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املنهجية  غير  األنشطة  نحو  فرع سلفيت  في  الطلبة  اجتاهات 

نظرهم وجهة  من  األكادميي  التحصيل  على  تأثيرها  د. خالد قروانيومدى 

ملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة ب�شكل رئي�ص اإىل معرفة اجتاهات الطلبة نحو الأن�شطة غري املنهجية، 
ومدى تاأثريها على التح�شيل الأكادميي من وجهة نظرهم يف فرع �شلفيت كفرع جلامعة 
القد�ص املفتوحة، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة، ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي، والتحقق من 
 ، )SPSS( شحة فر�شيات الدرا�شة اأ�شتخدم برنامج الرزم الإح�شائية للعلوم الجتماعية�
�شحة  من  للتحقق   )T- test( واختبار  احل�شابية،  واملتو�شطات  الأحادي،  التباين  وحتليل 

فر�شيات الدرا�شة، حيث تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج من اأهمها: 
اإن اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية ومدى تاأثريها على . 1

التح�شيل الأكادميي من وجهة نظرهم كانت متو�شطة.
ل يوجد تاأثري للمتغريات الدميوغرافية: )العمر، اجلن�ص، احلالة الجتماعية، مهنة . 2

الطالب( .على اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية، ومدى تاأثريها 
. )0.05 =α( على التح�شيل الأكادميي من وجهة نظرهم عند م�شتوى الدللة الإح�شائية

ل يوجد تاأثري ملتغريي: )ال�شنة الدرا�شية، نوع الن�شاط( على اجتاهات الطلبة يف . 3
فرع �شلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية، ومدى تاأثريها على التح�شيل الأكادميي من وجهة 

. )0.05 =α( نظرهم عند م�شتوى الدللة الإح�شائية
ويف �شوء ما تو�شلت اإليه الدرا�شة من نتائج، فقد اأو�شت ب�رضورة ت�شجيع الطلبة على 
النخراط يف الن�شاطات غري املنهجية، واحلث على املزيد من الدرا�شات يف فروع اجلامعة 

الخرى.
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Abstract: 
This study aimed to investigate mainly the students’ attitudes towards 

non- academic activities and their effect on academic achievement from 
their viewpoint in Salfeet Educational Region «as a branch of Alquds Open 
University».

To achieve this purpose, the researcher used the descriptive method 
including the statistical package for social sciences (SPSS) , ANOVA, and T- 
test, for statistical analysis, The study revealed important results.

Here are some of them: 
1. The attitudes of students towards non- academic activities and its effect 

on the academic achievement from their view point in Salfeet Education 
Region were moderate.

2. There was no effect for the demographic variables (age, sex, social status, 
profession) on students' attitudes towards non- academic activities and 
their effect on academic achievement from their viewpoint in Salfeet 
Education Region at the statistical level (α =0.05%) 

3. There was no effect for the variables (academic year, type of activity) on 
students' attitudes towards non- academic activities and their effect on 
academic achievement from their view point in Salfeet Education Region 
at the statistical level (α =0.05%) .
In the light of the study results, it is recommended to encourage students 

to be involved in non- academic activities and further studies in the other 
Educational Regions of the University, Should be conducted.
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1- مقدمة: 
�شواء  حياتهم،  من  خمتلفة  ميادين  يف  مت�شارعاً  تطوراً  الب�رضية  املجتمعات  ت�شهد 
اإىل  العامل  اإذ حتول  والت�شالت،  اأم قطاع اخلدمات  القت�شادي  امل�شتوى  ذلك على  اأكان 
مما  والإعالم،  اجلماهريي  الت�شال  وو�شائل  الت�شالت  ثورة  بفعل  �شغرية  كونية  قرية 
بخا�شة  و  والإ�شالمية،  العربية  املجتمعات  فيها  مبا  الإن�شانية،  للمجتمعات  حتدياً  �شكل 
يف ظل ثورة املعلومات والتقدم التقني واملعريف الهائل باعتبارها حتدياً حقيقياً وتهديداً 
ملنظومة القيم لدى املجتمع العربي الإ�شالمي بفعل اأوقات الفراغ الكبرية لل�شباب الناجتة 
عن ذلك، فال�شباب هم ركيزة املجتمع الأ�شا�شية، و بخا�شة واأن الإعالم الوافد ي�شتهدفهم 
من جميع اجلوانب: الفكرية والثقافية وال�شحية والنف�شية والجتماعية وال�شيا�شية، اإذ ت�شكل 

فئة ال�شباب اأكرب الفئات العمرية حجماً واأهمية يف املجتمعات النامية.
مهمة  واجتماعية  ونف�شية  وعقلية  بدنية  بخ�شائ�ص  ال�شبابي  القطاع  متيز  وب�شبب 
مكت�شبة من التفاعل مع قطاعات املجتمع كافة، فقد اأ�شبح هذا القطاع ركيزة اأ�شا�شية يف 
الإنتاج واخلدمات والتطور الجتماعي، وغدا تطور الأمم يقا�ص مب�شتوى الرعاية التي يحاط 
ال�شباب، وم�شتوى م�شاهمتهم يف تطور املجتمع وتنمية يف �شتى املجالت، فالرثوة  بها 
يف  الأهمية  بالغة  الرتبية  عملية  غدت  لذلك  وموؤ�ش�شاتها،  الرتبية  وهدف  و�شيلة  الب�رضية 
بال�شباب مكانة  الهتمام  واحتل  والرخاء،  والتقدم  النمو  اإحداث  القادر على  الن�صء  اإعداد 
مهمة يف العملية الرتبوية، واأ�شبح هذا القطاع هدفاً من اأهداف الرتبية املعا�رضة باعتباره 
عماد التنمية القت�شادية والجتماعية، نظراً ملا ميلك من طاقات اإبداعية متعددة وكبرية، 
لذلك �شار الهتمام بال�شباب �رضورة ملحة وفر�شة لتحقيق منو متكامل لهم نف�شياً وعقلياً 
وبدنياً وروحياً بغية اإنتاج اإن�شان متوازن قادر على حمل امل�شوؤولية، والت�شارك الإيجابي 

يف ن�شاطات املجتمع كافة، و�شياغة م�شتقبل واعد لأمته.
وميثل ا�شتثمار اأوقات الفراغ لل�شباب عامة، وللطالب خا�شة �رضورة ملحة واأولوية 
لدى املجتمعات العربية مبا يف ذلك الطالب اجلامعيون، ولذلك خ�ش�شت معظم الدول هيئات 
ووزارات لرعاية ال�شباب والهتمام باأن�شطتهم الدينية والروحية والنف�شية واملعرفية، وقد 
اأهمية  اإدراك  يف  �شباقة  خا�شة  الفل�شطينية  واجلامعات  عامة  العربية  اجلامعات  كانت 
بتخ�شي�ص  عنيت  لذلك  و�شعبهم،  وطنهم  جتاه  م�شوؤولياتهم  حتمل  يف  وال�شباب  الطالب 
على  قادرين  ليكونوا  واجتماعياً  اأكادميياً  الطالب  اإعداد  بهدف  متعددة  ون�شاطات  برامج 

التفاعل الجتماعي وحتقيق تنمية جمتمعية ب�شتى مناحيها.
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اأو  انتخاب جمال�ص  الطالب حق  واأُعطي  الطلبة،  اأن�شاأت اجلامعات عمادة �شوؤون  لذلك 
جلان للطلبة مع التاأكيد على حق الطالبات يف امل�شاركة يف اأن�شطة جمال�ص الطلبة والطالب 
كافة مبا فيها حق الرت�شح لنتخابات جمال�ص الطلبة، بحيث ميثل الهتمام برعاية ال�شباب 
يف املرحلة اجلامعية اأولوية ق�شوى لدى اإدارات اجلامعات الفل�شطينية باعتبارها م�شوؤولة عن 
تنميتهم نف�شياً ومعرفياً ووجدانياً وج�شمياً واإعدادهم للحياة امل�شتقبلية، من خالل م�شاركتهم 
يف التخطيط لالأن�شطة الطالبية املنهجية وغري املنهجية، وتنفيذها ف�شالً عن م�شاركتهم يف 

�شنع القرارات املرتبطة بحياتهم امل�شتقبلية.)الدايل، 2001، �ص �ص: 2، 3( 
وتقوم جمال�ص الطلبة واللجان الطالبية املنبثقة عنها، وبالتن�شيق مع عمادة �شوؤون 
الطلبة يف اجلامعات الفل�شطينية بالإعداد لالأن�شطة غري املنهجية املختلفة، وتنفيذها بهدف 
ا�شتثمار اأوقاتهم وتلبية رغباتهم، وخلق دافعية لديهم نحو خمتلف الن�شاطات الأكادميية 
وغري الأكادميية، والك�شف عن قدراتهم وميولهم واجتاهاتهم، و�شقل مواهبهم، والعمل على 
خلق روح الإبداع والبتكار والتميز لديهم، وذلك باختيار الن�شاطات التي تتفق مع مواهبهم 

وميولهم واجتاهاتهم.)الذبياين، 2001، �ص: 2( .
وقد اأثبتت درا�شة )ارم�شرتونغ، 1991، �ص: 22( اأهمية الربامج والأن�شطة اجلامعية 
بنوعيها الأكادميي وغري الأكادميي، واأثرها على اتخاذ القرار ب�شان ال�شتمرارية، واملداومة 

على الدرا�شة والإجناز الأكادميي الفاعل.
على  لهم  والجناز  التميز  دعامة  ي�شكل  اجلامعية  الن�شاطات  يف  الطالب  انخراط  اإن 
والفنية  والريا�شية  والجتماعية  الثقافية  فالن�شاطات  واملعريف،  النف�شي  امل�شتوى 
اإيجابية لديهم  اإمكانية توا�شل الطالب مع جمتمعهم، وتخلق اجتاهات  والرتويحية تدعم 
الدرا�شة، واجلامعة متنحهم توازناً انفعالياً ووجدانياً، وُتعطيهم ثقة باأنف�شهم وقدرة  نحو 

على التمتع بروح القيادة واتخاذ القرار.)�شحاته، 1992، �ص �ص: 11، 12( 

2- مشكلة الدراسة: 
ومدى  املنهجية،  غري  الطالبية  الن�شاطات  جمال  يف  الرتبوي  الأدب  مراجعة  تبني 
الأن�شطة  نحو  الطالب  اجتاهات  اإىل  التعرف  اأهمية  الأكادميي  التح�شيل  على  تاأثريها 
الطالبية اجلامعية بنوعيها املنهجي وغري املنهجي، وذلك بهدف معرفة مدى تاأثري هذه 
الن�شاطات على الأداء الأكادميي للطالب اجلامعيني، ف�شالً عن تق�شي اجتاهاتهم نحوها، 
وج�شمياً.وبالآتي  ووجدانياً  ومعرفياً  نف�شياً  اجلامعي  الطالب  منو  يف  اإ�شهامها  ومدى 
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الأهداف  الن�شاطات، وتفعيل دورها يف حتقيق  ايجابية نحو هذه  حماولة خلق اجتاهات 
الرتبوية، واإيجاد طالب متوازن نف�شياً ووجدانياً، وقد امتلك متثيالت ذهنية ومعرفية متكنه 

من الطالع بدوره يف تنمية وتطوير جمتمعه واأمته.
واإذا كان هدف الرتبية عامة اإعداد املواطن للحياة امل�شتقبلية، فاإن ممار�شة الن�شاطات 
اجلامعية متثل �رضورة ملحة لتحقيق منو متوازن ومتكامل للطالب اجلامعيني، وخلق روح 
ابتكارات  لإظهار  لهم  املجال  واإتاحة  لديهم،  والتوا�شل  القيادة  مهارات  وتنمية  الإبداع 

واإبداعات خمتلفة وحتقيق متيز يف ذلك.)اخلالد، 2002، �ص �ص: 2، 3( 
لذلك فاإن العمل على ا�شتطالع اجتاهات الطالب نحو الن�شاطات اجلامعية ومعرفة مدى 
تاأثريها على التح�شيل الأكادميي يف الفرع ي�شكل �رضورة ملحة، ويعمل على تطوير العملية 
امل�شتقبلية،  للحياة  ال�شالح  املواطن  اإعداد  للرتبية يف  العامة  الأهداف  التعليمية، ويحقق 
والذي امتلك الإمكانات املعرفية واملهارات الالزمة لتمكينه وامل�شاهمة يف تطوير جمتمعه 

وتنميته اقت�شادياً واجتماعياً و�شيا�شياً وثقافياً وعلمياً.)الدايل، 2001 �ص: 3( 
وت�شوراته  الباحث  نظر  وجهة  مع  يتفق  الدرا�شة  م�شكلة  ت�شخي�ص  فان  وبذلك 
واملالحظات التي ر�شدها بحكم عمله الإداري والأكادميي يف اإحدى اجلامعات الفل�شطينية، 
ال�سوؤال  االإجابة عن  الدرا�سة  �ستحاول  لذلك  اليومي مع الطالب يف اجلامعة،  وات�شاله 

الرئي�س االآتي: 

ما اجتاهات الطلب نحو االأن�سطة غري املنهجية، وما مدى تاأثريها على 
التح�سيل االأكادميي للطلب يف فرع �سلفيت؟ 

3- فرضيات الدراسة: 
واحلالة  ● واجلن�ص،  املهنة،  و  )العمر،  الدميوغرافية:  للمتغريات  تاأثري  يوجد  ل 

غري  الأن�شطة  نحو  �شلفيت  فرع  يف  الطالب  اجتاهات  على  الدرا�شية(  وال�شنة  الجتماعية، 
. )0.05 =α( املنهجية من وجهة نظرهم عند م�شتوى الدللة الإح�شائية

ل يوجد تاأثري لالأن�شطة غري املنهجية على التح�شيل الأكادميي للطالب يف فرع  ●
. )0.05 =α( شلفيت من وجهة نظرهم عند م�شتوى الدللة الإح�شائية�

ل يوجد تاأثري لنوع الن�شاط الالمنهجي: )�شيا�شي واجتماعي، وترويحي وريا�شي،  ●
وثقايف( على التح�شيل الأكادميي لطالب فرع �شلفيت من وجهة نظرهم عند م�شتوى الدللة 

. )0.05 =α( الإح�شائية
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4- أهداف الدراسة: 
الك�شف عما اإذا كان هناك تاأثري للمتغريات الدميوغرافية: )العمر، واجلن�ص، واحلالة  ●

الأن�شطة غري  �شلفيت نحو  الطالب يف فرع  الدرا�شة( على اجتاهات  الجتماعية، وم�شتوى 
املنهجية من وجهة نظرهم.

