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المستخمص
ييدؼ البحث لمعرفة دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة الفاعمة لدل طمبة كمية
العمكـ كاآلداب بشركره ،كالكشؼ عف الفركؽ ذات الداللة احصائية عند مستكل ( )α≤0.05بيف
متكسطات استجابات أفراد عينة البحث حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة الفاعمة
،تعزل إلى متغير (التخصص ك الجنس)  ،كتككنت عينة البحث مف ( )051طالبا كطالبة مف

كمية العمكـ كاآلداب بشركره ثـ اختيارىـ بطريقة عشكائية خالؿ العاـ الدراسي (0440-0441ىػ)،
كلتحقيؽ ىدؼ البحث استخدمت استبانة مككنة مف ( )01فقرة مكزعة عمى اربعة محاكر ىي
(المشاركة الفاعمة ،االنتماء كالكالء لمكطف ،التطكع كالعمؿ الجماعي ،المسئكلية الشخصية
كاالجتماعية) كاداه لدراسة ،كاظيرت نتائج البحث مكافقة عينة البحث(طمبة كمية العمكـ اآلداب
بشركره) عمى دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة الفاعمة كانت بدرجة (كبيرة ) ،بمتكسط
حسابي ( ،)3.85كانحراؼ معيارم (،)1.06حيث حصؿ محكر االنتماء كالكالء لمكطف عمى درجة
مكافقة كبيرة جدا ،بمتكسط حسابي( ،)3.93كانحراؼ معيارم( )1.04مقارنة بالمحاكر االخرل،
بينما حصؿ محكر المشاركة الفاعمة عمى اقؿ مكافقة بمتكسط حسابي ( )3.79كانحراؼ معيارم
( ) 1.06كما اكدت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ()α≤0.05
حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طمبة كمية العمكـ اآلداب بشركره تعزل لمتغير
الجنس اك التخصص ،ككصت الدراسة بضركرة أف يشارؾ الطالب في األنشطة الطالبية لكي
ترسخ حقكؽ المكاطنة مف خالؿ المشاركة الفاعمة في انشطة الحياة العامة .

الكممات المفتاحية :األنشطة الطالبية – المكاطنة الفعالة .
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Abstract
The research aims to find out the role of student activities
in the development of active citizenship among students of the
Faculty of Science and Arts in its prominence, and to uncover
statistically significant differences at the level (α≤0.05) between
the average responses of the individuals of the research sample
about the role of student activities in the development of active
citizenship, attributable to the variable (specialization) And
gender), and the research sample consisted of (150) male and
female students from the College of Science and Arts in its
predicament and then randomly selected during the academic
year (1440-1441 AH), and to achieve the goal of the research, a
questionnaire was used consisting of (20) items distributed in
four axes: (Active participation Belonging and loyalty to the
homeland, volunteering and teamwork, personal and social
responsibility) as a tool for study, and the results of the research
showed the approval of the research sample (students of the
Faculty of Arts and Sciences in its prominence) on the role of
student activities in the development of active citizenship was a
(large) degree, with an average of (3.85), and a deviation
Standard (1.06), where the axis of belonging and loyalty to the
homeland obtained a very large degree of approval, with an
arithmetic mean (3.93), and a standard deviation (1.04)
compared to other axes, while the axis of active participation
obtained the least approval with a mean of (3.79) and a standard
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deviation (1.0 6) The results of the study also confirmed that
there were no statistically significant differences at the level of
(α≤0.05) about the role of student activities in developing
citizenship among students of the Faculty of Arts and Sciences
due to its predicate due to the variable of gender or
specialization, and the study recommended the necessity for
students to participate in student activities in order to
consolidate rights Citizenship through active participation in
public life activities.
Key words: Student Activities - Active Citizenship.

م0202  – العدد العاشر – أكتوبر63 اجمللد

022

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة
فرض التقدـ العممي المعاصر عمى رجاؿ التربية كالمؤسسات التعميمية مسئكلية كبرل
في بناء اسس تربكية سميمة تساعد في تحقيؽ األىداؼ المستجدة ،كاختيار الطرؽ كاألساليب
المناسبة ،كتحديد األكلكيات لمكاكبة ركب التقدـ الشامؿ

في جميع نكاحي الحياة؛ فالمكاطف

الصالح ىك رأس الماؿ الحقيقي في العممية التنمكية بكؿ أبعادىا االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية
كالسياسية  ،كفي ىذا السياؽ يذكر جابر ميدم( )0100،7اف اليدؼ االستراتيجي مف مؤسسات
التعميـ العالي في جميع البمداف ىك تككيف مكاطنيف صالحيف لدييـ مشاركة فاعمة كرؤية صحيحة
كاتجاىات ايجابية نحك البيئة المحمية كالعالـ الخارجي مف خالؿ غرس القيـ االجتماعية إلى جانب
تعزيز مفاىيـ المعرفة كالبحث العممي.
كيعمؿ الشرقاكم( )0115،00الدكر الفعاؿ كالمكانة العالية لمجامعة كتمركزىا في قمة
اليرـ التعميمي كاالجتماعي بيف كافة المؤسسات التعميمية كالتربكية في أم مجتمع يعزل لسبييف :
أكليما أنيا تدعـ كتكمؿ عمؿ مؤسسات التعميـ األخرل التي سبقتيا سكاء في الجكانب
التعميمية  ،أك الثقافية ،أك االجتماعية ،كمف بينيا ترسيخ قيـ المكاطنة لدل الشباب ،أما السبب
الثاني فيك أف الجامعة بما تتمتع بيا مف إمكانات مادية كبشرية تستطيع أف تقكـ بدك فعاؿ في
ىذا المجاؿ .
كتعد المكاطنة الركيزة األساسية

لممشاركة اإليجابية في تنمية المجتمع اجتماعيا

كاقتصاديا ،مف خالؿ ترسيخ حب الكطف  ،كاالنتماء لو  ،كاحتراـ األنظمة كتنمية الشعكر بالكالء
كاالعداد لخدمة الكطف ،كدفع ضرر عنة( .كطفة كالشريع)0108،9،
كعرفت المكاطنة بأنيا العالقة بيف الكطف كالمكاطف يكفميا القانكف في إطار الحقكؽ
كالكاجبات تجاه الدكلة ،فالمكاطف لو حقكؽ تمتزـ الدكلة بالكفاء بيا ،كعمى المكاطف كاجبات يتعيف
عميو القياـ بيا ،كفى كؿ األحكاؿ يجب عمى المؤسسات التربكية تكعية األفراد بيذه الحقكؽ
كالكاجبات حتى تتحقؽ المكاطنة الصالحة( .نصاركالمحسف)0103،00،
كيعرفيا الحسباف( )0100بأنيا العالقة بيف الفرد كالدكلة ،كما يحددىا قانكف تمؾ الدكلة
بما تتضمنو تمؾ العالقة مف حقكؽ ككاجبات ،كما يصاحبيا مف مسئكليات .
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كتختمؼ معنى كممة المكاطنة  Citizenshipمف دكلة إلى أخرل باختالؼ الخمفية
السياسية كالثقافية كاالجتماعية لكؿ منيا؛ حيثما يأتي ىذا المصطمح-المكاطنة -بدالالت مختمفة
كفقا لمسياؽ الذل يستخدـ فيو ؛ ففي بعض الدكؿ يأتي مرادفا لمكطنية أم العالقة بيف المكاطف
كالدكلة  ،كفى دكؿ أخرل يشير ىذا المصطمح إلى الدكر االجتماعي الذل يمكف أف يقكـ بو
المكاطف لتحقيؽ التعايش مع اآلخريف  ،كقد يشير إلى ممارسة الحقكؽ كتحمؿ المسؤكليات التي
تتضمف :احتراـ حقكؽ اإلنساف كالتسامح كالمساكاة كاحتراـ القانكف كالكالء لمكطف كالتعاكف

كالمشاركة ..كغيرىا ))De Weerd et al. 2005

كيصؼ نصار ،رؤكؼ ()0105،00المكاطنة بأنيا مجمكعة مف القيـ كالمبادئ كاالتجاىات
التي تؤثر في شخصية المتعمـ فتجعمو إيجابيا يدرؾ مالو مف حقكؽ ،كيؤدم ما عميو مف ككاجبات
في المجتمع لذم يعيش فيو.
كتتضمف المكاطنة ثالثة مستكيات رئيسة ،ىي  :المكاطنة المسئكلة التي يتعمـ مف خالليا
الفرد االلتزاـ بقكانيف المجتمع كتقاليده ،كيتعمـ تحمؿ مسئكلية تصرفاتو كأفعالو ،كالمكاطنة التشاركية

التي يتعمـ مف خالليا الفرد األدكار القيادية نتيجة مشاركتو في المشاريع الخدمية بالمجتمع،
كالمكاطنة المكجية التي يتعمـ مف خالليا الفرد كيفية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة ،مشكالت
المجتمع كالعمؿ عمى كضع حمكؿ جذرية  ،ليا()Westheimer & Kahne2004
بينما يمخص رمضاف( )0105المكاطنة في ثالثة مفاىيـ كىي  :المفيكـ السياسي كىذا
يقترف بحقكؽ المكاطف في المشاركة في الحياة العامة ؛المفيكـ القانكني كييتـ بالحقكؽ المدنية
كاالقتصادية لممكاطف كالحؽ في الحياة ،كالحرية كاألمف ،كالمساكاة ،كالممكية دكف إغفاؿ كاجبات
المكاطف كحماية الكطف كأداء الضرائب كاحتراـ القكانيف أما المفيكـ اإلدارم لممكاطنة فيعتمد عمى

أمريف أساسييف ىما :المشاركة في اتخاذ الق اررات اإلدارية كحماية المعطيات الشخصية لممكاطف
كاألصؿ العرقي ،كاالجتماعي ،كاالنتماء السياسي كالمعتقدات الدينية  ،كاحتراميا .

