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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل معرفة اجتاهات الطلبة نحو الأن�شطة غري املنهجية،
ومدى ت�أثريها على التح�صيل الأكادميي من وجهة نظرهم يف فرع �سلفيت كفرع جلامعة
القد�س املفتوحة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،والتحقق من
�صحة فر�ضيات الدرا�سة �أ�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية (، )SPSS
وحتليل التباين الأحادي ،واملتو�سطات احل�سابية ،واختبار ( )T- testللتحقق من �صحة
فر�ضيات الدرا�سة ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج من �أهمها:
�1 .1إن اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية ومدى ت�أثريها على
التح�صيل الأكادميي من وجهة نظرهم كانت متو�سطة.
2 .2ال يوجد ت�أثري للمتغريات الدميوغرافية( :العمر ،اجلن�س ،احلالة االجتماعية ،مهنة
الطالب) .على اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية ،ومدى ت�أثريها
على التح�صيل الأكادميي من وجهة نظرهم عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (. )0.05 =α
3 .3ال يوجد ت�أثري ملتغريي( :ال�سنة الدرا�سية ،نوع الن�شاط) على اجتاهات الطلبة يف
فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية ،ومدى ت�أثريها على التح�صيل الأكادميي من وجهة
نظرهم عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (. )0.05 =α
ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،فقد �أو�صت ب�رضورة ت�شجيع الطلبة على
االنخراط يف الن�شاطات غري املنهجية ،واحلث على املزيد من الدرا�سات يف فروع اجلامعة
االخرى.
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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 Ttest, 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.

15

اجتاهات الطلبة في فرع سلفيت نحو األنشطة غير املنهجية
ومدى تأثيرها على التحصيل األكادميي من وجهة نظرهم

د .خالد قرواني

 -1مقدمة:
ت�شهد املجتمعات الب�رشية تطوراً مت�سارعاً يف ميادين خمتلفة من حياتهم� ،سواء
�أكان ذلك على امل�ستوى االقت�صادي �أم قطاع اخلدمات واالت�صاالت� ،إذ حتول العامل �إىل
قرية كونية �صغرية بفعل ثورة االت�صاالت وو�سائل االت�صال اجلماهريي والإعالم ،مما
�شكل حتدياً للمجتمعات الإن�سانية ،مبا فيها املجتمعات العربية والإ�سالمية ،و بخا�صة
يف ظل ثورة املعلومات والتقدم التقني واملعريف الهائل باعتبارها حتدياً حقيقياً وتهديداً
ملنظومة القيم لدى املجتمع العربي الإ�سالمي بفعل �أوقات الفراغ الكبرية لل�شباب الناجتة
عن ذلك ،فال�شباب هم ركيزة املجتمع الأ�سا�سية ،و بخا�صة و�أن الإعالم الوافد ي�ستهدفهم
من جميع اجلوانب :الفكرية والثقافية وال�صحية والنف�سية واالجتماعية وال�سيا�سية� ،إذ ت�شكل
فئة ال�شباب �أكرب الفئات العمرية حجماً و�أهمية يف املجتمعات النامية.
وب�سبب متيز القطاع ال�شبابي بخ�صائ�ص بدنية وعقلية ونف�سية واجتماعية مهمة
مكت�سبة من التفاعل مع قطاعات املجتمع كافة ،فقد �أ�صبح هذا القطاع ركيزة �أ�سا�سية يف
الإنتاج واخلدمات والتطور االجتماعي ،وغدا تطور الأمم يقا�س مب�ستوى الرعاية التي يحاط
بها ال�شباب ،وم�ستوى م�ساهمتهم يف تطور املجتمع وتنمية يف �شتى املجاالت ،فالرثوة
الب�رشية و�سيلة وهدف الرتبية وم�ؤ�س�ساتها ،لذلك غدت عملية الرتبية بالغة الأهمية يف
�إعداد الن�شء القادر على �إحداث النمو والتقدم والرخاء ،واحتل االهتمام بال�شباب مكانة
مهمة يف العملية الرتبوية ،و�أ�صبح هذا القطاع هدفاً من �أهداف الرتبية املعا�رصة باعتباره
عماد التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،نظراً ملا ميلك من طاقات �إبداعية متعددة وكبرية،
لذلك �صار االهتمام بال�شباب �رضورة ملحة وفر�صة لتحقيق منو متكامل لهم نف�سياً وعقلياً
وبدنياً وروحياً بغية �إنتاج �إن�سان متوازن قادر على حمل امل�س�ؤولية ،والت�شارك الإيجابي
يف ن�شاطات املجتمع كافة ،و�صياغة م�ستقبل واعد لأمته.
وميثل ا�ستثمار �أوقات الفراغ لل�شباب عامة ،وللطالب خا�صة �رضورة ملحة و�أولوية
لدى املجتمعات العربية مبا يف ذلك الطالب اجلامعيون ،ولذلك خ�ص�صت معظم الدول هيئات
ووزارات لرعاية ال�شباب واالهتمام ب�أن�شطتهم الدينية والروحية والنف�سية واملعرفية ،وقد
كانت اجلامعات العربية عامة واجلامعات الفل�سطينية خا�صة �سباقة يف �إدراك �أهمية
الطالب وال�شباب يف حتمل م�س�ؤولياتهم جتاه وطنهم و�شعبهم ،لذلك عنيت بتخ�صي�ص
برامج ون�شاطات متعددة بهدف �إعداد الطالب �أكادميياً واجتماعياً ليكونوا قادرين على
التفاعل االجتماعي وحتقيق تنمية جمتمعية ب�شتى مناحيها.
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لذلك �أن�ش�أت اجلامعات عمادة �ش�ؤون الطلبة ،و�أُعطي الطالب حق انتخاب جمال�س �أو
جلان للطلبة مع الت�أكيد على حق الطالبات يف امل�شاركة يف �أن�شطة جمال�س الطلبة والطالب
كافة مبا فيها حق الرت�شح النتخابات جمال�س الطلبة ،بحيث ميثل االهتمام برعاية ال�شباب
يف املرحلة اجلامعية �أولوية ق�صوى لدى �إدارات اجلامعات الفل�سطينية باعتبارها م�س�ؤولة عن
تنميتهم نف�سي ًا ومعرفي ًا ووجداني ًا وج�سمي ًا و�إعدادهم للحياة امل�ستقبلية ،من خالل م�شاركتهم
يف التخطيط للأن�شطة الطالبية املنهجية وغري املنهجية ،وتنفيذها ف�ض ًال عن م�شاركتهم يف
�صنع القرارات املرتبطة بحياتهم امل�ستقبلية(.الدايل� ،2001 ،ص �ص)3 ،2 :
وتقوم جمال�س الطلبة واللجان الطالبية املنبثقة عنها ،وبالتن�سيق مع عمادة �ش�ؤون
الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية بالإعداد للأن�شطة غري املنهجية املختلفة ،وتنفيذها بهدف
ا�ستثمار �أوقاتهم وتلبية رغباتهم ،وخلق دافعية لديهم نحو خمتلف الن�شاطات الأكادميية
وغري الأكادميية ،والك�شف عن قدراتهم وميولهم واجتاهاتهم ،و�صقل مواهبهم ،والعمل على
خلق روح الإبداع واالبتكار والتميز لديهم ،وذلك باختيار الن�شاطات التي تتفق مع مواهبهم
وميولهم واجتاهاتهم(.الذبياين� ،2001 ،ص. )2 :
وقد �أثبتت درا�سة (ارم�سرتونغ� ،1991 ،ص� )22 :أهمية الربامج والأن�شطة اجلامعية
بنوعيها الأكادميي وغري الأكادميي ،و�أثرها على اتخاذ القرار ب�شان اال�ستمرارية ،واملداومة
على الدرا�سة والإجناز الأكادميي الفاعل.
�إن انخراط الطالب يف الن�شاطات اجلامعية ي�شكل دعامة التميز واالجناز لهم على
امل�ستوى النف�سي واملعريف ،فالن�شاطات الثقافية واالجتماعية والريا�ضية والفنية
والرتويحية تدعم �إمكانية توا�صل الطالب مع جمتمعهم ،وتخلق اجتاهات �إيجابية لديهم
نحو الدرا�سة ،واجلامعة متنحهم توازناً انفعالياً ووجدانياً ،و ُتعطيهم ثقة ب�أنف�سهم وقدرة
على التمتع بروح القيادة واتخاذ القرار�(.شحاته� ،1992 ،ص �ص)12 ،11 :

 -2مشكلة الدراسة:
تبني مراجعة الأدب الرتبوي يف جمال الن�شاطات الطالبية غري املنهجية ،ومدى
ت�أثريها على التح�صيل الأكادميي �أهمية التعرف �إىل اجتاهات الطالب نحو الأن�شطة
الطالبية اجلامعية بنوعيها املنهجي وغري املنهجي ،وذلك بهدف معرفة مدى ت�أثري هذه
الن�شاطات على الأداء الأكادميي للطالب اجلامعيني ،ف�ضالً عن تق�صي اجتاهاتهم نحوها،
ومدى �إ�سهامها يف منو الطالب اجلامعي نف�سياً ومعرفياً ووجدانياً وج�سمياً.وبالآتي
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حماولة خلق اجتاهات ايجابية نحو هذه الن�شاطات ،وتفعيل دورها يف حتقيق الأهداف
الرتبوية ،و�إيجاد طالب متوازن نف�سياً ووجدانياً ،وقد امتلك متثيالت ذهنية ومعرفية متكنه
من االطالع بدوره يف تنمية وتطوير جمتمعه و�أمته.
و�إذا كان هدف الرتبية عامة �إعداد املواطن للحياة امل�ستقبلية ،ف�إن ممار�سة الن�شاطات
اجلامعية متثل �رضورة ملحة لتحقيق منو متوازن ومتكامل للطالب اجلامعيني ،وخلق روح
الإبداع وتنمية مهارات القيادة والتوا�صل لديهم ،و�إتاحة املجال لهم لإظهار ابتكارات
و�إبداعات خمتلفة وحتقيق متيز يف ذلك(.اخلالد� ،2002 ،ص �ص)3 ،2 :
لذلك ف�إن العمل على ا�ستطالع اجتاهات الطالب نحو الن�شاطات اجلامعية ومعرفة مدى
ت�أثريها على التح�صيل الأكادميي يف الفرع ي�شكل �رضورة ملحة ،ويعمل على تطوير العملية
التعليمية ،ويحقق الأهداف العامة للرتبية يف �إعداد املواطن ال�صالح للحياة امل�ستقبلية،
والذي امتلك الإمكانات املعرفية واملهارات الالزمة لتمكينه وامل�ساهمة يف تطوير جمتمعه
وتنميته اقت�صادياً واجتماعياً و�سيا�سياً وثقافياً وعلمياً(.الدايل� 2001 ،ص)3 :
وبذلك فان ت�شخي�ص م�شكلة الدرا�سة يتفق مع وجهة نظر الباحث وت�صوراته
واملالحظات التي ر�صدها بحكم عمله الإداري والأكادميي يف �إحدى اجلامعات الفل�سطينية،
وات�صاله اليومي مع الطالب يف اجلامعة ،لذلك �ستحاول الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال

الرئي�س الآتي:

ما اجتاهات الطالب نحو الأن�شطة غري املنهجية ،وما مدى ت�أثريها على
التح�صيل الأكادميي للطالب يف فرع �سلفيت؟
 -3فرضيات الدراسة:
● ●ال يوجد ت�أثري للمتغريات الدميوغرافية( :العمر ،و املهنة ،واجلن�س ،واحلالة
االجتماعية ،وال�سنة الدرا�سية) على اجتاهات الطالب يف فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري
املنهجية من وجهة نظرهم عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (. )0.05 =α
● ●ال يوجد ت�أثري للأن�شطة غري املنهجية على التح�صيل الأكادميي للطالب يف فرع
�سلفيت من وجهة نظرهم عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (. )0.05 =α
● ●ال يوجد ت�أثري لنوع الن�شاط الالمنهجي�( :سيا�سي واجتماعي ،وترويحي وريا�ضي،
وثقايف) على التح�صيل الأكادميي لطالب فرع �سلفيت من وجهة نظرهم عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية (. )0.05 =α
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 -4أهداف الدراسة:
● ●الك�شف عما �إذا كان هناك ت�أثري للمتغريات الدميوغرافية( :العمر ،واجلن�س ،واحلالة
االجتماعية ،وم�ستوى الدرا�سة) على اجتاهات الطالب يف فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري
املنهجية من وجهة نظرهم.
● ●الك�شف عما �إذا كان هناك ت�أثري للأن�شطة غري املنهجية على التح�صيل الأكادميي
للطالب يف فرع �سلفيت من وجهة نظرهم.
● ●الك�شف عما �إذا كان هناك ت�أثري لنوع الن�شاط الالمنهجي�( :سيا�سي ،واجتماعي،
وترويحي ،وثقايف) على التح�صيل الأكادميي لطالب فرع �سلفيت من وجهة نظرهم.

