؿ المناسب.

 عدـ وجود دورات تدريبية متخصصة لمعامميف في النشاط الطبلبي. - ج

 عدـ تخصيص أوقات محددة في الجدوؿ الدراسي لممارسة األنشطة. - ح

 عزوؼ أعضاء ىيئة التدريس والطبلب عف ممارسة النشاط والمشاركة فيو. - خ

، 1119)الحربػي،  التنويػع والتشػويؽ واإلعػبلـاصػر نمطية البرامج المقدمة وافتقادىا لعن - د

599-611). 

 النشاط الطبلبي وأىميتو.يماف الحقيقي بقيمة عدـ اإل - ذ

 النشاط الطبلبي.مكانات المادية المناسبة لتحقيؽ متطمبات عدـ توفير اإل - ر

 وريادتيا ويرجع ذلػؾ النشػغاؿ المعممػيف النشاط الطبلبيعدـ قدره المعمميف عمى تنظيـ  - ز

 .وؿ دراسية كبيرة وافتقادىـ لمميارات البلزمة لممارسة النشاط وتوجييوبجدا

 عناية المعمميف بتقويـ النشاط الطبلبى. عدـ - س

عدـ توفر الوقت والمكػاف لػدى الطػبلب وممارسػة النشػاط الزدواج المػدارس عمػى نفسػيا  - ش

 .والعمؿ بالمدرسة لفترتيف

و عمػػػؿ ترويحػػػي أنػػػاعتبػػػار عػػػدـ تعػػػاوف مػػػدير المدرسػػػة وفيمػػػو الخػػػاط  لمنشػػػاط عمػػػى  - ص

 .و اىدار لوقت الطبلب ومضيعة لمجيدأمنفصؿ عف المنيج المدرسي 
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عمػػػى اعتبػػػار انػػػو  رسػػػيمػػػور البنػػػائيـ لممارسػػػة النشػػػاط المدمعارضػػػة بعػػػض أوليػػػاء األ - ض

 .يعطميـ عف تحصيؿ المعارؼ

ف  تسترشػػد بػػو عنػػد التخطػػيط ليػػا دليػػؿ لمنشػػاط الطبلبػػي يمكػػف أ بعػػض المػػدارس لػػيس - ط

 .(67:9998المدرسي )شحاتو ،لمنشاط 

ف يكوف تعمميف وفؽ تحصيميـ الدراسي دوف أنظاـ االمتحانات الذي يقدر درجات الم - ظ

  .في ذلؾ ثرأنشاط المدرسي لم

   .عدـ وجود حوافز مادية ومعنوية تمنح لممشاركيف في النشاط - ع

ا فقط مييا مما يجعؿ مف النشاط أمًرا شكليإلحاؽ بعض المتعمميف بنشاطات ال يميموف إ - غ

 .(46:1191)الفي ،

 : النشًط الطالبي في فمسطيفعًشًرا: 

 الفمسطينية بدايات السمطة في كانت حيث ا،ممحوظً  اتطورً  فمسطيف طبلبية فيلا األنشطة تطورت

 والمقػاءات الرياضػية والمخيمػات والبطػوالت والفنيػة الثقافيػة المسػابقات عمػى قاصػرة  (1995)السػابقة

 إلػى المسػابقات مػف خػبلؿ المواىػب اكتشػاؼ مرحمػة مػف وانتقمػت ا،فشػيئً  ايئً شػ تطػورت ثػـ الكشػفية،

 مختمؼ في الموىوبيف أكبر لفئة ااىتمامً  أولت ثـ ا،معينً  االصفيً  انشاطً  طالب كؿ يمارس بأف ىتماـاال

 ة،والفنيػ والثقافيػة، الصػحية المختمفػة كالمجػاف المدرسػية والمجػاف المدرسية، األندية فأنشأت المجاالت،

 قفزة األنشطة قفزت السنوات األخيرة الطبلبية وغيرىا، والوساطة المدرسية، اإلذاعة ولجنة والرياضية،

 العػالي والتعمػيـ التربيػة بػوزارة لؤلنشػطة العامػة إلدارةاأنشػأت  حيػث الطبلبػي، البرلمػاف بإنشػاء نوعيػة

 السػت المػديريات فػي الوائًيػ ابرلماًنػ وكػذلؾ والثانويػة، المػدارس اإلعداديػة فػي امركزًيػ اطبلبًيػ ابرلماًنػ

 تخػرج بحيػث التربويػة، المشػكبلت وحػؿ مناقشػة فػي الطػبلب إلػى إشػراؾ البرلمػاف ىذا وييدؼ بالقطاع

ا اىتماًمػ التوصػيات تمػؾ الػوزارة أولػت وقػد المشػكبلت، تمػؾ لحػؿ بمجموعػة توصػيات البرلمانػات تمػؾ
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 ىػذه تنفيػذ عمػى والعمػؿ الحمػوؿ تمػؾ متابعػة أجػؿ مف المختصة اإلدارات تعميميا عمى يتـ حيث ،ابالغً 

 المختصػة األقسػاـ قبػؿ مػف ميػدانيا التوصػيات تمػؾ تنفيػذ متابعػة يػتـ كمػا قػدر اإلمكػاف، التوصػيات

 مػف خطػة بإعػداد الطبلبػي البرلمػاف يقػوـ آخػر صعيد وعمى، والتعميـ التربية مدير بالمديريات بإشراؼ

 المدارس إدارات مع الكامؿ بالتنسيؽ تنفيذىا ويباشر المشاكؿ، تمؾ تعنى بحؿ التي البلصفية األنشطة

 وىكػذا المحمػي والمجتمػع األمػور أوليػاء وبمشػاركة المػدارس، بتمؾ المختمفة لجاف االنشطة خبلؿ ومف

 تقػويـ تػـو  بالتنفيػذ مروراً  التخطيط لحظة مف البلصفية األنشطة مراحؿ كافة في إشراؾ الطبلب تـ فقد

 المطروحػة المشػكبلت وعػبلج حػؿ عمػى قػدرتيا ومػدى ، المختمفػة الجمسػات فػي شػطةاألن نتػائج تمػؾ

  .(34:1191)عرفة،
 الوطنيػة القػيـ تعزيػزالػى  فمسػطيف فػي المدرسػية نشػطةاأل مػف والتعمػيـ التربيػة وزارة وتيػدؼ

 فػي الموىػوبيف بػالطبلب االعتنػاء، و  الفمسػطينية والقضػية الوطنيػة األحػداث مػع التفاعػؿو   اإلسػبلمية

 القيػادات صػناعة، و الطمبػة ليػا يتعػرض التػي النفسػية الضػغوط مػف التخفيػؼ، و  المجػاالت مختمػؼ

 .2009:2008 ) العالي، والتعميـ التربية وزارةسجبلت  ( الطبلبية

 فػي المراحػؿ سػواء الدوليػة الغػوث وكالػة مػدارس فػي المدرسػية األنشػطة مػف الكثيػر توجػد كمػا

 ولكف حسب المحافظات موزعة غزة، قطاع مستوى مىع مديريات ست ناؾفي االبتدائية، أو اإلعدادية

 ففاآل مدرسة، كؿ حسب إمكانيات طبلبيةال نشطةاأل تتابع مديرية كؿ مديريتاف، فييا يوجد غزة مدينة

 والثقافيػة والرسػـ الرياضػية األنشػطة ، مثػؿاألنشػطة بعػض الغػوث بوكالػة اإلعدادية المدارس في يوجد

مكانياتيػا، وبيئتيػا يتناسػب بمػا تنفيػذ أنشػطتيا فػي الحريػة كامػؿ ليػا مدرسػة كػؿو  واالجتماعيػة،  وا 

 والعمميػة، والفنيػة والرياضػية الثقافيػة المسػابقات فػي بعػض بالمشػاركة تقػوـ الغوث وكالة في فالمدارس

 .(34:1191عرفة،الطبلبية ) لؤلنشطة فصمية أو سنوية خطط بعمؿ تقوـ مدارس وىناؾ
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ػاضفصلػاضثاضث

ػ

دراداتػاضدابقظػاضبحوثػواض

ػواضفروض

ػدابقظ.بحوثػودراداتػػأواًل:

 بَوث و دراسًت تنًولت السمًت القيًدية 

 بَوث و دراسًت تنًولت المسئولية االجتمًعية 

 بَوث و دراسًت تنًولت النشًط الطالبي 

  ًتنًولت متغيرات الدراسة معً بَوث و دراسًت 

 ثاظغًا:ػسروضػاضدرادظ.
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ػثػواضدراداتػاضدابقظأوالػ:ػاضبحو

  مقدمة:

، ولكف مف والمسئولية االجتماعية السمات القيادية لقد اىتـ الكثير مف المختصيف في دراسة 

وعبلقتيػػا بالنشػػاط الطبلبػػي كػػاف قمػػيبًل عمػػى حسػػب أو المسػػئولية االجتماعيػػة درس السػػمات القياديػػة 

عمػػـ الباحػػث فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس، وفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػيعرض الباحػػث بعػػض البحػػوث والدراسػػات 

التػػي تتصػػؿ بمتغيػػرات الدراسػػة، حيػػث يقػػـو الباحػػث بالتعقيػػب عمػػى ىػػذه الدراسػػات مػػف حيػػث ىػػدؼ 

 .وعينة الدراسة واألدوات المستخدمة وأىـ النتائج الدراسة

 تنًولت السمًت القيًدية:  تدراسً بَوث و أواًل:

مػػف خػػبلؿ اطػػبلع الباحػػث عمػػى الدراسػػات السػػابقة فػػي مجػػاؿ السػػمات القياديػػة توصػػؿ إلػػى مجموعػػة 

 مف الدراسات وفيما يمي عرًضا ليذه الدراسات:

في  لمدارسيفتوضيح وتحديد السمات القيادية لى إ وىدفت الدراسة  (2131، البيًتي)دراسة 

تألفت عينػة البحػث مػف مجموعػة مػف طالبػات كميػة التربيػة الرياضػية ، و مية التربية الرياضية لمبناتك

%( مػػػػف 86811نسػػػػبة) فتػػػـ اختيػػػػارىف بشػػػكؿ عمػػػػدي إذ يمػػػثم ( طالبػػػػةً 75لمبنػػػات والبػػػػالغ عػػػددىف )

تـ و ت قامت الباحثة بتصميـ استمارة استبياف لطالبات كمية التربية الرياضية لمبناو المجتمع األصمي 

اسػػتخدمت و  ،مػػف طالبػػات كميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػات ( طالبػػةً 75توزيػػع اسػػتمارة االسػػتبياف عمػػى)

ىػػـ نتػػػائج أ، وكانػػت متػػو طبيعػػة مشػػػكمة البحػػثءالوصػػفي باألسػػػموب المسػػحي لمبل  الباحثػػة المػػنيج

ف وأ ،ديػػةو السػػمات القيايجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة عاليػػة لمطالبػػات نحػػإوجػػود وجيػػات نظػػر الدراسػػة 

 .في كمية التربية الرياضية لمبنات فاعبًل  االقيادة التربوية تمعب دورً 
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لػػى التعػػرؼ عمػػى الميػارات القياديػػة لػػدى المسػػئوليف فػػي إىػػدفت الدراسػة  (2118دراسػػة )األغػػً ،

مموف مسمى وضيفي حالشامؿ لمف ي نية جواؿ وقد استخدـ الباحث المسحشركة االتصاالت الفمسطي

 ا( موظفًػػػػ45قائػػػػد فريػػػػؽ، مشػػػػرؼ، إداري أوؿ( حيػػػػث بمغػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة ) أوؿ، )مػػػػدير، مينػػػػدس

راء المسئوليف في شركة آا بيف متوسطات حصائيً إالة دوتوصمت الدراسة لعدـ وجود فروؽ  ،وموظفةً 

جػواؿ تعػػزى لممتغيػػرات )الجػػنس، فئػات العمػػر، سػػنوات الخبػػرة، المسػمى الػػوظيفي، المسػػتوى العممػػي، 

 .تدريبية في مجاؿ القيادة، الحالة االجتماعية(عدد الدورات ال

 وتقويميػػا القياديػػة الميػػارات عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػذه تىػػدف (: 2117 ، العنػػزي ) دراسػػة

 وقد ،اضابطً ( 115)مف الدراسة مجتمع يتكوف حيث بالسعودية، الحدود لحرس األمنية القيادات لدى

التحميمػي  الوصػفي المػنيج الباحث استخدـ وقد لدراسة،ا ىذه في الشامؿ الحصر طريقة اتبع الباحث

إف : ىػػي الباحػػث إلييػػا خمػػص التػػي النتػػائج أىػػـكانػت و  الدراسػػة، قيػػد الظػػاىرة مػػع يتناسػػب ألنػػو انظػرً 

 عمػى اتخػاذ ،القػدرة بإتقػاف العمػؿ إنجػاز األزمػات، مواجيػة فػي اليدوء) ميارات أىمية الميارات أكثر

 االىتمػػاـ ميػػارات)  ىػػي المتواجػػدة الميػػارات أكثػػر أف كمػػا ( دىـيػػتأي وكسػػب اآلخػػريف احتػػراـ القػػرار،

 طػػػػرؽ معرفػػػػة القػػػػرار، اتخػػػػاذ عمػػػػى ،القػػػػدرة العمػػػػؿ فػػػػي سػػػػبيؿ التضػػػػحيات بػػػػذؿ الخػػػػارجي، بػػػػالمظير

 (.الحدود حرس في االتصاؿ

 فلػى معرفػة السػمات القياديػة المفضػمة لػدى القػادة األكػاديمييإىػدفت  (2116دراسة )عميمًت ، 

اريػػيف فػػي جامعػػة اليرمػػوؾ واسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة تكونػػت مػػف خمسػػيف سػػمة قياديػػة يفضػػميا دواإل

مػػف صػػدقيا وثباتيػػا وتػػـ توزيعيػػا عمػػى عينػػة تكونػػت مػػف  التأكػػد ف تػػـأالقػػادة بػػدرجات متفاوتػػة بعػػد 

ىػػـ ، إف مػػف ألػػى النتػػائج التاليػػةإفػػي جامعػػة اليرمػػوؾ وقػػد توصػػمت  يػػيفدار ا  و  يفكػػاديمأ ة( قػػاد916)

تػػػػى ) االطػػػػبلع ا عمػػػػى النحػػػػو اآلكػػػػاديمييف مرتبػػػػة تنازلًيػػػػات القياديػػػػة المفضػػػػمة لػػػػدى القػػػػادة األالسػػػػم

، الكفػاءة، الحريػة االكاديميػة(. والمعرفة، العبلقػات االنسػانية، العػدؿ والموضػوعية، التغييػر والتطػوير
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نسػػانية، عبلقػػات اإلتػػي ) الا عمػػى النحػػو اآلداريػػيف مرتيػػة تنازلًيػػالقػػادة اإل وأىػػـ السػػمات القياديػػة لػػدى

 .االطبلع والمعرفة، التخطيط، الذكاء، التغيير والتطوير، العطاء والطموح (

لى التعرؼ الى مسػتوى الصػفات القياديػة عنػد طمبػة إىدفت الدراسة : ( 3999 ،دراسة )دويكًت

ظيػػرت أوقػػد  ا وطالبػػةً ( طالًبػػ9985النجػػاح وبيػػر زيػػت وقػػد اجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )

فػػػي جػػػامعتي النجػػػاح وبيرزيػػػت بمسػػػتوى قيػػػادي مرتفػػػع عمػػػى الصػػػفات  وفيتصػػػف الطمبػػػةأف  لنتػػػائج:ا

والقػدرة عمػى الػذكاء  ) القيادية ) ثقافة وسرعة بديية وحسف اسػتماع( وبمسػتوى متوسػط عمػى صػفات

 (.خبلص في العمؿ التفكير والرحمة واإل

 تيجيػػا الرسػػوؿانبػػادئ التػػى صػػوؿ والملػػى وصػػؼ األإىػػدفت الدراسػػة  (3997دراسػػة )القرشػػو ،

يـ صقؿ مواىػب القػادة وقػدرات مىفي تربية القادة المسمميف مف خبلؿ حرصو ع صمى اهلل عميو وسمـ

ىػػـ المبػػادئ التػػي أف أىػػـ النتػػائج التاليػػة ألػػى إيجابيػػة لػػدييـ وتوصػػؿ عبػػر تنميػػة السػػمات القياديػػة اإل

يمػػػاف، الشػػػجاعة اإلالعسػػػكرية ىػػػى ) ـ فػػػي تربيػػػة القيػػػاداتاسػػػتخدميا الرسػػػوؿ صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػم

، واتخاد القرار الرشيد، واإلوالشخصية، والمعرفة، وا والثقػة والمحبػة  رادة القويػة، وسػرعة البدييػة،لحـز

 .ف القائد الفعاؿ ىو الذى يعزز سمات القيادة لديوأو  (  المتبادلة

يـ ، )عبد دراسة  لػدى مػديري القيػادي السػموؾ أنمػاط إلػى متعػرؼل الدراسػة ىػدفت  1996 ) :الَر

 عامميف معمًما ومعممةً  ( 5815 ) مف الدراسة مجتمع تكوف حيث اربد، محافظة في األساسية المدارس

 مػدارس جميػع ، تمثػؿومعممػةً  معمًمػا ( 775 ) بمغػت عشػوائية عينػة مػنيـ واختيػرت اربػد محافظػة فػي

 وقػد القيػادي، السػموؾ ؼجػوردف لوصػ مقيػاس الباحػث اسػتخدـ الدراسػة أىػداؼ ولتحقيػؽ المحافظػة،

 أكثرىػا كػاف القيػادي لمسػموؾ أنمػاط ثمانيػة شػيوع مػف أبرزىػا النتػائج مػف مجموعػة إلى الدراسة توصمت

 .واالعتبارية العمؿ مف كبرأبشكؿ  السمطة مف المعتمد النمط تكراًرا
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 تنًولت المسئولية االجتمًعية:  تدراسً بَوث و ثًنًيً:

توصػػػؿ إلػػػى  المسػػػئولية االجتماعيػػػةدراسػػػات السػػػابقة فػػػي مجػػػاؿ مػػػف خػػػبلؿ اطػػػبلع الباحػػػث عمػػػى ال

 مجموعة مف الدراسات وفيما يمي عرًضا ليذه الدراسات:

 النفسػػػػػية الضػػػػغوط مسػػػػتوى عػػػػف الكشػػػػؼ إلػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػدفت (2133،الشػػػػًعردراسػػػػة )

 كمػو األصػمي المجتمػع عمػى الدراسػة غزة واشػتممت حرب إسعاؼ لدى ضباط االجتماعية والمسئولية

 ةيالمسػئول اسيػومق النفسػية، الضػغوط اسيمق استخدمت الباحثة وقد مسعؼ،( 911) عددىـ بمغي و

 إسػعاؼ ضػباط لػدى  االجتماعيػة ةيالمسػئول مسػتوى: أف النتػائج وأظيػرت، إعػدادىا مػف االجتماعيػة

 لػدى ة االجتماعيػةيالمسػئول مسػتوى فػي إحصػائية داللػة ذات فػروؽ يوجػد المرتفًعػا، و  يعػد غػزة حػرب

 ةيإحصػائ داللػة ذات فػروؽ وجػدوي ،(أنثػى ذكػر،) النػوع متغيػر لػىإ تعػزى غػزة حػرب إسػعاؼ اطضب

 رفػاؽ أحػد فقػداف متغيػر إلػى تعػزى غػزة حػرب إسػعاؼ ضباط لدى ة االجتماعيةيالمسئول مستوى في

 عبلقػػة يوجػػدو  عمميػػـ رفػػاؽ أحػػد فقػػدوا الػػذيف فيالمسػػعف لصػػالح غػػزة، عمػػى الحػػرب خػػبلؿ فتػػرة العمػػؿ

 .غزة حرب إسعاؼ ضباط لدى النفسية والضغوط االجتماعية ةيالمسئول بيف إحصائية ةدالل ذات

لػػػى التعػػػرؼ عمػػػى التوافػػػؽ المينػػػي والمسػػػئولية إىػػػدفت الدراسػػػة  (2131دراسػػػة )فَجػػػًف ،

نػػػػا لػػػػدى معممػػػػػي التربيػػػػة الخاصػػػػة، بمؤسسػػػػػات التربيػػػػة الخاصػػػػػة االجتماعيػػػػة وعبلقتيػػػػا بمرونػػػػػة األ

مقيػػػاس التوافػػػؽ المينػػػي ومقيػػػاس المسػػػئولية االجتماعيػػػة ومقيػػػاس  بمحافظػػػات غػػػزة، وطبػػػؽ الباحػػػث

ىػـ النتػائج وجػود وزف نسػبي لػدي العينػة لمقيػاس المسػئولية أشػارت أعػداد الباحػث و إنا مػف مرونة األ

وجػػػود و ا مػػػف المسػػئولية االجتماعيػػة ف ىنػػػاؾ مسػػتوى عالًيػػألػػى إ% وىػػػذا يشػػير 84االجتماعيػػة بمػػغ 

 .نا والمسئولية االجتماعيةاأل قوية بيف مرونة عبلقة طردية
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 ومسػتوى األخبلقي التفكير مستوى عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت (2119 ،دراسة )مشرؼ

 التػػػي تعػػػزى منيمػػػا كػػػؿ فػػػي والفػػػروؽ ،بغػػػزة اإلسػػػبلمية طمبػػػة الجامعػػػة لػػػدى االجتماعيػػػة المسػػػئولية

  االقتصادي، ومستوى األسرة الوالديف، تعميـ ومستوى الدراسي، والمستوى والكمية، الجنس،) لمتغيرات

)  مػف ويتكوفالجامعية  لممرحمة االجتماعية المسئولية استبانة وقامت الباحثة بإعداد، (األسرة وحجـ

 الجماعيػػػػة، والمسػػػػئولية والمسػػػػئولية الذاتيػػػػة، المسػػػػئولية: ىػػػػي أبعػػػػاد أربعػػػػة إلػػػػى مقسػػػػمةً  فقػػػػرةً (  59

بينيمػا  ةموزًعػ وطالبػة طالػب ( 600 ) العينػة حجػـ بمػغ وقػد ،الوطنيػة والمسػئولية والدينيػة، األخبلقيػة

 مسػػتوى بػػيف دالػػة موجبػػة ارتباطيػػة عبلقػػة وجػػود إلػػى الدراسػػة نتػػائج ( وأشػػارت369، 139بالترتيػػب )

 نتػػائج أظيػػرت كمػػا .بغػػزة اإلسػػبلمية الجامعػػة طمبػػة لػػدى االجتماعيػػة األخبلقػػي والمسػػئولية التفكيػػر

 بغػزة اإلسػبلمية الجامعػة طمبة لدى االجتماعية المسئولية مستوى في داللة ذات فروؽ وجود الدراسة

 اإلناث. ولصالح واإلناث الذكور بيف

 المسئولية لتنمية إرشادي برنامج فعالية معرفة إلى الدراسة ىدفت(: 2118 ، قًسـ ) دراسة

 عينػػػة وبمغػػػت التجريبػػػي، شػػػبو المػػػنيج الباحػػػث واسػػػتخدـ الثانويػػػة، المرحمػػػةطػػػبلب  لػػػدى االجتماعيػػػة

 المسػػػػػػئولية مقيػػػػػػاس عمػػػػػى القبمػػػػػػي فػػػػػي القيػػػػػػاس متدنيػػػػػػة درجػػػػػػاتيـ جمػػػػػيعيـ اطالًبػػػػػػ(  36)  لدراسػػػػػةا

(  98)  منيػػا كػؿ وعػدد وضػابطة متكػافئتيف تجريبيػػة مجمػوعتيف إلػى العينػػة تقسػيـ وتػـ االجتماعيػة،

 ؽفػرو  بوجػود النتػائج وأثبتػت؛ إعػداده مػف االجتماعية وىو المسئولية مقياس الباحث واستخدـ ا،طالبً 

 فػػي الضػػابطة والمجموعػػة المجموعػػة التجريبيػػة طػػبلب درجػػات متوسػػطي بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات

 فػروؽ وجػود وكػذلؾ ،التجريبيػة المجموعػة لصػالح البرنامج تطبيؽ بعد االجتماعية المسئولية مستوى

 البرنػػػامج تطبيػػػؽ وبعػػػد قبػػػؿ التجريبيػػػة طػػػبلب المجموعػػػة درجػػػات متوسػػػط بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات

 .البعدي القياس حلصال
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 الجمعػػػي اإلرشػػػاد أثػػػر معرفػػػة إلػػػى الدراسػػػة ىػػػدفت( : 2117 ،والزعبػػػي الِػػػمًدي )دراسػػػة

 مػف خاصػة عينة لدى االجتماعية المسئولية تنمية في (جبلسر)طورىا  التي الواقعي العبلج بطريقة

 الدراسػة أفػراد ووزع بإربػد، الخيريػة حسػيف الممػؾ مبػرة مػف طفػبلً (  31)شػارؾ  حيث األيتاـ، الطبلب

الضػػػػابطة  والمجموعػػػػة ،(95) وعػػػػددىا التجريبيػػػػة المجموعػػػػة: متكػػػػافئتيف مجمػػػػوعتيف إلػػػػى عشػػػػوائًيا

العػػػبلج  نظريػػػة إلػػػى امسػػػتندً  اجمعًيػػػ اإرشػػػاديً  ابرنامًجػػػ التجريبيػػػة تمقػػػت المجموعػػػة وقػػػد ،(95)وعػػػددىا

 جمسػػة ةعشػػر  أربػػع مػػف البرنػػامج وتكػػوف برنػػامج، أي الضػػابطة المجموعػػة تتمػػؽ لػػـ حػػيف فػػي بػػالواقع،

 بػالواقع لنظريػة العػبلج المسػتند الجمعػي اإلرشػادي لمبرنػامج ثػرا وجػود النتػائج أظيػرت وقػد إرشادية،

 .التجريبية المجموعة أفراد لدى االجتماعية المسئولية تنمية في

وعبلقتيػػػا  االجتماعيػػػة المسػػػئولية تنػػػاوؿ إلػػػى الدراسػػػة ىػػػدفت :(2113 ، إبػػػراهيـ دراسػػػة )

 وتػػـ  ،العصػػابية واالنطػػواء وىمػػا الشخصػػية، أبعػػاد مػػف أساسػػيف بعػػديف إلػػى إضػػافة قػػيالخم بػػالحكـ

 941 األولػى، الفرقػة مػف 941) المعممػيف كميػة في طالباً (  181)  مف عينة عمى المقياسيف تطبيؽ

 األدبػي وتخصػص العممػي، تخصػص إلػى التخصػص الدراسػي حيػث مػف ينتمػوف( الرابعػة الفرقػة مف

 األخبلقػػي، الحكػػـ ومقيػػاس االجتماعيػػة المسػػئولية مقيػػاس وقػػد أسػػتخدـ ،منيمػػا لكػػؿ%(  51)  بواقػػع

 داللػػػػة ذي موجػػػػب ارتبػػػػاط معامػػػػؿ وجػػػػود إلػػػػى: الدراسػػػػة نتػػػػائج الباحػػػػث و أشػػػػارت إعػػػػداد مػػػػف وىمػػػػا

 طمبة أبدى حيف في الخمقي، الحكـ ومستوى االجتماعية بالمسئولية اإلحساس مستوى إحصائية بيف

 ذو أثر لو يكف لـ الدراسي التخصص أف كما االجتماعية، تجاه المسئولية أقؿ اً اىتمام الرابعة الفرقة

 كميػة بػيف طػبلب فػروؽ وجػود عػدـ وجػود عػف الدراسػة أكػدت كمػا ،االجتماعية عمى المسئولية داللة

 .الزمني والعمر االجتماعية المسئولية في المعمميف
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 األنشػػػػطة باسػػػػتخداـ مقتػػػػرح برنػػػػامج إعػػػػداد إلػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػدفت(: 2111 ،شػػػػريت) دراسػػػػة

 عينػة وبمغػت ،المدرسػة قبػؿ مػا مرحمػة فػي األطفػاؿ لػدى االجتماعية المسئوليةسموؾ  لتنمية التربوية

 لمغػػػػات بػػػػايونيرز مدرسػػػػة بروضػػػػة طفمػػػػةً (  41) و طفػػػػبلً (  41)  طفػػػػبًل،(  81)األساسػػػػية  الدراسػػػػة

 لػػػػدى االجتماعيػػػػة المسػػػػئولية ؾلسػػػػمو  مبلحظػػػػةال بطاقػػػػةواسػػػػتخدـ الباحػػػػث  التربيػػػػة، إلشػػػػراؼ التابعػػػػة

إعػداد  مػف) االجتماعيػة المسػئولية ومقياس ،(الباحث إعداد مف) المدرسة قبؿ ما مرحمة األطفاؿ في

 عػدة نتػائج إلػى الدراسػة وتوصػمت ،(الباحػث إعػداد مف) المقترح التربوية األنشطة وبرنامج ،(الباحث

 التجريبيػػة والمجموعػػة المجموعػػة طفػػاؿأ درجػػات متوسػػطات بػػيف اإحصػػائيً  دالػػة فػػروؽ وجػػود: أىميػػا

 -باالىتماـ) لؤلبعاد الخاصة بالنسبة االجتماعية المسئولية سموؾ تنمية برنامج تطبيؽ بعد الضابطة

 (.المشاركة – الفيـ

االجتماعيػػػػة  المسػػػػئولية : ىػػػػدفت الدراسػػػػة عػػػػف الكشػػػػؼ عػػػػف ( 2111 ، كػػػػردي دراسػػػػة )

 طالبػة(  111)  الدراسة عينة بمغت وقد، بالطائؼ تربيةال كمية طالبات لدى اإلنجاز بدافع وعبلقتيا

 األقسػػػاـ بػػػيف مػػػف عشػػػوائياً  اختيػػػارىف تػػػـ القػػػرى، أـ جامعػػػة بالطػػػائؼ فػػػرع التربيػػػة كميػػػة طالبػػػات مػػػف

 مقيػاس الباحثػة اسػتخدمت وقػد ،( سػنةً 14لػى إ99)  بػيف مػا أعمػارىف تراوحػت وقػد واألدبية، العممية

 داؿ وجػػػود ارتبػػػػاط عػػػف النتػػػائج أسػػػفرت وقػػػػد، (9973)  عثمػػػاف إعػػػداد مػػػف االجتماعيػػػة المسػػػئولية

 الطالبػػات جميػػع أف الدراسػػة إلػػى أشػػارت كمػػا لئلنجػػاز، والػػدافع االجتماعيػػة المسػػئولية بػػيف إحصػػائياً 

 دافػػػع لػػػدييف ،المنخفضػػػة المسػػػئولية االجتماعيػػػة وذوات المرتفعػػػة االجتماعيػػػة المسػػػئولية ذوات سػػػواء

 لئلنجػػاز دافػػع لػػدييف المرتفعػػة االجتماعيػػة ذوات المسػػئولية طالبػػاتال ولكػػف األمػػور، بعػػض إلنجػػاز

 األكمؿ. الوجو عمى
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ا، لػػى التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ بػػيف المعػػوقيف حركًيػػإىػػدفت الدراسػػة  :(2113، دراسػػة )ال ػػبع

عمى طبيعة العبلقة االرتباطية بيف  والعادييف مف طبلب الجامعة في المسئولية االجتماعية والتعرؼ

وتحػػددت عينػػة الدراسػػة  ا والمسػػئولية االجتماعيػػة لػػدى المعػػوقيف حركيػػا مػػف طػػبلب الجامعػػة،نػػقػػوة األ

مقيػػػػاس  اسػػػتخدـ الباحػػػثكمػػػا ، مػػػف طػػػػبلب الجامعػػػة بسػػػوىاج ا وطالبػػػةً ( طالًبػػػ964بعينػػػة قواميػػػا )

ا بػيف نػو توجػد فػروؽ ذالػة احصػائيً ألػى وتوصػمت الدراسػة: إ عداد الباحػثإالمسئولية االجتماعية مف 