ويحدد السيد واسماعيل ( )02،2102ابعاد لممواطنة كمايمي:
البعد السياسي :الذم يتجمى في احساس الفرد باالنتماء الى الكطف.
البعد الثقافي :كيتجمى فيما يكفره الكطف مف حقكؽ تحافظ عمى اليكية الكطنية.
البعد المعرفي كالحضارم :كما يشممو مف احتراـ خصكصية اليكية الثقافية الحضارية.
البعد الميارم :كيقصد بو الميارات الفكرية مثؿ القدرة عمى التفكير الناقد ،كالتحميؿ ،
كحؿ المشكالت.
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البعد االجتماعي :كيقصد بو الكفاءة االجتماعية في التعايش مع االخريف كالعمؿ معيـ .
البعد االخالقي اك القيمي :كيعني اشاعة قيـ العدالة ،كالمساكاة ،كالتسامح ،كالحرية ،كالشكرل.

ويوضح سكران( )،60102،2أبعاد المواطنة في ثالثة ابعاد اساسية هي:
البعد اإلنساني :الذم يتطمب نظره تستند عمى التسامح كالتعامؿ مع اآلخر بمبدأ

األخكة

كالمكاطنة ،كاالنسانية معا.
البعد التنمكم :ييتـ بتنمية الكعي السياسي لممكاطف كانساف مسئكؿ عف المشاركة في الحياة
السياسية كتنمية حس التقدـ كالبحث عف الحقيقة ليككف الخيار عقالنيا.
البعد العممي :يعني االنفتاح كاالىتماـ بمصادر اإلنساف كالككف كالثقافات المختمفة كالعدؿ كالسالـ
العالمي.

ونستخمص مما سبق خصائص المواطنة فيما يمي:
 )0المكاطنة حاجة إنسانية ممحة (فردية كاجتماعية ) )0 .المكاطنة عالمية كانسانية لكؿ البشر .
 )3المكاطنة شاممة لجميع مككنات المجتمع المدني  )4 .المكاطنة متكازنة بيف الفردية الجماعية .
كيتـ عادة تعزيز قيـ المكاطنة في معظـ األنظمة التربكية مف خالؿ ثالث زكايا
لممكاطنة ىي :
 التربية عف المكاطنة  Education about Citizenshipمف خالؿ تزكيد المتعمـ ثقافة كتاريخالنظاـ السياسي لمبمد كيككف بصكرة مباشرة عف طريؽ التمقيف.
 التربية مف خالؿ المكاطنة  ، Education through citizenshipكذلؾ عبر المشاركةالمباشرة بالمناشط التعميمية المختمفة سكاء داخؿ المؤسسة التعميمية أك خارجيا.
 التربية مف أجؿ المكاطنة  Education for citizenshipعف طريؽ بناء برامج كأنشطةمختمفة تراعي احتياجات كؿ متعمـ كيككف التركيز ىنا عمى الجكانب الميارية ،كالكجدانية
كالمعرفية بمعنى برامج شاممة ال تقتصر عمى جانب محدد ( .المعمرم ، )0116كيتحقؽ كؿ
ذلؾ مف خالؿ الدكر الياـ لممؤسسات التعميمية ك الجامعات خاصتا ،كاىتمت العديد مف
الدراسات في استقصاء دكر الجامعات في تعزيز قيـ المكاطنة الفاعمة ،كدراسة كطفة،
كالشريع )0108(،التي استيدفت التعرؼ عمى دكر جامعة الككيت في تعزيز قيـ المكاطنة
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لدل عينة مف طالبيا ،البالغ عددىـ(، )0690حيث استطاعت الدراسة قياس مدل تأثير
أساتذة الجامعة مف جية ،كالمناىج الجامعية مف جية أخرل في تعزيز قيـ المكاطنة لدل
طالب جامعة الككيت ،كبينت الدراسة فعالية متكسطة في مدل تأثير المناىج كالمدرسيف في
الكعي الكطني عند طالب الجامعة .كما أظيرت كعيا كطنيا متكسطا فيما يتعمؽ بالكالء
كاالنتماء إلى الكطف كالمشاركة الكطنية ،كبينت الدراسة تأثير فارؽ لمجنس كالتخصص العممي
كاالنتماء االجتماعي كاالنتماء السياسي .ككانت ىذه الفركؽ لصالح الكميات االنسانية مقابؿ
الكميات العممية ،كلصالح الذككر مقابؿ اإلناث ،كلصالح لسنكات األكلى مقابؿ السنكات
األخيرة ،كلصالح الطالب البدك مقابؿ الطالب الحضر .كمف ثـ خرجت الدراسة بالتكصيات
تحث عمى العمؿ مف أجؿ زيادة تأثير المناىج كالمدرسيف في رفع مف مستكل الكعي بالمكاطنة
كأىميتيا كمنطمؽ كطني في بناء الكحدة الكطنية كالتماسؾ الحضارم في دكلة الككيت