 -5أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من النتائج والإفادة املرجوة فيها ،ومن �أهمية جمتمع الدرا�سة،
فالطلبة ميثلون الركيزة الأ�سا�سية يف بناء الوطن باعتبارهم من �أهم عنا�رص الإنتاج والبناء
يف املجتمع ،ف�ضالً عن توجيه االهتمام �إىل �رضورة ا�ستثمار �أوقات الفراغ لدى ال�شباب،
فقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل خطورة عدم ا�ستثمار وقت الفراغ لدى ال�شباب.
كما �أنه ي�ؤمل من هذه الدرا�سة العمل على ت�شجيع الطلبة على ممار�سة الأن�شطة غري
املنهجية يف فرع �سلفيت ،وامل�ؤ�س�سات الرتبوية الأخرى يف فل�سطني ،والعمل على املواءمة
بينها وبني الواجبات الدرا�سية مبا ي�ؤدي �إىل زيادة التح�صيل الدرا�سي لهم� ،إ�ضافة �إىل
تزويد اجلهات القائمة على رعاية �ش�ؤون الطلبة يف اجلامعة بالعمل على �إ�شباع رغباتهم،
وتنمية قدراتهم من خالل تخ�صي�ص املوازنات الكافية والربامج املالئمة امل�شجعة على
انخراطهم يف الأن�شطة غري املنهجية ،ومتكينهم من ا�ستثمار وقت الفراغ لديهم ،وبخا�صة
�أن هذه الدرا�سة هي الأوىل (يف حدود علم الباحث) التي حاولت التعرف �إىل اجتاهات الطلبة
نحو الأن�شطة غري املنهجية ،ومدى ت�أثريها على التح�صيل الأكادميي لطلبة فرع �سلفيت من
وجهة نظرهم ،وذلك بهدف خلق اجتاهات ايجابية نحو الن�شاطات املجتمعية ،فالأن�شطة
الطالبية من مكونات احلياة اجلامعية الطبيعية ت�ساهم يف �صياغة �شخ�صية الطالب
و�إعداده �إعداداً مالئماً للحياة امل�ستقبلية ،وتنمية قدراته ومواهبه ومهاراته والعمل على
حتقيق الأهداف الرتبوية ال�شاملة من خالل تفاعل املجتمع الطالبي ،واالندماج يف �أن�شطة
اجتماعية وثقافية وترويحية وريا�ضية و�سيا�سية يف �إطار امل�شاركة املجتمعية ،وتكامل
وت�ضافر جهود خمتلف الهيئات واجلهات ومكونات املجتمع املدين الفل�سطيني نحو التطور
والتنمية امل�ستدامة والفاعلة.
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 -6حدود الدراسة:
ت�شمل الدرا�سة جميع الطالب امل�سجلني يف فرع �سلفيت يف الف�صل الثاين من العام
الأكادميي .2011 /2010

 -7منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امليداين.

 -8مصطلحات الدراسة:
◄◄الطالب :الدار�سون والدار�سات امل�سجلون يف فرع �سلفيت للعام اجلامعي /2010
.2011
◄◄فرع �سلفيت :هي وحدة تنفيذية يجري فيها التفاعل فيما بني الدار�سني �أنف�سهم،
وبني املر�شدين وامل�رشفني الأكادمييني العاملني يف الفرع يف حمافظة �سلفيت ،والذين
يقدمون الن�صح والإر�شاد وامل�شورة واخلدمات الأوىل للدار�سني فيما يتعلق بدرا�ستهم
واحتياجاتهم (جامعة القد�س املفتوحة ،اخلطة الإ�سرتاتيجية� ،ص . )120
◄◄االجتاه :اال�ستجابة املكت�سبة واالنفعالية بع�ض ال�شيء ملنبه معني ،كوقت الرد
من احلرب �أو ر�أي معني �أو من مذهب معني ،وهو ا�ستجابة ثابتة �إىل حد ما ،ت�شتمل على
موقع جتربة ما ،واال�ستعداد ال�ستجابة معينة دوماً ،وقد ت�ستخدم �أحيانا مبعنى �أو�سع،
كاحلديث عن موقف جمايل لدى �شخ�ص من الأ�شخا�ص مبعنى امليل �إىل تقدير اجلمال
�أو �إنتاجه ،كاحلديث عن موقف اجتماعي مبعنى الت�أثر بالعالمات االجتماعية والواجبات
االجتماعية...الخ(.يون�س� ،2004 ،ص . )484
كما ميكن تعريفه ب�أنه حالة ا�ستعداد عقلي �أو ع�صبي نظمت عن طريق اخلربات
ال�شخ�صية تعمل على توجيه ا�ستجابات الفرد لكل تلك الأ�شياء ،واملواقف التي تتعلق
بهذا اال�ستعداد.يقول � :Guilfordإن االجتاه هو تهي�ؤ �أو ا�ستعداد البد لأن تف�ضل �أو ال
تف�ضل نوعاً من الأمور �آو الأعمال االجتماعية ،و�أنه من الناحية النف�سية ينطوي على
اعتقادات كما ينطوي على م�شاعر ،و�إن هذه اخلا�صة الأخرية هي التي متيزه من امليل.
http:// www.btisama.comlvb

◄◄التعريف الإجرائي لالجتاه :يق�صد به يف هذه الدرا�سة ،نتيجة ا�ستجابات الطلبة
نحو الأن�شطة غرياملنهجية يف فرع �سلفيت ،ويقا�س بعدد الدرجات التي يح�صل عليها كل
طالب على مقيا�س ليكرت اخلما�سي.
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◄◄ا لأن�شطة غري املنهجية :ن�شاطات خمتلفة ،منا�سبة لأعمار التالميذ والطالب
و �إمكاناتهم ،ميار�سونها خارج حدود الف�صول واملناهج و�سميت( :ال منهجية)؛
لأنها تقع خارج نطاق املناهج املدر�سية املقننة ،وت�سمى (ال �صفية) �أي�ضا ً؛ لأنها
تقع خارج حدود ال�صفوف املدر�سية املعروفة (الرغبان� ،2005 ،ص)164 -:155
www.bhteachersbh.com/ pdf.php?id=61

كما يعرف الن�شاط غري املنهجي (غري ال�صفي)  :ب�أنه الن�شاط الذي ميار�سه املتعلمون
خارج ال�صف� ،ضمن خطة املدر�سة ،وي�رشف عليه املعلمون ،وله �أهداف حمددة ،وي�شمل
الن�شاط الريا�ضي ،الن�شاط الثقايف ،الن�شاط االجتماعي ،ن�شاط الرحالت ،ن�شاط الإذاعة
املدر�سية ،الأن�شطة الك�شفية ون�شاط ال�صحافة ،وغري ذلك من الأن�شطة (ر�شوان1994 ،م،
�ص. )60 :
◄◄التح�صيل الأكادميي :ي�شري مفهوم التح�صيل الأكادميي يف علم النف�س الرتبوي
�إىل م�ستوى من املهارة و احلذق والكفاءة يف امليدان املدر�سي �أو الأكادميي� ،سواء ب�صفة
عامة �أم يف مهارة معينة كالقراءة �أو احل�ساب....الخ (كفايف)1988 ،
كما ميكن تعريفه ،ب�أنه مدى ا�ستيعاب الطالب ملا تعلموه من خربات معرفية ومهارية
ووجدانية يف جمموعة املقررات الدرا�سية التي يدر�سونها ،ويقا�س بالدرجة التي يح�صل
عليها الطالب يف االختبارات التح�صيلية يف جميع املواد الدرا�سية “املجموع الكلي
للدرجات” (�ألن�صار� ،2007 ،ص. )3 :

 -9اإلطار النظري:
تتمثل احلياة الع�رصية بتعقيداتها املختلفة واعتمادها على العلم والتكنولوجيا يف
�شتى مناحي حياة املجتمع الإن�ساين وجماالت التنمية املختلفة ،وبذلك تتجلى حاجة
املجتمعات الإن�سانية �إىل كوادر علمية م�ؤهلة قادرة على الإ�سهام يف تطور املجتمعات
الب�رشية ومنوها ورخائها والعمل على مواجهة م�شكالت الع�رص احلايل وامل�ستقبلي ،مما
ي�ستدعي االهتمام البالغ يف رعاية الطالب عامة ،وبخا�صة اجلامعيني منهم ،والعمل على
تنمية قدراتهم ،وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ومراعاة ميولهم بغية منحهم �أف�ضل الفر�ص للنمو
التعليمي واجل�سمي والعقلي واالجتماعي واالنفعايل باعتبار ذلك �رضورة من �رضورات
مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجيا يف ظل ع�رص العوملة واملعلوماتية والف�ضاء الرقمي،
وغريها يف مميزات هذا الع�رص.
ويواجه الطالب م�شكالت درا�سية متعددة ،ومعوقات نف�سية واجتماعية تعوق
حت�صيلهم العلمي والأكادميي ،فالطالب يتفاوتون يف درجة اهتمامهم وميولهم ودوافعهم
نحو الدرا�سة والتح�صيل العلمي(.جامعة القد�س املفتوحة� ،2008 ،ص. )68
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ومتثل الأن�شطة غري املنهجية �أحد جماالت اهتمام ال�شباب عامة والطالب اجلامعيني
خا�صة ،فللأن�شطة اجلامعية �أثر كبري ودور فاعل يف بث الروح االيجابية واحلما�سة يف
التعليم وظهور امل�شاركة العقلية لهم ،مما يعزز التوجه يف حتقيق تعلم �أف�ضل و�أكرث ا�ستدامة
وا�ستمراراً وفائدة لهم ،ف�ضالً عما يوفره من فر�ص لتنمية وتوجيه قدراتهم ،وتكوين الرغبات
وتنمية املهارات و�إ�شباع اجلوانب الوجدانية واالنفعالية لهم كال�شعور بالر�ضا والتقبل يف
احلياة اجلامعية ومتطلباتها ،مما ي�ساعد يف تنمية احل�صيلة املعرفية والقدرات العقلية
وزيادة م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لديهم.
ويعتقد بع�ض الآباء و�أولياء الأمور للطالب ،وبع�ض امل�رشفني على الأمور التعليمية
للطالب ،و�أن الأن�شطة غري املنهجية حتد من الإجناز العلمي والتح�صيل الأكادميي ،وتعوق
الطالب عن درا�سته وا�ستعداده لالختبارات ،وحتول دون �إمكانية تفوقه�(.سليمان،2005 ،
�ص �ص)40 ،38 :
فقد �أولت املناهج احلديثة اهتمام ًا خا�ص ًا بالأن�شطة (املنهجية وغري املنهجية)  ،فهي
متثل جانب ًا مهم ًا من جوانب العملية الرتبوية املتكاملة ال�شاملة ،وال تقت�رص على التعليم
داخل قاعات الدرا�سة ،وال تعتمد على التلقني �أو الو�سائط التعليمية املتعددة فقط ،بل �أي�ض ًا
تعتمد على امل�شاركات التي تطلع بها امل�ؤ�س�سات االجتماعية والرتبوية والثقافية والإعالمية،
وبذلك تغريت �أهداف العملية الرتبوية من حفظ للمعلومات �إىل منو للقدرات ال�شخ�صية
واالجتماعية للطالب.ومن هنا بد�أ االهتمام بالأن�شطة الطالبية كو�سيلة من و�سائل التعليم،
وغدت نظرة الرتبية �إىل هذه الأن�شطة �إيجابية ،فقد عملت على دمج هذه الأن�شطة مع الربنامج
الدرا�سي للتكامل مع ًا يف حتقيق الأهداف الرتبوية(.الأحمدي� ،2008 ،ص)3 :
وتنق�سم الأن�شطة الطالبية يف اجلامعات �إىل �أن�شطة منهجية (�أكادميية)  ،وهي التي
يقوم بها امل�رشف الأكادميي �أو املحا�رض والطالب كحجر �أ�سا�سي يف عملية التعليم داخل
قاعات الدرا�سة ،وميثل اجلزء الثاين من هذه الأن�شطة ما يقوم به املتعلم �إما بدافعية فردية �أو
بتوجيه من امل�رشف �أو املحا�رض �أو امل�س�ؤول عن الأن�شطة الطالبية داخل امل�ؤ�س�سة التعليمية
�أو خارجها ،وب�شكل طوعي (غري �إجباري) لدعم اخلربات التعليمية التي يكت�سبها الطلبة
و�إثرائها ،وت�سمى بالأن�شطة غري املنهجية (غري الأكادميية) (.الثبتي� ،2001 ،ص)14 :

