
ة في تنمية قيم المواطنة لدى  دور األنشطة الطالبيَّ
طالب المرحلة الثانوية

)دراسة من وجهة نظر املعلمني واملعلمات مبحافظة خليص( 

د. عبد الغني عبد اهلل محمد الحربي
أستاذ علم االجتماع المساعد

جامعة أم القرى 





د. عبد الغني عبد هللا محمد الحربي

المجلد الثاني عشر- العدد األول- محرم 1٤٤1ه/ سبتمبر 2019م     3

دور األنشــطة الطالبية فــي تنمية قيم المواطنة
 لدى طــالب المرحلة الثانوية

)دراسة من وجهة نظر املعلمني واملعلمات مبحافظة خليص(
د. عبد الغني عبد اهلل محمد الحربي

امللخص:
هدفـــت الدراســـة إىل التعـــرف علـــى دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة 
لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة، وكذلـــك التعـــرف علـــى معوقـــات هـــذا الـــدور، واســـتخدمت 
الدراســـة منهـــج املســـح االجتماعـــي، واإلســـتبانة جلمـــع البيـــاانت، وطبقـــت الدراســـة علـــى 
نتائـــج  أوضحـــت  وقـــد  خليـــص،  مبحافظـــة  الثانويـــة  ابملرحلـــة  واملعلمـــات  املعلمـــني  مجيـــع 
الدراســـة أن املعلمـــني واملعلمـــات يـــرون أن األنشـــطة الطالبيـــة تـــؤدي دورهـــا يف تنميـــة قيـــم 
املتوســـطات  مـــن خـــالل  ذلـــك  اتضـــح  الطـــالب مبســـتوى )مرتفـــع(، وقـــد  لـــدى  املواطنـــة 
وتنميـــة  اجملتمعيـــة،  املشـــاركة  قيـــم  تنميـــة  الوطـــي،  االنتمـــاء  قيـــم  )تنميـــة  ألبعـــاد  احلســـابية 
قيـــم احلـــوار والتســـامح(، وبلـــغ املتوســـط العـــام لألبعـــاد )2,64(، كمـــا أوضحـــت نتائـــج 
الدراســـة أن مســـتوى املعوقـــات الـــي حتـــد مـــن الـــدور الـــذي تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة يف 
تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات 

)متوســـط(، حيـــث بلـــغ املتوســـط العـــام للبعـــد )2,30(.

الكلمات املفتاحية: األنشطة الطالبية، قيم املواطنة.
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The Role of Student Activities in Developing the 
Values of Citizensship among High 

School Students
A study from the point of view of male and female teachers 

in the governorate of Khulais
Dr. AbdulGhani Al Harby

Abstract:

The study aimed to identify the role of student activities 
in the development of the values of citizenship among high 
school students, as well as to identify the obstacles of this role. 
The study used the social survey method and the question-
naire to collect data. The study was applied to all male and 
female teachers in secondary schools in Khulais governorate. 
Male and female teachers indicate that student activities play a 
high level role in the development of the values of citizenship. 
The results of the study showed that the level of obstacles that 
limit the role played by students’ activities in the development 
of the values of citizenship among high school students from 
the point of view of male and female teachers was (medium), 
where the general average of dimension was (2.30).

Keywords: Student Activities, Values of Citizenship. 
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مشكلة الدراسة:
أصبحـــت املواطنـــة مـــن القضـــااي الـــي تطـــرح نفســـها بقـــوة يف ظـــل مـــا يشـــهده العـــامل مـــن 
، األمـــر الـــذي فـــرض علـــى الـــدول  تغـــرات متســـارعة سياســـيًّا واجتماعيًّـــا وثقافيًّـــا واقتصـــادايًّ
واجملتمعـــات البحـــث عـــن كيفيـــة إعـــداد أفرادهـــا إعـــداًدا ســـليًما، وذلـــك إبمدادهـــم ابملعـــارف 
واملهـــارات واالجتاهـــات واخلـــرات الالزمـــة ملســـايرة هـــذه التطـــورات، مبـــا ميكنهـــم مـــن التصـــدي 
للتحـــدايت واألخطـــار الـــي ميكـــن أن هتـــدد جمتمعاهتـــم، ويف الوقـــت ذاتـــه تعـــزز قيـــم املواطنـــة يف 

نفـــوس أفـــراد اجملتمـــع )الشـــمري، 1436ه،383(.

ومـــن منطلـــق أمهيـــة هـــذه القضيـــة، فقـــد حرصـــت املؤسســـات التعليميـــة خاصـــة يف الـــدول 
العربيـــة علـــى تنظيـــم املؤمتـــرات والنـــدوات العلميـــة ملناقشـــة قضيـــة املواطنـــة وتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة 
يف ضـــوء التحـــوالت الـــي ميـــر هبـــا العـــامل ومـــا يشـــهده مـــن ثـــورة يف جمـــال تكنولوجيـــا االتصـــال؛ 
فعلـــى ســـبيل املثـــال عقـــدت جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية مؤمتـــًرا علميًّـــا بعنـــوان: 
الوحـــدة الوطنيـــة ثوابـــت وقيـــم وذلـــك يف شـــهر مجـــادى األوىل لعـــام 1433ه، وعقـــدت جامعـــة 
اجلـــوف مؤمتريـــن تنـــاوال موضـــوع الوحـــدة الوطنيـــة، األول بعنـــوان: الوحـــدة الوطنيـــة ودورهـــا 
يف ترســـيخ األمـــن، وكان ذلـــك يف شـــهر ربيـــع األول لعـــام 1436ه، والثـــاين بعنـــوان: دور 
املؤسســـات التعليميـــة يف تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة وعقـــد يف شـــهر ربيـــع األول لعـــام 1439ه، 
كمـــا عقـــدت جامعـــة أم القـــرى مؤمتـــرًا بعنـــوان: الشـــباب واملواطنـــة قيـــم وأصـــول خـــالل شـــهر ربيـــع 
اآلخـــر  لعـــام 1436ه، وعقـــدت جامعـــة الفيـــوم مؤمتـــرًا بعنـــوان: اخلدمـــة االجتماعيـــة وتفعيـــل 

املواطنـــة يف ضـــوء املتغـــرات الراهنـــة يف شـــهر مايـــو لعـــام 2015م.

ــد  ــة، فقـ ــم املواطنـ ــة قيـ ــز وتنميـ ـــة يف تعزيـ ــدور املنـــوط ابملؤسســـات التعليمي ــن الـ ــا مـ وانطالقًـ
تناولـــه الباحثـــون ابلدراســـة والبحـــث مـــن منطلقـــات متعـــددة وأبعـــاد خمتلفـــة، ومـــن ذلـــك دراســـة 
شـــبلي وحممود)1439هــــ( وهدفـــت إىل التعـــرف علـــى دور األنشـــطة الالمنهجيـــة يف تدعيـــم 
قيـــم املواطنـــة، ودراســـة علـــي )2017م( وهدفـــت إىل التعـــرف علـــى دور اجلامعـــة فـــي تنميـــة 
قيـــم املواطنـــة والتعـــرف علـــى درجـــة متثـــل هـــذه القيـــم لـــدى طالهبـــا، ودراســـة  إبراهيـــم )2017م( 
وهدفـــت إىل حتديـــد طبيعـــة دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب اجلامعـــة، 
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ودراســـة العـــودة )2017م( وهدفـــت إىل الوقـــوف علـــى دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة ثقافـــة 
احلـــوار، ودراســـة الزهـــراين )1436ه( وهدفـــت إىل التعـــرف علـــى إســـهام برامـــج األنشـــطة 
الطالبيـــة يف تعزيـــز مفاهيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب اجلامعـــة، ودراســـة رزق )2011م( وهدفـــت 
إىل معرفـــة دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم االنتمـــاء لـــدى الطـــالب والطالبـــات، ودراســـة 
شـــديفات وآخريـــن )2010م( وهدفـــت إىل الكشـــف عـــن دور املدرســـة يف تنميـــة قيـــم االنتمـــاء 

والـــوالء للوطـــن لـــدى طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة.

ـــدُّ النشـــاط الطـــاليب مـــن أهـــم عناصـــر املنهـــج يف الرتبيـــة احلديثـــة ملـــا يتيحـــه للطـــالب  ويـَُع
ــا املقـــررات النظريـــة، وبقـــدر مـــا أيخـــذ  مـــن اكتســـاب خـــرات عمليـــة قـــد تعجـــز عـــن حتقيقهـ
النشـــاط مـــن عنايـــة واهتمـــام يكـــون أتثـــره يف حتقيـــق غـــاايت اجملتمـــع وأهدافـــه الرتبويـــة، إذ 
ـــا صاحلـًــا  أن مـــن أهـــداف النشـــاط الطـــاليب بنـــاء الشـــخصية املتكاملـــة للطالـــب ليصبـــح مواطًن
ذا فكـــر ســـليم بعيـــًدا عـــن االحنـــراف يرتبـــط بوطنـــه ويعتـــز بـــه ويســـتعد للتضحيـــة مـــن أجلـــه 

واملشـــاركة يف بنائـــه )القويلفـــي، 1436ه، 64(.

ويف ضـــوء مـــا ســـبق حتـــددت مشـــكلة الدراســـة الراهنـــة يف التســـاؤل الرئيـــس التـــايل: مـــا 
دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر 

املعلمـــني واملعلمـــات؟

 أهداف الدراســـة:
اهلـــدف األول: التعـــرف علـــى دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب 

املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات.

اهلـــدف الثـــاين: التعـــرف علـــى مـــدى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــني وجهـــات نظـــر 
املعلمـــني واملعلمـــات تُعـــزى ملتغـــرات )اجلنـــس، اخلـــرة، والتخصـــص العلمـــي(، ودور األنشـــطة 

الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة.

اهلدف الثالث: التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر 
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املعلمني واملعلمات تُعزى ملتغرات )اجلنس، اخلرة، والتخصص العلمي(، واملعوقات الي حتّد 
من دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية.

تساؤالت الدراسة:
يف ضوء أهداف الدراسة مت صياغة تساؤالهتا على النحو التايل:

التساؤل األول:
مـــا دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة مـــن 

وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات؟

ويتفرع عن التساؤل السابق األسئلة التالية:
1- مـــا دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم االنتمـــاء الوطـــي لـــدى طـــالب/ طالبـــات 

املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات؟
مـــا دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املشـــاركة اجملتمعيـــة لـــدى طـــالب/ طالبـــات   -2

املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات؟
مـــا دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم احلـــوار والتســـامح لـــدى طـــالب/ طالبـــات   -3

املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات؟
نظـــر  وجهـــة  مـــن  املواطنـــة  قيـــم  تنميـــة  يف  الطالبيـــة  األنشـــطة  دور  معوقـــات  مـــا   -4

واملعلمـــات؟ املعلمـــني 

التساؤل الثاين:
تُعزى  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ملتغرات )اجلنس، اخلرة، التخصص العلمي(، ودور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة 

لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية؟
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التساؤل الثالث:
تُعزى  واملعلمات  املعلمني  نظر  وجهات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ملتغرات )اجلنس، اخلرة، التخصص العلمي(، واملعوقات الي حتد من دور األنشطة الطالبية 

يف تنمية قيم املواطنة لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية؟

أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف جوانب متعددة، ومن ذلك:

أمهيـــة قضيـــة املواطنـــة يف الوقـــت الراهـــن يف ضـــوء االنفتـــاح الثقـــايف وثـــورة االتصـــاالت،   -1
الثقافيـــة  للهويـــة  هتديـــًدا  يشـــكل  ممـــا  ثقافتهـــا،  فـــرض  العامليـــة  القـــوى  بعـــض  وحماولـــة 
وخصوصيـــة اجملتمعـــات األخـــرى، األمـــر الـــذي يتطلـــب العمـــل علـــى تعزيـــز وتنميـــة قيـــم 

املواطنـــة لـــدى أفـــراد اجملتمـــع، والشـــباب بصفـــة خاصـــة. 

أمهيـــة الـــدور الـــذي ينبغـــي أن تقـــوم بـــه املؤسســـات التعليميـــة مـــن خـــالل األنشـــطة   -2
الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم الـــوالء الوطـــي وتعزيـــز املشـــاركة اجملتمعيـــة ونشـــر ثقافـــة احلـــوار 
والتســـامح لـــدى الطـــالب يف املرحلـــة الثانويـــة ملـــا يتميـــز بـــه الطـــالب يف هـــذه املرحلـــة 

العمريـــة مـــن خصائـــص تتطلـــب اهتماًمـــا خاًصـــا.