كما استيدفت دراسة الشرقاكم )0115(،قياس كعي طالب جامعة الزقازيؽ ببعض قيـ
المكاطنة ،كتناكؿ الجانب النظرم مفيكـ المكاطنة كعالقتو بالمفاىيـ االخرل ،بينما ىدفت دراسة
ميداني ة قياس كعي طالب الجامعات بأبعاد المكاطنة تناكؿ فييا خمس ابعاد الكالء كاالنتماء كحب
الكطف ك الحرية كالمشاركة الجماعية كقدـ رؤية مقترحة لمتفعيؿ مفيكـ المكاطنة كعالقتو
بالمتغيرات االخرل ،كدلت النتائج ىناؾ كعي لدل طالب جامعة الزقازيؽ بقيـ المكاطنة ،كاف قيـ
المكاطنة مرتفعة لدل طالب مستكل دخؿ المنخفضة مقارنة بطالب الجامعة ذكم الدخؿ المرتفع،
كلـ تشر دلت النتائج الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في كعي طالب الجامعة بقيـ
المكاطنة تعزل لمتغير الجنس اك التخصص ،ككما ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في كعي
طالب جامعة زقازيؽ الحضر اك الريؼ بقيـ المكاطنة .
كسعت الجامعات السعكدية بجميع أنشطتيا كبرامجيا ككظائفيا في مختمؼ المجاالت
لتحقيؽ المكاطنة الفاعمة التي تؤكد عمى دكر الجماعة في بناء المجتمع كتنميتو لدل الشباب ،
كالتي تعد مطمبا أساسيا لرؤية المممكة 0131ـ،فقد استيدفت العديد مف الدراسات معرفة دكر
الجامعات السعكدية في تنمية قيـ المكاطنة لدل طالبيا حيث اظيرت دراسة سكيداف ،كالقاعكد،
كعبيدات ( ) 0108أف دكر كميات التربية في الجامعات السعكدية في تعزيز قيـ المكاطنة لدل
طمبتيا مف كجية نظر( )046عضك ىيئة تدريس ك()559طالبا في ثالث جامعات(جامعة خالد،
كجامعة الجكؼ ،كجامعة حائؿ) ،كاف بدرجة مرتفعة كاكصت باتخاذ اإلجراءات المناسبة التي مف
شأنيا تعزيز قيـ المكاطنة لدل طمبة الجامعات السعكدية كتكفير مناخ الجامعي مناسب يتيح
لمطالب اقامة الفعاليات الكطنية كاألنشطة المختمفة داخؿ الجامعة كخارجيا باإلضافة الى تضميف
مفاىيـ المكاطنة في المقررات الدراسية.
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كاجرل الثبيتي كعبد الفتاح )0106( ،دراسة استيدفت معرفة دكر ادارة جامعة تبكؾ في
تنمية قيـ المكاطنة لدل ( )591طالب مف طمبة الجامعة ،كتحديد الفركؽ بيف طمبة تعزل
لمتغيرات(الجنس كالمستكل الدراسي كالتخصص) مف خالؿ  ،كتكصمت نتائج الدراسة الى ارتفاع
المستكل العاـ لممكاطنة لدل عينة لدراسة حيث حصؿ محكر الكالء لمكطف عمى اعمى القيـ يميو
االلتزاـ بمعايير المكاطنة لممجتمع ،ثـ الشعكر بالمسئكلية االخالقية تجاه المجتمع ،ك اتضح اف
الفتيات اكثر التزاـ بمعايير المجتمع مف الشباب كاف الخريجيف اكثر االلتزاـ مف المستجديف ،
باإلضافة الى كجكد ارتباط ايجابي داؿ احصائيا بيف الدكر الذم تقكـ بو ادارة الجامعة كبيف قيـ
المكاطنة لدل الشباب مف الذككر كاالناث في جامعة تبكؾ.
كىدفت دراسة القرشي ك صالح )0103( ،لمعرفة دكر جامعة الطائؼ في تنمية قيـ
المكاطنة لدل طالبيا في ضكء بعض المتغيرات (النكع كالتخصص) ،كدلت نتائج الدراسة عمى اف
ىناؾ قصكر في عممية تطبيؽ الطالب لعمؿ الجماعي كسمكؾ فعمي ،كال يتـ التخطيط كالتنفيذ
الجيد لألنشطة طالبية كما حصمت ممارسة االنشطة الطالبية عمى درجة ضعيفة ال تتناسب مع
مستكيات الطالب ،كقدراتيـ كميارتيـ ،كلـ تشر نتائج الدراسة لكجكد فركؽ ذات داللة احصائية
تعزل لمتغير النكع كالتخصص.
كسعت دراسة القحطانى ) 0101(،إلى التعرؼ عمى مستكل قيـ المكاطنة لدل طالب
الجامعات في المممكة العربية السعكدية ،كالكشؼ عف المعكقات التي تقمؿ مف ممارستيـ لتمؾ
القيـ  ،كاسياـ ىذه القيـ في تحقيؽ األمف الكقائي  ،،كالتعرؼ عمى معكقات تفعيؿ ممارسة قيـ
المكاطنة لدل الشباب في جامعات المممكة السعكدية  ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي
كطبقت أداة االستبانة عمى عينة مف طالب الجامعات السعكدية بمغت طالبا ( ، ) 384اسفرت
الدراسة عف مجمكعة مف النتائج أبرزىا حصكؿ قيمتا المكاطنة مكضكع الدراسة-المشاركة
كالنظاـ-عمى مستكل مرتفع إلى مرتفع جدا في الجانب المعرفي كالكجداني  ،بينما حصمت عمى
مستكل منخفض إلى متكسط في الجانب السمككي  ،ككشفت الدراسة عف المعكقات التي تؤدل إلى
عدـ ممارسة قيـ المكاطنة عمى الكجو المطمكب  ،كالتي منيا ضعؼ مالئمة المناخ التعميمي
الجامعي لمشباب لممارسة قيـ المكاطنة عمى أرض الكاقع.
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كاالف األنشطة الطالبية تجعؿ مف الجامعة مجتمعا متكامال مف خالؿ المساىمات
المجتمعية كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد كاكتساب ميا ارت في القيادة كتحمؿ المسؤكلية كاتخاذ
الق اررات كالتعاكف مع اعضاء آخريف يجمعيـ اليدؼ  ،كالميكؿ ،كاالتجاىات المشتركة نحك انجاز
أفضؿ يشعركف مف خالؿ ذلؾ أنيـ مكاطنيف متميزكف قدمكا ألنفسيـ كبيئتيـ العمؿ النافع كالمفيد
 ،كلألنشطة دكر كبير في إشغاؿ أكقات الفراغ لدل الطمبة كانخراطيـ في أنشطة كجماعات
تنظيمية تحت اشراؼ التربكم (. .عبد الحميد.)0117،88،
كتعتبر األنشطة الطالبية الدعامة األساسية في التربية الحديثة لذلؾ يجدر اف يعطي ليا
االىتماـ المناسب مف جميع النكاحي التخطيطية ،كالتنفيذية ،كالتكجييية ،كالتقكيمية  ،ككنيا أنشطة
تعميـ كتعمـ تتـ بتكجيو كاشراؼ الجامعة لتحقيؽ أىدافيا كأىداؼ المجتمع مف خالليا ،كتحقيؽ
النمك الشامؿ المتكامؿ لمطمبة ( النمك الجسمي ،النمك المعرفي العقمي  ،النمك األخالقي القيمي
،النمك االجتماعي ،النمك االنفعالي الكجداني ،ك الميارل العممي ) بشكؿ متكازف مع مرحمة التي
يعيش فييا الطمبة  ،كيراعي اىتماميـ كميكليـ ،كيييئ لمراعاة الفركؽ الفردية بؿ كاالستفادة منيا،
كتنمية كفاياتيـ في مناحي الحياة المتعددة (محمكد .)080،0114،
كتعرؼ االنشطة الطالبية ككنيا البرامج المتكاممة مع البرنامج التعميمي كالمتممة لو ،
كالتي تخطط ليا االجيزة التربية ،كتكفر ليا االمكانيات المادية كالبشرية ،كيشترؾ فييا الطالب
لممارسة أنكاع النشاط المناسب لميكليـ كمكاىبيـ كخصائص نمكىـ مما يؤدل إلى زيادة خبراتيـ
 (.سكيداف)0107,040،
كتتناكؿ األنشطة كؿ ما يرتبط بالحياة الدراسية كأنشطتيا المختمفة  ،كالتي يكتسب
الطالب مف خالؿ ممارستيا الثقافة ،كالخبرة  ،كاالتجاىات  ،كلقيـ الحميدة  ،كتتضح اىمية
االنشطة طالبية مف خالؿ سعييا لتحقيؽ االىداؼ محددة مف أىميا)festeu,dorin,2003(:

( عثماف. )0119،30،
-

تكجيو الطالب كمساعدتيـ عمى اكتشاؼ قدراتيـ كميكليـ كالعمؿ عمى تنميتيا كتحسينيا.
تكسيع خبرات الطالب في مجاالت عديدة لبناء شخصيتيـ كتنميتيا.
تنمية االتجاىات السمككية السميمة لمطالب مف خالؿ الحرية المنظمة التي تتاح لممارستيـ
األنشطة المختمفة عمى نحك ينمى فييـ االعتماد عمى النفس  ،كيكس
بيـ القدرة عمى االبتكار.
إتاحة الفرصة لمطالب لالتصاؿ بالبيئة كالتعامؿ معيا لجعميـ كثر اندماجا مع مجتمعيـ
أمتيـ (.عثماف. )0119،30،
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ويمخص عزوز وعامر()02291،7اهداف االنشطة الطالبية في نقاط االتية:
 كسيمة لتككيف عالقات طيبة بيف طالب ك افراد المجتمع كنمك االحساس باالنتماء. كسيمة الستثارة الطاقات الكامنة لدل الطالب كاستغالليا في التدريب عمى مكاجية مكاقؼاتخاذ القرار كتنمية االسمكب االبتكارم.
 تسيـ في نمك قدرات كاستعدادات الطالب كما تساع\ في االرتقاء بمستكل ثقافتيـ . تنمية قدرات كمكاىب الطالب كلعناية بيا ليصيحكا قادريف عمى العطاء كاالبداع كاستثمارىافيما يعكد بالنفع عمييـ كعمى كطنيـ.

كيمكف لألنشطة الطالبية اف تسيـ بدرجة كبيرة في تعزيز قيـ المكاطنة مف خالؿ االتي :
(القرشي()0103،007،الفكزاف)0109،071،
 تعدد مجاالت االنشطة سكاء كانت( رياضية ثقافية فنية اجتماعية ترفييو ) لتتناسب كافةالميارات كالقدرات كتراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة.
 -تنمية االتجاىات نحك العمؿ التطكعي كالخيرم كخدمة المجتمع.

