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مدى مساهمة األنشطة الطالبية يف تنمية املسؤولية
االجتماعية لدى طالبات الكليات اإلنسانية يف جامعة امللك
سعود
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مساىمة األنشطة

الطالبية ميدانان فعَّاالن كخصبان في تنمية العالقات كالقيـ

الطالبية في تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات

االجتماعية كالخمقية مف خالؿ الخبرات العممية التي تكجد في

اإلنسانية في جامعة الممؾ سعكد .كلتحقيؽ ىذه األىداؼ تـ تطكير

األنشطة الجماعية ،إذ انيا تقدـ فرصان كاسعة كمنظمة كىادفة

استبانة تـ تكزيعيا عمى عينة مف الطالبات بمغت ( )426طالبة ،كبعد

لتنمية كتكثيؽ العالقات اإلنسانية بيف الطالب ،كاكسابيـ عادات

تحميؿ البيانات تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا كجكد أثر

كميارات كقيـ كأساليب تفكير الزمة لمكاصمة التعميـ ،كتحقيؽ

لألنشطة الطالبية في تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات

المكاطنة الصالحة ليؤالء الطالب.

الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ سعكد كما كجدت الدراسة أف ىناؾ

 .2مشكمة الدراسة

معكقات تحد مف مشاركة الطالبات في األنشطة الطالبية كتكصمت

جدا
تشكؿ المسؤكلية االجتماعية أحد أىـ القضايا اليامة ن

أيضان إلى كجكد في أثر لألنشطة الطالبية في تنمية المسؤكلية

لككنيا تتعمؽ باإلنساف كتجدر اإلشارة إلى انو يترتب عمى تحمؿ

االجتماعية يعزل لمتغيرات المستكل التعميمي كالكمية كالمعدؿ

أمانة المسؤكلية ممارسات سكاء كانت إيجابية أك سمبية داخؿ

التراكمي.

المجتمع مف أجؿ ذلؾ تقكـ التربية داخؿ المدرسة عمى تنمية

 .1المقدمة
تعتبر المرحمة الجامعية مف أىـ المراحؿ الدراسة في حياة

المسؤكلية االجتماعية بيدؼ تحقيؽ الطمأنينة كاألماف ،كمف ىنا

الطمبة ككنيا تعمؿ عمى تحقيؽ ميكليـ استعداداتيـ كاحتياجاتيـ

فإف مشكمة الدراسة جاءت لتحاكؿ التكصؿ لإلجابة عف السؤاؿ

إذ مف خالليا يمكف تجسيد المبادئ التربكية فضالن عف الصفات

التالي:

الخمقية كاالجتماعية كتعزيز الميارات كالعادات اإليجابية

ما مدل مساىمة األنشطة الطالبية في تنمية المسؤكلية

كاألىداؼ .كيحتاج الطالب في ىذه المرحمة إلى اشباع حاجاتو

االجتماعية لدل طالبات الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ

الضركرية مف خالؿ ممارسة األنشطة المختمفة ،حيث أف النشاط

سعكد؟

يمثؿ السعادة الحقيقية لمفرد ،كمف المعركؼ أنو ال تخمك جامعة

أ .أسئمة الدراسة

مف كجكد ىيئات أك دكائر رسمية أك طالبية تيدؼ إلى تسييؿ

 .1ما دكر األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية المسؤكلية

األنشطة الطالبية .كقد أكلى المسؤكلكف التربكيكف في مختمؼ

االجتماعية مف كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة

دكؿ العالـ المتقدـ اىتمامان كبي انر بالنشاط الطالبي كدكره الفعاؿ

الممؾ سعكد؟
 .2ما كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤكلية

في تحقيؽ أىداؼ التربية بصفة عامة ،كتؤكد التربية الحديثة
عمى أىمية األنشطة المختمفة لتمبية حاجات الطالب كميكلو ليذه

االجتماعية لدل طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد؟

األنشطة مف كظائؼ متعددة في العممية التربكية كتعتبر األنشطة

 .3ىؿ ىناؾ معكقات تحد مف مساىمة األنشطة الطالبي ػ ػ ػ ػ ػ ػة في
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 -2التعرؼ عمى دكر األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية

اكتساب كتنمية حس المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات
اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد؟

حس المسؤكلية

 .4ىؿ ىناؾ اختالؼ في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

بجامعة الممؾ سعكد.

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ دكر األنشطة الطالبية في اكتساب

 -3الكشؼ عف المعكقات التي تحد مف مساىمة األنشطة

كتنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ (المستكل الدراسي،

الطالبية في اكتساب كتنمية حس المسؤكلية االجتماعية لدل

الكمية ،المعدؿ التراكمي)؟

طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد.

 .5ىؿ ىناؾ اختالؼ في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

 -4التعرؼ عمى اختالؼ كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

بجامعة الممؾ حكؿ كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ دكر األنشطة الطالبية في اكتساب

تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل باختالؼ (المستكل الدراسي،

كتنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ (المستكل الدراسي،

الكمية ،المعدؿ التراكمي)؟

الكمية ،المعدؿ التراكمي).

 .6ىؿ ىناؾ اختالؼ في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

 -5التعرؼ عمى اختالؼ كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ المعكقات التي تحد مف مساىمة

بجامعة الممؾ حكؿ كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى

األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية حس المسؤكلية االجتماعية

تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل باختالؼ (المستكل الدراسي،

لدل باختالؼ (المستكل الدراسي ،الكمية ،المعدؿ التراكمي)؟

الكمية ،المعدؿ التراكمي).

ب .أهمية الدراسة

 -6التعرؼ عمى اختالؼ كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

تعمؿ األنشطة الطالبية في تحقيؽ الكثر مف األىداؼ التي تأتي

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ المعكقات التي تحد مف مساىمة

في مقدمتيا األىداؼ التربكية كتمييا األىداؼ االجتماعية مف

األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية حس المسؤكلية االجتماعية

خالؿ ممارسة الطمبة ليذه األنشطة مع بعضيـ البعض في

لدل باختالؼ (المستكل الدراسي ،الكمية ،المعدؿ التراكمي).

التعاكف كمؤازرة بعضيـ البعض كتكمف أىميتيا مف ما يمي:

د .التعريفات اإلجرائية

 -1أىمية المكضكع الذم تتناكلو كالمتمثؿ في تحديد أثر

االنشطة الطالبية :كيقصد بيا جميع االنشطة سكاء كانت

األنشطة الطالبية عمى تنمية حس المسؤكلية االجتماعية في

الثقافية اك االجتماعية اك الرياضية اك الفكرية التي تتـ في

جامعة.

الجامعة مف خالؿ لجاف النشاط الطالبي

 -2تكمؿ ىذه الدراسة الدراسات السابقة التي عالجت مكضكع

المسؤكلية االجتماعية :كتشير الى الشعكر الذم يمتمكو الفرد في

األنشطة الطالبية.

المجتمع نحك الجماعة التي يعيش بينيا.

 -3تحاكؿ ىذه الدراسة اعطاء صكرة كاضحة عف كاقع األنشطة

طالبات الكميات االنسانية :كيقصد بيـ الطالبات الممتحقات

الطالبية في جامعة الممؾ سعكد.

بالكميات االنسانية في جامعة الممؾ سعكد في العاـ الدراسي

ج .أهداف الدراسة

2016/2015

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

ه .محددات الدراسة

 -1الكشؼ عف أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية حس

الحدكد المكضكعية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى معرفة مدل

المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة

مساىمة األنشطة الطالبية في تنمية المسؤكلية االجتماعية.

الممؾ سعكد.

الح ػ ػدكد البشري ػ ػة :اقتصػ ػ ػرت ى ػ ػذه الدراسػ ػ ػة عمى طالبات الكميات
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كيعرؼ اليماني كعسكر [ ]5األنشطة الطالبية بأنيا " تمؾ

الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ االداة في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ

البرامج التي تنظميا المدرسة بالتكامؿ مع البرنامج التعميمي

1436/1435ىػ.