الك�شف عما اإذا كان هناك تاأثري لالأن�شطة غري املنهجية على التح�شيل الأكادميي  ●
للطالب يف فرع �شلفيت من وجهة نظرهم.

اإذا كان هناك تاأثري لنوع الن�شاط الالمنهجي: )�شيا�شي، واجتماعي،  ● الك�شف عما 
وترويحي، وثقايف( على التح�شيل الأكادميي لطالب فرع �شلفيت من وجهة نظرهم.

5- أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�شة من النتائج والإفادة املرجوة فيها، ومن اأهمية جمتمع الدرا�شة، 
فالطلبة ميثلون الركيزة الأ�شا�شية يف بناء الوطن باعتبارهم من اأهم عنا�رض الإنتاج والبناء 
اأوقات الفراغ لدى ال�شباب،  يف املجتمع، ف�شالً عن توجيه الهتمام اإىل �رضورة ا�شتثمار 

فقد اأ�شارت بع�ص الدرا�شات اإىل خطورة عدم ا�شتثمار وقت الفراغ لدى ال�شباب.
اأنه يوؤمل من هذه الدرا�شة العمل على ت�شجيع الطلبة على ممار�شة الأن�شطة غري  كما 
املنهجية يف فرع �شلفيت، واملوؤ�ش�شات الرتبوية الأخرى يف فل�شطني، والعمل على املواءمة 
اإىل  اإ�شافة  لهم،  الدرا�شي  التح�شيل  زيادة  اإىل  يوؤدي  مبا  الدرا�شية  الواجبات  وبني  بينها 
تزويد اجلهات القائمة على رعاية �شوؤون الطلبة يف اجلامعة بالعمل على اإ�شباع رغباتهم، 
امل�شجعة على  الكافية والربامج املالئمة  املوازنات  وتنمية قدراتهم من خالل تخ�شي�ص 
انخراطهم يف الأن�شطة غري املنهجية، ومتكينهم من ا�شتثمار وقت الفراغ لديهم، وبخا�شة 
اأن هذه الدرا�شة هي الأوىل )يف حدود علم الباحث( التي حاولت التعرف اإىل اجتاهات الطلبة 
نحو الأن�شطة غري املنهجية، ومدى تاأثريها على التح�شيل الأكادميي لطلبة فرع �شلفيت من 
الن�شاطات املجتمعية، فالأن�شطة  وجهة نظرهم، وذلك بهدف خلق اجتاهات ايجابية نحو 
الطالب  �شخ�شية  �شياغة  يف  ت�شاهم  الطبيعية  اجلامعية  احلياة  مكونات  من  الطالبية 
اإعداداً مالئماً للحياة امل�شتقبلية، وتنمية قدراته ومواهبه ومهاراته والعمل على  واإعداده 
حتقيق الأهداف الرتبوية ال�شاملة من خالل تفاعل املجتمع الطالبي، والندماج يف اأن�شطة 
اجتماعية وثقافية وترويحية وريا�شية و�شيا�شية يف اإطار امل�شاركة املجتمعية، وتكامل 
وت�شافر جهود خمتلف الهيئات واجلهات ومكونات املجتمع املدين الفل�شطيني نحو التطور 

والتنمية امل�شتدامة والفاعلة.
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6- حدود الدراسة: 
العام  الثاين من  الف�شل  �شلفيت يف  امل�شجلني يف فرع  الطالب  الدرا�شة جميع  ت�شمل 

الأكادميي 2010/ 2011.

7- منهج الدراسة: 
ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي امليداين.

8- مصطلحات الدراسة: 
الطلب: الدار�شون والدار�شات امل�شجلون يف فرع �شلفيت للعام اجلامعي 2010/  ◄
.2011
فرع �سلفيت: هي وحدة تنفيذية يجري فيها التفاعل فيما بني الدار�شني اأنف�شهم،  ◄

والذين  �شلفيت،  حمافظة  يف  الفرع  يف  العاملني  الأكادمييني  وامل�رضفني  املر�شدين  وبني 
بدرا�شتهم  يتعلق  فيما  للدار�شني  الأوىل  واخلدمات  وامل�شورة  والإر�شاد  الن�شح  يقدمون 

واحتياجاتهم )جامعة القد�ص املفتوحة، اخلطة الإ�شرتاتيجية، �ص 120( .
الرد  ◄ كوقت  معني،  ملنبه  ال�شيء  بع�ص  والنفعالية  املكت�شبة  ال�شتجابة  االجتاه: 

اأو راأي معني اأو من مذهب معني، وهو ا�شتجابة ثابتة اإىل حد ما، ت�شتمل على  من احلرب 
اأو�شع،  مبعنى  اأحيانا  ت�شتخدم  وقد  دوماً،  معينة  ل�شتجابة  وال�شتعداد  ما،  جتربة  موقع 
اجلمال  تقدير  اإىل  امليل  مبعنى  الأ�شخا�ص  من  �شخ�ص  لدى  جمايل  موقف  عن  كاحلديث 
اأو اإنتاجه، كاحلديث عن موقف اجتماعي مبعنى التاأثر بالعالمات الجتماعية والواجبات 

الجتماعية...الخ.)يون�ص، 2004، �ص 484( .
اخلربات  طريق  عن  نظمت  ع�شبي  اأو  عقلي  ا�شتعداد  حالة  باأنه  تعريفه  ميكن  كما 
تتعلق  التي  واملواقف  الأ�شياء،  تلك  لكل  الفرد  ا�شتجابات  توجيه  على  تعمل  ال�شخ�شية 
ل  اأو  تف�شل  لأن  لبد  ا�شتعداد  اأو  تهيوؤ  هو  الجتاه  اإن   :Guilford ال�شتعداد.يقول  بهذا 
ينطوي على  النف�شية  الناحية  واأنه من  الجتماعية،  الأعمال  اآو  الأمور  نوعاً من  تف�شل 
اعتقادات كما ينطوي على م�شاعر، واإن هذه اخلا�شة الأخرية هي التي متيزه من امليل.

http:// www.btisama.comlvb

التعريف االإجرائي للجتاه: يق�شد به يف هذه الدرا�شة، نتيجة ا�شتجابات الطلبة  ◄
نحو الأن�شطة غرياملنهجية يف فرع �شلفيت، ويقا�ص بعدد الدرجات التي يح�شل عليها كل 

طالب على مقيا�ص ليكرت اخلما�شي.
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التالميذ والطالب  ◄ ن�شاطات خمتلفة، منا�شبة لأعمار  املنهجية:  االأن�سطة غري 
منهجية(؛  )ل  و�شميت:  واملناهج  الف�شول  حدود  خارج  ميار�شونها  واإمكاناتهم، 
لأنها  اأي�شاً؛  �شفية(  )ل  وت�شمى  املقننة،  املدر�شية  املناهج  نطاق  خارج  تقع  لأنها 
 )164 �ص155:-   ،2005 )الرغبان،  املعروفة  املدر�شية  ال�شفوف  حدود  خارج  تقع 

www.bhteachersbh.com/ pdf.php?id=61

كما يعرف الن�شاط غري املنهجي )غري ال�شفي( : باأنه الن�شاط الذي ميار�شه املتعلمون 
وي�شمل  اأهداف حمددة،  وله  املعلمون،  عليه  وي�رضف  املدر�شة،  ال�شف، �شمن خطة  خارج 
الإذاعة  ن�شاط  الرحالت،  ن�شاط  الجتماعي،  الن�شاط  الثقايف،  الن�شاط  الريا�شي،  الن�شاط 
)ر�شوان، 1994م،  الأن�شطة  ذلك من  ال�شحافة، وغري  ون�شاط  الك�شفية  الأن�شطة  املدر�شية، 

�ص: 60( .
ي�شري مفهوم التح�شيل الأكادميي يف علم النف�ص الرتبوي  ◄ االأكادميي:  التح�سيل 

اإىل م�شتوى من املهارة و احلذق والكفاءة يف امليدان املدر�شي اأو الأكادميي، �شواء ب�شفة 
عامة اأم يف مهارة معينة كالقراءة اأو احل�شاب....الخ )كفايف، 1988( 

كما ميكن تعريفه، باأنه مدى ا�شتيعاب الطالب ملا تعلموه من خربات معرفية ومهارية 
التي يح�شل  بالدرجة  يدر�شونها، ويقا�ص  التي  الدرا�شية  املقررات  ووجدانية يف جمموعة 
الكلي  “املجموع  الدرا�شية  املواد  جميع  يف  التح�شيلية  الختبارات  يف  الطالب  عليها 

للدرجات” )األن�شار، 2007، �ص: 3( .
9- اإلطار النظري: 

تتمثل احلياة الع�رضية بتعقيداتها املختلفة واعتمادها على العلم والتكنولوجيا يف 
حاجة  تتجلى  وبذلك  املختلفة،  التنمية  وجمالت  الإن�شاين  املجتمع  حياة  مناحي  �شتى 
املجتمعات  تطور  الإ�شهام يف  على  قادرة  موؤهلة  علمية  كوادر  اإىل  الإن�شانية  املجتمعات 
الع�رض احلايل وامل�شتقبلي، مما  والعمل على مواجهة م�شكالت  الب�رضية ومنوها ورخائها 
ي�شتدعي الهتمام البالغ يف رعاية الطالب عامة، وبخا�شة اجلامعيني منهم، والعمل على 
تنمية قدراتهم، وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم ومراعاة ميولهم بغية منحهم اأف�شل الفر�ص للنمو 
�رضورات  من  �رضورة  ذلك  باعتبار  والنفعايل  والجتماعي  والعقلي  واجل�شمي  التعليمي 
مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجيا يف ظل ع�رض العوملة واملعلوماتية والف�شاء الرقمي، 

وغريها يف مميزات هذا الع�رض.
تعوق  واجتماعية  نف�شية  ومعوقات  متعددة،  درا�شية  م�شكالت  الطالب  ويواجه 
حت�شيلهم العلمي والأكادميي، فالطالب يتفاوتون يف درجة اهتمامهم وميولهم ودوافعهم 

نحو الدرا�شة والتح�شيل العلمي.)جامعة القد�ص املفتوحة، 2008، �ص68( .
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ومتثل الأن�شطة غري املنهجية اأحد جمالت اهتمام ال�شباب عامة والطالب اجلامعيني 
يف  واحلما�شة  اليجابية  الروح  بث  يف  فاعل  ودور  كبري  اأثر  اجلامعية  فلالأن�شطة  خا�شة، 
التعليم وظهور امل�شاركة العقلية لهم، مما يعزز التوجه يف حتقيق تعلم اأف�شل واأكرث ا�شتدامة 
وا�شتمراراً وفائدة لهم، ف�شالً عما يوفره من فر�ص لتنمية وتوجيه قدراتهم، وتكوين الرغبات 
وتنمية املهارات واإ�شباع اجلوانب الوجدانية والنفعالية لهم كال�شعور بالر�شا والتقبل يف 
العقلية  والقدرات  املعرفية  احل�شيلة  تنمية  يف  ي�شاعد  مما  ومتطلباتها،  اجلامعية  احلياة 

وزيادة م�شتوى التح�شيل الدرا�شي لديهم.
ويعتقد بع�ص الآباء واأولياء الأمور للطالب، وبع�ص امل�رضفني على الأمور التعليمية 
للطالب، واأن الأن�شطة غري املنهجية حتد من الإجناز العلمي والتح�شيل الأكادميي، وتعوق 
الطالب عن درا�شته وا�شتعداده لالختبارات، وحتول دون اإمكانية تفوقه.)�شليمان، 2005، 

�ص �ص: 38، 40( 
فقد اأولت املناهج احلديثة اهتماماً خا�شاً بالأن�شطة )املنهجية وغري املنهجية( ، فهي 
متثل جانباً مهماً من جوانب العملية الرتبوية املتكاملة ال�شاملة، ول تقت�رض على التعليم 
داخل قاعات الدرا�شة، ول تعتمد على التلقني اأو الو�شائط التعليمية املتعددة فقط، بل اأي�شًا 
تعتمد على امل�شاركات التي تطلع بها املوؤ�ش�شات الجتماعية والرتبوية والثقافية والإعالمية، 
ال�شخ�شية  للقدرات  منو  اإىل  للمعلومات  حفظ  من  الرتبوية  العملية  اأهداف  تغريت  وبذلك 
والجتماعية للطالب.ومن هنا بداأ الهتمام بالأن�شطة الطالبية كو�شيلة من و�شائل التعليم، 
وغدت نظرة الرتبية اإىل هذه الأن�شطة اإيجابية، فقد عملت على دمج هذه الأن�شطة مع الربنامج 

الدرا�شي للتكامل معاً يف حتقيق الأهداف الرتبوية.)الأحمدي، 2008، �ص: 3( 
التي  ، وهي  )اأكادميية(  اأن�شطة منهجية  اإىل  الطالبية يف اجلامعات  الأن�شطة  وتنق�شم 
يقوم بها امل�رضف الأكادميي اأو املحا�رض والطالب كحجر اأ�شا�شي يف عملية التعليم داخل 
قاعات الدرا�شة، وميثل اجلزء الثاين من هذه الأن�شطة ما يقوم به املتعلم اإما بدافعية فردية اأو 
بتوجيه من امل�رضف اأو املحا�رض اأو امل�شوؤول عن الأن�شطة الطالبية داخل املوؤ�ش�شة التعليمية 
الطلبة  يكت�شبها  التي  التعليمية  اخلربات  لدعم  اإجباري(  )غري  طوعي  وب�شكل  خارجها،  اأو 

واإثرائها، وت�شمى بالأن�شطة غري املنهجية )غري الأكادميية( .)الثبتي، 2001، �ص: 14( 

 أهمية النشاطات الطالبية: 
من  ويحّقق  ينجز  ما  خالل  من  الرتبوية  فائدته  من  الطالبي  الن�شاط  اأهمية  تنبع 
الأهداف الرتبوية التي ت�شعى لتحقيقها الفل�شفة الرتبوية عامة وال�شيا�شة الرتبوية خا�شة، 
تلك  لأن  ذلك  ال�شخ�شية،  الطالب  �شمات  العديد من  توؤثر مبا�رضة على  الطالبية  فالأن�شطة 



23

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )2( - نيسان 

الأن�شطة ت�شتجيب يف معظمها مليول الطالب ورغباتهم وحاجاتهم، مما جتعلها توؤثر على 
اجتاهاتهم نحوها.