 تككيف مجمكعات لتأكيد العمؿ التعاكني كالجماعي بركح الفريؽ. التأكيد عمى اىمية النشاط العممي كالكشفي كتكعية الطمبة بيذه النشاطات كاىميتيا. تؤدم الى تعزيز محبتيـ لمؤسستيـ الجامعية كيحكؿ بينيـ كبيف التمرد كممارسة العنؼ بكافةأشكالو.
كنستدؿ مما سبؽ أىمية االنشطة الطالبية في تعزيز قيـ المكاطنة حيث اكدت العديد مف
دراسات ذلؾ دراسة الحربي كسكيمـ  )0107(،التي ىدفت إلى بياف األطر النظرية لقضية
المكاطنة كآليات تنميتيا لدل طمبة الجامعة ،كرصد جيكد جامعة جازاف في تنمية المكاطنة لدل

طمبتيا مف خالؿ ممارسة األنشطة الطالبية ،كما ىدفت إلى الكشؼ عف كجيات نظر طمبة
جامعة جازاف فيما يتعمؽ بدكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدم عينة عشكائية مف طمبة
جامعة جازاف بمغت( )315طالبا  ،كبياف مدل تأثر كجية نظرىـ بمتغيرات الدارسة  ،ككشفت
النتائج أف مكافقة طمبة جامعة جازاف عمى مساىمة النشاط الثقافي كاالجتماعي في تنمية المكاطنة
لدييـ قد جاءت بدرجة كبيرة جدا كبالنسبة لمنشاط الرياضي كالمسرحي كاإلبداعي جاءت بدرجة
كبيرة ،أما النشاط الكشفي فقد ج اءت بدرجة متكسطة كما بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية تعزل لمتغيرات الدارسة ،كانتيت الدارسة بتقديـ تصكر مقترح لتنمية المكاطنة لدل
طمبة الجامعة باستخداـ األنشطة الطالبية.
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بينما ىدفت دراسة نصار كالمحسف ( )0103الى تقديـ تصكر مقترح لتفعيؿ قيـ المكاطنة
لدل طالب المعمميف بكميات التربية في جامعة القصيـ في ضكء التحديات المعاصرة ،كلتحقيؽ
ىدؼ الدراسة استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ،مستعينة باالستبانة كأداة لمدراسة التي طبقت
عمى اعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية جامعة القصيـ ،كاشارت نتائج الدراسة الى كجكد
اىمية كبيرة لألساليب كالممارسات االنشطة الطالبية المقدمة لتفعيؿ قيـ المكاطنة في اعداد المعمـ
مف كجية نظر اعضاء ىيئة التدريس ،كأكصت الدراسة الى اف يجب اف تتحمؿ الجامعة
ككميات التربية مسئكلياتيا في تنمية قيـ المكاطنة لدل معممي المستقبؿ مف خالؿ تفعيؿ العناصر
المككنة لمنظكمة االعداد مثؿ المقررات الدراسية كاالنشطة الطالبية كاعضاء ىيئة التدريس
كادارة الجامعة.
كما أجرل الشامانى كسعد )0100( ،دراسة لمعرفة دكر المقررات الدراسية كاألنشطة
الطالبية في دعـ اليكية كاالنتماء كمعرفة اتجاىات عينة عشكائية مككنة مف ( )011طالب مف
طالب جامعة طيبة في تخصصات دراسية متنكعة إزاء عناصر اليكية كاالنتماء ،كتكصمت نتائج
الدراسة إلى انخفاض كعى الطالب عينة الدراسة بعناصر اليكية الكطنية كمككناتيا ،ككجكد كعى
نسبى لدل الطالب بالمخاطر المحيطة بدكائر انتماءات الفرد ،كما أسفر ت النتائج عف قياـ
المقررات الدراسية بدكرىا في دعـ االنتماء لدل الطالب ،بينما تقكـ األنشطة الطالبية بدك ار
ىامشيا في ىذا المجاؿ كأكصت الدراسة بأنو ينبغي عند طرح قضايا االنتماء أف يتـ في سياؽ
المكاطنة ،كما تتضمنو مف حقكؽ ككاجبات ،في االنشطة الطالبية.
كادركت جامعة نجراف

ممتثمة بكمية العمكـ كاآلداب بشركره أىمية ممارسة االنشطة

الطالبية داخؿ الجامعة كاشتراؾ الطمبة في مناقشة قضايا كمشكالت المجتمع كالمكضكعات
االجتماعية دخؿ الجامعة كخارجيا كاعدادىـ لمتعامؿ مع تحديات كالصعكبات التي تكاجييـ في
الحياة كتعمميـ االسمكب الديمقراطي كؿ ذلؾ ليا دكر كبي ار في تعزيز قيـ المكاطنة ،كاشتمؿ
االنشطة طالبية عمى مجاالت االتي:
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 األنشطة االجتماعية:
تعد من أهم االنشطة التي تساعد في اعداد الشباب لمقيام بمسئولياتهم يتمثل في :
الحفؿ االستقباؿ طمبة الجدد بداية كؿ عاـ جامعي ،كاالنتخابات الطالبية ،المشركعات
االجتماعية كالخدمية المتنكعة الرحالت الثقافية كالترفييية كالتعرؼ عمى المعالـ السياحية كزيارة
المدف االثرية كالتاريخية  ،كتبرع بالدـ .

 األنشطة الرياضية:
تحظى بأىمية كبية في بناء شخصية متكاممة لمطمبة بجامعة نجراف

كيتنكع النشاط

الري اض بيف االلعاب الجماعية كالفردية المختمفة كأىميا :كرة القدـ ككرة السمة كيتف نفيذ البطكالت
بيف جميع الكميات الجامعية كاقامة المارثكف في مناسبات كالفعاليات المختمفة.

 األنشطة الثقافية :
يشمؿ النشاط الثقافي عمى المسابقات الثقافية كاختبار المعمكمات العامة في مختمؼ
مجاالت المعرفة كالمسابقات التاريخية كالدينية باإلضافة الى مسابقات الشعرية كااللقاء الخطابة
بيدؼ تنمية المكاىب االدبية بيف الطمبة ،ككذلؾ الندكات كالكرش كالمؤتمرات العممية ،كمسابقات
البحث العممي .التي تقيميا الجامعة.

 األنشطة الفنية:
تتمثؿ في المسابقات التصكير الفكتكغرافي ،كالتصكير الرقمي اليادؼ كاقامة معارض
الرسـ التشكيمي كالمسرحيات التي تجسد الكاقع االجتماعي كالتعميمية لمطالب،
كبمكرت خطة السنكية لألنشطة مجاالت النشاط المختمفة في العديد مف الفعاليات كالبرامج
كالمبادرات المقدمة لمطمبة كفؽ التكجيات الكاردة بالرؤية المممكة  0131كما ىك مكضح في
الجدكؿ االتي :رقـ ()0

010

اجمللد  – 63العدد العاشر – أكتوبر 0202م

دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة

د /شمعة احمد صالح الشقري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجدول االتي :رقم ()،
يوضح الخطة السنوية لألنشطة كمية العموم واآلداب بشروره
لمعام الجامعي ،44،-،442ه
المحاكر

الفركع

التكجيات
الكاردة بالرؤية

المبادرة

مجتمع
حيكم

بيئة عامرة

نعتز بيكيتنا
الكطنية

تنمية ركح
االنتماء لدل
طالبنا عف
طريؽ فعاليات
ئكأنشطة متنكعة

قيمو راسخة

نسخر طاقاتنا
كامكاناتنا
لخدمة
ضيكؼ
الرحمف

زيادة البرامج
التطكعية
لمشاركة الطالب
كالطالبات في
خدمة ضيكؼ
الرحمف مف
خالؿ عمادة
شؤكف الطالب

مجتمع
حيكم

بنيانو متيف

نبني
شخصيات
أبنائنا

التكسع في
البرامج التدريبية
المتعمقة بتطكير
الذات كتنمية
الميارات
لمطالب
كالطالبات بكمية
العمكـ كاآلداب
بشركرة –

012

النشاط
محاضرة
(األمف الفكرم)
محاضرة (الكسطية كاالعتداؿ في اإلسالـ)
محاضرة
(إدارة المخاطر كاألزمات)
محاضرة(نحك حضارة إسالمية
معاصرة)
محاضرة المكاطنة كرح االنتماء لتراب المممكة
محاضرة (المحافظة عمى مقدرات كمكتسبات الكطف
المشاركة في االحتفاؿ باليكـ الكطني
رحمة طالبية لمكة المكرمة
رحمة طالبية لمدينة الرياض كجامعة الممؾ سعكد
حممة التبرع بالدـ
رحمة طالبية لمنطقة جازاف كجزر
فرساف

المشاركة في معسكر الحج لخدمة الحجاج
خدمة كاستقباؿ ضيكؼ الرحمف في شير ذك الحجة
المشاركة في تكديع الحجاج في منفذ الكديعة.