نػػػػػا والمسػػػػػئولية ا والعػػػػػادييف مػػػػػف طػػػػػبلب الجامعػػػػػة فػػػػػي قػػػػػوة األات درجػػػػػات المعػػػػػوقيف حركًيػػػػػمتوسػػػػػط

 .االجتماعية

 الدجماطقيػػػػة بػػػػيف العبلقػػػػة صػػػػورة إيضػػػػاح إلػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػدفت (:2113 ، عمػػػػي) دراسػػػػة

 يمكف والتي االجتماعية والمسئولية الدجماطقية في الفروؽ عف والى الكشؼ االجتماعية، والمسئولية

 اسػتخدـ(، و الجامعيػة الدراسػة نػوع الدراسػي، المسػتوى السػكف، مكاف الجنس،)متغيرات  إلى تعزى أف

 مػػػػف الدراسػػػػة عينػػػػة وتكونػػػػت ،( ؾ)  الصػػػػورة عثمػػػاف لسػػػػيد االجتماعيػػػػة المسػػػػئولية مقيػػػػاس الباحػػػث

(  159)  و اطالًبػػ(  153)  مػػنيـ الدراسػػية الكميػػات والمسػػتويات مختمػػؼ مػػف وطالبػػةً  اطالًبػػ( 591)

 والمسػػػػئولية الدجماطقيػػػػة بػػػػيف دالػػػػة موجبػػػػة عبلقػػػػة ارتبػػػػاط بوجػػػػود :الدراسػػػػة نتػػػػائج وأفػػػػادت ،طالبػػػػةً 

 المسػػػػئولية مقيػػػػاس عمػػػػى إحصػػػػائية داللػػػػة ذات وجػػػػود فػػػػروؽ عػػػػدـ النتػػػػائج مػػػػف وتبػػػػيف، االجتماعيػػػػة

 .السكف مكاف أو الدراسي، المستوى أو الدراسة الجامعية، نوع أو الجنس، إلى تعزى االجتماعية

المسػػػئولية وجػػػود فػػػروؽ فػػػي  إلػػػى معرفػػػة مػػػدىىػػػدفت الدراسػػػة  :(2113 ،سػػػندى ) دراسػػػة

والثانوية في المممكة العربية السعودية المشػاركيف وغيػر  بيف طبلب المرحؿاالجتماعية ومستوياتيا، 

سػػئولية االجتماعيػػة المشػػاركيف فػػي النشػػاط الكشػػفي ومػػدى عبلقػػة المشػػاركة فػػي النشػػاط الكشػػفي والم

مػػف طػػبلب المرحمػػة الثانويػػة (  996)وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  ،العينػػة السػػابقة ومسػػتوياتيا لػػدى

ظيػرت النتػائج أو إعػداده واسػتخدـ مقيػاس المسػئولية االجتماعيػة مػف ، المشاركيف في النشاط الكشػفي
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جتماعيػة ومسػتوياتيا في النشاط الكشفي والمسئولية اال ةا بيف مدة المشاركحصائيً إوجود عبلقة دالة 

نػو ال توجػد فػروؽ جوىريػة فػي المسػئولية االجتماعيػة أالمشاركيف فػي النشػاط الكشػفي و الطبلب لدي 

لػػى المنػػاطؽ والمحافظػػات إومسػػتوياتيا بػػيف الطػػبلب المشػػاركيف فػػي النشػػاط الكشػػفي الػػذيف ينتمػػوف 

  .الكبيرة بالمممكة السعودية

 طػػػبلب سػػػاسإح درجػػػة عمػػػى التعػػػرؼ إلػػػى الدراسػػػة ىػػػدفت: (3999 ،القَطػػػًني ) دراسػػػة

المسػئولية  بػيف العبلقػة ومعرفػة االجتماعيػة، بالمسئولية(  األدبي/  العممي) الثانوية بقسمييا المرحمة

 الثانويػػػة بمحافظػػػة المرحمػػػة طػػػبلب لػػػدى الثقػػػافي االجتمػػػاعي والمسػػػتوى القػػػيـ ومجػػػاالت االجتماعيػػػة

 -العممػي) بقسػمييا انويػةالمرحمة الث طبلب مف اطالب(  411)  عمى الدراسة عينة اشتممت. الطائؼ

 الحػػػػارثي إعػػػػداد مػػػػف االجتماعيػػػػة المسػػػػئولية مقيػػػػاس: عػػػػف عبػػػػارة الدراسػػػػة أدوات وكانػػػػت ،(األدبػػػػي

 اإلحسػػػاس درجػػػة بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات وجػػػود عبلقػػػة عػػػف الدراسػػػة نتػػػائج وأسػػػفرت ، (9995)

 إحصػائية داللػة تذا عبلقػة وجػود عػدـ وكذلؾ حدا، عمى كؿ ومجاالت القيـ االجتماعية بالمسئولية

 .العينة ألفراد الثقافي االجتماعي والمستوى االجتماعية بالمسئولية درجة اإلحساس بيف

 : النشًط الطالبيتنًولت  تدراسًبَوث و ً: ثًلثً 

توصػػؿ إلػػى مجموعػػة  النشػػاط الطبلبػػيمػػف خػػبلؿ اطػػبلع الباحػػث عمػػى الدراسػػات السػػابقة فػػي مجػػاؿ 

 الدراسات: مف الدراسات وفيما يمي عرًضا ليذه

والتي ىدفت إلى تقويـ األنشطة الطبلبية بكمية المعمميف بجامعة  (:2118دراسة )موسو،       

الممؾ سعود، وبالتالي التعرؼ عمى أبرز الصعوبات التي تواجو تمؾ األنشطة، ومف التوصؿ إلى 

دراسة استبانة واستخدمت ال ،تفعيؿ تمؾ األنشطة بالكمية ىبعض المقترحات التي قد تزيد مف مستو 

( طالبًا مف شعب متنوعة، 361وجيت لطبلب كمية المعمميف، والتي طبقت عمى عينة مكونة مف)

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف مف أىميا أف مف أكثر الصعوبات التي تواجو 
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اعيدىا مع كثرة المقررات وتعارض مو ، األنشطة الطبلبية مرتبة عمى التوالي مف األكثر إلى األقؿ

مضيعة  ىأف األنشطة تؤدي إل ، واالقتناعضعؼ عوامؿ الجذب في األنشطة، و ممارسة األنشطة

عدـ تشجيع أعضاء ىيئة التدريس الطبلب ، و عدـ وجود دليؿ باألنشطة وأىدافيا في الكمية، و الوقت

تشجيع  عدـ، و عدـ وجود محفزات لتشجيع الطبلب عمي االشتراؾ في األنشطة، و لممارسة األنشطة

 .األسرة أبناءىا لممارسة األنشطة

: ىدفت الدراسة إلى تحميؿ األنشطة (Scharfenberg, F , 2008)سكًرفبرر دراسة 

، ية المتحركة في األنشطة البلصفيةالطبلبية القائمة عمى تقنيات الفيديو والوسائؿ السمعية البصر 

 ،راسة مف طبلب المرحمة الجامعيةاستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدو 

وطمب الباحثيف مجموعة مف المشاريع واألنشطة القائمة عمى تقنيات الفيديو والوسائؿ السمعية 

بتصوير مشاىد وقاموا  راسة، والذيف اشتركوا باختيارىـ،البصرية المتحركة مف الطبلب عينة الد

وات ض أفبلميـ المصورة عمى القناألحداث الحية والجارية في نفس لحظة وقوعيا، ومف ثـ عر 

يجابي اال جموعة مف النتائج مف أىميا األثرتوصمت الدراسة إلى م، و التعميمية خارج نطاؽ الجامعة

عمى تقنيات الفيديو والوسائؿ السمعية البصرية المتحركة، فقد القت  لؤلنشطة الطبلبية القائمة

 مما شجع إدارة األنشطة عمى تكرار التجربة. مشاريع الطبلب نجاح ومشاىدة كبيرة مف قبؿ زمبلئيـ 

 المرحمػة طػبلب مشػاركة مػدى عمػى إلى التعػرؼ الدراسة ىدفت: (2117 ، الشدي)  دراسة 

 فػي أىػدافيا الصػفية غيػر العمميػة األنشػطة تحقيؽ ومدى الصفية، غير العممية األنشطة في الثانوية

 513)  مػف البحػث عينة وتكونت في التحميمي،الوص المنيج الباحث فييا واستخدـ الثانوية، المرحمة

 مشػػػاركة فأ إلػػػى البحػػػث وتوصػػػؿ الخػػػرج، فػػػي محافظػػػة معمًمػػػا( 919)و طالًبػػػا (411) مػػػنيـ أفػػراد( 

 مثػػؿ العممػػي التثقيػػؼ بػػرامج فػػي تركػػزت الصػػفية غيػػر العمميػػةاألنشػػطة  فػػي الثانويػػة المرحمػػة طػػبلب

 مػاأ العممية، والرحبلت الزيارات تشمؿ التي لميدانيةا والبرامج العممية،واألفبلـ  والندوات المحاضرات
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 البحػث توصػؿ كمػا ا،جدً  ضعيفة فييا فكانت مشاركتيـ العممية والمبتكرات البيئية المشروعات برامج

 استشػػعار ماعػػدا المطمػػوب، بالشػػكؿ تتحقػػؽ لػػـ الصػػفية العمميػػة غيػػر األنشػػطة أىػػداؼ معظػػـ إف إلػى

 والحضػارية العمميػة المنجػزات عمػى بػاالطبلع والػوطف لمػديف ءوتنميػة الػوال وجػؿ، عز الخالؽ عظمة

 .العينة نظر مف وجية اكميً  تحقؽ الذي

والتػػػػي ىػػػػدفت إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى االتجاىػػػػات الحديثػػػػة  (:2116دراسػػػػة )الشػػػػمري،        

المتعمقة بطبيعة األنشطة التربوية ومعرفة مدى تحقؽ ىذه األنشطة وتحديد المعوقات التي تواجييا، 

استخدمت الدراسة أربع أدوات ىي االستبانة والمقابمة والمبلحظػة وورش العمػؿ، والتػي طبقػت عمػى و 

( مػػف مختمػػؼ المػػدراء والػػوكبلء والمعممػػيف والطػػبلب ورواد النشػػاط ومشػػرفي 113عينػػة مكونػػة مػػف )

أف أبػػػرز  :النشػػاط بمنطقػػػة حائػػؿ، وقػػػد توصػػػمت الدراسػػة إلػػػى مجموعػػػة مػػف النتػػػائج كػػػاف مػػف أىميػػػا

قات األنشطة التربوية ىي ازدحاـ اليـو الدراسي بػالمقررات، ونقػص األدوات واألجيػزة والخامػات معو 

المقرر الدراسي أىـ مف النشاط، وقمة الوقػت المخصػص لمنشػاط وميػؿ  المخصصة لمنشاط، واعتبار

 كثير مف الطبلب ألنواع معينة مف النشاط.

اسة إلى التعرؼ عمى أثر التربية ىدفت الدر : (Fairclough. , 2006) فًلوجيؾ دراسة 

 استخدـ الباحث ،البدنية الرياضية في تحسيف مستويات اشتراؾ الطبلب في األنشطة الطبلبية

المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف طبلب وطالبات الجامعة بمختمؼ 

توصمت الدراسة ، و معةقساـ العممية المختمفة بالجاالتخصصات يمثموف المستويات التعميمية واأل

مف أىميا أف استخداـ وسائؿ وتقنيات التعميـ يزيد مف مشاركة الطبلب  ،إلى مجموعة مف النتائج

كرة  –جمباز  –في األنشطة الرياضية، كاألفبلـ الرياضية التي تعرض بعض المباريات )كاراتيو 

ة المغناطيسية كمكاف لعرض استخداـ لوحة النشرات أو المعمومات والسبور  لؾكرة قدـ(، وكذ –سمة 

 أخبار المباريات الرياضية.
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ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع األنشطة البلمنيجية والمفضمة  (2115 ،دراسة )الفياللي 

 وبمغت )جامعة التـ إجراء الدراسة عمى عينة مف طبلب وطالبات ، و في جامعة الممؾ عبد العزيز

استبانة خاصة وقد طبقت عمييـ  ،العممية والنظريةفي مختمؼ التخصصات  طالبًا وطالبةً (  991

أف األنشطة البلمنيجية يتحقؽ فييا بعض  وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:بموضوع الدراسة، 

ف جميع المتغيرات المرتبطة بطبيعة النشاط يجابية بجميع متغيرات ىذا الواقع، إالجوانب اإل

أف أكثر أنواع النشاط التي يفضؿ ، و قو ىذه النشاطاتلما تحق والمفضؿ تشير إلى أف ىناؾ تفضيبًل 

كرة  - السباحة – التدريبية الدورات - الرحبلت) :الطبلب والطالبات االلتحاؽ بيا عمى الترتيب ىي

لتحاؽ بالنشاطات ف الفوائد التربوية والنفسية واالجتماعية مف االم ةمجموعة كبير  ؽتتحق(، و القدـ

 البلمنيجية.    

والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى تحقيؽ األنشطة الطبلبية  (:2115لغبيوي، دراسة )ا 

ألىدافيا، والتعرؼ عمى خصائص أساليب تنفيذىا، وكيفية تقويميا، والوقوؼ عمى اإلمكانات 

والتسييبلت المتوفرة لممارستيا، والتعرؼ عمى المعوقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ األنشطة الطبلبية 

ت الدراسة استبانة لجمع المعمومات، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج واستخدم ،ألىدافيا

معوقات النشاط الطبلبي والتي احتمت درجة موافقة عالية ىي عدـ تشجيع  مف أىميا أف مف أكثر

، لمناسبة البلزمة لمنشاط الطبلبيواألماكف ا ـ، وعدـ توفر اإلمكانيات الماديةأولياء األمور ألبنائي

األدلة والتعميمات وضعؼ الرغبة لدى الطبلب في ممارسة النشاط، وعدـ عناية المدير  ونقص

 بالنشاط الطبلبي. 

والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى العوامؿ المؤدية إلى ضعؼ  (:2115 ،دراسة )السبيعي 

ث مشاركة الطبلب في األنشطة الطبلبية ووسائؿ التغمب عمييا، وتحقيقًا ليذا اليدؼ استخدـ الباح

( طالب مف كميات مختمفة في 9111استبانة لجمع المعمومات تـ توزيعيا عمى عينة بمغ حجميا )
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الجامعة، وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف مف أىميا أف نسبة الطبلب غير المشاركيف 

عمى مختمؼ  %( موزعةً 9386%( إلى )6584في األنشطة الطبلبية عالية جدًا تراوحت بيف )

نشطة، كما أف واقع مشاركة الطبلب في األنشطة الطبلبية ضعيؼ بصفة عامة، وأف األنشطة األ

الطبلبية األكثر ممارسة في الجامعة ىي األنشطة االجتماعية يمييا األنشطة الرياضية يمييا 

 األنشطة الثقافية. 

ؾ في : ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر االشترا (Hurme, T. , 2005) هوـر دراسة 

وتكونت عينة الدراسة  تر في حؿ المشكبلت بشكؿ تعاوني،األنشطة الطبلبية باستخداـ الكمبيو 

وكانت أدوات الدراسة عبارة عف استبانو تكونت مف  ،ا مف طبلب قسـ الرياضياتطالبً ( 45)مف

سبة توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا أف الحاسب اآللي أداة منا، و أسئمة مفتوحة

ويقـو ، في األنشطة الطبلبية لجميع فئات الطبلب سواء الموىوبيف منيـ والعادييف أو بطيئي التعمـ

بتنمية اتجاىات الطبلب نحو بعض المواد المعقدة كمادة الرياضيات، ويقوـ بعرض الموضوعات 

 . ذات المفاىيـ المرئية أو المصورة

اسة إلى التعرؼ عمى تأثير األنشطة (: ىدفت الدر  (Vuorela, M , 2004فوراالدراسة  

الطبلبية المعتمدة عمى االنترنت في المجتمع الجامعي مف خبلؿ تقصي الئحة النشاط الطبلبي في 

(  93استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي، وتكوف مجتمع الدراسة مف ) و  بيئة شبكة االنترنت

وكانت أدوات الدراسة  ،مى بيئة شبكة االنترنتوتحميؿ الئحة النشاط الطبلبي في التعميـ ع كميةً 

عبارة عف المقابمة عف طريؽ المحادثة عف طريؽ االنترنت مع المسئوليف القائميف عمى األنشطة 

 توصمت الدراسة إلى مجموعة، و كمية، واستبانو تكونت مف أسئمة مفتوحة ةعشر  لطبلبية في الثبلثا

نشطة الطبلبية المعتمدة عمى االنترنت في جعؿ بيئة يجابي لؤلمف النتائج مف أىميا التأثير اإل
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ي لمدراسة ٪ يستخدموف االنترنت لمبريد االلكترون79ف أالمجتمع الجامعي جاذبة لمطبلب، و 

 .واالشتراؾ في األنشطة

: ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر االستخداـ (Warren, T. 2003) ويرف دراسة 

رية، وذلؾ عمى مستوى طبلب وطالبات الجامعة في المرحمة المتزايد لؤلنشطة الطبلبية البص

المنيج الوصفي التحميمي،  استخدـ الباحثو  ،الجامعية األولى )البكالوريوس( بالكميات المختمفة

يمثموف المستويات التعميمية واألقساـ العممية  ةوطالب ( طالب9511وتكونت عينة الدراسة مف )

توصمت الدراسة ، و الدراسة عبارة عف استبانو مكونة مف ثبلثة أقساـوكانت أداة  ،المختمفة بالجامعة

إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا إدراؾ الطمبة ألىمية األنشطة البصرية المتحركة والثابتة والرموز 

المجردة كدعامة لمدراسة العممية، وألىمية دور األنشطة الطبلبية البصرية في العممية التعميمية 

 بالجامعة.

وتيدؼ الدراسة لتحديد العبلقة بيف مدى مشاركة الطبلب في  (2111،العمر)راسة د

والكشؼ عف الفروؽ الموجودة في  ،مف النفسي واالجتماعي المدرسينشطة ودرجة شعورىـ باألاأل

ير قرانيـ غأنشطة و مف النفسي واالجتماعي بيف الطبلب المشاركيف في األدرجة الشعور باأل

واستخدـ الباحث المنيج الوصفي لمناسبة ليذه الدراسة وتكونت ط الطبلبي، المشاركيف في النشا

( مف 911 )( مف الطبلب المشاركيف في النشاط الطبلبي و911) ا( طالبً 141عينة الدراسة مف )

ا بيف حصائيً إالة دوتوصمت الدراسة الى وجود فروؽ ، الطبلب غير المشاركيف في النشاط الطبلبي

النفسي  مفرانيـ غير المشاركيف في مستوى األقأفي النشاط الطبلبي و الطبلب المشاركيف 

حصائيا إالة دوجود فروؽ ب المشاركيف في النشاط الطبلبي، و صالح الطبللواالجتماعي المدرسي 

قرانيـ غير أالرياضي، الكشفي ( و  الثقافي، العممي، بيف الطبلب المشاركيف في النشاط ) الديني،
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مف النفسي واالجتماعي المدرسي في صالح الطبلب المشاركيف في األالمشاركيف في مستوى 

 النشاط الطبلبي.

: ىدفت الدراسة إلى استقصاء قيمة التنوع في (Chang, J. , 2002)سنجف دراسة 

األنشطة، وأثر ىذا التنوع في اشتراؾ الطبلب في كمية المجتمع في األنشطة الطبلبية مف وجية 

استخدـ الباحث و  ،وجية نظر المسئوليف القائميف عمى األنشطة الطبلبيةنظر الطمبة أنفسيـ، ومف 

، ا مف طبلب كمية المجتمع( طالبً 981المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف )

، تكونت مف أسئمة مفتوحة وزعت عمى أفراد العينة ةت أدوات الدراسة عبارة عف استبانوكان

٪ مف الطبلب ىدؼ اشتراكيـ في 76ف النتائج مف أىميا أف توصمت الدراسة إلى مجموعة مو 

٪ يميموف 63وأف ، األنشطة الطبلبية ىو التسمية والترفية والتنوع وحصوليـ عمى الخبرة المباشرة

٪ مف المسئوليف القائميف عمى األنشطة الطبلبية بينوا أف 65وأف ، لؤلنشطة ذات الخبرة المصورة

ية المتجددة والمستمرة والمتنوعة ايجابي وىو السبب الرئيس في زيادة ثر األنشطة المقامة في الكمأ

 .اشتراؾ الطبلب بمختمؼ التخصصات واالىتمامات في األنشطة

 تعميػؽ فػي الكشػافة مزاولػة أثػر عمػى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تىدف: (2111 ، الجرجًوي)  دراسة

 األساسػية المرحمػة تبلميػذ لػدى تحقيقيػا المػراد نيػةوالف والعمميػة واالقتصػادية الدينية واالجتماعيػة القيـ

 النشػػػاط فػػػي يشػػػاركوف مػػػنيـ(  98)  تمميػػػذًا،(  996)  عمػػػى الدراسػػػة أجريػػػت وقػػػد ،بمدينػػػة الخميػػػؿ

 وضػػػػعو الػػػػذي القػػػػيـ اختبػػػػار الباحػػػػث واسػػػػتخدـ ،الكشػػػػافة فػػػػي يشػػػػاركوف ال مػػػػنيـ( 98) و الكشػػػػفي

 نتائج وأسفرت ،آنفاً  المذكورة بالقيـ ىتماـاال لقياس مستوى(  9979)  غالي ومحمد فيمي مصطفى

 القػيـ مػف كػؿ في وغير الكشافيف الكشافيف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو إلى: الدراسة

 الكشػافيف وغيػر الكشػافيف بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود تبيف حيف في واالجتماعية، الدينية

 .الكشافيف والفنية لصالح والعممية االقتصادية القيـ مف كؿ في
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لػػى معرفػػة واقػػع النشػػاط المدرسػػي فػػي مرحمػػة التعمػػيـ إوىػػدفت : (2111برهػػـو ،  (دراسػػة

ولى األ ،استخدمت الباحثة ثبلث استباناتو  ،ة الدنيا في محافظة رفحيساساألساسي في المدارس األ

والثانيػػة  ،ي محافظػػة رفػػحساسػػي الػػدنيا فػػـز توافرىػػا فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األبلنػػواع النشػػاط الػػألمعرفػػة 

والثالثػػػة لموقػػوؼ عمػػػى  ،ساسػػي الػػدنيانػػواع النشػػػاط المدرسػػي المتػػوفرة فػػػي مرحمػػة التعمػػػيـ األألمعرفػػة 

مػػػف جميػػػع  ومعممػػػةً  ا( معمًمػػػ965)مػػػف  عينػػػة الدراسػػػة تكونػػػتمعوقػػػات ممارسػػػة النشػػػاط المدرسػػػي و 

الطػبلب  %( مػف 71ف ) وتوصػمت الدراسػة أ،  ظػة رفػحفساسي فػي محامعممي ومعممات التعميـ األ

المعػارؼ الػدي  تنمية ،المشاركيف في النشاط المدرسي البلصفي اتفقوا عمى أف مف أسباب المشاركة

%( مػػف  71أيضػػًا )  لػػدييـ واسػػتثمار أوقػػات الفػػراغ والمتعػػة مػػف خػػبلؿ ممارسػػة اليوايػػات، كمػػا اتفػػؽ

تشػػجع عمػػى االشػػتراؾ فػػي  أف األسػػرة ال :مشػػاركتيـ، وىػػي أسػػباب عػػدـ أفالطػػبلب غيػػر المشػػاركيف 

األنشطة، وكذلؾ عدـ تشجيع المشرؼ عمى النشاط والشػعور بإضػافة  النشاط، وعدـ وجود فائدة مف

 المجموع العاـ لمدرجات. أعباء ال تساعد في

ىدفت الدراسة إلى تحديد العوامؿ التي تسيـ في تشجيع طالب : ( 3997الثبيتي، ) دراسة 

األنشطة المدرسية البلصفية، وأىـ المشػكبلت التػي تحػد مػف إسػياـ  في المرحمة المتوسطة لممشاركة

( مػػف مشػػرفي ورواد األنشػػطة المدرسػػية  317)  شػػممت عينػػة الدراسػػةو  الطالػػب فػػي تمػػؾ األنشػػطة

، والعػامميف بمدينػة مكػة المكرمػة المػدارس المتوسػطة والمعممػيف مجاالت األنشػطة، ومػديري ومشرفي

إف أفػراد العينػة يػروف أف عشػريف عػامبًل مػف العوامػؿ، : إلييػا الدراسػةلنتائج التي توصػمت ومف أىـ ا

(، تسػيـ بدرجػة عاليػة فػي تشػجيع طالػب المرحمػة المتوسػطة عمػى 11) التي شممتيا الدراسػة وعػددىا

وجود أصدقاء في النشاط، وشخصية رائد  ا)المدرسية، وأىـ ثبلثة عوامؿ مني المشاركة في األنشطة

عشريف مشػكمة تحػد  كما بينت الدراسة أف ىناؾ (مشرؼ المجاؿ مع الطالب النشاط، وحسف تعامؿ 
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اإلمكانػػػات الماديػػػة  عػػػدـ تػػػوافر )مػػػف إسػػػياـ الطالػػػب فػػػي المشػػػاركة فػػػي األنشػػػطة المدرسػػػية، أىميػػػا

 (.والورش وقمة الوعي بأىداؼ النشاطوالخامات وعدـ توافر المكاف المناسب 

 عمػى العوامػؿ بعػض تػأثير مػدى تحديػد إلػى سػةالدرا ىذه ىدفت : ( 3997 ، العمي )دراسة

 في الباحث استخدـ وقد، سعود الممؾ جامعة لطبلب الطبلبية األنشطة في مشاركة الطبلب مستوى

 عمػػى لمحصػػوؿ والمقابمػػة باالسػػتبياف اسػػتعافو  المعمومػػات جمػػع أداة، المسػػحي المػػنيج الدراسػػة ىػػذه

الكميػػات  يمثمػػوف طالًبػػا(  ٖٙ٘)  الدراسػػة فػػي دمةالمسػػتخ العينػػة عػػدد بمػػغ وقػػد، المعمومػػات والبيانػػات

 إلييػػػا توصػػػمت التػػػي النتػػػائج أىػػػـومػػػف  بالريػػػاض سػػػعود الممػػػؾ لجامعػػػة والعمميػػػة النظريػػػة المختمفػػػة

 تربويػة سػامية ألىػداؼ بالجامعػة المنفػذة األنشػطة بػرامج تحقيؽ لمدى واضًحا أثًرا ىناؾ أف :الدراسة

 تفعيػػؿ فػػي االجتمػػاعي لؤلخصػػائي ميًمػػا دوًرا ىنػػاؾ أفو  يالطبلبػػ النشػػاط فػػي الطمبػػة مشػػاركة عمػػى

 خػػػبلؿ مػػػف المشػػػاركة عمػػػى الطػػػبلب وتػػػأثر فيػػػو، المشػػػاركيف وزيػػػادة عػػػدد بالكميػػػة الطبلبػػػي النشػػػاط

 لطمبػة تقػدـ التػي الطبلبػي النشػاط بػرامج محتػوى بػيف عبلقػة ووجػود  بالكميػة عمى األنشػطة المشرؼ

 .األنشطة ىذه في الطبلبية المشاركة ومستوى الجامعة

عػػػف أثػػػر المشػػػاركة :  (Silliker and Jeffrey 1997)سػػػيميكر وجفػػػري  دراسػػػة

فػػػػػػػي األنشػػػػػػػطة البلمنيجيػػػػػػػة عمػػػػػػػى األداء األكػػػػػػػاديمي لطػػػػػػػبلب وطالبػػػػػػػات المدرسػػػػػػػة الثانويػػػػػػػة، 

وتحسػػػػػيف األداء األكػػػػػاديمي  ،اسػػػػػتيدفت فحػػػػػص كػػػػػؿ مػػػػػف المشػػػػػاركة فػػػػػي األنشػػػػػطة الطبلبيػػػػػة

طالبػػػػػػػػًا مػػػػػػػػف (  913 )ـ الباحثػػػػػػػػاف بتحميػػػػػػػػؿ إجابػػػػػػػػاتوقػػػػػػػػد قػػػػػػػػا ،لطػػػػػػػػبلب المػػػػػػػػدارس الثانويػػػػػػػػة

الطػػػػػػبلب الػػػػػػذيف يمارسػػػػػػوف لعػػػػػػب كػػػػػػرة القػػػػػػدـ بػػػػػػيف المػػػػػػدارس وأوضػػػػػػحت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة أف 

وأف  المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي األنشػػػػػػػػػطة البلمنيجيػػػػػػػػػة ال تضػػػػػػػػػر وربمػػػػػػػػػا تحسػػػػػػػػػف األداء األكػػػػػػػػػاديمي،

الشػػػػػػػباب الػػػػػػػذيف يمارسػػػػػػػوف الرياضػػػػػػػة فػػػػػػػي مواسػػػػػػػميا وأوقاتيػػػػػػػا يظيػػػػػػػروف تحسػػػػػػػنا فػػػػػػػي األداء 

 األكاديمي.
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نشػػطة البلصػػفية فػػي ىػػدفت الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع األ:  (3996 ،دراسػػة )الغػػزاز 

لػػى جوانػػب القػػوة والضػػعؼ فػػي تنفيػػذ النشػػاطات إبتدائيػػة بمدينػػة مكػػة المكرمػػة والوصػػوؿ المرحمػػة اإل

أىػداؼ  وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي لتحقيػؽ، والتعرؼ عمى العقبات التي تواجو تمؾ النشاطات

ف يا مػف المػديريف والمشػرفيف التربػويدراستو فأعد استبانة، ثـ وزعيا عمى عينة بحثو المختارة عشػوائيً 

وجػود  لػى:إوتوصػمت الدراسػة  ا عمػى التشػاطات الطبلبيػةمشػرفً و ا ( مػديرً 11لممادة والنشاط وعددىـ )

الػب وميمػو عنػد  تحديػد عدـ االىتمػاـ برغبػة الطو ،عداد المشرفيف عمى النشاط الطبلبيأقصور في 

 .ىداؼ النشاط عند عينة الدراسةأعدـ وضوح ، مجاالت النشاط

 ممارسػػة بػػيف العبلقػػة عمػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت:  (3992 ، نػػوار أبػػو )دراسػػة 

 طمبػػة لػػدى كاتػػؿ مقيػػاس يقيسػػيا كمػػا الشخصػػية وسػػمات والكشػػافة والمرشػػدات البلمنيجيػػة األنشػػطة

 مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت .الكبػػرى عمػػاف مدينػػة فػػي والثانويػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػية المػػرحمتيف

 فػػػػػي مشػػػػػتركيف،  (مرشػػػػػدةً  978) و (كشػػػػػافاً  939)  وطالبػػػػػةً  طالبػػػػػاً (  397)  مػػػػػنيـ اطالًبػػػػػ( 634)

 ،األنشػػػطة تمػػػؾ فػػػي المشػػػاركيف غيػػػر مػػػف وطالبػػػةً  طالبػػػاً (  397)  و واإلرشػػػادية الكشػػػفية األنشػػػطة

 غيػر المشػاركيف الطمبػة عػف يمتػازوف األنشػطة تمػؾ في المشاركيف الطمبة فأ عمى :النتائج أظيرتو 

 وبالنسػػبة ،واسػػتقبلليةً  ودىػػاء وشػػكاً  تحفظػػاً  أقػػؿ أنيػػـ كمػػا لمسػػيطرة، ومػػيبلً  وتػػوتراً  اىػػدوءً  أكثػػر بػػأنيـ

 واإلرشػادي، لمنشػاط الكشػفي ممارسػتيـ مػدة طػوؿ حسػب الطمبػة بػيف الشخصػية السػمات فػي لمفروؽ

 المشػاركيف عػف يمتػازوف (سػنة مػف أكثػر) طويمػة لفتػرة النشػاط ىػذا مارسػوا الػذيف لطمبةا أف وجد فقد

 .وأكثر توتًرا دىاء وأكثر تحفظاً  أقؿ بأنيـ( سنة مف أقؿ) قصيرة لفترة فيو
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 : و دراسًت تنًولت متغيرات الدراسة مًعً بَوث: رابًعً