أمهيـــة هـــذه الدراســـة كوهنـــا اســـتجابة لتوصيـــات املؤمتـــرات والنـــدوات العلميـــة الـــي   -3
انقشـــت موضـــوع املواطنـــة، إضافـــة إىل توصيـــات بعـــض الدراســـات والبحـــوث الـــي تناولـــت 

دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة وتعزيـــز قيـــم املواطنـــة.

مفاهيم الدراسة:
1- األنشطة الطالبية:

تشـــر األدبيـــات الرتبويـــة إىل عـــدة مســـميات لألنشـــطة الطالبيـــة، ومـــن هـــذه املســـميات: 
األنشـــطة املضافـــة للمنهـــج، األنشـــطة غـــر الصفيـــة، األنشـــطة املصاحبـــة للمنهـــج، األنشـــطة 
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ــامية ،1431ه،23(. ــة )أكـــر، وقسـ ــارج الفصـــل، واألنشـــطة الطالبيـ خـ

وقـــد عرفـــت دائـــرة املعـــارف األمريكيـــة النشـــاط الطـــاليب أبنـــه: "يتمثـــل يف الرامـــج الـــي 
تنفـــذ إبشـــراف وتوجيـــه املدرســـة، والـــي تتنـــاول كل مـــا يتصـــل ابحليـــاة الدراســـية وأنشـــطتها 
املختلفـــة، ذات االرتبـــاط ابملـــواد الدراســـية، أو اجلوانـــب االجتماعيـــة والبيئيـــة أو األنديـــة ذات 
االهتمامـــات اخلاصـــة ابلنواحـــي العمليـــة أو العلميـــة أو الرايضيـــة أو املوســـيقية أو املســـرحية 

أو املطبوعـــات" )أكـــر، وقســـامية،1431ه، 24(.

ويعـــرف النشـــاط الطـــاليب أبنـــه: "مجيـــع الرامـــج والفعاليـــات واخلـــرات الـــي تعدهـــا املدرســـة 
لطالهبـــا وفـــق أســـس تربويـــة أتخـــذ يف االعتبـــار ميوهلـــم وقدراهتـــم والفـــروق الفرديـــة بينهـــم مبـــا 
ينعكـــس إجيـــااًب علـــى بنـــاء شـــخصية الطالـــب ومنوهـــا علـــى أســـس ســـليمة ســـواء كان ذلـــك داخـــل 

املدرســـة أو خارجهـــا" )الرفاعـــي، 1428ه(.

النشاط  التعليم عام 1437ه مفهوم  الصادر عن وزارة  الطاليب  النشاط  دليل  وحدد 
الطاليب أبنه : "حزمة من املشروعات الرتبوية اجلاذبة لكافة املتعلمني تنظمها املدرسة ضمن 
خطتها السنوية ابلتكامل مع الرانمج التعليمي خيتار منها املتعلم ما يناسب ميوله وحاجاته، 

ميارسها يف بيئة حمفزة ومعززة للتعلم" )وزارة التعليم، 1437ه(.

ويقصد ابألنشطة الطالبية يف هذه الدراسة: الرامج الثقافية واالجتماعية والرايضية والفنية 
وغرها الي ميارسها طالب املرحلة الثانوية داخل املدرسة وخارجها وفًقا مليوهلم واستعداداهتم 

وقدراهتم وحسب اإلمكاانت املتاحة بطريقة منظمة وحتت إشراف وتوجيه املدرسة.

2- قيم املواطنة:
تعـــرف القيـــم أبهنـــا: "تنظيمـــات نفســـية تتكـــون لـــدى الفـــرد أثنـــاء تفاعلـــه مـــع البيئـــة 
ــراف  ــه مـــن االحنـ ــوازع النفســـي الـــذي مينعـ ــد الـ ــة اجملتمـــع وتعـ ــر بثقافـ ــا تتأثـ ــا أهنـ ــة، كمـ اخلارجيـ
مبـــا يتفـــق وينســـجم مـــع املبـــادئ والقواعـــد الـــي يعتقـــد هبـــا أفـــراد اجملتمـــع" )صعـــدي واحلـــريب، 
1438ه، 30(، كمـــا تعـــرف القيـــم أبهنـــا: "جمموعـــة مـــن املبـــادئ األخالقيـــة والعقائديـــة 
األساســـية الـــي ينبغـــي أن يلتـــزم هبـــا األشـــخاص يف حياهتـــم اليوميـــة ويســـتخدموهنا يف توجيـــه 
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ســـلوكياهتم وأفعاهلـــم" )أمحـــد، 2008م، 1880(.

وتعـــرف املواطنـــة حبســـب دائـــرة املعـــارف الريطانيـــة أبهنـــا: "عالقـــة بـــني فـــرد ودولـــة كمـــا 
حيددها قانون تلك الدولة ومبا تتضمنه تلك العالقة من واجبات" )حمضر،1436ه،96(، 
وقيـــل املواطنـــة هـــي: "املعايـــر واألحـــكام الـــي يؤمـــن هبـــا أفـــراد اجملتمـــع وتعـــر عـــن حبهـــم 
واعتزازهـــم بوطنهـــم وممارســـتهم حلقوقهـــم وقيامهـــم بواجباهتـــم يف ضـــوء االعتبـــارات الدينيـــة 
واألخالقيـــة للمجتمـــع" )الثبيـــي، 1436ه، 132(، وتعـــرف املواطنـــة أبهنـــا: "تلـــك العاطفـــة 
اإلنســـانية اجلياشـــة واملتدفقـــة الـــي حيـــس هبـــا املواطـــن حنـــو وطنـــه العزيـــز وتلـــك الرابطـــة الروحيـــة 
املتينـــة الـــي تشـــده إىل حـــب الوطـــن ممـــا يوجـــب عليـــه محايتـــه والـــذود عنـــه بـــكل غـــايل ونفيـــس 
وأن يبـــذل كل مـــا يف وســـعه مـــن أجـــل رقـــي ورفعـــة وطنـــه واحملافظـــة علـــى مكتســـباته وممتلكاتـــه 

العامـــة" )احلضرمـــي، 1436ه، 218(.

ويف ضـــوء التعريفـــات الســـابقة وغرهـــا ملفهومـــي القيـــم واملواطنـــة، يتحـــدد مفهـــوم قيـــم 
املواطنـــة يف الدراســـة احلاليـــة: يف جمموعـــة مـــن املعايـــر واملبـــادئ األخالقيـــة والعقائديـــة املوجهـــة 
لســـلوكيات الطـــالب والـــي ميكـــن لألنشـــطة الطالبيـــة تنميتهـــا فيهـــم؛ لتجعـــل منهـــم مواطنـــني 
صاحلـــني، واملتمثلـــة يف ثالثـــة أبعـــاد مت تضمينهـــا أداة الدراســـة وهـــي: بعـــد االنتمـــاء الوطـــي، بعـــد 

املشـــاركة اجملتمعيـــة، وبعـــد احلـــوار والتســـامح. 

3- املرحلة الثانوية:
تضمنت سياسـة التعليم يف اململكة العربية السـعودية اإلشـارة إىل مفهوم املرحلة الثانوية، 
فقـد ورد تعريفهـا أبهنـا: "مرحلـة هلـا طبيعتهـا اخلاصـة مـن حيـث سـن الطـالب وخصائـص منوهـم 
فيهـا ،وهـي تسـتدعي ألـوااًن مـن التوجيـه واإلعـداد، وتضـم فروًعـا خمتلفـة، يلتحـق هبـا حاملـو 
الثانويـة يف هـذه الدراسـة:  التعليـم، 1437ه(. ويقصـد ابملرحلـة  الشـهادة املتوسـطة" )وزارة 

مجيـع املـدارس الثانويـة بنـني وبنـات التابعـة ملكتـب التعليـم مبحافظـة خليـص.

اإلطار النظري:
يتضمن اإلطار النظري للدراسة حمورين، األول: النشاط الطاليب ويتناول أمهية النشاط 
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الطاليب، أهدافه، وجماالته، ويلقي احملور اآلخر الضوء على املواطنة من حيث أمهيتها، وبعض 
قيم املواطنة، كاالنتماء الوطي، واملشاركة اجملتمعية، واحلوار والتسامح.

أواًل: النشاط الطاليب
أمهية النشاط الطاليب:

تعتر األنشطة الطالبية مبفهومها الصحيح وسيلة مهمة من وسائل الرتبية احلديثة يف حتقيق 
أهدافها، وذلك ملا تتميز به األنشطة من تنوع وثراء وحيوية وتلبية حلاجات الطالب، وتبدو 
أمهية األنشطة يف استجابتها مليول الطالب وحاجاهتم حبيث تنمي لديهم مسات االستقاللية 
والقيادية والقدرة على حتمل املسؤولية والثقة ابلنفس )الرفاعي، 1428ه، 36(. كما تعتر 
األنشطة الطالبية من أهم اجملاالت الي تسهم يف استثمار الوقت احلر وتنمية الشخصية بدنيًّا 
واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  من  أبنواع  الطاليب  النشاط  يزخر  واجتماعيًّا، حيث  ونفسيًّا 
والرايضية والفنية الي تسعى لتلبية ميول وحاجات الطالب )عبد الواحد ،2015م، 68(. 
وتتزايد أمهية األنشطة الطالبية يف ظل املتغرات العاملية املعاصرة؛ مما يتطلب برامج وخرات 

متنوعة ميكن حتقيقها من خالل األنشطة الطالبية.

أهداف النشاط الطاليب:
العربية  اململكة  يف  التعليم  سياسة  حددته  الطاليب كما  للنشاط  العام  اهلدف  يتمثل 
والعقلية  واالجتماعية  الروحية  الناحية  من  للطالب  املتوازنة  الشخصية  "بناء  يف:  السعودية 
واجلسمية واالنفعالية ليصبح مواطًنا انفًعا خيدم دينه ووطنه وأمته" )الرفاعي، 1428ه، 42(.

وتتمثل رسالة النشاط الطاليب يف املرحلة الثانوية بصفة خاصة يف: "توفر بيئة مالئمة 
تراعي خصائص منو الطلبة وتلي حاجاهتم مبمارسة أنشطة تربوية حتقق هلم تعزيز للقيم وتنمية 

للمهارات وإثراء للمعرفة وتكوين لالجتاهات" )وزارة التعليم ،1437ه(.

أهداف  تتمثل  التعليم،  وزارة  عن  الصادر  الطاليب  النشاط  دليل  جاء يف  ما  وحبسب 
النشاط الطاليب يف املرحلة الثانوية يف اآليت )الرفاعي، 1428ه، 44(:
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- دعم الفهم الصحيح لإلسالم وتعزيز القيم واملثل العليا الي جاء هبا.
- متكني التالحم الوطي وطاعة والة األمر وتقدير العلماء.

- تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع اجملتمع والبيئة الي يعيش هبا.
- تدريب الطالب على خمتلف املهارات الطالبية الي متثل احتياجه يف هذه املرحلة.

- تعزيـــز اجلوانـــب الرتبويـــة والتعليميـــة الـــي يدرســـها الطالـــب نظـــرايًّ وترمجتهـــا إىل أفعـــال 
وســـلوك.

ــه الروحيـــة واالجتماعيـــة  ــا يلـــي حاجاتـ ــه مبـ ــتثمار وقتـ ــة اسـ - تدريـــب الطالـــب علـــى كيفيـ
والنفســـية.

- تعويـــد الطالـــب االعتمـــاد علـــى النفـــس وحتمـــل املســـؤولية وتنميـــة القيـــادة الراشـــدة 
البنـــاء. الواعيـــة واحـــرتام اآلخريـــن والتعـــاون  والتنميـــة والتبعيـــة 

- تنمية روح اإلبداع والتفكر العلمي لدى الطالب.
- التوازن بني متطلبات النفس وحاجاهتا الفكرية والروحية واجلسمية واالجتماعية.

- إشـــراك أكـــر عـــدد مـــن الطـــالب فيمـــا تقدمـــه املدرســـة مـــن برامـــج مبـــا حيقـــق التفاعـــل 
املســـتمر بـــني الطالـــب واملدرســـة والبيئـــة احمليطـــة.

- إبراز دور املدرسة كمركز إشعاع للمجتمع احمللي.
- الرتكيز على اجلانب الرتبوي اإلثرائي واحلواري وفتح اجملال ملشاركة املفكرين واملبدعني.

- محاية الطالب من األفكار املنحرفة.