فف المذاكرة كميارات االستعداد لالختبارات
كيؼ تخطط لمستقبمؾ ؟
برنامج (عادات العقؿ العميا)
حؿ المشكالت بطرؽ ابداعية
األسمكب العممي في اتخاذ القرار
فف التعامؿ مع ضغكط العمؿ
ميارات التالكة كالتجكيد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحاكر

الفركع

التكجيات
الكاردة بالرؤية

كطف
طمكح

مكاطف
مسؤكؿ

المبادرة

برنامج  :سكاعد
البناء
برنامج :
عقكؿ نيرة

برنامج :
صناعة اإلبداع

نتحمؿ
المسؤكلية في
مجتمعنا

التكسع في
البرامج التدريبية
المتعمقة بتطكير
الذات كتنمية
الميارات حياتية
لمطالب
كالطالبات

دعـ
المكاىب
كاالبداع كانشاء
كياف خاص
بذلؾ داخؿ
الجامعة

النشاط
محاضرة العمؿ التطكعي المفيكـ كالكسائؿ.
كرشة عمؿ  :المتطكع كاحتياجات مؤسسات العمؿ التطكعي
دكرة تدريبية  :كيؼ تؤسس عمال تطكعيا.
األعماؿ التطكعية:
[ تشجير  +نظافة المساجد +حمالت النظافة في الكمية
ندكة بعنكاف :ثقافتنا كالثقافات الكافدة
محاضرة  :القراءة ضركرة أـ ترؼ
محاضرة  :ثقافتنا  ..الخصائص كالسمات
دكرة تدريبية صناعة القادة
صناعة القادة
دكرة تدريبية  :التفكير بطرؽ إبداعية
دكرة تدريبية  :حؿ المشكالت بالطرؽ اإلبداعية .
كرشة عمؿ  :كيؼ تككف مبتك ار
محاضرة  :اإلبداع كقكة التخيؿ
ندكة بعنكاف تجارب ناجحة في اإلبداع
دكرة في  :ميارات اإللقاء المبدع
فف المقابمة الشخصية
التعميـ االلكتركني
كيفية كتابة السيرة الذاتية
ميارات االتصاؿ الفعاؿ
ميارات كتابة البحكث العممية
ميارات استخداـ الشبكة العنكبكتية في البحث العممي
ميارات التخطيط الفعاؿ
الثقة بالنفس
خطر المخدرات عمى الشباب كالمجتمع
االدارم الناجح
السكرتارية التنفيذية
اإلدارة الفعالة لمكقت
التكثيؽ كاالرشفة
االلكتركنية
استخداـ برنامج word & Excel
استخداـ قكاعد البيانات الرقمية
الحديث في استخداـ برنامج البكر بكينت
ممتقى طالبي -مبدعكف
المؤتمر العممي السابع
مسابقة البحكث العممية +مسابقة االبتكار،مسابقة القصة
القصيرة +مسابقة الخطابة  +مسابقة الرسـ التشكيمي كمسابقة
التصكير الضكئي  +مسابقة الفمـ الكثائقي +سابقة الفف الرقمي
معرض األعماؿ الفنية

*نموذج الخطة السنوية لألنشطة الطالبية كمية العموم واآلداب بشروره  -جامعة نجران
وفق محاور رؤية المممكة 0202
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دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة

د /شمعة احمد صالح الشقري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيتضح مما سبؽ دكر الجامعة نجراف ممتثمة بكمية العمكـ كاآلداب بشركره في تعزيز
االنشطة الطالبية التي تعد عامال حاسما في اكساب طالبيا المعارؼ كالميارات كالمعتقدات
الالزمة لمقياـ بأدكارىـ كترسيخ كتنمية قيـ المكاطنة لدل طالب اليكـ كقادة المستقبؿ  ،كما
تتضمنيا مف ممارسات كاقعية لمميارات كالسمككيات الداعمة لممكاطنة ،كمف ىذا المنطمؽ تأتي
ىذه الدراسة بيدؼ معرفة دكر االنشطة طالبية التي تقدميا كمية العمكـ كاآلداب بشركره لدل
طالب كمية العمكـ كاآلداب بشركره بغرض انماء قيـ المكاطنة .1

مشكمة البحث :
ادركت المممكة العربية السعكدية كغيرىا مف الدكؿ أف االستثمار في العنصر البشرم ىك
أرقى أنكاع االستثمار ،كيترتب عمى ذلؾ تنمية الكعي بالحقكؽ كالمسؤكليات الفردية كالجماعية
؛كتحقيؽ المكاطنة الفاعمة ،كلذا نجد قيـ المكاطنة مف المحاكر الرئيسية التي تضمنتيا رؤية
 0131المممكة العربية السعكدية ،ككنيا

كاحدة مف اكثر القيـ االجتماعية كاالخالقية أىمية

خصكصا عند الشباب ،كذلؾ ألنيا تحدد الممارسات كاألفعاؿ السمككية لألجياؿ كدكرىـ تجاه
كطنيـ كبيئتيـ ،كقد برزت الحاجة إلى تربية المكاطنة في ضكء متغيرات العصر المتسارعة،
كمتطمبات رؤية  0131كالتي أكدت بدكرىا عمى ضركرة تعزيز ركح العطاء كاالنتماء كالكالء
الصادؽ لدل المكاطف ؛ بحيث يدرؾ أنو جزء مف مجتمعة غير منفصؿ عنو يشاركو في ذكريات
الماضي كفي أحداث الحاضر كأماني المستقبؿ ،كلتحقيؽ رؤية المممكة تسعي الجامعات السعكدية
مف خالؿ األنشطة الطالبية إلى تخريج الطالب الفعاؿ في بيئية المحمية كمجتمعو كالمجتمع
اإلنساني كمو ؛الطالب الذم يؤمف بحريات األفراد القادر عمى تحمؿ المسئكلية ،كاالشتراؾ في
عممية صنع الق اررات العامة ؛الطالب الذم يفتخر بانتمائو ألمتو ككطنو ؛ كيقدر في الكقت نفسو
ما قدمتو كتقدمو الشعكب األخرل في سبيؿ صنع الحضارة اإلنسانية ؛ الطالب الذم يبقى عمى
معرفة تامة بأثر التطكرات كالمكتشفات العممية مع تقديرىا كمعرفة أثرىا عمى تقدـ البشرية ،ك في
الكقت الذم اظيرت بعض الدراسات كاالبحاث التربكية التي استيدفت الجامعات السعكدية ضعؼ
دكرىا في االنشطة الطالبية ك في تنمية الطالب مما يترتب عميو عزكؼ لكثير مف الطمبة عف
المشاركة فييا كعدـ ممارسة قيـ المكاطنة عمى الكجو المطمكب كدراسة الشامانى
كسعد()0100التي اكدت عمى اف األنشطة الطالبية تقكـ بدك ار ىامشيا في مجاؿ المكاطنة كدعـ
االنتماء لدل طالب جامعة طيبة ،ك دراسة القحطاني ()0101عف ضعؼ مالئمة المناخ التعميمي
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الجامعي

لمشباب لممارسة قيـ المكاطنة عمى أرض الكاقع كالى جانب تكصيات العديد مف

الدراسات التي اكدت عمى دكر االنشطة الطالبية كاىميتيا في تعزيز قيـ المكاطنة لدل طالب
كالدراسة الشامانى كسعد()0103بأنو ينبغي طرح قضايا االنتماء ك المكاطنة ،كما تتضمنو مف
حقكؽ ككاجبات ،في االنشطة الطالبية ،ك دراسة نصار كالمحسف ()0103الى اف ضركرة تحمؿ
الجامعة ككميات التربية عمى كجو الخصكص مسئكلياتيا في تنمية قيـ المكاطنة لدل معممي
المستقبؿ مف خالؿ تفعيؿ العناصر المككنة لمنظكمة االعداد مثؿ المقررات الدراسية كاالنشطة
الطالبية كاعضاء ىيئة التدريس كادارة الجامعة ،كنظ ار لما مما سبؽ تبمكرت مشكمة الدراسة
الحالية في االسئمة االتية:
 -0ما دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طالب كمية العمكـ كآلداب بشركره -جامعة
نجراف؟
 -0ما طبيعة الفركؽ الداللة إحصائيا بيف متكسطات استجابات لدل طالب كمية العمكـ كآلداب
بشركره حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة تعزل لممتغير التخصص؟

 -3ما طبيعة الفركؽ الداللة إحصائيا بيف متكسطات استجابات لدل طالب كمية العمكـ كآلداب
بشركره حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة تعزل لممتغير الجنس؟

 أهداف البحث: التعرؼ عمى دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طالب كمية العمكـ كآلداب بشركره.الكشؼ عف كجكد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية عند مستكل داللة ()α≥1.15بيف متكسطاتاستجابات أفراد عينة البحث حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طالب كمية
العمكـ كآلداب تعز لمتغير الجنس كالتخصص.