نشػػطة المدرسػػية ات تنفيػػذ األآليػػلػػى التعػػرؼ عمػػى إىػػدفت الدراسػػة  :(2115،يمػػيف  ) دراسػػة 

ىميػة بمحافظػة جػدة والتعػرؼ عمػى دورىػا فػي تنميػة لطبلب المرحمة الثانويػة بالمػدارس الحكوميػة واأل

ىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصػفي أولتحقيؽ  ،الميارات القيادية لطبلب المرحمة الثانوية

 امػديرً (  11)حكوميػة و مدرسػةٍ ل امػديرً (  11 )فصمـ استبانة ووزعيا عمػى عينػة عشػوائية مكونػة مػف

ىميػػػة بالتسػػػاوي فػػػي المرحمػػػة واألنشػػػاط وزعػػػوا عمػػػى المػػػدارس الحكوميػػػة  ارائػػػدً ( 41)ىميػػػة وأ مدرسػػػةٍ ل

ليػػات تنفيػػذ النشػػاط الطبلبػػي فػػي آ فَّ : ألييػػا الدراسػػةإىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت أوكػػاف مػػف  ،الثانويػػة

دور النشاط الطبلبي في  فَّ ، وأىمية فيي متوسطةرس األما في المداأ ،منخفضة المدارس الحكومية 

ىميػة مػا فػي المػدارس األأ ،المدارس الثانوية الحكوميػة فػي تنميػة الميػارات القياديػة لمطػبلب مػنخفض

ىميػة حػوؿ دور النشػاطات الطبلبيػة فػي تنميػة كانت الفروؽ لصالح المدارس الثانويػة األ، و فيو عاؿٍ 

وكذلؾ وجدت ىذه الفروؽ في متغير الوظيفة لصالح مػدير ورائػد النشػاط  ،الميارات القيادية لمطبلب

 .ىميةفي المدارس األ

 فػػي الجامعيػة وأىميتيػػا الطبلبيػػة األنشػػطة عمػى متعػػرؼل : ىػدفت( 2113دراسػػة )الخراشػػي،

 عمى المتاحة األنشطة والبرامج ىذه تأثير ومدى الطبلب، لدى االجتماعية المسؤولية وتنمية إكساب

 الكميػػػات جميػػػع يمثمػػػوف طالًبػػػا(  ١ٗٔ)  الدراسػػػة عينػػػة حجػػػـ بمػػػغ الجػػػامعي وقػػػد الطالػػػب شخصػػػية

 اسػتخدـ، و بالجامعػة ـتيكميػا داخػؿ الطبلبية لؤلنشطة الممارسيف الجامعة داخؿ واألقساـ والمستويات

 أحمػػد سػػيد لمػػدكتور االجتماعيػػة مقيػػاس المسػػؤولية فػػي تتمثػػؿ البيانػػات لجمػػع أداة مػػف أكثػػر الباحػػث

 أنشػػػطة الػػػذيف يمارسػػػوف مػػػف كميػػػة كػػػؿ مػػػف طالػػػب مػػػع مقننػػػة شػػػبو مقػػػاببلت إجػػػراء وكػػػذلؾ اف،عثمػػػ

 إلػػى الدراسػػة ىػػذه توصػػمت المقػػاببلت وقػػد ىػػذه إلجػػراء الباحػػث أعػػده الػػذي الػػدليؿ ضػػوء فػػي ،طبلبيػػة
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 وتنمية إكساب عممية في كبير تأثير ليا الجامعية الطبلبية األنشطة إف :أىميا النتائج مف مجموعة

  .ـتيشخصيا بناء في أساسي كجانب لمطبلب سؤولية االجتماعيةالم

 فحػػص إلػػى الدراسػػة ىػػدفت: ( Wright and others 2113)  وآخػػريف رايػػت دراسػػة

 المشػػاركوف عػػدد وبمػػغ ،البػػدني النشػػاط تكييػػؼ فػػي واالجتماعيػػة الشخصػػية المسػػئولية برنػػامج تطبيػػؽ

 واشػػػتممت  الجماعيػػة، الحالػػػة دراسػػة داـاسػػػتخ وتػػـ ،الػػػدماغي بالشػػمؿ ذكػػور مصػػػابيف أطفػػػاؿ خمسػػة

جػراء الطبية، والسجبلت الميداني، الرصد مبلحظات عمى المعمومات مصادر  أطبػاء مػع مقػاببلت وا 

 عػػف اإليجابيػػة والمشػػاعر بالقػػدرة، لئلحسػػاس زيػػادة ىنػػاؾ أف وتبػػيف ،واآلبػػاء والمعػػالجيف المشػػاركيف

 الشخصػية المسػئولية برنػامج أف إلػى النتائج ىذه يروتش، اإليجابية االجتماعية والتفاعبلت البرنامج،

 .بو الصمة وثيؽ بعبلج يقترف عندما وخاصة لؤلطفاؿ المعوقيف، يخصص أف يمكف واالجتماعية

 الترويحيػة المعسػكرات دور عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىػدفت ( : 2111 ، اهلل عبد) دراسة

 الوصػػػفي المػػػنيج مػػػف كػػػؿ اسػػػتخداـ وتػػػـ ،الجامعػػػة طالبػػػات لػػػدى المسػػػئولية االجتماعيػػػة تنميػػػة فػػػي

 البنػػات كميػػةب الطفػػؿ تربيػػة قسػػـ مػػف طالبػػةً (  931)  مػػف الدراسػػة عينػػة التجريبػػي، وتكونػػت والمػػنيج

 سػػػيد إعػػػداد( ؾ) الصػػػورة االجتماعيػػػة المسػػػئولية مقيػػػاس الباحثػػػة شػػػمس، واسػػػتخدمت عػػػيف جامعػػػة

 والطالبػات التػدريس ىيئػة أعضػاء يفب الصمة توطيد في الترويحية دور المعسكرات ومقياس عثماف،

 أىػـ ومػف ،وطبقتػو أيػاـ أربعػة مدتػو ترويحػي لمعسػكر ابرنامًجػ الباحثػة وصػممت ،إعػداد الباحثػة مف

المسػئولية  تنميػة فػي يجابيإ دور الترويحية لممعسكرات يوجدأنو  :الدراسة إلييا توصمت النتائج التي

توطيػػػد  فػػػي ايجابًيػػػإ ادورً  تمعػػػب الترويحيػػػة راتالمعسػػػك أف كمػػػا الجامعػػػة، طالبػػػات لػػػدى االجتماعيػػػة

 .والطالبات التدريس ىيئة أعضاء بيف الصمة

 لتنميػػة التربويػػة األنشػطة باسػػتخداـ مقتػرح برنػػامج(: ىػػدفت إلعػداد 2111 ، تشػػري) دراسػة

 عمػػػػى الدراسػػػػة أجريػػػػت حيػػػػث المدرسػػػػة قبػػػػؿ مػػػػا مرحمػػػػة لػػػػدى أطفػػػػاؿ االجتماعيػػػػة المسػػػػئولية سػػػػموؾ
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 عمييـ وطبؽ بالتساوي الذكور مف اآلخر ونصفيـ اإلناث مف وضابطة، نصفيـ ةتجريبي مجموعتيف

 سػػػػموؾ فػػػػي القبمػػػػي القيػػػػاس فػػػػي المجمػػػػوعتيف بػػػػيف فػػػػروؽ توجػػػػد ولػػػػـ المسػػػػئولية االجتماعيػػػػة مقيػػػػاس

التربوية  األنشطة برنامج وطبؽ المبلحظة، سموؾ بطاقة الباحث استخدـ كما المسئولية االجتماعية،

 وموسػيقية واسػتغرؽ وفنية وحركية قصصية أنشطة الباحث وتضمف الباحث، عدادإ مف وىو المقترح

 .التجريبية والضابطة المجموعتيف بيف إحصائية دالة فروؽ وجود وتبيف أسابيع نية ثما البرنامج

 وزارات تػػأثيرات رحػػبلت : ىػػدفت عػػف الكشػػؼ عػػف (،Hopkins 2111)  هػػوبكنز دراسػػة

 الدراسة عينة كانت وقد ،طمبة الكميات لدى االجتماعية لمسئوليةا تطوير عمى المدى قصيرة الخدمة

 اشػػتركوا الػػذيف وىػػـ( اطالًبػػ ٗٔ ، طالبػػةً  ٓ٘)  الميبراليػػة، كػػويكر الصػػغيرة لمفنػػوف جامعػػة طػػبلب مػػف

الطمبػة  خدمػة بينمػا الخدمػة، وزارة كمجموعػة المػدى قصػيرة الخدمػة لػوزارة رحػبلت مختمفػة خمس في

 لقائمػػػة تنفيػػػذات  ثبلثػػػة خػػػبلؿ ضػػػابطة، كمجموعػػػة الػػػنفس عمػػػـ فصػػػؿ فػػػي( اطالًبػػػ 93 ،طالبػػػةً  13)

 الػػذيف الطػػبلب أفوكانػػت اىػػـ النتػػائج ( 9996 سػػتاريت) مػػف إعػػداد العمميػػة االجتماعيػػة المسػػئولية

 طػبلب مػف الرحمػة نيايػة فػي االجتماعيػة بالمسػئولية أكثػر إحساسػاً  الخدمػة وزارة رحبلت في اشتركوا

 .الضابطة المجموعة

 فػي ودورىا الطبلبية األنشطة عمى التعرؼ إلى الدراسة دؼتي:  ( 3999 ، الدايؿ ) راسةد

 ىػػذه فػػي الطػػبلب رغبػػة مػػدى عمػػى التعػػرؼ وكػػذلؾ الجامعػػة، لطػػبلب الميػػارات االجتماعيػػة اكتسػػاب

، الطبلبيػة األنشػطة خبلؿ مف االجتماعية الميارات تمؾ الكتساب تواجييـ التي األنشطة والمعوقات

 باالسػػػػتبياف الباحػػػػث واسػػػػتعاف، العينػػػػة بأسػػػػموب االجتمػػػػاعي المسػػػػح مػػػػنيج الدراسػػػػة سػػػػتخدمتا وقػػػػد

 الدراسػػة فػي المسػتخدمة العينػػة مفػردات عػدد بمػػغ وقػد. والبيانػات المعمومػػات عمػى لمحصػوؿ والمقابمػة

 إلييػا توصػمت التػي النتػائج أىػـوكانػت  والنظريػة العمميػة الجامعػة مختمؼ كميػات مف طالب( ٕٓٓ)

 صػعوبات ىناؾ أفو  متوسطة بدرجة الميارات الجامعة طبلب تكسب الطبلبية األنشطة أف :اسةالدر 
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 وىػػي الطبلبيػة األنشػطة ممارسػة االجتماعيػة خػػبلؿ الميػارات اكتسػاب مػػف الطػبلب تواجػو ومعوقػات

 الشيري ألسرة الدخؿ ومتوسط لمطالب، االجتماعية الحالة بيف عبلقة توجد وأنو، المتوسط النوع مف

 المشػاركة خػبلؿ مػف الميػارات االجتماعيػة اكتسػاب فػي لمطالب التحصيمي المستوى وكذلؾ لطالب،ا

 فػػػي الطالػػػب ومشػػػاركة االجتماعيػػػة نػػػوع التنشػػػئة بػػػيف عبلقػػػة وجػػػود وكػػػذلؾ الطبلبيػػػة األنشػػػطة فػػػي

 .الطبلبية األنشطة

 يػػةتنم فػػي الشػػباب معسػػكرات دور بحػػث إلػػى الدراسػػة ىػػدفت (:3995 ، العػػًؿ عبػػد) دراسػػة

 طريػػؽ عػػف االجتمػػاعي المسػػح ومػػنيج الوصػػفي، المػػنيج الباحػػث االجتماعيػػة، واسػػتخدـ المسػػئولية

 بػيف إحصػائية داللػة ذات يجابيػةإ عبلقػة وجػود :الدراسػة إلييا توصمت التي أىـ النتائج ومف ،العينة

 فػروؽ يوجد وال ،بيئتيـ نحو الجامعي الشباب لدى االجتماعية المسئولية وتنمية المعسكرات الشبابية

 ممػػا العميػػا لممعاىػػد التػػابعيف والطػػبلب لمجامعػػات التابعػػة الكميػػات طػػبلب بػػيف إحصػػائية ذات داللػػة

بغػػض  بيئػتيـ نحػو الشػباب لػدى االجتماعيػة المسػػئولية تنميػة فػي دور ليػا المعسػكرات أف يشػير إلػى

 .المعاىد أو لمكميات سواء انتماءاتيـ عف النظر

 بقة:التعقيب عمو الدراسًت السً

 فػػي الطػػبلب بفئػػة الكبيػػر االىتمػػاـ مػػدى لنػػا يتبػػيف السػػابقة لمدراسػػات استعراضػػنا خػػبلؿ مػػف

 ليػػـ تقػدـ التػي الطبلبيػة الكبيػر باألنشػطة واالىتمػاـ لػػدييـ الفػراغ أوقػات مػف االسػتفادة وعمميػة كيفيػة

ياديػػػػة السػػػػمات الق وتنميػػػػة والميػػػػارات، والقػػػػدرات الخبػػػػرات، مػػػػف الكثيػػػػر اكتسػػػػاب فػػػػي الفصػػػػؿ خػػػػارج

 وتمبيػػػة الطبلبيػػػة، األنشػػػطة فػػػي المشػػػاركة خػػػبلؿ مػػػف الطػػػبلب نفػػػوس فػػػي االجتماعيػػػة والمسػػػؤوليات

 ومعرفػػػػة القػػػػدرات إدراؾ عمػػػػى والعمػػػػؿ ليػػػػـ، الرعايػػػػة الكريمػػػػة فػػػػرص وتػػػػوفير ـ،تيورغبػػػػا ـتياحتياجػػػػا

 وسوؼ يعقب الباحث عمى الدراسات السابقة مف عدة نواحي: لدييـ المتوفرة واإلمكانات
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 مو وع الدراسة:بيتعمؽ  مً  -3

مثػػػاؿ عميمػػػات أاتفقػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي متغيػػػر السػػػمات القياديػػػة  

( وفحجػػاف 1199) الشػػاعرمثػاؿ أوفػػي متغيػر المسػػئولية االجتماعيػػة ، ( 9999( ودويكػات )1116)

( 1118) مثػػػػػاؿ موسػػػػػيأكمػػػػػا اتفقػػػػػت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة مػػػػػع متغيػػػػػر النشػػػػػاط الطبلبػػػػػي ، ( 1191)

seherfambr (1118 ) مثػاؿ:أكثر مف متغير فػي الدراسػة الحاليػة أاتفقت الدراسات السابقة مع ، و  

دراسػػػة تتفػػػؽ مػػػع جميػػػع متغيػػػرات  أي (، ولػػػـ يجػػػد الباحػػػث1114الخراشػػػي )و ( 1115دراسػػػة يمػػػيف )

يمػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة ويبلحػػػظ الباحػػػث قمػػػة وجػػػود دراسػػػات سػػػابقة حػػػوؿ موضػػػوع السػػػمات القياديػػػة، ف

( التػػي 1117( العنػػزي )1118غػػا )مثػػاؿ: األأاختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع بعػػض الدراسػػات األخػػرى 

بػػػو أ( والتػػي تنػػػاوؿ القيػػادة االخبلقيػػػة والتحوليػػة ودراسػػػة 9991تناولػػت  الميػػػارات القياديػػة، ونجيمػػػة )

تػػػي تناولػػػت ( وال9996د الػػػرحيـ)بػػػبػػػداعي وعسػػػموب القائػػػد والسػػػموؾ اإلأ( والتػػػي تناولػػػت 1111تايػػػو)

 .السموؾ القيادي

 الدراسة:بأداة مً يتعمؽ   -2

، فيمػػا "االسػػتبانة"داة الدراسػػة أسػػات السػػابقة باسػػتخداـ ااتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع معظػػـ الدر  

( 9991اختمفػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة باسػػػتخداميا االسػػػتبانة مػػػع بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة مثػػػؿ نجيمػػػة )

باسػػػتخداـ اختبػػار القػػػيـ الػػػذي ( 1111والجرجػػاوي )، راشػػػديف باسػػتخداـ اختبػػػار عوامػػؿ الشخصػػػية لم

( وقػػد اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات السػػابقة المقابمػػة لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات 9979)وضػػعة غػػالي 

تخداـ سبا  Vuorela (1114)( الذي استخدـ المقابمة واالستبانة ودراسة 9999منيا دراسة الدايؿ )

وقد استخدمت بعض الدراسات السابقة بطاقػة المبلحظػة  ،رنتالمقابمة عف طريؽ الدردشة عمى االنت
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دوات أربع أ( 1116فيما استخدـ الشمري )  ،( 1113) تلمحصوؿ عمى المعمومات مثؿ دراسة شري

 لجمع البيانات وىي االستبانة والمقابمة والمبلحظة وورش العمؿ.

 مف َيث نتًئج الدراسة: -1

اتجاىػػػػػات ايجابيػػػػػة نحػػػػػو السػػػػػمات القياديػػػػػة لػػػػػى وجػػػػػود إشػػػػػارت معظػػػػػـ الدراسػػػػػات السػػػػػابقة أ 

وأكدت أىػـ ، (1114الخراشي )و ( 1115والمسئولية االجتماعية والنشاط الطبلبي مثؿ دراسة يميف )

نحػػػو  مشػػػاركيفيجابيػػػة ذات داللػػػة معنويػػػة عاليػػػة لمإوجػػػود وجيػػػات نظػػػر نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة ب

 فػروؽ بوجػود الدراسػات السػابقة نتػائج وأثبتػت (،1191، البياتيمثؿ دراسة دراسة ) ،السمات القيادية

 فػػي الضػػابطة والمجموعػػة المجموعػػة التجريبيػػة طػػبلب درجػػات متوسػػطي بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات

 ، مثػؿ دراسػة دراسػة )التجريبيػة المجموعػة لصالح البرنامج تطبيؽ بعد االجتماعية المسئولية مستوى

إلػػػى  (1116)الشػػػمري، مثػػػؿ دراسػػػة  لسػػػابقة،العديػػػد مػػػف الدراسػػػات اوقػػػد توصػػػمت (، 1118 ، قاسػػػـ

ىػي ازدحػاـ اليػـو الدراسػي  الطبلبيػةمجموعة مف النتائج كاف مػف أىميػا أف أبػرز معوقػات األنشػطة 

المقػػرر الدراسػػي أىػػـ  بػػالمقررات، ونقػػص األدوات واألجيػػزة والخامػػات المخصصػػة لمنشػػاط، واعتبػػار

 . ف الطبلب ألنواع معينة مف النشاطمف النشاط، وقمة الوقت المخصص لمنشاط وميؿ كثير م

 مف َيث عينة الدراسة:   -3

تشابيت بعض الدراسات السابقة في عينة الدراسة الحالية بتحديد عينة الدراسة مف الطبلب  

و أعينات مف الطبلب والمعمميف  شممت واختمفت بعض الدراسات السابقة في العينة حيث، فقط

 .دارييف ورائد النشاطو اإلأدراء و المعمميف والمأالمشرفيف والمدراء 
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 وجه االستفًدة مف الدراسًت السًبقة:أ 

ثراء ا  بناء فكرة الدراسة و وقد استفاد الباحث مف االطبلع عمى الدراسات السابقة عمى  

اسة، اختيار المنيج المناسب لمدر أىدافيا، و داة الدراسة المناسبة لمتحقيؽ أاختيار طار النظري، و اإل

 حث بالمراجع التي تخدـ موضوع البحث.تبصير الباو 

 مً يميز الدراسة الًَلية عف الدراسًت السًبقة: 

تبحث فػي السػمات القياديػة والمسػئولية االجتماعيػة، وتعتبػر ىػذه الدراسػة  أف الدراسة الحالية 

ولى في ىذا الموضوع عمى حد عمـ الباحث حيث تناولت السمات القيادية والمسئولية االجتماعية األ

الحاليػة  الدراسػة جػرت مكػاف وبيئػة الدراسػة حيػثبػي، و لممشاركيف وغير المشاركيف في النشاط الطبل

قمػة الدراسػات التػي تناولػت المرحمػة المتوسػطة حيػث ، وكػذلؾ قطػاع غػزةعمى المرحمة اإلعدادية فػي 

 والجامعات.مف المبلحظ في الدراسات السابقة اىتمت بطمبة الثانوية 

 :فيمً يمي السًبقةلًَلية مع الدراسة ا وتتشًبه 

 االجتماعية المسؤولية وتنمية اكتساب في ودورىا ،لمدرسيةا الطبلبية األنشطة تناوليافي   

 بما الفراغ وقت قضاء مف االستفادة عمى الحثو  ،المدرسة بطبلب اىتماميا، و الطبلب نفوس في

 مشاركة عممية في د النشاطرائ ودور ،الطالب شخصية في االجتماعية المسؤولية وتنمية ينفع،

 وتنمية اكتساب في، ودور األنشطة الطبلبية الطبلبي منشاطل ووتفعيمالطبلبية،  لؤلنشطة الطبلب

شباع المختمفة، والميارات الخبرات بعضالسمات القيادية و  دراؾ االحتياجات، وا   القدرات وا 

 .واإلمكانات

ػ

ػ
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 :ثاظغًا:ػسروضػاضدرادظ

ائية بيف السمات القيادية والمسئولية االجتماعية لدى المشاركيف توجد عبلقة ذات داللة إحص .9

 في جماعات النشاط الطبلبي؟

تعزى لمتغير والمسؤولية اإلجتماعية توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في السمات القيادية  ال .1

رفح( لدى المشاركيف في جماعات النشاط  –خانيونس  –الوسطى  –غزة –مكاف السكف )الشماؿ 

 ؟بيالطبل

تعزى لمتغير  والمسئولية اإلجتماعية توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في السمات القياديةال  .3

أمي( لدى  -ابتدائي  –إعدادي  –ثانوي   -جامعي  –مستوى تعميـ ولي األمر )دراسات عميا 

 شاركيف في جماعات النشاط الطبلبي؟الم

تعزى لمتغير  والمسئولية اإلجتماعية توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في السمات القياديةال  .4

 ؟وكالة( لدى المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي-نوع المؤسسة )حكومة 

بيف المشاركيف  المسئولية االجتماعيةو  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في السمات القيادية .5

 وغير المشاركيف في جماعات النشاط الطبلبي؟
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ػاضفصلػاضرابع

ػ

ػطظكجغظػاضدرادظ

ػاضطرغقظػواإلجراءات
ػ

 منهج الدراسة 

 مًِدر الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 األسًليب اإلًَِئية 
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مفصػػبًل لئلجػػراءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، ومػػف  ايتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفً 

 وفرضػػػيات الدراسػػػة  ذلػػػؾ تعريػػػؼ مػػػنيج الدراسػػػة، ووصػػػؼ مجتمػػػع الدراسػػػة، وتحديػػػد عينػػػة الدراسػػػة،

عػػداد أداة الدراسػػة (، والتأكػػد مػػف صػػػدقيا وثباتيػػا، وبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، واألسػػػاليب سػػتبانةاال) وا 

  اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 منهج الدراسة:: أواًل 

ميمػػي، وقػػد اختػػار الباحػػث ىػػذا المػػنيج اسػػتخدـ الباحػػث فػػي الدراسػػة الحاليػػة المػػنيج الوصػػفي التح 

أو حػدثًا أو  المػنيج الػذي يػدرس ظػاىرةً  "بأنػوالمنيج الوصفي: ىذه الدراسة، ويعرؼ باعتباره يناسب 

 "حاليًا يمكف الحصوؿ منيا عمى معمومػات تجيػب عػف أسػئمة البحػث دوف تػدخؿ فييػا موجودةً  قضيةً 

 (83: 2003)األغا واألستاذ، 

 رة أو مشػكمة محػددة وتصػويرىا كمًيػاميؿ والتفسير العممي المػنظـ لوصػؼ ظػاىوىو أحد أشكاؿ التح 

خضػػاعيا  عػػف طريػػؽ جمػػع بيانػػات ومعمومػػات مقننػػة عػػف الظػػاىرة أو المشػػكمة وتصػػنيفيا وتحميميػػا وا 

 (.324: 2000لمدراسة الدقيقة )ممحـ، 

 : مًِدر الدراسة:ثًنًيً

 نوعيف أساسييف مف البيانات: اعتمدت الدراسة عمى

بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانات لدراسة بعض مفردات  وذلؾالبيًنًت األولية: -3

الدراسة وحصر وتجميع المعمومات البلزمة في موضوع الدراسة، ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ 

اإلحصائي واستخداـ   SPSS  (Statistical Package For Social Science) برنامج:

اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع  تاالختبارا

 الدراسة.
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لقػػد قػػاـ الباحػػث بمراجعػػة الكتػػب والػػدوريات والمنشػػورات الخاصػػة أو المتعمقػػة البيًنػػًت الثًنويػػة: -2

بيػدؼ  جتماعيػةاالوالمسػئولية  ،بالموضوع قيد الدراسة، والتي تتعمؽ بالكشػؼ عػف السػمات القياديػة

األسػس والطػرؽ العمميػة السػميمة  شكؿ عممي، وذلؾ مػف أجػؿ التعػرؼ عمػىإثراء موضوع الدراسة ب

في كتابة الدراسات، وكذلؾ أخذ تصور عف آخر المستجدات التي حدثت في مجاؿ الدراسػة، ومػف 

االنفعاليػػػة  لسػػػماتجتماعيػػػة وات القياديػػػة األربػػػع وىػػػي السػػػمات االخبلليػػػا تػػػـ تحديػػػد أبعػػػاد السػػػما

ة، وتػـ تحديػد أبعػاد المسػئولية ة والجسػمية، والسػمات العقميػة والمعرفيػيالشخصػ وكية، والسماتوالسم

 جتماعية الثبلثة وىي المسئولية الشخصية والمسئولية االجتماعية والمسئولية الدينية واألخبلقية.اال

 مجتمع الدراسة:: ثًلتًً

لمعػػػػاـ الدراسػػػػي حافظػػػػات غػػػػزة جميػػػػع طػػػػبلب المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة بميتكػػػػوف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف  

 .ا( طالبً 54416 (ـ، والبالغ عددىـ 1199/1191

  عمو مًَفظًت قطًع غزة الدراسة مجتمعيو ح توزيع أفراد ( 3جدوؿ رقـ )

 اإلجمًلي رفح خًف يونس الوسطو غزة شمًؿ غزة #

 22315 1301 4693 1601 66711 3774 حكومة

 12293 5147 5359 6798 9028 9595 وكالة

 53326 6448 10052 8399 49791 9733 لمجموعا

 دراسة:العينة : رابًعً

 قسـ الباحث عينة الدراسة إلى قسميف: 

: قػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػؽ أدوات الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة اسػػػتطبلعية مكونػػػة مػػػف عينػػػة اسػػػتطالعيةأ. 

لسػػمات )ا أسػػئمة مقياسػػيف الدراسػػة، وقػػد تػػـ اختيػػارىـ بشػػكؿ عشػػوائي لئلجابػػة عمػػى طالًبػػا( 51)

 القيادية، المسئولية االجتماعية(  وذلؾ لحساب صدؽ وثبات أدوات الدراسة.
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ا مػػػف طػػػبلب طالًبػػػ( 841اشػػػتممت عمػػػى )وىػػػي تمثػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة وقػػػد ب. العينػػػة الفعميػػػة: 

عمػػػى أفػػػراد العينػػػة  سػػػتبانةاال، وقػػػد وزعػػػت ـ1199/1191المرحمػػػة اإلعداديػػػة بمحافظػػػات غػػػزة 

 عينة الدراسة: أفرادوضح توزيع يالتالي  وؿتمع األصمي، والجد( مف أفرد المج%985بنسبة)

 عمو مًَفظًت قطًع غزةيو ح توزيع أفراد عينة الدراسة (  2جدوؿ رقـ ) 

 اإلجمًلي رفح خًف يونس الوسطو غزة شمًؿ غزة #

 048 331 151 124 922 351 المجموع

 

حمة اإلعدادية بمحافظات غزة مف مدارس المر  مدرسةً ( 16اشتممت عينة الدراسة عمى )وقد 

 .عمى مدارس محافظات غزة عينة الدراسة أفرادوضح توزيع ي ( 7والممحؽ رقـ ) ، ـ1199/1191

 وِؼ عينة الدراسة:  -ج  

المحافظػػة، قػاـ الباحػػث بحسػػاب التكػػرار والنسػب المئويػػة لممتغيػػرات الديموغرافيػػة فػي الدارسػػة وىػػي ) 

  .في النشاط الطبلبي، نوع المؤسسة التعميمية(مستوى تعميـ ولي األمر، المشاركة 

 : بًلنسبة لممًَفظة:  -3

 ( 1جدوؿ رقـ ) 

 831يو ح توزيع أفراد عينة الدراسة َسب المًَفظة َيث ف = 

 النسبة المئوية العدد المًَفظة
 31.35 331 رفح

 37.9 353 خًنيونس
 33.8 323 الوسطو
 15.6 299 غزة
 38.2 351 الشمًؿ

 % 311 831 المجموع
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 :بًلنسبة لمستوى تعميـ ولي األمر -2

 ( 3جدوؿ رقـ ) 

 831يو ح توزيع أفراد عينة الدراسة َسب مستوى تعميـ ولي األمر َيث ف = 

 النسبة المئوية العدد تعميـ ولي األمر
 3.21 27 دراسًت عميً

 7.14 61 جًمعي

 17.14 333 ثًنوي

 30.21 253 إعدادي

 29.9 253 بتدائيإ

 12.4 313 يأمّ 

 % 311 831 المجموع

  
 بًلنسبة لنوع المؤسسة :   -1

 ( 5جدوؿ رقـ ) 

 831َيث ف =  المؤسسةيو ح توزيع أفراد عينة الدراسة َسب نوع 

 النسبة المئوية العدد نوع المؤسسة
 33.3 335 َكومة
 58.9 395 وكًلة

 % 311 831 المجموع

 

فػي  %( مػف عينػة الدراسػة ممتحقػوف4989) أف مػا نسػبتو السابؽيتضح مف الجدوؿ  

 في مدارس الوكالة. %( مف عينة الدراسة ممتحقوف5889) المدارس الحكومية، وأف ما نسبتو
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 بًلنسبة لممشًركة في النشًط الطالبي :    -3

 ( 6جدوؿ رقـ ) 

 831يو ح توزيع أفراد عينة الدراسة َسب المشًركة في النشًط َيث ف = 

 مئويةالنسبة ال العدد المشًركة
 78 655 المشًركوف

 22 385 غير المشًركيف

 % 311 831 المجموع

%( مػػف عينػػة الدراسػػة يشػػاركوف فػػي 78أف مػػا نسػػبتو ) السػػابؽيتضػػح مػػف الجػػدوؿ  

 %( مف عينة الدراسة ال يشاركوف في النشاط الطبلبي.11النشاط الطبلبي، وأف ما نسبتو )

 الدراسة: ً: أداوتسًدسً 

 :أداتيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وىـ ذه الدراسةاستخدـ الباحث في ى

 أواًل: استبًنة السمًت القيًدية:

في مجاؿ استعراض الدراسات المتاحة والمقاييس التي تطرقت إلػى موضػوع مقيػاس     

فػػي البيئػػة الفمسػػطينية  االسػػمات القياديػػة تبػػيف أف ىنػػاؾ قمػػة فػػي الدراسػػات العربيػػة عامػػة، ونػػدرتي

بعػد االطػبلع عمػى ث، وقػد قػاـ الباحػث بإعػداد مقيػاس السػمات القياديػة خاصػة حسػب عمػـ الباحػ

مػػػف طػػػبلب واسػػػتطبلع رأي عينػػػة  ،األدب التربػػػوي والدراسػػػات السػػػابقة المتعمقػػػة بمشػػػكمة الدراسػػػة

قػاـ الباحػث ببنػاء  ،عف طريؽ المقػاببلت الشخصػية ذات الطػابع غيػر الرسػميالمرحمة اإلعدادية 

 ية:وفؽ الخطوات اآلت ستبانةاال

 .ستبانةاالالرئيسة التي شممتيا  األبعادتحديد  - أ

 .بعدصياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ  - ب
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( 3والممحػؽ رقػـ ) ( فقػرةً  54في صورتيا األوليػة والتػي شػممت )  ستبانةاالإعداد  - ت

 في صورتيا األولية. ستبانةااليوضح 

 .تمبلئمتيا لجمع البيانا عرض االستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ اختيار مدى - ث

 مف قبؿ المختصيف والخبراء.  االستبانةتحكيـ  - ج

 االستبانة كما اقترح المحكموفتعديؿ  - ح

 استصدار المراسبلت مف أجؿ توزيع استبيانات عمى األفراد.  - خ

طػبلب المرحمػة ( مػف  اطالًبػ 51عينة استطبلعية مكونة مف )توزيع المقاييس عمى  - د

 اإلعدادية.