وت�شري معظم الدرا�شات العلمية اإىل النتائج وامل�شاهمات الإيجابية لالأن�شطة الطالبية 
على العملية الرتبوية ب�شكل عام، وعلى �شلوك الطالب واجتاهاتهم وميولهم ب�شكل خا�ص.

 )Gullen, 2000(

فالن�شاط الطالبي جمال خ�شب لتعبري الطالب عن ميولهم واإ�شباع حاجاتهم، وبذلك 
تنمي هذه الن�شاطات اجتاهات اإيجابية نحو اجلامعة والدرا�شة، وتدفعهم باجتاه العمل على 
رفع م�شتوى التح�شيل الأكادميي لهم.)Andrews, 2001( ، ف�شالً عما يكت�شبه الطالب من 
الآخرين،  الطالب كالتعاون مع  خربات عملية وعلمية وخلقية واجتماعية تدعم �شخ�شية 
وحتمل امل�شوؤولية و�شبط النف�ص وامل�شاركة يف اتخاذ القرار والتخطيط و التي ل يت�شنى لهم 

. )Chang, 2002 P.21(.اكت�شابها داخل قاعات الدرا�شة
وتهدف الأن�شطة غري املنهجية يف اجلامعات الفل�شطينية اإىل دفع الطالب اإىل حتقيق 
م�شتوى متقدم من الأداء الأكادميي ف�شالً عن تنمية �شخ�شية الطالب وتعزيز ثقته بنف�شه، 
ورفع قدراته ومهاراته يف القيادة والتوا�شل الجتماعي، وميكن تلخي�س اأهداف الن�ساطات 

 )www.arab.acrs.org( :غري املنهجية االأ�سا�سية يف
العمل على تنمية قدرات الطالب واإعداده للحياة احلالية وامل�شتقبلية، بحيث يكون . 1

متحرراً من قيود املنهاج الر�شمي للدرا�شة.
تنمية روح امل�شوؤولية للطالب بحيث يوائم بني قدرته على الإبداع والتمتع بقدر . 2

كاف من احلرية والتحلي بامل�شوؤولية نحو جمتمعه ووطنه واأمته.
تعمل الأن�شطة غري املنهجية على تنمية مهارة اإدارة ال�رضاع والختالف بني الأطر . 3

الطالبية املختلفة، وتعمق مهارات التوا�شل الجتماعي، وكيفية احرتام الراأي الآخر وكيفية 
احلوار.
واهتماماتهم . 4 الطالب  حلاجات  ال�شتجابة  على  املنهجية  غري  الأن�شطة  تعمل 

الطالب  املاألوف واملوروث، وت�شع  التحرر من  الأن�شطة فكرة  وميولهم، وبذلك تنمي هذه 
الختبار وحتمل  على  قدرته  تنمية  على  والعمل  وميوله،  وتطلعاته  اإمكاناته  مواجهة  يف 

امل�شوؤولية عن ذلك.
تعلم الأن�شطة غري املنهجية على تعزيز مفاهيم النجاح للجميع، واأنه فعل م�شرتك، . 5

واأن التالحم والتعاون ظاهرة اجتماعية تو�شل اإىل الإجناز، وحترر الطالب من روح الأنانية 
والفردية.
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تتيح الأن�شطة غري املنهجية للطالب اإمكانية التعرف اإىل اأنف�شهم، اذ ت�شكل احلياة . 6
اجلامعية الأر�ص اخل�شبة ليتعرف الإن�شان على ميوله ورغباته وممار�شته لالأن�شطة التي 

تتفق معهما.
حتقق الأن�شطة غري املنهجية يف اجلامعة تكامالً ل�شخ�شية الطالب او الطالبة مبا . 7

فقد  الوجداين،  والنفعايل  والجتماعي  والبدين  املعريف  والذهني  النف�شي  التوازن  يحقق 
يكون للباحث ن�شاط ذهنّي يحمل بدوره العوامل البدنية اأو الوجدانية بحيث تت�شابك هذه 

العوامل لدفع الطالب نحو ن�شاط اإبداعي خالق.
متثل الأن�شطة غري املنهجية اختباراً م�شتقاً من احلياة الجتماعية املحيطة بالطالب . 8

من خالل التجارب الفردية، اأو اجلماعية مما يدعم العالقة ال�شوية بني املواطن واملجتمع 
املحيط، ويرثي التفاعل الجتماعي للطالب داخل بيئتهم الجتماعية وال�شيا�شية.

وظائف النشاط اجلامعي:

ي�ستمل الن�ساط اجلامعي على وظائف عدة اأهمها: )األن�شار، 2006، �ص12- �ص14( 
الوظيفة النف�سية:  ♦

تعمل الأن�شطة الطالبية على تنمية ثقة الطالب بنف�شه، وتخفي�ص القلق وال�شطرابات 
النف�شية باأ�شكالها املختلفة، مما يعمل على حتقيق �شحة نف�شية �شوية للطالب، وينمي حتمل 
امل�شوؤولية والت�شامح والعمل التعاوين، وبذلك يكون الن�شاط الطالبي عمالً ناجحاً وم�شاعداً 
على النمو النف�شي، ومظهراً من مظاهر ن�شاط الطالب النابع من دوافعه وميوله، فهو الذي 
ينمي امليول واملواهب واحرتام العمل وتعميق ا�شتيعاب املادة العلمية با�شتخدام خمتلف 

احلوا�ص، والرتباط بتاريخ الأمة والعتزاز بقيمها وتراثها ورجالتها.
الوظيفة الرتبوية:  ♦

الربنامج  من  جزءاً  باعتبارها  للتعلم  الفر�شة  اإتاحة  على  الطالبية  الأن�شطة  تعمل 
الجتاه  نحو  وتوجيهه  �شلوكهم  وتعديل  الطالب  مدارك  تو�شيع  على  تعمل  اإذ  التعليمي، 
املرغوب، فهي ت�شاعد الطالب على التعرف اىل قدراتهم وميولهم ورغباتهم وتنميتها مثل 
خالل  املبا�رضة  واحلركية  احل�شية  اخلربات  وتوفر  وامل�شتمر،  الذاتي  التعلم  مفهوم  حتقيق 
وقيمة  باأهمية  الوعي  خلق  على  والعمل  املعرفية،  املهارات  من  العديد  وتنمية  التعليم، 

اأوقات الفراغ.
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الوظيفة االجتماعية:  ♦
العالقات  اإن�شاء  يف  اأهميتها  اإىل  اإ�شافة  للحياة  الطالب  اإعداد  الوظيفة  هذه  ت�شمل 
الدينية، وت�شجيع  اأو  اأو الثنية  العرقية  التفرقة وفق الأ�شول  اأفكار  الجتماعية، وحماربة 
اإطار بيئة  الفئات والأ�شول مبا ي�شمن حياة �شحية يف  التفاعل الجتماعي بني خمتلف 

دميقراطية تعاونية.)اخلرا�شي، 2004( 
الوظيفة الرتويحية:  ♦

يعاين الطالب من م�شكالت عديدة منها: قلق المتحان اأو امل�شكالت املادية اأو م�شكالت 
تخفيف  على  تعمل  املنهجية  غري  الأن�شطة  فان  وبذلك  اجلامعية،  احلياة  يف  الندماج 
ال�شغوط النف�شية والجتماعية، وت�شهل عليهم الندماج يف احلياة الطالبية اجلامعية من 

خالل التفاعل الجتماعي الإيجابي والتعاون البناء.)الدايل، 2001( 

املعايري األساسية الختيار األنشطة الطالبية: 
توؤدي الأن�شطة الطالبية دوراً بارزاً يف اإجناح العملية الرتبوية، لذلك ل بد من اختيارها 
بعناية بهدف تفعيل دورها، و�شمان جناحه يف حتقيق الأهداف الرتبوية، فالأن�شطة البناءة 
اأن حتقق الأهداف املخططة، لذلك يجب مراعاة املعايري الآتية عند اختيار الأن�شطة  ل بد 

الطالبية )العمري، 2010، �ص �ص: 5- 6( 
اأن تكون مالئمة خل�شائ�ص منو الطالب املعرفية والنفعالية واجل�شمية والنف�شية  ♦

والجتماعية والبدنّية، بحيث تعمل على حتقيق النمو ال�شامل للطالب.
اأهداف  ♦ من  م�شتمدة  وحمددة  وا�شحة  اأهداف  الطالبية  لالأن�شطة  يكون  اأن  يجب 

الرتبية عامة، وبذلك تعمل على حتقيق الأهداف التعليمية.
الطالب  ♦ واجتاهات  مليول  املالئمة  الطالبية  الأن�شطة  وتتنوع  تتعدد  اأن  يجب 

املختلفة، واإ�شباع رغباتهم وحاجاتهم.
يجب اإجراء تقومي لالأن�شطة الطالبية ب�شكل م�شتمر ومتوا�شل، لت�شويب اأي خطاأ. ♦
والتعديل وقابلة  ♦ للتطبيق  الطالبية مرناً قابالً  لالأن�شطة  التخطيط  اأن يكون  يجب 

للقيا�ص.

واقع أهداف النشاط الطالبي ودوره يف تنمية التحصيل الدراسي: 
ت�شتمد الأن�شطة الطالبية اأهميتهما من اأهدافها التي خططتها الإدارة العليا امل�شوؤولة 
عن الن�شاط الطالبي يف املوؤ�ش�شة التعليمية �شواء على م�شتوى اجلامعة اأو الطلبة اأو املدر�شة، 
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اإذ ي�شكل حتقيق هذه الأهداف من خالل ممار�شة الن�شاط الطالبي موؤ�رضاً على مدى اأهمية 
هذا الن�شاط، فكل هدف من اأهداف الن�شاط الطالبي ي�شري اإىل اأهمية خا�شة له عند ترجمته 
والتعليمية  الرتبوية  العملية  اأهداف  واقع  من  اأ�شتلخ�شت  الأهداف  فهذه  ميداين،  واقع  اإىل 
الأكادميي  ب�شقيها  اجلامعية  احلياة  يف  الطالبي  الن�شاط  ي�شغلها  التي  الأهمية  �شوء  يف 
والجتماعي، فاأهداف الن�شاط الطالبي تت�شم بال�شمولية يف النظر اإىل فوائد الن�شاط الطالبي 
غري املنهجي، ومدى تاأثري ممار�شته يف الواقع، فهو يعمل على حتقيق الأهداف الأكادميية يف 
دعم اإمكانات الطالب لالنتقال من النظرية اإىل التطبيق، وتو�شيع اآفاقهم وتعزيز اجتاهاتهم 
وميولهم، ف�شالً عن ت�شجيع التعلم الذاتي واإك�شابهم القدرة على التجديد والإبداع مبا يتالءم 
مع الجتاهات الرتبوية احلديثة وفق النظريات الرتبوية، وبخا�شة النظرية البنائية التي 
توؤكد �رضورة البحث عن املعلومة خارج املقررات الدرا�شية وخارج املدر�شة ويف اأي وقت 
يالئم الطالب، اإن هذه الأن�شطة تنمي الروح الإيجابية لدى الطالب، مما ي�شاعدهم على بناء 
معارفهم من خالل الأن�شطة اجلامعية املنهجية وغري املنهجية، والتحول نحو التعلم الذاتي 
مبا يحقق بناء اخلربات الذاتية يف مواجهة احلياة امل�شتقبلية بكل تعقيداتها، اإذ اإن حتقيق 
ال�شمولية يف اأهداف الن�شاط الطالبي، يعمل على رفع م�شتوى التح�شيل الأكادميي يف �شتى 
القادرة  ال�شخ�شية امل�شتقبلة والعلمية واملتب�رضة  املجالت وامليادين، والعمل على بناء 

على النقد والإبداع.

معوقات إقامة األنشطة الطالبية ومشاركة الطلبة فيها: 
مما  عديدة  وم�شاعب  معوقات  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  الطالبية  الأن�شطة  تواجه 
يوؤثر �شلباً على جناحها وحتقيق اأهدافها بالرغم من اأهميتها الرتبوية، ومن هذه املّعوقات: 

)العمري، 2010، �ص: 47( 
يف . 1 الطالبية  الأن�شطة  عن  للم�شوؤولني  التنظيمي  بالهيكل  تتعلق  اإدارية  مّعوقات 

اجلامعات الفل�شطينية، وعدم توافر الكفاءات الإدارية والتخ�ش�شية يف هذا املجال، ونق�ص 
اخلربة املتوافرة لديهم.

اأنف�شهم نحو بع�ص . 2 ال�شلبية للقائمني على الأن�شطة الطالبية والطالب  الجتاهات 
الأن�شطة الطالبية.

الأن�شطة من حيث املباين وال�شالت، وقلة املوارد املالية . 3 عدم حتقيق متطلبات 
املتاحة لتغطية ومتويل هذه الأن�شطة.
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قلة الدرا�شات والبحوث العلمية يف جمال الن�شاطات الطالبية يف اجلامعات عامة . 4
واجلامعات الفل�شطينية خا�شةً، وعدم تزويد امل�شوؤولني عن هذه الن�شاطات بنتائج الدرا�شات 

وتو�شياتها.
والتنوع . 5 والإبداع  التجديد  اإىل  وافتقارها  ومنطيتها،  الطالبية  الن�شاطات  رتابة 

الإيجابي وعن�رض الت�شويق.