الذم يقبؿ عميو الطالب برغبة كيزاكلو بشكؽ كميؿ تمقائي بحيث
يحقؽ أىدافان تربكية معينة سكاء ارتبطت ىذه األىداؼ بتعميـ

 .3االطار النظري والدراسات السابقة

المكاد الدراسية أك باكتساب خبرة أك ميارة أك اتجاه عممي أك

مفيكـ األنشطة الطالبية
يعرؼ سالمة [ ]1النشاط بأنو "تمؾ البرامج التي تضعيا أك

عممي داخؿ الفصؿ أك خارجو كأثناء اليكـ الدراسي كيؤدم إلى

تنظميا األجيزة التربكية ،لتككف متكاممة في البرنامج التعميمي

نمك الخبرة لمطالب كتنمية ىكاياتو كقدراتو المختمفة كمرددكىا

التي يقبؿ عمييا الطالب في رغبة ،كيزاكلكنيا بشكؽ كميؿ

لمطالب المشاركيف فييا "دراسة ميدانية تقكيمية " كيعرؼ عبد

تمقائي ،بحيث تحقؽ أىدافان تربكية معينة ،سكاء ارتبطت ىذه

الحميد [ ]6األنشطة الطالبية بأنيا "تمؾ األنشطة كالبرامج التي

األىداؼ بتعميـ المكاد الدراسية أـ اكتساب خبرة أـ اكتساب ميارة

تيتـ بالمتعمـ كممارستو لمجيكدات متنكعة ،ذىنية ،كبدنية

أـ اكتساب اتجاه عممي أـ اكتساب اتجاه عممي ،داخؿ الصؼ

تتناسب مع ميكلو كقدراتو كحاجاتو كاىتماماتو داخؿ المدرسة

أك خارجو أثناء الدكاـ المدرسي ،أك بعد انتياء الدراسة ،عمى أف

كخارجيا ،مما يؤدم إلى نمكه المكتمؿ في مختمؼ الجكانب

يؤدم إلى نمك خبرة الطالب ،كتنمية ىكاياتو ،كتنمية قدراتو في

المعرفية كالميارية كالعاطفية".
كاألنشطة الطالبية تتضمف كؿ الخبرات التي يمر بيا

االتجاىات التربكية المرغكبة”.
كتعرؼ النشاطات المدرسية بأنيا "البرامج كالتماريف كالتدريبات

الفرد في المدرسة كالممعب كالنادم كاألسرة كالشارع كالمنزؿ،

التي تيتـ بالمتعمميف كتعنى بصقؿ مكاىبيـ ،كبما يبذلكنو مف

كتمثؿ المدرسة المكاف الذم تتـ فيو ممارسة أرقى أنكاع األنشطة

جيد عقمي كبدني في ممارسة ما يتناسب مع قدراتيـ كميكليـ
كاىتماماتيـ داخؿ المدرسة كخارجيا ،بحيث يساعد عمى أثراء

الطالبية تنظيمان كخبرةن [ .]7كلكي تحقؽ األنشطة الطالبية
أىدافيا ينبغي ربطيا بعنصريف ىما :تكجيييا نحك فعاليات

الخبرة كاكتساب ميارات متعددة تخدـ مطالب النمك لدييـ،

المنياج كتحقيؽ متطمباتو ،كتكجيييا نحك الحياة بشكؿ عاـ

كتحقؽ متطمبات تقدـ المجتمع كتأكيد قيمو" ].[2

فتككف مرتبطة بالبيئة االجتماعية كالطبيعية التي يعيشيا الطمبة
].[8

كما عرؼ الجرجاكم ]3[ ،النشاط المدرسي بأنو "
مجمكعة مف األساليب التربكية كالكسيمة المكجية لممتعمميف

كيرل  [9] Gardner et al.أف االشتراؾ في األنشطة

بغرض إكسابيـ مجمكعة مف الميارات كالخبرات كالمعارؼ

الطالبية يعمؿ عمى دعـ عالقات الطالب مع الناس كالمؤسسات

كالعمكـ في كافة جكانب الحياة االجتماعية كالتربكية كالنفسية

االجتماعية كما تشجع األنشطة الطالبية ،التنمية الصحية

كالجمالية كالقيمة مف أجؿ تيذيب سمككيـ كبناء شخصياتيـ

كاحتراـ التنكع ،كالقكاعد كالقكانيف كالمساىمة كعضك في فريؽ

لخدمة أمتيـ كأكطانيـ " .كعرفو أبك العطا ]4[ ،بأنو " عبارة عف

سكاء أكاف رياضي أـ نادم كشفي .ككجد Fredricks and

سمسمة مف الجيكد المبذكلة مف الطالب داخؿ المدرسة أك

 [10] Ecclesأف المشاركة في النشاط الطالبي يرتبط إيجابيان

خارجيا ،تعمؿ عمى تنمية شخصياتيـ كتيذيب سمككيـ ،كتعمؿ

مع النتائج األكا ديمية اإليجابية ،بما في ذلؾ تحسيف الدرجات،

عمى أف تككف ىذه الميارات كالخبرات كالمعارؼ تناسب ميكليـ

كالمزيد مف االنخراط في المؤسسة التعميمية ،كزيادة التطمعات

كرغباتيـ كقدراتيـ بما يمكنيـ مف ممارسة ىذا النشاط بشكؽ

التعميمية .كأشار  [9] Gardner, et alإلى أف المشاركة في

كميؿ تمقائي لتحقيؽ أىداؼ تربكية مخططة كمحددة".

األنشطة الطالبية المنظمة خالؿ المرحمة الثانكية يرتبط بشكؿ
244

إيجابي مع النجاح التعميمي كالى حد ما مع النجاح الميني في

كيييئ مكاقؼ تعميمية شبيية بمكاقؼ الحياة.

مرحمة الشباب .كيرل  [11] Morrisseyأف ىناؾ عالقة بيف

• يعمؿ النشاط الطالبي عمى تمبية احتياجات الطمبة االجتماعية

األنشطة الالمنيجية لممراىقيف كالتحصيؿ العممي .كأضاؼ إلى

كالنفسية.

أنيا تعمؿ عمى انخفاض في االنحراؼ كتقميؿ االنخراط في

• يحفز النشاط الطالبي المتعمميف عمى التعمـ ،كيجعميـ أكثر

السمككيات الخطرة .كقد اقترح  ،[12] Eccles,أف المشاركة

قابمية لمكاجية المكاقؼ التعميمية.

الطكعية في األنشطة الالمنيجية تزيد مف المشاركة المدرسية

• يسيـ النشاط الطالبي في تنمية القيـ االجتماعية كالسمككيات

كاإلنجاز كيحدث ىذا ألنو يعمؿ عمى تسييؿ:

كيعزز االستقاللية كالثقة بالنفس ،كالرغبة في تحمؿ المسؤكلية

أ) اكتساب ميارات التعامؿ مع اآلخريف كاألعراؼ االجتماعية

• يسيـ النشاط الطالبي في تكثيؽ الصمة بيف المتعمـ كزمالئو

اإليجابية.

كمعمميو كادارة المؤسسة التعميمية كالمجتمع ].[8

ب) العضكية في جماعات األقراف االجتماعية.

كظائؼ األنشطة الطالبية:
تؤدم األنشطة الطالبية العديد مف الكظائؼ كالمتمثمة في

ج) صالت عاطفية كاجتماعية قكية بالمدرسة.
كيرل  [13] Smith, et alأن مشاركة الطالب في النشاط

الكظائؼ التربكية حيث تساعد في تكفير الخبرات الحسية التي

الرياضي المدرسي يخمؽ شبكة اجتماعية ليؤالء الطالب

يحتاج الييا الطالب عند تعمـ المعارؼ كالمفاىيـ كيكسب النشاط

الرياضييف التي تؤكد عمى قيمة المدرسة كاألكاديمييف ،كمكاصمة

الطالبي المتعمميف مجمكعة مف االتجاىات المرغكبة مثؿ

تعميميـ بعد المرحمة الثانكية.

االتجاه نحك الدقة ،كالنظاـ كالنظافة كحب العمؿ ،كاحتراـ
اآلخريف كغير ذلؾ كتتمثؿ الكظيفة الثانية لمنشاط الطالب

كقد أكد "يكسؼ البمكشي" [ ]14أف األنشطة الطالبية ليا دكر
كبير في تنمية كابراز النكاحي اآلتية:

بالكظائؼ االجتماعية حيث يسيـ النشاط الطالبي في غرس

 -1تنمية الميارات األساسية لمتعمـ الذاتي كالمستمر.

درجة األلفة كالكد بيف الطمبة المشترككف في ممارسة نشاط ما،

 -2تنمية العالقات االجتماعية بحيث تزكد الطالبية بالميارات

كيعكدىـ عمى ركح التعاكف ،كالممارسة الديمقراطية في التعامؿ،

كالخبرات ،مف خالؿ الجماعات المختمفة.

كتقدير قيمة الكقت ،كالتدريب عمى الخدمة البيئية كاإلسياـ في

 -3تنمية القدرة عمى االعتماد عمى الذات كالتخطيط.

تطكيرىا [ ]15أما الكظائؼ السيككلكجية فتشكؿ الكظيفة الثالثة

 -4تنمية المكاطنة :كالكالء كاالنتماء كاالتجاىات السياسية.

لمنشاط الطالبي حيث يسيـ في تنمية ميكؿ كاىتمامات كاشباع

 -5إتاحة فرص المشاركة االجتماعية [.[14

احتياجات الطمبة كما يساعد في خفض مستكل التكتر كالقمؽ
لدل المتعمميف كيرفع في نفس الكقت مف معدالت اإلنجاز لدييـ

كبشكؿ عاـ فإف ممارسة الطالب لبعض األنشطة
االجتماعية كالثقافية كالفنية كالرياضية ،التي ال تتصؿ بالمقررات

[.[16

الدراسية مف العكامؿ الميمة التي تساعد عمى تنمية مياراتو

مفيكـ المسؤكلية االجتماعية:
المسؤكلية االجتماعية ىي المسؤكلية الفردية عف الجماعة،

االجتماعية ،إذ أنو مف خالؿ المشاركة في األنشطة الطمبية
يتعمـ الطالب كيفية التعامؿ كالتفاعؿ مع اآلخريف.