  التحقؽ مف صدؽ وثبات االستبانة. - ذ

(  5 والممحػؽ رقػـ ) ( فقػرةً  31والتي شػممت )  النيائيةفي صورتيا  ستبانةاال إعداد - ر

 .لنيائيةفي صورتيا ا ستبانةااليوضح 

( طالًبػػا مػػف 841لفعميػػة فػػي البحػػث والبػػالغ عػػددىـ )عمػػى العينػػة ا السػػتبانةتوزيػػع ا - ز

  جميع محافظات غزة.

 تحميؿ البيانات وتفسيرىا.  - س

ؼ االستبًن  -3   ة:ِو

بإعػػداد اسػػتبانو مقيػػاس السػػمات القياديػػة لمتعػػرؼ عمػػى السػػمات القياديػػة لػػدى قػػاـ الباحػػث   

ممحػػؽ ) ( فقػػرةً 31طػػبلب المرحمػػة اإلعداديػػة ، وقػػد تكونػػت االسػػتبانو فػػي صػػورتيا النيائيػػة مػػف )

  .(  وىي موزعة عمى أربعة مجاالت5رقـ 
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  :مكونًت االستبًنة -2

 :  (7كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )تكونت استبانو السمات القيادية مف أربعة مجاالت 

 الفقرات المجًؿ ـ

 7  - 9 جتماعيةالسمات اال 9

 95 – 8 السمات اإلنفعالية والسموكية 1

 19 – 96 السمات الشخصية والجسمية 3

 31 – 11 السمات العقمية والمعرفية 4
 

 :ستبًنةاالِدؽ  -1

 (.287: 2000ويقصد بو ىو أنو يقيس االختبار ما وضع لقياسو )ممحـ، 

 :وقد قًـ بًلخطوات التًلية ًستبًنة وذلؾ لمتأكد مف ِدقهقًـ البًَث بإعداد فقرات اال

 ِدؽ المَكميف: - أ

أعضػػػاء ىيئػػػة تػػػدريس فػػػي الجامعػػػة  مػػػف( مػػػف المحكمػػػيف التربػػػوييف  96 عمػػػى ) سػػػتبانةاالعػػػرض  

قػاموا بإبػػداء  حيػػثوجامعػة األقصػػى وجامعػة القػدس المفتوحػػة وجامعػة الممػػؾ عبػد العزيػز اإلسػبلمية 

مػػف األبعػػاد  بعػػد، ومػػدى انتمػػاء الفقػػرات إلػػى كػػؿ سػػتبانةاالآرائيػػـ ومبلحظػػاتيـ حػػوؿ مناسػػبة فقػػرات 

وقػاـ جميػع المحكمػيف بػاالطبلع عمػى االسػتبانة  لبلستبانة، وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية، األربع

بداء جممةً  تعديؿ بعضػيا، بنػاًء عمػى مف التعميقات والمبلحظات عمييا وتـ حذؼ بعض العبارات و  وا 

وقػد  ،( يبػيف أعضػاء لجنػة التحكػيـ 9 والممحػؽ رقػـ )% مػف المحكمػيف، 75ما اتفؽ عميو أكثر مف 

لكػػؿ فقػػرة  ي، حيػػث أعطػػأربعػػة أبعػػادعمػػى  موزعػػةً  ( فقػػرةً 38) التحكػػيـبعػػد  سػػتبانةاالبمػػغ عػػدد فقػػرات 

وقػد ( أعارض بشدة، أعارض ،غير متأكد، موافؽ، موافؽ بشدةخماسي )وزف مدرج وفؽ سمـ متدرج 
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( لمعرفة مستوى السمات القيادية  لدى طبلب المرحمػة 9،  1،  3،  4،  5أعطيت األوزاف التالية )

   .اإلعدادية بمحافظات غزة

  :ِدؽ االتسًؽ الداخمي - ب

عمػى عينػة اسػتطبلعية مكونػة  سػتبانةاالجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة بتطبيػؽ 

مف  بعدعينة الدراسة، وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ مف خارج  االبً ط( 51مف )

االستبانة والدرجػة الكميػة لبلسػتبانة وكػذلؾ تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف كػؿ فقػرة مػف  أبعاد

الػػػػػذي تنتمػػػػي إليػػػػػو وذلػػػػػؾ باسػػػػتخداـ البرنػػػػػامج اإلحصػػػػػائي  بعػػػػػدفقػػػػرات االسػػػػػتبانة والدرجػػػػػة الكميػػػػة لم

(SPSS). 

الختبػػػار صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف و 

ث عمػى مصػفوفة مجاالت مقياس ) السمات القيادية ( مع الدرجة الكمية لممجاؿ نفسػو وحصػؿ الباحػ

 (: 8االرتباط التالية موضحة بالجدوؿ رقـ ) 

 Sig معًمؿ االرتبًط المجًؿ

 1811 **..:.1 السمات االجتماعية

 1811 **18811 السمات االنفعالية والسموكية

 1811 **18734 السمات الشخصية والجسمية

 1811 **18759 السمات العقمية والمعرفية

بػيف  1819وجػود عبلقػة طرديػة قويػة عنػد مسػتوى داللػة  السػابؽيتضح مف الجدوؿ   

وبػػيف المجػػػاؿ  ،ي والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿوبػػيف المجػػاؿ الثػػان ،المجػػاؿ األوؿ والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ

 sigالثالػث والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ، وبػيف المجػػاؿ الرابػػع والدرجػػة الكميػة لممجػػاؿ، حيػػث أف كػػؿ منيػػا 

 α=  1819)مستوى الداللة ( أقؿ مف  
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 معًمالت االتسًؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات مقيًس السمًت القيًدية

 :( 9رقـ )  هو مبيف بًلجدوؿ والدرجة الكمية لفقراته كمً 

معامؿ  ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامؿ  ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة 

معامؿ  ـ
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 1819 **18681 17 غير دالة 18965 94 1815 *18493 9

1 1.564** 1819 95 18696** 1819 18 18347* 1815 
3 18558** 1819 96 18695** 1819 19 18571** 1819 
 1819 **18674 31 1819 **18568 97 غير دالة 18119 4
5 18698** 1819 98 18391* 1815 39 18549** 1819 
 1815 *18397 31 1815 *18415 99 غير دالة 18167 6
 1819 **18539 33 غير دالة 18981 11 1819 **18555 7
 1819 **18563 34 غير دالة 18916 19 غير دالة 18196 8
 1815 *18391 35 غير دالة 18981 11 1819 **1.564 9

91 18555** 1819 13 18491* 1815 36 18498* 1815 
 1819 **18698 37 غير دالة 18159 14 1815 *18467 99
91 18391* 1815 15 18556** 1819 38 18365** 1819 
93 18519** 1819 16 18917 1819  

 ( ما عدا العبارة1819عبارات جميعيا كانت دالة عند مستوى )أف ال السابؽيتضح مف الجدوؿ  

( أمػػػػػػػا 1815( كانػػػػػػػت دالػػػػػػػة عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتوى )36،  35،  31،  18،  99،  98،  91،  99،  9) 

 ( فمـ تكف قيمة معامؿ ارتباطيا دالة.  14،  11،  19،  11،  94،  8،  6،  4العبارات رقـ )

، وقػد بمػغ عػدد الػةدالغيػر فقػرات التـ حػذؼ  اؽ الداخميتسبعد عمؿ صدؽ االوبعد إجراء التعديبلت 

لكػػؿ فقػػرة وزف مػػدرج وفػػؽ سػػمـ  ي، حيػػث أعطػػأربعػػة أبعػػادعمػػى  موزعػػةً  ( فقػػرةً 31) سػػتبانةاالفقػػرات 

أعطيػػت األوزاف وقػػد ( أعػػارض بشػػدة، أعػػارض، غيػػر متأكػػد، موافػػؽ، موافػػؽ بشػػدةخماسػػي )متػػدرج 
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السػػػػمات القياديػػػػة لػػػػدى طػػػػبلب المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة  ( لمعرفػػػػة مسػػػػتوى9،  1،  3،  4،  5التاليػػػػة )

   .بمحافظات غزة

 : االستبًنة ثبًت -3

ويقصػػد بػػو مػػدى االتسػػاؽ بػػيف البيانػػات التػػي تجمػػع عػػف طريػػؽ إعػػادة تطبيػػؽ نفػػس المقػػاييس عمػػى  

نفس األفراد أو الظواىر، تحت نفس الظروؼ أو تحت ظروؼ متشابية إلى أكبر قدر ممكف)ممحػـ، 

أفػراد سػتبانة وذلػؾ بعػد تطبيقيػا عمػى لمتأكػد مػف ثبػات االأجرى الباحث خطوات و،  (280:  2000

 بطريقتيف وىي التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.العينة االستطبلعية 

 :Cronbach Alphaمعًمؿ ألفً كرونبًخ  - أ

تػػـ حسػػاب الثبػػات الكمػػي السػػتبانو السػػمات القياديػػة ولمجاالتيػػا المختمفػػة عػػف طريػػؽ  

كمػا ىػو  spssعػف طريػؽ برنػامج الحاسػوب  Cronbach Alphaعامؿ ألفا كرونبػاخ حساب م

  .( 91موضح بجدوؿ رقـ ) 

 السمًت القيًدية معًمؿ الثبًت ألفً كرونبًخ لكؿ مجًؿ مف مجًالت استبًنة

 معًمؿ ألفً كرونبًخ المجًؿ
 185484 جتماعيةالسمات اال

 186131 نفعالية والسموكيةالسمات اال
 188937 الشخصية والجسمية السمات

 185999 السمات العقمية والمعرفية
 1.8335 االستبًنة الكمية ) السمًت القيًدية   (

أف معامػػػػػؿ ألفػػػػػا كرونبػػػػػاخ لممجػػػػػاؿ األوؿ )السػػػػػمات  السػػػػػابؽيتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ  

ووجد أف معامؿ ألفا كرونبػاخ لممجػاؿ  داؿ إحصائَيا،( وىو معامؿ ثبات 185484االجتماعية( )

، ووجػػػد أف داؿ إحصػػائًيا( وىػػػو معامػػؿ ثبػػػات 186131الثػػاني )السػػمات االنفعاليػػػة والسػػموكية( )
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( وىػػو معامػػؿ  188937معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ لممجػػاؿ الثالػػث )السػػمات الشخصػػية والجسػػمية( )

، ووجػػػػػػػد أف معامػػػػػػػؿ ألفػػػػػػػا كرونبػػػػػػػاخ لممجػػػػػػػاؿ الرابػػػػػػػع )السػػػػػػػمات العقميػػػػػػػة داؿ إحصػػػػػػػائًياثبػػػػػػػات 

ووجػػػػػد أف معامػػػػػؿ ألفػػػػػا كرونبػػػػػاخ ( وىػػػػػو معامػػػػػؿ ثبػػػػػات داؿ إحصػػػػػائيًا ،  185999ة()والمعرفيػػػػػ

 . 1815( وىو معامؿ ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا عند مستوى داللة 188995لبلستبانة ككؿ )

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النِفية - ب

لفقػػػرات الزوجيػػػة تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات الكمػػػي السػػػتبانو السػػػمات القياديػػػة ومجاالتيػػػا المختمفػػػة بػػػيف ا

والفقػرات الفرديػة عػػف طريػؽ حسػاب معامػػؿ الثبػات لكػػؿ مجػاؿ مػف مجػػاالت االسػتبانة باسػػتخداـ 

  .(99)رقـ  طريقة التجزئة النصفية ثـ إيجاد معامؿ الثبات المعدؿ  كما ىو موضح بجدوؿ

 (33جدوؿ رقـ )

 قة التجزئة النِفيةبطري السمًت القيًدية معًمالت االرتبًط لكؿ مجًؿ  مف مجًالت استبًنة

 المجًؿ
معًمؿ االرتبًط قبؿ  

 التعديؿ
 بعدمعًمؿ الثبًت 
 التعديؿ

 186991 185697 جتماعيةالسمات اال
 186999 186961 نفعالية والسموكيةالسمات اال

 188998 188794 السمات الشخصية والجسمية
 186919 185478 السمات العقمية والمعرفية

 1.8897 1.8821 مًت القيًدية(االستبًنة الكمية )الس
ة )السػػػػػمات القياديػػػػػة ( ويتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ أف معامػػػػػؿ الثبػػػػػات لبلسػػػػػتبان  

( ، وىػػػػو معامػػػػؿ ثبػػػػات مرتفػػػػع وداؿ إحصػػػػائيا عنػػػػد 188897ومعامػػػػؿ الثبػػػػات المعػػػػدؿ )( 188811)

 .  1815مستوى داللة 
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 :استبًنه المسئولية االجتمًعية ثًنًيً:

قػػػػت إلػػػػى موضػػػػوع مقيػػػػاس لدراسػػػػات المتاحػػػػة والمقػػػػاييس التػػػػي تطر فػػػػي مجػػػػاؿ اسػػػػتعراض ا  

جتماعية تبيف أف ىناؾ قمة في الدراسات في البيئة الفمسطينية حسب عمـ الباحث، وقد قاـ المسئولية اال

بعػػػد االطػػػبلع عمػػػى األدب التربػػػوي والدراسػػػات السػػػابقة جتماعيػػػة لباحػػػث بإعػػػداد مقيػػػاس المسػػػئولية االا

عػػػف طريػػػؽ المقػػػاببلت مػػػف طػػػبلب المرحمػػػة اإلعداديػػػة راسػػػة واسػػػتطبلع رأي عينػػػة المتعمقػػػة بمشػػػكمة الد

 وفؽ الخطوات اآلتية: ستبانةاالقاـ الباحث ببناء  وقد الشخصية ذات الطابع غير الرسمي

 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد.و  د الرئيسة التي شممتيا االستبانةتحديد األبعا - أ

( يوضح  4( فقرًة والممحؽ رقـ )  77ولية والتي شممت ) إعداد االستبانة في صورتيا األ - ب

 االستبانة في صورتيا األولية.

 عرض االستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ اختيار مدى مبلئمتيا لجمع البيانات. - ت

 المحكموف اقترحكما  ياتعديم، و تبانة مف قبؿ المختصيف والخبراءتحكيـ االس - ث

 نات عمى األفراد. استصدار المراسبلت مف أجؿ توزيع استبيا - ج

طالًبا ( مف طبلب المرحمة  51توزيع المقاييس عمى عينة استطبلعية مكونة مف ) - ح

 اإلعدادية.

 التحقؽ مف صدؽ وثبات االستبانة.  - خ

( يوضح  6( فقرًة والممحؽ رقـ )  11إعداد االستبانة في صورتيا النيائية والتي شممت )  - د

 ستبانة في صورتيا النيائية.اال

( طالًبا مف جميع 841بانة عمى العينة الفعمية في البحث والبالغ عددىـ )توزيع االست - ذ

 محافظات غزة. 

   تحميؿ البيانات وتفسيرىا. - ر
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ؼ االستبًن .3   ة:ِو

عػػػػػداد اسػػػػػتبانو مقيػػػػػاس المسػػػػػئولية االجتماعيػػػػػة لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى المسػػػػػئولية قػػػػػاـ الباحػػػػػث بإ  

( 11في صورتيا النيائية مف ) انةة اإلعدادية، وقد تكونت االستبجتماعية لدى طبلب المرحماال

 .مجاالت ة(  وىي موزعة عمى ثبلث 6ممحؽ رقـ  )  فقرةً 

  :. مكونًت االستبًنة2

 (:  91جتماعية مف ثبلثة مجاالت كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ ) ة المسئولية االتكونت استبان

 الفقرات المجًؿ 
 7 – 9 المسئولية الشخصية 9
 94 – 8 جتماعيةالمسئولية اال 1
 11 – 95 المسئولية الدينية واألخبلقية 3

 

 :ستبًنةاالِدؽ  -1

( ، وقػػػد قػػػاـ 287: 2000ىػػػو أنػػػو يقػػػيس االختبػػػار مػػػا وضػػػع لقياسػػػو )ممحػػػـ، ويقصػػػد بػػػو 

 :ا وقد قاـ بالخطوات التاليةستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدقيالباحث بإعداد فقرات اال

 ِدؽ المَكميف: - أ

أعضاء ىيئة تػدريس  مف( مف المحكميف التربوييف  96 عمى ) ستبانةاالعرض تـ   

وجامعػػة األقصػػى وجامعػػة القػػدس المفتوحػػة وجامعػػة الممػػؾ بػػف عبػػد العزيػػز فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية 

، ومػدى انتمػاء الفقػرات إلػى كػؿ سػتبانةاالحيث قاموا بإبداء آرائيـ ومبلحظػاتيـ حػوؿ مناسػبة فقػرات 

قػػػاـ جميػػػع المحكمػػػيف قػػػد و  لؾ وضػػػوح صػػػياغاتيا المغويػػػة،لبلسػػػتبانة، وكػػػذ لثبلثػػػةامػػػف األبعػػػاد  بعػػػد

بػداء جممػة مػف التعميقػات والمبلحظػات عمييػا وتػـ حػذؼ بعػض العبػارات  باالطبلع عمى االسػتبانة وا 

( يبػيف  9 والممحػؽ رقػـ )% مػف المحكمػيف، 75وتعديؿ بعضيا، بناًء عمى مػا اتفػؽ عميػو أكثػر مػف 
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فقػرات عػدد مػف بلت التػي أوصػى بيػا المحكمػوف تػـ حػذؼ وبعد إجراء التعػدي ،أعضاء لجنة التحكيـ

بعػػػد  سػػػتبانةاالوقػػػد بمػػػغ عػػػدد فقػػػرات  األخػػػرى كػػػذلؾ تػػػـ تعػػػديؿ وصػػػياغة بعػػػض الفقػػػراتو ، سػػػتبانةاال

وزف مػػدرج وفػػؽ سػػمـ متػػدرج  ، حيػػث أعطػػى لكػػؿ فقػػرةٍ أبعػػاد ثػػبلثموزعػػة عمػػى  ( فقػػرةً 33) التحكػػيـ

 5أعطيػت األوزاف التاليػة ) وقػد (أعارض بشػدة، أعارض، غير متأكد، موافؽ، موافؽ بشدةخماسي )

المرحمة اإلعدادية بمحافظات لدى طبلب   المسئولية االجتماعية مستوى ( لمعرفة9،  1،  3،  4، 

 غزة.

  :ِدؽ االتسًؽ الداخمي - ب

عمػػى عينػػة  سػػتبانةاالجػػرى التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة بتطبيػػؽ   

عينة الدراسة، وتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف مف خارج  البً طا( 51استطبلعية مكونة مف )

االسػػػتبانة والدرجػػػة الكميػػػة لبلسػػػتبانة وكػػػذلؾ تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ ارتبػػػاط  أبعػػػادمػػػف  بعػػػددرجػػػات كػػػؿ 

الػػذي تنتمػػي إليػػو وذلػػؾ باسػػتخداـ  بعػػدبيرسػػوف بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة والدرجػػة الكميػػة لم

الختبػػار صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػامبلت و،  (SPSSالبرنػػامج اإلحصػػائي )

جتماعيػػة ( مػػع الدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ مقيػػاس ) المسػػئولية االاالرتبػػاط بػػيف كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت 

 نفسو وحصؿ الباحث عمى مصفوفة االرتباط التالية: 

 ( 31جدوؿ رقـ ) 

 المسئولية االجتمًعية الستبًنةتسًؽ الداخمي ِدؽ اال 

 Sig معًمؿ االرتبًط المجًؿ

 1811 **18789 المسئولية الشخصية
 1811 **18849 جتماعيةالمسئولية اال

 1811 **18865 المسئولية الدينية واألخبلقية
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بػيف  1815وجػود عبلقػة طرديػة قويػة عنػد مسػتوى داللػة  السػابؽيتضح مف الجدوؿ   

الثاني والدرجة الكمية لممجاؿ وبيف المجػاؿ الثالػث المجاؿ األوؿ والدرجة الكمية لممجاؿ وبيف المجاؿ 

 α=  1815)مستوى الداللة ( أقؿ مف   sigوالدرجة الكمية لممجاؿ حيث أف كؿ مف 

معًمالت االتسًؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات استبًنة المسئولية االجتمًعية والدرجة الكمية 
 (: 33رقـ )  لفقراته كمً هو مبيف بًلجدوؿ

ؿ معًم ـ
 االرتبًط

مستوى 
 الداللة

معًمؿ  ـ
 االرتبًط

مستوى 
 الداللة 

معًمؿ  ـ
 االرتبًط

مستوى 
 الداللة

9 18598** 1819 91 18351* 1815 13 18511** 1819 
 غير دالة 18111 14 1819 **18591 93 1819 *18459 1
3 18411* 1815 94 18591** 1819 15 18417* 1815 
 غير دالة 18133 16 غير دالة 18939 95 غير دالة 18175 4
 1815 *18496 17 غير دالة 18118 96 غير دالة 18117 5
 غير دالة 18113 18 غير دالة 18971 97 1815 *18399 6
 1815 *18411 19 غير دالة 18191 98 1819 **18711 7
 1815 *18439 31 غير دالة 18169 99 1819 **18549 8
9 18577** 1819 11 18511** 1.01 39 18598** 1819 

91 18575** 1819 19 18597** 1819 31 18598** 1819 
 1819 **18591 33 غير دالة 18975 11 1815 *18491 99
 

( ما عدا العبارة 1819أف العبارات جميعيا كانت دالة عند مستوى ) السابؽيتضح مف الجدوؿ      

( ، أما العبارة رقـ 1815الة عند مستوى )، ( كانت د 31،  19،  17،  15،  91،  99،  6،  3)

( فمػػػـ تكػػػف قيمػػػة معامػػػؿ ارتباطيػػػا  18،  16،  14،  11،  99،  98،  97،  96،  95،  5، 4)

 .دالة
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 : االستبًنة ثبًت -3

ييس عمػػى ويقصػػد بػػو مػػدى االتسػػاؽ بػػيف البيانػػات التػػي تجمػػع عػػف طريػػؽ إعػػادة تطبيػػؽ نفػػس المقػػا 

متشػػػػػػابية إلػػػػػػى أكبػػػػػػر قػػػػػػدر نفػػػػػػس الظػػػػػػروؼ أو تحػػػػػػت ظػػػػػػروؼ  تحػػػػػػتنفػػػػػػس األفػػػػػػراد أو الظػػػػػػواىر، 

 (280: 2000ممكف)ممحـ،

 أفراد العينةستبانة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى الباحث خطوات التأكد مف ثبات اال أجرىوقد 

 بطريقتيف وىي التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ . االستطبلعية

 Cronbach Alphaمعًمؿ ألفً كرونبًخ  - أ

ولمجاالتيػػا المختمفػػة عػػف طريػػؽ حسػػاب المسػػئولية االجتماعيػػة بػػات الكمػػي السػػتبانو تػػـ حسػػاب الث 

كمػػا ىػػو موضػػح  spssعػػف طريػػؽ برنػػامج الحاسػػوب  Cronbach Alphaمعامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ 

 .(95بجدوؿ رقـ )

 (35جدوؿ رقـ )

 المسئولية االجتمًعية ستبًنةامعًمؿ الثبًت ألفً كرونبًخ لكؿ مجًؿ  مف مجًالت  

 معًمؿ ألفً كرونبًخ جًؿالم

 186174 المسئولية الشخصية

 188197 المسئولية االجتماعية

 188815 المسئولية الدينية واألخبلقية

 1.8788 االستبًنة الكمية )المسئولية االجتمًعية (
 

( وىػػػػو 188788لبلسػػػتبانة )السػػػابؽ أف معامػػػؿ ألفػػػػا كرونبػػػاخ يتضػػػح مػػػف الجػػػػدوؿ  

 . 1815إحصائيا عند مستوى داللة معامؿ ثبات مرتفع وداؿ 
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 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النِفية - ب

المسػػػئولية االجتماعيػػػة ومجاالتيػػػا المختمفػػػة بػػػيف  ةتػػػـ حسػػػاب الثبػػػات الكمػػػي السػػػتبان 

مػػػف مجػػػاالت   الفقػػرات الزوجيػػػة والفقػػػرات الفرديػػػة عػػف طريػػػؽ حسػػػاب معامػػػؿ الثبػػات لكػػػؿ مجػػػاؿ

التجزئػػة النصػػفية ثػػـ إيجػػاد معامػػؿ الثبػػات المعػػدؿ كمػػا ىػػو موضػػح  االسػػتبانة باسػػتخداـ طريقػػة

 .(96)رقـ  بجدوؿ 

 (36جدوؿ  رقـ )

بطريقة التجزئة  المسئولية االجتمًعية مف مجًالت استبًنةمعًمالت االرتبًط لكؿ مجًؿ 

 النِفية

 المجًؿ
معًمؿ الثبًت قبؿ  

 التعديؿ

 بعدمعًمؿ الثبًت 

 التعديؿ

 186894 .11:.1 المسئولية الشخصية

 188984 187565 المسئولية االجتماعية

 189911 187848 المسئولية الدينية واألخبلقية

 188999 188145 االستبانة الكمية ) المسئولية االجتماعية(
   

( اسػػػػػتبانة )المسػػػػػئولية االجتماعيػػػػػةمعامػػػػػؿ ثبػػػػػات  أف السػػػػػابؽيتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ   

(، وىػػػو معامػػػؿ ثبػػػات مرتفػػػع وداؿ إحصػػػائيا عنػػػد 1.1111( ، ومعامػػػؿ الثبػػػات المعػػػدؿ )188145)

 .  1815مستوى داللة 
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 األسًليب اإلًَِئية المستخدمة في الدراسة:: سًبًعً

تػػػـ اسػػػتخداـ اإلحصػػػائي و  (SPSS)سػػػتبانة مػػػف خػػػبلؿ برنػػػامج لقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بتفريػػػغ وتحميػػػؿ اال

 األساليب اإلحصائية التالية:

 .  والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية التكرارات والمتوسطات الحسابية .9

 ".Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف " .1

إليجػػػاد معامػػػؿ ثبػػػات االسػػػتبانة تػػػـ اسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف بػػػرواف لمتجزئػػػة النصػػػفية  .3

 ، ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.المتساوية، ومعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساوية

لمفروؽ بيف متوسطات عينتػيف مسػتقمتيف لمعرفػة الفػروؽ فػي متغيػري المشػاركة  T.Testاختبار  .4

 في النشاط الطبلبي، ونوع المؤسسة التعميمية.

( لمتعػرؼ إلػى الفػروؽ فػي المقيػاس تبعػًا الخػتبلؼ نػوع تعمػيـ ولػي One Way Anova)اختبار .5

 األمر ومكاف السكف.

 .اتخداـ تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعاست .6

 اختبار شيفيو لبياف اختبلؼ الفرض الصفري. .7

 

 

 



 

 

938 

 

ػاضفصلػاضخاطس

ػ

  ظتائجػاضدرادظػوطظاشذتكا
 عرض نتًئج الدراسة 

 تفسير النتًئج 

 منًقشة النتًئج 

 يًت الدراسة  تِو

 ًت الدراسة  مقتَر
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ائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تطبيؽ أدوات ىذا الفصؿ عرض تفصيمي لمنت يتضمف  

ومناقشتيا وتـ استخداـ  الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج

عطاء spssالبرنامج اإلحصائي ) جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة وا  ( في تفريغ البيانات وا 

 الصورة العامة لمنتائج.