أهمية النشاطات الطالبية:
تنبع �أهمية الن�شاط الطالبي من فائدته الرتبوية من خالل ما ينجز ويح ّقق من
الأهداف الرتبوية التي ت�سعى لتحقيقها الفل�سفة الرتبوية عامة وال�سيا�سة الرتبوية خا�صة،
فالأن�شطة الطالبية ت�ؤثر مبا�رشة على العديد من �سمات الطالب ال�شخ�صية ،ذلك لأن تلك
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الأن�شطة ت�ستجيب يف معظمها مليول الطالب ورغباتهم وحاجاتهم ،مما جتعلها ت�ؤثر على
اجتاهاتهم نحوها.
وت�شري معظم الدرا�سات العلمية �إىل النتائج وامل�ساهمات الإيجابية للأن�شطة الطالبية
على العملية الرتبوية ب�شكل عام ،وعلى �سلوك الطالب واجتاهاتهم وميولهم ب�شكل خا�ص.
()Gullen, 2000

فالن�شاط الطالبي جمال خ�صب لتعبري الطالب عن ميولهم و�إ�شباع حاجاتهم ،وبذلك
تنمي هذه الن�شاطات اجتاهات �إيجابية نحو اجلامعة والدرا�سة ،وتدفعهم باجتاه العمل على
رفع م�ستوى التح�صيل الأكادميي لهم ، )Andrews, 2001(.ف�ضالً عما يكت�سبه الطالب من
خربات عملية وعلمية وخلقية واجتماعية تدعم �شخ�صية الطالب كالتعاون مع الآخرين،
وحتمل امل�س�ؤولية و�ضبط النف�س وامل�شاركة يف اتخاذ القرار والتخطيط و التي ال يت�سنى لهم
اكت�سابها داخل قاعات الدرا�سة. )Chang, 2002 P.21(.
وتهدف الأن�شطة غري املنهجية يف اجلامعات الفل�سطينية �إىل دفع الطالب �إىل حتقيق
م�ستوى متقدم من الأداء الأكادميي ف�ضالً عن تنمية �شخ�صية الطالب وتعزيز ثقته بنف�سه،
ورفع قدراته ومهاراته يف القيادة والتوا�صل االجتماعي ،وميكن تلخي�ص �أهداف الن�شاطات

غري املنهجية الأ�سا�سية يف:
1 .1العمل على تنمية قدرات الطالب و�إعداده للحياة احلالية وامل�ستقبلية ،بحيث يكون
()www.arab.acrs.org

متحرراً من قيود املنهاج الر�سمي للدرا�سة.
2 .2تنمية روح امل�س�ؤولية للطالب بحيث يوائم بني قدرته على الإبداع والتمتع بقدر
كاف من احلرية والتحلي بامل�س�ؤولية نحو جمتمعه ووطنه و�أمته.
3 .3تعمل الأن�شطة غري املنهجية على تنمية مهارة �إدارة ال�رصاع واالختالف بني الأطر
الطالبية املختلفة ،وتعمق مهارات التوا�صل االجتماعي ،وكيفية احرتام الر�أي الآخر وكيفية
احلوار.
4 .4تعمل الأن�شطة غري املنهجية على اال�ستجابة حلاجات الطالب واهتماماتهم
وميولهم ،وبذلك تنمي هذه الأن�شطة فكرة التحرر من امل�ألوف واملوروث ،وت�ضع الطالب
يف مواجهة �إمكاناته وتطلعاته وميوله ،والعمل على تنمية قدرته على االختبار وحتمل
امل�س�ؤولية عن ذلك.
5 .5تعلم الأن�شطة غري املنهجية على تعزيز مفاهيم النجاح للجميع ،و�أنه فعل م�شرتك،
و�أن التالحم والتعاون ظاهرة اجتماعية تو�صل �إىل الإجناز ،وحترر الطالب من روح الأنانية
والفردية.
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6 .6تتيح الأن�شطة غري املنهجية للطالب �إمكانية التعرف �إىل �أنف�سهم ،اذ ت�شكل احلياة
اجلامعية الأر�ض اخل�صبة ليتعرف الإن�سان على ميوله ورغباته وممار�سته للأن�شطة التي
تتفق معهما.
7 .7حتقق الأن�شطة غري املنهجية يف اجلامعة تكامالً ل�شخ�صية الطالب او الطالبة مبا
يحقق التوازن النف�سي والذهني املعريف والبدين واالجتماعي واالنفعايل الوجداين ،فقد
ذهني يحمل بدوره العوامل البدنية �أو الوجدانية بحيث تت�شابك هذه
يكون للباحث ن�شاط
ّ
العوامل لدفع الطالب نحو ن�شاط �إبداعي خالق.
8 .8متثل الأن�شطة غري املنهجية اختباراً م�شتقاً من احلياة االجتماعية املحيطة بالطالب
من خالل التجارب الفردية� ،أو اجلماعية مما يدعم العالقة ال�سوية بني املواطن واملجتمع
املحيط ،ويرثي التفاعل االجتماعي للطالب داخل بيئتهم االجتماعية وال�سيا�سية.

وظائف النشاط اجلامعي:
ي�شتمل الن�شاط اجلامعي على وظائف عدة �أهمها�( :ألن�صار� ،2006 ،ص� -12ص)14
♦

♦الوظيفة النف�سية:

تعمل الأن�شطة الطالبية على تنمية ثقة الطالب بنف�سه ،وتخفي�ض القلق واال�ضطرابات
النف�سية ب�أ�شكالها املختلفة ،مما يعمل على حتقيق �صحة نف�سية �سوية للطالب ،وينمي حتمل
امل�س�ؤولية والت�سامح والعمل التعاوين ،وبذلك يكون الن�شاط الطالبي عمالً ناجحاً وم�ساعداً
على النمو النف�سي ،ومظهراً من مظاهر ن�شاط الطالب النابع من دوافعه وميوله ،فهو الذي
ينمي امليول واملواهب واحرتام العمل وتعميق ا�ستيعاب املادة العلمية با�ستخدام خمتلف
احلوا�س ،واالرتباط بتاريخ الأمة واالعتزاز بقيمها وتراثها ورجاالتها.
♦

♦الوظيفة الرتبوية:

تعمل الأن�شطة الطالبية على �إتاحة الفر�صة للتعلم باعتبارها جزءاً من الربنامج
التعليمي� ،إذ تعمل على تو�سيع مدارك الطالب وتعديل �سلوكهم وتوجيهه نحو االجتاه
املرغوب ،فهي ت�ساعد الطالب على التعرف اىل قدراتهم وميولهم ورغباتهم وتنميتها مثل
حتقيق مفهوم التعلم الذاتي وامل�ستمر ،وتوفر اخلربات احل�سية واحلركية املبا�رشة خالل
التعليم ،وتنمية العديد من املهارات املعرفية ،والعمل على خلق الوعي ب�أهمية وقيمة
�أوقات الفراغ.
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♦

♦الوظيفة االجتماعية:

ت�شمل هذه الوظيفة �إعداد الطالب للحياة �إ�ضافة �إىل �أهميتها يف �إن�شاء العالقات
االجتماعية ،وحماربة �أفكار التفرقة وفق الأ�صول العرقية �أو االثنية �أو الدينية ،وت�شجيع
التفاعل االجتماعي بني خمتلف الفئات والأ�صول مبا ي�ضمن حياة �صحية يف �إطار بيئة
دميقراطية تعاونية(.اخلرا�شي)2004 ،
♦

♦الوظيفة الرتويحية:

يعاين الطالب من م�شكالت عديدة منها :قلق االمتحان �أو امل�شكالت املادية �أو م�شكالت
االندماج يف احلياة اجلامعية ،وبذلك فان الأن�شطة غري املنهجية تعمل على تخفيف
ال�ضغوط النف�سية واالجتماعية ،وت�سهل عليهم االندماج يف احلياة الطالبية اجلامعية من
خالل التفاعل االجتماعي الإيجابي والتعاون البناء(.الدايل)2001 ،

املعايري األساسية الختيار األنشطة الطالبية:
ت�ؤدي الأن�شطة الطالبية دوراً بارزاً يف �إجناح العملية الرتبوية ،لذلك ال بد من اختيارها
بعناية بهدف تفعيل دورها ،و�ضمان جناحه يف حتقيق الأهداف الرتبوية ،فالأن�شطة البناءة
ال بد �أن حتقق الأهداف املخططة ،لذلك يجب مراعاة املعايري الآتية عند اختيار الأن�شطة
الطالبية (العمري� ،2010 ،ص �ص)6 -5 :
♦ ♦�أن تكون مالئمة خل�صائ�ص منو الطالب املعرفية واالنفعالية واجل�سمية والنف�سية
والبدنية ،بحيث تعمل على حتقيق النمو ال�شامل للطالب.
واالجتماعية
ّ
♦ ♦يجب �أن يكون للأن�شطة الطالبية �أهداف وا�ضحة وحمددة م�ستمدة من �أهداف
الرتبية عامة ،وبذلك تعمل على حتقيق الأهداف التعليمية.
♦ ♦يجب �أن تتعدد وتتنوع الأن�شطة الطالبية املالئمة مليول واجتاهات الطالب
املختلفة ،و�إ�شباع رغباتهم وحاجاتهم.
♦ ♦يجب �إجراء تقومي للأن�شطة الطالبية ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل ،لت�صويب �أي خط�أ.
♦ ♦يجب �أن يكون التخطيط للأن�شطة الطالبية مرناً قابالً للتطبيق والتعديل وقابلة
للقيا�س.

واقع أهداف النشاط الطالبي ودوره يف تنمية التحصيل الدراسي:
ت�ستمد الأن�شطة الطالبية �أهميتهما من �أهدافها التي خططتها الإدارة العليا امل�س�ؤولة
عن الن�شاط الطالبي يف امل�ؤ�س�سة التعليمية �سواء على م�ستوى اجلامعة �أو الطلبة �أو املدر�سة،
25

اجتاهات الطلبة في فرع سلفيت نحو األنشطة غير املنهجية
ومدى تأثيرها على التحصيل األكادميي من وجهة نظرهم

د .خالد قرواني

�إذ ي�شكل حتقيق هذه الأهداف من خالل ممار�سة الن�شاط الطالبي م�ؤ�رشاً على مدى �أهمية
هذا الن�شاط ،فكل هدف من �أهداف الن�شاط الطالبي ي�شري �إىل �أهمية خا�صة له عند ترجمته
�إىل واقع ميداين ،فهذه الأهداف �أ�ستلخ�صت من واقع �أهداف العملية الرتبوية والتعليمية
يف �ضوء الأهمية التي ي�شغلها الن�شاط الطالبي يف احلياة اجلامعية ب�شقيها الأكادميي
واالجتماعي ،ف�أهداف الن�شاط الطالبي تت�سم بال�شمولية يف النظر �إىل فوائد الن�شاط الطالبي
غري املنهجي ،ومدى ت�أثري ممار�سته يف الواقع ،فهو يعمل على حتقيق الأهداف الأكادميية يف
دعم �إمكانات الطالب لالنتقال من النظرية �إىل التطبيق ،وتو�سيع �آفاقهم وتعزيز اجتاهاتهم
وميولهم ،ف�ضالً عن ت�شجيع التعلم الذاتي و�إك�سابهم القدرة على التجديد والإبداع مبا يتالءم
مع االجتاهات الرتبوية احلديثة وفق النظريات الرتبوية ،وبخا�صة النظرية البنائية التي
ت�ؤكد �رضورة البحث عن املعلومة خارج املقررات الدرا�سية وخارج املدر�سة ويف �أي وقت
يالئم الطالب� ،إن هذه الأن�شطة تنمي الروح الإيجابية لدى الطالب ،مما ي�ساعدهم على بناء
معارفهم من خالل الأن�شطة اجلامعية املنهجية وغري املنهجية ،والتحول نحو التعلم الذاتي
مبا يحقق بناء اخلربات الذاتية يف مواجهة احلياة امل�ستقبلية بكل تعقيداتها� ،إذ �إن حتقيق
ال�شمولية يف �أهداف الن�شاط الطالبي ،يعمل على رفع م�ستوى التح�صيل الأكادميي يف �شتى
املجاالت وامليادين ،والعمل على بناء ال�شخ�صية امل�ستقبلة والعلمية واملتب�رصة القادرة
على النقد والإبداع.