 حدود البحث -،الحدود الموضوعية :يقتصر مكضكع البحث عمى دكر االنشطة الطالبية التي تقدميا جامعة
نجراف كفؽ الخطة التنفيذية في تنمية المكاطنة الفاعمة لدل طالب كمية العمكـ كاآلداب
بشركره .
 -0الحدود المكانية  :طبقت الدراسة عمى طمبة كمية العمكـ كاآلداب بشركره المسجميف في عاـ
الدراسي 0440-0441ق
 -0الحدود الزمنية  :تـ تطبيؽ الدراسة خالؿ العاـ الدراسي (0440-0441ىػ)
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اهمية البحث:
تبرز اهمية هذه الدراسة في كونها تتناول محوريين اساسيا هما:
االنشطة الطالبية كأحد الركائز االساسية العممية التعميمية لدل طمبة الجامعة كتحقيؽ
اىدافيا كاعداد المكاطف الصالح  ،كالتعرؼ عمى دكرىا في سبيؿ تفعيؿ كتطكير االنشطة
ككضع االستراتيجيات المناسبة ،كفتح مجاالت البحث لتناكؿ تنمية المكاطنة الفاعمة لدل الشباب
الجامعي.

مصطمحات الدراسة:
مفهوم المواطنة :

تعرؼ اليكنسكك المكاطنة بأنيا  :مجمكع عممية الحياة االجتماعية التي عف طريقيا يتعمـ
األفراد كالجماعات  ،داخؿ مجتمعاتيـ الكطنية كالدكلية  ،أف ينمكا بكعي كافة قدراتيـ الشخصية
كاتجاىاتيـ كاستعداداتيـ كمعارفيـ(...رمضاف 0105،ـ).
كيعرؼ الباحثاف المكاطنة بأنيا :مجمكعة مف القيـ تتحدد أىـ تجمياتيا في االنتماء
لمكطف ،كالتمتع بحقكؽ المكاطنة كالتزاـ بكاجباتيا التي تحددىا استجابة المفحكصيف عمى محاكر
االستبانة المعدة لذلؾ.

االنشطة الطالبية:
ىي تمؾ البرامج المتكاممة مع البرنامج التعميمي كالمتممة لو ،كالتي تخطط لو االجيزة
التربكية ،كتكفر ليا االمكانيات المادية كالبشرية ،يشترؾ فييا الطالب لممارسة انكاع النشاط
المناسب لميكليـ كمكاىبيـ كخصائص نمكىـ مما يؤدم الى زيادة خبراتيـ(.محمكد )0114،085،
كيمكف تعريفيا اجرائيا بأنيا البرامج التي تقدميا الجامعة كالتي تتناكؿ كؿ ما يتصؿ بالحياة
الجامعية كالجكانب االجتماعية كالبيئية ،كالتي يمكف مف خالىا اكتشاؼ الطالب لمكاىبيـ كبيئتيـ
بيدؼ اكتساب الخبرات المعرفية كالقيمية كالمجتمعية كتجعؿ مف الجامعة كسيمة ربط الطالب
بالمجتمع كتنمي لديو اكتشاؼ ذاتو كالتعبير عف نفسو ،كمانيا تيدؼ الى تنمية الجيد العقمي
كالبدني الذم يبدلو الطالب مف اجؿ تحقيؽ المكاطنة الفاعمة.

 منهج البحث :استخدمت الدراسة المنيج التحميؿ الكصفي لتحقيؽ اليدؼ الذم سعى البحث الحالي إلى
تحقيقو كىك التعرؼ عمى دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طمبة كمية العمكـ كاآلداب
بشركره.
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 مجتمع وعينة البحث :تككف مجتمع البح ػػث مػػف جميع طالب كطالبات كمية العمكـ كاآلداب بشركره التابعة
لجامعة نجراف  ، ،بجميع البرامج كالتخصصات التي تضميا الكمية خالؿ العاـ الجامعي
( ،)0440-0441كقدر حجـ مجتمع الدراسة إلى( )0881طالبا كطالبة منيـ( )0046طالبة
بنسبة(  )%66.0ك( ) 634طالبا بنسبة (  ،)%33.7كتككنت عينة البح ػػث مػػف ( )051طالبا
كطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بنسبة تمثيؿ ( )%8مف مجتمع الدراسة االجمالي .كما ىك
مكضح في الجدكؿ (.)0
الجدول ( )0يوضح عينة الدراسة
التخصص

الجنس

عممي

أدبي

80

69

ذككر

أناث

81

71

المجمكع

051

أداة البحث :
تـ إعداد استبانة لقياس دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة الفاعمة لدل طمبة كمية
العمكـ كاآلداب ،كتككنت االستبانة مف جزئييف ،كىما :
 أكال :البيانات األكلية التي تشمؿ التخصص كالجنسثانيا :دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طالب كمية العمكـ كاآلداب ،كتضمنت ()01
عبارة فػػي اربعة محاكر كىي محكر المشاركة تضمنت ( )6فقرات االنتماء كالكالء تضمف ()4
فقرات ،التطكع كالعمؿ الجماعي تضمف( ) 6فقرات كالمسئكلية الشخصية تضمنت ( )4فقرات.
كلحساب صدؽ كثبات االستبانة تـ تطبيقيا عمى عينة استطالعية بمغت()01طالبا مف
مجتمع الدراسة ،كلمتأكد مف صدؽ الظاىرم لالستبانة تـ عرضيا عمى خمسو مف المختصيف في
التربية كعمـ النفس ،كقد تـ اجراء التعديالت كفؽ اراء المحكميف  ،ا كما تـ حساب االتساؽ
الداخمي لمفقرات حيث حصؿ معامؿ االرتباط بيرسكف ( )%80كيعد مقبكال إحصائيا ،كتـ حساب
ثبات االستبانة باستخداـ معامؿ كرك نباخ ألفا الذم قدر ب()%86
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دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة

د /شمعة احمد صالح الشقري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ( ) 0
يوضح صدق االتساق الداخمي ومعامل الفا كرونباخ بين أبعاد االستبانة والدرجة الكمية
لالستبانة (ن=)02
ـ

كعدد العبارات

المحكر

معامؿ ارتباط

معامؿ الفاكركنباخ

بيرسكف
0

المشاركة الطالبية ()6

6-0

**0.805

**0.85

0

االنتماء كالكالء .

()4

01-7

**0.832

**0.84

3

التطكع كالعمؿ الجماعي ()6

06-00

**0.834

**0.86

01-07

**10.80

**10.87

01

**10.82

**10.86

4

() 4

المسئكلية الشخصية
االستبانة الكمية

**دال عند مستوى( )202،فأقل
يكضح الجدكؿ أف محاكر االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ كالثبات  ،تـ حساب
لمتكسط المرجح لممقياس الخماسي( )5-0لالستبانة عمى نحك االتي:
 =0.81-0بدرجة ضعيؼ جدا
=4.01-3.40بدرجة كبيرة

=0.61-0.80بدرجة ضعيفة =3.41-0.60بدرجة متكسطة
=5-4.00بدرجة كبيرة جدا.

نتائج البحث:
لإلجابة عمى السؤال األول الذي ينصى عمى االتي:
ما دور األنشطة الطالبية في تنمية المواطنة لدى طمبة كمية العموم واآلداب بشروره ؟
تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنجرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حكؿ دكر
األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة الفاعمة لدل طمبة كمية العمكـ كاآلداب بشركره ،كقد تـ
ترتيبيا تنازليا حسب المتكسطات الحسابية ،كما مكضح في الجدكؿ (.)4
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()4
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول دور
األنشطة الطالبية في المواطنة
الرقـ

ترتيبيا

-0

0

-0

العبارات
تحفز عمى المشاركة في المناسبات الكطنية كحضكرىا

04

-3

00

تحفز عمى المشاركة
لممجمس االستشارم في كمية

-4

03

-5

9

تؤيد المشاركة في المشاريع االقتصادية االجتماعية
في البيئة المحمية
تتناكؿ القضايا التي تسيـ في تنمية كخدمة المجتمع

-7

0

-8

8

-9
-01

5
00

تعزيز العديد مف المفاىيـ الكطنية كاالنتماء كالكالء
لمكطف
لتعريؼ بالتحديات كالمشكالت االجتماعية كالتنمكية
التي تكاجو الكطف

-03

5

-06

3

-6

-00
-00

-04
-05

6

01
7

4
0

-07
-08

9
5

-09

01

9
-01
المجمكع الكمي

في االنتخابات الطالبية

شجع عمى حضكر الندكات التي تناقش القضايا
المجتمع المحمي

تحث عمى المشاركة في صنع القرار

يرسخ قيـ الحؽ كالحرية كالعدالة لدل طالب
ترسخ مفيكـ التسامح كالكسطية كالتطكع

سيـ في تككيف الفرؽ التطكعية لخدمة المجتمع
تحفز عمى المشاركة في االنشطة التطكعية في
المجتمع
تنمي قيـ التعاكف كالعمؿ الجماعي بيف الطالب

تشجع عمى ممارسة حرية الرام كقبكؿ الرام االخر
[تحث عمى احتراـ القكانيف كااللتزاـ بالقيـ االجتماعية