كمسؤكلية الفرد أماـ ذاتو عف الجماعة التي ينتمي إلييا ،أم أنيا

أىمية النشاط الطالبي:

مسؤكلية ذاتية كمسؤكلية خمقية ،مسؤكلية فييا مف األخالقية

يمكف تمخيص أىمية النشاط الطالبي بما يمي:

المراقبة الداخمية كالمحاسبة الذاتية ،كما أف فييا مف األخالؽ ما

• يسي ػ ػـ النشػ ػ ػاط الطالب ػ ػي في كش ػ ػؼ قػ ػ ػدرات كمي ػ ػكؿ المتعمميف

في الكاجب الممزـ داخميان ،إال أنو إلزاـ داخمي خاص بأفعاؿ ذات
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طبيعة اجتماعية كتعرؼ بأنيا "مسؤكلية الفرد عف نفسو

مقياس مستكل النشاط الرياضي تـ تصميمو لغايات الدراسة

كمسؤكليتو تجاه أسرتو كأصدقائو كتجاه دينو ككطنو مف خالؿ

كمقياسان آخر لقياس دافعية المشاركة في األنشطة الرياضية الذم

فيمو لدكره في تحقيؽ أىدافو كاىتمامو باآلخريف مف خالؿ

أعده كؿ مف ماركالند كانجميدك [ ]21بعد أف قاـ الباحثاف

عالقاتو اإليجابية كمشاركتو في حؿ مشكالت المجتمع كتحقيؽ

بترجمتو إلى المغة العربية .كقد أظيرت النتائج أف  %20مف

األىداؼ العامة" [.[17

طالب جامعة السمطاف قابكس الذككر ك %77مف الطالبات
اإلناث ال يمارسكف الرياضة ،في حيف أف  %45مف الذككر

كتتككف المسؤكلية االجتماعية مف ثالثة عناصر كىي:
االىتماـ كتعني االرتباط العاطفي بالجماعة التي ينتمي إلييا

ك %21مف اإلناث يمارسكف الرياضة بانتظاـ بمعدؿ مرتيف إلى

الفرد ،كالفيـ كيعني الكعي كاإلدراؾ .كالمشاركة كتعني تعبير عف

ثالثة مرات أسبكعيان ،كأف  %35مف الذككر ك %2مف اإلناث

االىتماـ كالفيـ كعامميف أساسيف متحركيف مع نا [.[18

يمارسكف الرياضة أك التمريف معظـ أياـ األسبكع .كما أجرت

تنمية المسؤكلية االجتماعية:

الدعجاني [ ]22دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة إسياـ
األنشطة الطالبية في تنمية الميارات القيادية لدل طالبات

تقكـ تنمية المسؤكلية االجتماعية عمى عدة أصكؿ ىي:
 -1المسؤكلية االجتماعية ذات طبيعة خمقية ،اجتماعية دينية

جامعو أـ القرل مف كجية نظرىف ،كالتعرؼ عمى مدل كجكد

فيي إلزاـ خمقي يضعو الفرد عمى نفسو.

فركؽ بيف استجابات الطالبات تعزل لمتغيرات (العمر – الحالة

 -2تعتبر تنميو المسؤكلية االجتماعية تنمية لمجانب الخمقي

االجتماعية – التخصص العممي – نكع النشاط – عالقة الطالبة

االجتماعي لمشخصية.

بالنشاط” عضكة أك مشتركة)” .كقد استخدمت الدراسة المنيج

 -3تعتبر تنمية المسؤكلية االجتماعية حاجة اجتماعية شأنيا

الكصفي الميداني كقد تكصمت الدراسة إلى أف إسياـ األنشطة

شأف الحاجة الفردية.

الطالبية في تنمية ميارات القيادة مجتمعو كمنفردة (ميارات

 -4تعتبر المؤسسة التعميمية المؤسسة المسؤكلة اجتماعيان عف

االتصاؿ ،كالمبادأة كاالبتكار ،كميارات اتخاذ القرار ،كميارات

تربية كتنمية المسؤكلية.

تحمؿ المسؤكلية) لدل طالبات جامعة أـ القرل كانت بدرجة

 -5يكجد في فطرة اإلنساف االستعداد لحاسة أخالقية كلذلؾ فإف

عالية .كفي ىذا السياؽ ىدفت دراسة [23] Elizabeth and

الجيد التربكم األخالقي الذم يكجو إلى تنمية المسؤكلية

 Michaelإلى التعرؼ عمى العالقة بيف نتائج المشاركة في

االجتماعية يجب أف يستند عمى ىذه الحاسية األخالقية.

األنشطة الطالبية كالقيادة بيف طالب كمية الزراعة كعمكـ الحياة

 -6تربية المسؤكلية االجتماعية تشبو التربية بشكؿ عاـ فيي

في جامعة كالية أيكا .كقد تـ جمع البيانات الكمية (أم مقدار

تنمية ال تتـ إال إذا تحركت في كسط تربكم مناسب [.[19

الكقت الذم يقضيو الطالب عمى النشاط) كجكانب المشاركة

الدراسات السابقة

النكعية (أم كيؼ يركز الطالب عمى النشاط) .كقد استخدمت
الدراسة مقياس Socially Responsible Leadership

أجرل زايد كايريف [ ]20دراسة ىدفت إلى تقصي دكافع
مشاركة طالب جامعة السمطاف قابكس في األنشطة الرياضية

)Scale (SRLS-R2لقياس القيادة .كقد كجدت الدراسة أف

كفقان لنظرية التقرير الذاتي كما ىدفت إلى تقصي العالقة بيف

عدد األندية التي شارؾ فييا الطالب كشغؿ منصب مسؤكؿ فييا

تمؾ الدكافع كمدل الممارسة الفعمية لألنشطة الرياضية .كقد

ارتبط بدرجات عالية بالقيادة .اما دراسة عرفة [ ]24فقد ىدفت

تألفت عينة الدراسة مف  263مف طالب كمية التربية بجامعة

إلى التعرؼ عمى دكر مديرم المدارس اإلعدادية بككالة الغكث

السمطاف قابكس ( 129طالب ك 134طالبة) كتـ استخداـ

الدكلية في التغمب عمى معكقات تنفيذ األنشطة الالصفية في
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مدارس ككالة الغكث بقطاع غزة .كقد اعتمدت الدراسة المنيج

كاجرل الزبكف [ ]27دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف طبيعة

الكصفي التحميمي كشممت عينة الدراسة جميع مدراء المدارس

العالقة بيف المسؤكلية االجتماعية كمنظكمة القيـ الممارسة لدل

اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة دكف استثناء ،لمعاـ

طمبة جامعة البمقاء التطبيقية الممتحقيف في الكميات الجامعية

الدراسي  .2008/2009كتكصمت الدراسة إلى أف مديرم

الكاقعة في الشماؿ األردني ،كىي كمية عجمكف الجامعية ،ككمية

المدارس اإلعدادية بككالة الغكث يركف أف مف أكثر المعيقات

الحصف الجامعية ،ككمية إربد كقد استخدمت الدراسة استبانتيف

التي تؤثر سمبان عمى تنفيذىـ لألنشطة الالصفية تكمف في عدـ

لمتعرؼ عمى ىذه العالقة ،كتألفت عينة الدراسة مف ()367

تكفر اإلمكانات المادية كالمعيقات المتعمقة بأكلياء األمكر
كالمجتمع المحمي المحيط بالمدرسة كضعؼ التعاكف كالمعيقات

طالبا كطالبة كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة ارتباط مكجبة
ن

ذات داللة إحصائية ،بيف المسؤكلية االجتماعية كمنظكمة القيـ

المتعمقة بالمعمميف كالمعيقات المتعمقة بالطمبة ،كالمعيقات

الممارسة في جميع المجاالت التي اشتممت عمييا أداة الدراسة،

المتعمقة باإلدارة المدرسية ،فيك يتعمؽ بالجانب اإلدارم .كما

كما تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

اجرل البزـ [ ]25دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر األنشطة

تعزل ألثر متغير الجنس ،كالمستكل الدراسي بيف درجات التزاـ

الالصفية في تنمية القيـ األخالقية ،االجتماعية الكطنية لدل

طالب جامعة البمقاء التطبيقية لممسؤكلية االجتماعية.

طمبة المرحمة األساسية مف كجية نظر معممييـ بمحافظات غزة.

كأجرل  [28] Martincevicدراسة ىدفت إلى الكشؼ

كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي .كتكصمت الدراسة

عف أثر األنشطة الالمنيجية المقدمة في أكقات فراغ الطالب

إلى أف لألنشطة دكر فعاؿ في تنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية

في المدرسة عمى النمك االكاديمي كالشخصي لطالب المرحمة

كبينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ

االبتدائية ،كقد تكصمت الدراسة إلى جكد عالقة ارتباطية بيف

القيـ األخالقية كاالجتماعية تعزل لمتغير الجنس كالخبرة

مشاركة طالب المرحمة االبتدائية لمنشاطات الالمنيجية كبيف

كالتخصص كالمؤىؿ العممي ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

النمك اإليجابي عمى المستكل األكاديمي كالشخصي لدل

في مجاؿ القيـ الكطنية تعزل لمتغير الجنس ،كقد كانت الفركؽ

الطالب .كىدفت دراسة  [29] Ryan & Beighleإلى التعرؼ

لصالح اإلناث كفي مجاؿ القيـ األخالقية تعزل لمتغير

عمى المعكقات التي تحد مف مشاركة طالب المرحمة المتكسطة

التخصص كما كانت الفركؽ لصالح العمكـ اإلنسانية .بينما

كالثانكية في األنشطة الالمنيجية في المدرسة .كقد استخدمت

ىدفت دراسة  [26] Meghan, et al.,إلى التعرؼ عمى

الدراسة االستبانة ،كمقاييس االتجاىات نحك المشاركة في

المسؤكلية االجتماعية لدل الطالب ذكم الدخؿ المنخفض

األنشطة الالمنيجية في عممية جمع البيانات .كتكصمت الدراسة

المشاركيف في النشاط الرياضي ،ككجدت الدراسة أنو مف المتكقع

إلى أف دعـ كضغكط الكالديف إضافة لممشاركة في األنشطة

أف تعمؿ العالقات عمى تعزيز المسؤكلية االجتماعية في برامج

الالمنيجية تعتبر مف عكامؿ التنبؤ الدالة عمى الكفاية األكاديمية

تنمية الشباب اإليجابية القائمة عمى النشاط البدني .كقد كجدت

لطالب المرحمة االبتدائية .بينما ىدفت الدراسة كنعاف [ ]30إلى

الدراسة عالقة إيجابية قكية بيف الدعـ الذاتي كالمسؤكلية

معرفة معكقات مشاركة طالبات الصفكؼ (السابع ،العاشر

االجتماعية .كما كجدت أنو كمما قؿ الدعـ العاطفي كمما كاف

كالثاني ثانكم) في مدارس شماؿ األردف في األنشطة الرياضية

لدييـ ارتباط إيجابي قكم بيف االنتماء كالمسؤكلية االجتماعية.