 ؿ في الدراسة والذي ينص عمو مً يمي: نتيجة السؤاؿ األو

 ؟ السمًت القيًدية لدى المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبيمً مستوى 

قاـ الباحث بحساب الوسط الحسابي واالنحػراؼ المعيػاري والػوزف ئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ول 

 (.97رقـ )مف مجاالت االستبانة كما ىو موضح بجدوؿ  النسبي والرتب لكؿٍ 

 (37رقـ )جدوؿ 

 َسًب المتوسطًت الَسًبية واالنَراؼ المعيًري والوزف النسبيالتكرار و 

 655َيث ف= لكؿ مجًؿ  مف مجًالت  مقيًس السمًت القيًدية 

 المجًؿ
عدد 

 الفقرات
 المتوسط

االنَراؼ 

 المعيًري

الوزف 

 النسبي
 الترتيب

 1 78.6 0.496 3.93 7 السمات االجتماعية

 4 76.2 0.574 3.815 8 سموكيةالسمات االنفعالية وال

 9 80.8 0.594 4.045 6 السمات الشخصية والجسمية

 3 78.2 0.519 3.911 9 السمات العقمية والمعرفية

 78.5% 0.546 3.925 11 الدرجة الكمية
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وىػػػو %(، 7885) الػػػوزف النسػػػبي لمسػػػتوى السػػػمات القياديػػػةأف السػػػابؽ  الجػػػدوؿ يتبػػػيف مػػػف 

فػػػي إكسػػػابو  الطالػػػب التػػػي تػػػؤترمبيئػػػة المحيطػػػة بذلػػػؾ ل ويعػػػزو الباحػػػث، مسػػػتوى قػػػوي وعػػػاؿ نسػػػبياً 

االتجاىات والقيـ وأساليب السموؾ، والعادات والميارات المختمفة، ومنيا الميػارات القياديػة، وجميعيػا 

أمور تتنقؿ إلى الفرد عف طريػؽ نظػـ وأوضػاع وعبلقػات ومػؤثرات كثيػرة ومتنوعػة؛ وعمػى الػرغـ مػف 

التػػي تػػنيض بيػػا كػػؿ مػػف األسػػرة، والمدرسػػة، والمجتمػػع؛ إال أف كػػؿ ىػػذه المؤسسػػات تمػػايز األدوار 

القياديػة لػدى  السػماتالمجتمعية يمكف أف تتكاتؼ بالعمؿ المشترؾ، وبصورة تكاممية بما يحقػؽ نمػو 

لػدى أفرادىػا مػف خػبلؿ ممارسػة األدوار  السػمات القياديػةتعمػؿ األسػرة عمػى تنميػة ، و مختمؼ أفرادىػا

ة أماـ األبناء بصورة مباشػرة، وبنػاء العبلقػات الطيبػة المبنيػة عمػى االحتػراـ المتبػادؿ فيمػا بػيف القيادي

النظػػػاـ التربػػػوي  المتبػػػع فػػػي التعمػػػيـ الفمسػػػطيني و تربػػػويال نظػػػاـوكػػػذلؾ الأفرادىػػػا وبعضػػػيـ الػػػبعض، 

ة كمما كاف وقوي والتعميمي بمؤسساتو يعد مصنع الرجاؿ واألجياؿ، فكمما كانت ىذه المؤسسات جيدة

ف عمػػى رأس ىػػذه المؤسسػػػات وفػػي مقػػدمتياا، وقوًيػػ انتاجيػػا جيػػدً  التػػي تمعػػب دورًا إيجابيػػػًا أو  تمػػؾ وا 

األنشػػطة ، و المؤسسػػات بقػػدر مػا تنتجػػو وتحققػػو ، فبقػػدر مػػا تقدمػػو ىػذهالمدرسػةسػمبيًا فػػي المجتمعػػات 

الدى يتربى منػد نعومػة ، وكذلؾ طبيعة الطالب الفمسطيني يحقؽ ذلؾ جزء ميـالفعالة ىي  المدرسية

اظػػافره عمػػػى الرجولػػػة والقيػػػادة، ويميػػؿ أغمػػػب الفمسػػػطينيف إلػػػى تنشػػئة الطفػػػؿ ليكػػػوف لػػػو دور ايجػػػابي 

والمشػروعات  عػبلـ،بمػا يممػؾ مػف أجيػزة الثقافػة واإلومبػادر والػدي يقػـو بيػذا الػدور الكبيػر المجتمػع 

 الػػدي لرسػػمية وغيػػر الرسػػمية(وغيرىػػا مػػف المؤسسػػات االجتماعيػػة )ا الضػػخمة كالمخيمػػات الصػػيفية

لػػػػدى أفػػػػراده، بمختمػػػػؼ الطػػػػرؽ واألسػػػػاليب والوسػػػػائؿ  السػػػػمات القياديػػػػةيمثػػػػؿ مصػػػػدرًا خصػػػػبًا لتنميػػػػة 

 الممكنة، اإلعبلمية، والتربوية، والسياسية، واالقتصادية، وغيره

ويبلحػػػػظ أف السػػػػمات الشخصػػػػية والجسػػػػمية جػػػػاءت بمقدمػػػػة السػػػػمات القياديػػػػة بػػػػوزف نسػػػػبي  

خػريف إلى طبيعة السػمات الشخصػية والجسػمية وقػوة تأتيرىػا عمػى اآلزو الباحث ذلؾ %( ويع8188)
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 مػف نشػاطا وأوفػرأكثػر حيويػة  يكػوف أف إلػى أميػؿ القائػد وأف، وىػي سػمة بػارزة مػف السػمات القياديػة

 .أتباعو

( بػػػاحتبلؿ السػػػمات الشخصػػػية والجسػػػمية 1117واتفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة )العنػػػزي  

 الىتمػػاـ القيػػادات المتواجػػدة لػػدى الميػػارات أكثػػرلػػى حيػػث خمصػػت دراسػػة العنػػزي بػػأف المرتبػػة األو 

 .الخارجي بالمظير

 نتيجة السؤاؿ الثًني في الدراسة والذي ينص عمو مً يمي: 

 االجتمًعية لدى المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبي؟ المسئوليةمً مستوى 

الوسط الحسابي واالنحػراؼ المعيػاري والػوزف  ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بحساب 

 (:98رقـ ) النسبي والرتب لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة كما ىو موضح بجدوؿ

 (38جدوؿ رقـ )

سًب المتوسطًت الَسًبية واالنَراؼ المعيًري والوزف النسبي  التكرار َو

 655َيث ف=لكؿ مجًؿ  مف مجًالت  مقيًس المسئولية االجتمًعية  

 ؿالمجً
عدد 
 الفقرات

 المتوسط
االنَراؼ 
 المعيًري

الوزف 
 النسبي

 الترتيب

 3 81.4 0.562 4.07 7 المسئولية الشخصية
 1 83.36 0.65 4.168 7 المسئولية االجتماعية

 9 83.37 0.61 4.169 8 المسئولية الدينية واألخبلقية
 82.7 0.609 4.136 22 الدرجة الكمية

 

وىػو %( 8187اس المسػئولية االجتماعيػة )يػالوزف النسبي لمق أف السابؽيتضح مف الجدوؿ  

المختمفػػة يسػػاعد فػػي  الطبلبيػػة وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ أف ممارسػػة األنشػػطةمسػػتوى قػػوي وعػػاؿ نسػػبيًا، 

 .جتماعية لدى الطبلب بدرجة كبيرةاال زيادة المسؤولية
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واألنشػػػطة  رحبلتاألنشػػػطة االجتماعيػػة والػػ أف األنشػػػطة الطبلبيػػة مثػػؿوعميػػو يػػرى الباحػػث 

يساعد ويكسب  باإلضافة إلى األنشطة األخرى المتنوعةوالكشافة الثقافية والرياضية واألنشطة الفنية 

 .االجتماعية بدرجة ممحوظةالطبلب اإلحساس بالمسؤولية 

االعتماد عمى النفس ، وزرع الثقة بالنفس مف الجوانب الميمة في التربية األسرية التي و 

أما إذا أىمؿ فقد يعتمد عمى  ،اف ويطوراف ىذا االستعداد ويدعمانو ويجعبلنو يكبريقوـ بيا الوالد

ومف أىـ الممارسات  ،غيره ، ويكوف متكبًل عمى اآلخريف ويسبب ىذا نقصًا في الشخصية ونموىا

ة تنمية القيـ االجتماعي التربوية األسرية التي تزيد مف ثقة األبناء بأنفسيـ وتشعرىـ بتحمؿ المسؤولية

لممدرسة الدور ، و قيـ اجتماعية عظمى  بما فييا مف مصاحبتيـ لمجالس الرجاؿ، و لدى األبناء

 -المعمـ –الفاعؿ والميـ في تعزيز الشعور بتحمؿ المسؤولية وأقصد بالمدرسة : ) المنياج 

 مف ول وال يغفؿ الباحث الدور الميـ لممسجد لما البيئة التعميمية ( –األنشطة الصفية  والبلصفية 

مكانة عظيمة في االسبلـ والذي ييدؼ الى ربط الطالب بالمسجد مف خبلؿ التعرؼ عمى آداب 

 .المسجد وكيفية االىتماـ بو وغرس قيمة الصدؽ والعطاء في نفوس الطبلب

ويبلحظ أف المسئولية الدينية واألخبلقية وكػذلؾ المسػؤوبية اإلجتماعيػة جػاءت فػي المقدمػة  

عمػػػى  ة المجتمػػػع الفمسػػػطيني وتربيػػػة النشػػػ إلػػػى طبيعػػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ %( ويعػػػ8383بػػػوزف نسػػػبي )

ىػي حالػة تمػنح اإلنسػاف القػدرة أمػاـ نفسػو ممػا يعينػو عمػى تحمػؿ تبعػات و خبلقيػة، التربية الدينية واأل

ال سػيما أف كثيػر مػف الطػبلب ليػـ أنشػطة فػي المسػاجد  مسئولية الفػرد نحػو نفسػو،ب ،أعماليا وأثارىا

فحػػيف يكػػوف الػػدافع  الكثيػػر مػػف المعػػارؼ التػػي تسػػاىـ فػػي تنميػػة المسػػئولية لػػدييـ،يتعرفػػوف بيػػا عمػػى 

اإلخػبلص ومراقبػة اهلل وتقػواه،  يطمؽ عميووىو ما  بتحمؿ الفرد لمسئولياتو الدينية واالخبلقية ،اداخميً 

ه عمػػػى ىػػػذه ؤ يكػػػوف تحمػػػؿ المسػػػئولية فػػػي أرقػػػي صػػػورىا، وقػػػد حػػػرص اإلسػػػبلـ عمػػػى أف يكػػػوف أبنػػػاو 

 .لراقيةالصورة ا
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ىػػػـ النتػػػائج أشػػػارت أ( حيػػػث 1191وىنػػاؾ تشػػػابو كبيػػػر بػػػيف ىػػػذه الدراسػػػة ودراسػػة )فحجػػػاف  

% 84( وجػػػود وزف نسػػػبي لػػػدي العينػػػة لمقيػػػاس المسػػػئولية االجتماعيػػػة بمػػػغ 1191لدراسػػػة )فحجػػػاف 

المسػػػئولية االجتماعيػػػة بمػػػغ  العينػػػة لمقيػػػاس ىمقارنػػػة مػػػع ىػػػذه الدراسػػػة حيػػػث كػػػاف الػػػوزف النسػػػبي لػػػد

8187%  

 :األوؿنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

ذات داللة إًَِئية بػيف السػمًت القيًديػة والمسػئولية  عالقةتوجد  " عمو أنه األوؿنص الفرض 

 االجتمًعية لدى المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبي؟

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف السػػمات القياديػػة والمسػػئولية االجتماعيػػة لػػدى 

وحصػؿ عمػى النتػائج التاليػة  طبلب المرحمة اإلعداديةركيف في جماعات النشاط الطبلبي لدى المشا

 .( 99كما ىو موضح بجدوؿ رقـ ) 

 ( معًمالت االرتبًط بيرسوف بيف السمًت القيًدية والمسئولية  39جدوؿ رقـ ) 

 االجتمًعية لدى المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبي

 Sig. (2-tailed) السمًت القيًدية تمًعيةالمسئولية االج المقيًس

 18111 9 **18533 السمات القيادية
 18111 **18533 9 المسئولية االجتماعية

أف معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف السػػػمات القياديػػػة والمسػػػئولية  السػػػابؽيتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ  

عبلقػػة طرديػػة قويػػة أي وىػػو معامػػؿ ارتبػػاط إيجػػابي قػػوي ممػػا يعنػػي أف ال 18533االجتماعيػػة يسػػاوي 

 المسئولية االجتماعية. تأنو كمما زادت السمات القيادية زاد

ىػو الجيػد  والقائػد ،جتماعيػةة ليا عبلقة كبيرة بالمسئولية االويرى الباحث أف السمات القيادي 

 االجتماعيػة قوتػو مػف تنبعػث القػدرة ىػذه أف حيػث التفاعػؿ نحػو الجماعػة دفػع عمػى القػدرة لديػو الػدي 

 إشػباع عمػى والقػدرة االنتمػاء، منػع أو اآلخػريف لؤلفػراد االنتمػاء مػنح قػوة يمتمػؾو  الجماعػة، خػؿدا
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، الجماعػة إلػى ينتمػوف وأنيػـ باألىميػة الشػعور عمػى األشػخاص يسػاعد نػوأ كمػا االنفعاليػة، الحاجػات

، عثمػػاف)يػػا االجتماعيػػة والدينيػػة والشخصػػية، ويػػرى وكػػدلؾ يعػػزز روح المسػػئولية لػػدى األفػػراد بأنواع

 لػدى االجتماعيػة المسػؤولية تنميػةو  النشػاط جماعػة فػياؾ عبلقػة بػيف القيػادة نػف ىأ(  13:9993

 .وأىدافيا  اتيغايا إلى ووصوليا واستمرارىا الجماعة تماسؾ عمى والتي تعمؿ الطبلب

ة فػػي تكػػويف الشخصػػية القياديػػة ببػػذورىا االولػػى، وتمػػرينيـ عمػػى قيػػادة الجماعػػ لمدرسػػةوكمػػا تسػػاىـ ا

مقياـ ببعض المشاريع واالعماؿ الطبلبية، أو تكميفيـ ببعض المسؤوليات التي لوتوجيييا، كتعويدىـ 

شػػة بعػػض القضػػايا، أو ىػػي فػػي حػػدود قػػدرتيـ، كقيػػادة المجػػاف والمشػػاريع المدرسػػية، أو عػػرض ومناق

حيػػػة مػػػف ناعمػػػاؿ الجماعيػػػة كتنظػػػيـ الصػػػؼ والفريػػػؽ الرياضػػػي، أو مراقبػػػة المدرسػػػة دارة بعػػػض األإ

 مػع القائػد يعمػؿ كمػا، اعػداد ليػا وتنظيميػواإل األنشػطة الصػعيرةشػراؼ عمػى النظافػة والنظػاـ، أو اإل

 وفػي الجماعػة حيػاة عػف الكاممػة وليةئالمسػ فػي االشػتراؾ عمػى الجماعػة أعضػاء يساعد حيث الطبلب

 اتبًعػ ـتيراراقػ ويتخػذوف، الشخصػية ـتيواسػتعدادا ـتيوميػارا رائيػـآو  أفكػارىـ ونمػو البرنػامج تخطػيط

 .الجماعة وأعماؿ ألغراض

 :الثًنينتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إَِػًئية فػي السػمًت القيًديػة "  عمو أنه لثًنيانص الفرض  

رفػح( لػدى المشػًركيف فػي  –خػًنيونس  –الوسػطو  –غػزة  –تعزى لمتغير مكًف السكف )الشمًؿ 

 ". جمًعًت النشًط الطالبي

 معرفة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة تعزىلو  

الباحػػػػػث  مكػػػػػاف السػػػػػكف قػػػػػاـ الباحػػػػػث بحسػػػػػاب المتوسػػػػػط واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػػاري واسػػػػػتخدـ لمتغيػػػػػر

الخػتبلؼ مكػاف السػكف لػدى  تعػرؼ إلػى الفػروؽ فػي المقيػاس تبًعػا( لمOne Way Anovaاختبػار)
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ولمتحقػؽ مػف ( النتػائج التػي تػـ الحصػوؿ عمييػا  11جػدوؿ رقػـ )  طبلب المرحمة اإلعدادية ويوضح

  .ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعات

 ( 21جدوؿ رقـ ) 

 تبعًً لمتغير مكًف السكف ANOVA)  (  One Wayنتًئج تَميؿ التبًيف األًَدي 

 مِدر التبًيف المجًالت
مجموع 
 المربعًت

ًت درج
 الَرية

متوسط 
 المربعًت

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

السمات 
 االجتماعية

 0.514 4 2.055 بيف المجموعات

 0.244 650 158.6 داخؿ المجموعات 0.079 2.105

 654 160.6 المجموع 

السمات االنفعالية 
 والسموكية

 0.99 4 3.96 بيف المجموعات

 0.326 650 211.8 داخؿ المجموعات 0.077 2.322

 654 215.8 المجموع 

السمات 
الشخصية 
 والجسمية

 0.794 4 3.178 بيف المجموعات

 0.351 650 227.8 داخؿ المجموعات 0.061 2.266

 654 231 المجموع 

السمات العقمية 
 والمعرفية

 1.238 4 4.954 بيف المجموعات

 0.263 650 171.2 داخؿ المجموعات 18119 4819

 654 176.2 المجموع 

 المجاؿ الكمي
 0.619 4 2.474 بيف المجموعات

 650 109.3 داخؿ المجموعات 0.061 3.67
0.168 

 654 111.8 المجموع

 

وبالتػػالي  α=1815وىػػي أكبػػر مػػف  sig=0.061تبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة  

روؽ ذات داللػة إحصػائية فػي السػمات القياديػة توجد فػال سنقبؿ الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنو 
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المجػاالت مػع عػدا المجػاؿ  جميػع فػي لدى المشاركيف في النشاط الطبلبي تبعًا لمتغير مكػاف السػكف

وبالتػػػػالي  α=1815وىػػػػي أقػػػػؿ مػػػػف  sig=0.001)السػػػػمات العقميػػػػة والمعرفيػػػػة( نبلحػػػػظ أف  الرابػػػػع،

ات إحصػائية فػي السػمات القياديػة لػػدى سػنرفض الفرضػية الصػفرية، حيػث يتضػح أنػو توجػػد فػروؽ ذ

 .الوسطى منطقة المشاركيف في النشاط الطبلبي تبعًا لمتغير السكف لصالح

 يو ح اختبًر شيفيه لممجًؿ الرابع )السمًت العقمية والمعرفية( تعزى لمتغير مكًف السكف

 ( 23جدوؿ رقـ ) 
 

 رفح خًنيونس الوسطو غزة الشمًؿ السكف
     - الشماؿ
    - .1.33 غزة

   - 18195 18811 الوسطى
  - 18989 18981 18491 خانيونس
 - 18356 18767 18149 18999 رفح

  

 ولػػػـيتضػػح مػػػف الجػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػروؽ بػػػيف غػػزة والوسػػػطى لصػػػالح طمبػػة الوسػػػطى،  

الباحث أف ىذه النتائج أظيرت وجود فروؽ ذات داللة  ىر يو ، المناطؽ األخرى فيفروؽ بالتتضح 

 ،منطقة الوسػطىلصالح مكاف السكف  ريتعزى لمتغالتي و  ،السمات العقمية والمعرفيةفي  ةيحصائإ

ويعػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى قمػػػة أعػػداد الطػػػبلب فػػػي منطقػػػة الوسػػػطى مقارًنػػة بمنطقػػػة غػػػزة ممػػػا يزيػػػد 

 فيعػػدد مػػف أصػػحاب الخبػػرة والكفػػاءة مػػف بػػ وجػػودالفرصػػة لمتواصػػؿ وتركيػػز العمػػؿ مػػع الطػػبلب، و 

وعبلقػتيـ بػالطبلب عبلقػة مباشػرة وجيػا  ،بمحافظػة الوسػطى اإلعداديػةالمػدارس  نشطيمدرسي وم

حػد مػا،  إلػى عمػى القػدرة عمػى التخطػيط والتنظػيـ قػادروف لوجو اكثر مف المدف الكبيرة مما يجعميـ

 ،تثري معػارفيـ التي المناقشاتوثقتيـ مف خبلؿ إشراكيـ في  طبلبيـوأنيـ استطاعوا كسب قموب 
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 اتيا مف الصبلحجزءً  ضيـيوتفو  حة كافية لمطبلب لكي يعبروا عف ىواياتيـ وأنشطنيـ،وترؾ مسا

وربما يرجػع ذلػؾ الػى قمػة عػدد الطػبلب فػي ، الطبلب عمى ممارسة دورىـ القياديمما شجع ىؤالء 

مدارس محافظة الوسطى وىذا يعطى فرصة كافيػة لمممارسػة األنشػطة الطبلبيػة بحريػة ممػا يعطػى 

 لسمات القيادية لمطبلب.الفرصة لنمو ا
 

 :الثًلثنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

ال توجد فروؽ ذات داللة إًَِئية في السمًت القيًدية  " عمو أنه لثًلثانص الفرض  

أمي( -ابتدائي–إعدادي-ثًنوي -جًمعي-تعزى لمتغير مستوى تعميـ ولي األمر ) دراسًت عميً

 .لدى المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبي

لمعرفة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة تعزى لمتغير  

لمعيػػػاري، واسػػػتخدـ الباحػػػث قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب المتوسػػػط واالنحػػػراؼ ا ،مسػػػتوى تعمػػػيـ ولػػػي األمػػػر

الخػتبلؼ مسػتوى تعمػيـ ولػي  روؽ فػي المقيػاس تبًعػا( لمتعػرؼ إلػى الفػOne Way Anova)اختبػار

( النتػائج التػي تػـ الحصػوؿ عمييػا،  11ب المرحمػة اإلعداديػة ويوضػح جػدوؿ رقػـ ) األمر لػدى طػبل

  .ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعات
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 ( 22 جدوؿ رقـ )

 الستبًنة السمًت القيًدية  ANOVA)  (One Wayنتًئج تَميؿ التبًيف األًَدي 

 لمتغير مستوى تعميـ ولي األمرتبعًً 

 مِدر التبًيف المجًالت
مجموع 
 المربعًت

درجًت 
 الَرية

متوسط 
 المربعًت

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

السمات 
 االجتماعية

 1.064 5 5.319 بيف المجموعات

 0.239 649 155.3 داخؿ المجموعات 18631 18949

 654 160.6 المجموع 

السمات االنفعالية 
 موكيةوالس

 0.824 5 4.122 بيف المجموعات

 0.326 649 211.7 داخؿ المجموعات 18459 18159

 654 215.8 المجموع 

السمات 
الشخصية 
 والجسمية

 1.356 5 6.781 بيف المجموعات

 0.346 649 224.2 داخؿ المجموعات 18619 98995

 654 231 المجموع 

السمات العقمية 
 والمعرفية

المجموعات بيف  2.53 5 0.506 

 0.268 649 173.7 داخؿ المجموعات 1811 38459

 654 176.2 المجموع 

 المجاؿ الكمي
 0.742 5 3.711 بيف المجموعات

 649 108.1 داخؿ المجموعات 18954 98669
0.167 

 654 111.8 المجموع

 

وبالتػػالي  α=1815ي أكبػػر مػػف وىػػ sig=0.154تبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة  

سػػنقبؿ الفرضػػية الصػػفرية، حيػػث يتضػػح ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية السػػمات القياديػػة لػػدى 

ت مػػػا عػػػدا المشػػػاركيف فػػػي النشػػػاط الطبلبػػػي تبعػػػًا لمتغيػػػر مسػػػتوى تعمػػػيـ ولػػػي األمػػػر لجميػػػع المجػػػاال
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وبالتالي  α=1815ىي أقؿ مف و  sig=0.001)السمات العقمية والمعرفية( نبلحظ أف المجاؿ الرابع، 

سػنرفض الفرضػية الصػفرية، حيػث يتضػح أنػو توجػػد فػروؽ ذات إحصػائية فػي السػمات القياديػة لػػدى 

 المشاركيف في النشاط الطبلبي تبعًا لمتغير تعميـ ولي األمر لصالح الجامعي.

 (21جدوؿ رقـ ) 

 يو ح اختبًر شيفيه لممجًؿ الرابع )السمًت العقمية والمعرفية( 

 زى لمتغير مستوى تعميـ ولي األمرتع

 أمي ابتدائي إعدادي ثًنوي جًمعي دراسًت عميً السكف

      - دراسات عميا

     - 18995 جامعي

    - 18658 18895 ثانوي

   - 18794 18849 18561 إعدادي

  - 18499 18695 18931 18484 ابتدائي

 - 18511 18631 18469 18131 18666 أمي
 

مػػػر الجػػػامعي واألمػػػي وجػػػود فػػػروؽ فػػػي مسػػػتوى تعمػػػيـ ولػػػي األ السػػػابؽ ف الجػػػدوؿيتضػػػح مػػػ 

ولمكبار الديف لػدييـ معرفػة بأسػاليب  مبكرة، سف في القيادة تنمية في البدء يمكف لصالح الجامعي، لذا

 الػبعض أف الصػدد ومػع ىػذا فػي دورىػـ يمعبوا بالصغار يمكنيـ أف عبلقات تربطيـ أية التربية والذيف

)عياصػػرة ،  تعميميػػا وتطويرىػػا يمكػػف الصػػفات ىػػذه أف إال القيػػادة، مميػػزات وبػػو اولػػودً م يبػػدو

31:1116). 
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ألفػػراد  القياديػػةالتػػي تسػػاىـ فػػي التنشػػئة  أف تعمػػيـ ولػػي االمػػر ذو أىميػػة كبيػػرة ويػػرى الباحػػث 

تنشئتيـ المجتمع، فاألسرة ىي الموطف األوؿ لكؿ فرد بالمجتمع وعمييا تقع مسئولية تربية األطفاؿ و 

لػذلؾ فػإف تػأثير األسػػرة  ،منػذ المحظػة األولػى لمػيبلدىـ، وتسػتمر لسػنوات طويمػة حتػى مرحمػة رشػدىـ

، ويسػاعد ولػي أمػر الطالػب ذو التعمػيـ الجػامعي عمػى يبلـز الفرد في مراحؿ حياتو الُعْمريَّػة المختمفػة

ضعؼ في تنشئة الطبلب  تنمية المواىب المختمفة لذي الطالب ومتابعتيـ متابعة جيدة وربما يبلحظ

 .متدنيةمستويات عممية  أولياء امورىـ ذويالذيف يكوف 

 :الرابعنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إَِػًئية فػي السػمًت القيًديػة " عمػو أنػه الرابػعنػص الفػرض  

 ."بيمشًركيف في جمًعًت النشًط الطالالوكًلة( لدى  -تعزى لمتغير نوع المؤسسة )َكومة

لمعرفة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة تعزى لمتغير  

 (T.testنوع المدرسة قػاـ الباحػث بحسػاب المتوسػط واالنحػراؼ المعيػاري واسػتخدـ الباحػث اختبػار )

يوضػح لمتعرؼ إلى الفروؽ في المقياس تبعًا الختبلؼ نوع المدرسة لدى طبلب المرحمة اإلعداديػة و 

 .( النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا14) جدوؿ رقـ
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 ( 23 جدوؿ رقـ )

 المتوسط والقيمة المَوسبة وداللتهً لمتعرؼ إلو السمًت القيًدية تبًعً
 655لمتغير نوع المؤسسة َيث ف = 

 البعد
 

نوع 
 المؤسسة

 االنَراؼ المعيًري المتوسط
 قيمة "ت "

مستوى 
 الداللة

 ةالسمات االجتماعي
 0.455 3.848 حكومة

38951 18111 
 0.518 4 وكالة

السمات االنفعالية 
 والسموكية

 0.554 3.739 حكومة
38916 18111 

 0.584 3.878 وكالة

السمات الشخصية 
 والجسمية

 0.58 3.992 حكومة
18186 18137 

 0.603 4.089 وكالة

السمات العقمية 
 والمعرفية

 0.482 3.859 حكومة
18377 18198 

 0.545 3.955 وكالة

 0.372 3.851 حكومة المجاؿ الكمي
38764 18111 

 0.438 3.972 وكالة

 

وبالتػػػالي  α=1815وىػػػي أقػػػؿ مػػػف  sig=0.000تبػػػيف مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة  

السػمات القياديػة فػي سنرفض الفرضية الصفرية، حيث يتضػح أنػو توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية 

 لصالح الوكالة. لمؤسسةلمتغير مستوى نوع ا لمشاركيف في النشاط الطبلبي تبًعاا لدى

الباحث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح السمات القيادية لدى المشاركيف  ويعزو 

 ربما ىذا يرجع لدورلصالح مدارس الوكالة  المؤسسةفي النشاط الطبلبي تبعًا لمتغير مستوى نوع 

مدارس الوكالة نظاـ التعميـ في السمات القيادية، وربما يرجع السبب إلى  يزتعز المواطنة في 

عداد  وبصورة نموذجية، عمميات تصميـ التعميـ بشكؿ أعمىل  ـبممارستي الدورات التعميمية وا 
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خارج غرفة الصؼ بؿ خارج المدرسة  ة، وترؾ مساحة كبيرة لؤلنشطة الطبلبية والبلمنيجيالمكثفة

والترفييية والمخيمات الصيفية التي تجمع عدد كبير مف طبلب المدارس في كرحبلت العممية 

ماف الطبلبي الذي مقدمة في مدارس الوكالة مثؿ البرلطبيعية البرامج الالصيؼ باإلضافة إلى 

والذي يدور بداخمة نشاطات متعددة مثؿ  الميارات الديمقراطيةوتنمية  المواطنةو  الوعيييدؼ إلى 

يصقؿ وينمي مواىب وارات واالجتماعات التي ينتج عنيا اتخاد القرارات مما االنتخابات والح

عمى إجراء المزيد مف  الوكالة ركز عمؿ، وييعزز السمات القيادية لدييـوالدي بدوره الطبلب 

 ،النشاط، وتحسيف وتطوير السياسات والعمميات الرئيسية لمموارد التربوي والتطوير عمى نظام

 وتقييـ مراقبة نظاـ واستخداـفرص أكثر لمتطوير مف قدراتو،  لمطالبتي توفر وتطوير األليات ال

بشكؿ جيد ومف المشجع أف  في مدارس الوكالةتتقدـ وتسير عممية التطوير   بشكؿ عاـ، و شامؿ

وقد ثبت ىذا مف خبلؿ المبادرات مثؿ برنامج بشكؿ كبير، مساحة لمبرامج  التطوير يخمؽ ويوجد

 .طاع غزة مدارس التميز في ق

 :الخًمسنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

ال توجد فروؽ ذات داللة إًَِئية في المسئولية "  : عمو أنه الخًمسنص الفرض  

رفح( لدى  –خًنيونس  –الوسطو  –غزة –االجتمًعية تعزى لمتغير مكًف السكف )الشمًؿ 

 ". المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبي

لة إحصائية بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة تعزى لمتغير لمعرفة وجود فروؽ ذات دال 

 Oneمكػػاف السػػكف قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط واالنحػػراؼ المعيػػاري واسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار )

Way Anova لمتعرؼ إلى الفروؽ في المقياس تبعًا الخػتبلؼ مكػاف السػكف لػدى طػبلب المرحمػة )

ولمتحقؽ مػف ذلػؾ تػـ اسػتخداـ ائج التي تـ الحصوؿ عمييا ( النت 15اإلعدادية ويوضح جدوؿ رقـ ) 

 .تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعات
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 ( 25 جدوؿ رقـ )

 لمقيًس المسئولية االجتمًعيةANOVA)  (  One Wayنتًئج تَميؿ التبًيف األًَدي 

 تبعًً لمتغير مكًف السكف 

 مِدر التبًيف المجًالت
مجموع 

 ًتالمربع

درجًت 

 الَرية

متوسط 

 المربعًت

قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة

المسئولية 

 الشخصية

 0.795 4 3.18 بيف المجموعات

 0.313 650 203.5 داخؿ المجموعات 18139 18539

 654 206.7 المجموع 

المسئولية 

 االجتماعية

 2.595 4 10.38 بيف المجموعات

 0.415 650 269.7 داخؿ المجموعات 18197 68164

 654 280.1 المجموع 

المسئولية الدينية 

 واألخبلقية

 2.663 4 10.65 بيف المجموعات

 0.358 650 233 داخؿ المجموعات 18199 78419

 654 243.7 المجموع 

 المجاؿ الكمي

 1.545 4 6.178 بيف المجموعات

 650 158.7 داخؿ المجموعات 18193 68317

0.244 

 654 164.9 موعالمج

وبالتػػػالي  α=1815وىػػػي أقػػػؿ مػػػف  sig=0.013تبػػػيف مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة 

سػػػػػنرفض  الفرضػػػػػية الصػػػػػفرية، حيػػػػػث يتضػػػػػح أنػػػػػو توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية المسػػػػػئولية 

 االجتماعية لدى المشاركيف في النشاط الطبلبي تبعًا لمتغير مكاف السكف لجميع المجاالت. 
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 ( 26ـ ) جدوؿ رق

 لمسئولية االجتمًعية لدى الطمبة المشًركيف فيا لمقيًس يو ح اختبًر شيفيه

 النشًط الطالبي تعزى لمتغير مكًف السكف 

 رفح خًنيونس الوسطو غزة الشمًؿ السكف

     - الشماؿ

    - 18711 غزة

   - 18136 18634 الوسطى

  - 18876 18915 18955 خانيونس

 - 18194 3::.1 18111 18165 رفح

 

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ فػػي المسػػئولية االجتماعيػػة بػػيف مكػػاف السػػكف غػػزة  

 رفح . منطقة الوسطى، وتبيف وجود فروؽ بيف غزة ورفح لصالحمنطقة والوسطى لصالح 

وجود فروؽ في المسئولية االجتماعية بيف مكػاف الباحث أف ىذه النتائج التي أظيرت  رىيو  

 منطقػػة الوسػػطى، وتبػػيف وجػػود فػػروؽ بػػيف غػػزة ورفػػح لصػػالح منطقػػة ة والوسػػطى لصػػالحالسػػكف غػػز 

مػػف إلنجػػاز العمػػؿ الػػذي يطمػػب  ارتفػػاع المسػػئولية وبػػدؿ الجيػػد السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى عػػودي، قػػد رفػػح

صػػدقاء وجماعػػة الرفػػاؽ ويفسػػر ذلػػؾ ، واتسػػاع دائػػرة تكػػويف األ الطػػبلب فػػي منطقتػػي الوسػػطى ورفػػح

خػػدـ اذي يسػػكف بيػػا طػػبلب مػػدينتي رفػػح والوسػػطى وكػػذلؾ التربيػػة عمػػى قػػانوف بطبيعػػة المخيمػػات الػػ

توصػمت  النتيجػة التػيرى الباحػث أف يػو فػي األعمػاؿ التطوعيػة،  المبلحظػةنفسؾ بنفسػؾ والمشػاركة 

جتماعيػػػة فػػي المنػػػاطؽ لمسػػئولية االامسػػػتوى  إلييػػا الدراسػػػة والتػػي تػػػدلؿ عمػػى عػػػدـ وجػػود فػػػروؽ فػػي

والمعيشػػة بػػيف أبنػػاء  السػػكف يرجػػع إلػػى التقػػارب فػػي نمػػط ومسػػتوى الحيػػاة ال يتػػأثر بمنطقػػة األخػػرى
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فيػػو الفػػروؽ بػػيف  المسػػاحة الصػػغيرة، األمػػر الػػذي تنحصػػر يالشػػعب الفمسػػطيني فػػي قطػػاع غػػزة، ذ

قطػاع غػزة، وجميػع  المناطؽ السػكنية، ويػزداد فيػو االحتكػاؾ والتواصػؿ بػيف المحافظػات الخمسػة فػي

سكناىـ درسوا نفس المنياج الفمسطيني، مما يعني أنيػـ يشػتركوف  بغض النظر عف مناطؽ بالطبل

كمػػا أف األسػػرة الفمسػػطينية مػػف شػػماؿ  ،جتماعيػػةالمسػػئولية اال ويتػػأثروف بػػنفس العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى

جنوبػػو تحػػافظ عمػػى التقاليػػد والقػػيـ االجتماعيػػة وتغرسػػيا فػػي أبنائيػػا، وبالتػػالي جميػػع  قطػػاع غػػزة إلػػى

فيمػػا يتعمػػؽ بالعبلقػػة مػػع يتمقػػوف تنشػػئة اجتماعيػػة متشػػابية، خاصػػة  اتقريًبػػ غػػزة فػػي قطػػاع بالطػػبل

يعنػػي أنيػػـ يشػػتركوف ويتػػأثروف بػػنفس العوامػػؿ البيئيػػة التػػي تسػػيـ فػػي غػػرس مفػػاىيـ  ، ممػػاالمجتمػػع

 االجتماعية لدييـ. المسئولية

إلػى   اتخمصػ المتػيف( 1119( ودراسػة )مشػرؼ 1119وتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة )عمػي ،      

 الػػى متغيػػر مكػػاف تعػػزى االجتماعيػػة المسػػئولية مقيػػاس عمػػى إحصػػائية داللػػة ذات وجػػود فػػروؽ عػػدـ

 .السكف

نو ال توجد فػروؽ أظيرت النتائج و أ( حيث 1119ختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ) سندى، او 

الػػذيف  جوىريػػة فػػي المسػػئولية االجتماعيػػة ومسػػتوياتيا بػػيف الطػػبلب المشػػاركيف فػػي النشػػاط الكشػػفي

 .لى المناطؽ والمحافظات الكبيرة بالمممكة السعوديةإينتموف 

 :السًدسنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إَِػػًئية فػػي المسػػئولية " : عمػػو أنػػه السػػًدسنػػص الفػػرض  

 إعػدادي – ثػًنوي  - جًمعي – االجتمًعية تعزى لمتغير مستوى تعميـ ولي األمر ) دراسًت عميً

 ." ي( لدى المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبيأمّ  - ابتدائي–

لمعرفة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة تعزى لمتغير  

احػػػػث مسػػػتوى تعمػػػػيـ ولػػػي األمػػػػر قػػػاـ الباحػػػػث بحسػػػػاب المتوسػػػط واالنحػػػػراؼ المعيػػػاري واسػػػػتخدـ الب
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الخػتبلؼ مسػتوى تعمػيـ ولػي  وؽ فػي المقيػاس تبًعػاتعػرؼ إلػى الفػر ( لمOne Way Anova)اختبػار

( النتػػائج التػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا ، 27األمػػر لػػدى طػػبلب المرحمػػة اإلعداديػػة ويوضػػح جػػدوؿ رقػػـ )

 .ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ بيف المجموعات

 ( 27 جدوؿ رقـ )

 لمتغير مستوى تعميـ ولي األمر تبًعً ANOVA)  (One Wayنتًئج تَميؿ التبًيف األًَدي 

 مِدر التبًيف المجًالت
مجموع 

 المربعًت

درجًت 

 الَرية

متوسط 

 المربعًت

قيمة 

F 

مستوى 

 الداللة

المسئولية 

 الشخصية

 0.465 5 2.324 بيف المجموعات

 0.315 649 204.4 داخؿ المجموعات 0.195 1.476

 654 206.7 المجموع 

لمسئولية ا

 االجتماعية

 0.904 5 4.521 بيف المجموعات

 0.425 649 275.6 داخؿ المجموعات 0.06 2.13

 654 280.1 المجموع 

المسئولية الدينية 

 األخبلقيةو 

 0.862 5 4.309 بيف المجموعات

 0.369 649 239.4 داخؿ المجموعات 0.410 1.363

 654 243.7 المجموع 

 كميالمجاؿ ال

 0.603 5 3.014 بيف المجموعات

 649 161.8 داخؿ المجموعات 18333 18985

0.249 

 654 164.9 المجموع
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وبالتػػالي  α=1815وىػػي أكبػػر مػػف  sig=0.333تبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة  

المسػػػػػئولية  فػػػػػي سػػػػػنقبؿ الفرضػػػػػية الصػػػػػفرية، حيػػػػػث يتضػػػػػح ال توجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية

جتماعيػػػة لػػػدى المشػػػاركيف فػػػي النشػػػاط الطبلبػػػي تبعػػػًا لمتغيػػػر مسػػػتوى تعمػػػيـ ولػػػي األمػػػر لجميػػػع اال

 المجاالت.