معوقات إقامة األنشطة الطالبية ومشاركة الطلبة فيها:
تواجه الأن�شطة الطالبية يف اجلامعات الفل�سطينية معوقات وم�صاعب عديدة مما
املعوقات:
ي�ؤثر �سلباً على جناحها وحتقيق �أهدافها بالرغم من �أهميتها الرتبوية ،ومن هذه ّ
(العمري� ،2010 ،ص)47 :
معوقات �إدارية تتعلق بالهيكل التنظيمي للم�س�ؤولني عن الأن�شطة الطالبية يف
ّ 1 .1
اجلامعات الفل�سطينية ،وعدم توافر الكفاءات الإدارية والتخ�ص�صية يف هذا املجال ،ونق�ص
اخلربة املتوافرة لديهم.
2 .2االجتاهات ال�سلبية للقائمني على الأن�شطة الطالبية والطالب �أنف�سهم نحو بع�ض
الأن�شطة الطالبية.
3 .3عدم حتقيق متطلبات الأن�شطة من حيث املباين وال�صاالت ،وقلة املوارد املالية
املتاحة لتغطية ومتويل هذه الأن�شطة.
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4 .4قلة الدرا�سات والبحوث العلمية يف جمال الن�شاطات الطالبية يف اجلامعات عامة
واجلامعات الفل�سطينية خا�صةً ،وعدم تزويد امل�س�ؤولني عن هذه الن�شاطات بنتائج الدرا�سات
وتو�صياتها.
5 .5رتابة الن�شاطات الطالبية ومنطيتها ،وافتقارها �إىل التجديد والإبداع والتنوع
الإيجابي وعن�رص الت�شويق.

مفهوم التحصيل الدراسي:
ي�شغل مو�ضوع التح�صيل الدرا�سي اهتمام معظم العاملني يف حقل الرتبية
واملتخ�ص�صني يف علم النف�س والعلوم الأخرى ذات العالقة ،وبخا�صة يف ظل التطورات
احلديثة و املت�سارعة من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي مبا فيها و�سائل االت�صال وثورة
املعلومات.
وميثل مفهوم التح�صيل الأكادميي املعرفة التي يح�صل عليها الفرد من خالل الربنامج
�أو املنهج الدرا�سي املتكيف مع الو�سط البيئي والعمل التدري�سي ،وبذلك يت�ضمن هذا املفهوم
ما يكت�سبه الفرد املتعلم من معلومات يف �إطار برنامج �أع َّد م�سبقاً لتمكينه من التكيف مع
الو�سط االجتماعي والبيئي املحيط به ،ف�ضالً عن الو�سط التعليمي �سواء �أكان مدر�سة �أم
جامعة.
ويرى جابلن �أن التح�صيل الأكادميي هو م�ستوى حمدد من الأداء �أو الكفاءة يف العمل
الدرا�سي ،كما يقوم من قبل املعلمني� ،أو با�ستخدام االختبارات املقننة �أو كليهما معاً ،وبذلك
يت�ضمن هذا التعريف جانبني ،الأول :م�ستوى الأداء �أو الكفاءة ،والثاين طريقة التقومي التي
ي�ستخدمها املعلم ،وهي يف العادة عملية غري مقننة ،وتخ�ضع لالعتبارات الذاتية �أو عن طريق
اختبارات مقننة مو�ضوعية بعيدة عن االعتبارات الذاتية(.العي�سوي و�آخرين� 2010 ،ص) .
وميكن حتديد مفهوم التح�صيل الدرا�سي ب�أنه التح�صيل الذي ُتقا�س به االختبارات
�سواء يف املدار�س �أم الكليات �أم اجلامعات ،ويف
التح�صيلية امل�ستخدمة له العملية الرتبويةٌ ،
جميع املراحل التعليمية(.زاهر زكار)http://www.wpuschool.com ،2007 ،
كما ميكن تعريفه ب�أنه ما يكت�سبه الفرد من معلومات خالل درا�سة مادة معينة ،وما
يدركه املتعلم من العالقات بني هذه املعلومات ،وما ي�ستنبطه منها من حقائق تعك�س
�أداء املتعلم يف اختبار وفق قواعد معينة متكنه من تقدير �أداء املتعلم ،كما ي�سمى بدرجات
التح�صيل (احلامد�1996 ،ص) .
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آلية التحصيل الدراسي:
ي�ستخدم املتعلم جميع حوا�سه �أو بع�ضها يف عملية التعلم ،ومن ثم ُتخزن املعارف
م�ؤقتاً يف الذاكرة امل�ؤقتة التي ت�سمى �أحياناً بالذاكرة اللحظية ،ومن ثم تنتقل هذه املهارات
واملعلومات �إىل الذاكرة الدائمة لتمكني املتعلم من ا�ستيعابها ،والواقع �أن امل�شكلة يف الذاكرة
امل�ؤقتة متثل عنق الزجاجة يف عملية التعلم والتح�صيل العلمي ،وذلك ب�سبب حمدودية
�سعتها ومقدار الوقت الذي حتتفظ به الذاكرة امل�ؤقتة باملعلومات ،بحيث ال تتجاوز الـ30
ثانية فقط (كتاب التدريب /نظريات الذكاء)  ،وبالآتي �رسعة ن�سيان املتعلم للمعلومات
املخزنة بها(.اخلطيب وعبد الواحد� ،2001 ،ص)49 :
وحتى يتمكن املتعلم من ا�سرتجاع املعلومات املخزنة ،ال بد من انتقالها للذاكرة
الدائمة ،وذلك ل�ضمان طول بقائها وا�سرتجاعها عند ال�رضورة ب�إحدى طرق التكرار
واال�ستخدام والت�صور واملراجعة والفهم(.الزغول والزغول� ،2003 ،ص �ص.)141 -135 :
عملية اال�سرتجاع :هي عملية ا�ستعادة املعلومات واملهارات من الذاكرة الدائمة
للذاكرة امل�ؤقتة ،ومن ثم ا�ستخدامها على �أن ُت�سرتجع بالطريقة املثلى من حيث الدقة
وال�رسعة� ،إذ يتم اال�سرتجاع من الذاكرة الدائمة ولي�س امل�ؤقتة ،وهذا ما ال يدركه معظم
املتعلمني ب�سبب قلة �سعة الذاكرة امل�ؤقتة وحمدودية �سعتها ،فال بد �أن يقوم اال�ستذكار
على الفهم والتح�صيل ومعرفة املعنى للمعلومة ،ولي�س اال�ستذكار القائم على احلفظ الأ�صم.
(العي�سوي)1991 ،

العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي:
تتعدد العوامل امل�ؤثرة يف التح�صيل الدرا�سي تبعاً لكونها خارجية �أو داخلية ،ومبعنى
�آخر ،العوامل التي تتعلق بالتعلم نف�سه �أو العوامل التي تتعلق بالبيئة املحيطة باملتعلم ،لذا،

ميكن تق�سيم العوامل امل�ؤثرة يف التح�صيل الدرا�سي �إىل ق�سمني:
1 .1العوامل الداخلية :تلك العوامل التي تتعلق باملتعلم من حيث خ�صائ�صه املعرفية

والنف�سية التي متيز �شخ�صيته عن غريه مثل م�ستوى الذكاء ،وم�ستوى اال�ستعداد ،واالجتاهات
وتق�سم �إىل عوامل عقلية تتمثل يف:
 ميكن رد هذه العوامل �إىل �أ�سباب فيزيولوجية حيث �أثبتت الدرا�سات �أن هناك
عالقة بني ال�سيادة املخية وال�صعوبة التعلمية� ،إ�ضافة �إىل �أ�سباب كيميائية ع�ضوية مثل:
�سوء التغذية والتهاب الأذن الو�سطى وامل�شكالت الب�رصية واحل�سا�سية والعالج بالعقاقري،
�إذ �أثبتت الدرا�سات �أن هناك عالقة بني �سوء التغذية و�صعوبات التعلم.كما ميكن تق�سيمها
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�إىل عوامل عقلية فيزيولوجية ،وانفعالية ،وعامل الن�ضج املدر�سي ،وعوامل نف�سية �أدائية.
(املعمرية� ،2010 ،ص . )8
.

أ�أوالً -العوامل الذاتية:

املتعلقة باملتعلم نف�سه وميكن تق�سيمها �إىل:


عوامل عقلية مثل قدرات الطالب نف�سه من حيث الذكاء والن�ضج...الخ.



عوامل نف�سية مثل القلق ،عدم الثقة بالنف�س ،كراهية املقررات الدرا�سية.

 عوامل ج�سمية مثل الأمرا�ض ،نق�ص احليوية والن�شاط ،وال�صداع� ،ضعف الب�رص �أو
ال�سمع....الخ.

.بثانياً -العوامل الفيزيولوجية اجل�سمية �أو اجل�سدية:
يعزى كثري من �سلوك الطالب وحت�صيله الأكادميي �إىل اعتبارات فيزيولوجية ناجمة
عن ت�أثري هرموين ناجت عن خلل يف الغدد ال�صماء� ،أو ال�ضعف يف بع�ض حوا�س الطفل كال�سمع
والب�رص� ،أو �صعوبات يف النطق (جامعة القد�س املفتوحة� ،2008 ،ص �ص)62 -58

.تثالثاً -العوامل االنفعالية:
يتعر�ض الطالب ال�ضطرابات انفعالية تظهر يف �سلوكه امل�ضطرب ،وقلقه وخجله
ال�شديد ،وا�ضطرابات النطق نتيجة فقدان الطفل لثقته بنف�سه ،مما ينعك�س �سلباً على �أدائه
الأكادميي ،وبالعك�س ف�إن متتع الطالب باتزان عاطفي انفعايل ،وثقته بالنف�س ي�ؤدي �إىل
ارتفاع ح�صيلته الدرا�سية.

.ثرابعاً -العوامل النف�سية:
فاحلالة النف�سية للطالب ت�ؤثر يف تقرير ن�شاطاته وحت�صيله الأكادميي ،فاال�ضطرابات
ال�سلوكية ،وعدم التكيف مع البيئة الدرا�سة تعزى �إىل حالة الطالب النف�سية ،فالنمو ال�صحيح
للطالب يتحقق من خالل:


التوازن الداخلي للفرد.



التكيف اخلارجي مع البيئة املحيطة للفرد(.الرمياوي� ،2003 ،ص)280

5 .5العوامل اخلارجية:
وهي تلك العوامل التي تتعلق بالبيئة والو�سط االجتماعي املحيط باملتعلم ،مبا فيها
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العوامل املتعلقة باملدر�سة واملعلم وت�شمل:
 .أالعوامل الأ�رسية :وتتكون من�( :سليمان� ،2005 ،ص �ص )48 -38
 عدم اال�ستقرار العائلي ،ويق�صد به عدم االتفاق والوئام بني الوالدين وكرثة
امل�شكالت واال�ضطرابات يف املنزل ،وما يتبعها من حاالت االنف�صال والطالق.
 امل�ستوى الثقايف للأ�رسة� :إذ ي�ؤثر اجلو الثقايف الذي يحيط بالطفل يف تقدم الدار�س
�أو تخلفه فم�ستوى تعلم الوالدين وثقافتهم ي�ؤثر على حالة االهتمام بالتعليم من عدمه،
وبالآتي �إىل ت�شجيع الطالب والأطفال على التح�صيل العلمي.
 امل�ستوى االقت�صادي :فقد �أثبتت الدرا�سات �أن  %85من املراهقني املنحرفني يف
�إحدى الدول ينحدرون من �أو�ساط اجتماعية فقرية ،فالطفل يت�أثر بالعوامل االجتماعية،
وبخا�صة العوامل العائلية ،وهذا ما الحظته املربية الأمريكية �سوزان ايزاك�س ،والتي
تو�صلت �إىل �أن عامل الأ�رسة هو �أحد العوامل التي ت�سبب الفروق الفردية بني الأطفال.
(�سليمان� ،2005 ،ص )37

.بالعوامل املدر�سية:
تتكون العوامل املدر�سية من عنا�رص مادية و�أخرى ب�رشية ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش يف
ت�سهيل املهمة التعلمية للمدر�س من حيث ا�ستخدام الو�سائط امل�ساندة والو�سائط الفيزيقية
الأخرى� ،إ�ضافة �إىل �أن توافر عنا�رص ب�رشية مدربة م�ؤهلة قادرة على ممار�سة مهنة التعليم
بفاعلية وان�ضباط ي�ساهم يف �إجناح العملية التعلمية التعليمية� ،إ�ضافة �إىل توافر مناخ
مدر�سي دافئ وجو �صفي وتدعيمي ،وبالآتي رفع ح�صيلة الطالب الأكادميية(.جامعة
القد�س املفتوحة� ،2008 ،ص . )234
مما �سبق -ومبراجعة العديد من الأدبيات املتعلقة باملو�ضوع والتي تطرقت للأن�شطة
غري املنهجية من جميع جوانبها -يتبني �أن انخراط الطلبة يف هذه الن�شاطات مبختلف
�أنواعها يحقق الفائدة للطلبة من النواحي املعرفية والنف�سية ،و�أن ذلك ينعك�س على التح�صيل
الأكادميي لهم� ،إذ �إن الأدب الرتبوي يركز على البيئة املحيطة بالطالب ومدى فاعليتها يف
رفع التح�صيل الدرا�سي للطلبة ،و�رضورة ا�ستخدام و�سائل وتقنيات خمتلفة لزيادة التح�صيل
الدرا�سي من خالل الأن�شطة ال�صفية وغري ال�صفية ،ويبني العوامل التي ت�ؤثر يف التح�صيل
الدرا�سي �سواء �أكانت داخلية تتمثل بالعوامل الذاتية والف�سيولوجية واالنفعالية والنف�سية
اخلا�صة بالطالب و�رضورة تكيف الطالب مع البيئة املدر�سية واالندماج يف الو�سط البيئي
املحيط به ،ومتثله للمنظومة القيمية للمجتمع املدر�سي وحتقيق التوازن الداخلي والعاطفي
واالنفعايل ،مما ي�ساعده يف زيادة ثقته بنف�سه وارتفاع حت�صيله الدرا�سي� ،أم خارجية ت�شمل
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العوامل الأ�رسية واملدر�سية التي قد توفر مناخاً تعليمياً دافئاً ،وجواً �صفياً تدعيمياً ،مما
ي�ساعد على رفع التح�صيل الدرا�سي للطلبة.