جماالت النشاط الطاليب:
جرت حماوالت متعددة من ِقَبل الرتبويني لتحديد جماالت النشاط الطاليب، ويصنف دليل 
النشاط الطاليب للمرحلة الثانوية األنشطة يف أربعة جوانب )وزارة التعليم، 1437ه ،7( وهي:

- اجلانب املعريف: الرامج الي تتضمن اخلرات املتصلة ابملعرفة والتعليم والبحث والتفكر 
واختاذ القرار، وأمهها: برامج النشاط العلمي والنشاط الثقايف.
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- اجلانب احلركي/ البدين: الرامج الي تتضمن اخلرات املتصلة بصحة البدن وتنمية 
مهارات النفس – حركية، القوة واللياقة، السرعة والتحكم، التوافق والتآزر من خالل 

األنشطة الصحية أو احلركية أو البدنية.
- اجلانب الوجداين: الرامج الي تتضمن اخلرات املتصلة بتنمية اجلانب العاطفي من 

خالل األنشطة الفنية واألدبية والثقافية وحنوها.
- اجلانب االجتماعي: الرامج املتصلة إبدارة شؤون وعالقات اجملتمع والبيئة، وتتضمن 

برامج اخلدمة االجتماعية والعمل التطوعي وبرامج عالج املشكالت اجملتمعية.

اثنًيا: املواطنة
أمهية املواطنة:

تتمثـــل أمهيـــة املواطنـــة يف كوهنـــا تســـهم يف احملافظـــة علـــى أمـــن الوطـــن وتطويـــره واســـتقراره؛ 
طوفـــان  وظهـــور  واملعرفـــة  العلـــم  جمـــال  يف  اليـــوم  العـــامل  يشـــهدها  الـــي  التغـــرات  أن  ذلـــك 
بـــني  الثقـــايف  واالتصـــال  االنفتـــاح  إىل  إضافـــة  االتصـــاالت،  تكنولوجيـــا  وثـــورة  املعلومـــات 
اجملتمعـــات، وظهـــور قيـــم واجتاهـــات وأمنـــاط تفكـــر وســـلوكيات جديـــدة ولـــدت الشـــعور لـــدى 
النـــاس بوجـــود أخطـــار هتـــدد قيمهـــم ومعتقداهتـــم وهويتهـــم الوطنيـــة، وتضعـــف مـــن الـــوالء 
واالنتمـــاء للوطـــن واالعتـــزاز ابملـــوروث التارخيـــي، لـــذا حرصـــت الـــدول علـــى تعزيـــز دور الرتبيـــة 

والتعليـــم يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة ) احلـــريب، 1436ه، 80(.

ويشـــر البعـــض إىل العوامـــل الـــي تؤكـــد أمهيـــة تربيـــة املواطنـــة لألبنـــاء، ومـــن ذلـــك )عتيبـــة ، 
1436ه، 409( أهنـــا:

- تسهم يف احلفاظ على استقرار اجملتمع.
- تنمي مهارات اختاذ القرار واحلوار واحرتام احلقوق والواجبات لدى األبناء.

- تساعد األبناء أن يتحلوا ابملسؤولية وأن يدركوا حقوقهم وواجباهتم.
- تسهم يف تطوير مهارات االستقصاء واالتصال لديهم.
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- تسهم يف تطوير مهارات املشاركة والقيام أبنشطة إجيابية.
- تعزيز منوهم الروحي واألخالقي والثقايف وأن يكونوا أكثر ثقة أبنفسهم.
- تشجيعهم على أداء دور إجيايب يف مدرستهم ويف جمتمعهم ويف العامل.

قيم املواطنة:
اختلفـــت وجهـــات نظـــر الباحثـــني فيمـــا يتعلـــق بقيـــم املواطنـــة، حيـــث يـــرى البعـــض 
الشـــخصية واملدنيـــة، يف حـــني يؤكـــد آخـــرون علـــى األبعـــاد  املســـئوليات  تتمثـــل يف:  أهنـــا 
 ،)531 1436ه،  )الزهـــراين،  واالجتماعيـــة  والقانونيـــة  والسياســـية  والقيميـــة  الفلســـفية 
وحيـــدد بعـــض الباحثـــني قيـــم املواطنـــة يف: قيمـــة املســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص، وقيمـــة املشـــاركة 
يف احليـــاة العامـــة، وقيمـــة الـــوالء واالنتمـــاء للوطـــن، وقيمـــة اهلويـــة الوطنيـــة الثقافيـــة، وقيمـــة 
يتـــم  ســـوف  احلاليـــة  الدراســـة  ويف   .)434 2017م،  )إبراهيـــم،  اآلخـــر  علـــى  االنفتـــاح 
ــاء الوطـــي،  ــة االنتمـ ــة وهـــي: قيمـ ــا الكبـــر علـــى املواطنـ ــا أتثرهـ ــم هلـ ــى ثـــالث قيـ ــز علـ الرتكيـ

قيمـــة املشـــاركة اجملتمعيـــة، وقيمـــة احلـــوار والتســـامح.

1- االنتماء الوطين:
ينظـــر لالنتمـــاء الوطـــي علـــى أنـــه متغـــر مهـــم يف حيـــاة األفـــراد واجملتمعـــات مـــن خـــالل 
مـــا يقـــوم بـــه مـــن دور كبرقـــي احلفـــاظ علـــى اهلويـــة اخلاصـــة بـــكل جمتمـــع وأمنـــه واســـتقراره 
)صعـــدي  واالقتصاديـــة  والسياســـية  االجتماعيـــة  والتحـــدايت  التهديـــدات  مـــن  وصيانتـــه 
واحلـــريب، 1438ه، 24(. ويشـــر البعـــض إىل أن االنتمـــاء للوطـــن هـــو: "إحســـاس الفـــرد 
أبنـــه جـــزء مـــن أمـــة يشـــاركها اجتماعيًّـــا واقتصـــادايًّ وسياســـيًّا وحيميهـــا مـــن أي هتديـــد لبنائهـــا" 
)اخلضـــور، 2011م، 32( ويتجســـد االنتمـــاء للوطـــن يف التضحيـــة مـــن أجلـــه، تضحيـــة انبعـــة 
مـــن الشـــعور حبـــب الوطـــن شـــعًبا وأرًضـــا، ومـــن هنـــا يتضـــح أن مفهـــوم االنتمـــاء الوطـــي يعـــي: 
الســـلوك والعمـــل اجلـــاد والـــدؤوب مـــن أجـــل الوطـــن والتفاعـــل مـــع أفـــراد اجملتمـــع مـــن أجـــل 
الصـــاحل العـــام؛ ويتمثـــل االنتمـــاء يف العطـــاء واالرتفـــاع فـــوق الصغائـــر، واخلدمـــة املخلصـــة 
للوطـــن واألمـــة، حبيـــث كلمـــا ارتفـــع العطـــاء تبعتـــه زايدة يف احلـــب وحســـن األداء، وابلتـــايل 
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فـــإن العمـــل املخلـــص والتضحيـــة املســـتمرة، تصبـــح مقياًســـا لالنتمـــاء الصـــادق احلقيقـــي، ومـــن 
وســـائل تعزيـــز االنتمـــاء مـــا يلـــي )انصـــر، 2003م، 231-230(:

- التضحية من أجل الوطن سواء يف السراء أو الضراء.
- القيام ابألعمال التطوعية واخلرية ألن فائدهتا تعم الوطن واملواطنني.

- احملافظة على اللغة األصلية، واملوروث الثقايف.
- احملافظة على العادات والتقاليد الي يرضى عنها اجملتمع.

مقدمتها  يف  أييت  املسلم  اجملتمع  ففي  وتفرعها  االنتماءات  تعدد  من  الرغم  وعلى 
االنتماء  االنتماء لألسرة، وأتكيد  االنتماء لإلسالم؛ واالنتماء لإلسالم يؤدي إىل أتكيد 
األوىل  على  فالرتكيز  مرتابطة  حلقات  فهي  الوطن  إىل  االنتماء  حسن  إىل  يؤدي  لألسرة 
الوطن  بواجبات  القيام  حسن  إىل  يؤدي  لإلسالم  الوالء  على  والرتكيز  بعده،  ما  يستتبع 
والنهوض به، واالفتخار به والدفع عنه واحلرص على سالمته والوقوف مع والة أمره واحرتام 
علمائه )بناين، 1436ه، 176-177(. وميكن لألنشطة الطالبية أن تقوم بدور فاعل 
يف تعزيز االنتماء الوطي لدى الطالب، إذا ما مت التخطيط هلا وتنفيذها بشكل صحيح.

2- املشاركة اجملتمعية:
تعكـس املشـاركة اجملتمعيـة الشـعور حبـب الوطـن وخدمتـه، كمـا أهنـا مـن السـمات املهمـة 
الـي تعـر عـن املواطنـة الصاحلـة، وتُعـرف املشـاركة اجملتمعيـة علـى أهنـا: "العمليـة الـي مـن خالهلـا 
يلعب الفرد دورًا يف احلياة السياسية واالجتماعية جملتمعة، وتكون لديه الفرصة ألن يشارك يف 
وضـع األهـداف العامـة للمجتمـع مـن خـالل أفضـل الوسـائل لتحقيـق وإجنـاز هـذه األهـداف" 
)الزهـراين، 1436ه، 533(. وميكـن النظـر إىل املشـاركة اجملتمعيـة علـى أهنـا تتضمـن ثـالث 

خصائـص، )الزهـراين، 1436ه، 534( وهـي:
- احلركة املنظمة اجلماعية يف اجتاه حتقيق اهلدف.

القـــوي  شـــعورهم  حتـــت  وابختيارهـــم  طوعيـــة  بصفـــة  املواطنـــني  جهـــود  تقـــدم  أن   -
االجتماعيـــة. ابملســـئولية 
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- إعطاء احلق ابختيار نوعية املشاركة.

ومن خالل األنشطة الطالبية ميكن أن ميارس الطالب العديد من أنواع العمل االجتماعي 
التطوعي الذي تنعكس فائدته عليهم بصفة خاصة وعلى جمتمعهم بشكل عام.

3- احلوار والتسامح:
يعـــرف احلـــوار أبنـــه احلديـــث الـــذي يتـــم بـــني شـــخصني أو فريقـــني يتـــم فيـــه تبـــادل الـــكالم 
بينهمـــا بطريقـــة متكافئـــة فـــال يســـتأثر بـــه أحدمهـــا دون اآلخـــر، ويغلـــب عليـــه اهلـــدوء والبعـــد عـــن 

اخلصومـــة والتعصـــب )العبيـــد، 1430ه، 31(.

املختلـــف ومشـــاعره ومعتقداتـــه  اآلخـــر  إنســـانية  "احـــرتام  أبنـــه:  فيعـــرف  التســـامح  أمـــا 
وقبـــول اختالفـــه والتعامـــل معـــه بعيـــًدا عـــن التطـــرف والتعصـــب والعنصريـــة واالعـــرتاف حبقوقـــه" 

.)95 2017م،  )الصمـــادي، 

ويعـــدا احلـــوار والتســـامح مـــن أهـــم عوامـــل حتقيـــق التعايـــش الســـلمي داخـــل الوطـــن حيـــث 
يعـــزز احلـــوار نســـيج العالقـــات بـــني أفـــراد اجملتمـــع ويشـــيع روح الطمأنينـــة بـــني خمتلـــف األطيـــاف 
ــد  ــافات التباعـ ــراد والفئـــات، ويقلـــص مسـ ــامح بـــني األفـ ــم والتسـ ــوار روح التفاهـ ــزز احلـ ــا يعـ كمـ
بـــني التيـــارات الفكريـــة مـــن خـــالل تقريـــب وجهـــات النظـــر، ويف أقـــل األحـــوال يـــؤدي إىل تفهـــم 
خمتلـــف االجتاهـــات بعضهـــا بعًضـــا، ومـــن املؤكـــد أنـــه كلمـــا زاد االنســـجام والتعـــاون بـــني أطيـــاف 
اجملتمـــع أدى إىل تقويـــة النســـيج االجتماعـــي وزايدة اللحمـــة الوطنيـــة بـــني أفـــراد اجملتمـــع، وهـــذا 
يـــؤدي إىل تعزيـــز بنـــاء اجلبهـــة الداخليـــة للوطـــن، ويف املقابـــل كلمـــا زاد العنـــف والنـــزاع داخـــل 
اجملتمـــع وضعـــف التســـامح أدى إىل إضعـــاف شـــبكة العالقـــات القائمـــة بـــني فئـــات اجملتمـــع 
وأطيافـــه، وهـــو مـــا يـــؤدي إىل تفكيـــك روابطـــه وحتويلـــه إىل جمتمـــع يكـــرس التخلـــف ويعمـــل علـــى 

إضعـــاف جبهـــة الوطـــن الداخليـــة )البديـــوي، 1432ه، 17-16(.