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في المسئولية  عدـ رى الباحث أف ىذه النتيجة التي أكدت عمىيو  

لمزيػد او  فػي جميػع األسػر الفمسػطينية عمػى حػد سػواء لؤلبنػاء إعطػاء الفرصػةاالجتماعية، ترجػع إلػى 

المجتمػػػع والمشػػاركة فػػػي  مػػف الوقػػػت فػػي الخػػػارج، والمزيػػد مػػػف التسػػاىؿ فػػػي الخػػروج واالحتكػػػاؾ فػػي

بنػػػاء فرصػػػة أكبػػػر لفيػػػـ العبلقػػػات األوىػػػذا األمػػػر يكسػػػب  ،األنشػػػطة االجتماعيػػػة والوطنيػػػة المختمفػػػة

طة خػػبلؿ تفػػاعميـ مػػع المجتمػػع والمشػػاركة فػػي األنشػػػ االجتماعيػػة والتعػػرض لمخبػػرات المختمفػػة مػػف

وممارستيا، وبالتالي فإف ىذا يفسر وصوليـ إلى مسػتوى أعمػى  االجتماعية، وفيـ الحقوؽ والوجبات

 .مف المسئولية االجتماعية

والتػػػي أظيػػرت وجػػود عبلقػػػة   (9995 ،الحػػارثي )نتيجػػة ىػػذه الدراسػػػة مػػع دراسػػة  تختمػػؼو  

( 1119، ودراسػة )مشػرؼ ،فإلحساس بالمسئولية االجتماعية والمستوى التعميمي لموالدي عكسية بيف

الجامعػػة اإلسػبلمية فػي مسػػتوى المسػئولية االجتماعيػػة  د فػروؽ بػػيف متوسػط درجػات الطمبػػة فػيو وجػب

إعدادي ، ثانوي، جامعي فأكثر(، والفروؽ بيف مستوى  )ابتدائي، تعزي إلى متغير مستوى تعميـ األـ

 ى تعميـ األـ االبتدائي.الجامعي ولصالح مستو  تعميـ األـ االبتدائي ومستوى تعميـ األـ

 :السًبعنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

ال توجد فروؽ ذات داللة إًَِئية في المسئولية :" عمو أنه السًبعنص الفرض  

وكًلة( لدى لممشًركيف في جمًعًت النشًط -االجتمًعية تعزى لمتغير نوع المؤسسة )َكومة

 ." الطالبي
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بػػػيف كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت االسػػػتبانة تعػػػزى  لمعرفػػػة وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائيةو  

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط واالنحػػراؼ المعيػػاري واسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار  المؤسسػػةلمتغيػػر نػػوع 

(T.test لمتعػػػرؼ إلػػػى الفػػػػروؽ فػػػي المقيػػػاس تبعػػػػًا الخػػػتبلؼ نػػػوع المؤسسػػػػة لػػػدى طػػػبلب المرحمػػػػة )

 عمييا: ( النتائج التي تـ الحصوؿ18اإلعدادية ويوضح جدوؿ رقـ )

 ( 28جدوؿ رقـ ) 

 المتوسط والقيمة المَوسبة وداللتهً لمتعرؼ إلو المسئولية االجتمًعية

 655تبعًً لمتغير نوع المؤسسة َيث ف =  

 البعد

 

نوع 

 ؤسسةالم

االنَراؼ  المتوسط التكرار

 المعيًري
 قيمة "ت "

مستوى 

 الداللة

 المسئولية الشخصية
 0.554 4.045 300 حكومة

98138 18199 
 0.569 4.091 355 وكالة

 المسئولية االجتماعية
 0.61 4.142 300 حكومة

18959 18338 
 0.69 4.191 355 وكالة

 المسئولية الدينية والخمقة
 0.617 4.15 300 حكومة

18697 18486 
 0.605 4.184 355 وكالة

 0.486 4.114 300 حكومة المجاؿ الكمي

98191 18181 
 0.515 4.156 355 وكالة
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وبالتػػػالي سػػػنقبؿ  α=1815وىػػػي أكبػػػر مػػػف  sig=0.282تبػػػيف مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة 

الفرضػػػية الصػػػفرية، حيػػػث يتضػػػح ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية المسػػػئولية االجتماعيػػػة لػػػدى 

 لجميع المجاالت. المؤسسةالمشاركيف في النشاط الطبلبي تبعًا لمتغير نوع 

بطػبلب  حداث التػي تحػيطالظروؼ واأل تشابولى إىذه النتيجة  ث عدـ اختبلؼالباحويعزو  

أف البيئػػػػة و  ،زمانًيػػػػا ومكانًيػػػػا حػػػػداث نفسػػػػيايعيشػػػػوف فػػػػي األ طػػػػبلبالف إ، حيػػػػث المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة

، انفسػػػي اونظػػػاـ المبػػػاني أيًضػػػ فالمنيػػػاج نفسػػػو، المدرسػػػية بالنسػػػبة لمطالػػػب لػػػـ تختمػػػؼ بدرجػػػة كبيػػػرة،

والمػدارس التابعػة لوكالػة  ف المػدارس الحكوميػةأيط بالمؤسسات أيضًا نفسيا، كمػا والظروؼ التي تح

 لمطػبلب تعمػـ المسػئولية اإلجتماعيػةف أحػداث نفسػيا تقريًبػا، كمػا الغوث الدولية تعػيش الظػروؼ واأل

المسػػئولية لػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي إأحػػًدا ممػػا يػػؤدي  ميػػع منػػاحي الحيػػاة والػػذي لػػـ يسػػتثفِ شػػمؿ جت

 يعزى لممؤسسة التعميمية. عيةجتمااال

 :الثًمفنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

 توجد فروؽ ذات داللة إًَِئية في السػمًت القيًديػة بػيف: عمو أنه الثًمفنص الفرض  

 .المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبيالمشًركيف وغير 

ة تعزى لمتغير لمعرفة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبان 

المشػػاركة فػػي النشػػاط قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط واالنحػػراؼ المعيػػاري واسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار 

(T.testلم )الختبلؼ المشاركة في النشػاط لػدى طػبلب المرحمػة  تعرؼ إلى الفروؽ في المقياس تبًعا

 ( النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا: 19اإلعدادية ويوضح جدوؿ رقـ ) 
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 ( 29رقـ )  جدوؿ

 المتوسط والقيمة المَوسبة وداللتهً لمتعرؼ إلو السمًت القيًدية تبعًً لمتغير

 831المشًركة في النشًط الطالبي َيث ف =  

 البعد

 
 المشًركة

االنَراؼ  المتوسط

 المعيًري
 قيمة "ت "

مستوى 

 الداللة

 السمات االجتماعية
 0.496 3.93 أشارؾ

38983 18111 
 0.519 3.798 ال أشارؾ

 السمات االنفعالية والسموكية
 0.574 3.815 أشارؾ

18939 1815 
 0.626 3.676 ال أشارؾ

 السمات الشخصية والجسمية
 0.594 4.045 أشارؾ

18959 18113 
 0.637 3.896 ال أشارؾ

 السمات العقمية والمعرفية
 0.519 3.911 أشارؾ

38469 1819 
 0.585 3.756 ال أشارؾ

 جاؿ الكميالم
 0.413 3.916 أشارؾ

48193 18111 
 0.459 3.772 ال أشارؾ

 

وبالتػػػالي  α=1815وىػػػي أقػػػؿ مػػػف  sig=0.000تبػػػيف مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة  

السمات القيادية بيف في الفرضية الصفرية، حيث يتضح أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  سنقبؿ

فػػي النشػػاط الطبلبػػي تبعػػًا لمتغيػػر المشػػاركة لجميػػع المجػػاالت لصػػالح المشػػاركيف وغيػػر المشػػاركيف 

 المشاركيف.
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بروح قيادية و  يتمتعوف بسمات قيادية ف في برنامج النشاطيالطبلب المشاركيرى الباحث أف  

القيػػاـ  عمػػى اتخػػاذ القػػرار والمثػػابرة عنػػدوثبػػات انفعػػالي وتفاعػػؿ اجتمػػاعي كمػػا أنيػػـ يمتمكػػوف القػػدرة 

أو  القدرة عمى التخطيط، في األنشطة الرياضية المختمفة، يزيد وينمي النشاط الطبلبيأف و بأعماليـ 

صدار اتخاذ عمى القدرة وكذلؾ تنميةفي أنشطة الجماعات المتنوعة،   مػع والتكيػؼ لػدييـ، القػرارات وا 

أواصػر زيػد تاألنشػطة الطبلبيػة المختمفػة  ، وأفقياديػة صػفات يجعميػـ يكتسػبوف ممػا وخػدمتيا، البيئػة

 بعضػػيـ الػػبعض فتػػػزداد ثقػػة الفػػػرد  الصػػداقة ممػػا يجعػػػؿ مشػػاعر الػػود والمحبػػػة متزايػػدة بػػيف الطػػػبلب

خػػريف أفكػػارىـ ويقتػػرح خػػريف يجعمػػو يشػػارؾ اآلوبينمػػا يتواجػػد الطالػػب مػػع اآل ،المحيطيف بػػوبػػنفسػػو و ب

تشػػػاؼ عمػػػييـ مقترحػػػات بنػػػاءة وىػػػذا يثػػػرى الػػػنفس البشػػػرية، ولؤلنشػػػطة المدرسػػػية دور رئػػػيس فػػػي اك

مواىػػػػب وقػػػػدرات الطػػػػبلب المتميػػػػزة وتنميتيػػػػا، فالنشػػػػاط المدرسػػػػي يػػػػوفر المنػػػػاخ المناسػػػػب الكتشػػػػاؼ 

بػػػداع ومػػػف ثػػػـ واإلالسػػػمات القياديػػػة  لظيػػػورتاحػػػة الفرصػػػة إالمواىػػػب والقػػػدرات وتنميتيػػػا مػػػف خػػػبلؿ 

جػػاتيـ مػػف خػػبلؿ النشػػاط المدرسػػي الػػذي يمبػػي احتيا طػػبلبالرعايػػة وتييئػػة البيئػػة المناسػػبة ليػػؤالء ال

 .وينمي قدراتيـ ومواىبيـ

 :التًسعنتًئج التَقؽ مف َِة الفرض 

توجػد فػروؽ ذات داللػة إَِػًئية فػي المسػئولية االجتمًعيػة : عمػو أنػه التًسعنص الفرض 

 .بيف المشًركيف وغير المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبي 

االسػػػتبانة تعػػػزى لمعرفػػػة وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف كػػػؿ مجػػػاؿ مػػػف مجػػػاالت و  

لمتغيػػر المشػػاركة فػػي النشػػاط قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط واالنحػػراؼ المعيػػاري واسػػتخدـ الباحػػث 

طػبلب ( لمتعرؼ إلى الفروؽ في المقياس تبعػًا الخػتبلؼ المشػاركة فػي النشػاط لػدى T.testاختبار )

 ( النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا: 30 ويوضح جدوؿ رقـ ) المرحمة االعدادية
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 ( 11 جدوؿ رقـ )

المتوسط والقيمة المَوسبة وداللتهً لمتعرؼ إلو المسئولية االجتمًعية تبعًً لمتغير المشًركة 

 831ال أشًرؾ ( َيث ف = –في النشًط الطالبي ) أشًرؾ 

 البعد

 
 المشًركة

االنَراؼ  المتوسط التكرار

 المعيًري
 قيمة "ت "

مستوى 

 الداللة

 المسئولية الشخصية
 0.562 4.07 655 أشارؾ

9873 18148 
 0.658 3.985 185 ال أشارؾ

 المسئولية االجتماعية
 0.654 4.169 655 أشارؾ

38943 18111 
 0.737 3.947 185 ال أشارؾ

 األخبلقيةالمسئولية الدينية و 
 0.61 4.169 655 أشارؾ

18119 18116 
 0.67 4.053 185 ال أشارؾ

 المجاؿ الكمي
 0.502 4.137 655 أشارؾ

38191 1819 
 0.584 3.998 185 ال أشارؾ

 

 سنقبؿوبالتالي  α=1815وىي أقؿ مف  sig=0.01تبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة  

الفرضػػية الصػػفرية، حيػػث يتضػػح أنػػو توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية المسػػئولية االجتماعيػػة بػػيف 

لجميػػع المجػػاالت لصػػالح  تبعػػًا لمتغيػػر المشػػاركةالمشػػاركيف وغيػػر المشػػاركيف فػػي النشػػاط الطبلبػػي 

 المشاركيف في النشاط الطبلبي.
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 وليةئالمسػ وتنميػة إكسػاب فػي وميمػا اكبيػرً  ادورً  تمعػب لطبلبيػةا األنشػطةويػرى الباحػث أف 

 ـتيقػدرا  مػع تتناسػب متنوعػة وبػرامج أنشػطة مػف ليػـ تقدمػو مػا خػبلؿ مػف بطػبلال لػدى االجتماعيػة

، كمػا اف المشػاركيف فػي النشػاط ابي يمػروف التػي العمريػة المرحمػة وكػذلؾ ـ،تيوحاجػا  ـتيوميػارا

الطبلبػػػي لػػػدييـ االسػػػتعداد لتحمػػػؿ مسػػػئولياتيـ الخػػػتبلطيـ مػػػع االخػػػريف واىتمػػػاميـ بتقويػػػة اواصػػػر 

 المحبة وااللفة مع االخريف وانيـ أكثر استيعابا واحتكاكا مع االخريف.

 ىؤالء الطبلبي النشاط يزود حيث االجتماعية، العبلقات تنمية عمى الطبلبية األنشطة وتعمؿ 

 شأنيا تنميػة مف صفات يكتسبوف نيافم المختمفة، الجماعات خبلؿ مف والخبرات، بالميارات الطبلب

الحنيػؼ )ريػاف  اإلسػبلـ بػو ينػادي الػذي القػويـ الخمػؽ أسػاس عمػى السػميمة، االجتماعيػة العبلقػات

،75:9995). 

كبيػرة فػي تعزيػز المسػئولية االجتماعيػة لػدى الطػبلب خاصػة اف العمػؿ  والعمؿ التطوعي أىميػة

التطػػوعي مػػف اىػػـ األنشػػطة الطبلبيػػة والػػدي ييػػدؼ الػػى تعمػػـ الطػػبلب االعتمػػاد عمػػى الػػنفس ويعمػػـ 

 الطبلب التواضع ونفع االخريف وىدا مف تعاليـ ديننا االسبلمي الحنيؼ.

واسػتثمار  ،ـتيالخبرات ، وتنمية ميػارا ـيبتحقؽ نموىـ االجتماعي عف طريؽ إكسا انيكما أ 

 (84:1114)الخراشي ، مما يساعدىـ عمى التكيؼ الناجح مع مواقؼ الحياة ـتيقدرا

 وتنميػة متكاممػة وثقافيػة واجتماعيػة دينيػة تربيػة التبلميػذ تربيػة وييػدؼ النشػاط الطبلبػي إلػى 

تقػاف فسػيالن واالسػتقرار الشخصػية وتكامػؿ الػذات ،وتحقيػؽ لػدييـ االبتكػار يثػار العمػؿ وا   الصػالح وا 

 .(119:9994واحتراميـ )الدرج، ومحبة اآلخريف العاـ

ظيػػرت النتػػائج وجػػود عبلقػػة دالػػة أ( حيػػث 1119واتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػع دراسػػة ) سػػندى،  

اتيا لػػدي الطػػبلب فػػي النشػػاط الكشػػفي والمسػػئولية االجتماعيػػة ومسػػتوي ةا بػػيف مػػدة المشػػاركحصػػائيً إ

 النشاط الكشفي.المشاركيف في 
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 أف الدراسػػػة ( حيػػػث أظيػػػرت نتػػػائج9979 ، )عثمػػػاف تفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػةاكػػػذلؾ  

 يشػتركوف ال الذيف مف أقرانيـ أعمى درجات عمى حصموا والجمعيات النوادي في المشتركيف التبلميذ

 ع دراسػػةتفقػػت ىػػذه الدراسػػة مػػاكػػذلؾ ، االجتماعيػػة المسػػئولية مقيػػاس عمػػى والجمعيػػات النػػوادي فػػي

( والتػي أظيػرت أف ىنػاؾ عبلقػة ارتباطيػػة موجبػة دالػة بػيف المشػاركة فػي األنشػػطة 9997)المطػوع ،

  .الثقافية ومتغيرات العفو، االجتماعية، المسؤولية االجتماعية، واالتجاه نحو األنشطة الطبلبية

 تعقيب عًـ عمو النتًئج:

ي سػػمات قياديػػة النشػػاط الطبلبػػالدراسػػة اف لػػدى الطػػبلب المشػػاركيف فػػي  جيتضػػح مػػف نتػػائ

وىػو مسػتوى قػوي %(، 7885ف مستوى السػمات القياديػة وزنيػا النسػبي )ومسئولية اجتماعية، حيث إ

تمعػب دورًا إيجابيػػًا ، المتبػع فػػي المػدارس التػػي  تربػويال نظػػاـىػػذا إلػى ال ويعػػزو الباحػثوعػاؿ نسػبيًا، 

جػزء القويػة والفعالػة ىػي  األنشطة المدرسػية، و المؤسسات بقدر ما تنتجو وتحققو فبقدر ما تقدمو ىذه

، ويبلحػػظ أف السػػمات الشخصػػية والجسػػمية جػػاءت بمقدمػػة السػػمات القياديػػة بػػوزف يحقػػؽ ذلػػؾ ميػػـ

إلػػى طبيعػػة السػػمات الشخصػػية والجسػػمية وقػػوة تأتيرىػػا عمػػى %( ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ 8188نسػػبي )

 نشاطا وأوفرأكثر حيوية  يكوف أف إلى ميؿأ القائد وأف، خريف وىي سمة بارزة مف السمات القياديةاآل

وىػػو مسػػتوى قػػوي وعػػاؿ %( 8187اس المسػػئولية االجتماعيػػة )يػػأف الػػوزف النسػػبي لمق، و أتباعػػو مػػف

جتماعيػػة اال وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ أف ممارسػػة األنشػػطة المختمفػػة يسػػاعد فػػي زيػػادة المسػػؤوليةنسػػبيًا، 

كسػػػب الطػػػػبلب تسػػػاعد و األنشػػػطة الطبلبيػػػة ت أفوعميػػػو يػػػرى الباحػػػث ، لػػػدى الطػػػبلب بدرجػػػة كبيػػػرة

، ويبلحػظ أف المسػئولية الدينيػة واألخبلقيػة جػاءت االجتماعيػة بدرجػة ممحوظػةاإلحساس بالمسؤولية 

ة المجتمػػػع الفمسػػػطيني وتربيػػػة إلػػػى طبيعػػػ%( ويعػػػزو الباحػػػث ذلػػػؾ 8383فػػػي المقدمػػػة بػػػوزف نسػػػبي )

رتباط بيرسوف بيف السمات القياديػة والمسػئولية أف معامؿ االو خبلقية، عمى التربية الدينية واأل النشء

 وىو معامؿ ارتباط إيجابي قوي مما يعني أف العبلقة طردية قوية  18533االجتماعية يساوي 
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السػمات القياديػة بػيف المشػاركيف وغيػر في فروؽ ذات داللة إحصائية  وتوصمت نتائج الدراسة وجود

لجميػػع المجػػاالت لصػػالح المشػػاركيف، ويػػرى  المشػػاركةالمشػػاركيف فػػي النشػػاط الطبلبػػي تبعػػًا لمتغيػػر 

 النشػػػاط الطبلبػػػيوأف  يتمتعػػػوف بسػػػمات قياديػػػة الطػػػبلب المشػػػاركوف فػػػي برنػػػامج النشػػػاطالباحػػػث أف 

، فالنشاط المدرسي يوفر المناخ المناسب الكتشاؼ المواىب والقدرات وتنميتيا ينمي السمات القيادية

بػػداع ومػػف ثػػـ الرعايػػة وتييئػػة البيئػػة المناسػػبة واإلالقياديػػة السػػمات  لظيػػورتاحػػة الفرصػػة إمػػف خػػبلؿ 

 .مف خبلؿ النشاط المدرسي الذي يمبي احتياجاتيـ وينمي قدراتيـ ومواىبيـ طبلبليؤالء ال

فروؽ ذات داللة إحصائية المسئولية االجتماعية بيف المشاركيف وغير المشاركيف في النشاط  وىناؾ

ويػػػرى لجميػػػع المجػػػاالت لصػػػالح المشػػػاركيف فػػػي النشػػػاط الطبلبػػػي،  الطبلبػػػي تبعػػػًا لمتغيػػػر المشػػػاركة

 لػدى االجتماعيػة وليةئالمسػ وتنميػة إكسػاب فػي اوميًمػ اكبيػرً  ادورً  تمعػب لطبلبيػةا األنشػطةالباحػث أف 

 ـ،تيوحاجػا ـتيوميػارا ـتيقدرا  مع تتناسب متنوعة وبرامج أنشطة مف ليـ تقدمو ما خبلؿ مف بطبلال

، كمػا اف المشػاركيف فػي النشػاط الطبلبػي لػدييـ االسػتعداد ابي يمػروف التػي مريػةالع المرحمػة وكػذلؾ

لتحمػػؿ مسػػئولياتيـ الخػػتبلطيـ مػػع اآلخػػريف واىتمػػاميـ بتقويػػة أواصػػر المحبػػة واأللفػػة مػػع اآلخػػريف 

 وأنيـ أكثر استيعابا واحتكاكا مع اآلخريف.
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ػواضطقترحاتػاضتوصغاتػػ
ػ:أواًلػ:ػاضتوصغات

تقػػدـ بعػػدد مػػف التوصػػيات يود الباحػػث أف يػػمػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج ىػػذه الدراسػػة عمػػى ضػػوء  

مخصػػػيا يوالمتخصصػػػيف فػػػي التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس، ولممسػػػئوليف وكػػػذلؾ ألوليػػػاء األمػػػور، و  لمتربػػػوييف

 يمي: فيما الباحث

تربيػػػة دورىػػػـ فػػػي عمميػػػة  مػػػف خػػػبل ؿ دورات تثقيفيػػػة لتػػػوعيتيـ بأىميػػػة توعيػػػة أوليػػػاء األمػػػور .9

 ومراعاة أىمية القدوة الحسنة في ىذا الشأف. تربية قيادية ـأبنائي

، مف قبػؿ المسػئوليف فػي التربيػة والتعمػيـ وضػرورة القياديةإعطاء المزيد مف االىتماـ لمتربية  .1

 العمػػؿ عمػػى غػػرس القػػيـ وتنميتيػػا لػػدى الػػنشء منػػذ الصػػغر مػػف خػػبلؿ المػػواد الدراسػػية واألنشػػطة

 المختمفة. الطبلبية

نمػا يجػب تحويػؿ المفػاىيـ والقػيـ اىي عممية تربية وليس تعميًمػالقيادية لتربية مراعاة أف ا .3 ، وا 

 بالواقع البيئي والمجتمعي في حياة الطالب. إلى ممارسات وربطيا القيادية

فػػي خدمػػة المجتمػػع عػػف طريػػؽ المشػػاركة الطبلبيػػة فػػي تقػػديـ خػػدمات  المدرسػػةتفعيػػؿ دور  .4

مشػاركتو الفعالػة فػي  يػـ الطالػب لقضػايا مجتمعػو، ويػدعـلممجتمع، األمر الذي يسيـ في زيػادة ف

 خدمة وطنو.

خػػبلؿ العمػػؿ عمػػى والمسػػئولية االجتماعيػػة  التربيػػة القياديػػةضػػرورة اىتمػػاـ وسػػائؿ اإلعػػبلـ ب .5

 .تدريب النشء عمى القيادة الفاعمةلوندوات تيدؼ تدريبية  تخصيص برامج

لطمبة عمى المشاركة فييا ووضػع الخطػط باألنشطة الطبلبية المختمفة وحث ازيادة االىتماـ  .6

 والبرامج التي تتثري تمؾ األنشطة.
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ػ:اضدراداتػاضطقترحظ:ػػثاظًغا

 قتػػػرح عػػػدد مػػػفيبيػػػدؼ العمػػػؿ عمػػػى تػػػدعيـ مػػػا توصػػػمت إليػػػو ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف نتػػػائج فػػػإف الباحػػػث 

 :جتماعيةالسمات القيادية والمسئولية االالدراسات التي يمكف إجراؤىا في مجاؿ 

، عينػات أو أخػرى مراحػؿبدراسات مشابية لمدراسة الحالية لكف مع عينات أخػرى مػف  القياـ .9

 أو أكثر والمقارنة بينيا. مرحمتيفمختمفة مف 

 تفكير اإلبداعي.والالسمات القيادية دراسة العبلقة بيف  .1

 .والذكاء والتحصيؿ الدراسي جتماعيةالمسئولية االدراسة العبلقة بيف  .3

  لمطمبة.جتماعية المسئولية االفي تطوير مستوى  فاعمية برنامج ارشادي .4

  .الميارات القيادية لدى الطبلبتطوير ل فاعمية برنامج ارشادي .5

 مف منظور إسبلمي. لمسمات القياديةإجراء دراسة تيدؼ إلى بناء مقياس  .6
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ػشائطظػاضطصادرػواضطراجع:
ػأواًلػ:ػاضطصادر

ػ:ػاضطراجعػثاظًغا

 الكتب 

 العربية المجالت والدراسًت 

 جنبيةالمجالت والدراسًت األ 

 مواقع اإلنترنت 

 السجالت 
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ػأواًل:ػاضطصادر:

 القراف الكريـ 

  َِيح البخًري 

  َِيح مسمـ 

 سنف أبو داوود 

ػاضطراجع::ػثاظًغا

ػاضصتب -ػأ

ببونق،،  األمیریو  المطبعو  القوارر،، ،العمرب لسما  :( 1880 )مكرم ب  الدی  جمال منظنر، اب  .9

   .مصر القارر، ،

،  لقػاىرة، االكتػب عػالـ ، الرابػع لػدلمجا ، تربويػة دراسػًت . (1989) :كمػاؿ بدريػو ، أحمػد .1

 مصر.

 الجػزء الثػانى، ، الوسػيط" المجمػع "العربية المغة مجمع  ( 1973 ) :وآخروف ابراىيـ أنيس، .3

 . مصر القاىرة ،، المعارؼ دار الثانية، الطبعة

، (ًتهػًينظر  وظًئفهػً، مهػً،يمفًه) ًدةيػوالق يػةالتربو  اإلدارة) :9984 ( الحػاج طػو اس،يػإل .4

 .األردف عماف، األقصى، مكتبة

 ،مطبعػػػة محمػػػد عبػػػد الكػػػريـ حسػػػاف ،جتمػػػًعيعمػػػـ الػػػنفس اال( : 9999)األشػػػوؿ، عػػػادؿ، .5

 .ةالقاىر 

 3ط  ،مقدمػػة فػػي تِػػميـ البَػػث التربػػوي(: ،  1113األغػػا، إحسػػاف واألسػػتاذ، محمػػود)  .6

 غزة. الرنتيسي، مطبعة
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2 مكتبدت انجلود 2 العالقاات العاةاة لالئوايةلية اماعئا ياة: ( 9981مذ محمدذ  البادي2 مح 78

 القاهزة2 مصز8

ار المعرفػة ، داالنشػطة المدرسػة :(1119البوىي، فاروؽ شوقي ، محفوظ ، احمد فػاروؽ ) .8

 الجامعية، االسكندرية، مصر.