شجع االنضماـ الى الجمعيات كالمنظمات االىمية
في المجتمع

تساعد عمى تحمؿ المسئكلية كالقياـ بكاجبات المكاطنة
تسيـ في المحافظة عمى الممتمكات العامة كالمكارد
البيئية
تعرؼ بالمعالـ التاريخية كالسياحية كالمكركث
االجتماعي لمكطف

تحث عمى اداء كاجباتيـ نحك الكطف كالبيئة المحمية
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المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الدرجة

4.01

.938

كبيرة

3.58

1.26

3.79

1.28

3.72

1.27

3.83

1.27

4.23

.876

3.84

1.20

3.88
3.69

1.24
1.22

3.86

1.28

3.88

1.20

3.93

1.23

3.83

1.23

3.87

1.19

3.82

1.25

3.83
3.85

1.27
1.06

3.87

3.82

3.89
3.95

1.23

1.22

1.24
1.21
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كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
جدا
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

د /شمعة احمد صالح الشقري

دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف الجدكؿ( )4أف مكافقة عينة البحث عمى دكر األنشطة الطالبية في تنمية
المكاطنة الفاعمة ،لممجمكع الكمي لفقرات االستبانة جاءت بدرجة (كبيرة) مقارنة بالكسط المرجح
لممقياس الخماسي المعتمد

في ىذه الد ارسة ،بمتكسط حسابي ( )3.85كانحراؼ

معيارم(،)1.06كقد تراكحت المتكسطات الحسابية لفقرات االستبانة بيف ( ،)4.23 - 3.69كتقع
ىذه لمتكسطات ضمف فيئتي االستجابة االكلى كالثانية التي تشير الى درجة مكافقة (كبيرة  -كبيرة
جدا) مقارنة بالكسط المرجح لممقياس الخماسي المستخدـ في أداة البحث كالذم يقع بيف(3.41-
 )4.21درجة كبيرة ك( )4.21-5درجة كبيرة جدا  ،كتراكحت االنحرافات المعيارية لفقرات
االستبانة بيف ( )1.27-2.876كىي قيـ متدنية مما يدؿ عمى تجانس استجابات أفراد عينة
الدراسة حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طمبة كمية العمكـ كاآلداب بشركره
،كمف المالحظ اف الفقرة (تعزيز العديد مف المفاىيـ الكطنية كاالنتماء كالكالء لمكطف) حصمت عمى
اعمى متكسط حسابي( )4.23كانحراؼ معيارم( ).876بدرجة استجابة كبيرة جدا مقارنة ببقية
الفقرات في االستبانة ،كلمقارنة استجابات عينة البحث حكؿ دكر األنشطة الطالبية في المكاطنة
الفاعمة عمى كؿ محكر مف محاكر االستبانة كما تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية لممحاكر االربعة كتريبيا تنازليا ،كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ()5
جدول رقم ()5
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث حول دور
األنشطة الطالبية في المواطنة الفاعمة عمى محاور االستبانة وتريبها تنازليا
العبارة

رقـ

ترتيبيا

المحكر

تنازليا

0

4

المشاركة الفاعمة

0

0

االنتماء كالكالء

3.93

3

3

التطكع كالعمؿ الجماعي

3.81

1.15

4

0

المسئكلية الشخصية كاالجتماعية

3.88

1.15

كبيرة

المجمكع

3.85

1.06

كبيرة

011

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

3.79

1.06

كبيرة

1.04

كبيرة
كبيرة
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درجة المكافقة

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكضح الجدكؿ رقـ ( )5أف مكافقة عينة البحث لممحاكر االربعة كالمجمكع الكمي لممحاكر
االستبانة التي تقيس دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة الفاعمة لدل طمبة كمية العمكـ
كاآلداب بشركره جاءت بدرجة (كبيرة) لجميع المحاكر مقارنة بالكسط المرجح المقياس الخماسي
المستخدـ في أداة البحث ،كقد تراكحت المتكسطات الحسابية

ليا بيف (،)3.93 - 3.79

كتراكحت االنحرافات المعيارية بيف ( ، )1.15-1.04كىي قيـ متدنية مما يدؿ عمى تجانس
استجابات عينة الدراسة حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طمبة كمية العمكـ
كاآلداب بشركره ،حيث حصؿ محكر االنتماء كالكالء عمى

أعمى متكسط حسابي ()3.93

كانحراؼ معيارم ()1.04بينما جاء في المرتبة االخيرة محكر المشاركة الفاعمة بمتكسط حسابي
( )3.79كانحراؼ معيارم (، )1.06ك حصؿ المحكر الثالث التطكع كالعمؿ الجماعي كالمحكر
الرابع المسئكلية الشخصية كاالجتماعية عمى المرتبة الثالثة كالثانية عمى التكالي كيمكف تفسير تمؾ
النتيجة عمى النحك االتي:
لكجكد دكر فاعؿ في تنمية المكاطنة كغرس قيـ الكطنية في نفكس الطمبة مف خالؿ
االنشطة الطالبية كالمجتمعية المتنكعة التي تتضمف محاكر كمفاىيـ رؤية المممكة  ،0131كقد
يعزل حصكؿ المحكر االكؿ المشاركة الفاعمة عمى المرتبة الرابعة مقارنة بالمحاكر االخرل
لالستبانة المستخدمة الى لعدـ ادراؾ الطمبة لألىمية المشاركة الفاعمة كحكـ عمى فاعميتيا  ،،نظر
لكجكد بعض المعيقات التي تحكؿ دكف ذلؾ كنظاـ الساعات الدراسية المعتمد التي تتيح فرصو
محدكدة لممارسة النشاط باإلضافة الى بعد مكقع الجامعة عف سكف الطمبة الذم يحد مف
المشاركة الفاعمة كتطمعيـ الى مشاركة مجتمعية اكسع كاكثر جدكل  ،كتتفؽ ىذه نتيجة مع دراسة
(الحربي كسكيمـ )0107كدراسة (الثبيتي كعبد الفتاح)0106ك دراسة (الشرقاكم.)0115،

لإلجابة عمى السؤال الثاني الذي ينص عمى االتي :
ما طبيعة فركؽ الداللة إحصائيا بيف متكسطات استجابات أفراد عينة البحث حكؿ دكر
األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طمبة كمية العمكـ كاآلداب بشركره تعزم إلى متغير
التخصص
تـ استخداـ اختبار (ت) لمكشؼ عف كجكد داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات طمبة
القسـ العممي كاالدبي كالجدكؿ رقـ ( )6يكضح ذلؾ.
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د /شمعة احمد صالح الشقري

دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()6
يوضح نتائج اختبار(ت) ألثر التخصص عمى استجابات عينة البحث حول دور
االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة
الرقـ

المحكر

ادبي()69

عممي()81
المتكس

االنحراؼ

المتكس

االنحراؼ

ط

المعيارم

ط

المعيارم

درجة الحرية()148
اختبار ت

االداللة

0

المشاركة الفاعمة

3.88

.901

3.69

1.22

1.12

.265

0

االنتماء كالكالء

4.05

.848

3.79

1.22

1.55

.123

3

التطكع كالعمؿ الجماعي

3.95

.888

3.65

1.39

1.60

.110

4

المسئكلية الشخصية
كاالجتماعية
المجمكع الكمي

3.99
3.98

.905
.822

3.76
3.72

1.37
1. 28

1.21
1.42

.230
.157

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ دكر
األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طمبة كمية العمكـ كاآلداب بشركره تعزل إلى متغير
التخصص  ،حيث حصؿ طمبة العممي في جميع محاكر االستبانة عمى متكسط حسابي ()3.98
كانحراؼ معيارم( ).822قدر بدرجة (كبيرة )كفؽ معيار المعتمد بالدراسة بينما حصؿ طمبة القسـ
االدبي في جميع محاكر االستبانة عمى متكسط حسابي ( )3.72كانحراؼ معيارم
( ) 1.28قدر بدرجة (كبيرة) ،كلـ تشر نتائج لكشؼ عف فركؽ باستخداـ اختبار(ت)
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات طمبة القسـ العممي كاالدبي تعزل
لمتغير التخصص  ،كيمكف ارجاع ىذه النتيجة االشتراؾ جميع البرامج ضمف الخطة االنشطة
الطالبية خالؿ العاـ الدراسية بفعاليات عامة كتخصصية كفؽ محاكر رؤية  0131اثناء
التخطيط كالتنفيذ مما يكسب الطمبة لمخبرات المعرفية كاالجتماعية كقيـ المكاطنة الفاعمة كبغض
النظر عف التخصص.