 -10الدراسات السابقة:
هدفت درا�سة املعمرية� )2010( ،إىل تقدمي �صورة قريبة عن البيئة املحيطة بالطالب،
ومدى فاعليتها يف رفع حت�صيل الطالب الدرا�سي ،حيث �أجريت الدرا�سة على عينة مكونه
من « »20طالباً يف مدر�سة جابي بن عمر للتعليم الأ�سا�سي ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج
امل�سحي االجتماعي يف �إطار بحث �إجرائي جتريبي با�ستخدام �أدوات الدرا�سة املكونة من
ا�ستبانة �إ�ضافة �إىل البيانات املدر�سية والعالمات ومقابلة الطالب ،وجمع املعلومات
والبيانات الالزمة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املناخ الأ�رسي واالجتماعي ي�ؤثر �إيجاباً
على التح�صيل الدرا�سي ،ف�ضالً عن ت�أثري عوامل املدر�سة والبيئة املحيطة وامل�ستوى
االقت�صادي للأ�رسة على مقدار التح�صيل الأكادميي للتالميذ ،وقد �أو�صت الدرا�سة با�ستخدام
عدد من اال�سرتاتيجيات التعليمية لرفع كفاءة التعلم ،ومقدار التح�صيل الدرا�سي مثل التعليم
التعاوين.
وقد تناول العمري يف درا�سته )2010( ،واقع الأن�شطة الطالبية وتطويرها با�ستخدام
و�سائل وتقنيات التعليم املختلفة بهدف الك�شف عن واقعه من خالل التعرف �إىل الواقع
الفعلي للأن�شطة الطالبية (ال�صفية /غري ال�صفية) يف بيئة اجلامعة ،ف�ضالً عن الوقوف على
املعوقات التي حتد من تنفيذ مثل هذه الأن�شطة وانخراط الطالب فيها� ،إ�ضافة �إىل الك�شف
عن مدى ت�أثري ا�ستخدام و�سائل وتقنيات التعليم على ممار�سة الطالبات للأن�شطة اجلامعية
بهدف جذبهن �إىل البيئة اجلامعية.وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وا�ستخدم
ا�ستبانة مكونة من ثالثة حماور :وهي الواقع الفعلي للأن�شطة الطالبية (ال�صفية وغري
ال�صفية) يف البيئة اجلامعية ،و معوقات �إقامة الأن�شطة وم�شاركة الطالب فيها ،والت�أثري
املتوقع لو�سائل وتقنيات التعليم على ممار�سة الطالب للأن�شطة اجلامعية التي جتعل
البيئة اجلامعية جاذبه لهن ،حيث و ّزعت اال�ستبانة على عينة ق�صدية يف جامعة طيبة
يف ال�سعودية يف العام اجلامعي ( ، )2010 /2009وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ن�سبة غري
امل�شاركات يف الأن�شطة الطالبية و�صلت �إىل « »%85و�أن م�شاركتهن يف الأن�شطة الطالبية
كان �ضعيفاً ،وان �أهم معوقات �إقامة الن�شاطات الطالبية من وجهة نظرهن ب�رضورة رفع
م�ستوى م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الطالبية املختلفة ،والعمل على �إزالة املعوقات التي
�أجمع �أفراد الدرا�سة عليها ب�رضورة توفري الو�سائل والتقنيات احلديثة ،وا�ستخدامها يف هذه
الأن�شطة.
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وقد هدف مو�سى ( )2008يف درا�سته �إىل تقومي الأن�شطة الطالبية بكلية املعلمني يف
جامعة امللك �سعود يف �ضوء �أراء طالبها ،وقد قدمت هذه الدرا�سة �إىل م�ؤمتر مناهج التعليم
والهوية الثقافية يف جامعة عني �شم�س يف الفرتة الواقعة « ،»2008 /7 /31 -30وقد
وجمعت البيانات الالزمة للدرا�سة با�ستخدام ا�ستبانة
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفيُ ،
وزعت على طالب كلية املعلمني يف جامعة امللك �سعود ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل �رضورة
تخ�صي�ص �أوقات ملمار�سة الن�شاطات ال تتعار�ض مع املحا�رضات ،و�أن كرثة املقررات
الدرا�سية ميكن �أن تتعار�ض مع الن�شاطات الطالبية ،و�أنه ال بد من تخ�ص�ص ميزانية كافيه
لهذه الن�شاطات ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة العمل على ت�شجيع ممار�سة الن�شاطات احلرة
والعمل على جتديدها وتطويرها ،وت�شجيع الطالب على ممار�سة هذه الن�شاطات.
وتناول الن�صار ( )2007يف درا�سته دور الن�شاط املدر�سي يف التح�صيل الدرا�سي،
وقد قدمت هذه الدرا�سة كورقة عمل �إىل اللقاء الرتبوي« :الن�شاط تربية وتعليم» الذي نظمته
الإدارة العامة لن�شاط الطالبات يف الفرتة ( ،)2007 /5 /12 -10وقد حاولت الدرا�سة
الإجابة عن �أ�سئلتها ،ومن �أهمها :ما دور الن�شاط املدر�سي يف تنمية التح�صيل الدرا�سي من
واقع الوظائف التي ي�ؤديها ،ف�ضالً عن واقع الأهداف املر�سومة لذلك الن�شاط؟ وقد خل�صت
الدرا�سة �إىل �أن الن�شاط املدر�سي ي�ساعد الطالب على النجاح والتفوق ،و�أن الن�شاط املدر�سي
ي�ؤثر �إيجاباً على التح�صيل العلمي ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �إيالء برامج الن�شاط
املدر�سي املزيد من العناية والرعاية على ال�صعيد البحثي والعلمي والتخطيطي والتقوميي
و�صوالً لالرتقاء مب�ستوى الطالب عقلياً ونف�سياً وج�سمياً وعلمياً.
وقد هدف الغبيوي ( )2005يف درا�سته �إىل الك�شف عن مدى حتقيق الن�شاطات
الطالبية لأهدافها املخططة ،والتعرف �إىل مميزات والأ�ساليب املتبعة و�سماتها لتنفيذها،
و�سبل تقوميها وحتديد الإمكانات والت�سهيالت املتوافرة لتطبيقها ،والك�شف عن الأ�سباب
واملعوقات التي تقف �أمام حتقيق �أهدافها ،ولتحقيق هذا الغر�ض �أعدت ا�ستبانة جلمع
املعلومات والبيانات املطلوبة لإمتام الدرا�سة ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الإح�صائي
الو�صفي لتح�صيل البيانات ،والتو�صل �إىل النتائج حيث �أظهرت الدرا�سة �أن �أهم معوق
�أمام حتقيق الن�شاطات الطالبية لأهدافها هو عدم ت�شجيع �أولياء الأمور للطالب ملمار�سة
الن�شاطات الطالبية ،وعدم توافر الربامج والإمكانات املادية ،وعدم توافر الأماكن املالئمة
ملمار�سة هذه الن�شاطات ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة متكني الطالب من ممار�سة الن�شاطات
اخلا�صة بهم ،وتوفري الإمكانات والأماكن ال�رضورية لذلك.
32