المدرسية .كتككنت عينة الدراسة مف  1511طالبة تـ اختيارىف

كما كجدت الدراسة العالقات االجتماعية اإليجابية مع الزمالء

بالطريقة العشكائية .كتكصمت الدراسة إلى أف معكقات المشاركة

كالمكظفيف تعمؿ عمى تسييؿ المسؤكلية االجتماعية.

في األنشطة الرياضية المدرسية تقع في مجمكعتيف ىما
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المعكقات المرتبطة بكؿ مف الجانب الديني ،كالتسييالت

ىدفت دراسة الصمادم كالزعبي [ ]35إلى التعرؼ عمى أثر

كاإلمكانات الرياضية ،كالتحصيؿ األكاديمي كالمعكقات المرتبطة

اإلرشاد الجمعي بطريقة العالج الكاقعي التي طكرىا )(Glasser

بكؿ مف الجانب النفسي ،كاالجتماعي ،كالصحي .كأظيرت

في تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل عينة خاصة مف الطالب

النتائج كجكد فركؽ في أثر كؿ مف الصؼ الدراسي ،كالمكقع

األيتاـ ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر لمبرنامج اإلرشادم

الجغرافي ،كالمعدؿ التراكمي في مشاركة الطالبات في األنشطة

الجمعي المستند لنظرية العالج بالكاقع في تنمية المسؤكلية

الرياضية المدرسية .كأجرت مشرؼ [ ]31دراسة ىدفت إلى

االجتماعية لدل أفراد المجمكعة التجريبية .كفي ىذا السياؽ

الكشؼ عف العالقة بيف مستكل التفكير األخالقي كبيف مستكل
المسؤكلية االجتماعية لدل طمبة الجامعة اإلسالمية بغزة،

التعرؼ عمى الدكر التربكم
ىدفَت دراسةُ المجمي [ ]36إلى
ُّ
ِ
المعاىد العمميَّة ،كمعكقاتو ،كقد استخدمت
الطالبي في
لمنشاط
ِّ

كعالقة ذلؾ ببعض المتغيرات مثؿ (الجنس ،كالكمية ،كالمستكل
الدراسي ،كمستكل تعميـ الكالديف ،كمستكل األسرة االقتصادم،

سحي ،كتككف مجتمع البحث مف
المنيج
الدراسة
الم َّ
َّ
َ
الكصفي َ
جميع معممي المعاىد العممية بمدينة الرياض ،كتكصمت الدراسة

كحجـ األسرة) كقد تكصمت الدراسة إلى أف كجكد عالقة مكجبة

إلى أف النشاطَ الطالبي غير الصفي في المعاىد العممية بمدينة

بيف مستكل التفكير األخالقي كالمسؤكلية االجتماعية لدل طمبة

دكره التربكم في تنمية الجانب الديني كالجانب
الرياض يحقِّ ُ
ؽ َ
ٍ
جدا كفي الجانب العقمي بدر ٍ
االجتماعي بدرجة عالية ًّ
عالية.
جة

التعرؼ عمى اتجاىات طمبة المرحمة الثانكية نحك ممارسة

ٍ
كفي تنمية الجانب الجسمي بدر ٍ
قميمة .اما دراسة السبيعي
جة

األنشطة الرياضية في مدارس محافظات قطاع غزة ،ككذلؾ

[ ]37فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤدية إلى ضعؼ

معرفة الفركؽ في تمؾ االتجاىات تبعان لعدة متغيرات .كتككنت

مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية ككسائؿ التغمب عمييا،

عينة الدراسة مف ( )208طالبان كطالبةن كقد تـ استخداـ المنيج

كقد استخدمت الدراسة االستبانة لجمع المعمكمات كتككنت عينة

الكصفي ،كما تـ استخداـ مقياس (كنيكف) حيث قاـ باقتباسو

الدراسة مف ( )1200طالبان مف كميات مختمفة في الجامعة،

محمد حسف عالكم [ ]33كقد تكصمت الدراسة إلى أف اتجاىات

كتكصمت الدراسة إلى أف نسبة الطالب غير المشاركيف في

طمبة المرحمة الثانكية نحك ممارسة األنشطة الرياضية في

تركحت ما بيف ( )%65.4إلى
األنشطة الطالبية عالية جدان ا

مدارس محافظات قطاع غزة كانت إيجابية بدرجة كبيرة جدان.

( )%93.6مكزعة عمى مختمؼ األنشطة ،كما جاء كاقع مشاركة

كتكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ في جميع اإلبعاد لمتغير الجنس.

الطالب في األنشطة الطالبية ضعيؼ بصفة عامة ،كأف

كاجرل مكسى [ ]34دراسة ىدفت إلى تقكيـ األنشطة الطالبية

األنشطة الطالبية األكثر ممارسة في الجامعة ىي األنشطة

بكمية المعمميف بجامعة الممؾ سعكد ،كبالتالي التعرؼ عمى أبرز

االجتماعية يمييا األنشطة الرياضية يمييا األنشطة الثقافية.

الصعكبات التي تكاجو تمؾ األنشطة ،كالتكصؿ إلى بعض

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

الجامعة اإلسالمية بغزة .في حيف ىدفت دراسة جابر [ ]32إلى

المقترحات التي قد تزيد مف مستكل تفعيؿ تمؾ األنشطة بالكمية.

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في متغيراتيا

كاستخدمت الدراسة االستبانة كالتي طبقت عمى عينة مككنة مف

المستقمة ككذلؾ في التغيرات التابعة ،كما اختمؼ في اىدفاىا

( )362طالبان مف شعب متنكعة كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة

عف أىداؼ الدراسات السابقة ككذلؾ اختمفت في عينتيا ،كتميزت

مف النتائج كاف مف أىميا أف مف أكثر الصعكبات التي تكاجو

الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في ربطيا األنشطة

األنشطة الطالبية ضعؼ عكامؿ الجذب في األنشطة كعدـ

الطالبية كتأثيرىا عمى تنمية المسؤكلية االجتماعية كىذا ما لـ

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس الطالب لممارسة األنشطة .بينما

تتناكلو ايمف الدراسات السابقة.
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الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 1436-1435ق كالمنتظميف

 .4الطريقة واإلجراءات

عمى مقاعد الدراسة.

أ .منهج الدراسة
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم يتناسب مع

كقد قامت الباحثة بتكزيع ( )509استبانة عمى الطالبات

أىداؼ الدراسة كأسئمتيا حيث يتـ خالليا كصؼ الظاىرة

كتـ استرداد  447استبانة كاستبعدت الباحثة ( )21استبانة لعدـ

المطمكب دراستيا كجمع معمكمات دقيقة عنيا.

صالحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي ألسباب متعددة أىميا :نقص في

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

المعمكمات التي تحتاجيا الدراسة ،كعدـ صالحية بعضيا

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الكميات اإلنسانية
في جامعة الممؾ سعكد في مرحمة البكالكريكس كالماجستير

كبناء عميو تككنت عينة الدراسة الفعمية مف
لمتحميؿ اإلحصائي،
ن

( )426طالبةن تـ اختيارىف بالطريقة العشكائية كالجدكؿ ( )1يبيف

كالدكتك اره خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي -1435

التك اررات كالنسب المئكية ألفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

1436ق ،كالبالغ عددىـ ( )1018طالبةن ،كفقان إلحصائيات

(المستكل الدراسي ،الكمية ،كالمعدؿ التراكمي).