ويرى البعض أن احلوار والتسامح مها املخرجان احلقيقيان للصراعات والنزاعات واإلرهاب 
اآلخر  مع  والتعايش  للسالم  شرطان  ومها  اليوم؛  اجملتمعات  بعض  تشهده  الذي  والتطرف 
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املختلف، وغياهبما يعي انشار العنف والتعصب سواء على الصعيد الفكري أو االجتماعي 
أو الديي أو السياسي )الصمادي،2017م،94(. ومن هنا أتيت أمهية الدور الذي ميكن أن 
تلعبه األنشطة الطالبية ابملدارس الثانوية يف تنمية وتعزيز ثقافة احلوار والتسامح لدى الطالب.

الدراسات السابقة:
- دراســـة شـــبلي وحممود)1439هـ(: هدفت إىل التعرف على دور األنشـــطة الالمنهجية 
يف تدعيـــم قيـــم املواطنـــة الـــي حددهتـــا الدراســـة يف أربعـــة أبعـــاد: تنميـــة االنتمـــاء والـــوالء للوطـــن، 
املشـــاركة اجملتمعيـــة الفعالـــة، احلقـــوق والواجبـــات، وقيـــم احلـــوار والتعـــاون، وطبقـــت علـــى عينـــة 
مـــن طالبـــات كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية جبامعـــة جـــازان، واعتمـــدت الدراســـة علـــى املنهـــج 
الوصفـــي، ومتثلـــت أداة الدراســـة يف االســـتبانة، وتوصلـــت إىل أن دور األنشـــطة الالمنهجيـــة يف 

غـــرس وتعزيـــز قيـــم املواطنـــة لـــدى الطالبـــات جـــاء بدرجـــة متوســـطة.

- دراســـة علـــي )2017م(: هدفـــت إىل التعـــرف علـــى دور اجلامعـــة فـــي تنميـــة قيـــم 
املواطنـــة والتعـــرف علـــى درجـــة متثـــل هـــذه القيـــم لـــدى طالهبـــا، وطبقـــت علـــى عينـــة مـــن طـــالب 
وطالبـــات جامعـــي أســـيوط وســـوهاج، واعتمـــدت الدراســـة علـــى منهـــج املســـح االجتماعـــي 
وعلـــى االســـتبانة جلمـــع البيـــاانت، وتوصلـــت إىل أن اجلامعـــة تســـاهم بدرجـــة كبـــرة يف تنميـــة قيـــم 

املواطنـــة، وأن درجـــة متثـــل طلبـــة اجلامعـــة لقيـــم املواطنـــة كانـــت مرتفعـــة.

- دراسة شديفات وآخرين )2010م(: هدفت إىل الكشف عن دور املدرسة يف تنمية 
قيــم االنتمــاء والــوالء للوطــن لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة يف تربيــة إربــد األوىل يف األردن مــن 
وجهــة نظــر املديريــن واملعلمــني، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح االجتماعــي، وطبقــت 
إســتبانة الدراســة علــى مجيــع املديريــن واملديــرات وعينــة مــن املعلمــني واملعلمــات، وأظهــرت 
نتائجهــا: أن دور املدرســة يف تنميــة قيــم االنتمــاء والــوالء لــدى طلبــة املرحلــة الثانويــة هــو بدرجــة 

كبــرة مــن وجهــة نظــر املديريــن، وبدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر املعلمــني.

يف  الطالبيـة  األنشـطة  دور  طبيعـة  حتديـد  إىل  هدفـت  )2017م(:  إبراهيـم  دراسـة   -
تنميـة قيـم املواطنـة لـدى طـالب اجلامعـة، وكذلـك التعـرف إىل الفـروق يف مسـتوى الـدور تبًعـا 



دور األنشطة الطالبية في تنمية قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية

18                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

لبعـض املتغـرات، وطبقـت علـى طـالب وطالبـات مخـس جامعـات مبدينـة الـرايض، واعتمـدت 
علـى منهـج املسـح االجتماعـي، وعلـى االسـتبانة يف مجـع البيـاانت، واتضـح مـن الدراسـة أن 
مسـتوى دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة لـدى الطـالب يف اجلامعـات السـعودية 
كان متوسطًا، وجاء ترتيب اجملاالت احملددة يف الدراسة تنازليًّا حبسب املتوسط احلسايب على 
النحـو التـايل: االنتمـاء والـوالء، الوعـي السياسـي ،التسـامح واحـرتام اآلخـر ،العمـل اجلماعـي.

تنميـــة  يف  الطالبيـــة  األنشـــطة  دور  معرفـــة  إىل  هدفـــت  )2011م(:  رزق  دراســـة   -
قيـــم االنتمـــاء لـــدى طـــالب وطالبـــات جامعـــة املنصـــورة يف جماالهتـــا السياســـية واالقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة واألســـرية والثقافيـــة والعلميـــة التكنولوجيـــة والعقديـــة والبيئيـــة، معتمـــدة علـــى املنهـــج 
الوصفـــي التحليلـــي، واســـتخدمت اإلســـتبانة يف مجـــع بيـــاانت الدراســـة، وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة 
أن األنشـــطة الطالبيـــة تســـهم بدرجـــة كبـــرة يف تنميـــة القيـــم ألربعـــة جمـــاالت هـــي: االنتمـــاء 
السياســـي، االنتمـــاء العقـــدي، االنتمـــاء االجتماعي/األســـري، االنتمـــاء البيئـــي، كمـــا أهنـــا تســـهم 
بدرجـــة متوســـطة يف تنميـــة القيـــم لثالثـــة جمـــاالت لالنتمـــاء هـــي: االنتمـــاء الثقـــايف، االنتمـــاء 

العلمـــي التكنولوجـــي، واالنتمـــاء االقتصـــادي.

- دراسة العودة )2017م(: هدفت إىل الوقوف على دور األنشطة الطالبية يف تنمية 
الدراسة  واستخدمت  القصيم،  مبنطقة  الثانوية  املرحلة  طالبات  نظر  وجهة  من  احلوار  ثقافة 
املنهج الوصفي واعتمدت على االستبانة يف مجع بياانت الدراسة، وخلصت الدراسة إىل أن 
واقع دور األنشطة الطالبية يف تنمية ثقافة احلوار حتقق بدرجة عالية من وجهة نظر الطالبات.

- دراسة الزهراين )1436ه(: هدفت إىل التعرف على إسهام برامج األنشطة الطالبية 
يف تعزيــز مفاهيــم املواطنــة لــدى طــالب جامعــة أم القــرى، وذلــك مــن خــالل أبعــاد: االنتمــاء 
الوطــي، املشــاركة اجملتمعيــة، وتنميــة االعتــزاز ابلوطــن، وطبقــت إســتبانة الدراســة علــى عينــة مــن 
الطــالب املشــاركني ابألنشــطة، واتضــح أن درجــة اســهام برامــج األنشــطة الطالبيــة يف تعزيــز 
مفاهيــم املواطنــة لــدى طــالب جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة )متوســط( بشــكل عــام وعلــى 
مســتوى األبعــاد الثالثــة، وحبســب املتوســط الرتــي لألبعــاد جــاء بعــد )تعزيــز االنتمــاء الوطــي( يف 

املرتبــة األوىل، يليــه بعــد االعتــزاز ابلوطــن، وأخــرًا بعــد املشــاركة اجملتمعيــة.
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- دراسة ابحارث )1430ه(: هدفت إىل التعرف على مدى إسهام النشاط الطاليب 
يف تنمية قيم احلوار، واستخدمت املنهج الوصفي املسحي، وطبقت إستبانة الدراسة على عينة 
من رواد النشاط ومديري املدارس الثانوية مبحافظة الليث، وكشفت الدراسة أن إسهام النشاط 
الطاليب يف تنمية قيم احلوار لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة عينة الدراسة بدرجة موافق 
وبشدة، كما كشفت أن معوقات النشاط الطاليب يف تنمية قيم احلوار جاءت بدرجة موافق.

تعليق على الدراسات السابقة:
مـــن خـــالل مـــا مت عرضـــه مـــن دراســـات ســـابقة يتضـــح أهنـــا عنيـــت بـــدور املؤسســـات 
التعليميـــة يف تعزيـــز وتنميـــة قيـــم املواطنـــة، فالبعـــض تنـــاول دور املنهـــج يف املؤسســـة التعليميـــة 
بشـــكل عـــام مبـــا يف ذلـــك النشـــاط الطـــاليب ســـواء يف اجلامعـــة كدراســـة علـــي )2017م(، 
أو يف املدرســـة كدراســـة شـــديفات وآخريـــن )2010م(، والبعـــض ركـــز علـــى دور األنشـــطة 
الطالبيـــة بصفـــة خاصـــة كبقيـــة الدراســـات املذكـــورة هنـــا، والـــي تتفـــق معهـــا الدراســـة الراهنـــة يف 
ذلـــك، واختلفـــت الدراســـات مـــن حيـــث عينـــة البحـــث فجميـــع الدراســـات املذكـــورة هنـــا كانـــت 
العينـــة مـــن الطـــالب ســـواء طـــالب اجلامعـــة أو طـــالب املرحلـــة الثانويـــة، عـــدا دراســـة شـــديفات 
)2010م( فكانـــت العينـــة مـــن املديريـــن واملعلمـــني، ودراســـة ابحـــارث)1430ه( حيـــث كانـــت 
العينـــة مـــن رواد النشـــاط الطـــاليب ومديـــري املـــدارس، والدراســـة الراهنـــة عينتهـــا مـــن املعلمـــني 
واملعلمـــات، ويوجـــد اختالفـــات حمـــدودة بـــني الدراســـات الســـابقة مـــن حيـــث األبعـــاد واحملـــاور 
ــاد  ــة أبعـ ــة ركـــزت علـــى ثالثـ ــة الراهنـ ــة، والدراسـ ــم املواطنـ ــق بقيـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــز عليهـ الـــي مت الرتكيـ

ــامح. ــوار والتسـ ــة، واحلـ ــاركة اجملتمعيـ ــاء الوطـــي، املشـ وهـــي: االنتمـ

اإلجراءات املنهجية:
نوع الدراسة:

تنتمــي الدراســة الراهنــة إىل الدراســات الوصفيــة حيــث هتــدف إىل حتديــد ووصــف دور 
األنشــطة الطالبيــة يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى طــالب املرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر املعلمــني 
واملعلمــات، وتعتمــد الدراســة علــى اســتخدام منهــج املســح االجتماعــي الشــامل جملتمــع الدراســة 



دور األنشطة الطالبية في تنمية قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية

20                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

واملتمثــل يف املعلمــني واملعلمــات ابملــدارس الثانويــة مبحافظــة خليــص.

جماالت الدراسة:            
اجملال املكاين: 

متثل اجملال املكاين للدراسة يف املدارس الثانوية بنني وبنات مبحافظة خليص.

جدول )1(: يوضح املدارس املشاركة يف الدراسة وأعداد املبحوثني املشاركني بكل منها

مدارس البناتمدارس البنني

اسم املدرسةت
عدد 

اسم املدرسةتاملستجيبني
عدد 

املستجيبني
8الثانوية األوىل خبليص51ابن اهليثم الثانوية1
3الثانوية الثانية خبليص102الرزة الثانوية2
2اثنوية اخلوار83الريكة الثانوية3
5اثنوية الصدر74اخلوار الثانوية4
7اثنوية الطلعة65الطلعة الثانوية5
1اثنوية أم اجلرم06املدائن الثانوية6
3اثنوية غران157خليص الثانوية7
5اثنوية الرزة68ستارة الثانوية8
14اثنوية األبيار69غران الثانوية9
0اثنوية ذات النطاقني10--10
11اثنوية الريكة11--11

59اجملموع63اجملموع

122اجملموع الكلى
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اجملال البشـــري:
والعامـــالت  العاملـــني  واملعلمـــات  املعلمـــني  مـــن   )122( البشـــري  اجملـــال  إمجـــايل  بلـــغ 

خليـــص. مبحافظـــة  الثانويـــة  ابملـــدارس 

اجملـــال الزمين: 
مت تعميـــم إســـتبانة الدراســـة علـــى جمتمـــع البحـــث خـــالل الفصـــل الدراســـي األول لعـــام 

1440/1439ه.

أداة مجـــع البياانت: 
 .Google drive مت تصميم إستبانة إليكرتونية، ومت نشرها من خالل موقع

وقد مرت هذه األداة مبجموعة من املراحل يف تصميمها وهي: 

املرحلـــة األوىل: مرحلـــة اإلعـــداد املبدئـــي لألدوات:
1. مت االطالع على الدراسات والبحوث السابقة يف جمال األنشطة الطالبية، وأيضا 

حول قيم املواطنة، سواء الي أجريت داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها.
2. مت االطالع على بعض املقاييس واالستباانت اخلاصة ابألنشطة الطالبية، وأيضا بقيم 

املواطنة، والي مت تطبيقها يف دراسات سابقة. 
وبناًء على ما ســـبق: 

مت وضع أبعاد إستبانة "دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة لدى طالب املرحلة 
الثانوية" من وجهة نظر املعلمني واملعلمات مبحافظة خليص والي متثلت يف أربعة أبعاد: 

البعـــد األول: الـــدور الـــذي تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم االنتمـــاء الوطـــي لـــدى 
طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة.