 المقوداد، ارد ، التربويمة وتطبيقاتم  المدرسمي النشاط ( 2000 ) : علي زیاد الجرجاني، .9

 .غز،

، دار  النشًط المدرسي وعالقة المدرسة بًلمجتمع: (1111الدخيؿ ، محمد عبد الػرحمف ) .91

 .، الرياضالخريجيف لمنشر والتوزيع 

، المعيػد العػالمي  الخدمة االجتمًعية في المجًؿ التعميمي: ( 9987الزيني ، نادية سػميـ ) .99

 ، مصر.لمخدمة االجتماعية ، القاىرة

 .عماف،األردف والتوزيع، لمنشر المسيرة دار ،الفعًلة ةياإلدار  ًدةيالق):1191 (ببلؿ السكارنة، .91

دار  ،تنميتػه( –تطبيقًته  –الذكًء الوجداني ) أسسه  :(1117إبراىيـ السيد ) السمادوني، .93

 الفكر، عماف ،األردف.

 (: صػػناعة القائػػد، دار األنػػدلس1111السػػويداف، طػػارؽ محمػػد، وباشػػراحيؿ، فيصػػؿ عمػػر)  .94

 الخضراء، المممكة العربية السعودية.

لمنشػػر والتوزيػػع، ، دار المسػػيرة نظريػػة المنظمػػة ( : 1111)الشػػماع، خميػػؿ، حمػػود خضػػير .95

 عماف، األردف.

، الػػػػدار العربيػػػػة لمكتػػػػاب، عمػػػػـ الػػػػنفس اإلداري(: 1988الشػػػػيباني، عمػػػػر محمػػػػد التػػػػومي ) .96

 طرابمس، ليبيا.

 فػي التنميػة وق ػًيً االجتمًعيػة لخدمػةا: ( 9991).عجوبػة ، ومختػار ، أحمػد ،الصػادي .97

 . الرياض ،المواء دار ، النًمية الدوؿ
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 ( ،وظًئفػه -مجًالتػه –مًهيتػه النشًط المدرسي ): ( 1119الطويرقي، سالـ بف عبػداهلل ) .98

 ، الرياض .الجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية 

ف ًدةيالق مهًرات : (1111 ( المحسف عبد أحمد العساؼ، .99  القًئد ًتِو

، مكتبػػة الرشػػيد إعػػداد الجنػػدي المسػػمـ أهدافػػه وأسسػػه(: 2003العقػػبل، عبػػد اهلل بػػف فػػريح ) .11

 لمنشر والتوزيع، السعودية.

 ، التربیو  مكتبو  2العربيمة الخلمي  دول فمي الكشمفية التربيمة: (6551 ( سوعد العلوي، 198

 .الریاض

الثالثة، دار الميسرة لمنشر  ، الطبعةمبًدئ اإلدارة المدرسية(: 2002العمايرة، محمد حسف ) .11

 والتوزيع والطباعة، عماف.

دار  الثالثػة، الطبعػة ، األعمػًؿ منظمػًت فػي مػييالتنظ السػموؾ: )1115 ( محمػود اف،يػالعم .13

 .األردف عماف، لمنشر، وائؿ

2كويدت  الةجامتها الأهئيعها اةاهيعهنشاطات الئدرسية ال: ث(  د  حمذ بن محمذأ الفـاضل2 148

 الموك سع د8جامعت  التزبيت 2

،جامعػػػة  دليػػػؿ األنشػػػطة الطالبيػػػة :المسػػػتكاوي، طػػػو احمػػػد، محمػػػود، ناصػػػؼ شػػػاكر)د ت( .15

 جميورية مصر العربية. أسيوط،

 .القاىرة، الجامعية الدار ،واإلدارة التنظيـ ( 1999 ) محمد سعيد، المصري .16

 .دار الفكر لمنشر والتوزيع ،أسًسيًت في اإلدارة( : 9995)المغربي، كامؿ وآخروف  .17

 

 

، الطبعػػة مختِػػر ِػػَيح مسػػمـ(: 2007المنػػذري، الحػػافظ عبػػد العظػػيـ بػػف عبػػد القػػوي ) 188

 8األولى، شركة القدس التجارية، القاىرة
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 واإلدارة التنظيـ لنظرية العممية األسس : (9981 ) عدناف محمد النجار، .19

 ، دار ربيةالع البالد في التعميمية اإلدارات في جديدة اتجًهًت(: 9999 الغني) عبد النوري، .31

 .قطر الدوحة، الثقافة،

 ، وكالة المطبوعات، الكويت.األخالؽ النظرية: ( 9976بدوي، عبدالرحمف ) .39

 ، دار الكتاب المبناني، بيروت.العقيدة واألخالؽ: (9973بيصار، محمد ) .31

 ج ،النفسػي والطػب عمػـ الػنفس معجػـ   :(9999 ) الديف عبلء وكفافي، الحميد عبد جابر، .33

 ، مصر.القاىرة ،العربية ةالنيض دار ،ٖ

القػاىرة،  العربػي، الفكػر دار ،ةيالمدرسػ واإلدارة ةيػميالتعم اإلدارة) :9998 ( أحمػد حجػي، .34

 .مصر

 ،الحديثػػة المعػػارؼ مكتبػػة ، االجتمًعيػػة الخدمػػة مقدمػػة : (9979)د محمػػو  حسػػف، .35

 ، مصر.اإلسكندرية

 .الكويتلسبلسؿ ، ا ذات  ، االجتمًعية الخدمة في الجمًعًت: (9984) محمود سف،ح .36

– الممًرسة منًهج – تًريخية نظرة : االجتمًعية الخدمة :(9988) مصطفى أحمد خاطر، .37

 ، مصر. اإلسكندرية ،الحديث الجامعي المكتب،  ٕ ط ، االتلمجا

 ق ػًيً فػي جديػدة قػراءة – االجتمًعية الخدمة ممًرسة :(9989). محمػود محروس ، خميفة .38

 ، مصر. اإلسكندرية، الجامعية رفةالمع دار ،االجتمًعية الرعًية

، دار ابػػف حػػـز لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع، فنػػوف القيػػًدة المتميػػزة(: 2000ديمػػاس، محمػػد ) .39

 بيروت. 

 جدة. ، دار الشروؽ،الجًمعة والتدريس الجًمعي(: 9987عمي) راشد، .41

 .زيع، المؤسسة الجامعية لمدراسة والنشر والتو السموكية اإلدارية: (9994) رضواف، شفيؽ .49
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 .الكنیت الفالح، مكتب  ،والتطبيق النظرية بي  المدرسي النشاط  :( 1995) فكري ریا ، .41
 ، مصر.القاىرة :الكتب عالـ .االجتمًعي النفس عمـ : (9987 ) عبدالسبلـ حامد زىراف، .43

 ، مصر.القاىرة ،الكتب : عالـعمـ النفس االجتمًعي( : 1111زىراف، حامد )  .44

 ،لمفػرد االجتمًعي السموؾ:  ( 1987 ) مصػطفى يوسؼ، ضيالقا، مصطفى محمد زيداف، .45

 .الرياض ، والتوزيع لمنشر عكاظ مكتبات شركة

دار  ،ٕ ط ،االجتمػًعي الػنفس عمػـ(:  9981 ( السػبلـ عبػد الغفػار، وعبػد أحمػد سػبلمة، .46

 .مصر القاىرة، النيضة،

عػػػػالـ دار  ، موسػػػػوعة الِػػػًَفة والنشػػػػًطًت المدرسػػػية : (1114ياسػػػر خالػػػد ) سػػػبلمة، .47

 االردف. ،عماف ،الثقافة 

ة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، ، مكتب النشًطًت المدرسة : (1191، صبلح فؤاد )سميـ .48

 ردف.، األعماف

الواقػع  مػف مالمػح - ـيالتعمػ فػي اإلدارة ةيجيإسػترات)  :1119 ) زيػالعز  عبػد عرفػات ماف،يسػم .49

 .مصر القاىرة، ة،يالمصر  األنجمو مكتبة ،المعًِر

الػدار  ، (تطبيقػه ومجػًالت ووظًئفػه مفهومػه) المدرسػي النشػًط:  (1998 ) حسػف تو،شػحا .51

 .القاىرة المصرية،

، الػدار  (مفهومه ووظًئفػه ومجػًالت تطبيقػه )النشًط المدرسي : (1111)، حسيف وشحات .59

 ، مصر.القاىرة ، المصرية المبنانية

، دار  االِػًلة والَػديثالنشػًطًت التربويػة المدرسػية بػيف : ( 9998، رسمي عمي )عابد .51

 ، األردف.عماف ،المجدالوي لمنشر
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اليػػازوري العمميػػة لمنشػػر والتوزيػػع، ، دار  األنشػػطة المدرسػػية(:  1117)، أالء عبػػد الحميػػد .53

 عماف االردف.

 .، دار جدة  أسس المنًهج المعًِرة:  (9996)، فوزي بنجر مد السبحيعبدالحي أح .54

، دار المعرفػػة  4، ط بعػػًد األسًسػػية لمشخِػػيةاأل( : 9987عبػػد الخػػالؽ ، أحمػػد محمػػد ) .55

 .، مصرالجامعية ، اإلسكندرية

،  اإلسػكندرية ،المعرفػة دار ، لمشخِػية األسًسػية األبعػًد  :(9991 ( أحمػد عبػد الخػالؽ، .56

 .مصر

 الفبلح، مكتبة ،وبَوثه ومجًالته مفًهيمه المدرسي النشًط (: 9986)جبلؿ ، الوىاب عبد .57

 .تالكوي ، الثانية الطبعة

، مجمػػػة  المسػػػئولية االجتمًعيػػػة دراسػػػة نفسػػػية اجتمًعيػػػة :(9979عثمػػػاف، سػػػيد احمػػػد ) .58

 ، مصرالكاتب ، القاىرة 

 مقيػًس ، اجتمًعيػة – نفسية دارسة ) االجتمًعية المسؤولية :(9993)أحمد سيد عثماف، .59

 ، مصر القاىرة ، المصرية األنجمو مكتبة ، ( واستعمًالته االجتمًعية المسؤولية

 القاىرة ، مصر ،المسممة لمشخِية األخالقي التَميؿ:   ( 1996 )أحمد السيد ،عثماف .61

 األنجمػو مكتبػة ، االجتمًعيػة الخدمػة فػي مقدمػة : (9985) وآخػروف الفتػاح عبػد عثمػاف، .69

 .القاىرة ،المصرية

عمػاف،  الزىػراء، مطبعػة ،التربػوي واإلشػراؼ اإلدارة:  )9996 ( وآخػروف محمػد عػدس، .61

 .األردف

 .القاىرة، مصر الكاتبة، لآلالت لطفي مطبعة ،اإلدارة أِوؿ) :9981 ) حمودم عساؼ، .63
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( قًتهػًيأِولهً وتطب )التربوي واإلشراؼ ةيميالتعم اإلدارة)  :1119 ( عػزت جودت وي،يعط .64

 .األردف عماف ع،يوالتوز  لمنشر الثقافة دار ومكتبة ةيالدول ةيالعمم الدار ،

 عمػـ الػنفس إلػو المػدخؿ :  )9997 ( فيؽشػ محمػد ،  وزكػي ، فتحػي محمػود عكاشػة، .65

 ، مصر.اإلسكندرية،  الحديث الجامعي المكتب ،االجتمًعي

 . جدة ، تيامة ، اإلدارية والقدرات لموظًئؼ تَميمية دراسة  اإلدارة (:9981 مدني) عبلقي، .66

 ،الحديثػػة المطبوعػػات مؤسسػػة، االجتمًعيػػة الخدمػػة : (9961) الػػديف صػػباح عمػػي، .67

 ر.، مصاإلسكندرية

  ، دارالتربويػة اإلدارة فػي والدافعيػة القيًديػة ( 2006 )  :الرحمف عبد أحمد عمي، عياصرة .68

 ، األردف.عماف، والتوزيع حامد لمنشر

دار  ،ةيػالتربو  اإلدارة فػي اإلداريػة القػرارات:   )1116 ) ىشػاـ ف،يوحجػاز  عمػي اصػرة،يع .69

 .األردف عماف، والنشر، عيلمتوز  الحامد

 تمعػًتلمجا فػي الشػبًب ورعًيػة االجتمًعيػة الخدمػة (1983)  :سػبلمة محمػد غبػاري، .71

 ، مصر. اإلسكندرية،  الحديث الجامعي المكتب  ،اإلسالمية

، دار الفكػػر  المسػػؤولية االجتمًعيػػة لمِػػًَفة المدرسػػية : (9991عبػػد الوىػػاب) كحيػػؿ، .79

 ، مصر.العربي القاىرة

 ، األردف.عماف ، الثقافة دار مكتبة ، اإلدارية القيًدة:   )9999 (نواؼ كنعاف، .71

،  العمػؿ فػي اإلنسػًني السػموؾ )  :9971 ( موسػى ديػالحم عبػد ديسػ ترجمػة ، ديػفيد ث،يػك .73

 .مصر القاىرة، النيضة، مكتبة

 ،عػػالـ الكتػػب، النشػػًط المدرسػػي بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ : (1191سػػعيد عبػػد اهلل ) الفػػي، .74

 ، مصر.القاىرة
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 .حائؿوالتوزيع،  ، دار األندلس لمنشر لمدرسيالنشًط ا: (  9991محمود، حمدي شاكر)  .75

 المكتػب ،االجتمًعيػة الخدمػة فػي الجمًعػًت: ت(  د) محمػد، والبغػدادي إبػراىيـ ،مرعػي .76

 ، مصر.اإلسكندرية ،الحديث الجامعي

 الفزقدا  دار 2 اماعئا ي النفس  لم في الئيور(: 9984  أحمذ بوقيس2 و ت فيق مزعي2 778

 2 األرد 28عما 

، اإلسػكندرية ،العربػي الفكػر دار ، االجتمًعي النفس عمـ: (1111 ) ميخائيػؿ خميؿ معوض، .78

 مصر.

 وعالقتػه بػًلمنهج ( –تنظيمػه  –النشًط المدرسي )مفهومه (: 9978مقبؿ، فيمي توفيؽ) .79

 ، جامعة البترا ، عماف، األردف.

دار الميسػػػرة لمنشػػػر ، منػػػًهج البَػػػث فػػػي التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس(:  1111ممحػػػـ، سػػػامي)  .81

 ، األردف.لتوزيع ، عمافوا

 ، دار الشروؽ، بيروت.الحديث النبوي وعمـ النفس(:  1111نجاتي، محمد عثماف )  .89

العمػؿ مػع : ( 9958ريػاض اسػماعيؿ، واصػؼ مشػيؿ ) ىاشـ عبد المنعـ ، سميماف عدلي، .81

 القاىرة ، مصر. ،، مكتبة القاىرةالجمًعًت

َػر فػي  ػوء الخطػط الدراسػية النشًط المدرسي ال  :(9981يونس، محمد حرب محمود ) .83

 .، وحدة النشاط المدرسي ، مركز بحوث المناىج وزارة التربية ، الكويت المطورة

 

 

ػاضطجالتػواضدراداتػاضطربغظ: -ػب
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 (الفػردي اإلبػداعي والسػموؾ القيػادة أسػموب بػيف العبلقػة( : 1113نػايؼ )  سػمطاف تايػو، أبػو .9

 العمػـو دراسػًت ، الكبػرى الصػناعية الشػركات فػي األردنيػيف لممػديريف ميدانيػة - دراسػة

 .986-379الثاني، ص  العدد ، 30 لمجمدا، اإلدارية

رات القياديػػة لػػدى المسػػئوليف فػػي شػػركة االتصػػاالت الفمسػػطينية االميػػ :(1118، رائػػد )الغػػاا .1

غػػػزة ،  ،الجامعػػػة اإلسػػػبلمية ، رسػػػًلة مًجسػػػتير جػػػواؿ بػػػيف الواقػػػع والمنظػػػور المعيػػػاري ،

 فمسطيف .

( : دور القيػػػػادات اإلداريػػػػة فػػػػي التطػػػػوير والتنميػػػػة اإلداريػػػػة، 1113ؽ حممػػػػي)األغػػػػا، وفيػػػػ .3

المؤتمر السنوي العًـ الرابع في اإلدارة  القيًدة اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسسًت في 

 دمشؽ ، سوريا. الوطف العربي،

عوامػػػػػؿ تشػػػػػجيع طالػػػػػب المرحمػػػػػة المتوسػػػػػطة : ( 9997) ضػػػػػيؼ اهلل بػػػػػف عػػػػػواض ،الثبيتػػػػػي .4

رسػػػًلة  ، فػػػي األنشػػػطة المدرسػػػية البلصػػػفية والمشػػػكبلت التػػػي تحػػػد مػػػف ذلػػػؾ لممشػػػاركة

 .، مكة المكرمة مًجستير غير منشورة

مجمػة  ، التطبيػؽ يسػبؽ تصػور التعميميػة القيػادة  )  :9994 ( المطيػؼ عبػد اهلل عبػد الجبػر، .5

 .159-149، ص العاشر العدد ، قطر جامعة ، التربية كمية

 لػػدى عينػػة مػػف الشػػباب االجتماعيػػةالمسػػؤولية الشخصػػية : ( 9995)، زايػػد عجيػػر الحػػارثي .6

، مركػػز البَػػوث التربويػػة مجمػػة ، السػػعودي بالمنطقػػة الغربيػػة وعبلقتيػػا بػػبعض المتغيػػرات

 .939 – 99جامعة قطر، السنة الرابعة، العدد السابع، ص 

ب لػػػدى الشػػػبا ةيػػاالجتماع ةيالشخصػػػ ةيواقػػػع المسػػئول:  ( 1119بػػف عجػػػر)  ديػػػالحػػارثي، زا .7

 .اضيمركز الدراسات والبحوث، الر  ،رسًلة مًجستير ،تيايتنم وسبؿ السعودي
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مػػػؤتمر النشػػػاط الطبلبػػػي ودوره فػػػي  ،النشػػػاط الطبلبػػػي : (1119الحربػػػي، عبػػػداهلل حمػػػود ) .8

 جامعة الممؾ سعود. الرياض.  ،رسًلة مًجستير غير منشورة ،العممية التربوية

 تنميػة فػي الطبلبيػة األنشػطة دور( 1114سػعد ) بػف زيػالعز  عبػد بػف ، وليػدالخراشػي .9

 ،جامعة الممؾ سعود رسًلة مًجستير غير منشورة،  االجتماعية المسؤولية

األنشػػػػػطة الطبلبيػػػػػة ودورىػػػػػا فػػػػػي اكتسػػػػػاب الميػػػػػارات : ( 9999)، خالػػػػػد عبػػػػػدالرزاؽ الػػػػػدايؿ .91

 ، جامعػػػة الممػػػػؾ سػػػػعود كميػػػػة اآلداب ،،  رسػػػػًلة مًجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػور  االجتماعيػػػة ،

 .الرياض 

ة، يػاألمن اداتيػلمق فييالػوظ األداء ةيػفاعم فػي المػؤثرة العوامػؿ:  (  ٕٗٓٓ ) محمػد ؽ،يػالرب .99

 .ةيالسعود اض،يالر  منشورة، ريغ ريمًجست رسًلة

 الشػهيد اإلمػًـ مػؤتمر( : الصػفات القياديػة لمشػي  احمػد ياسػيف ، 1115الرقػب، صػالح ) .91

 مية ،غزة، فمسطيف.الجامعة اإلسبل الستشهًد ، األولو الذكرى في يًسيف أَمد

 تجربػػػػة األنشػػػػطة الطبلبيػػػػة بجامعػػػػة أـ القػػػػرى النشػػػػأة : (1119، عمػػػػي عبػػػػد اهلل ) الزىرانػػػػي .93

، جامعػة  الجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسية ، المقػًء السػنوي التًسػعوالتطور، 

 .499-399صفر، ص  9-7، الثبلثاء، سعود، الرياض الممؾ

العوامػػػػؿ المؤديػػػػة إلػػػػى ضػػػػعؼ مشػػػػاركة الطػػػػبلب فػػػػي  :(1115السػػػػبيعي، خالػػػػد صػػػػالح. ) .94

 ،األنشػػطة الطبلبيػػة ووسػػائؿ التغمػػب عمييػػا مػػف وجيػػة نظػػر الطػػبلب بجامعػػة الممػػؾ سػػعود

 .919-55ص ،94دد. عرسًلة الخميج العربي

 تبلميػذ عنػد والمسػئولية االجتماعيػة االجتمػاعي التوافػؽ : ( 9991 شػجاع ) محمػد السػندي، .95

 عػيف جامعػة ،منشػورة غيػر دكتورا  رسًلة،  والحضر الريؼ في وديةالسع الثانوية المرحمة

 .التربية شمس، كمية
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 لػػػػدى ضػػػػباط ةيػػػػاالجتماع ةيوالمسػػػػئول ةيالضػػػػغوط النفسػػػػ( 1199، منػػػػار محمػػػػود )الشػػػػاعر .96

مقدمة لقسـ عمـ النفس ،  رسًلة مًجستير،  راتيحرب غزة في ضوء بعض المتغ إسعاؼ

 ة بغزة.، كمية التربية بالجامعة اإلسبلمي

في  مدى تحقيؽ األنشطة العممية غير الصفية أىدافيا: ( 1117) الشدي، محمد بف ناصر .97

 ، جامعة الممؾ سعود ، رسًلة مًجستير غير منشورة،  المدارس الثانوية بمحافظة الخرج

 الرياض .

دراسػػػة  )مػػػدى تحقػػػؽ األنشػػػطة التربويػػػة بالمدرسػػػة الثانويػػػة :(1116الشػػػمري، محمػػػد مبػػػارؾ. ) .98

 ،جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود ،رسػػػًلة مًجسػػػتير ( ،نيػػػة عمػػػى مػػػدارس البنػػػيف بمدينػػػة حائػػػؿميدا

 الرياض.

 العبلقػػة بػػيف إدراؾ المػػدير لنمطػػو القيػػادي و إدراؾ ( 9993) : الشػػبلفة، شػػاكر عبػػد المػػنعـ .99

 المعممػيف ليػذا الػػنمط و أثػر العبلقػة فػػي مسػتوى الػػروح المعنويػة لػدى المعممػػيف و ذلػؾ فػػي

 ، الجامعة األردنية، األردف.رسًلة مًجستيراألكاديمية الحكومية(، المدارس الثانوية 

 اسػتثمار فػي األحيػاء في الطبلبي النشاط مراكز دور :  (9999(العزيز عبد ناصر الصالح، .11

 ،سػعود الممػؾ جامعػة ، اآلداب كميػة ، منشػورة غيػر مًجسػتير رسػًلة ، الشػباب فػراغ وقت

 .الرياض

قػوة األنػا وعبلقتيػا بالمسػئولية االجتماعيػة والدافعيػة  : (1119فتحي عبػد الػرحمف ) ،الضبع .19

 ، كمية التربية ، جامعة سوىاج ، مصر. رسًلة مًجستير لئلنجاز لدى المعوقيف حركيا ،

تقػػػويـ االنشػػػطة المدرسػػػية الغيػػػر صػػػفية فػػػي المرحمػػػة  :(9996، عػػػزاز عبػػػد العزيػػػز )العػػػزاز .11

قسػـ المنػاىج وطػرؽ ،  ر غيػر منشػورةرسًلة مًجسػتياالبتدائية بمدارس مدينة الريػاض ، 

 التدريس كمية التربية جامعة الممؾ بف سعود الرياض 
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فمسػطيف  بوليتيكنػؾ و الخميػؿ جامعػة رئاسػة لػدى القيػادي الػنمط: ( 1999 ) العسػيمي، رجػاء .13

جامعػة  ،مًجسػتير رسػًلة ، الػوظيفي برضػاىـ ذلػؾ وعبلقػة ريػس التػد ىيئػة أعضػاء يراه كما

 .فمسطيف القدس،

 بعض العوامؿ المؤثرة عمى مدى مشاركة طبلب الجامعة في :(9997) عمي، سعد إبراىيـال .14

كمية اآلداب ، جامعة الممػؾ  ،الرياض، رسًلة مًجستير غير منشور األنشطة الطبلبية ، 

 .سعود

عبلقػػة اشػتراؾ الطػػبلب فػي جماعػػة النشػاط الطبلبػػي بػػاألمف  :( 1113العمػر، معػػف خميػؿ ) .15

، قسػـ  رسػًلة مًجسػتيردى طبلب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض، النفسي واالجتماعي ل

 العموـ االجتماعية ، جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية.

 ،رسػًلة مًجسػتير ، الحػدود حػرس فػي التدريبيػة البػرامج تقػويـ  ( 2007 ) : شػافي العنػزي، .16

 .الرياض، األمنية لمعموـ العربية نايؼ جامعة

 الشػباب يػدركيا كمػا الوطنيػة المسػؤولية طبيعػة  :(1117)بػدالرحمفع عبػداهلل الغامػدي، .17

 .الرياض ، سعود الممؾ جامعة ، اآلداب كمية ، منشور  غير مًجستير رسًلة الجامعي،

تقػػػويـ األنشػػػطة الطبلبيػػػة فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة مػػػف  : (1115) الغبيػػػوي، طػػػبلؿ عبػػػداليادي .18

 ،جامعػػة الممػػؾ سػػعود ،رسػػًلة مًجسػػتير ،ةوجيػػة نظػػر المعممػػيف بمحافظػػة عفيػػؼ التعميميػػ

 الرياض.

كمػػا يػػدركيا طػػبلب  النشػػاطات البلمنيجيػػة الواقعيػػة : (1115الفيبللػػي ، عصػػاـ بػػف يحػػي ) .19

معيػػػد  ،رسػػػًلة مًجسػػػتير ،)دراسػػػة مقارنػػػة( لممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز بجػػػدةا وطالبػػػات جامعػػػة ،

                                                                             .البحوث واالستشارات
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وبعػض المتغيػرات لػدى  ( : المسئولية االجتماعية وعبلقتيا بػالقيـ9999القحطاني، محمد )  .31

، كميػة التربيػة، مًجسػتير غيػر منشػورة رسػًلةطبلب المرحمػة الثانويػة بمحافظػة الطػائؼ، 

 جامعة أـ القرى.

ت العسكرية عند الرسوؿ صمى اهلل عميو تربية القيادا: (9997القرشي، خمؼ اهلل بف مسمـ ) .39

 ، جامعة اـ القرى ، مكة المكرمة.رسًلة مًجستير غبر منشورةوسمـ، 

واقػػع النشػػاط المدرسػػي فػػي مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي فػػي ( : 1111برىػػوـ، سػػميرة سػػميماف ) .31

، كميػػػة التربية،الجامعػػػة رسػػػًلة مًجسػػػتير،  ة الػػػدنيا فػػػي محافظػػػة رفػػػحيالمػػػدارس االساسػػػ

 مية.اإلسبل

 ، اتخػاذ القػرارات فػي المػدارس لمػديري التدريبيػة االحتياجػات) :9986 ( يوسؼ محمد حسف، .33

 فػي التربيػة السػنوي الكتػًب ، السػعودية العربية بالمممكة الغربية المنطقة في ميدانية دراسة

 . القاىرة ،العربي الفكر دار 344-314ص  ، 91-99 المجمداف ، النفس وعمـ

 بكميػة التػاري  شػعبة طػبلب لػدى جتماعيػةاال المسػئولية :  ( 1996 )رمختػا إمػاـ حميػدة، .34

 .54- 9ص  الرابع، العدد ، األوؿ المجمد ،الجًمعي التعميـ في دراسًت مجمة التربية،

 نػدوة االتجًهػًت ، التربويػة القيػادة في المعاصرة االتجاىات بعض  :(9983 ) مجيد ، دمعة .35

  الرياض ، الخميج لدوؿ العربي التربية مكتب ، بويةالتر  القيًدة في المعًِرة العًلمية

رسػًلة ، الصفات القيادية عند طمبة جامعتي النجاح وبيػر زيػت(:  9999)  ىشاـدويكات،  .36

 ، نابمس. ، جامعة النجاح الوطنيةمنشورة مًجستير غير

بنػػػػاء مقيػػػػاس الكشػػػػؼ عػػػػف خصػػػػائص الشخصػػػػية لمطمبػػػػة  :(1111سػػػػمطاف، أنعػػػػاـ ىاشػػػػـ ) .37

 .، جامعة بغدادرسًلة مًجستير غير منشورةالصؼ السادس اإلعدادي ، الموىييف في 



 

 

981 

 

 (: برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ األنشػػطة التربويػػة لتنميػػة سػػموؾ 1113شػػريت، أشػػرؼ محمػػد )  .38

 مجمػة دراسػًت عربيػة فػي عمػـالمسئولية االجتماعية لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة، 

 .996-95، ص ، العدد الثالث، المجمد الثانيالنفس

فػي  الكشػفي النشػاط قػادة سػموكيات فػي المتضػمنة القػيـ: ( 1116ضػحيؾ، محمػد سػمماف) .39

،  رسػًلة مًجسػتير غيػر منشػورة االنفعػالي ، بػاالتزاف وعبلقتيػا غػزة مػدارس محافظػات

 . غزة ، الجامعة االسبلمية

 فػػيأنمػػاط السػػموؾ القيػػادي لػػدى مػػديري المػػدارس األساسػػية  :( 9996عبػػد الػػرحيـ، زىيػػر )  .41

، مًجسػػتير رسػػًلة،  محافظػة اربػد، وعبلقتيػػا بالرضػا الػوظيفي لممعممػػيف مػف وجيػػة نظػر المعممػيف

 جامعة اليرموؾ، اربد، األردف.

 دور مدراء المدارس في تفعيؿ مشاركة الطمبػة باألنشػطة(: 1115عبد الحؽ، عماد صالح ) .49

سػػبلمية فػػي غػػزة ، مجمػػة الجامعػػة اإل ، الرياضػية مػػف وجيػػة نظػػر معممػػي التربيػػة الرياضػية

 .995 -199، ص 93، العدد سمسمة الدراسات اإلنسانية

 : دور معسكرات الشباب في تنمية المسئولية االجتماعيػة نحػو ( 9995عبد العاؿ، محمد)  .41

 .، مجمة السياسة الدوليةرسًلة مًجستير البيئة،

لدوليػػة دور مػػديري المػػدارس االعداديػػة فػػي وكالػػة الغػػوث ا: ( 1191عرفػػة، خضػػر حسػػني ) .43

رسػػػًلة مًجسػػػتير غيػػػر فػػػي التغمػػػب عمػػػى معيقػػػات تنفػػػذ االنشػػػطة المدرسػػػية  البلصػػػفية ، 

 .غزة ، الجامعة االسبلمية، منشورة

(: دور المعسػػػػػػكرات الترويحيػػػػػػة فػػػػػػي تنميػػػػػػة المسػػػػػػئولية  1113عبػػػػػػد اهلل، فاطمػػػػػػة حسػػػػػػف)  .44

،  ربيػػةمجمػػة عػػًلـ التوتوطيػػد الصػػمة بػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والطالبػػات،  االجتماعيػػة

 .917 – 79، ص العدد العاشر
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: الدجماطقيػػة وعبلقتيػػا بالمسػػئولية االجتماعيػػة لػػدى  ( 1119، نبيػػؿ موسػػى سػػميماف) عمػػي .45

الجامعػػة  ،، كميػػة التربيػػةرسػػًلة مًجسػػتير غيػػر منشػػورةالجامعػػة بمحافظػػات غػػزة،  طمبػػة

 بغزة. اإلسبلمية

ييف واالدارييف فػي دة االكاديمالسمات القيادية المفضمة لدي القا : (1116 )، صالحعميمات .46

 .179- 149، العدد الثاني 11، المجمد  مجمة جًمعة دمشؽ ،جامعة اليرموؾ

( التوافؽ الميني والمسئولية االجتماعية وعبلقتيا بمرونة االنا 1191، سامي خميؿ )فحجاف .47

 لدي معممي التربية الخاصة ، رسالة ماجستير ، الجامعة االسبلمية بغزة.