كحدة القبكؿ كالتسجيؿ في الجامعة كالمسجميف في الفصؿ
جدول 1
التوزيع التكراري لوصف عينة الدراسة
الخيارات
المستكل التعميمي
الكمية

المعدؿ التراكمي

التكرار

النسبة المئوية

بكالكريكس

414

97.2

ماجستير

12

2.8

اآلداب

36

8.5

التربية

270

63.4

المغات كالترجمة

48

11.3

إدارة األعماؿ

48

11.3

الحقكؽ كالعمكـ السياسية

24

5.6

أقؿ مف 2

6

1.4

مف 3 – 2

36

8.5

مف 4 – 3

78

18.3

مف 5- 4

306

71.8

 -1المستكل التعميمي :تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ ()1

 -3المعدؿ التراكمي :أشارت البيانات الكاردة في الجدكؿ ()1

إلى أف المستكل التعميمي ألفراد عينة الدراسة قد تكزع إلى

أف نسبة الطالبات المكاتي يبمغ معدليف التراكمي أقؿ مف ()2

فئتيف ،كقد بمغ الذيف يدرسكف في مستكل البكالكريكس ()414

بمغت ( )%1.4بينما كانت نسبة الطالبات المكاتي يتراكح

كبنسبة ( )97.2كبمغ عدد أفراد عينة الدراسة الذيف يدرسكف

معدليف التراكمي ما بيف ( )3-2بمغت ( )%8.5ككانت نسبة

لمستكل الماجستير ( )12كبنسبة .%2.8

الطالبات المكاتي يتراكح معدليف التراكمي ما بيف ()4-3

 -2الكمية :أشارت البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )1أف نسبة

( )%18.3كنسبة الطالبات المكاتي يتراكح معدليف التراكمي ما

طالبات اآلداب بمغت ( )%8.5بينما بمغت نسبة طالبات التربية

بيف .)%71.8( 5-4

( )%63.4كبمغت نسبة طالبات المغات كالترجمة ()%11.3

ج .أداة الدراسة

كنسبة طالبات إدارة األعماؿ( )%11.3كنسبة طالبات الحقكؽ

استخدمت الدراسة االستبانة لقياس تغيرات الدراسة كقد

كالعمكـ السياسية (.)%5.6

تككنت االستبانة مف قسميف اشتمؿ القسـ االكؿ منيا عمى
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1

المعمكمات الديمكغرافية الفراد عينة الدراسة بينما اشتمؿ القسـ

كاقتراحاتيـ بشأف مفردات االستبانة .كقد أخذت الباحثة بغالبية

الثاني عمى ( )34فقرة قيس متغيرات الدراسة

مالحظات المحكميف حتى استقرت عمى كضعيا النيائي،

صدؽ أداة الدراسة:

كشرعت بتكزيعيا عمى افراد عينة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:

اختبرت الباحثة صدؽ أداة الدراسة ،فمف أجؿ التحقؽ مف
صدؽ األداة تـ استخداـ أسمكب الصدؽ الظاىرم Face

لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة كتـ تطبيؽ معادلة كركنباخ ألفا

 Validityكذلؾ مف خالؿ عرض األداة عمى مجمكعة مف

) (Chronbach Alphaعمى جميع مجاالت األنشطة

المحكميف ،مف أصحاب الخبرة كالتخصص إلبداء آراءىـ

الطالبية ،كما ىك مبيف في جدكؿ رقـ (.)2

جدول 2
معامالت الثبات (كرونباخ ألفا) لمتغيرات الدراسة واألداة ككل
المجال

عدد الفقرات

معامل الثبات

دكر األنشطة الطالبية

17

.944

كاقع أثر ممارسة األنشطة

19

.959

معكقات ممارسة األنشطة

11

.939

األداة ككؿ

45

.891

طكؿ الفئة= (القيمة العميا – القيمة الدنيا  /عدد المستكيات(

يظير جدكؿ ( )2أف جميع قيـ معامالت الثبات بطريقة
(كركنباخ ألفا) كانت مقبكلة ألغراض التطبيؽ ،حيث تراكحت

طكؿ الفئة = .3331 = 3/4 = 3/1-5

بيف ( )0.959-0.939كأشارت الدراسات إلى قبكؿ معامالت

منخفضة = مف 3332 = 3331+1

الثبات كجميعيا قيـ مقبكلة ألغراض التطبيؽ ،إذ أشارت معظـ

متكسطة = مف 6733 = 3331+ 3432

الدراسات إلى أف نسبة قبكؿ معامؿ الثبات ىك (.)0.60

مرتفعة = مف 5 = 3331+ 6733

تصحيح المقياس :تـ اعتماد ليكرت الخماسي ،كذلؾ عمى النحك

 .5النتائج

التالي :تـ إعطاء اإلجابة مكافؽ بشدة ( )5درجات ،كاإلجابة

نتائج السؤاؿ األكؿ :لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة االكؿ كالذم

مكافؽ ( )4درجات ،كاإلجابة محايد ( )3درجات ،كاإلجابة غير

ينص عمى" ىؿ ىناؾ دكر األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية

احدة.
مكافؽ ( )2درجتاف ،كغير مكافؽ بشدة ( )1درجة ك ّ

المسؤكلية االجتماعية مف كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

كقد تـ تقسيـ تدريج المقياس إلى ثالثة مستكيات :عالية،

بجامعة الممؾ سعكد؟

متكسطة ،منخفضة ،كلتحديد االنتقاؿ المئيني لمفئة تـ استخداـ

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك

المعادلة التالية:

مكضح في الجدكؿ رقـ (.)3
جدول 3

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتوزيع التكراري الستجابات أفراد عينة الدراسة حول الفقرات التي تقيس دور األنشطة
الفقرات

الرقم

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الموافقة

15

تكسب الطالبات كيفية االستفادة مف كقت الفراغ

4.620

.5410

1

مرتفعة

9

تنمي عمؿ الخير في الطالبات

4.592

.5717

2

مرتفعة

2

تغرس األنشطة الطالبية المعايير االجتماعية كالتعاكف في نفكس الطالبات

4.577

.5738

3

مرتفعة

17

تكسب الطالبة حب العمؿ التطكعي

4.479

6256

4

مرتفعة

6

تعمؽ األنشطة الطالبية الشعكر بالمسؤكلية االجتماعية

4.465

.7669

5

مرتفعة
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تغرس ركح التعاكف بيف الطالبات بالجامعة

4.451

.6462

6

مرتفعة

12

تزيد مف انتماء الطالبات لممؤسسة التعميمية

4.380

.7201

7

مرتفعة

13

تنمي المشاركة بأنشطة التنمية االجتماعية

4.380

.6798

8

مرتفعة

14

تزيد مف كعي الطالبات بأدكارىف االجتماعية

4.380

.6587

9

مرتفعة

16

تزيد مف مشاركة الطالبات في دكر الخدمة االجتماعية

4.380

.7201

10

مرتفعة

7

تكسب الطالبات تحمؿ المسؤكليات االجتماعية

4.352

.7718

11

مرتفعة

3

تعزز األنشطة الطالبية ركح المحبة بيف الطالبات

4.338

.7871

12

مرتفعة

11

تزيد مف انتماء الطالبات لمجتمعيف

4.338

.8049

13

10

تكسب األنشطة الطالبية الطالبات الميارات الحياتية المتنكعة

4.310

.7808

14

مرتفعة

4

تعمؿ األنشطة الطالبية عمى التحمي باألخالؽ الفاضمة

4.254

.7831

15

مرتفعة

1

تنمي األنشطة الطالبية القيـ االجتماعية كاألمانة لدل الطالبات

4.239

.7602

16

مرتفعة

8

تنمي التعاكف داخؿ االسرة

3.768

.9202

17

مرتفعة

4.37

.51963

المتكسط العاـ

مرتفعة

يتضح مف الجدكؿ ( )3أف المتكسطات الحسابية إلجابات

الفقرة رقـ ( )15كالتي تنص "تكسب الطالبات كيفية االستفادة

عينة الدراسة لفقرات دكر األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية

مف كقت الفراغ " بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي ()4.62

المسؤكلية االجتماعية مف كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

كدرجة مكافقة مرتفعة ،كجاءت أدنى فقرة في ىذا المجاؿ الفقرة

بجامعة الممؾ سعكد تراكحت ما بيف ()4.62 – 3.768

رقـ ( )8كالتي تنص " تنمي التعاكف داخؿ األسرة " بالمرتبة

كجميعيا بدرجة مكافقة مرتفعة كبدراسة أم الفقرات أكثر تأثي انر

األخيرة ،كبمتكسط حسابي ( ،)4.37كبدرجة مكافقة مرتفعة.

مف كجية نظر عينة الدراسة جاءت أعمى فقرة في ىذا المجاؿ
جدول 4
نتائج تحميل دور األنشطة الطالبية في اكتساب وتنمية المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة  Tالمحسوبة

قيمة  Tالجدولية

درجات الحرية

الداللة المعنوية

4.3710

.51963

54.455

1.96

425

0.000

نتائج السؤاؿ الثاني :لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثاني كالذم

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )5إلى أف قيمة T
المحسكبة تساكم ( )54.555كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية

ينص عمى" ما كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية

( .)1.96كأف الداللة المعنكية  0.000كىي أقؿ مف الداللة

المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة

اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني أف ىناؾ دكر لألنشطة الطالبية

الممؾ سعكد؟
تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك

في اكتساب كتنمية المسؤكلية االجتماعية مف كجية نظر

مكضح في الجدكؿ رقـ (.)5

طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد.

جدول 5

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتوزيع التكراري الستجابات أفراد عينة الدراسة حول الفقرات التي تقيس واقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

درجة

الرقم

المتوسط

الفقرات

22

استمتعت الطالبات بالمشاركة مع بعضيف البعض في األنشطة

4.535

.5530

1

مرتفعة

31

نظمت برامج كحمالت تكعكيو اجتماعية.