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

وقد تناول اخلرا�شي ( )2004يف درا�سته طبيعة الأن�شطة اجلامعية و�أهميتها يف �إك�ساب
امل�س�ؤولية االجتماعية للطالب وتنميتها ،ومدى ت�أثري هذه الأن�شطة والربامج املتاحة على
�شخ�صية الطالب اجلامعي ،حيث ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الإح�صائي الو�صفي ومقيا�س
امل�س�ؤولية االجتماعية ،و�أجريت املقابالت الالزمة جلمع البيانات من عينة مكونة من
« »146طالباً من جميع الكليات والأق�سام التابعة جلامعة امللك �سعود يف مدينة الريا�ض،
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج �أهمها :غياب التعاون وامل�شاركة من قبل الطالب
مع زمالئهم� ،إ�ضافة �إىل عدم توافر الأدوات واملن�ش�آت الالزمة ملمار�سة الأن�شطة الطالبية.
فقد فح�ص اديومو ( )2010يف درا�سته العالقة بني م�شاركة الطالب يف الن�شاطات
غري املنهجية يف املدر�سة والتح�صيل الأكادميي يف الفيزياء ،حيث اختريت عينة ع�شوائية
يف �أربع مدار�س ثانوية ،بحيث و ّزعت اال�ستبانة ،املعدة وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي على
الطالب �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام اختبار  PATالذي �صمم جلمع املعلومات حول �أداء الطالب
الأكادميي يف الفيزياء ،وقد �أجريت الدرا�سة يف مدار�س مينالند يف والية لوغا�س على عينة
مكونة من “ ”200طالب ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ومعامل االنحدار
الإح�صائي ،حيث �أظهرت الدرا�سة وجود ت�أثري مهم للن�شاطات غري املنهجية على التح�صيل
الأكادميي يف الفيزياء ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إعادة �إجراء الدرا�سة على جمتمع �أكرب مكون
من الريف وال�ضواحي للتو�صل �إىل نتائج ذات م�صداقية ،وت�أكيد �أهمية الن�شاطات غري
املنهجية على حت�صيل الطالب الأكادميي.
تناول وانغ ( )2008ت�أثري الن�شاطات غري املنهجية على �أداء الطالب الأكادميي ،حيث
�أجريت الدرا�سة على �أفواج من اخلريجني بني �سنتي ( )2007 -2002يف جامعة كاليفورنيا
�ستيت يف �ساكرمينتو يف الواليات املتحدة الأمريكية من خالل درا�سة حتليلية ملعدالت
الطالب الذكور الإجمالية  ،GPAsوالذين تقل �أعمارهم عن � 25سنة حيث ا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد ك�شفت الدرا�سة �أن الطالب الذين �شاركوا يف الن�شاطات غري
املنهجية حافظوا على معدالت تراكمية عالية ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد من
الدرا�سات يف هذا املجال.
وقد هدف دورالك وزمالئه ( )2007لتحليل مدى ت�أثري الربامج ما بعد املدر�سة
(غري املنهجية) على �شخ�صية الطالب وتطورهم االجتماعي واملراهقني ،وقد جمعت
البيانات الالزمة مع نهاية ( ، )2005وللطالب بني الأعمار ( )18 -5من واقع “”73
ن�شاطاً من الن�شاطات بعد املدر�سة تناولها “ ”49تقريراً ،حيث ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هذه الن�شاطات لها ت�أثري وا�ضح على انخراط
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الطالب فيها �إ�ضافة �إىل الت�أثري الوا�ضح على م�شاعر واجتاهات وم�ؤ�رشات تعديل ال�سلوك
و�أداء الطالب الأكادميي ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة �أن حتتوي برامج الن�شاطات ما بعد
املدر�سة مكونات لرعاية املهارات االجتماعية وال�شخ�صية لل�شباب� ،إ�ضافة �إىل �أن هذه
املكونات قد تكون فاعلة يف حال �إ�سناد هذه الربامج �إىل الأدلة والرباهني ،لتقدمي فكرة �أن
الربامج والن�شاطات الطالبية �آمنة ومفيدة وناجحة.
وفح�ص يل وزمال�ؤه ( ، )2007العالقة بني م�ؤ�رشات ال�سلوك غري الأكادميي و�ضعف
حت�صيل الطالب ،والتاكد من مدى املوافقة �أوعدم املوافقة لدى “� ”144شخ�صاً من قيادات
الوحدة الأكادميية ملجل�س االعتماد والإر�شاد املتخ�ص�ص بالربامج الرتبوية ()CACREP
مع الأخذ باالعتبار “ ”17م�ؤ�رشاً على ال�سلوك غري الأكادميي التي ت�ؤثر على �ضعف
حت�صيل الطالب من خالل �إ�ستبانة هاتفية (م�سح بالتلفون)  ،وقد �أظهرت النتائج �أن �أغلبية
جديون مبا فيه الكفاية لإعاقة �أداء �إر�شاد الطالب ورمبا �إيذائهم.
امل�ستجوبني ُّ
وقد تناول موريانا وزمال�ؤه ( )2006العالقة بني الن�شاطات غري املنهجية و الأداء
الأكادميي يف املدار�س الثانوية يف ال�سنة الأوىل والثانية يف ال�صف ال�سابع والثامن يف
�إ�سبانيا ،حيث �أجريت الدرا�سة على عينة ع�شوائية مكونة من “ ”222طالباً من “”12
مدر�سة (9عامة 3 ،خا�صة)  ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي واختبار التباين،
وقد �أظهرت الدرا�سة �أن �أداء الطالب الأكادميي الذين ينخرطون يف الن�شاطات خارج الدوام
املدر�سي (غري املنهجي)  ،كان �أف�ضل من �أداء الطالب الذين ا�شرتكوا يف الن�شاطات التي لها
عالقة بالدرا�سة ،مثل :دعم الدر�س �أو ال�صف اخلا�ص والذين ا�شرتكوا يف ن�شاطات خمتلطة
(ريا�ضة ،و�أكادميية)  ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء مزيد من الدرا�سات يف هذا املجال.
ويف درا�سته حاول لوي�س ( )2004الك�شف عن طبيعة العالقة بني الن�شاطات غري
املنهجية والكفاءة الأكادميية واالجتماعية يف املدار�س :درا�سة حتليلية ،وذلك كمتطلب
للح�صول على درجة الدكتوراه الفل�سفة يف الرتبية (علم النف�س) من جامعة تك�سا�س يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث �أظهرت
الدرا�سة �أن هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية للن�شاط غري املنهجي ب�شكل عام،
وامل�شاركة يف الن�شاط االجتماعي الداعم بنتائج الطالب الأكادمييني ،و�أن لهذه الأن�شطة
غالباً ت�أثرياً على التح�صيل الأكادميي� ،إ�ضافة �إىل ت�أثريها على تكري�س �شخ�صية الطالب
واحرتام الذات� ،إال �أنها �أظهرت �أن الن�شاطات الريا�ضية مل يكن لها ت�أثري مبا�رش على
التح�صيل الأكادميي للطالب ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطبيق ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من
نتائج يف �إطار تخطيط وتنفيذ الن�شاطات غري املنهجية.
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وقد فح�ص �أودي (� )1994أثر الن�شاطات غري املنهجية على التح�صيل الأكادميي يف
مدر�سة الوادي العايل من مقاطعة و�ست دي مونيز يف ليوا ()Monies , lawa west des
حيث و ّزعت اال�ستبانة على “ “424طالباً يف املدر�سة.وقد ا�ستخدم املنهج الإح�صائي
الو�صفي امل�سحي ،حيث �أظهرت الدرا�سة وجود فرق مهم يف درجات التح�صيل ل�صالح
الطالب امل�شرتكني يف الن�شاطات غري املنهجية ،وقد �أو�صت الدرا�سة �إجراء مزيد من
الدرا�سات لفح�ص مدى ت�أثري الن�شاطات غري املنهجية على متغريات كاحل�ضور واالن�ضباط،
حجم املدر�سة ،واحرتام الذات.

 -11التعليق على الدراسات السابقة:
با�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة باملو�ضوع تت�ضح جلياً �أهمية الأن�شطة
الطالبية (املنهجية وغري املنهجية) وعالقتها بالعملية الرتبوية وفق ما ورد يف كثري من
الدرا�سات العربية والأجنبية التي مت تناولها يف �إطار هذه الدرا�سة ،وما ورد يف العديد من
الأبحاث والدرا�سات التي اطلع عليها الباحث ،وتطرقت للأن�شطة غري املنهجية من جميع
جوانبها ،ومدى الفائدة التي تتحقق للطالب من النواحي املعرفية والنف�سية ،وانعكا�س ذلك
على التح�صيل الأكادميي لهم.
وقد ركزت بع�ض الدرا�سات على البيئة املحيطة بالطالب ومدى فاعليتها يف رفع
التح�صيل الدرا�سي للطلبة ،وا�ستخدام و�سائل وتقنيات خمتلفة لزيادة التح�صيل الدرا�سي
من خالل الأن�شطة ال�صفية وغري ال�صفية ،ف�ضالً عن �رضورة ت�شجيع الطلبة على ممار�سة
الأن�شطة الطالبية غري ال�صفية وتخ�صي�ص الأوقات وامليزانيات الالزمة لذلك ،و�أن بع�ض
الأن�شطة الطالبية ال حتقق �أهدافها ب�سبب معيقات يف البيئة املحيطة بالطلبة ،وعدم تقدمي
الدعم الكايف لهم ،ونق�ص يف الأماكن املخ�ص�صة لهذه الأن�شطة.
يف حني تناولت بع�ض الدرا�سات �أهمية الأن�شطة الطالبية يف �إك�ساب الطلبة املهارات
القيادية واالجتماعية وتنمية �شخ�صياتهم وتطورهم االجتماعي واحرتام الذات لديهم� ،إذ
�إن ذلك ي�ساهم يف رفع التح�صيل الدرا�سي لهم.
وبذلك يت�ضح �أن الدرا�سات ال�سابقة ت�ؤكد على وجود ت�أثري �إيجابي للأن�شطة غري
املنهجية خا�صة ،والن�شاطات الطالبية عامة ،على التح�صيل الأكادميي لهم� ،إ�ضافة �إىل
تاثريها على منوهم الوجداين والنف�سي و املعريف واالجتماعي ،فهي تعمل على خلق
اجتاهات �إيجابية لديهم نحو التعليم ،وهذا يدعم وجهة نظر الباحث ب�رضورة الك�شف عما �إذا
كان هناك ت�أثري للأن�شطة غري املنهجية على التح�صيل الأكادميي للطلبة يف فرع �سلفيت.
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 -12جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من الطلبة امل�سجلني يف فرع �سلفيت يف الف�صل الدرا�سي الثاين
من العام اجلامعي  2011 /2010والبالغ عددهم ( )1315طالباً وطالبة ،حيث كان عدد
الطالب من الذكور ( )490طالباً ومن الإناث ( )825طالبة يف كل الربامج (الكليات)  ،وقد
توزعت �أعداد الطالب كما ي�أتي:
عدد الطالب

الربنامج (الكلية)

ذكور

�إناث

التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

33

57

الرتبية

137

311

العلوم االدارية واالقت�صادية

273

357

التنمية االجتماعية والأ�رسية

47

100

490

825

املجموع

 -13عينة الدراسة:
ا�ستخدم الباحث العينة الع�شوائية املنتظمة التي تكونت من ( )% 13من جمتمع الدرا�سة
البالغ عددهم ( )1315طالباً وطالبة ،وبلغ عدد العينة فيها 171طالباً وطالبة� ،أعاد 137
طالباً وطالبة اال�ستبانات املوزعة عليهم ،ومل ت�سرتجع  34ا�ستبانة لأ�سباب خا�صة بهم
ويو�ضح اجلدول ( )1توزيع العينة ح�سب متغري اجلن�س.
الجدول ()1
توزيع العينة حسب متغير الجنس

العدد

الن�سبة

اجلن�س
ذكر

54

%39.4

�أنثى

83

%60.6

137

%100

املجموع
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كما يو�ضح اجلدول ( )2توزيع العينة ح�سب متغري املهنة
العدد

الن�سبة

املهنة
يعمل

31

%22.6

ال يعمل

106

%77.4

137

%100

املجموع

واجلدول ( )3يبني توزيع العينة ح�سب العمر
الجدول ()3
توزيع العينة حسب متغير العمر بالسنوات

العدد

الن�سبة

العمر /بال�سنوات
�أقل من � 20سنة

38

%27.7

� 24 -20سنة

80

%58.4

� 30 -25سنة

18

%13.1

�أكرث من � 30سنة

1

%0.8

137

%100

املجموع

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

العدد

الن�سبة

احلالة االجتماعية
�أعزب /عزباء

108

%78.8

متزوج /ة

25

%18.3

مطلق /ة

0

0

�أرمل /ة

4

%2.9

137

%100

املجموع
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الجدول ()5
توزيع العينة حسب متغير المستوى التعليمي

العدد

الن�سبة

م�ستوى الدرا�سة
�سنة اوىل

33

%24.1

�سنة ثانية

38

%27.7

�سنة ثالثة

22

%16.1

�سنة رابعة

44

%32.1

137

%100

املجموع

�أما توزيع العينة ح�سب متغري نوع الن�شاط فيبينه اجلدول (. )6
الجدول ()6
توزيع العينة حسب متغير النشاط

العدد

الن�سبة

نوع الن�شاط
�سيا�سي

24

%17.6

اجتماعي

43

%31.4

ترفيهي وريا�ضي

29

%21.2

ثقايف

41

%29.8

137

%100

املجموع

 -14أداة البحث:
�أع َّد الباحث �أداة البحث (اال�ستبانة) وتطويرها بنف�سه بعد االطالع على الأدب الرتبوي
املت�صل بها ،والدرا�سات ذات العالقة كدرا�سة اديومو ( ، )2010ووانغ ( ، )2008والن�صار
( ، )2007ولوي�س ( ، )2004العمري ( ، )2010والغبيوي (. )2005
وقد اعتمد الباحث على هذه اال�ستبانة يف التو�صل �إىل نتائج الدرا�سة احلالية ،وبلغ
عدد الفقرات فيها ( )37فقرة ،وقد روعي يف بناء اال�ستبانة مدى منا�سبتها للعينة من
حيث ال�صياغة اللغوية ،وو�ضوح ما ت�س�أل عنه الفقرات ،وقد تكونت اال�ستبانة من ثالثة
جماالت :املجال املعريف الذي �شمل الفقرات (،33 ،27 ،21 ،18 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،3 ،1
 ، )37واملجال النف�س حركي او الأدائي ،و�شمل الفقرات (،30 ،24 ،20 ،17 ،12 ،10 ،2
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 ، )36 ،34واملجال الوجداين و�شملت الفقرات (،26 ،25 ،23 ،19 ،16 ،15 ،7 ،6 ،5 ،4
 ، )35 ،32 ،31 ،29 ،28وقد كانت الفقرات (� )36 ،32 ،31 ،23 ،22سلبية ،وباقي الفقرات
�إيجابية.
وقد ُد ِّرجت اال�ستبانة يف معظم فقراتها ب�شكل خما�سي ح�سب نظام (ليكرت) اخلما�سي،

حيث وزعت الدرجات على الفقرات كالآتي:

�أوافق ب�شدة ( 5درجات) � ،أوافق ( 4درجات)  ،حمايد ( 3درجات) � ،أعار�ض ( 2درجة)
� ،أعار�ض ب�شدة ( 1درجة) .

 -15تقنني أداة الدراسة:
أوال :صدق األداة:
ُعر�ضت الأداة بعد بنائها من قبل الباحث على عدد من املتخ�ص�صني الرتبويني.و�أخذ
الباحث مبالحظات املحكمني وتعديالتهم لفقرات اال�ستبانة� ،سواء من حيث ال�صياغة
اللغوية �أو حذف بع�ض الفقرات �أم تعديلها.واعتمد الباحث على ر�أي املحكمني و�إجماعهم
كم�ؤ�رش على �صدق حمتوى اال�ستبانة �إ�ضافة �إىل احت�ساب معامل االت�ساق الداخلي وفق
اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ،وقد بلغ .%90
وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني ،واحت�ساب معامل االت�ساق الداخلي �أُعدت اال�ستبانة
ب�شكلها النهائي ،وقد �أ�صبح عدد فقراتها ( )37فقرة بدال من 29فقرة.
ويو�ضح امللحق ( )1فقرات اال�ستبانة يف �صورتها النهائية.
ثانيا -ثبات األداة:
بعد تطبيق �أداة الدرا�سة على العينةُ ،ح�سب معامل الثبات للأداة عن طريق ا�ستخدام
معادلة (كرونباخ �ألفا) لالت�ساق الداخلي ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات للأداة ()0.808
 ،وهذه القيمة مقبولة تربوياً ملعامل االت�ساق الداخلي يف حدود �أغرا�ض هذه الدرا�سة
وطبيعتها.