طػبلب  لػدى ةيػاالجتماع ةيالمسػئول ةيػلتنم ارشػادي برنػامج ةيػفعال : ( 2008 ) ؿيػجم قاسػـ، .48

 . غزة ، ةياالسبلم لجامعةا ، مًجستير رسًلة ة،يالثانو  المرحمة

 كميػة طالبػات لػدى  اإلنجػاز بػدافع وعبلقتيا االجتماعية المسئولية : ( 1113 ) سميرة كردي، .49

 .975 -954ص  ،65العدد ،النفس عمـ مجمة ، بالطائؼ التربية

وبعػض  االجتماعيػة بالمسػئولية وعبلقتػو األخبلقػي التفكيػر : (1119، ميسػوف محمػد)مشػرؼ .51

، الجامعػة  رسػًلة مًجسػتير غيػر منشػورة بغػزة ، اإلسػبلمية الجامعػة طمبػة لػدى المتغيرات

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف .

 غػزة بمحافظػات ـيوالتعمػ ةيػالترب اتير يمػد فػي السػائد ادةيػالق نمػط ( 2009 ) : ريسػيت مغاري، .59

 ،غير منشػورة مًجستير رسًلة ،بيػا فيالعامم نظر وجية مف التربوي القرار بصنع وعبلقتو

 .فيفمسط ، غزة جامعة األزىر،

 ةيػاألىم المنظمػات فػي فييالػوظ باألداء وعبلقتيا ةياديالق األنماط  ( 2010 ) :حسف ناصر، .51

 الجامعػة ،غيػر منشػورة مًجسػتير ةرسػًل ،يػايف فيالعػامم نظػر وجيػة مػف ة،ينيالفمسػط

 .فيفمسط غزة، اإلسبلمية،
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ورقػػػة عمػػػؿ حػػػوؿ النشػػػاط المدرسػػػي وسػػػبؿ تطػػػويره فػػػي  : (1111، محمػػػد قربػػػاف )نيػػػازمبل .53

 ، الرياض. الجمعية السعودية لمعمـو التربوية والنفسيةمدارسنا، 

ات القياديػة دور االنشطة الطبلبية فػي تنميػة الميػار  :( 1115يميف، فيد بف حمد بف عمى ) .54

رسػػػػػًلة لطػػػػبلب المػػػػػدارس الثانويػػػػة الحكوميػػػػػة واالىميػػػػة بمحافظػػػػػة جػػػػدة دراسػػػػػة مقارنػػػػػة ، 

أـ القػري، ، قسـ االدارة التربوية والتخطػيط ، كميػة التربيػة، جامعػة  مًجستير غير منشورة

 مكة المكرمة.
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ػ(ػأدطاءػاضطحصطغن9طضحقػرشمػ)

ػ:ـ بتحكيميا كؿٍ مفقاـ الباحث بتوزيع أداتيف الدراسة عمى المحكميف وقا

 .أ.د محمد "عبلوي وفائي " الحمو: أستاذ عمـ النفس الجامعة اإلسبلمية (9

 .الجامعة اإلسبلميةالمساعد أ.د محمد عثماف األغا : أستاذ أصوؿ التربية  (1

 .الجامعة اإلسبلمية التربوي المساعد ا: أستاذ عمـ النفسعاطؼ عثماف األغد.  (3

 الجامعة اإلسبلمية. أستاذ الصحة النفسية المشارؾ :الغني اليمص الفتاح عبد د. عبد (4

 .الجامعة اإلسبلمية الصحة النفسية المساعدد . نبيؿ دخاف : أستاذ  (5

 الجامعة اإلسبلمية. الصحة النفسية المساعدد. ختاـ السحار : أستاذ  (6

 .الجامعة اإلسبلمية أستاذ الصحة النفسية المساعد. توفيؽ شبير :  د (7

 جامعة األقصى.المشارؾ أستاذ عمـ النفس د. يحيى النجار :  (8

 د. عبد الرؤوؼ الطبلع : أستاذ عمـ النفس جامعة األقصى (9

 د. ياسرة أبو ىدروس : أستاذ عمـ النفس جامعة األقصى. (91

 د. عطاؼ أبو غالي : أستاذ عمـ النفس جامعة األقصى. (99

 .د . نجاح السميري : أستاذ عمـ النفس جامعة األقصى  (91

 جامعة القدس المفتوحة. المساعد يد النواجحة : أستاذ عمـ النفسد. زىير عبد الحم (93

 .جامعة القدس المفتوحة المساعد د.سمير مخيمر :أستاذ عمـ النفس (94

 جدة.–د. ىدى برىاف سيؼ الديف : أستاذ عمـ النفس جامعة الممؾ عبد العزيز  (95

 .. اسامة عبد الغني أبو جاموسد (96
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ػ(ػرداضظػضضطحصطغن1طضحقػرشمػ)

 لسمات القيادية والمسئولية اإلجتماعيةقائمة ا

 األستًذ الدكتور/ة......................................... َفظكـ اهلل ورعًكـ

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،

 املوضوع : حتكيم أدوات الدراسة

لتربيػة فػي الجامعػة يقـو الطالب بإجراء دراسة  محكمة لنيػؿ درجػة الماجسػتير مػف قسػـ  عمػـ الػنفس بكميػة ا

السمًت القيًدية والمسػئولية االجتمًعيػة لممشػًركيف وغيػر تخصص صحة نفسية  بعنػواف "  –اإلسبلمية 

 المشًركيف في جمًعًت النشًط الطالبي "

لػػدى يرجػػػو الباحػػػث مػػنكـ التكػػػـر بوضػػػع لمسػػاتكـ اإلبداعيػػػة لمػػػا تتمتعػػوف مػػػف خبػػػرة ودرايػػة عمميػػػة بتحكػػػيـ 

 ياغة المناسبة:االستبياف مف حيث الص

9- .  مدى صبلحية األبعاد لممفيـو

 مدى صبلحية وانتماء الفقرات لؤلبعاد.  -1

 ضعيفة (. –متوسطة  –مدى قوة الفقرات )قوية   -3

 مبلحظات وفقرات تودوف إضافتيا.  -4
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ػ(ػ3طضحقػرشمػ)

 في ِورتهً األولية مقيًس السمًت القيًدية

 أعضػاء الجماعػة  مػع  ويقصػد بيػا تعػاوف الطالػب :االجتماعيمة لسمماتالبعػد األوؿ : ا

 االحتفػاظ عمػى أقػدر أنػو كمػا األتبػاع، بػيف والمػرح الفكاىػة وروح ،يػامع التعامػؿ عمػى والقػدرة

 .أنفسيـ في وثقتيـ فيو  ثقتيـ وكسب مشاعرىـ، مراعاةو  الجماعة بأعضاء

 أبدا نًدرا اَيًنً كثيرا دائمً الفقرة

       أفضؿ أف أعمؿ في مجموعة

      احب مساعدة االخريف

      اآلخريف مع عبلقات استطيع تكويف

      أستمتع بوجودي مع االخريف

      ألصدقائي مسمية وحكايات نكت أف أقوؿ أحب

      بالناس أتجنب االختبلط

      اندمج مع االخريف بسرعة 

      البي رغبات الخريف

      استمع لكبلـ االخريف باىتماـ

      أفضؿ العمؿ بمفردي

      ليس لذي أصدقاء 
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ويقصػد بيػا تحكػـ الطالػب فػي انفعاالتػو واتزانػو فػي  :االنفعاليمة والسملوكية السمماتالبعمد الاماني : 

 إدارة اظيار ىذه االنفعاالت والسموكيات واعتدالو فيمػا يترتػب عمييػا مػف سػموؾ، وقػدرة الطالػب عمػى

 .أتباعو التانفعا وضبط وضبطيا، الذات

 أبدا نًدرا اَيًنً كثيرا دائمً الفقرة

      المشكبلت في مواجية باليدوء اتمتع

      أتقبؿ النقد مف اآلخريف بصدر رحب

      ال اتسرع في الرد عمى زميمي عندما يسبني

      أبكي أماـ أصدقائي عندما اسمع خبر محزف 

      احب المرح والسرور 

      في موضوع ميـ لياستشير زمبلئي 

      اعطؼ عمى الصغير

      اتكمـ دوف جرح مشاعر االخريف

      اتحكـ في ردة فعمي

      ال اتردد في المشاركة في نظافة الحي

      اتحمؿ عواقب أفعالي

      اشعر بالفخر عندما يمدحني معممي

      اتردد بالحديث أماـ الغرباء 

      ت لممزاح كؿ وقتي جد وال وق
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تميدد   التددي لسددذ تالصددفاث وبقصددذ ب ددا الالشخصااية لالجواائية:  البعااد اللالااا : الواائات

   ا2ًمتمي اللسمي المظ ز  ك   2 حيث  اآلخز ن العاد ين الطالبالفعالين عن غيزهم من  لطالبا

 الفزد ت ( –الثقت بالنفس  –المبادأة – الذكاء  والصفاث الشخصيت تشمل

 أبدا نًدرا اَيًنً كثيرا مًدائ الفقرة

      الصؼ عريؼ اكوف ألف اسعى

      الطبلب عف الرسمي المتحدث أكوف أف عمى احاوؿ

      القرارات بمفردي  اتخاذ أتجنب

      كؿ مف يعارضني فيو ضدي 

      احتياطيا  القدـ لعبة في اكوف اف أفضؿ

      اثؽ بشخصيتي 

      عمى األخريفحب السيطرة أ

      اتكمـ في االذاعة المدرسية بجراة

      اواجو المشكبلت بصعوية 

      استغؿ وقتي جيدا

      اسعى ألصؿ الى مكانة مرموقة في المجتمع

      اسرع في الحكـ عمى االخريف 

      الخارجي  بمظيري اىتـ

      اتكمـ بصوت واضح

      انا سريع الحركة والمشي 

      أف اتقدـ زمبلئي في طابور الصباح. أفضؿ
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 االسػتجابة وبقصد بيا القػدرات العقميػة وطريقػة البعد الرابع : السمًت العقمية و المعرفية :

–  االجتمػاعي– العقمػي) العػاـ الػذكاء فػي خػريفاأل مػف اتفوقًػ أكثػر لممواقػؼ ويكػوف الطالػب

 .(الوجداني

 أبدا نًدرا اَيًنً كثيرا دائمً الفقرة

      اتكمـ اف قبؿ افكر

      لدي قدرة عمى اقناع االخريف بافكاري

      أحب معرفة تفاصيؿ األحداث

      افيـ باإلشارة 

      اعتقد اف قوؿ الصدؽ مف الشجاعة

      اتخد قراري بشكؿ متسرع  

      اميز بيف الصديؽ الحسف والسي 

      أفيـ االخريف بسرعة 

      عمى محاورة االخريف لدي القدرة 

      يسيؿ عمي  تغير اراء االخريف

      عنما اتكمـ مع الغرباء انزؿ راسي لبلرض 

      الجديدة األفكار أتقبؿ
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ػ(ػ4طضحقػرشمػ)

 األولية ًمقيًس المسئولية االجتمًعية في ِورته

 وبقصد بيا مسئولية الطالب عف نفسو.  أوال : المسئولية الشخِية:

 اأبدً  انًدرً  َيًنًأ اكثيرً  ًدائمً  الفقرة
      أبدؿ قصارى جيدي إلنجاز العمؿ الذي أقـو بو

      أشعر بالضيؽ إذا تأخرت عف المدرسة
      أساىـ في حؿ مشكبلت االخريف

      أشارؾ في نظافة فصمي
      أشعر بالضيؽ عندما أتاخر عف طابور الصباح

      رض أثناء االستراحة عمى اال القى الميمبلت
      شخصيف يتشاجراف أتجنب التدخؿ حينما ارى 

      تيمني دائما مصمحتي الشخصية 
      أعتمد عمى نفسي حؿ مشاكمي

يسعدني أف أكوف مسئوال عف عمؿ أشترؾ فيو مع 
 زمبلئي

     

      احرص عمى االلتزاـ بالزي المدرسي
      أحافظ عمى أثاث المدرسة

      التـز بقوانيف ونظاـ المدرسة
درسة واجب اذف المدرسة المحافظة عمى نظافة الم

 فقط
     

      أستخدـ األدوات بحذر
      أساعد أىمي في اعماؿ البيت
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 .ويقصد بيا  مسئولية الفرد أماـ الجماعة  ثًنيًً: المسئولية االجتمًعية :

 اأبد نًدرا اَيًنً كثيرا دائمً الفقرة
      أحرص عمى تكويف صداقات مع األخريف

      أشارؾ في اعماؿ تطوعية
      أزور زميمي اذا مرض

      احب التعاوف إلنجاز عمؿ ما
      أشارؾ زمبلئي في زيارة المعمميف

      ا افضؿ مف العمؿ مع الجماعة العمؿ منفرد
      أفضؿ األشتراؾ في المخيمات الصيفية

      ي زمبلئي عف مشاكميـ الخاصةأف يحدثنال أحب 
      احب اف يكوف فصمي األوؿ عمى جميع الفصوؿ

      يسعدني حضور احتفاالت مدرستي
      أساىـ في حؿ مشاكؿ فصمي
رؾ فييا المدرسة ضياع حضور المباريات التي تشت

 لموقت
     

      أبدؿ جيدي لكي نفوز في مسابقة أفضؿ مدرسة
      ف يتعاوف أعضاء الجماعة لنجاح العمؿيجب أ

      يضايقني العمؿ مع الجماعة 
      مسئوؿ عف اخطاء الجماعة فقط قائد الجماعة ىو ال

      أىتـ لبلحداث التي تحصؿ في وطني
      أىتـ بالمشاركة في المناسبات الوطنية

      أحب التعرؼ عمى معالـ وطني
      ثرية في وطنيأحب زيارة األماكف اال

      أشارؾ في فعاليات اإلذاعة المدرسية 
      أحب القراءة عف تاري  وطني
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      تحرير فمسطيف وظيفة المجاىديف فقط
      أعرؼ مكاف بمدتي األصمية عمى الخريطة

      يجب عمى كؿ مواطف خدمة وطنة
      لمرور ميمة شرطي المرور فقطمسئولية تنظيـ ا

      لعمؿ الجماعي يوفر الوقت والجيدا
      مف واجبي المساىمة في حؿ مشكبلت األخريف

      اىتـ بمعرفة اخبار بمدي
      أشعر بالفخر عندما تفوز مدرستي بدوري كرة القدـ

      أعتذر عندما أخط  بحؽ زميمي
الب القدرة أماـ نفسو مما يعينو عمى وبقصد بيا حالة تمنح الطثًلثًً: المسئولية الدينة واألخالقية: 

 تحمؿ تبعات أعمالو وأثارىا

 أبدا نًدرا اَيًنً كثيرا دائمً الفقرة
      يزعجني اسراؼ بعض الطبلب في استخداـ المياه

      احافظ عمى سر صديقي
      الجا لمغش في االمتحانات اذا لـز ذلؾ

      ت التمفزيوف اذا كنت بمفرديأرفع صو 
      رح لزمبلئي المواد الصعبة أش

      احث زمبلئي لمصبلة في المسجد
اذا رايت عاجز يوشؾ اف يقع في خطر أقدـ لو 

 المساعدة
     

      احرص عمى مواعيدي مع اصدقائي
      يجب اف يحافظ كؿ طالب عمى اثاث المدرسة 

      يتردد فيو الغيبة والنميمة اجمس في المجمس الذي
      دني مساعدة كبار السفيسع

      أعتذر عندما اسي  لؤلخريف



 

 

997 

 

      احرص عمى نظافة فصمي
      ادة عندما اتحدث عف األخريف أشعر بالسع

      أشعر باإلستياء عندما أرى الجدراف متسخة
      أسارع في تمبية احتياجات أسرتي

      العب كرة القدـ في الطرقات
      ات التي أستخدميا في المدرسةأحافظ عمى األدو 

      أحافظ عمى اليدوء أثناء شرح مدرسي
      أبغ مدرسي إذا رايت ش  يخؿ باألداب

      اذا سرؽ زميمي فإني أنصحو
      مف يخط  يشعر بالندـ

      التـز بقوانيف وضوابط المدرسة
      أحرص عمى مساعدة الفقراء
      ضرار التدخيفاوجو نصيحة لؤلخريف بأ

      أساعد معممي في نظاـ المدرسة
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ػ(ػػ5طضحقػرشمػ)

 النهًئية ًفي ِورته السمًت القيًدية مقيًس

 رفح (     -خانيونس     -الوسطى   -غزة     -:  )الشماؿ اضطحاسظظ

ػأمي ( -ابتدائي –إعدادي  -ثانوي   -جامعي ػ-ػدراسات عمياطدتوىػتطضغمػوضيػاألطرػ:ػػ)ػ

 ال أشارؾ( –)اشارؾ اضطذارصظػسيػاضظذاطػاضطالبيػػوكالة ( –) حكومة ظوعػاضطؤددظػاضتطضغطغظػ

عزيزي الطالب يوجد في القائمة فقرات تمثؿ أىـ السمات القيادية ، وىناؾ سمات تحس بيا أكثر مف غيرىا، وكؿ 

طة، وىناؾ سمات ال تعتبر أنيا سمة  يختمؼ احساسؾ بيا مف سمة كبيرة، إلى سمة متوسطة، إلى سمة بسي

 تخصؾ  كثيرا.

ليؾ المثاؿ التالي ليوضح المطموب منؾ :  -وا 

موافؽ  مثًؿ ـ
 بشدة

غير  موافؽ
 متأكد

أعًرض  أعًرض
 بشدة

فػػإذا كنػػت تشػػعر أف المسػػئولية موجػػودة عنػػدؾ بشػػكؿ كبيػػر ضػػع   3
 في الخانة األولى والمكتوب عمييا )موافؽ بشدة(. )عبلمة )

     

 )ذا كػػاف األمػػر أقػػؿ شػػيئًا قمػػيبًل مػػف البنػػد األوؿ فضػػع عبلمػػة )إ 2
 في الخانة الثانية والمكتوب عمييا )موافؽ(

     

فػػػػػي الخانػػػػػة الثالثػػػػػة  )إذا كنػػػػػت غيػػػػػر متأكػػػػػد فضػػػػػع عبلمػػػػػة )  1
 والمكتوب عمييا )غير متأكد(.

     

ذا كاف االمسئولية  بعيدة المدى في حدوثيا كؿ فتػرة وفتػرة فضػ 3 ع وا 
 في الخانة الرابعة والمكتوب عمييا )أعارض(. )عبلمة )

     

و إذا كانت غير موجودة لديؾ ضع العبلمػة فػي الخانػة الخامسػة   5
 والمكتوب عمييا )أعارض بشدة(.

     
 

 ( تذكر أف المطموب منؾ و ع عالمة  ًواَدة أمًـ كؿ عبًرة َسب درجة إَسًسؾ به ) 

 أرجو منؾ اإلجًبة عمو جم( يع األسئمة وعدـ ترؾ أي منهً وال ت ع أكثر مف عالمة  أمًـ )
 كؿ عبًرة.

  أرجو الِدؽ في اإلجًبة عف األسئمة، عممً أف البيًنًت سوؼ تستخمص لغرض البَث العممي
 .فقط
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 ـ
موافؽ  الفقرة

 بشدة
غير  موافؽ

 متأكد
أعًرض  أعًرض

 بشدة
      أفضؿ أف أعمؿ بروح الفريؽ مع اآلخريف  .3
      ر بالسعادة لتقديـ المساعدة لآلخريفأشع  .2
      اآلخريف مع عبلقات استطيع تكويف  .1
      أتردد بالحديث أماـ الغرباء  .3
      أحب أف أساعد اآلخريف في احتياجاتيـ  .5

6.  
أفضؿ العمؿ بمفردي عند التعامؿ مع 

 اآلخريف
     

      أجد صعوبة في تكويف األصدقاء  .7

8.  
تزاف عند مواجية أتصؼ باليدوء واال

 الصعوبات
     

      أتقبؿ النقد مف اآلخريف بصدر رحب  .9
      ليأتميؿ في الرد عمى زميمي عندما يسي    .31
      خريفأشعر بالسرور مع اآل  .33
      خريف عندما أتحدثأراعي مشاعر اآل  .32
      أتحكـ في ردود افعالي في المواقؼ المختمفة  .31
      نفعاليإلمترتبة عمى أتحمؿ مسئولية أفعالي ا  .33
      أتسرع في الحكـ عمى االخريف  .35
      اتكمـ بصوت واضح أماـ األخريف  .36

37.  
اتكمـ في االذاعة المدرسية بجرأة وبدوف 

 ضعؼ
     

      أستطيع حؿ مشكبلتي بصعوبة  .38
      استغؿ وقتي  بشكؿ مناسب  .39
      اسعى ألف أحتؿ مكانة مرموقة في المجتمع  .21
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      الخارجي ونظافتو بمظيري ـاىت  .23
      اتكمـ فأ قبؿ افكر  .22
      لدي القدرة عمى اقناع االخريف بأفكاري  .21
      حداثأسعى إلى معرفة تفاصيؿ األ  .23
      خريفأجيد ميارة الحوار مع اآل  .25
      خريفالجديدة مف اآل األفكار أتقبؿ  .26
      قراري بشكؿ متسرع  أتخذ   .27
      خريفعمى تغير أراء اآللدى القدرة   .28

29.  
لدى القدرة عمى ايجاد أفكار متنوعة لحؿ 

 المشكبلت
     

11.  
أفيـ الحركات والتمميحات التي تصدر عف 

 األخريف
     

  

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػ
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ػ(ػ6طضحقػرشمػ)
 النهًئية ًجتمًعية في ِورتهالمسئولية اال مقيًس

 

 

موافؽ  الفقرة ـ
 بشدة

غير  موافؽ
 متأكد

 أعًرض أعًرض
 بشدة

أبذؿ قصارى جيدي إلنجاز العمؿ الذي   .9
 أقوـ بو

     

      أشعر بالضيؽ إذا تأخرت عف المدرسة  .1

3.  
ال أبالي إذا وقعت مني فضبلت أثناء 

 االستراحة
     

      أستخدـ األدوات المدرسية بعناية  .4
      أساعد أسرتي في أعماؿ البيت  .5
      احرص عمى االلتزاـ بالزي المدرسي  .6
      أعتذر عندما أخط  بحؽ زميمي  .7

8.  
أحرص عمى تكويف صداقات مع 

 األخريف
     

9.  
أشارؾ في األعماؿ التطوعية بصدر 

 رحب
     

91.  
أحرص عمى حضور احتفاالت  

 مدرستي
     

99.  
زيارة المعمميف في  أشارؾ زمبلئي في

 جتماعيةالمناسبات اال
     

      أشارؾ في فعاليات اإلذاعة المدرسية   .91
      أشارؾ في نظافة فصمي  .93

شعر بالفخر عندما تفوز مدرستي بدوري أ  .94
 كرة القدـ

     

      أحافظ عمى أسرار أصدقائي  .95
      عندما أخط  أشعر بالندـ  .96
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      أحث زمبلئي لصبلة في المسجد  .97
      أحافظ عمى اليدوء أثناء شرح الدرس  .98
      أبمغ مدرسي إذا رأيت شيئا غير مقبوؿ  .99
      اقدـ النصيحة لزميمي إذا لـز األمر  .11

19.  
أشعر بالسعادة عندما أتحدث عف 

 أخطاء األخريف
     

      التـز بقوانيف ونظاـ المدرسة  .11
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ػ(7طضحقػرشمػ)

 عمو مدارس مًَفظًت غزة عينة الدراسة أفرادتوزيع 

نوع  المًَفظة المدرسة ـ
 المؤسسة

عدد 
 الطالب

 97 حكومة رفح رفح األساسية لمبنيفمدرسة   .3

 15 وكالة رفح مدرسة ذكور "ب" اإلعدادية لبلجئيف  .2

 8 وكالة رفح مدرسة ذكور رفح اإلعدادية الجديدة لمبنيف  .1

 96 حكومة رفح مدرسة طو حسيف اإلعدادية "أ"  .3

 11 وكالة رفح مدرسة ذكور "ذ" اإلعدادية لبلجئيف  .5

 15 وكالة رفح لبلجئيفمدرسة العمرية "أ" اإلعدادية   .6

 13 حكومة الوسطو مدرسة عيف الحموة األساسية لمبنيف  .7

 33 وكالة الوسطو مدرسة ذكور البريج اإلعدادية "أ" لبلجئيف  .8

 33 وكالة الوسطو مدرسة ذكور النصيرات اإلعدادية "ب"  .9

 35 وكالة الوسطو مدرسة المغازي "ب" اإلعدادية لبلجئيف  .31

 39 حكومة غزة األساسية لمبنيفمدرسة اليرموؾ "ب"   .33

 39 حكومة غزة مدرسة سميماف سمطاف اإلعدادية "ب"  .32

 39 حكومة غزة مدرسة سميماف سمطاف اإلعدادية "أ"  .31

 49 حكومة غزة مدرسة اليرموؾ "أ" األساسية لمبنيف  .33

 38 وكالة غزة مدرسة ذكور غزة الجديدة اإلعدادية "ب" لبلجئيف  .35

 16 وكالة غزة دة اإلعدادية "أ" لبلجئيفمدرسة ذكور غزة الجدي  .36

 43 وكالة غزة مدرسة ذكور الرماؿ اإلعدادية "أ"  .37

 34 وكالة غزة مدرسة صبلح الديف اإلعدادية "ا" لبلجئيف  .38

 35 حكومة الشمًؿ مدرسة بيت  الىيا األساسية العميا "أ"  .39

 61 وكالة الشمًؿ مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية "ج" لمبنيف  .21
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 39 وكالة الشمًؿ سة ذكور جباليا اإلعدادية "ب" لمبنيفمدر   .23

 15 حكومة الشمًؿ مدرسة سعد بف أبي وقاص اإلعدادية لمبنيف  .22

 35 حكومة خًنيونس مدرسة عبداهلل ابو ستة األساسية "أ" لمبنيف  .21

 36 حكومة خًنيونس مدرسة عبد القادر الحسيني  .23

 41 وكالة خًنيونس مدرسة ذكور خانيونس اإلعدادية "أ" لمبنيف  .25

 41 وكالة خًنيونس مدرسة أحمد عبد العزيز اإلعدادية "أ"  .26

 831 المجموع
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 ( 8ممَؽ رقـ ) 
 َسًب المتوسطًت الَسًبية واالنَراؼ المعيًري والوزف النسبي 

 لكؿ فقرة مف فقرات مقيًس السمًت القيًدية

 الفقرات ـ
الوسط 

 الَسًبي

االنَراؼ 

 المعيًري

الوزف 

 يالنسب

 92.03 0.639 4.602 أفضؿ أف أعمؿ بروح الفريؽ مع اآلخريف 9

 93.31 0.572 4.666 أشعر بالسعادة لتقديـ المساعدة لآلخريف 1

 84.89 0.825 4.244 اآلخريف مع عبلقات استطيع تكويف 3

 58.26 1.246 2.913 أتردد بالحديث أماـ الغرباء 4

 88.98 0.82 4.449 جاتيـأحب أف أساعد اآلخريف في احتيا 5

 66.5 1.387 3.325 أفضؿ العمؿ بمفردي عند التعامؿ مع اآلخريف 6

 66.29 1.271 3.315 أجد صعوبة في تكويف األصدقاء 7

 75.36 1.176 3.768 أتصؼ باليدوء واالتزاف عند مواجية الصعوبات 8

 67.51 1.298 3.376 أتقبؿ النقد مف اآلخريف بصدر رحب 9

 73.1 1.28 3.655 يؿ في الرد عمى زميمي عندما يسي  ليأتم 91

 89.01 0.885 4.45 أشعر بالسرور مع اآلخريف 99

 86.32 1.01 4.316 أراعي مشاعر اآلخريف عندما أتحدث 91

 74.11 1.132 3.705 أتحكـ في ردود افعالي في المواقؼ المختمفة 93

 76.7 1.121 3.835 يأتحمؿ مسئولية أفعالي المترتبة عمى إنفعال 94

 68.21 1.409 3.411 أتسرع في الحكـ عمى االخريف 95
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 84.31 1.132 4.215 اتكمـ بصوت واضح أماـ األخريف 96

 77.92 1.262 3.896 اتكمـ في االذاعة المدرسية بجرأة وبدوف ضعؼ 97

 61.89 1.351 3.095 أستطيع حؿ مشكبلتي بصعوبة 98

 82.44 1.135 4.122 استغؿ وقتي  بشكؿ مناسب 99

 86.53 0.989 4.327 اسعى ألف أحتؿ مكانة مرموقة في المجتمع 11

 92.27 0.812 4.614 الخارجي ونظافتو بمظيري اىتـ 19

 87.85 0.869 4.392 اتكمـ أف قبؿ افكر 11

 79.63 1.028 3.982 لدي القدرة عمى اقناع االخريف بأفكاري 13

 78.93 1.09 3.947 حداثأسعى إلى معرفة تفاصيؿ األ 14

 82.81 0.971 4.14 أجيد ميارة الحوار مع اآلخريف 15

 81.68 1.116 4.084 الجديدة مف اآلخريف األفكار أتقبؿ 16

 66.9 1.423 3.345 أتخذ قراري بشكؿ متسرع 17

 66.08 1.229 3.304 لدى القدرة عمى تغير أراء اآلخريف 18

 80.46 1.026 4.023 متنوعة لحؿ المشكبلت لدى القدرة عمى ايجاد أفكار 19

 79.6 1.09 3.98 أفيـ الحركات والتمميحات التي تصدر عف األخريف 31

 78.33 1.087 3.916 الدرجة الكمية
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 ( 9ممَؽ رقـ ) 

 َسًب المتوسطًت الَسًبية واالنَراؼ المعيًري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات

 مقيًس المسئولية االجتمًعية 

 الفقرات ـ
الوسط 

 الَسًبي

االنَراؼ 

 المعيًري

الوزف 

 النسبي

 86.32 0.984 4.316 أبذؿ قصارى جيدي إلنجاز العمؿ الذي أقـو بو 9

 77.07 1.299 3.853 أشعر بالضيؽ إذا تأخرت عف المدرسة 1

 64.06 1.471 3.203 ال أبالي إذا وقعت مني فضبلت أثناء االستراحة 3

 82.81 1.138 4.14 دوات المدرسية بعنايةأستخدـ األ 4

 87.66 1.001 4.383 أساعد أسرتي في أعماؿ البيت 5

 83.91 1.141 4.195 احرص عمى االلتزاـ بالزي المدرسي 6

 87.91 0.902 4.395 أعتذر عندما أخط  بحؽ زميمي 7

 87.57 0.895 4.379 أحرص عمى تكويف صداقات مع األخريف 8

 83.45 0.946 4.173 عماؿ التطوعية بصدر رحبأشارؾ في األ 9

 79.3 1.159 3.965 أحرص عمى حضور احتفاالت  مدرستي 91

في المناسبات  أشارؾ زمبلئي في زيارة المعمميف 99

 جتماعيةاال
4.014 1.115 80.27 

 78.63 1.166 3.931 أشارؾ في فعاليات اإلذاعة المدرسية 91

 85.8 0.993 4.29 أشارؾ في نظافة فصمي 93
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 88.58 0.996 4.429 أشعر بالفخر عندما تفوز مدرستي بدوري كرة القدـ 94

 91.08 0.86 4.554 أحافظ عمى أسرار أصدقائي 95

 86.38 0.985 4.319 عندما أخط  أشعر بالندـ 96

 87.02 0.992 4.351 أحث زمبلئي لصبلة في المسجد 97

 86.41 1.008 4.321 أحافظ عمى اليدوء أثناء شرح الدرس 98

 81.44 1.095 4.072 أبمغ مدرسي إذا رأيت شيئا غير مقبوؿ 99

 84.34 1.082 4.217 اقدـ النصيحة لزميمي إذا لـز األمر 11

 65.22 1.554 3.261 أشعر بالسعادة عندما أتحدث عف أخطاء األخريف 19

 85.07 1.164 4.253 التـز بقوانيف ونظاـ المدرسة 11

 82.74 1.088 4.137 ميةالدرجة الك

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ
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