مفهوم التحصيل الدراسي: 
الرتبية  حقل  يف  العاملني  معظم  اهتمام  الدرا�شي  التح�شيل  مو�شوع  ي�شغل 
التطورات  ظل  يف  وبخا�شة  العالقة،  ذات  الأخرى  والعلوم  النف�ص  علم  يف  واملتخ�ش�شني 
احلديثة و املت�شارعة من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي مبا فيها و�شائل الت�شال وثورة 

املعلومات.
وميثل مفهوم التح�شيل الأكادميي املعرفة التي يح�شل عليها الفرد من خالل الربنامج 
اأو املنهج الدرا�شي املتكيف مع الو�شط البيئي والعمل التدري�شي، وبذلك يت�شمن هذا املفهوم 
ما يكت�شبه الفرد املتعلم من معلومات يف اإطار برنامج اأعدَّ م�شبقاً لتمكينه من التكيف مع 
اأم  مدر�شة  اأكان  �شواء  التعليمي  الو�شط  عن  ف�شالً  به،  املحيط  والبيئي  الجتماعي  الو�شط 

جامعة.
ويرى جابلن اأن التح�شيل الأكادميي هو م�شتوى حمدد من الأداء اأو الكفاءة يف العمل 
الدرا�شي، كما يقوم من قبل املعلمني، اأو با�شتخدام الختبارات املقننة اأو كليهما معاً، وبذلك 
يت�شمن هذا التعريف جانبني، الأول: م�شتوى الأداء اأو الكفاءة، والثاين طريقة التقومي التي 
ي�شتخدمها املعلم، وهي يف العادة عملية غري مقننة، وتخ�شع لالعتبارات الذاتية اأو عن طريق 

اختبارات مقننة مو�شوعية بعيدة عن العتبارات الذاتية.)العي�شوي واآخرين، 2010 �ص( .
الختبارات  به  ُتقا�ص  الذي  التح�شيل  باأنه  الدرا�شي  التح�شيل  وميكن حتديد مفهوم 
التح�شيلية امل�شتخدمة له العملية الرتبوية، �شواٌء يف املدار�ص اأم الكليات اأم اجلامعات، ويف 

 )http://www.wpuschool.com ،2007 ،جميع املراحل التعليمية.)زاهر زكار
كما ميكن تعريفه باأنه ما يكت�شبه الفرد من معلومات خالل درا�شة مادة معينة، وما 
تعك�ص  حقائق  من  منها  ي�شتنبطه  وما  املعلومات،  هذه  بني  العالقات  من  املتعلم  يدركه 
اأداء املتعلم يف اختبار وفق قواعد معينة متكنه من تقدير اأداء املتعلم، كما ي�شمى بدرجات 

التح�شيل )احلامد، 1996�ص( .
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آلية التحصيل الدراسي: 
التعلم، ومن ثم ُتخزن املعارف  اأو بع�شها يف عملية  ي�شتخدم املتعلم جميع حوا�شه 
موؤقتاً يف الذاكرة املوؤقتة التي ت�شمى اأحياناً بالذاكرة اللحظية، ومن ثم تنتقل هذه املهارات 
واملعلومات اإىل الذاكرة الدائمة لتمكني املتعلم من ا�شتيعابها، والواقع اأن امل�شكلة يف الذاكرة 
حمدودية  ب�شبب  وذلك  العلمي،  والتح�شيل  التعلم  عملية  يف  الزجاجة  عنق  متثل  املوؤقتة 
�شعتها ومقدار الوقت الذي حتتفظ به الذاكرة املوؤقتة باملعلومات، بحيث ل تتجاوز الـ30 
للمعلومات  ن�شيان املتعلم  ، وبالآتي �رضعة  الذكاء(  التدريب/ نظريات  ثانية فقط )كتاب 

املخزنة بها.)اخلطيب وعبد الواحد، 2001، �ص: 49( 
للذاكرة  انتقالها  من  بد  ل  املخزنة،  املعلومات  ا�شرتجاع  من  املتعلم  يتمكن  وحتى 
التكرار  طرق  باإحدى  ال�رضورة  عند  وا�شرتجاعها  بقائها  طول  ل�شمان  وذلك  الدائمة، 
وال�شتخدام والت�شور واملراجعة والفهم.)الزغول والزغول، 2003، �ص �ص: 135- 141(.

الدائمة  الذاكرة  من  واملهارات  املعلومات  ا�شتعادة  عملية  هي  اال�سرتجاع:  عملية 
الدقة  حيث  من  املثلى  بالطريقة  ُت�شرتجع  اأن  على  ا�شتخدامها  ثم  ومن  املوؤقتة،  للذاكرة 
يدركه معظم  ل  ما  وهذا  املوؤقتة،  ولي�ص  الدائمة  الذاكرة  من  ال�شرتجاع  يتم  اإذ  وال�رضعة، 
ال�شتذكار  يقوم  اأن  بد  فال  �شعتها،  وحمدودية  املوؤقتة  الذاكرة  �شعة  قلة  ب�شبب  املتعلمني 
على الفهم والتح�شيل ومعرفة املعنى للمعلومة، ولي�ص ال�شتذكار القائم على احلفظ الأ�شم.

)العي�شوي، 1991( 

العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي: 
تتعدد العوامل املوؤثرة يف التح�شيل الدرا�شي تبعاً لكونها خارجية اأو داخلية، ومبعنى 
اآخر، العوامل التي تتعلق بالتعلم نف�شه اأو العوامل التي تتعلق بالبيئة املحيطة باملتعلم، لذا، 

ميكن تق�سيم العوامل املوؤثرة يف التح�سيل الدرا�سي اإىل ق�سمني: 
العوامل الداخلية: تلك العوامل التي تتعلق باملتعلم من حيث خ�شائ�شه املعرفية . 1

والنف�شية التي متيز �شخ�شيته عن غريه مثل م�شتوى الذكاء، وم�شتوى ال�شتعداد، والجتاهات 
وتق�شم اإىل عوامل عقلية تتمثل يف: 

هناك  - اأن  الدرا�شات  اأثبتت  حيث  فيزيولوجية  اأ�شباب  اإىل  العوامل  هذه  رد  ميكن 
عالقة بني ال�شيادة املخية وال�شعوبة التعلمية، اإ�شافة اإىل اأ�شباب كيميائية ع�شوية مثل: 
�شوء التغذية والتهاب الأذن الو�شطى وامل�شكالت الب�رضية واحل�شا�شية والعالج بالعقاقري، 
اإذ اأثبتت الدرا�شات اأن هناك عالقة بني �شوء التغذية و�شعوبات التعلم.كما ميكن تق�شيمها 
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اإىل عوامل عقلية فيزيولوجية، وانفعالية، وعامل الن�شج املدر�شي، وعوامل نف�شية اأدائية.
)املعمرية، 2010، �ص 8( .

اأوالً- العوامل الذاتية: أ. 
املتعلقة باملتعلم نف�شه وميكن تق�شيمها اإىل: 

عوامل عقلية مثل قدرات الطالب نف�شه من حيث الذكاء والن�شج...الخ. -
عوامل نف�شية مثل القلق، عدم الثقة بالنف�ص، كراهية املقررات الدرا�شية. -
عوامل ج�شمية مثل الأمرا�ص، نق�ص احليوية والن�شاط، وال�شداع، �شعف الب�رض اأو  -

ال�شمع....الخ.
ثانياً- العوامل الفيزيولوجية اجل�سمية اأو اجل�سدية: ب. 

يعزى كثري من �شلوك الطالب وحت�شيله الأكادميي اإىل اعتبارات فيزيولوجية ناجمة 
عن تاأثري هرموين ناجت عن خلل يف الغدد ال�شماء، اأو ال�شعف يف بع�ص حوا�ص الطفل كال�شمع 

والب�رض، اأو �شعوبات يف النطق )جامعة القد�ص املفتوحة، 2008، �ص �ص58- 62( 
ثالثاً- العوامل االنفعالية: ت. 

وخجله  وقلقه  امل�شطرب،  �شلوكه  يف  تظهر  انفعالية  ل�شطرابات  الطالب  يتعر�ص 
اأدائه  ال�شديد، وا�شطرابات النطق نتيجة فقدان الطفل لثقته بنف�شه، مما ينعك�ص �شلباً على 
الأكادميي، وبالعك�ص فاإن متتع الطالب باتزان عاطفي انفعايل، وثقته بالنف�ص يوؤدي اإىل 

ارتفاع ح�شيلته الدرا�شية.
رابعاً- العوامل النف�سية: 	. 

فاحلالة النف�شية للطالب توؤثر يف تقرير ن�شاطاته وحت�شيله الأكادميي، فال�شطرابات 
ال�شلوكية، وعدم التكيف مع البيئة الدرا�شة تعزى اإىل حالة الطالب النف�شية، فالنمو ال�شحيح 

للطالب يتحقق من خالل: 
التوازن الداخلي للفرد. -
التكيف اخلارجي مع البيئة املحيطة للفرد.)الرمياوي، 2003، �ص280(  -
العوامل اخلارجية: . 5

وهي تلك العوامل التي تتعلق بالبيئة والو�شط الجتماعي املحيط باملتعلم، مبا فيها 
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العوامل املتعلقة باملدر�شة واملعلم وت�شمل: 
العوامل االأ�رضية: وتتكون من: )�شليمان، 2005، �ص �ص 38- 48( أ. 

وكرثة  - الوالدين  بني  والوئام  التفاق  عدم  به  ويق�شد  العائلي،  ال�شتقرار  عدم 
امل�شكالت وال�شطرابات يف املنزل، وما يتبعها من حالت النف�شال والطالق.

امل�شتوى الثقايف لالأ�رضة: اإذ يوؤثر اجلو الثقايف الذي يحيط بالطفل يف تقدم الدار�ص  -
بالتعليم من عدمه،  الهتمام  يوؤثر على حالة  الوالدين وثقافتهم  تعلم  اأو تخلفه فم�شتوى 

وبالآتي اإىل ت�شجيع الطالب والأطفال على التح�شيل العلمي.
امل�شتوى القت�شادي: فقد اأثبتت الدرا�شات اأن 85% من املراهقني املنحرفني يف  -

بالعوامل الجتماعية،  يتاأثر  اجتماعية فقرية، فالطفل  اأو�شاط  الدول ينحدرون من  اإحدى 
والتي  ايزاك�ص،  �شوزان  الأمريكية  املربية  لحظته  ما  وهذا  العائلية،  العوامل  وبخا�شة 
الأطفال. بني  الفردية  الفروق  ت�شبب  التي  العوامل  اأحد  هو  الأ�رضة  عامل  اأن  اإىل  تو�شلت 

)�شليمان، 2005، �ص 37( 
العوامل املدر�سية: ب. 

يف  مبا�رض  ب�شكل  توؤثر  ب�رضية  واأخرى  مادية  عنا�رض  من  املدر�شية  العوامل  تتكون 
ت�شهيل املهمة التعلمية للمدر�ص من حيث ا�شتخدام الو�شائط امل�شاندة والو�شائط الفيزيقية 
الأخرى، اإ�شافة اإىل اأن توافر عنا�رض ب�رضية مدربة موؤهلة قادرة على ممار�شة مهنة التعليم 
مناخ  توافر  اإىل  اإ�شافة  التعليمية،  التعلمية  العملية  اإجناح  يف  ي�شاهم  وان�شباط  بفاعلية 
الأكادميية.)جامعة  الطالب  ح�شيلة  رفع  وبالآتي  وتدعيمي،  �شفي  وجو  دافئ  مدر�شي 

القد�ص املفتوحة، 2008، �ص 234( .
مما �شبق- ومبراجعة العديد من الأدبيات املتعلقة باملو�شوع والتي تطرقت لالأن�شطة 
الن�شاطات مبختلف  الطلبة يف هذه  انخراط  اأن  يتبني  املنهجية من جميع جوانبها-  غري 
اأنواعها يحقق الفائدة للطلبة من النواحي املعرفية والنف�شية، واأن ذلك ينعك�ص على التح�شيل 
الأكادميي لهم، اإذ اإن الأدب الرتبوي يركز على البيئة املحيطة بالطالب ومدى فاعليتها يف 
رفع التح�شيل الدرا�شي للطلبة، و�رضورة ا�شتخدام و�شائل وتقنيات خمتلفة لزيادة التح�شيل 
الدرا�شي من خالل الأن�شطة ال�شفية وغري ال�شفية، ويبني العوامل التي توؤثر يف التح�شيل 
اأكانت داخلية تتمثل بالعوامل الذاتية والف�شيولوجية والنفعالية والنف�شية  الدرا�شي �شواء 
اخلا�شة بالطالب و�رضورة تكيف الطالب مع البيئة املدر�شية والندماج يف الو�شط البيئي 
املحيط به، ومتثله للمنظومة القيمية للمجتمع املدر�شي وحتقيق التوازن الداخلي والعاطفي 
والنفعايل، مما ي�شاعده يف زيادة ثقته بنف�شه وارتفاع حت�شيله الدرا�شي، اأم خارجية ت�شمل 
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العوامل الأ�رضية واملدر�شية التي قد توفر مناخاً تعليمياً دافئاً، وجواً �شفياً تدعيمياً، مما 
ي�شاعد على رفع التح�شيل الدرا�شي للطلبة.