البعـــد الثـــاين: الـــدور الـــذي تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املشـــاركة اجملتمعيـــة 
لـــدى طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة.
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البعـــد الثالـــث: الـــدور الـــذي تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم احلـــوار والتســـامح 
لـــدى طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة البعـــد الرابـــع: املعوقـــات الـــي حتـــد مـــن دور األنشـــطة 

الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة.
املرحلـــة الثانيـــة: حســـاب صـــدق وثبـــات االســـتبانة ومت كمـــا يلـــي:

صدق األداة: 
الصدق الظاهري لألداة:

مت عـــرض األداة علـــى عـــدد )9( مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بقســـم اخلدمـــة االجتماعيـــة 
بكليـــة العلـــوم االجتماعيـــة جامعـــة أم القـــرى، ومت االعتمـــاد علـــى نســـبة اتفـــاق ال تقـــل عـــن 
)80%(، ومت حـــذف بعـــض العبـــارات وإعـــادة صياغـــة البعـــض، وبنـــاًء علـــى ذلـــك مت صياغـــة 

االســـتبانة يف صورهتـــا النهائيـــة.
الصدق العاملي:

اعتمـــد الباحـــث يف حســـاب الصـــدق العاملـــي علـــى معامـــل ارتبـــاط كل متغـــر يف األداة 
ابلدرجـــة الكليـــة وذلـــك لعينـــة قوامهـــا )20( مفـــردًة مـــن املعلمـــني واملعلمـــات ابملـــدارس الثانويـــة 
للبنـــني والبنـــات مبحافظـــة خليـــص )جمتمـــع الدراســـة(، وتبـــني أهنـــا معنويـــة عنـــد مســـتوايت الداللـــة 

املتعـــارف عليهـــا، وأن معامـــل الصـــدق مقبـــول، كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول التـــايل:
جدول )2(: االتساق الداخلي بني متغرات إستبانة دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة

درجة االستبيان ككل                                                               ن = 20

الداللةمعامل االرتباطاملتغرياتم
دالة0.844**الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم االنتماء الوطي1
دالة0.869**الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املشاركة اجملتمعية2
دالة0.860**الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم احلوار والتسامح3
دالة0.693**املعوقات الي حتد من دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة4

    ** معنوي عند )0.01(                                    * معنوي عند )0.05(
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يتضـــح مـــن بيـــاانت اجلـــدول رقـــم )2( أن معظـــم متغـــرات األداة دالـــة، كمـــا أن معظـــم 
ـــة املتعـــارف عليهـــا لـــكل متغـــر، ومـــن مث ميكـــن  متغـــرات اإلســـتبانة دالـــة عنـــد مســـتوايت الدالل
القـــول إن درجـــات العبـــارات حتقـــق احلـــد الـــذي ميكـــن معـــه قبـــول هـــذه الدرجـــات، ومـــن مث حتقـــق 

مســـتوى الثقـــة يف األداة واالعتمـــاد علـــى نتائجهـــا.

ثبات األداة:

الثبـــات  لقيـــم  ـ كرونبـــاخ(  )ألفـــا  ثبـــات  معامـــل  األداة ابســـتخدام  ثبـــات  مت حســـاب 
املعلمـــني  مـــن   )20( قوامهـــا  عينـــة  علـــى  بتطبيقهـــا  وذلـــك  االســـتبانة،  ألبعـــاد  التقديريـــة 

الدراســـة. مبجتمـــع  واملعلمـــات 

وجاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول رقم )3( التايل:

جدول )3(: نتائج الثبات إلستبانة الدراسة ابستخدام معامل )ألفا ـ كرونباخ(

معامل )ألفا.كرونباخ(املتغرياتم

0.791**الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم االنتماء الوطي1

0.812**الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املشاركة اجملتمعية2
0.849**الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم احلوار والتسامح3
0.743**معوقات احلد من دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة4

0.779**ثبات اإلستبانة ككل

يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )3( أن معظـــم معامـــالت الثبـــات للمتغـــرات تتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الثبـــات، 
وبذلـــك ميكـــن االعتمـــاد علـــى نتائجهـــا وبذلـــك أصبحـــت األداة يف صورهتـــا النهائيـــة.
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أساليب التحليل اإلحصائي للدراسة:
 (SPSS.V. 21.0) البياانت من خالل احلاسب اآليل ابستخدام برانمج مت معاجلة 

احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية التالية:
1. التكرارات والنسب املئوية: وذلك لوصف خصائص جمتمع الدراسة. 

2. املتوســـط احلســـايب ملقيـــاس ليكـــرت الثالثـــي: للحكـــم علـــى مســـتوى الـــدور الـــذي 
تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات، 
حبيـــث تكـــون بدايـــة وهنايـــة فئـــات املقيـــاس الثالثـــي عـــاٍل )ثـــالث درجـــات(، متوســـط 
)درجتـــان(، ضعيـــف )درجـــة واحـــدة(، مت ترميـــز وإدخـــال البيـــاانت إىل احلاســـب اآليل، 
ولتحديـــد طـــول خـــالاي املقيـــاس الثالثـــي )احلـــدود الدنيـــا والعليـــا(، مت حســـاب املـــدى 
= أكـــر قيمـــة – أقـــل قيمـــة )3 – 1 = 2(، مت تقســـيمه علـــى عـــدد خـــالاي املقيـــاس 
للحصـــول علـــى طـــول اخلليـــة املصحـــح )3/2 = 0.67( وبعـــد ذلـــك مت إضافـــة هـــذه 
القيمـــة إىل أقـــل قيمـــة يف املقيـــاس أو بدايـــة املقيـــاس وهـــي الواحـــد الصحيـــح وذلـــك لتحديـــد 

ــا يلـــي: احلـــد األعلـــى هلـــذه اخلليـــة، وهكـــذا أصبـــح طـــول اخلـــالاي كمـ

جدول )4(: مستوايت املتوسطات احلسابية
مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 1 - 1.67

مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني أكثر من 1.67 - 2.38
مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني أكثر من 2.38: 3

3. االحنراف املعياري: يفيد يف معرفة مدى تشتت أو عدم تشتت استجاابت املبحوثني، 
كما يساعد يف ترتيب العبارات مع املتوسط احلسايب، حيث إنه يف حالة تساوى العبارات 

يف املتوسط احلسايب فإن العبارة الي احنرافها املعياري أقل أتخذ الرتتيب األعلى.
4. املدى: ويتم حسابه من خالل الفرق بني أكر قيمة وأقل قيمة.

5. معامل ثبات ) ألفا.كرونباخ(: لقيم الثبات التقديرية ألداة الدراسة.
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6. حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه One Way ANOVA: للتعــرف علــى الفــروق 
وداللتهــا اإلحصائيــة بــني املبحوثــني، وذلــك وفًقــا ملتغــر معــني )يســمى متغــر التجزئــة(، 
بشــرط أن يكــون عــدد اجملموعــات أكثــر مــن جمموعتــني مثــل: )مــدة العمــل ابملدرســة(. 
7. طريقــة الفــرق املعنــوي األصغــر LSD TEST: تســتخدم فقــط يف حالــة وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــة ابســتخدام One Way ANOVA، وهــو اختبــار يســتخدم يف 
حالــة افــرتاض تســاوي التبايــن بــني الفئــات، حيــث إهنــا تفيــد يف اختبــار معنويــة الفــروق بــني 

كل متوســطي الفئــات، وحتديــد اجتــاه هــذه الفــروق لصــاحل أيــة جمموعــة منهــا.
8. معامـــل ارتبـــاط بريســـون:  حلســـاب صـــدق االتســـاق الداخلـــي بـــني أبعـــاد االســـتبانة 

مـــع جممـــوع اإلســـتبانة ككل.
9. اختبـــار )ت( لعينتـــني مســـتقلتني: حلســـاب متوســـطات الفـــروق وداللـــة تلـــك 

االحصائيـــة. الفـــروق 
نتائج الدراسة امليدانية:

أواًل: وصف جمتمع الدراسة:
جـــدول )5(: يوضـــح توزيـــع املبحوثـــني حســـب اجلنـــس

النسبةالتكراراجلنسم
6351.6ذكر1
5948.4أنثى2

122100.0اجملموع

يوضـــح اجلـــدول رقـــم )5( أن نســـبة املبحوثـــني مـــن املعلمـــني أكـــر مـــن نســـبة املبحـــواثت مـــن املعلمـــات، 
ــم مـــن ذلـــك تبـــدو  حيـــث بلغـــت نســـبة الذكـــور 51.6%، بينمـــا بلغـــت نســـبة اإلانث 48.4%، وعلـــى الرغـ

النســـب متقاربـــة بـــني الذكـــور واإلانث.
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جدول )6(: يوضح توزيع املبحوثني حسب التخصص العلمي

النسبةالتكرارالتخصص العلميم
6351.6نظري1
5948.4تطبيقي2

122100.0اجملموع

يوضــح اجلــدول رقــم )6( أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني مــن املعلمــني واملعلمــات مــن ذوي 
التخصــص العلمــي النظــري، حيــث بلغــت نســبتهم 68%، بينمــا نســبة املبحوثــني مــن ذوي 
التخصــص العلمــي التطبيقــي بلغــت نســبتهم 32%، ورمبــا يرجــع ذلــك لكــون املقــررات النظريــة 
عددهــا أكــر مــن عــدد املقــررات التطبيقيــة، أو رمبــا أن عــدد الطــالب يف املســار النظــري أكثــر 

مــن عــدد الطــالب يف املســار التطبيقــي يف املــدارس جمتمــع البحــث.

جدول رقم )7(: يوضح توزيع املبحوثني حسب مدة العمل يف التدريس)اخلرة(

النسبةالتكرارمدة العملم
32.5أقل من مخس سنوات1
4940.2من 5 سنوات إىل أقل من 10 سنوات2
1310.7من 10 سنوات إىل أقل من 15 سنة3
155746.7سنة فأكثر4

122100.0اجملموع

يوضـــح اجلـــدول رقـــم )7( أن أكـــر نســـبة مـــن املبحوثـــني ممـــن مـــدة عملهـــم ابلتدريـــس 15 
ســـنة فأكثـــر حيـــث بلغـــت نســـبتهم 46,7%، يليهـــم ممـــن مـــدة عملهـــم ابلتدريـــس مـــن 5 ســـنوات 
إىل أقـــل مـــن 10 ســـنوات، حيـــث بلغـــت نســـبتهم 40,2%، بينمـــا أقـــل نســـبة مـــن املبحوثـــني 
ممـــن مـــدة عملهـــم ابلتدريـــس أقـــل مـــن 5 ســـنوات، حيـــث بلغـــت نســـبتهم 2,5%، وتوضـــح هـــذه 
النتائـــج أن غالبيـــة املبحوثـــني ممـــن مـــدة عملهـــم ابلتدريـــس أكثـــر مـــن 10 ســـنوات حيـــث بلغـــت 
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نســـبتهم إمجـــااًل 57,4%. ممـــا قـــد يشـــر إىل امتـــالك املعلمـــني واملعلمـــات مـــن املبحوثـــني لســـنوات 
خـــرة جيـــدة يف العمـــل مبجـــال التعليـــم.