 -16إجراءات تطبيق الدراسة:
متثلت �إجراءات تطبيق �أداة الدرا�سة على النحو الآتي:
♦ ♦بعدما ت�أكد الباحث من �صدق وثبات �أداة الدرا�سة ،طبع الباحث اال�ستبانة وو َّزعها
على عينة الدرا�سة البالغ عددهم  171طالباً وطالبة يف فرع �سلفيت ،حيث تكونت عينة
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الدرا�سة بن�سبة  %13من جمتمع الدرا�سة البالغ عددهم  1315طالباً وطالبة� ،أعيد منها
 137ا�ستبانة ،ومل ُت�سرتجع  34ا�ستبانة من �أفراد عينة الدرا�سة لأ�سباب خا�صة بهم.
♦ ♦ا�شتملت �أداة الدرا�سة على مقدمة وجهها الباحث لأفراد عينة الدرا�سة من طلبة فرع
�سلفيت� ،أو�ضح فيها الغر�ض من الدرا�سة ،و�أكد على �رسية املعلومات ،و�ضمن �شكره العميق
لأفراد العينة ال�ستجابتهم.
♦ ♦بعد جمع اال�ستبانات املوزعة وفرزها ،تبني �أن جمموع اال�ستبانات املوزعة هو
 171ا�ستبانة �أعيد منها  137ا�ستبانة كانت كلها �صاحلة لأغرا�ض التحليل الإح�صائي.وقد
وجد �أن �أربعا وثالثني ا�ستبانة مل ترجع لأ�سباب خا�صة بامل�ستجيبني ،حيث كانت ن�سبة
اال�ستبانات ال�صاحلة للتحليل .%100

 -17منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي امليداين نظرا ملالءمته لطبيعتها
حيث ُجمعت البيانات و�إجراء التحليل واملعاجلة الإح�صائية ال�ستخراج النتائج املطلوبة.

 -18املعاجلات اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSمن �أجل معاجلة
البيانات �إح�صائياً ،وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:
1 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على اال�ستبانة ككل ،وعلى كل فقرة من فقراتها ،ال�ستخراج درجة الأثر
للفقرات ،والدرجة الكلية ملدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت /جامعة القد�س
املفتوحة نحو الأن�شطة غري املنهجية على حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم.
2 .2اختبار (ت) للمجموعتني امل�ستقلتني ( ، )Independent T- testال�ستخراج داللة
الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبعاً للمتغريات الدميوغرافية.
3 .3ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAال�ستخراج داللة الفروق على الدرجة
الكلية للأداة تبعاً للمتغريات الدميوغرافية عند العينة.
4 .4معادلة (كرونباخ �ألفا) حل�ساب الثبات.

 -19نتائج الدراسة:
بعد �إجراء عمليات التحليل الإح�صائي الالزمة ،وتطبيق �إجراءات الدرا�سة على ا�ستبانة
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�أعدها الباحث مكونة من ( )37فقرة ،فقد مت احل�صول على النتائج الآتية:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والرئي�س للدرا�سة:

وين�ص ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة على :ما مدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف
فرع �سلفيت /جامعة القد�س املفتوحة نحو الأن�شطة غري املنهجية على
حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية لكل فقرة ،وعلى
الدرجة الكلية للأداة عند العينة واجلدول ( )7يبني ذلك.ومن �أجل تف�سري النتائج اعتمدت
املتو�سطات احل�سابية الآتية املعتمدة تربوياً واخلا�صة باال�ستجابة على الفقرات كالآتي
(: )Lyer, 2012, pp.16,17
  ( )%80ف�أكرث درجة �أثر كبرية جداً.
  (من  )%79.99 -%70درجة �أثر كبرية.
  (من  )%69.99 -%60درجة �أثر متو�سطة.
  (من  )%59.99 -%50درجة �أثر قليلة.
  (�أقل من  )%50درجة �أثر قليلة جداً.
وقد جرى ت�صحيح الفقرات ال�سلبية ب�صورة معاك�سة بحيث �إن (�أوافق ب�شدة) �أعطيت
الدرجة الأقل ( ، )1و (اعار�ض ب�شدة) �أعطيت الدرجة الأعلى ،وقد �شملت اال�ستبانة الفقرات
ال�سلبية الآتية. )36 ،32 ،31 ،22 ،23( :
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

رقم

ن�سبة
االنحراف متو�سط
املعياري اال�ستجابة اال�ستجابة

الفقرات

درجة
الأثر

 1ت�ساهم الأن�شطة غري املنهجية يف �إعداد ال�شخ�صية للطالب اجلامعي.

0.93

3.81

 %76.20كبرية

� 2أ�شارك يف الأن�شطة غري املنهجية برغبة ذاتية مني.

1.04

3.58

 %71.60كبرية

ت�ساهم الأن�شطة غري املنهجية يف رعاية بع�ض املواهب الطالبية يف
3
�شتى املجاالت.

0.92

3.79

 %73.60كبرية

 4ت�شجع الن�شاطات غري املنهجية ال�شباب اجلامعي على الإبداع.

1.11

3.72

 %72.80كبرية
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رقم

د .خالد قرواني

ن�سبة
االنحراف متو�سط
املعياري اال�ستجابة اال�ستجابة

الفقرات

درجة
الأثر

يكرم الطلبة امل�شاركون يف الأن�شطة غري املنهجية بعد كل ن�شاط.
5
َّ

1.05

3.42

 %68.40متو�سطة

 6تفتقر الأن�شطة للعنا�رص اجلاذبة للطلبة (الت�شويق واملتعة والرتفية) .

1.11

3.46

 %68.80متو�سطة

يدعم الطلبة املوهوبون ،و ُتتاح الفر�صة لهم من خالل الأن�شطة غري
7
املنهجية.

1.17

3.44

 %68.40متو�سطة

 8يهيمن الن�شاط ال�سيا�سي على ح�ساب الأن�شطة الأخرى.

1.28

3.54

 %69.40متو�سطة

 9تهيمن الأن�شطة االجتماعية على ح�ساب الأن�شطة الأخرى.

1.13

3.12

 %61.40متو�سطة

ُ 10يدعى جميع الطلبة دون ا�ستثناء للم�شاركة يف الأن�شطة غري املنهجية.

1.23

3.03

 %60.60متو�سطة

1.19

2.99

 %59.20قليلة

1.14

3.51

 %69.80متو�سطة

1

3.66

 %73.20كبرية

ت�ساهم الأن�شطة غري املنهجية يف النجاح االجتماعي للطالب اجلامعي
14
وفن التعامل مع الآخرين.

1.05

3.81

 %76.20كبرية

 15يدعم الن�شاط غري املنهجي الروح النقدية بني الطلبة.

0.92

3.71

 %70.00كبرية

 16تنمي الن�شاطات غري املنهجية روح الدميقراطية بني الطلبة.

3.61

4.02

 %79.20كبرية

 17تعمل الأن�شطة غري املنهجية على تقوية دافعيتي للدرا�سة.

0.95

3.69

 %73.80كبرية

ت�ساعدين الأن�شطة غري املنهجية يف تنظيم وقتي وزيادة الوقت
18
املخ�ص�ص للدار�سة.

0.98

3.36

 %67.20متو�سطة

 19تدعم الأن�شطة غري املنهجية احلالة املعنوية لدي وتدفعني للدار�سة.

1.06

3.48

 %68.60متو�سطة

� 20أثق بنف�سى �أكرث لدى م�شاركتي يف الأن�شطة غري املنهجية.

1.14

3.74

 %72.80كبرية

كلما زادت الأن�شطة غري املنهجية يف الف�صل الدرا�سي ،كلما حت�سن
21
�أدائي الأكادميي.

1.93

3.65

 %71.40كبرية

 22تهيمن الأن�شطة الثقافية على ح�ساب الأن�شطة الأخرى.

0.97

2.73

 %54.60كبرية

� 23أرى �أن الن�شاطات غري املنهجية ت�ضيع وقتي.

1.02

2.98

 %59.60كبرية

�أزيد من مبادراتي ال�شخ�صية كلما �شاركت �أكرث يف الن�شاطات غري
24
املنهجية.

0.95

3.69

 %73.80كبرية

� 25أ�شعر بالر�ضا عن نف�سي لدى ممار�ستي الن�شاطات غري املنهجية.

0.98

3.36

 %67.20متو�سطة

ت�ستقطب الأن�شطة غري املنهجية الطلبة املوهوبني والفنانني واملثقفني
11
فقط.
�أ�شارك يف الأن�شطة غري املنهجية لأنها ت�شمل املجاالت الثقافية،
12
الريا�ضية ،الفنية ،ال�سيا�سية يف اجلامعة.
ُ 13تع ّد الن�شاطات غري املنهجية جزءاً ال يتجز�أ من العملية التعليمية.
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رقم

ن�سبة
االنحراف متو�سط
املعياري اال�ستجابة اال�ستجابة

الفقرات

درجة
الأثر

� 26أ�شعر براحة نف�سية كبرية لدى ممار�ستي التمارين الريا�ضية.

1.06

3.48

 %68.60متو�سطة

 27ينمي االنخراط يف الن�شاطات غري املنهجية روح العمل اجلماعي.

1.14

3.74

 %72.80كبرية

 28حت�سن الن�شاطات الرتويحية من حالتي املعنوية ومزاجي.

1.93

3.65

 %71.40كبرية

1.02

3.27

 %64.40متو�سطة

1.18

3.02

 %60.00متو�سطة

1.04

2.63

 %52.60كبرية

99.

2.68

 %53.20كبرية

 33ت�ؤثر الن�شاطات غري املنهجية �إيجابياً على حت�صيلي الدرا�سي.

1.06

3.96

 %79.60كبرية

� 34أحرتم ذاتي �أكرث لأين �أ�شارك يف الن�شاطات غري املنهجية.

1.02

3.83

 %76.00كبرية

� 35أرى �رضورة زيادة الأن�شطة غري املنهجية يف اجلامعة.

1.06

3.88

 %77.60كبرية

 36ال �أهتم بالن�شاطات غري املنهجية ب�سبب الأفكار املكررة.

1.06

2.71

 %54.20كبرية

 37تهيمن الأن�شطة الرتويحية على ح�ساب الأن�شطة الأخرى.

1.08

3.35

 %67.00متو�سطة

0.40

3.45

 %69.09متو�سطة

29
30
31
32

تنمي الن�شاطات غري املنهجية التفاعل بني �شخ�صي ومهارات
التوا�صل االجتماعي.
�أ�شارك يف الن�شاطات غري املنهجية لأنها ح�سنت من م�ستوى حت�صيلي
الأكادميي.
�أرى �أن العادات االجتماعية حتد من م�شاركتي يف الن�شاطات غري
املنهجية داخل اجلامعة.
�أرى �أن العادات االجتماعية حتد من م�شاركتي يف الن�شاطات غري
املنهجية خارج احلرم اجلامعي.