4.451

.6240

2

مرتفعة

30

تفاعمت أنشطتيا مع األنشطة الثقافية في المجتمع

4.366

.6771

3

مرتفعة

19

نمت اإلحساس بأىمية المشاركة االجتماعية

4.324

.7281

4

مرتفعة

20

دعمت االتجاىات اإليجابية نحك العمؿ التطكعي

4.324

.7659

5

مرتفعة
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21

دعمت القيـ كالمبادئ اإليجابية في أداء الكاجبات كااللتزامات المجتمعية

4.324

.7659

5

مرتفعة

24

نمت الكعي بدكر الطالبة في التنمية االجتماعية

4.324

.6459

5

مرتفعة

25

تـ التركيز في برامج األنشطة عمى المنفعة االجتماعية

4.282

.7549

8

مرتفعة

29

أسيمت في أحياء المناسبات الكطنية

4.254

.7270

9

مرتفعة

26

اىتمت بغرس قيـ المحافظة عمى الممتمكات العامة

4.225

.9234

10

مرتفعة

23

غرست األنشطة الميارات الحياتية التي تحتاجيا الطالبة لمقياـ بكاجباتيا

4.211

.8044

11

مرتفعة

27

كفرت أنشطة خاصة لبعض فئات المجتمع

4.113

.9287

12

مرتفعة

28

أسيمت في االعماؿ الخيرية لدعـ ذكم االحتياجات الخاصة

4.085

.9905

13

مرتفعة

18

قدمت األنشطة دكرات تدريبية لعضكاتيا لتنمية أدكارىف االجتماعية

4.014

1.0289

14

مرتفعة

32

شاركت في الميرجانات المحمية التي تستيدؼ المصمحة الكطنية

3.986

1.0289

15

مرتفعة

33

أصبحت حماية البيئة مف أىـ مرتكزات كقيـ األنشطة الطالبية

3.676

1.0328

16

مرتفعة

34

نظمت برامج كحمالت تكعكيو لحماية البيئة

3.606

1.1207

17

متكسطة

4.1823

.60174

المتكسط العاـ

مرتفعة

يشير الجدكؿ ( )5أف المتكسطات الحسابية إلجابات

ىذا المجاؿ الفقرة رقـ ( )22كالتي تنص "استمتعت الطالبات

عينة الدراسة لفقرات كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى

بالمشاركة مع بعضيف البعض في األنشطة " بالمرتبة األكلى

تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات اإلنسانية

بمتكسط حسابي ( )4.535كدرجة مكافقة مرتفعة ،كجاءت أدنى

بجامعة الممؾ سعكد تراكحت ما بيف ()4.535 – 3.606

فقرة في ىذا المجاؿ الفقرة رقـ ( )34كالتي تنص "نظمت برامج

كجميعيا بدرجة مكافقة متكسطة كمرتفعة كبدراسة أم الفقرات

كحمالت تكعكيو لحماية البيئة ،كبمتكسط حسابي (،)3.606

أكثر تأثي انر مف كجية نظر عينة الدراسة جاءت أعمى فقرة في

كبدرجة مكافقة متكسطة.

جدول 6

نتائج تحميل واقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة  Tالمحسوبة

قيمة  Tالجدولية

درجات الحرية

الداللة المعنوية

4.1823

.60174

40.552

1.96

425

0.000

نتائج السؤاؿ الثالث :لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثالث كالذم

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )6إلى أف قيمة T
المحسكبة تساكم ( )40.552كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية

ينص عمى" ىؿ ىناؾ معكقات تحد مف مساىمة األنشطة

( .)1.96كأف الداللة المعنكية  0.000أقؿ مف الداللة

الطالبية في اكتساب كتنمية حس المسؤكلية االجتماعية لدل

اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني كجكد أثر لممارسة األنشطة

طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد؟ تـ استخراج

الطالبية عمى تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في

اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد.

الجدكؿ رقـ (.)7
جدول 7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتوزيع التكراري الستجابات أفراد عينة الدراسة حول الفقرات التي تقيس المعوقات تحد من مساهمة األنشطة
الطالبية في اكتساب وتنمية حس المسؤولية االجتماعية لدى طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود
الحسابي

االنح ارف
المعياري

الرتبة

درجة

الرقم

المتوسط

الفقرات

44

تمنع كثرة المقررات الطالبة في المشاركة باألنشطة

4.225

.9080

1

مرتفعة

39

عدـ تكفر الكقت المناسب لممارسة األنشطة الطالبية

3.958

1.1327

2

مرتفعة

42

تكجد عقبات إدارية في تبني بعد البرامج كاألنشطة

3.831

1.2346

3

مرتفعة
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الموافقة

36

قمة اقباؿ الطالبات عمى األنشطة الطالبية

3.225

1.2484

4

متكسطة

35

ضعؼ رغبة الطالبة في التعاكف مع زميالتيا باألنشطة

3.211

1.1872

5

متكسطة

43

ضعؼ درجة كعي عضكات االندية الثقافية بالمسؤكلية االجتماعية

3.211

1.2223

6

متكسطة

37

تغيب تحفيز مف قبؿ ادارة الجامعة لممشاركة في األنشطة الطالبية

3.197

1.2644

7

متكسطة

40

قمة البرامج كاألنشطة المحفزة لمطالبات

3.099

1.4273

8

متكسطة

41

تقتصر األنشطة عمى انكاع محددة

3.099

1.3459

9

متكسطة

38

قمة التمكيؿ المادم لألنشطة الطالبية مف قبؿ الجامعة

3.042

1.4002

10

متكسطة

45

تعيؽ االسرة الطالبة في المشاركة باألنشطة

2.817

1.2269

11

متكسطة

3.3560

.77978

المتكسط العاـ

يشير الجدكؿ ( )7إلى أف المتكسطات الحسابية

فقرة في ىذا المجاؿ الفقرة رقـ ( )44كالتي تنص "تمنع كثرة

إلجابات عينة الدراسة لفقرات المعكقات التي تحد مف مساىمة

المقررات الطالبة في المشاركة باألنشطة" بالمرتبة األكلى

األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات

بمتكسط حسابي ( )4.225كدرجة مكافقة مرتفعة ،كجاءت أدنى

الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد تراكحت ما بيف (2.817

فقرة في ىذا المجاؿ الفقرة رقـ ( )45كالتي تنص "تعيؽ األسرة

–  )4.225كجميعيا بدرجات مكافقة متكسطة كمرتفعة كبدراسة

الطالبة في المشاركة باألنشطة ،كبمتكسط حسابي (،)2.817

أم الفقرات أكثر تأثي انر مف كجية نظر عينة الدراسة جاءت أعمى

كبدرجة مكافقة متكسطة.

جدول 8
نتائج تحميل اختبار المعوقات التي تحد من مساهمة األنشطة الطالبية في اكتساب وتنمية حس المسؤولية االجتماعية لدى طالبات الكميات
اإلنسانية بجامعة الممك سعود

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المحسوبة  Tقيمة

الجدولية Tقيمة

درجات الحرية

الداللة المعنوية

3.3560

.77978

9.442

1.96

425

0.000

تشير نتائج الجدكؿ رقـ ( )8اف قيمة  Tالمحسكبة اكبر

طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ دكر

مف قيمتيا الجدكلية كىي دالة احصائيا كىذا يعني اف ىناؾ

األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية المسؤكلية االجتماعية

معكقات تحد مف مساىمة االنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية

باختالؼ (المستكل الدراسي ،الكمية ،المعدؿ التراكمي)؟
لقد تـ استخداـ  Independent Samples Testككذلؾ

حس المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات اإلنسانية
بجامعة الممؾ سعكد.

اختبار  ANOVAالختبار ىذا السؤاؿ كتبيف الجداكؿ التالية

نتائج اختبار السؤاؿ الرابع :ىؿ ىناؾ اختالؼ في كجية نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر

النتائج اختبار التي تـ التكصؿ الييا:
جدول 9

نتائج اختبار اختالف وجهات النظر بالنسبة لممستوى الدراسي
المستوى الدراسي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة  Tالمحسوبة

قيمة  Tالجدولية

الداللة المعنوية

بكالكريكس

4.3749

.52650

4.450

1.96

0.000

ماجستير

4.2353

.06144

المستكل الدراسي كقد جاء االختالؼ لصالح مستكل درجة

تشير نتائج الجدكؿ أعاله إلى أف قيمة  tالمحسكبة أعمى
مف قيمتيا الجدكلية كىي ذات داللة إحصائية عند مستكل = (α

البكالكريكس.

) 0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ في كجية نظر طالبات

أما بالنسبة لمتغير الكمية فقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف

الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ دكر األنشطة

األحادم  ANOVAكالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

الطالبية في اكتساب كتنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ
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جدول 11
اختب ار االختالف في وجهة نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود حول دور األنشطة الطالبية في اكتساب وتنمية المسؤولية
االجتماعية باختالف الكمية

المتغير

مصدر التباين

الكمية

متوسط مجموع المربعات

مجموع المربعات

درجات الحرية

بيف المجمكعات

11.926

5

2.385

داخؿ المجمكعات

102.829

420

.245

المجمكع

114.755

425

قيمة  Fالمحسوبة

قيمة  Fالجدولية

9.742

المعنوية

2.221

0.000

يكضح الجدكؿ ( )10أف قيمة  Fالمحسكبة لمتغير

حكؿ دكر األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية المسؤكلية

(الكمية) بمغت ( )9.742كىي أكبر مف قيمة  Fالجدكلية

االجتماعية باختالؼ الكمية كتشير نتائج اختبار شافيو الى أف

( )2.221كما أف الداللة اإلحصائية بمغت ( )0.00كىي

االختالؼ جاءت لصالح كمية التربية.