احملور األول: مستوى الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم االنتماء 
الوطين لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية:

جدول )8(: يوضح مستوى الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم االنتماء الوطي لدى 
طالب/ طالبات املرحلة الثانوية

الدورم
االستجابة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

الرتتيب
ضعيفمتوسطعايلك/ %

1
تسهم يف تعريف الطالب/الطالبات بتاريخ 

اململكة العربية السعودية.
73418ك

2.530.61910
%59.833.66.6

2
تعزز لدى الطالب/ الطالبات احرتام الرموز 

الوطنية )العلم، السالم امللكي(.
94217ك

2.710.5675
%77.017.25.7

3
حتفز الطالب/ الطالبات للمشاركة يف

 االحتفاء ابليوم الوطي.
103181ك

2.830.3931
%84.414.80.8

4
تعزز قيمة احملافظة على املمتلكات العامة

 لدى الطالب/ الطالبات.
664511ك

2.450.656
%54.136.99.0

5
تعمق لدى الطالب/ الطالبات االعتزاز

 بوالة األمر يف هذه البالد.
103154ك

2.810.4692
84.412.33.3

6
ترز لدى الطالب/ الطالبات املكانة 

الدينية للمملكة.
90275ك

2.690.5436
%73.822.14.1

7
تعرف الطالب/ الطالبات مبخاطر

 الفكر املتطرف.
91229ك

2.670.6097
%74.618.07.4

8
تنمي لدى الطالب/ الطالبات االعتزاز

 بثقافة اجملتمع.
68477ك

2.500.60611
%55.738.55.7
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الدورم
االستجابة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

الرتتيب
ضعيفمتوسطعايلك/ %

9
تسهم يف إكساب الطالب/ الطالبات

 مشاعر الفخر ابلوطن.
93272ك

2.740.4733
%76.222.11.6

10
تنمي لدى الطالب/ الطالبات االعتزاز 

ابملنجزات واملكتسبات الوطنية.
81356ك

2.610.5818
%66.428.74.9

11
تعزز لدى الطالب/ الطالبات تقدير الوحدة 

الوطنية واالبتعاد عن التعصب القبلي.
703913ك

2.460.68212
%57.432.010.7

12
توعي الطالب/ الطالبات أبضرار

 الشائعات املسيئة للمملكة.
783311ك

2.540.6569
%63.927.09.0

13
توعي الطالب/ الطالبات بواجباهتم

 جتاه الوطن.
93236ك

2.710.5524
%76.218.94.9

2.640.45اجملموع

يوضح اجلدول رقم )8( أن متوسط مستوى الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية 
الثانوية كما حددها املعلمون واملعلمات   قيم االنتماء الوطي لدى طالب/ طالبات املرحلة 
لرتتيب  وفًقا  للبعد )2,64(، ومؤشرات ذلك  العام  املتوسط  بلغ  )مرتفع(، حيث  مستوى 
املتوسط احلسايب: جاء يف الرتتيب األول: حتفز الطالب/ الطالبات للمشاركة يف االحتفاء 
ابليوم الوطي مبتوسط حسايب )2,83(، وجاء ابلرتتيب الثاين: تعمق لدى الطالب/ الطالبات 
االعتزاز بوالة األمر يف هذه البالد مبتوسط حسايب )2,81(، وجاء ابلرتتيب الثالث: تسهم 
وجاء   ،)2,74( حسايب  مبتوسط  ابلوطن  الفخر  مشاعر  الطالبات  الطالب/  اكساب  يف 
ابلرتتيب الرابع: توعية الطالب/ الطالبات بواجباهتم جتاه الوطن مبتوسط حسايب )2,71(، 
وجاء يف الرتتيب األخر تعزز لدى الطالب/ الطالبات تقدير الوحدة الوطنية واالبتعاد عن 
التعصب القبلي مبتوسط حسايب )2,46(، وهذه النتائج توضح أن األنشطة الطالبية تؤدى 

دورها مبستوى )مرتفع( يف تنمية قيم االنتماء الوطي.
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ــم  ــة قيـ ــة يف تنميـ ــطة الطالبيـ ــه األنشـ ــدور الـــذي تؤديـ ــتوى الـ ــاين: مسـ ــور الثـ احملـ
املشـــاركة اجملتمعيـــة:

جدول )9(: يوضح مستوى الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املشاركة اجملتمعية

الدورم
االستجابة

االحنراف املتوسط
املعياري

الرتتيب
ضعيفمتوسطعايلك/ %

1
تعزز قيمة العمل التطوعي لدى

 الطالب/ الطالبات
753413ك

2.500.6833
%61.527.810.7

2
حتفز الطالب/ الطالبات على املشاركة يف 

األعمال التطوعية
714011ك

2.490.6584
%58.232.89.0

3
تنمي لدى الطالب/ الطالبات قيمة

 استثمار الوقت
525218ك

2.270.70710
%42.642.614.8

4
تغرس لدى الطالب/ الطالبات روح املبادرة

 يف العمل االجتماعي
634311ك

2.460.6575
%55.735.29.0

5
تعزز لدى الطالب/ الطالبات قيمة 

العمل املشرتك
714110ك

2.500.6462
%58.233.68.2

6
تتيح للطالب/ الطالبات فرصة املشاركة يف 

األعمال الي ختدم اجملتمع احمللي
634415ك

2.390.6986
%51.636.112.3

7
تعرف الطالب/ الطالبات على جماالت 

العمل التطوعي
624216ك

2.390.7107
%52.534.413.1

8
تسهم يف رفع مستوى مشاركة الطالب/ 

الطالبات يف املناسبات املختلفة
74408ك

2.540.6181
%60.732.86.6

9
متكن الطالب/ الطالبات من التعرف على 

احتياجات جمتمعهم
565016ك

2.320.6979
%45.941.013.1

10
تسهم يف رفع وعي الطالب/ الطالبات أبمهية 

احملافظة على البيئة
594716ك

2.350.7038
%48.438.513.1

2.430.545اجملموع
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يوضح اجلدول رقم )9( أن  متوسط مستوى الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف 
املعلمون  حددها   الثانوية كما  املرحلة  طالبات  لدى طالب/  اجملتمعية  املشاركة  قيم  تنمية 
واملعلمات  مستوى )مرتفع(، حيث بلغ املتوسط العام للبعد )2,43(، ومؤشرات ذلك وفًقا 
الرتتيب األول: تسهم يف رفع مستوى مشاركة الطالب/ املتوسط احلسايب جاء يف  لرتتيب 

الطالبات يف املناسبات املختلفة مبتوسط حسايب )2,54(، وجاء ابلرتتيب الثاين: تعزز لدى 
الطالب/ الطالبات قيمة العمل املشرتك مبتوسط حسايب )2,50(، وجاء ابلرتتيب الثالث: 
تعزز قيمة العمل التطوعي لدى الطالب/الطالبات مبتوسط حسايب )2,50(، وجاء ابلرتتيب 
الرابع: حتفز الطالب/الطالبات على املشاركة يف األعمال التطوعية مبتوسط حسايب )2,49(، 
وجاء يف الرتتيب األخر تنمي لدى الطالب/الطالبات قيمة استثمار الوقت مبتوسط حسايب 
)2,26(، وهذه النتائج توضح أن األنشطة الطالبية تؤدى دورها مبستوى )مرتفع( يف تنمية 

قيم املشاركة اجملتمعية لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية.

احملـــور الثالـــث: مســـتوى الـــدور الـــذي تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة 
قيـــم احلـــوار والتســـامح:

جدول )10(: يوضح مستوى الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف تنمية قيم احلوار والتسامح

الدورم
االستجابة

االحنراف املتوسط
املعياري

الرتتيب
ضعيفمتوسطعايلك/ %

1
تسهم يف إكساب الطالب/ الطالبات مهارة 

احلوار اإلجيايب
693419ك

2.400.7467
%56.627.915.6

2
تعزز لدى الطالب/ الطالبات قيمة تقبل

 الرأي اآلخر
634613ك

2.400.6776
%51.637.710.7

3
تسهم يف نبذ العصبية القبلية لدى

 الطالب/ الطالبات
545018ك

2.290.71210
%44.341.014.8

4
684311كتكسب الطالب/ الطالبات قيم الوسطية

2.460.6573
%55.735.29.0
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الدورم
االستجابة

االحنراف املتوسط
املعياري

الرتتيب
ضعيفمتوسطعايلك/ %

5
تسهم يف تكوين عالقات إجيابية بني 

الطالب/ الطالبات
73436ك

2.540.5902
%59.835.24.9

6
تنمي لدى الطالب/ الطالبات قيمة االعتذار 

عند اخلطأ
614417ك

2.360.7169
%50.036.113.9

7
684014كتعزز لدى الطالب/ الطالبات نبذ العنف

2.440.6925
%55.732.811.5

8
تنمي لدى الطالب/ الطالبات مهارة 

اإلنصات لآلخرين
624614ك

2.390.6878
%50.837.711.5

9
تغرس يف نفوس الطالب/ الطالبات التسامح 

حنو أبناء الوطن ابختالف انتماءاهتم
664412ك

2,440.6684
%54.136.19.8

10
متكن الطالب/ الطالبات من التمسك 

ابلثوابت اإلسالمية
793310ك

2.560.6421
%64.827.08.2

2.430.542اجملموع

يوضـــح اجلـــدول رقـــم )10( أن متوســـط مســـتوى الـــدور الـــذي تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة 
يف تنميـــة قيـــم احلـــوار والتســـامح لـــدى طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة كمـــا حددهـــا املعلمـــون 
واملعلمـــات مســـتوى ) مرتفـــع(، حيـــث بلـــغ املتوســـط العـــام للبعـــد )2,43(، ومؤشـــرات ذلـــك 
وفًقـــا لرتتيـــب املتوســـط احلســـايب جـــاء يف الرتتيـــب األول: متكـــن الطالب/الطالبـــات مـــن التمســـك 
ابلثوابـــت اإلســـالمية مبتوســـط حســـايب )2,56(، وجـــاء ابلرتتيـــب الثـــاين: تســـهم يف تكويـــن 
عالقـــات إجيابيـــة بـــني الطالب/الطالبـــات مبتوســـط حســـايب )2,54(، وجـــاء ابلرتتيـــب الثالـــث: 
تكســـب الطـــالب /الطالبـــات قيـــم الوســـطية .مبتوســـط حســـايب )2,46(، وجـــاء ابلرتتيـــب 
الرابـــع: تغـــرس يف نفـــوس الطالب/الطالبـــات التســـامح حنـــو أبنـــاء الوطـــن ابختـــالف انتماءاهتـــم 
ـــة لـــدى   ـــة القبلي ــذ العصبي ــهم يف نبـ ــر تسـ مبتوســـط حســـايب )2,44(، وجـــاء يف الرتتيـــب األخـ
الطـــالب/ الطالبـــات الوقـــت مبتوســـط حســـايب )2,29(، وهـــذه النتائـــج توضـــح أن األنشـــطة 
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لـــدى طـــالب/  تـــؤدى دورهـــا مبســـتوى )مرتفـــع( يف تنميـــة قيـــم احلـــوار والتســـامح  الطالبيـــة 
طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة.

احملـــور الرابـــع: مســـتوى املعوقـــات الـــي حتـــد مـــن دور األنشـــطة الطالبيـــة يف 
ــة: ــم املواطنـ ــة قيـ تنميـ

جدول )11(: يوضح مستوى املعوقات الي حتد من دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة

الدورم
االستجابة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

الرتتيب
ضعيفمتوسطعايلك/ %

نقص الوعي لدى الطالب/الطالبات أبمهية 1
األنشطة الطالبية

525515ك
2.300.6787

%42.645.112.3

األنشطة الطالبية غر جاذبة2
 للطالب/ الطالبات

614714ك
2.380.6854

%50.038.511.5

عدم إشراك الطالب/ الطالبات يف التخطيط 3
لألنشطة الطالبية

623921ك
2.330.7566

%50.832.017.2

قلة الدعم املادي املخصص4
 للنشاط الطاليب

822515ك
2.540.7051

%67.220.512.3

ضعف محاس إدارة املدرسة لتفعيل5
 النشاط الطاليب

345236ك
1.980.76012

%27.942.629.5

عدم رغبة أولياء األمور يف مشاركة أبنائهم/ 6
بناهتم يف األنشطة الطالبية

525020ك
2.260.7258

%42.641.016.4

عدم توفر البيئة املناسبة داخل املدرسة لتنفيذ 7
األنشطة الطالبية

802418ك
2.500.7412

%65.619.714.8

عدم رغبة أولياء األمور يف مشاركة أبنائهم/8
بناهتم يف األنشطة الطالبية بعد الدوام املدرسي