الدرجة الكلية
أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

يظهر من اجلدول ال�سابق (� )7أن متو�سط اال�ستجابة يف املجالني املعريف والأدائي
كان بدرجة متو�سطة ( )%69.09( ، )%69.02على التوايل� ،أما املجال الوجداين فقد كان
كبرياً ( )0.7064و�أن متو�سط اال�ستجابة على الفقرة ( ، )16بلغ  ،%80.04وكان متو�سط
اال�ستجابة كبرياً على الفقرات (-17 -15 -25 -4 -20 -3 -14 -1 -27 -28 -26
 ، )35 -12 -8 -24 -2 -34 -29 -21 -13وتراوح متو�سط اال�ستجابة عليها من قبل
العينة ما بني ( ، )79.2 -%70وكان متو�سط اال�ستجابة متو�سطاً على الفقرات (-6 -19
 ، )10 -9 -36 -37 -30 -18 -33 -5 -7وتراوح متو�سط اال�ستجابة عليها من قبل
العينة ما بني ()%69.6 -%60.6
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د .خالد قرواني

كما �أن متو�سط اال�ستجابة كانت قليلة على الفقرات (-32 -36 -22 -23 -11
 ، )31وتراوح متو�سط اال�ستجابة عليها من قبل العينة (. )%59.8 -%52.6وكان متو�سط
اال�ستجابة متو�سطاً على املعدل العام جلميع الفقرات وبلغ .%69.09
وبذلك �أثبتت الدرا�سة ب�أن �إجتاهات الطلبة نحو لأن�شطة غري املنهجية كان معتدالً،
و�أن هناك تاثري متو�سط لإجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية على
التح�صيل الدرا�سي لهم من وجهة نظرهم.
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل:

وتن�ص الفر�ضية الأوىل على :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 =αملدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت /جامعة القد�س املفتوحة نحو
الأن�شطة غري املنهجية على حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري اجلن�س.
للإجابة عن هذه الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ( )T- testملجموعتني
م�ستقلتني لداللة الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري اجلن�س.كما يو�ضحه
اجلدول (. )8
الجدول ()8
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية
ألداة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

الدرجة الكلية
للأداة

�أنثى

ذكر

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
3.92

0.48

3.545

0.43

(ت)

الداللة

0.052 -1.953

دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05=α

يت�ضح من اجلدول ( )8ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05=αعلى الدرجة الكلية للدرا�سة تبعاً ملتغري اجلن�س ،ويرى الباحث �أن ذلك
يعود �إىل ارتفاع ن�سبة الطالبات �إىل ن�سبة الطالب يف الفرع عموما ،ويف �أو�ساط الطلبة
امل�ستجيبني من �أفراد عينة الدرا�سة �إذ بلغت .%60.6
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية:

وتن�ص الفر�ضية الثانية على :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 =αملدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت /جامعة القد�س املفتوحة نحو
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الأن�شطة غري املنهجية على حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري املهنة.
للإجابة عن الفر�ضية الثانية ا�ستخدم الباحث اختبار ( )tاو ( )t- testملجموعتني
م�ستقلتني لداللة الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري املهنة.كما يو�ضحه
اجلدول (. )9
الجدول ()9
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية
ألداة الدراسة تبعاً لمتغير المهنة

يعمل
الدرجة الكلية
للأداة

ال يعمل

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
3.36

0.365

3.52

(ت)

الداللة

0.086 -1.724 0.469

دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05=α

يت�ضح من اجلدول ( )9ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05=αعلى الدرجة الكلية للدرا�سة تبعاً ملتغري املهنة.
ويرى الباحث �أن ذلك يعود �إىل ارتفاع ن�سبة الطلبة الذين ال يعملون �إىل ن�سبة الطلبة
يف الفرع عامة ،ويف �أو�ساط الطلبة امل�ستجيبني من �أفراد عينة الدرا�سة �إذ بلغت .%77.4
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة:

تن�ص الفر�ضية الثالثة على :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 =αملدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت /جامعة القد�س املفتوحة نحو
الأن�شطة غري املنهجية على حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري العمر.
للإجابة عن الفر�ضية الثالثة ،ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري العمر.كما يو�ضحه اجلدول (. )10
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير العمر

الدرجة الكلية
للأداة

اقل من � 20سنه من � 24 – 20سنة من � 30 – 25سنة �أكرث من � 30سنة
3.4339

3.5324

واُ�ستخدم �أي�ضاً حتليل التباين الأحادي
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3.4009

()ANOVA

3.1351

ال�ستخراج داللة الفروق على

اجتاهات الطلبة في فرع سلفيت نحو األنشطة غير املنهجية
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د .خالد قرواني

الدرجة الكلية للأداة تبعاً ملتغري العمر عند العينة.واجلدول ( )11يبني ذلك.
الجدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية
لألداة تبعاً لمتغير العمر عند العينة

م�صدر التباين
الدرجة الكلية بني املجموعات
للأداة
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات
0.529

درجات
احلرية
3

متو�سط
املربعات
0.176

27.225

133

0.204

27.754

136

-

ف
0.861

م�ستوى
الداللة
0.462

دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05=α

يتبني من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 =αعلى الدرجة الكلية للدرا�سة تبعاً ملتغري العمر.
ويرى الباحث �أن ذلك يعود �إىل ارتفاع ن�سبة العنا�رص ال�شابة من الطلبة �إىل ن�سبة
الطلبة يف الفرع عامة ،ويف �أو�ساط الطلبة امل�ستجيبني من �أفراد عينة الدرا�سة� ،إذ بلغ ن�سبة
الطلبة دون �سن � 25سنة (.% )86.1
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة:

وتن�ص الفر�ضية الرابعة على :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 =αملدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت /جامعة القد�س املفتوحة نحو
الأن�شطة غري املنهجية على حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري احلالة
االجتماعية.
للإجابة عن الفر�ضية الرابعة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية.كما يو�ضحه اجلدول (. )12
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

الدرجة الكلية
للأداة

�أعزب

متزوج

�أرمل

مطلق

3.513

3.395

-

3.182

واُ�ستخدم �أي�ضاً حتليل التباين الأحادي
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الدرجة الكلية للأداة تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية عند العينة.واجلدول ( )13يبني ذلك.
الجدول ()13
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية عند العينة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.674

2

0.337

داخل املجموعات

27.080

134

0.202

27.754

136

-

م�صدر التباين
الدرجة الكلية
للأداة

املجموع

ف

1.669

م�ستوى
الداللة
0.192

دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05=α

يتبني من اجلدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05=αعلى الدرجة الكلية للدرا�سة تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية.
ويرى الباحث �أن ذلك يعود �إىل ارتفاع ن�سبة الطلبة ال ُع ّزاب �إىل ن�سبة الطلبة يف الفرع
عامة ،ويف �أو�ساط الطلبة امل�ستجيبني من �أفراد عينة الدرا�سة �إذ بلغت .%78.8
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية اخلام�سة:

وتن�ص الفر�ضية اخلام�سة على :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 =αملدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت /جامعة القد�س املفتوحة نحو
الأن�شطة غري املنهجية على حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري م�ستوى
الدرا�سة.
للإجابة عن الفر�ضية اخلام�سة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري م�ستوى الدرا�سة.كما يو�ضحه اجلدول (. )14
الجدول ()14
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير مستوى الدراسة

الدرجة الكلية
للأداة

�سنة �أوىل

�سنة ثانية

�سنة ثالثة

�سنة رابعة

3.3767

3.4787

3.5700

3.5276

واُ�ستخدم �أي�ضاً حتليل التباين الأحادي
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الدرجة الكلية للأداة تبعاً ملتغري م�ستوى الدرا�سة عند العينة.واجلدول ( )15يبني ذلك.
الجدول ()15
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
تبعاً لمتغير مستوى الدراسة عند العينة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.618

4

0.154

داخل املجموعات

27.135

132

0.205

27.754

136

-

م�صدر التباين
الدرجة الكلية
للأداة

املجموع

ف

0.752

م�ستوى
الداللة
0.558

دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05=α

يتبني من اجلدول ( )15عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05=αعلى الدرجة الكلية للدرا�سة تبعاً ملتغري م�ستوى الدرا�سة (ال�سنة الدرا�سية) .
ويرى الباحث �أن ذلك يعود �إىل ت�ساوي �أعداد و ن�سبة الطلبة يف خمتلف م�ستوياتهم
الدرا�سية تقريباً ،ف�ضالً عن �أن معظم الن�شاطات غري املنهجية للطلبة من نوع الن�شاط
ال�سيا�سي الذي يف�ضله الطلبة يف ال�سنوات الدرا�سية الأوىل يف فل�سطني ب�شكل عام.
♦

♦النتائج املتعلقة بالفر�ضية ال�ساد�سة:

وتن�ص الفر�ضية ال�ساد�سة على :ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 =αملدى ت�أثري اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت /جامعة القد�س املفتوحة نحو
الأن�شطة غري املنهجية على حت�صيلهم الأكادميي من وجهة نظرهم تعزى ملتغري نوع
الن�شاط؟
للإجابة عن الفر�ضية ال�ساد�سة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري نوع الن�شاط.كما يو�ضحه اجلدول (. )16
الجدول ()16
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير نوع النشاط

الدرجة الكلية للأداة

�سيا�سي

اجتماعي

ترفيهي وريا�ضي

ثقايف

3.5307

3.5204

3.4632

3.4614
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واُ�ستخدم �أي�ضاً ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAال�ستخراج داللة الفروق
على الدرجة الكلية للأداة تبعاً ملتغري نوع الن�شاط عند العينة.واجلدول ( )17يبني ذلك.
الجدول ()17
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
تبعاً لمتغير نوع النشاط عند العينة

م�صدر التباين
الدرجة الكلية للأداة بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

0.581

4

0.145

27.173

132

0.205

27.754

136

-

ف

0.705

م�ستوى
الداللة
0.589

دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05=α

يتبني من اجلدول ( )17عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05 =αعلى الدرجة الكلية للدرا�سة تبعاً ملتغري نوع الن�شاط.

 -20مناقشة النتائج:
با�ستعرا�ض نتائج هذه الدرا�سة يتبني �أن هناك تاثرياً وبدرجة متو�سطة الجتاهات
طلبة فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية على التح�صيل الدرا�سي لهم من وجهة نظرهم،
وبذلك اتفقت نتائجها مع درا�سة اديومو ( ، )2010ووانغ ( ، )2008والن�صار (، )2007
ولوي�س ( ، )2004واختلفت مع درا�سة العمري ( ، )2010والغبيوي (. )2005
�أما من حيث ت�أثري املتغريات الدميوغرافية على ا�ستجابة املبحوثني على فقرات
اال�ستبانة فيما يتعلق مبدى ت�أثري اجتاهات طلبة فرع �سلفيت نحو الأن�شطة غري املنهجية
على التح�صيل الدرا�سي لهم من وجهة نظرهم ،ف�إن نتائج الدرا�سة تتفق مع معظم الدرا�سات
ال�سابقة الواردة يف الدرا�سة من حيث عدم وجود تاثري الجتاهات طلبة فرع �سلفيت نحو
الأن�شطة غري املنهجية على التح�صيل الدرا�سي لهم من وجهة نظرهم يعزى ملتغريات:
(اجلن�س ،والعمر ،واحلالة االجتماعية ،ومهنة الطالب ،وال�سنة الدرا�سية)  ،كدرا�سة املعمرية
( ، )2010ومو�سى ( ، )2008والن�صار ( ، )2007واديومو ( ، )2010وموريانا ()2006
 ،ولوي�س ( ، )2004ودرا�سة وانغ ( )2008با�ستثناء متغري اجلن�س حيث اختلفت به مع
هذه الدرا�سة �إىل جانب اختالفها مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة العمري (، )2010
ومو�سي ( ، )2008والغبيوي ( ، )2005يف تاثري متغري نوع الن�شاط على اجتاهات الطلبة
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نحو الأن�شطة غري املنهجية على التح�صيل الدرا�سي لهم من وجهة نظرهم� ،إذ مل تظهر هذه
الدرا�سة �أي تاثري لنوع الن�شاط على اجتاهاتهم نحو الأن�شطة غري املنهجية وتاثريها على
التح�صيل الدرا�سي لهم من وجهة نظرهم.
ويرى الباحث �أن ذلك يعود �إىل �أن خمتلف الأن�شطة غري املنهجية تتم من خالل الكتل
ال�سيا�سية وجمل�س احتاد الطلبة ،ولذلك ف�إن اجتاهات الطلبة يف فرع �سلفيت نحو هذه
الأن�شطة تكون واحدة بغ�ض النظر عن نوعها.

 -21التوصيات:
ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج فقد �أو�صى الباحث:
�1 .1رضورة ت�شجيع الطلبة على زيادة االنخراط يف الن�شاطات غري املنهجية بانواعها

كافة ،بهدف تدعيم اجتاهات الطلبة الإيجابية نحو الأن�شطة غري املنهجية.

2 .2ت�شجيع الأن�شطة اجلماعية التطوعية للطلبة باعتبارها ن�شاطات غري منهجية
بهدف تنمية مهارات القيادة والتعاون واالعتمادعلى النف�س واحرتام الذات لديهم.
3 .3تفعيل دور �أق�سام �ش�ؤون الطلبة ،وتنويع الربامج وتوفري امليزانيات املخ�ص�صة
للن�شاطات غري املنهجية كالرحالت واملعار�ض الثقافية وغريها.
4 .4احلث على �إجراء املزيد من الدرا�سات يف فروع اجلامعة الأخرى.
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