أصغر مف الداللة اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ

أما بالنسبة لمتغير المعدؿ التراكمي فقد تـ استخداـ اختبار

في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد

تحميؿ التبايف األحادم  ANOVAكالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدول 11

اختبار االختالف في وجهة نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود حول دور األنشطة الطالبية في اكتساب وتنمية المسؤولية
االجتماعية باختالف المعدل التراكمي
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط مجموع

قيمة  Fالمحسوبة

قيمة F

المعدؿ التراكمي

بيف المجمكعات

16.664

4

4.166

17.880

2.37

داخؿ المجمكعات

98.091

421

.233

المجمكع

114.755

425

المربعات

الحرية

يكضح الجدكؿ ( )11أف قيمة  Fالمحسكبة لمتغير

الجدولية

المعنوية
0.000

باختالؼ المعدؿ التراكمي ،كتشير نتائج اختبار شافيو الى أف

(الكمية) بمغت ( )17.880كىي أكبر مف قيمة  Fالجدكلية

االختالؼ جاءت لصالح المعدؿ التراكمية (.)5-4

( )2.37كما أف الداللة اإلحصائية بمغت ( )0.00كىي أصغر

نتائج اختبار السؤاؿ الخامس :لإلجابة أثر ممارسة األنشطة

مف الداللة اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ في

الطالبية عمى تنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ (المستكل

كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ

الدراسي ،الكمية ،المعدؿ التراكمي)؟ تـ استخراج المتكسطات

دكر األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية المسؤكلية االجتماعية

الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في الجدكؿ
التالي:

جدول 12
نتائج اختبار اختالف وجهات النظر بالنسبة لممستوى الدراسي عمى السؤال الخامس والذي ينص عمى "هل هناك اختالف في وجهة نظر طالبات
الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود حول واقع

المستوى الدراسي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

بكالكريكس

4.1714

.60675

ماجستير

4.5588

.09216

قيمة  Tالمحسوبة

قيمة  Tالجدولية

الداللة المعنوية

9.696

1.96

0.000

األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ

تشير نتائج الجدكؿ أعاله إلى أف قيمة  tالمحسكبة أعمى
مف قيمتيا الجدكلية كىي ذات داللة إحصائية عند مستكل = (α

المستكل الدراسي كقد جاء االختالؼ لصالح مستكل درجة

) 0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ في كجية نظر طالبات

الماجستير.

الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ كاقع أثر ممارسة
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جدول 13
اختبار االختالف في وجهة نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود حول واقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤولية
االجتماعية باختالف الكمية

المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع المربعات

قيمة  Fالمحسوبة

قيمة  Fالجدولية

المعنوية

الكمية

بيف المجمكعات

16.908

5

3.382

10.368

2.221

0.000

داخؿ المجمكعات

136.981

420

.326

المجمكع

153.889

425

يكضح الجدكؿ ( )13اف قيمة  Fالمحسكبة لمتغير

في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد

(الكمية) بمغت ( )10.368كىي أكبر مف قيمة  Fالجدكلية

حكؿ كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤكلية

( )2.221كما أف الداللة اإلحصائية بمغت ( )0.00كىي

االجتماعية باختالؼ الكمية ،كتشير نتائج اختبار شافيو الى أف

أصغر مف الداللة اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ

االختالؼ جاءت لصالح كمية ادارة االعماؿ.

جدول 14
اختبار االختالف في وجهة نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود حول واقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤولية
االجتماعية باختالف المعدل التراكمي

المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع المربعات

قيمة  Fالمحسوبة

قيمة  Fالجدولية

المعنوية

المعدؿ

بيف المجمكعات

15.273

4

3.818

11.597

2.37

0.000

التراكمي

داخؿ المجمكعات

138.615

421

.329

المجمكع

153.889

425

يكضح الجدكؿ ( )14أف قيمة  Fالمحسكبة لمتغير

نتائج اختبار السؤاؿ السادس :لإلجابة عمى السؤاؿ السادس

(الكمية) بمغت ( )11.597كىي أكبر مف قيمة  Fالجدكلية

كالذم ينص "ىؿ ىناؾ اختالؼ في كجية نظر طالبات الكميات

( )2.37كما أف الداللة اإلحصائية بمغت ( )0.00كىي أصغر

اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ المعكقات التي تحد مف

مف الداللة اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ في

مساىمة األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية حس المسؤكلية

كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ

االجتماعية لدل باختالؼ (المستكل الدراسي ،الكمية ،المعدؿ

كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤكلية

التراكمي)؟ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

االجتماعية باختالؼ المعدؿ التراكمي ،كتشير نتائج اختبار

المعيارية ككال مف قيـ  Tالمحسكبة كقيمتيا الجدكلية كما ىك

شافيو الى أف االختالؼ جاءت لصالح المعدؿ التراكمي(.)5-4

مكضح في الجدكؿ رقـ (.)15

جدول 15

نتائج اختبار اختالف وجهات النظر بالنسبة لممستوى الدراسي
المستوى الدراسي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة  Tالمحسوبة

قيمة  Tالجدولية

الداللة المعنوية

بكالكريكس

3.3636

.78969

7.027

1.96

0.000

ماجستير

3.0909

.00000

مف مساىمة األنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية حس

تشير نتائج الجدكؿ أعاله إلى أف قيمة  tالمحسكبة
أعمى مف قيمتيا الجدكلية كىي ذات داللة إحصائية عند مستكل

المسؤكلية االجتماعية باختالؼ المستكل الدراسي كقد جاء

) (α = 0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ في كجية نظر طالبات

االختالؼ لصالح مستكل درجة البكالكريكس.

الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ المعكقات التي تحد
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جدول 16

اختبار االختالف في وجهة نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود حول المعوقات التي تحد من ممارسة األنشطة الطالبية عمى
تنمية المسؤولية االجتماعية باختالف الكمي
المتغير

الكمية

مجموع المربعات

درجات

متوسط مجموع

بيف المجمكعات

8.587

5

1.717

داخؿ المجمكعات

249.834

420

.595

المجمكع

258.421

425

مصدر التباين

المربعات

الحرية

قيمة  Fالمحسوبة
2.887

قيمة F

الجدولية
2.221

المعنوية
0.000

يكضح الجدكؿ ( )16أف قيمة  Fالمحسكبة لمتغير (الكمية)

طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد حكؿ المعكقات

بمغت ( )2.887كىي أكبر مف قيمة  Fالجدكلية ( )2.221كما

التي تحد مف ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤكلية

أف الداللة اإلحصائية بمغت ( )0.00كىي أصغر مف الداللة

االجتماعية باختالؼ الكمية ،كتشير نتائج اختبار شافيو الى أف

اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني كجكد اختالؼ في كجية نظر

االختالؼ جاءت لصالح كمية التربية.

جدول 17
اختبار االختالف في وجهة نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود حول المعوقات التي تحد من مساهمة األنشطة الطالبية في
اكتساب وتنمية حس المسؤولية االجتماعية باختالف المعدل التراكمي

المتغير

المعدؿ التراكمي

درجات

متوسط مجموع

الحرية

المربعات

بيف المجمكعات

8.189

4

2.047

داخؿ المجمكعات

250.232

421

.594

المجمكع

258.421

425

مصدر التباين

مجموع المربعات

يكضح الجدكؿ ( )17أف قيمة  Fالمحسكبة لمتغير

قيمة  Fالمحسوبة
3.444

قيمة F
الجدولية
2.37

المعنوية
0.009

التي تكصمت إلى أف األنشطة الطالبية تكسب الطالب ميارات

(المعدؿ التراكمي) بمغت ( )3.444كىي أكبر مف قيمة F

القيادة مجتمعو كمنفردة (ميارات االتصاؿ ،كالمبادأة كاالبتكار،

الجدكلية ( )2.37كما أف الداللة اإلحصائية بمغت ()0.00

كميارات اتخاذ القرار ،كميارات تحمؿ المسؤكلية)

كىي أصغر مف الداللة اإلحصائية ( )0.05كىذا يعني كجكد

كجكد أثر ممارسة األنشطة الطالبية عمى تنمية

اختالؼ في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ

المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة

سعكد حكؿ المعكقات التي تحد مف مساىمة األنشطة الطالبية

الممؾ سعكد ككاف استمتاع الطالبات بالمشاركة مع بعضيف

في اكتساب كتنمية حس المسؤكلية االجتماعية باختالؼ المعدؿ

البعض في األنشطة ىك االكثر أىمية .كىذا يختمؼ مع دراسة

التراكمي كتشير نتائج اختبار شافيو الى أف االختالؼ جاءت

البزـ كدراسة الزبكف التي ترل أف األنشطة الالصفية ليا اثر في

لصالح المعدؿ التراكمي (.)4-3

تنمية القيـ األخالقية ،االجتماعية الكطنية لدل طمبة المرحمة
األساسية ،كذلؾ دراسة المجمي ترل أف االنشطة تنمي الجانب

 .6مناقشة النتائج

الديني.