10- الدراسات السابقة: 

هدفت درا�شة املعمرية، )2010( اإىل تقدمي �شورة قريبة عن البيئة املحيطة بالطالب، 
ومدى فاعليتها يف رفع حت�شيل الطالب الدرا�شي، حيث اأجريت الدرا�شة على عينة مكونه 
من »20« طالباً يف مدر�شة جابي بن عمر للتعليم الأ�شا�شي، وقد ا�شتخدم الباحث املنهج 
امل�شحي الجتماعي يف اإطار بحث اإجرائي جتريبي با�شتخدام اأدوات الدرا�شة املكونة من 
املعلومات  وجمع  الطالب،  ومقابلة  والعالمات  املدر�شية  البيانات  اإىل  اإ�شافة  ا�شتبانة 
اإيجاباً  الأ�رضي والجتماعي يوؤثر  اأن املناخ  اإىل  الدرا�شة  والبيانات الالزمة، وقد تو�شلت 
وامل�شتوى  املحيطة  والبيئة  املدر�شة  عوامل  تاأثري  عن  ف�شالً  الدرا�شي،  التح�شيل  على 
القت�شادي لالأ�رضة على مقدار التح�شيل الأكادميي للتالميذ، وقد اأو�شت الدرا�شة با�شتخدام 
عدد من ال�شرتاتيجيات التعليمية لرفع كفاءة التعلم، ومقدار التح�شيل الدرا�شي مثل التعليم 

التعاوين.
وقد تناول العمري يف درا�شته، )2010( واقع الأن�شطة الطالبية وتطويرها با�شتخدام 
الواقع  اإىل  التعرف  خالل  من  واقعه  عن  الك�شف  بهدف  املختلفة  التعليم  وتقنيات  و�شائل 
الفعلي لالأن�شطة الطالبية )ال�شفية/ غري ال�شفية( يف بيئة اجلامعة، ف�شالً عن الوقوف على 
املعوقات التي حتد من تنفيذ مثل هذه الأن�شطة وانخراط الطالب فيها، اإ�شافة اإىل الك�شف 
عن مدى تاأثري ا�شتخدام و�شائل وتقنيات التعليم على ممار�شة الطالبات لالأن�شطة اجلامعية 
بهدف جذبهن اإىل البيئة اجلامعية.وقد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي، وا�شتخدم 
وغري  )ال�شفية  الطالبية  لالأن�شطة  الفعلي  الواقع  وهي  حماور:  ثالثة  من  مكونة  ا�شتبانة 
الأن�شطة وم�شاركة الطالب فيها، والتاأثري  اإقامة  البيئة اجلامعية، و معوقات  ال�شفية( يف 
جتعل  التي  اجلامعية  لالأن�شطة  الطالب  ممار�شة  على  التعليم  وتقنيات  لو�شائل  املتوقع 
طيبة  جامعة  يف  ق�شدية  عينة  على  ال�شتبانة  وّزعت  حيث  لهن،  جاذبه  اجلامعية  البيئة 
يف ال�شعودية يف العام اجلامعي )2009/ 2010( ، وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن ن�شبة غري 
امل�شاركات يف الأن�شطة الطالبية و�شلت اإىل »85%« واأن م�شاركتهن يف الأن�شطة الطالبية 
كان �شعيفاً، وان اأهم معوقات اإقامة الن�شاطات الطالبية من وجهة نظرهن ب�رضورة رفع 
م�شتوى م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الطالبية املختلفة، والعمل على اإزالة املعوقات التي 
اأجمع اأفراد الدرا�شة عليها ب�رضورة توفري الو�شائل والتقنيات احلديثة، وا�شتخدامها يف هذه 

الأن�شطة.
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وقد هدف مو�سى )2008( يف درا�شته اإىل تقومي الأن�شطة الطالبية بكلية املعلمني يف 
جامعة امللك �شعود يف �شوء اأراء طالبها، وقد قدمت هذه الدرا�شة اإىل موؤمتر مناهج التعليم 
الواقعة »30- 31/ 7/ 2008«، وقد  الفرتة  الثقافية يف جامعة عني �شم�ص يف  والهوية 
ا�شتبانة  با�شتخدام  للدرا�شة  الالزمة  البيانات  وُجمعت  الو�شفي،  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 
وزعت على طالب كلية املعلمني يف جامعة امللك �شعود، حيث تو�شلت الدرا�شة اإىل �رضورة 
املقررات  كرثة  واأن  املحا�رضات،  مع  تتعار�ص  ل  الن�شاطات  ملمار�شة  اأوقات  تخ�شي�ص 
الدرا�شية ميكن اأن تتعار�ص مع الن�شاطات الطالبية، واأنه ل بد من تخ�ش�ص ميزانية كافيه 
لهذه الن�شاطات، وقد اأو�شت الدرا�شة ب�رضورة العمل على ت�شجيع ممار�شة الن�شاطات احلرة 

والعمل على جتديدها وتطويرها، وت�شجيع الطالب على ممار�شة هذه الن�شاطات.
الدرا�شي،  التح�شيل  املدر�شي يف  الن�شاط  دور  درا�شته  يف   )2007( الن�سار  وتناول 
وقد قدمت هذه الدرا�شة كورقة عمل اإىل اللقاء الرتبوي: »الن�شاط تربية وتعليم« الذي نظمته 
الدرا�شة  الفرتة )10- 12/ 5/ 2007(، وقد حاولت  الطالبات يف  لن�شاط  العامة  الإدارة 
الإجابة عن اأ�شئلتها، ومن اأهمها: ما دور الن�شاط املدر�شي يف تنمية التح�شيل الدرا�شي من 
واقع الوظائف التي يوؤديها، ف�شالً عن واقع الأهداف املر�شومة لذلك الن�شاط؟ وقد خل�شت 
الدرا�شة اإىل اأن الن�شاط املدر�شي ي�شاعد الطالب على النجاح والتفوق، واأن الن�شاط املدر�شي 
الن�شاط  برامج  اإيالء  ب�رضورة  الدرا�شة  اأو�شت  وقد  العلمي،  التح�شيل  على  اإيجاباً  يوؤثر 
املدر�شي املزيد من العناية والرعاية على ال�شعيد البحثي والعلمي والتخطيطي والتقوميي 

و�شولً لالرتقاء مب�شتوى الطالب عقلياً ونف�شياً وج�شمياً وعلمياً.
الن�شاطات  حتقيق  مدى  عن  الك�شف  اإىل  درا�شته  يف   )2005( الغبيوي  هدف  وقد 
الطالبية لأهدافها املخططة، والتعرف اإىل مميزات والأ�شاليب املتبعة و�شماتها لتنفيذها، 
الأ�شباب  و�شبل تقوميها وحتديد الإمكانات والت�شهيالت املتوافرة لتطبيقها، والك�شف عن 
جلمع  ا�شتبانة  اأعدت  الغر�ص  هذا  ولتحقيق  اأهدافها،  حتقيق  اأمام  تقف  التي  واملعوقات 
الإح�شائي  املنهج  الدرا�شة  وا�شتخدمت  الدرا�شة،  لإمتام  املطلوبة  والبيانات  املعلومات 
معوق  اأهم  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  حيث  النتائج  اإىل  والتو�شل  البيانات،  لتح�شيل  الو�شفي 
اأمام حتقيق الن�شاطات الطالبية لأهدافها هو عدم ت�شجيع اأولياء الأمور للطالب ملمار�شة 
الن�شاطات الطالبية، وعدم توافر الربامج والإمكانات املادية، وعدم توافر الأماكن املالئمة 
ملمار�شة هذه الن�شاطات، وقد اأو�شت الدرا�شة ب�رضورة متكني الطالب من ممار�شة الن�شاطات 

اخلا�شة بهم، وتوفري الإمكانات والأماكن ال�رضورية لذلك.
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وقد تناول اخلرا�سي )2004( يف درا�شته طبيعة الأن�شطة اجلامعية واأهميتها يف اإك�شاب 
امل�شوؤولية الجتماعية للطالب وتنميتها، ومدى تاأثري هذه الأن�شطة والربامج املتاحة على 
الو�شفي ومقيا�ص  الدرا�شة املنهج الإح�شائي  ا�شتخدمت  الطالب اجلامعي، حيث  �شخ�شية 
من  مكونة  عينة  من  البيانات  جلمع  الالزمة  املقابالت  واأجريت  الجتماعية،  امل�شوؤولية 
»146« طالباً من جميع الكليات والأق�شام التابعة جلامعة امللك �شعود يف مدينة الريا�ص، 
وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل جملة من النتائج اأهمها: غياب التعاون وامل�شاركة من قبل الطالب 

مع زمالئهم، اإ�شافة اإىل عدم توافر الأدوات واملن�شاآت الالزمة ملمار�شة الأن�شطة الطالبية.
فقد فح�ص اديومو )2010( يف درا�شته العالقة بني م�شاركة الطالب يف الن�شاطات 
غري املنهجية يف املدر�شة والتح�شيل الأكادميي يف الفيزياء، حيث اختريت عينة ع�شوائية 
يف اأربع مدار�ص ثانوية، بحيث وّزعت ال�شتبانة، املعدة وفق مقيا�ص ليكرت اخلما�شي على 
الطالب  اأداء  املعلومات حول  الذي �شمم جلمع   PAT اختبار  ا�شتخدام  اإىل  اإ�شافة  الطالب 
الأكادميي يف الفيزياء، وقد اأجريت الدرا�شة يف مدار�ص مينالند يف ولية لوغا�ص على عينة 
مكونة من “200” طالب، وقد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي ومعامل النحدار 
الإح�شائي، حيث اأظهرت الدرا�شة وجود تاأثري مهم للن�شاطات غري املنهجية على التح�شيل 
الأكادميي يف الفيزياء، وقد اأو�شت الدرا�شة باإعادة اإجراء الدرا�شة على جمتمع اأكرب مكون 
غري  الن�شاطات  اأهمية  وتاأكيد  م�شداقية،  ذات  نتائج  اإىل  للتو�شل  وال�شواحي  الريف  من 

املنهجية على حت�شيل الطالب الأكادميي.
تناول وانغ )2008( تاأثري الن�شاطات غري املنهجية على اأداء الطالب الأكادميي، حيث 
اأجريت الدرا�شة على اأفواج من اخلريجني بني �شنتي )2002- 2007( يف جامعة كاليفورنيا 
درا�شة حتليلية ملعدلت  الأمريكية من خالل  املتحدة  الوليات  �شاكرمينتو يف  �شتيت يف 
الطالب الذكور الإجمالية GPAs، والذين تقل اأعمارهم عن 25 �شنة حيث ا�شتخدمت الدرا�شة 
املنهج الو�شفي التحليلي، وقد ك�شفت الدرا�شة اأن الطالب الذين �شاركوا يف الن�شاطات غري 
من  املزيد  باإجراء  الدرا�شة  اأو�شت  وقد  عالية،  تراكمية  معدلت  على  حافظوا  املنهجية 

الدرا�شات يف هذا املجال.
املدر�شة  بعد  ما  الربامج  تاأثري  مدى  لتحليل   )2007( وزملئه  دورالك  هدف  وقد 
جمعت  وقد  واملراهقني،  الجتماعي  وتطورهم  الطالب  �شخ�شية  على  املنهجية(  )غري 
 ”73“ واقع  من   )18  -5( الأعمار  بني  وللطالب   ،  )2005( نهاية  مع  الالزمة  البيانات 
املنهج  الباحث  ا�شتخدم  حيث  “49” تقريراً،  تناولها  املدر�شة  بعد  الن�شاطات  من  ن�شاطاً 
الو�شفي التحليلي، وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن هذه الن�شاطات لها تاأثري وا�شح على انخراط 
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الطالب فيها اإ�شافة اإىل التاأثري الوا�شح على م�شاعر واجتاهات وموؤ�رضات تعديل ال�شلوك 
واأداء الطالب الأكادميي، وقد اأو�شت الدرا�شة ب�رضورة اأن حتتوي برامج الن�شاطات ما بعد 
هذه  اأن  اإىل  اإ�شافة  لل�شباب،  وال�شخ�شية  الجتماعية  املهارات  لرعاية  مكونات  املدر�شة 
املكونات قد تكون فاعلة يف حال اإ�شناد هذه الربامج اإىل الأدلة والرباهني، لتقدمي فكرة اأن 

الربامج والن�شاطات الطالبية اآمنة ومفيدة وناجحة.
وفح�ص يل وزملوؤه )2007( ، العالقة بني موؤ�رضات ال�شلوك غري الأكادميي و�شعف 
حت�شيل الطالب، والتاكد من مدى املوافقة اأوعدم املوافقة لدى “144” �شخ�شاً من قيادات 
 )CACREP( الوحدة الأكادميية ملجل�ص العتماد والإر�شاد املتخ�ش�ص بالربامج الرتبوية
�شعف  على  توؤثر  التي  الأكادميي  غري  ال�شلوك  على  موؤ�رضاً   ”17“ بالعتبار  الأخذ  مع 
حت�شيل الطالب من خالل اإ�شتبانة هاتفية )م�شح بالتلفون( ، وقد اأظهرت النتائج اأن اأغلبية 

ون مبا فيه الكفاية لإعاقة اأداء اإر�شاد الطالب ورمبا اإيذائهم. امل�شتجوبني جديُّ
وقد تناول موريانا وزملوؤه )2006( العالقة بني الن�شاطات غري املنهجية و الأداء 
ال�شابع والثامن يف  ال�شف  الأوىل والثانية يف  ال�شنة  الثانوية يف  الأكادميي يف املدار�ص 
 ”12“ من  طالباً   ”222“ من  مكونة  ع�شوائية  عينة  على  الدرا�شة  اأجريت  حيث  اإ�شبانيا، 
مدر�شة )9عامة، 3 خا�شة( ، وقد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي واختبار التباين، 
وقد اأظهرت الدرا�شة اأن اأداء الطالب الأكادميي الذين ينخرطون يف الن�شاطات خارج الدوام 
املدر�شي )غري املنهجي( ، كان اأف�شل من اأداء الطالب الذين ا�شرتكوا يف الن�شاطات التي لها 
عالقة بالدرا�شة، مثل: دعم الدر�ص اأو ال�شف اخلا�ص والذين ا�شرتكوا يف ن�شاطات خمتلطة 

)ريا�شة، واأكادميية( ، وقد اأو�شت الدرا�شة باإجراء مزيد من الدرا�شات يف هذا املجال.
الن�شاطات غري  بني  العالقة  الك�شف عن طبيعة   )2004( لوي�س  درا�شته حاول  ويف 
كمتطلب  وذلك  حتليلية،  درا�شة  املدار�ص:  يف  والجتماعية  الأكادميية  والكفاءة  املنهجية 
يف  تك�شا�ص  جامعة  من  النف�ص(  )علم  الرتبية  يف  الفل�شفة  الدكتوراه  درجة  على  للح�شول 
الوليات املتحدة الأمريكية، وقد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي، حيث اأظهرت 
للن�شاط غري املنهجي ب�شكل عام،  اإح�شائية  ارتباطيه ذات دللة  اأن هناك عالقة  الدرا�شة 
الأن�شطة  الأكادمييني، واأن لهذه  الطالب  الداعم بنتائج  الن�شاط الجتماعي  وامل�شاركة يف 
اإىل تاأثريها على تكري�ص �شخ�شية الطالب  اإ�شافة  غالباً تاأثرياً على التح�شيل الأكادميي، 
على  مبا�رض  تاأثري  لها  يكن  مل  الريا�شية  الن�شاطات  اأن  اأظهرت  اأنها  اإل  الذات،  واحرتام 
التح�شيل الأكادميي للطالب، واأو�شت الدرا�شة ب�رضورة تطبيق ما تو�شلت اإليه الدرا�شة من 

نتائج يف اإطار تخطيط وتنفيذ الن�شاطات غري املنهجية.
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وقد فح�ص اأودي )1994( اأثر الن�شاطات غري املنهجية على التح�شيل الأكادميي يف 
 )Monies , lawa west des( مدر�شة الوادي العايل من مقاطعة و�شت دي مونيز يف ليوا
الإح�شائي  املنهج  ا�شتخدم  املدر�شة.وقد  يف  طالباً   “424“ على  ال�شتبانة  وّزعت  حيث 
ل�شالح  التح�شيل  درجات  يف  مهم  فرق  وجود  الدرا�شة  اأظهرت  حيث  امل�شحي،  الو�شفي 
من  مزيد  اإجراء  الدرا�شة  اأو�شت  وقد  املنهجية،  غري  الن�شاطات  يف  امل�شرتكني  الطالب 
الدرا�شات لفح�ص مدى تاأثري الن�شاطات غري املنهجية على متغريات كاحل�شور والن�شباط، 

حجم املدر�شة، واحرتام الذات.