653819ك
2.370.7425

%53.331.115.6

قلة األنشطة الي تركز على تنمية9
 قيم املواطنة

455324ك
2.170.73510

%36.943.419.7



د. عبد الغني عبد هللا محمد الحربي

المجلد الثاني عشر- العدد األول- محرم 1٤٤1ه/ سبتمبر 2019م     33

الدورم
االستجابة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

الرتتيب
ضعيفمتوسطعايلك/ %

عدم وجود حوافز تشجع الطالب/ الطالبات 10
على املشاركة يف األنشطة

683420ك
2.390.7553

%55.727.916.4

ضعف محاس املعلمني/املعلمات لتفعيل 11
النشاط الطاليب

514427ك
2.190.7789

%41.836.122.1

ضعف مهارات املعلمني/املعلمات يف إعداد 12
األنشطة املناسبة

406022ك
2.140.70011

32.849.218.0

2.640.45اجملموع

الـــذي تؤديـــه األنشـــطة  الـــدور  مـــن  الـــي حتـــد  يوضـــح اجلـــدول رقـــم )11( أن متوســـط املعوقـــات 
الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة كمـــا حددهـــا املعلمـــون واملعلمـــات 
مســـتوى )متوســـط(، حيـــث بلـــغ املتوســـط العـــام للبعـــد )2,30(، ومؤشـــرات ذلـــك وفًقـــا لرتتيـــب املتوســـط 
احلســـايب جـــاء يف الرتتيـــب األول: متكـــن قلـــة الدعـــم املـــادي املخصـــص للنشـــاط الطـــاليب  مبتوســـط حســـايب 
)2,54(، وجـــاء ابلرتتيـــب الثـــاين: عـــدم توفـــر البيئـــة املناســـبة داخـــل املدرســـة لتنفيـــذ األنشـــطة الطالبيـــة 
مبتوســـط حســـايب )2,50(، وجـــاء ابلرتتيـــب الثالـــث: عـــدم وجـــود حوافـــز تشـــجع الطالب/الطالبـــات علـــى 
املشـــاركة يف األنشـــطة .مبتوســـط حســـايب )2,39( ، وجـــاء ابلرتتيـــب الرابـــع: األنشـــطة الطالبيـــة غـــر جاذبـــة 
للطـــالب/ الطالبـــات مبتوســـط حســـايب )2,38(، وجـــاء يف الرتتيـــب األخـــر: ضعـــف محـــاس إدارة املدرســـة 
ــتوى املعوقـــات الـــي  لتفعيـــل النشـــاط الطـــاليب مبتوســـط حســـايب )1,98(، وهـــذه النتائـــج توضـــح أن  مسـ
حتـــد مـــن دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب وطالبـــات املرحلـــة الثانويـــة موجـــودة 
ــدم  ــاط الطـــاليب، وعـ ــادي املخصـــص للنشـ ــم املـ ــة الدعـ ــا قلـ ــاء أمههـ ــة متوســـطة، وجـ ــن بدرجـ ــدارس ولكـ ابملـ
توفـــر البيئـــة املناســـبة داخـــل املدرســـة لتنفيـــذ األنشـــطة الطالبيـــة، ورمبـــا يفســـر ذلـــك تركيـــز اهتمـــام إدارة 

املدرســـة علـــى اجلوانـــب التعليمـــة أكثـــر مـــن تركيزهـــا علـــى األنشـــطة الطالبيـــة.
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جدول )12(: الفروق املعنوية بني  املعلمني واملعلمات مبدارس خليص الثانوية وفًقا للنوع )ذكور/ إانث( 
                T-Test فيما يتعلق أببعاد دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة  ابستخدام اختبار

                                                                                            )ن=122(

املتغرياتم
جمتمع 
البحث

العدد )ن(
املتوسط 
احلسايب

االحنراف
 املعياري

درجات
)df( احلرية 

t الداللةقيمة

1
الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية 

يف تنمية قيم االنتماء الوطي
6334,4125,63295ذكور

120,213,832 5934,1866,12647إانث

2
الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية 

يف تنمية قيم املشاركة اجملتمعية
6323,9365,55870ذكور

120663,-,509 5924,5935,36951إانث

3
الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية 

يف تنمية قيم احلوار والتسامح
6324,3175,48260ذكور

120039,-,969 5924,3555,40358إانث

4
املعوقات الي حتد من دور األنشطة 

الطالبية يف تنمية قيم املواطنة
6327,5396,52248ذكور

120145,-,885 5927,6945,13358إانث

األبعاد ككل7
63110,2015,5803ذكور

120218,-,827 59110,8315,9742إانث
           ** معنوي عند )0.01(                                         * معنوي عند )0.05(

يوضح اجلدول رقم)12( ما يلي:

ــا  ــور/ إانث( فيمـ ــع لنـــوع املبحوثـــني )ذكـ ــا ترجـ ــة إحصائيًّـ ــة دالـ ــد فـــروق جوهريـ - ال توجـ
يتعلـــق أببعـــاد دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة )تنميـــة قيـــم االنتمـــاء الوطـــي، 
ــا يرجـــع هـــذا إىل أن  ــة قيـــم احلـــوار والتســـامح(. ورمبـ ــة، وتنميـ ــة قيـــم املشـــاركة اجملتمعيـ تنميـ
ــة  ــم املواطنـ ــة قيـ ــا للبنـــني أو البنـــات تســـعى لتنميـ ــر عـــن كوهنـ ــا بغـــض النظـ املـــدارس مجيعهـ

لـــدى الطـــالب والطالبـــات بنفـــس املســـتوى لألنشـــطة الطالبيـــة.
ــا  ــور/ إانث( فيمـ ــع لنـــوع املبحوثـــني )ذكـ ــا ترجـ ــة إحصائيًّـ ــة دالـ ــد فـــروق جوهريـ - ال توجـ
يتعلـــق ابملعوقـــات الـــي حتـــد مـــن دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة، وقـــد يرجـــع 
هـــذا  ألن املـــدارس بنوعيهـــا بنـــني وبنـــات تتشـــابه هبـــا املعوقـــات الـــي حتـــد مـــن دور األنشـــطة 
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الطالبيـــة، وقـــد يرجـــع ذلـــك لرتكيـــز اهتمـــام إدارات املـــدارس علـــى اجلوانـــب التعليميـــة، دون 
إعطـــاء اهتمـــام ابألنشـــطة الطالبيـــة.

جدول )13(: الفروق املعنوية بني  املعلمني واملعلمات مبدارس خليص الثانوية وفًقا للتخصص العلمي 
                T-Test نظري/ تطبيقي( فيما يتعلق أببعاد دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة  ابستخدام اختبار(

                                                                                            )ن=122(

املتغرياتم
جمتمع 
البحث

العدد )ن(
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجات 
)df( احلرية

t الداللةقيمة

1
الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية 

يف تنمية قيم االنتماء الوطي
8334,2896,12777نظري

1200.039-0.969 3934,3335,29813تطبيقي

2
الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية 

يف تنمية قيم املشاركة اجملتمعية
8324,3495,47596نظري

1200.2800.780 3924,0515,47698تطبيقي

3
الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية 

يف تنمية قيم احلوار والتسامح
8324,3255,43724نظري

1200.032-0.975 3924,3595,46032تطبيقي

4
املعوقات الي حتد من دور األنشطة 

الطالبية يف تنمية قيم املواطنة
8328,0365,39522نظري

1201.1590.249 3926,7176,75492تطبيقي

األبعاد ككل7
83111,0016,3416نظري

1200.5030.616 39109,4614,4201تطبيقي
           ** معنوي عند )0.01(                                         * معنوي عند )0.05(

يوضح اجلدول رقم)13( ما يلي:
- ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا ترجع للتخصص العلمي )نظري/ تطبيقي( فيما 
يتعلـق أببعـاد دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة )تنميـة قيـم االنتمـاء الوطـي، 
تنميـة قيـم املشـاركة اجملتمعيـة، وتنميـة قيـم احلـوار والتسـامح(. وهـذا  يرجـع إىل أن املعلمـني 
واملعلمـات مـن التخصصـات النظريـة والتطبيقيـة أشـاروا مبسـتوى متقـارب لـدور األنشـطة 

الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة لـدى طـالب وطالبـات املرحلـة الثانويـة.
- ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا ترجع للتخصص العلمي )نظري/ تطبيقي( فيما 
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يتعلق ابملعوقات الي حتد من دور األنشـطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة؛ ألن املعلمني 
واملعلمـات مبختلـف ختصصاهتـم النظريـة والتطبيقيـة يـرون أن ذات املعوقـات الـي حتـد مـن 

دور األنشـطة الطالبية موجودة على السـواء مبدارس البنني ومبدارس البنات.  
جدول )14(: حتليل ألبعاد دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة طبقاً لفئات مدة العمل 

One Way ANOVA ابلتدريس* ابستخدام اختبار
                                                                                       )ن=122(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع 
املربعات

درجات 
)df( احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
F

الداللة
 اختبار
LSD

1
الدور الذي تؤديه األنشطة
 الطالبية يف تنمية قيم 

االنتماء الوطي

التباين بني
332,233110,74 اجملموعات

3,427
 
,019

- التباين داخل 
3813,5118اجملموعات

32,318
4145,7121اجملموع

2
الدور الذي تؤديه األنشطة

 الطالبية يف تنمية قيم
 املشاركة اجملتمعية

التباين بني
166,50355,501 اجملموعات

1,907,132- التباين داخل 
3434,6118اجملموعات

29,107
3601,1121اجملموع

3
الدور الذي تؤديه األنشطة

 الطالبية يف تنمية قيم
 احلوار والتسامح

التباين بني
110,66336,888 اجملموعات

1,263,290- التباين داخل 
3446,5118اجملموعات

29,208
3557,2121اجملموع

4
معوقات احلد من دور

 األنشطة الطالبية يف تنمية
 قيم املواطنة

التباين بني 
119,44339,816اجملموعات

1,161,328- التباين داخل 
4047,4118اجملموعات

34,300
4166,8121اجملموع

* تنقسم فئات مدة العمل بالتدريس إىل أربع مجموعات: املجموعة )1( أقل من خمس سنوات ن= )3(، واملجموعة )2( من 5 إىل أقل من 10 سنوات 
ن=)49(، واملجموعة )3( من 10 إىل أقل من 15 سنة ن=)13(، واملجموعة )4( 15سنة فأكرث ن=)57(. 
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مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع 
املربعات

درجات 
)df( احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
F

الداللة
 اختبار
LSD

األبعاد ككل5

التباين بني 
1742,43580,811اجملموعات

2,437,068- التباين داخل 
28120,06118اجملموعات

238,306
29862,49121اجملموع

يوضح اجلدول رقم )14( ما يلي:

- توجـــد فـــروق جوهريـــة دالـــة إحصائّيـــا عنـــد مســـتوى معنويـــة )0.01( تُعـــزى ملـــدة العمـــل 
ابلتدريـــس فيمـــا يتعلـــق ببعـــد تنميـــة قيـــم االنتمـــاء الوطـــي، لصـــاحل فئـــة املعلمـــني واملعلمـــات 
ممـــن مـــدة عملهـــم ابلتدريـــس 15 ســـنًة فأكثـــر، ورمبـــا يرجـــع ذلـــك المتالكهـــم خـــرة كافيـــة 

بتنميـــة هـــذه القيـــم لـــدى الطـــالب والطالبـــات ابملـــدارس الثانويـــة.

- ال توجـــد فـــروق جوهريـــة دالـــة إحصائيـّــا ترجـــع ملـــدة العمـــل ابلتدريـــس فيمـــا يتعلـــق أببعـــاد 
دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة )تنميـــة قيـــم املشـــاركة اجملتمعيـــة، وتنميـــة قيـــم 
احلـــوار والتســـامح(. ويرجـــع هـــذا إىل أن املعلمـــني واملعلمـــات مـــن مجيـــع فئـــات مـــدة العمـــل 
ابلتدريـــس أشـــاروا مبســـتوى متقـــارب لـــدور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة هاتـــني القيمتـــني 

لـــدى طـــالب وطالبـــات املرحلـــة الثانويـــة.

- ال توجـــد فـــروق جوهريـــة دالـــة إحصائيّـــا ترجـــع ملـــدة العمـــل ابلتدريـــس فيمـــا يتعلـــق 
ابملعوقـــات الـــي حتـــد مـــن دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة؛ ألن املعلمـــني 
واملعلمـــات بغـــض النظـــر عـــن مـــدة عملهـــم ابلتدريـــس فإهنـــم يـــرون وجـــود هـــذه املعوقـــات 

علـــى حـــد ســـواء مبـــدارس البنـــني والبنـــات ابملرحلـــة الثانويـــة.
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جدول )15(: ويوضح ترتيب دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة ابملدارس الثانوية للبنني والبنات

البعد
املدرسة

 مدارس البناتمدارس البنني
الرتتيبعمالرتتيبعم

34.415.632134.186.1261تنمية قيم االنتماء الوطين

23.935.558324.595.3692تنمية قيم املشاركة اجملتمعية

24.315.482224.355.4033تنمية قيم احلوار والتسامح

-83.1216.898-82.6516.672جمموع األبعاد

     **دالة عند 0.01

يوضح اجلدول رقم )15( ما يلي:
- ترتيـب أبعـاد دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة مـن وجهـة نظـر املعلمـني 

البنـني وفًقـا لرتتيـب املتوسـطات احلسـابية كالتـايل: مبـدارس 
جاء يف الرتتيب األول: بعد تنمية قيم االنتماء الوطي مبتوسط حسايب )34,41(، وجاء 
يف الرتتيب الثاين: بعد تنمية قيم احلوار والتسامح مبتوسط حسايب )24,31(، وبنفس املقدار 
من املتوسط احلسايب جاء يف الرتتيب الثالث: بعد تنمية قيم املشاركة اجملتمعية )24,31(. 
قيـــم  تنميـــة  الطالبيـــة يف  األنشـــطة  أبعـــاد دور  ترتيـــب  أبعـــاد  لرتتيـــب  أمـــا ابلنســـبة   -
املواطنـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــات مبـــدارس البنـــات فقـــد جـــاء ترتيبهـــا وفًقـــا لرتتيـــب 

احلســـابية كالتـــايل: املتوســـطات 
جـــاء يف الرتتيـــب األول: بعـــد تنميـــة قيـــم االنتمـــاء الوطـــي مبتوســـط حســـايب )34,18(، 
وجـــاء يف الرتتيـــب الثـــاين: بُعـــد تنميـــة قيـــم املشـــاركة اجملتمعيـــة مبتوســـط حســـايب )24,59(، 
وجـــاء يف الرتتيـــب الثالـــث: بُعـــد تنميـــة قيـــم احلـــوار والتســـامح مبتوســـط حســـايب )24,35(. ومـــن 
هـــذا اجلـــدول يتضـــح أن الـــدور الـــذي جـــاء يف املرتبـــة األوىل مبـــدارس البنـــني ومبـــدارس البنـــات 
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علـــى الســـواء هـــو دور األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم االنتمـــاء الوطـــي، ورمبـــا يرجـــع ذلـــك 
لوعـــى وإدراك املعلمـــني واملعلمـــات ألمهيـــة هـــذا الـــدور لألنشـــطة الطالبيـــة يف تنشـــئة الطـــالب 

والطالبـــات علـــى حـــب الوطـــن واالنتمـــاء والـــوالء لـــه.