لإلجابة عمى السؤال الثالث الذي ينصى عمى االتي :
ما طبيعة الفركؽ الداللة إحصائيا بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ دكر
األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طمبة كمية العمكـ كاآلداب بشركره تعزل إلى متغير
الجنس.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـ استخداـ اختبار (ت) لمكشؼ عف كجكد داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات طمبة
القسـ العممي كاالدبي كالجدكؿ رقـ ( )7يكضح ذلؾ.
جدول رقم ()7
يوضح نتائج اختبار(ت) ألثر الجنس عمى استجابات عينة البحث حول دور االنشطة الطالبية
في تنمية المواطنة الفاعمة
الرقـ

المحكر

ذكر()80
المتكسط

انثى()70

االنحراؼ

المتكسط

درجة الحرية()148

االنحراؼ

اختبار

المعيارم

(ت)

0

المشاركة الفاعمة

3.95

.954

3.61

1.153

1.98

.050

0

االنتماء كالكالء

4.08

.923

3.76

1.15

1.93

.056

3

التطكع كالعمؿ

المعيارم

الجماعي
4

المسئكلية الشخصية
كاالجتماعية
المجمكع الكمي

3.98
4.08
4.03

1.03
.995
.932

3.61
3.65
3.66

1.26
1.27
1.17

1.98
2.33
2.14

داللة

.050
.021
.034

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ في متكسطات استجابات طمبة كمية العمكـ
كاآلداب بشركره حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل تعزل إلى متغير الجنس،
حيث حصؿ الطالب في جميع محاكر االستبانة عمى متكسط حسابي ( )4.03كانحراؼ
معيارم( ) .932قدر بدرجة كبيرة جدا كفؽ المعيار المعتمد بالدراسة بينما حصمت الطالبات في
جميع محاكر االستبانة عمى متكسط حسابي ( )3.66كانحراؼ معيارم( ) 1.17قدر
(بدرجة كبيرة) ،كلـ تشير نتائج الكشؼ باستخداـ اختبار (ت) بيف متكسطات استجابات الطالب
كالطالبات عف كجكد فركؽ داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس ،كيمكف ارجاع ىذه النتيجة
لكضع خطة االنشطة طالبية في شطرم الكمية بنيف كبنات كفؽ اىداؼ كمحاكر ثابتة لرؤية
 0131يتـ عمى ضكئيا كضع الفعاليات كاالنشطة ،مناقشة الخطة مف قبؿ الجاف المشرفة عمى
االنشطة طالبية في شطرم الكمية اثناء التخطيط قبؿ اعتماد عمادة شئكف طالب لمخطة
كمتابعتيا لمراحؿ التنفيذ كمستكل المشاركة كالعمؿ عمى تطكيرىا.
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دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة

د /شمعة احمد صالح الشقري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوصيات: -0أف يشارؾ الطالب في األنشطة الطالبية التي تنمي المكاطنة .
 -0أف تساىـ األنشطة الطالبية في ترسيخ حقكؽ المكاطنة لدل الطالب .
 -4أف تبصر األنشطة الطالبية الطالب بحقكؽ المكاطف مف خالؿ المشاركة في الحياة العامة.
 -5أف تكجو األنشطة الطالبية إلى ضركرة التعاكف بيف الجامعة ككافة مؤسسات المجتمع لتنمية
قيـ المكاطنة الفاعمة كابعادىا.

 الدراسات والبحوث المقترحة: -0إجراء دراسات حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طالبة المرحمة التعميـ العاـ
كالجامعي.
 -0إجراء دراسات حكؿ دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طالب التعميـ العاـ
كالجامعي في مختمؼ مدف المممكة .
 -3إجراء دراسة حكؿ التحديات تكاجو دكر األنشطة الطالبية في تنمية المكاطنة لدل طالب
( طالبات ) جميع مراحؿ التعميـ العاـ كالجامعي في مختمؼ مدف المممكة العربية السعكدية.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:
 الثبيتي ،عثماف كحسيف ،عبد الفتاح:)0106(،دكر ادارة جامعة تبكؾ في تنمية قيـ المكاطنةلدل

طمبة،

مجمة

جامعة

طيبة

لمعمكـ

التربكية،

العد

(،)3المجمد( 365-349،)00ص
 جابر ،محمد الميدم كناصر الميدم(:)0100دكر الجامعات في تعزم مفاىيـ المسئكليةاالجتماعية لدل طمبتيا ،دراسة مقارنة بيف جامعة حمكاف(ج.ع.ـ)كجامعة
االزىر(فمسطيف) متاحو خالؿ
http://www.qou.edu.arabic.conferance.social.Responsibi
.lty
 الحربي ،قاسـ بف عائؿ& سكيمـ ،محمد محمد غنيـ(:)0107تنمية المكاطنة لدل طمبةالجامعات السعكدية جامعة جازاف أنمكذجا ،مجمة كمية التربية جامعة
االزىر ،العدد  076الجزء األكؿ ،ديسمبر.
 الحسباف  ،محمد إبراىيـ (0100ىػ ) :المكاطنة كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية ،مطبعة دار الشبؿ  ،الرياض.
 رمضاف  ،عمارة 2015 (،ـ ) :التربية عمى المكاطنة كحقكؽ اإلنساف  .متاح عمى المكقعاإللكتركني http://www.aihr.org.tn:
 سكراف ،محمد:)0101(،التربية كتنمية ثقافة المكاطنة ،مجمة رابطة التربية الحديثة ،المجمد(،)3العدد (.)8
 السيد عبد الفتاح جكدة،ك اسماعيؿ ،طمعت حسيف :)0101(،دكر الجامعة ؼ تكعية الطالببمبادئ المكاطنة كمدخؿ تحتمو التحديات العالمية المعاصرة ،مجمة دراسات
تربكية كنفسية كمية التربية-جامعة الزقازيؽ العدد( )66الجزء الثاني
 سكيداف ،مجدم صابر(:)0107الخدمة االجتماعية في المجاؿ التعميمي ،رؤية معاصرة مفمنظكر الممارسة العامة ،المكتبة العممية .المنصكرة..
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دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة

د /شمعة احمد صالح الشقري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرقاكم ،مكسئ عمي  : )0115(،كعي طالب جامعة الزقازيؽ ببعض قيـ المكاطنة  ،مجمةدراسات في التعميـ الجامعي جامعة عيف شمس ،العدد التاسع ،القاىرة
كعي طالب جامعة الزقازيؽ ببعض قيـ المكاطنة.
 الشاماني  ،سند الفي ؛ كسعد ،أحمد يكسؼ  .) 0100(،شباب الجامعات كقضايا االنتماءالفرص كالتحديات طالب جامعة طيبة نمكذجا ،مجمة العمكـ التربكية،
مجمد  ،01عدد 0
 عبد الحميد ،آالء:)0117(،االنشطة المدرسية ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف. -عثماف ،رجاء محمكد ،كقمر ،عصاـ تكفيؽ:)0119(،النشاط الطالبي أسس نظرية -تجاربعالمية -تطبيقات عممية ،دار الفكر ،القاىرة
عزكز،رفعت  ،كعامر ،طارؽ عبد الرؤكؼ:)0119(،االنشطة التربكية كالمدرسية ،مؤسسة طيبةلمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 القحطاني ،عبد اهلل سعد :)0101(،قيـ المكاطنة لدل الشباب كاسياميا في تعزيز األمفالكقائي ،رسالة دكتك راه غير منشكره ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ
العربية لمعمكـ األمنية.
 ا لقرشي ،خمؼ سميـ سميـ ،ك صالح ،محمد محمكد عبده:)0103( ،دكر الجامعة في تنمية قيـالمكاطنة لدل طالبيا م ضكء بعض المتغيرات المعاصرة(جامعة الطائؼ
كنمكذج) ،مجمة الثقافة كالتنمية ،العدد (.)74
 محمكد ،عثماف السعيد:)0114(،االنشطة الطالبية كدرىا في العممية التربكية ،حكلية كميةالمعمميف في أبيا -السعكدية ،عدد ( )4ص090-084
 المعمرم ،سيؼ ناصر  :)0116(،تربية المكاطنة تكجيات كتجارب عالمية في اعداد المكاطفالصالح ،عماف ،مكتبة الجيؿ الكاحد.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نصار ،عمي عبد الرؤكؼ ،ك المحسف ،محسف عبدالرحمف محسف:)0103(،تصكر مقترحلتفعيؿ قيـ المكاطنة لدل طالب المعمميف بكميات التربية جامعة القصيـ
عمى ضكء التحديات المعاصرة ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،مجمد
(،)7عدد ،0ص 017-67
 كطفو  ،عمي اسعد  ،كالشريع ،سعد رغبات  :)0108(،دكر جامعة الككيت في تعزيز قيـالمكاطنة لدل طالبيا اراء عينة مف طالب جامعة الككيت ،مجمة البحكث
كالدراسات لشئكف االجتمماعية،مجمد،35عدد ،041ص.055-99
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 شمعة احمد صالح الشقري/د

دور االنشطة الطالبية في تنمية المواطنة الفاعمة
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