11- التعليق على الدراسات السابقة: 
الأن�شطة  اأهمية  جلياً  تت�شح  باملو�شوع  املتعلقة  ال�شابقة  الدرا�شات  با�شتعرا�ص 
الطالبية )املنهجية وغري املنهجية( وعالقتها بالعملية الرتبوية وفق ما ورد يف كثري من 
الدرا�شات العربية والأجنبية التي مت تناولها يف اإطار هذه الدرا�شة، وما ورد يف العديد من 
الأبحاث والدرا�شات التي اطلع عليها الباحث، وتطرقت لالأن�شطة غري املنهجية من جميع 
جوانبها، ومدى الفائدة التي تتحقق للطالب من النواحي املعرفية والنف�شية، وانعكا�ص ذلك 

على التح�شيل الأكادميي لهم.
رفع  يف  فاعليتها  ومدى  بالطالب  املحيطة  البيئة  على  الدرا�شات  بع�ص  ركزت  وقد 
الدرا�شي  التح�شيل  لزيادة  وتقنيات خمتلفة  و�شائل  وا�شتخدام  للطلبة،  الدرا�شي  التح�شيل 
من خالل الأن�شطة ال�شفية وغري ال�شفية، ف�شالً عن �رضورة ت�شجيع الطلبة على ممار�شة 
الأوقات وامليزانيات الالزمة لذلك، واأن بع�ص  ال�شفية وتخ�شي�ص  الأن�شطة الطالبية غري 
الأن�شطة الطالبية ل حتقق اأهدافها ب�شبب معيقات يف البيئة املحيطة بالطلبة، وعدم تقدمي 

الدعم الكايف لهم، ونق�ص يف الأماكن املخ�ش�شة لهذه الأن�شطة.
يف حني تناولت بع�ص الدرا�شات اأهمية الأن�شطة الطالبية يف اإك�شاب الطلبة املهارات 
القيادية والجتماعية وتنمية �شخ�شياتهم وتطورهم الجتماعي واحرتام الذات لديهم، اإذ 

اإن ذلك ي�شاهم يف رفع التح�شيل الدرا�شي لهم.
غري  لالأن�شطة  اإيجابي  تاأثري  وجود  على  توؤكد  ال�شابقة  الدرا�شات  اأن  يت�شح  وبذلك 
اإىل  اإ�شافة  لهم،  الأكادميي  التح�شيل  الطالبية عامة، على  والن�شاطات  املنهجية خا�شة، 
خلق  على  تعمل  فهي  والجتماعي،  املعريف  و  والنف�شي  الوجداين  منوهم  على  تاثريها 
اجتاهات اإيجابية لديهم نحو التعليم، وهذا يدعم وجهة نظر الباحث ب�رضورة الك�شف عما اإذا 

كان هناك تاأثري لالأن�شطة غري املنهجية على التح�شيل الأكادميي للطلبة يف فرع �شلفيت.
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12- جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدرا�شة من الطلبة امل�شجلني يف فرع �شلفيت يف الف�شل الدرا�شي الثاين 
من العام اجلامعي 2010/ 2011 والبالغ عددهم )1315( طالباً وطالبة، حيث كان عدد 
الطالب من الذكور )490( طالباً ومن الإناث )825( طالبة يف كل الربامج )الكليات( ، وقد 

توزعت اأعداد الطالب كما ياأتي: 

الربنامج )الكلية( 
عدد الطلب

اإناثذكور

3357التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
137311الرتبية

273357العلوم الدارية والقت�شادية
47100التنمية الجتماعية والأ�رضية

490825املجموع

13- عينة الدراسة: 
ا�شتخدم الباحث العينة الع�شوائية املنتظمة التي تكونت من )13 %( من جمتمع الدرا�شة 
البالغ عددهم )1315( طالباً وطالبة، وبلغ عدد العينة فيها171 طالباً وطالبة، اأعاد 137 

طالباً وطالبة ال�شتبانات املوزعة عليهم، ومل ت�شرتجع 34 ا�شتبانة لأ�شباب خا�شة بهم
ويو�شح اجلدول )1( توزيع العينة ح�شب متغري اجلن�ص.

الجدول (1) 
توزيع العينة حسب متغير الجنس

الن�سبةالعدداجلن�س

39.4%54ذكر
60.6%83اأنثى

100%137املجموع
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كما يو�شح اجلدول )2( توزيع العينة ح�شب متغري املهنة

الن�سبةالعدداملهنة

22.6%31يعمل

77.4%106ل يعمل

100%137املجموع

واجلدول )3( يبني توزيع العينة ح�شب العمر

الجدول (3) 
توزيع العينة حسب متغير العمر بالسنوات

الن�سبةالعددالعمر/ بال�سنوات

27.7%38اأقل من 20 �شنة

58.4%2080- 24 �شنة

13.1%2518- 30 �شنة

0.8%1اأكرث من 30 �شنة

100%137املجموع

الجدول (4) 
أما توزيع العينة حسب متغير المستوى الحالة االجتماعية فيبينه

الن�سبةالعدداحلالة االجتماعية

78.8%108اأعزب/ عزباء

18.3%25متزوج/ ة

00مطلق/ ة

2.9%4اأرمل/ ة

100%137املجموع
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الجدول (5) 
توزيع العينة حسب متغير المستوى التعليمي

الن�سبةالعددم�ستوى الدرا�سة

24.1%33�شنة اوىل
27.7%38�شنة ثانية
16.1%22�شنة ثالثة
32.1%44�شنة رابعة

100%137املجموع

اأما توزيع العينة ح�شب متغري نوع الن�شاط فيبينه اجلدول )6( .
الجدول (6) 

توزيع العينة حسب متغير النشاط

الن�سبةالعددنوع الن�ساط

17.6%24�شيا�شي
31.4%43اجتماعي

21.2%29ترفيهي وريا�شي
29.8%41ثقايف

100%137املجموع

14- أداة البحث: 
اأعدَّ الباحث اأداة البحث )ال�شتبانة( وتطويرها بنف�شه بعد الطالع على الأدب الرتبوي 
املت�شل بها، والدرا�شات ذات العالقة كدرا�شة اديومو )2010( ، ووانغ )2008( ، والن�شار 

)2007( ، ولوي�ص )2004( ، العمري )2010( ، والغبيوي )2005( .
وقد اعتمد الباحث على هذه ال�شتبانة يف التو�شل اإىل نتائج الدرا�شة احلالية، وبلغ 
من  للعينة  منا�شبتها  مدى  ال�شتبانة  بناء  يف  روعي  وقد  فقرة،   )37( فيها  الفقرات  عدد 
حيث ال�شياغة اللغوية، وو�شوح ما ت�شاأل عنه الفقرات، وقد تكونت اال�ستبانة من ثلثة 
جماالت: املجال املعريف الذي �شمل الفقرات )1، 3، 8، 9، 11، 13، 14، 18، 21، 27، 33، 
37( ، واملجال النف�ص حركي او الأدائي، و�شمل الفقرات )2، 10، 12، 17، 20، 24، 30، 
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الفقرات )4، 5، 6، 7، 15، 16، 19، 23، 25، 26،  الوجداين و�شملت  ، واملجال   )36 ،34
28، 29، 31، 32، 35( ، وقد كانت الفقرات )22، 23، 31، 32، 36( �شلبية، وباقي الفقرات 

اإيجابية.
وقد ُدرِّجت ال�شتبانة يف معظم فقراتها ب�شكل خما�شي ح�شب نظام )ليكرت( اخلما�شي، 

حيث وزعت الدرجات على الفقرات كاالآتي: 
اأوافق ب�شدة )5 درجات( ، اأوافق )4 درجات( ، حمايد )3 درجات( ، اأعار�ص )2 درجة( 

، اأعار�ص ب�شدة )1 درجة( .

15- تقنني أداة الدراسة: 

أوال: صدق األداة: 

ُعر�شت الأداة بعد بنائها من قبل الباحث على عدد من املتخ�ش�شني الرتبويني.واأخذ 
ال�شياغة  حيث  من  �شواء  ال�شتبانة،  لفقرات  وتعديالتهم  املحكمني  مبالحظات  الباحث 
اللغوية اأو حذف بع�ص الفقرات اأم تعديلها.واعتمد الباحث على راأي املحكمني واإجماعهم 
وفق  الداخلي  الت�شاق  معامل  احت�شاب  اإىل  اإ�شافة  ال�شتبانة  حمتوى  �شدق  على  كموؤ�رض 

اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات، وقد بلغ %90.
وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني، واحت�شاب معامل الت�شاق الداخلي اأُعدت ال�شتبانة 

ب�شكلها النهائي، وقد اأ�شبح عدد فقراتها )37( فقرة بدل من29 فقرة.
ويو�شح امللحق )1( فقرات ال�شتبانة يف �شورتها النهائية.

ثانيا- ثبات األداة: 

بعد تطبيق اأداة الدرا�شة على العينة، ُح�شب معامل الثبات لالأداة عن طريق ا�شتخدام 
معادلة )كرونباخ األفا( لالت�شاق الداخلي، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لالأداة )0.808( 
الدرا�شة  هذه  اأغرا�ص  حدود  يف  الداخلي  الت�شاق  ملعامل  تربوياً  مقبولة  القيمة  وهذه   ،

وطبيعتها.

16- إجراءات تطبيق الدراسة: 

متثلت اإجراءات تطبيق اأداة الدرا�سة على النحو االآتي: 
عها  ♦ بعدما تاأكد الباحث من �شدق وثبات اأداة الدرا�شة، طبع الباحث ال�شتبانة ووزَّ

البالغ عددهم 171 طالباً وطالبة يف فرع �شلفيت، حيث تكونت عينة  الدرا�شة  على عينة 
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منها  اأعيد  البالغ عددهم 1315 طالباً وطالبة،  الدرا�شة  بن�شبة 13% من جمتمع  الدرا�شة 
137 ا�شتبانة، ومل ُت�شرتجع 34 ا�شتبانة من اأفراد عينة الدرا�شة لأ�شباب خا�شة بهم.

ا�شتملت اأداة الدرا�شة على مقدمة وجهها الباحث لأفراد عينة الدرا�شة من طلبة فرع  ♦
�شلفيت، اأو�شح فيها الغر�ص من الدرا�شة، واأكد على �رضية املعلومات، و�شمن �شكره العميق 

لأفراد العينة ل�شتجابتهم.
بعد جمع ال�شتبانات املوزعة وفرزها، تبني اأن جمموع ال�شتبانات املوزعة هو  ♦

171 ا�شتبانة اأعيد منها 137 ا�شتبانة كانت كلها �شاحلة لأغرا�ص التحليل الإح�شائي.وقد 
اأربعا وثالثني ا�شتبانة مل ترجع لأ�شباب خا�شة بامل�شتجيبني، حيث كانت ن�شبة  اأن  وجد 

ال�شتبانات ال�شاحلة للتحليل %100.

17- منهج الدراسة: 
لطبيعتها  امليداين نظرا ملالءمته  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  الباحث يف هذه  ا�شتخدم 

حيث ُجمعت البيانات واإجراء التحليل واملعاجلة الإح�شائية ل�شتخراج النتائج املطلوبة.

18- املعاجلات اإلحصائية: 
اأجل معاجلة  من   )SPSS( ا�شتخدم الباحث الربنامج الإح�شائي للعلوم الجتماعية 

البيانات اإح�شائياً، وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية االآتية: 
اأفراد . 1 املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية، والن�شب املئوية ل�شتجابات 

الأثر  درجة  ل�شتخراج  فقراتها،  من  فقرة  كل  وعلى  ككل،  ال�شتبانة  على  الدرا�شة  عينة 
القد�ص  جامعة  �شلفيت/  فرع  يف  الطلبة  اجتاهات  تاأثري  ملدى  الكلية  والدرجة  للفقرات، 

املفتوحة نحو الأن�شطة غري املنهجية على حت�شيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم.
اختبار )ت( للمجموعتني امل�شتقلتني )Independent T- test( ، ل�شتخراج دللة . 2

الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�شة تبعاً للمتغريات الدميوغرافية.
ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي )ANOVA( ل�شتخراج دللة الفروق على الدرجة . 3

الكلية لالأداة تبعاً للمتغريات الدميوغرافية عند العينة.
معادلة )كرونباخ األفا( حل�شاب الثبات.. 4

19- نتائج الدراسة: 
بعد اإجراء عمليات التحليل الإح�شائي الالزمة، وتطبيق اإجراءات الدرا�شة على ا�شتبانة 
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اأعدها الباحث مكونة من )37( فقرة، فقد مت احل�شول على النتائج الآتية: 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول والرئي�ص للدرا�شة:  ◄

يف  الطلبة  اجتاهات  تاأثري  مدى  ما  على:  للدرا�شة  الرئي�ص  ال�شوؤال  وين�ص 
املنهجية على  االأن�سطة غري  املفتوحة نحو  القد�س  �سلفيت/ جامعة  فرع 

حت�سيلهم االأكادميي من وجهة نظرهم؟ 
وعلى  فقرة،  لكل  احل�شابية  املتو�شطات  الباحث  ا�شتخدم  الأول  ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
اأجل تف�شري النتائج اعتمدت  الدرجة الكلية لالأداة عند العينة واجلدول )7( يبني ذلك.ومن 
الفقرات كالآتي  الآتية املعتمدة تربوياً واخلا�شة بال�شتجابة على  املتو�شطات احل�شابية 

 : )Lyer, 2012, pp.16,17(

 )80%( فاأكرث درجة اأثر كبرية جداً. -
 )من 70%- 79.99%( درجة اأثر كبرية. -
 )من 60%- 69.99%( درجة اأثر متو�شطة. -
 )من 50%- 59.99%( درجة اأثر قليلة. -
 )اأقل من 50%( درجة اأثر قليلة جداً. -

اإن )اأوافق ب�شدة( اأعطيت  وقد جرى ت�شحيح الفقرات ال�شلبية ب�شورة معاك�شة بحيث 
الدرجة الأقل )1( ، و )اعار�ص ب�شدة( اأعطيت الدرجة الأعلى، وقد �شملت ال�شتبانة الفقرات 

ال�شلبية الآتية: )23، 22، 31، 32، 36( .
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية لمدى تأثير اتجاهات الطلبة في فرع سلفيت/ 
جامعة القدس المفتوحة نحو األنشطة غير المنهجية على تحصيلهم األكاديمي من وجهة نظرهم

االنحراف الفقراترقم
املعياري

متو�سط 
اال�ستجابة

ن�سبة 
اال�ستجابة

درجة 
االأثر

كبرية76.20%0.933.81ت�شاهم الأن�شطة غري املنهجية يف اإعداد ال�شخ�شية للطالب اجلامعي.1
كبرية71.60%1.043.58اأ�شارك يف الأن�شطة غري املنهجية برغبة ذاتية مني.2

ت�شاهم الأن�شطة غري املنهجية يف رعاية بع�ص املواهب الطالبية يف 3
كبرية73.60%0.923.79�شتى املجالت.