النتائج العامة للدراسة ومناقشتها:
ســـعت الدراســـة إىل حتقيـــق أهدافهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن تســـاؤالهتا الرئيســـة 
ــم  ـــة هلـــا دور يف تنميـــة قيـ ــة أن األنشـــطة الطالبي والفرعيـــة، وقـــد أوضحـــت نتائـــج هـــذه الدراسـ
املواطنـــة لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات، وجـــاءت هـــذه 
األدوار مبســـتوى )مرتفـــع(، وقـــد اتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل املتوســـطات احلســـابية العامـــة ألبعـــاد 
)تنميـــة قيـــم االنتمـــاء الوطـــي، تنميـــة قيـــم املشـــاركة اجملتمعيـــة، وتنميـــة قيـــم احلـــوار والتســـامح( 

ــة علـــى تســـاؤالهتا: ــة واإلجابـ ــة للدراسـ ــا يلـــي عـــرض للنتائـــج العامـ ككل، وفيمـ

ابلنسبة لتساؤل الدراسة األول: ما دور األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة لدى  	
طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات؟

أوضحت نتائج الدراسـة أن مسـتوى الدور الذي تؤديه األنشـطة الطالبية يف تنمية قيم  	
االنتماء الوطي لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات  
)مرتفـع(، حيـث بلـغ املتوسـط العـام للبعـد )2,64(، و جـاء مـن أهـم أدوار األنشـطة 
الطالبيـة يف تنميـة قيـم االنتمـاء الوطـي هـو أهنـا حتفـز الطـالب /الطالبـات للمشـاركة يف 
االحتفـاء ابليـوم الوطـي، وأيضـا تعمـق لـدى الطـالب /الطالبـات االعتـزاز بـوالة األمـر يف 
هـذه البـالد، كمـا تسـهم يف اكسـاب الطالب/الطالبـات مشـاعر الفخـر ابلوطـن، وتسـهم 

يف توعيـة الطـالب /الطالبـات بواجباهتـم جتـاه الوطـن . 

أوضحت نتائج الدراسة أن متوسط مستوى الدور الذي تؤديه األنشطة الطالبية يف  	
تنمية قيم املشاركة اجملتمعية لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني 
واملعلمات )مرتفع(، حيث بلغ املتوسط العام للبعد )2,43(، ومن أهم هذه األدوار 
أهنا تسهم يف رفع مستوى مشاركة الطالب/الطالبات يف املناسبات املختلفة، وتعزز لدى 
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الطالب/ لدى  التطوعي  العمل  قيمة  املشرتك،وتعزز  العمل  قيمة  الطالبات  الطالب/ 
الطالبات، وحتفز الطالب/ الطالبات على املشاركة يف األعمال التطوعية. 

أوضحـــت نتائـــج الدراســـة أن متوســـط مســـتوى الـــدور الـــذي تؤديـــه األنشـــطة الطالبيـــة  	
يف تنميـــة قيـــم احلـــوار والتســـامح لـــدى طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر 
املعلمـــني واملعلمـــات )مرتفـــع(، حيـــث بلـــغ املتوســـط العـــام للبعـــد )2,43(، وكان مـــن 
ــن التمســـك ابلثوابـــت اإلســـالمية،  ــات مـ ــن الطـــالب/ الطالبـ ــا متكـ ــذه األدوار أهنـ ــم هـ أهـ
وتســـهم يف تكويـــن عالقـــات إجيابيـــة بـــني الطـــالب/ الطالبـــات، كمـــا تكســـب الطـــالب/ 
الطالبـــات قيـــم الوســـطية، وتغـــرس يف نفـــوس الطـــالب/ الطالبـــات التســـامح حنـــو أبنـــاء 

الوطـــن ابختـــالف انتماءاهتـــم.

أوضحت نتائج الدراســـة أن متوســـط مســـتوى املعوقات الي حتد من الدور الذي تؤديه  	
األنشـــطة الطالبيـــة يف تنميـــة قيـــم املواطنـــة لـــدى طـــالب/ طالبـــات املرحلـــة الثانويـــة مـــن 
وجهـــة نظـــر املعلمـــني واملعلمـــات )متوســـط(، حيـــث بلـــغ املتوســـط العـــام للبعـــد )2,30(، 
وجـــاء مـــن أهـــم املعوقـــات: قلـــة الدعـــم املـــادي املخصـــص للنشـــاط الطـــاليب، عـــدم توفـــر 
البيئـــة املناســـبة داخـــل املدرســـة لتنفيـــذ األنشـــطة الطالبية،عـــدم وجـــود حوافـــز تشـــجع 
الطالب/الطالبـــات علـــى املشـــاركة يف األنشـــطة، واألنشـــطة الطالبيـــة غـــر جاذبـــة للطـــالب 
/ الطالبـــات، ويفســـر ذلـــك تركيـــز اهتمـــام إدارة املدرســـة علـــى اجلوانـــب التعليمـــة أكثـــر مـــن 

تركيزهـــا علـــى األنشـــطة الطالبيـــة.

ابلنسبة لتساؤل الدراسة الثاين: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر  	
املعلمـني واملعلمـات تُعـزى ملتغـرات )اجلنـس، اخلرة،والتخصـص العلمـي( ودور األنشـطة 

الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة لـدى طـالب /طالبـات املرحلـة الثانويـة؟

أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا ترجع لنوع املبحوثني  	
)ذكـور/ إانث( فيمـا يتعلـق أببعـاد دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة )تنميـة 
قيـم االنتمـاء الوطـي، تنميـة قيـم املشـاركة اجملتمعيـة، وتنميـة قيـم احلـوار والتسـامح(. وهـذا  
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يرجـع إىل أن املـدارس مجيعهـا بغـض النظـر عـن كوهنـا للبنـني أو البنـات تسـعى لتنميـة قيـم 
املواطنـة لـدى الطـالب والطالبـات بنفـس املسـتوى لألنشـطة الطالبيـة.

ال توجـد فـروق جوهريـة دالـة إحصائيًّـا ترجـع للتخصـص العلمـي )نظـري/ تطبيقـي( فيمـا  	
يتعلـق أببعـاد دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة )تنميـة قيـم االنتمـاء الوطـي، 
تنميـة قيـم املشـاركة اجملتمعيـة، وتنميـة قيـم احلـوار والتسـامح(. وهـذا يرجـع إىل أن املعلمـني 
واملعلمـات مـن التخصصـات النظريـة والتطبيقيـة أشـاروا مبسـتوى متقـارب لـدور األنشـطة 

الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة لـدى طـالب وطالبـات املرحلـة الثانويـة.

توجـد فـروق جوهريـة دالـة إحصائيًّـا عنـد مسـتوى معنويـة )0.01( تعـزى ملـدة العمـل  	
املعلمـني  فئـة  لصـاحل  الوطـي،  االنتمـاء  قيـم  تنميـة  ببعـد  يتعلـق  فيمـا  )اخلـرة(  ابلتدريـس 
واملعلمات ممن مدة عملهم ابلتدريس 15 سنة فأكثر، ورمبا يرجع ذلك المتالكهم خرة 

كافيـة بتنميـة هـذه القيـم لـدى الطـالب والطالبـات ابملـدارس الثانويـة.

ال توجـد فـروق جوهريـة دالـة إحصائيًّـا ترجـع ملـدة العمـل ابلتدريـس )اخلـرة( فيمـا يتعلـق  	
أببعـاد دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة )تنميـة قيـم املشـاركة اجملتمعيـة، تنميـة 
قيـم احلـوار والتسـامح(. وهـذا  يرجـع إىل أن املعلمـني واملعلمـات مـن مجيـع فئـات مـدة 
هاتـني  تنميـة  يف  الطالبيـة  األنشـطة  لـدور  متقـارب  مبسـتوى  أشـاروا  ابلتدريـس  العمـل 

القيمتـني لـدى طـالب وطالبـات املرحلـة الثانويـة.

ابلنسـبة لتسـاؤل الدراسـة الثالـث: هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بـني وجهـات  	
نظـر املعلمـني واملعلمـات تُعـزى ملتغـرات )اجلنـس، اخلـرة، والتخصـص العلمـي( واملعوقات 
الـي حتـد مـن دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة لـدى طالب/طالبـات املرحلـة 

الثانوية؟

أوضحت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًّا ترجع لنوع املبحوثني  	
تنميـة  الطالبيـة يف  الـي حتـد مـن دور األنشـطة  يتعلـق ابملعوقـات  فيمـا  )ذكـور/ إانث( 
مـن  حتـد  الـي  املعوقـات  هبـا  تتشـابه  وبنـات  بنـني  بنوعيهـا  املـدارس  ألن  املواطنـة،  قيـم 
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دور األنشـطة الطالبيـة، وقـد يرجـع ذلـك لرتكيـز اهتمـام ادارت املـدارس علـى اجلوانـب 
التعليميـة، دون تركيـز أو اعطـاء اهتمـام ابألنشـطة الطالبيـة.

ال توجـد فـروق جوهريـة دالـة إحصائيًّـا ترجـع للتخصـص العلمـي )نظـري/ تطبيقـي( فيمـا  	
يتعلق ابملعوقات الي حتد من دور األنشـطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة؛ ألن املعلمني 
واملعلمـات مبختلـف ختصصاهتـم النظريـة والتطبيقيـة يـرون أن ذات املعوقـات الـي حتـد مـن 

دور األنشـطة الطالبيـة موجـودة علـى السـواء مبـدارس البنـني ومبـدارس البنـات.  

ال توجـد فـروق جوهريـة دالـة إحصائيـا ترجـع ملـدة العمـل ابلتدريـس ) اخلـرة( فيمـا يتعلـق  	
ابملعوقـات الـي حتـد مـن دور األنشـطة الطالبيـة يف تنميـة قيـم املواطنـة ؛ ألن املعلمـني 
واملعلمـات بغـض النظـر عـن مـدة عملهـم ابلتدريـس فإهنـم يـرون وجـود هـذه املعوقات على 

حـد سـواء مبـدارس البنـني والبنـات ابملرحلـة الثانويـة.

التوصيات: 
أواًل: حيث أوضحت نتائج الدراسة أن األنشطة الطالبية هلا دور يف تنمية قيم املواطنة 
لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات، وجاء هذا الدور يف األبعاد 
احملددة يف الدراسة: قيم الوالء الوطي، املشاركة اجملتمعية، واحلوار والتسامح مبستوى )مرتفع( 

فإن الباحث يوصي ابلتوسع يف برامج األنشطة الطالبية الي ختدم هذه األبعاد. 
تؤديه  الذي  الدور  من  حتد  الي  املعوقات  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  حيث  اثنًيا: 
األنشطة الطالبية يف تنمية قيم املواطنة لدى طالب/ طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر 

املعلمني واملعلمات جاءت مبستوى )متوسط( فإن الباحث يوصي ابلتايل:
توفر الدعم املادي لألنشطة الطالبية.  -1

هتيئة البيئة املدرسية مبا ميكن من تنفيذ األنشطة الطالبية .  -2
وضع حوافز لتشجيع الطالب على االخنراط يف األنشطة الطالبية.  -3
اإلعداد اجليد لألنشطة حبيث تكون جاذبة ملشاركة الطالب فيها.  -4
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