مف خالؿ استعراض نتائج التحميؿ يتضح كجكد دكر
لألنشطة الطالبية في اكتساب كتنمية المسؤكلية االجتماعية مف

كجكد معكقات تحد مف مساىمة األنشطة الطالبية في

كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد

اكتساب كتنمية حس المسؤكلية االجتماعية لدل طالبات الكميات

ككانت اكساب الطالبات كيفية االستفادة مف كقت الفراغ " ىك

اإلنسانية بجامعة الممؾ سعكد ككاف منع كثرة المقررات الطالبة

االكثر أىمية .كىذا ال يتكافؽ مع نتائج دراسة الدعجاني ][22

في المشاركة باألنشطة االكثر أىمية .كىذا ال يتكافؽ مع دراسة
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عرفة التي تكصمت الى أف عدـ تكفر االمكانيات المادية

] [2العيد ،سميماف بف قاسـ ( ،)2006األنشطة الشبابية في

كالمعيقات المتعمقة بأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي تؤثر سمبا

المؤسسات التعميمية كأثرىا في بناء المستقبؿ ،جامعة الممؾ

عمى تنفيذ االنشطة.

سعكد ،كمية التربية.

كجكد فركؽ في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

] [3الجرجاكم ،زياد عمي ( )2002النشاط المدرسي كتطبيقاتو

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ دكر األنشطة الطالبية في اكتساب

التربكية ،دار المقداد ،غزة.

كتنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ (المستكل الدراسي،

] [4أبك العطا ،محمد ( )2006كاقع ممارسة المناشط المغكية

الكمية ،المعدؿ التراكمي) باختالؼ المستكل الدراسي كقد جاء

غير الصفية في مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة ،كما

االختالؼ لصالح مستكل درجة البكالكريكس.

يراىا المديركف كالمعممكف ،رسالة ماجستير ،الجامعة

كجكد اختالؼ في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

اإلسالمية ،غزة.

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ كاقع أثر ممارسة األنشطة الطالبية
عمى تنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ المستكل الدراسي

] [5اليماني عبد الكريـ كعسكر عالء ( )2010طرائؽ التدريس

كالكمية كالمعدؿ التراكمي.

العامة ،عماف ،دار زمزـ.

كجكد اختالؼ في كجية نظر طالبات الكميات اإلنسانية

] [6عبد الحميد ،آالء ( )2007األنشطة المدرسية ،ط ،1عماف،

بجامعة الممؾ سعكد حكؿ المعكقات التي تحد مف ممارسة

األردف :دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.

األنشطة الطالبية عمى تنمية المسؤكلية االجتماعية باختالؼ

] [7الحازمي ،خالد ( )2008فاعمية األنشطة التربكية في

المستكل التعميمي كالكمية كالمعدؿ التراكمي.
 .7التوصيات

المدارس االبتدائية في دكلة الككيت مف كجية نظر

لقد قدمت الدراسة بعص المعمكمات المتعمقة بأثر األنشطة

المديريف كمساعدييـ كالمعمميف ،رسالة ماجستير ،جامعة

الطالبية عمى اكتساب طالبات جامعة الممؾ سعكد لممسؤكلية

عماف العربية.

االجتماعية كبناء عميو تكصي الدراسة بما يمي:

] [8الجاكيش ،محمد اسماعيؿ ( )2008األساس في األنشطة

 -إجراء دراسات أخرل لمتعرؼ عمى عالقة األنشطة الطالبية

التربكية ،االسكندرية ،مؤسسة جكرس لمنشر.

عمى متغيرات أخرل كالتحصيؿ األكاديمي كالنمك االخالقي.

] [14البمكشي ،يكسؼ بف عبد اهلل ( )2005األنشطة الطالبية

 -دراسة أىـ المعكقات التي تحد مف مشاركة الطالبات في

في الفكر التربكم ،كرقة عمؿ مقدمة ضمف المقاء التربكم

األنشطة الطالبية ،كمحاكلة تفادم ىذه المعكقات أك التغمب

الخامس ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،مسقط ،سمطنة عماف.

عمييا.
 -إجراء دراسات مماثمة باستخداـ عينات أخرل مف الطالبات

] [15المطيرم ،عبد المطيؼ ناحي ( )2011درجة ممارسة

كفي مستكيات عممية أخرل.

األنشطة الطالبية المرافقة لممناىج في المرحمة المتكسطة

المراجع

مف كجية نظر المعمميف كعالقتيا بتحصيؿ طمبتيـ في

أ .المراجع العربية

مدارس الككيت ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األكسط،

] [1سالمة ،ياسر خالد ( ،)2005مكسكعة الصحافة كالنشاطات

الككيت.

المدرسية ،ط ،1األردف :دار عالـ الثقافة النشر كالتكزيع.
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] [16البينساكم ،عبد الرؤكؼ ،كعسؿ خالد ( ،)2008األنشطة

] [27الزبكف ،أحمد محمد عقمة ( )2012المسؤكلية االجتماعية

التربكية كتطكير العممية التعميمية ،القاىرة ،دار العمـ

كعالقتيا بمنظكمة القيـ الممارسة لدل طمبة جامعة البمقاء

لإليماف.

التطبيقية ،مجمة دراسات ،الجامعة االردنية ،مجمد  ،3عدد
 ،5ص ص 367-342

] [17قاسـ ،جميؿ ( )2008فعالية برنامج لتنمية المسؤكلية
االجتماعية لدل طمبة المرحمة الثانكية ،رسالة ماجستير،

] [30كنعاف ،عيد محمد ( )2010معكقات مشاركة طالبات
مدارس شماؿ األردف في األنشطة الرياضية المدرسية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.

مجمة جامعة دمشؽ – المجمد 26

] [18القيػسي ،خكلة عبد الكىاب كنجؼ ،أفراح أحمد (.)2011

.524-485

المسؤكلية االجتماعية ألطفاؿ الرياض األىمية ،مجمة
البحكث التربكية كالنفسية .)30(، 1 - 21.

] [31مشرؼ ،ميسكف عبد القادر  (2009).مستكل التفكير
األخالقي كعالقتو بالمسؤكلية االجتماعية كبعض المتغيرات

] [19عثماف ،سيد أحمد ) (1993المسؤكلية االجتماعية .دارسة

لدل طمبة الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير

نفسية – اجتماعية ،مقياس المسؤكلية االجتماعية

منشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

كاستعماالتو ،ط  .٣القاىرة :مكتبة األنجمك المصرية.

] [32جابر ،رمزم رسمي ( )2009اتجاىات طمبة المرحمة

] [20زايد كاشؼ كايريف ىانسكف فريز( )2015دكافع ممارسة

الثانكية ،نحك ممارسة األنشطة الرياضية في مدارس

طالب الجامعة لألنشطة الرياضية كفقان لنظرية التقرير

محافظات قطاع غزة ،مجمة الجامعة اإلسالمية (سمسمة

الذاتي ،مجمة الدراسات التربكية كالنفسية ،مجمد  ،9عدد

الدراسات اإلنسانية) المجمد السابع عشر ،العدد الثاني ،ص

( ،)2ص ص .250-240

ص .417 -385

] [22الدعجاني ،نكره بنت حمد مسرع .)2014( .مساىمة

] [33عالكم ،محمد ( )1998مدخؿ لعمـ النفس الرياضي،

األنشطة الطالبية في تنمية الميارات القيادية لدل طالبات

القاىرة ،مركز الكتب لمنشر.

جامعة أـ القرل بمكة المكرمة مف كجية نظرىف ،رسالة

] [34مكسى ،ىاني محمد .)2008( .دراسة تقكيمية لألنشطة

ماجستير ،جامعة أـ القرل.
] [24عرفة ،خضر حسني ()2010

– العدد ،ص ص

الطالبية بكمية المعمميف في جامعة الممؾ سعكد في ضكء

دكر مديرم المدارس

آراء طالبيا .مؤتمر مناىج التعميـ كاليكية الثقافية .دار

اإلعدادية بككالة الغكث الدكلية في التغمب عمى معيقات

الضيافة .جامعة عيف شمس .مج  .4ص ص -243

تنفيذ األنشطة المدرسية الالصفية ،رسالة ماجستير ،جامعة

.274

األزىر ،غزة.

] [35الصمادم كالزعبي ( )2007أثر اإلرشاد الجمعي بطريقة

] [25البزـ ،ماىر( )2013دكر األنشطة الالصفية في تنمية قيـ

العالج الكاقعي في تنمية المسؤكلية االجتماعية لدل عينة

المرحمة االساسية مف كجية نظر معممييـ بمحافظات غزه،

خاصة مف الطمبة األيتاـ ،دراسة تجريبية كمية التربية،

رسالة ماجستير ،جامعة االزىر بغزه ،فمسطيف.

جامعة عيف شمس.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
CONTRIBUTION IN THE
DEVELOPMENT OF SOCIAL
RESPONSIBILITY AMONG FEMALE
STUDENTS IN HUMANITIES
FACULTIES IN KING SAUD
UNIVERSITY
NADIA AL-MUTAIRI
ABSTRACT_ The study aimed to investigate Extracurricular Activities contribution in the
development of social responsibility among female students in humanities faculties in King Saud
University. To achieve study objectives a self-administrated questionnaire was developed and
distributed to a sample of female students amounting (426 students).Data analysis indicated that
there is an impact of extracurricular Activities contribution in the development of social
responsibility among female students in humanities faculties in King Saud University. The analysis
indicated also that there are obstacles that hinder female students in participating in
extracurricular Activities. The study also found that there are difference in extracurricular
Activities contribution in the development of social responsibility among female students in
humanities faculties in King Saud University due to differences in (education level, faculty and
accumulated average).
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