كبرية72.80%1.113.72ت�شجع الن�شاطات غري املنهجية ال�شباب اجلامعي على الإبداع.4



42

املنهجية  غير  األنشطة  نحو  فرع سلفيت  في  الطلبة  اجتاهات 
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االنحراف الفقراترقم
املعياري

متو�سط 
اال�ستجابة

ن�سبة 
اال�ستجابة

درجة 
االأثر

متو�شطة68.40%1.053.42يكرَّم الطلبة امل�شاركون يف الأن�شطة غري املنهجية بعد كل ن�شاط.5
متو�شطة68.80%1.113.46تفتقر الأن�شطة للعنا�رض اجلاذبة للطلبة )الت�شويق واملتعة والرتفية( .6

يدعم الطلبة املوهوبون، وُتتاح الفر�شة لهم من خالل الأن�شطة غري 7
متو�شطة68.40%1.173.44املنهجية.

متو�شطة69.40%1.283.54يهيمن الن�شاط ال�شيا�شي على ح�شاب الأن�شطة الأخرى.8
متو�شطة61.40%1.133.12تهيمن الأن�شطة الجتماعية على ح�شاب الأن�شطة الأخرى.9

متو�شطة60.60%1.233.03ُيدعى جميع الطلبة دون ا�شتثناء للم�شاركة يف الأن�شطة غري املنهجية.10

ت�شتقطب الأن�شطة غري املنهجية الطلبة املوهوبني والفنانني واملثقفني 11
قليلة59.20%1.192.99فقط.

اأ�شارك يف الأن�شطة غري املنهجية لأنها ت�شمل املجالت الثقافية، 12
متو�شطة69.80%1.143.51الريا�شية، الفنية، ال�شيا�شية يف اجلامعة.

كبرية73.20%13.66ُتعّد الن�شاطات غري املنهجية جزءاً ل يتجزاأ من العملية التعليمية.13

ت�شاهم الأن�شطة غري املنهجية يف النجاح الجتماعي للطالب اجلامعي 14
كبرية76.20%1.053.81وفن التعامل مع الآخرين.

كبرية70.00%0.923.71يدعم الن�شاط غري املنهجي الروح النقدية بني الطلبة.15
كبرية79.20%3.614.02تنمي الن�شاطات غري املنهجية روح الدميقراطية بني الطلبة.16
كبرية73.80%0.953.69تعمل الأن�شطة غري املنهجية على تقوية دافعيتي للدرا�شة.17

ت�شاعدين الأن�شطة غري املنهجية يف تنظيم وقتي وزيادة الوقت 18
متو�شطة67.20%0.983.36املخ�ش�ص للدار�شة.

متو�شطة68.60%1.063.48تدعم الأن�شطة غري املنهجية احلالة املعنوية لدي وتدفعني للدار�شة.19
كبرية72.80%1.143.74اأثق بنف�شى اأكرث لدى م�شاركتي يف الأن�شطة غري املنهجية.20

كلما زادت الأن�شطة غري املنهجية يف الف�شل الدرا�شي، كلما حت�شن 21
كبرية71.40%1.933.65اأدائي الأكادميي.

كبرية54.60%0.972.73تهيمن الأن�شطة الثقافية على ح�شاب الأن�شطة الأخرى.22
كبرية59.60%1.022.98 اأرى اأن الن�شاطات غري املنهجية ت�شيع وقتي.23

اأزيد من مبادراتي ال�شخ�شية كلما �شاركت اأكرث يف الن�شاطات غري 24
كبرية73.80%0.953.69املنهجية.

متو�شطة67.20%0.983.36اأ�شعر بالر�شا عن نف�شي لدى ممار�شتي الن�شاطات غري املنهجية.25
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االنحراف الفقراترقم
املعياري

متو�سط 
اال�ستجابة

ن�سبة 
اال�ستجابة

درجة 
االأثر

متو�شطة68.60%1.063.48اأ�شعر براحة نف�شية كبرية لدى ممار�شتي التمارين الريا�شية.26
كبرية72.80%1.143.74ينمي النخراط يف الن�شاطات غري املنهجية روح العمل اجلماعي.27
كبرية71.40%1.933.65حت�شن الن�شاطات الرتويحية من حالتي املعنوية ومزاجي.28

تنمي الن�شاطات غري املنهجية التفاعل بني �شخ�شي ومهارات 29
متو�شطة64.40%1.023.27التوا�شل الجتماعي.

اأ�شارك يف الن�شاطات غري املنهجية لأنها ح�شنت من م�شتوى حت�شيلي 30
متو�شطة60.00%1.183.02الأكادميي.

اأرى اأن العادات الجتماعية حتد من م�شاركتي يف الن�شاطات غري 31
كبرية52.60%1.042.63املنهجية داخل اجلامعة.

اأرى اأن العادات الجتماعية حتد من م�شاركتي يف الن�شاطات غري 32
كبرية53.20%99.2.68املنهجية خارج احلرم اجلامعي.

كبرية79.60%1.063.96توؤثر الن�شاطات غري املنهجية اإيجابياً على حت�شيلي الدرا�شي.33
كبرية76.00%1.023.83اأحرتم ذاتي اأكرث لأين اأ�شارك يف الن�شاطات غري املنهجية.34
كبرية77.60%1.063.88اأرى �رضورة زيادة الأن�شطة غري املنهجية يف اجلامعة.35
كبرية54.20%1.062.71 ل اأهتم بالن�شاطات غري املنهجية ب�شبب الأفكار املكررة.36
متو�شطة67.00%1.083.35تهيمن الأن�شطة الرتويحية على ح�شاب الأن�شطة الأخرى.37

متو�شطة69.09%0.403.45الدرجة الكلية 

 أقصى درجة لالستجابة )5( درجات.

اأن متو�شط ال�شتجابة يف املجالني املعريف والأدائي  ال�شابق )7(  يظهر من اجلدول 
كان بدرجة متو�شطة )69.02%( ، )69.09%( على التوايل، اأما املجال الوجداين فقد كان 
كبرياً )0.7064( واأن متو�شط ال�شتجابة على الفقرة )16( ، بلغ 80.04%، وكان متو�شط 
ال�شتجابة كبرياً على الفقرات )26- 28- 27- 1- 14- 3- 20- 4- 25- 15- 17- 
13- 21- 29- 34- 2- 24- 8- 12- 35( ، وتراوح متو�شط ال�شتجابة عليها من قبل 
العينة ما بني )70%- 79.2( ، وكان متو�شط ال�شتجابة متو�شطاً على الفقرات )19- 6- 
7- 5- 33- 18- 30- 37- 36- 9- 10( ، وتراوح متو�شط ال�شتجابة عليها من قبل 

العينة ما بني )%60.6- %69.6( 
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الفقرات )11- 23- 22- 36- 32-  قليلة على  ال�شتجابة كانت  اأن متو�شط  كما 
31( ، وتراوح متو�شط ال�شتجابة عليها من قبل العينة )52.6%- 59.8%( .وكان متو�شط 

ال�شتجابة متو�شطاً على املعدل العام جلميع الفقرات وبلغ %69.09.
الطلبة نحو لأن�شطة غري املنهجية كان معتدلً،  اإجتاهات  باأن  الدرا�شة  اأثبتت  وبذلك 
واأن هناك تاثري متو�شط لإجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية على 

التح�شيل الدرا�شي لهم من وجهة نظرهم.
النتائج املتعلقة بالفر�سية االأوىل:  ♦

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  على:  الأوىل  الفر�شية  وتن�ص 
)α= 0.05( ملدى تاأثري اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت/ جامعة القد�ص املفتوحة نحو 

الأن�شطة غري املنهجية على حت�شيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلن�ص.
ملجموعتني   )T- test( )ت(  اختبار  الباحث  ا�شتخدم  الفر�شية  هذه  عن  لالإجابة 
م�شتقلتني لدللة الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�شة تبعاً ملتغري اجلن�ص.كما يو�شحه 

اجلدول )8( .
الجدول (8) 

نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية 
ألداة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس

الدرجة الكلية 
للأداة

اأنثىذكر
الداللة  )ت( 

االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

3.920.483.5450.43 -1.9530.052

. )0.05=α( دال إحصائياً عند مستوى 

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�شابق   )8( اجلدول  من  يت�شح 
الدللة )α=0.05( على الدرجة الكلية للدرا�شة تبعاً ملتغري اجلن�ص، ويرى الباحث اأن ذلك 
الطلبة  اأو�شاط  عموما، ويف  الفرع  الطالب يف  ن�شبة  اإىل  الطالبات  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  يعود 

امل�شتجيبني من اأفراد عينة الدرا�شة اإذ بلغت %60.6.
النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية:  ♦

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  على:  الثانية  الفر�شية  وتن�ص 
)α= 0.05( ملدى تاأثري اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت/ جامعة القد�ص املفتوحة نحو 
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الأن�شطة غري املنهجية على حت�شيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري املهنة.
ملجموعتني   )t- test( او   )t( اختبار  الباحث  ا�شتخدم  الثانية  الفر�شية  عن  لالإجابة 
م�شتقلتني لدللة الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�شة تبعاً ملتغري املهنة.كما يو�شحه 

اجلدول )9( .
الجدول (9) 

نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية 
ألداة الدراسة تبعًا لمتغير المهنة

الدرجة الكلية 
للأداة

ال يعمليعمل
الداللة  )ت( 

االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

3.360.3653.520.469 -1.7240.086

. )0.05=α( دال إحصائياً عند مستوى 

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�شابق   )9( اجلدول  من  يت�شح 
الدللة )α=0.05( على الدرجة الكلية للدرا�شة تبعاً ملتغري املهنة.

ويرى الباحث اأن ذلك يعود اإىل ارتفاع ن�شبة الطلبة الذين ل يعملون اإىل ن�شبة الطلبة 
يف الفرع عامة، ويف اأو�شاط الطلبة امل�شتجيبني من اأفراد عينة الدرا�شة اإذ بلغت %77.4.

النتائج املتعلقة بالفر�سية الثالثة:  ♦
م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  على:  الثالثة  الفر�شية  تن�ص 
)α= 0.05( ملدى تاأثري اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت/ جامعة القد�ص املفتوحة نحو 

الأن�شطة غري املنهجية على حت�شيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري العمر.
الكلية  الثالثة، ا�شتخدم الباحث املتو�شطات احل�شابية للدرجة  لالإجابة عن الفر�شية 

لأداة الدرا�شة تبعاً ملتغري العمر.كما يو�شحه اجلدول )10( .
الجدول (10) 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير العمر

الدرجة الكلية 
للأداة

اأكرث من 30 �سنةمن 25 – 30 �سنةمن 20 – 24 �سنةاقل من 20 �سنه

3.43393.53243.40093.1351

على  الفروق  دللة  ل�شتخراج   )ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  اأي�شاً  واُ�شتخدم 
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الدرجة الكلية لالأداة تبعاً ملتغري العمر عند العينة.واجلدول )11( يبني ذلك.
الجدول (11) 

نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية 
لألداة تبعًا لمتغير العمر عند العينة

الدرجة الكلية 
للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة 
0.52930.176بني املجموعات

0.8610.462 27.2251330.204داخل املجموعات

- 27.754136املجموع

. )0.05=α( دال إحصائياً عند مستوى 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  )11( عدم وجود  اجلدول  يتبني من 
)α= 0.05( على الدرجة الكلية للدرا�شة تبعاً ملتغري العمر.

ن�شبة  اإىل  الطلبة  ال�شابة من  العنا�رض  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  يعود  ذلك  اأن  الباحث  ويرى 
الطلبة يف الفرع عامة، ويف اأو�شاط الطلبة امل�شتجيبني من اأفراد عينة الدرا�شة، اإذ بلغ ن�شبة 

الطلبة دون �شن 25 �شنة )86.1( %.
النتائج املتعلقة بالفر�سية الرابعة:  ♦

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  على:  الرابعة  الفر�شية  وتن�ص 
)α= 0.05( ملدى تاأثري اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت/ جامعة القد�ص املفتوحة نحو 
احلالة  ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  الأكادميي  حت�شيلهم  على  املنهجية  غري  الأن�شطة 

الجتماعية.
الكلية  للدرجة  احل�شابية  املتو�شطات  الباحث  ا�شتخدم  الرابعة  الفر�شية  لالإجابة عن 

لأداة الدرا�شة تبعاً ملتغري احلالة الجتماعية.كما يو�شحه اجلدول )12( .
الجدول (12) 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية

الدرجة الكلية 
للأداة

مطلقاأرملمتزوجاأعزب

3.5133.395 -3.182

على  الفروق  دللة  ل�شتخراج   )ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  اأي�شاً  واُ�شتخدم 
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الدرجة الكلية لالأداة تبعاً ملتغري احلالة الجتماعية عند العينة.واجلدول )13( يبني ذلك.
الجدول (13) 

نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة 
تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية عند العينة

الدرجة الكلية 
للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة 

0.67420.337بني املجموعات

1.6690.192 27.0801340.202داخل املجموعات

- 27.754136املجموع

. )0.05=α( دال إحصائياً عند مستوى 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  )13( عدم وجود  اجلدول  يتبني من 
)α=0.05( على الدرجة الكلية للدرا�شة تبعاً ملتغري احلالة الجتماعية.

ويرى الباحث اأن ذلك يعود اإىل ارتفاع ن�شبة الطلبة الُعّزاب اإىل ن�شبة الطلبة يف الفرع 
عامة، ويف اأو�شاط الطلبة امل�شتجيبني من اأفراد عينة الدرا�شة اإذ بلغت %78.8.

النتائج املتعلقة بالفر�سية اخلام�سة:  ♦
م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  على:  اخلام�شة  الفر�شية  وتن�ص 
)α= 0.05( ملدى تاأثري اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت/ جامعة القد�ص املفتوحة نحو 
الأن�شطة غري املنهجية على حت�شيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري م�شتوى 

الدرا�شة.
لالإجابة عن الفر�شية اخلام�شة ا�شتخدم الباحث املتو�شطات احل�شابية للدرجة الكلية 

لأداة الدرا�شة تبعاً ملتغري م�شتوى الدرا�شة.كما يو�شحه اجلدول )14( .
الجدول (14) 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير مستوى الدراسة

الدرجة الكلية 
للأداة

�سنة رابعة�سنة ثالثة�سنة ثانية�سنة اأوىل

3.37673.47873.57003.5276

على  الفروق  دللة  ل�شتخراج   )ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  اأي�شاً  واُ�شتخدم 
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الدرجة الكلية لالأداة تبعاً ملتغري م�شتوى الدرا�شة عند العينة.واجلدول )15( يبني ذلك.
الجدول (15) 

نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
تبعًا لمتغير مستوى الدراسة عند العينة

الدرجة الكلية 
للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة 

0.61840.154بني املجموعات

0.7520.558 27.1351320.205داخل املجموعات

- 27.754136املجموع

. )0.05=α( دال إحصائياً عند مستوى 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  )15( عدم وجود  اجلدول  يتبني من 
)α=0.05( على الدرجة الكلية للدرا�شة تبعاً ملتغري م�شتوى الدرا�شة )ال�شنة الدرا�شية( .

ويرى الباحث اأن ذلك يعود اإىل ت�شاوي اأعداد و ن�شبة الطلبة يف خمتلف م�شتوياتهم 
الن�شاط  نوع  من  للطلبة  املنهجية  غري  الن�شاطات  معظم  اأن  عن  ف�شالً  تقريباً،  الدرا�شية 

ال�شيا�شي الذي يف�شله الطلبة يف ال�شنوات الدرا�شية الأوىل يف فل�شطني ب�شكل عام.
النتائج املتعلقة بالفر�سية ال�ساد�سة:  ♦

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  على:  ال�شاد�شة  الفر�شية  وتن�ص 
)α= 0.05( ملدى تاأثري اجتاهات الطلبة يف فرع �شلفيت/ جامعة القد�ص املفتوحة نحو 
نوع  ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  الأكادميي  حت�شيلهم  على  املنهجية  غري  الأن�شطة 

الن�شاط؟ 
لالإجابة عن الفر�شية ال�شاد�شة ا�شتخدم الباحث املتو�شطات احل�شابية للدرجة الكلية 

لأداة الدرا�شة تبعاً ملتغري نوع الن�شاط.كما يو�شحه اجلدول )16( .
الجدول (16) 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا لمتغير نوع النشاط

الدرجة الكلية للأداة
ثقايفترفيهي وريا�سياجتماعي�سيا�سي

3.53073.52043.46323.4614
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واُ�شتخدم اأي�شاً ا�شتخدام حتليل التباين الأحادي )ANOVA( ل�شتخراج دللة الفروق 
على الدرجة الكلية لالأداة تبعاً ملتغري نوع الن�شاط عند العينة.واجلدول )17( يبني ذلك.

الجدول (17) 
نتائج تحليل التباين األحادي (ANOVA) الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة 

تبعًا لمتغير نوع النشاط عند العينة

الدرجة الكلية للأداة

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوىفاملربعات

 الداللة 

0.58140.145بني املجموعات

0.7050.589 27.1731320.205داخل املجموعات

- 27.754136املجموع

. )0.05=α( دال إحصائياً عند مستوى 

الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  )17( عدم وجود  اجلدول  يتبني من 
)α= 0.05( على الدرجة الكلية للدرا�شة تبعاً ملتغري نوع الن�شاط.

20- مناقشة النتائج: 
تاثرياً وبدرجة متو�شطة لجتاهات  اأن هناك  الدرا�شة يتبني  نتائج هذه  با�شتعرا�ص 
طلبة فرع �شلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية على التح�شيل الدرا�شي لهم من وجهة نظرهم، 
وبذلك اتفقت نتائجها مع درا�شة اديومو )2010( ، ووانغ )2008( ، والن�شار )2007( ، 

ولوي�ص )2004( ، واختلفت مع درا�شة العمري )2010( ، والغبيوي )2005( .
فقرات  على  املبحوثني  ا�شتجابة  على  الدميوغرافية  املتغريات  تاأثري  حيث  من  اأما 
ال�شتبانة فيما يتعلق مبدى تاأثري اجتاهات طلبة فرع �شلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية 
على التح�شيل الدرا�شي لهم من وجهة نظرهم، فاإن نتائج الدرا�شة تتفق مع معظم الدرا�شات 
الدرا�شة من حيث عدم وجود تاثري لجتاهات طلبة فرع �شلفيت نحو  الواردة يف  ال�شابقة 
ملتغريات:  يعزى  نظرهم  وجهة  من  لهم  الدرا�شي  التح�شيل  على  املنهجية  غري  الأن�شطة 
)اجلن�ص، والعمر، واحلالة الجتماعية، ومهنة الطالب، وال�شنة الدرا�شية( ، كدرا�شة املعمرية 
)2010( ، ومو�شى )2008( ، والن�شار )2007( ، واديومو )2010( ، وموريانا )2006( 
مع  به  اختلفت  حيث  اجلن�ص  متغري  با�شتثناء   )2008( وانغ  ودرا�شة   ،  )2004( ولوي�ص   ،
هذه الدرا�شة اإىل جانب اختالفها مع بع�ص الدرا�شات ال�شابقة كدرا�شة العمري )2010( ، 
ومو�شي )2008( ، والغبيوي )2005( ، يف تاثري متغري نوع الن�شاط على اجتاهات الطلبة 
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نحو الأن�شطة غري املنهجية على التح�شيل الدرا�شي لهم من وجهة نظرهم، اإذ مل تظهر هذه 
الدرا�شة اأي تاثري لنوع الن�شاط على اجتاهاتهم نحو الأن�شطة غري املنهجية وتاثريها على 

التح�شيل الدرا�شي لهم من وجهة نظرهم.
ويرى الباحث اأن ذلك يعود اإىل اأن خمتلف الأن�شطة غري املنهجية تتم من خالل الكتل 
هذه  نحو  �شلفيت  فرع  يف  الطلبة  اجتاهات  فاإن  ولذلك  الطلبة،  احتاد  وجمل�ص  ال�شيا�شية 

الأن�شطة تكون واحدة بغ�ص النظر عن نوعها.

21- التوصيات: 
ويف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج فقد اأو�سى الباحث: 

�رضورة ت�شجيع الطلبة على زيادة النخراط يف الن�شاطات غري املنهجية بانواعها . 1
كافة، بهدف تدعيم اجتاهات الطلبة الإيجابية نحو الأن�شطة غري املنهجية.

منهجية . 2 غري  ن�شاطات  باعتبارها  للطلبة  التطوعية  اجلماعية  الأن�شطة  ت�شجيع 
بهدف تنمية مهارات القيادة والتعاون والعتمادعلى النف�ص واحرتام الذات لديهم.

املخ�ش�شة . 3 امليزانيات  وتوفري  الربامج  وتنويع  الطلبة،  �شوؤون  اأق�شام  دور  تفعيل 
للن�شاطات غري املنهجية كالرحالت واملعار�ص الثقافية وغريها. 

احلث على اإجراء املزيد من الدرا�شات يف فروع اجلامعة الأخرى. . 4
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
الأحمدي، فايز علي، )2008( : مدى اإ�شهام برامج الن�شاط الثقايف يف حتقيق الأهداف . 1

ر�شالة ماج�شتري،  الطائف.  الثانوية مبدينة  املرحلة  العربية يف  اللغة  لتدري�ص  العامة 
جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ال�شعودية. 

الثبيتي، �شيف اهلل، )2001( : العوامل التي ت�شهم يف ت�شجيع طالب املرحلة املتو�شطة . 2
الرتبوية  للعلوم  القرى  اأم  جامعة  جملة  الال�شفية،  املدر�شية  الأن�شطة  يف  للم�شاركة 

والجتماعية والن�شانية، مج13، ع2.، مكة املكرمة، ال�شعودية. 
للرتبية، . 3 ال�شولتية  الدار  الريا�ص:  الدرا�شي،  التح�شيل   :  )1996( حممد،  احلامد، 

ال�شعودية. 
اخلالد، عبد العزيز، )2002( : تقومي برامج الأن�شطة الريا�شية لطالب جامعة امللك �شعود . 4

بالريا�ص، ر�شالة ماج�شتري، كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود، الريا�ص، ال�شعودية. 
امل�شوؤولية . 5 تنمية  يف  الطالبية  الأن�شطة  دور   :  )2004( العزيز،  عبد  وليد  اخلرا�شي، 

الجتماعية، درا�شة ميدانية على عينة خمتارة من طالب جامعة امللك �شعود، ر�شالة 
ماج�شتري، جامعة امللك �شعود، الريا�ص، ال�شعودية. 

املهارات . 6 اكت�شاب  ودورها يف  الطالبية  الأن�شطة   :  )2001( الرازق،  عبد  الدايل، خالد 
الجتماعية، ر�شالة ماج�شتري، كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود، الريا�ص، ال�شعودية. 

املدينة . 7 يف  الثانوية  املرحلة  طالب  اجتاهات   :  )2002( عودة،  بن  حممد  الذبياين، 
–درا�شة  فيها  املوؤثرة  والعوامل  املدر�شي  الن�شاط  برامج  يف  امل�شاركة  نحو  املنورة 

ميدانية، ر�شالة ماج�شتري كلية الرتبية جامعة امللك �شعود، الريا�ص، ال�شعودية. 
الرغبان، هيثم بن اإبراهيم، )2005( : ق�شايا تربوية من امليدان، القاهرة، م�رض. . 8
دار . 9 عمان:  واملراهقة،  الطفولة  النمو:  نف�ص  علم   :  )2003( عودة،  حممد  الرمياوي، 

املي�رضة، الأردن. 
الزغول، رافع الن�رض، والزغول، عماد عبد الرحيم )2003( : علم النف�ص املعريف، ط1، . 10

عمان: دار ال�رضوق للن�رض والتوزيع، الأردن. 
با�شتخدام . 11 وتطويرها  الطالبية  الأن�شطة  تقومي   :  )2001( واآخرين،  عائ�شة  العمري، 

و�شائل وتقنيات التعلم، جامعة طيبة، ال�شعودية. 
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العي�شوي، عبد الرحمن حممد، )1991( : علم النف�ص الف�شيولوجي، الإ�شكندرية، م�رض. . 12
الغبيوي، طالل عبد الهادي، )2005( : تقومي الأن�شطة الطالبية يف املرحلة البتدائية . 13

امللك  جامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  التعليمية،  عفيف  مبحافظة  املعلمني  نظر  وجهة  من 
�شعود، الريا�ص، ال�شعودية. 

التح�شيل . 14 املوؤثرة يف  الأ�رضية  العوامل   ، املعمرية، منرية بنت خمي�ص حمد، )2010( 
الدرا�شي يف بحث اإجرائي، الريا�ص، ال�شعودية. 

األن�شار، �شالح بن عبد العزيز، )2007( : دور الن�شاط املدر�شي يف التح�شيل الدرا�شي، . 15
الريا�ص،  وتعليم“  تربية  “الن�شاط  الرتبوي  اللقاء  اأعمال  �شمن  من�شورة  عمل  ورقة 

ال�شعودية. 
ر�شوان، احمد حممد، )1994( : اثر ا�شرتاك تالميذ مرحلة التعليم الأ�شا�شي يف اأن�شطة . 16

العلوم ال�رضعية غري ال�شفية، كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود، الريا�ص، ال�شعودية. 
�شليمان، �شناء حممد، )2005( : م�شكلة التاأخر الدرا�شي يف املدر�شة واجلامعة: الأ�شباب . 17

والت�شخي�ص – الوقاية والعالج، القاهرة، مكتبة عامل الكتب، م�رض. 
�شحاتة، ح�شن، )1992( ، الن�شاط املدر�شي مفهومة ووظائفه وجمالت تطبيقه، ط 2، . 18

القاهرة الدار امل�رضية اللبنانية، م�رض. 
عبد الواحد، �شمري واخلطيب، علم الدين، )2001( : نظريات ومناذج التعلم، معهد تدريب . 19

املدربني، رام اهلل، فل�شطني. 
من�شورات جامعة القد�ص املفتوحة، )2008( : علم النف�ص الرتبوي، رام اهلل، فل�شطني. . 20
من�شورات جامعة القد�ص املفتوحة، )2008( : اإدارة ال�شف وتنظيمه، رام اهلل، فل�شطني. . 21
من�شورات جامعة القد�ص املفتوحة، )2010( : دليل اجلامعة، رام اهلل، فل�شطني. . 22
من�شورات جامعة القد�ص املفتوحة، اخلطة الإ�شرتاتيجية، )2007( : رام اهلل، فل�شطني. . 23
مو�شى، هاين حممد، يون�ص، )2008( ، درا�شة تقومي لالأن�شطة الطالبية بكلية املعلمني . 24

اآراء طالبها. درا�شة من�شورة يف موؤمتر مناهج والهوية  بجامعة امللك �شعود يف �شوء 
الثقافية، اجلمعية امل�رضية للمناهج، دار ال�شيافة بجامعة عني �شم�ص، جملد 4. 
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