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  الملخص

حيـث   ة،صفيمدى ممارسة طلبة جامعة القدس لألنشطة الال هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

ليات العلمية واألدبيـة المسـجلين فـي    الكتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس من 

وقد بلغ عددهم وفـق السـجالت الرسـمية لـدى جامعـة      . 2008/2009الجامعة للعام الدراسي

  .طالبا )3955(طالبة و  )4045( منهم وطالبة، طالبا )8000(القدس

عـا  وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقيـة تب  طالبا وطالبة) 319(الدراسة من عينة  تكونت

ية صفالال لألنشطةالطلبة  ممارساتلقياس  إعدادهاتبانة تم ساستخدمت الباحثة ا. لمتغيرات الدراسة

، فقد تم تعديل صياغة وآراءهموبناء على مالحظاتهم  وعرضت االستبانة على عدد من المحكمين،

باسـتخدام  تم التحقق من ثبـات أداة الدراسـة    .األداة أهدافتناسب مع تبعض الفقرات لغويا كي 

  ). 0.801(إذ بلغت قيمة الثبات لالستبانة ككل ) Cronbach Alpha(الفا كرونباخ 

مدى ممارسة طلبة جامعـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس استخدمت الباحثة

واختبـار تحليـل    T-test)( )ت(استخدم اختبـار الفرضيات  والختبار ية،صفالقدس لألنشطة الال

  .)ANOVA(ن األحادي التباي

ية كانت متوسـطة فـي   صفمدى ممارسة طلبة جامعة القدس لألنشطة الال نأالنتائج  أظهرتوقد 

جميع مجاالت الدراسة، حيث كان متوسط ممارساتهم على الدرجة الكلية في المجال االجتمـاعي  

) 2.64(الثقافي ، والمجال )2.73( ، والمجال الفني)2.94(، يليه المجال الرياضي الحركي )3.28(

 إحصـائية ذات داللة  عدم وجود فروقالدراسة  وبينت). 2.9(، وكذلك في الدرجة الكلية للمقياس 

وفي ضوء هذه . على الدرجة الكلية) الدراسي لمستوىالجنس، الكلية، ا( تعزى لمتغيرات الدراسة 

بين طلبة الجامعـات،  ية المفضلة صفالباحثة اجراء دراسة مقارنة في االنشطة الال اوصتالنتائج 

حث الجامعة الطلبة على االشتراك في االنشطة من خالل وضع برنامج لتعريف الطلبة بهذه تان و

  .االنشطة



 

 د 

 
Abstract 

  
The Extent of at Al-Quds University the students Practice of   

Extracurricular Activities 
 
This study aims at identifying the extent of the students Practice at Al-Quds 
University of extracurricular activities. The population  of the study has been 
composed of all students at Al-Quds University  from scientific and arts 
faculties who were enrolled at the university for the academic year 
2008/2009. The total number of the students  according to official records at 
the University was (8000) students, including (4045)female students and 
(3955) male sudents. 
 
The sample of the study consisted of (319)male and female students which 
was selected as stratified random way according to the variables of the study. 
The female researcher has used a questionnaire which was prepared to 
measure the students  practices for extracurricular activities. The validity and 
reliability of the questionnaire was established by appropriate ways. 
 
The researcher has used the means and standard deviations to measure the 
extent of the students practice at Al-Quds  University for extracurricular 
activities. To test the hypotheses, the female researcher has used (t-test) and 
analysis of variance test (one way ANOVA). 
 
The findings of the study showed that the extent of the students practice at 
Al-Quds University for the extracurricular activities where the means in all 
fields of study, where the average of their whole practice in the social sphere 
is (3.28), followed by motor sport sphere (2.94), and the technical sphere 
(2.73), and the cultural sphere (2.64 ), as well as the overall degree of the 
scale (2.9). The study has showed that there is no statistically significant 
differences attributed to the variables of the study (sex, college, study level) 
on the overall degree of measure. 
  
In light of these findings, the female researcher has recommended to conduct 
a comparative study in the extracurricular activities of preferred among 
university students, and that university urges the university students to 
participate in activities through the development of a program to familiarize 
students to these activities 
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  األولالفصل 

  

  مشكلتهاخلفية الدراسة و

  :لمقدمةا 1:  1

عصـر   مـن مسـمياته   أصـبح العصر الحديث بالتسارع في جميع مجاالت الحياة حيـث   تسمي

 وأيضالك نظرا للتطور التكنولوجي الذي دخل جميع ميادين الحياة الترويح وذ ر، عصاالتكنولوجي

فهو نعمة وفـر   واحدآن في  اإلنسانعلى  حيث يعتبر بمثابة نعمة ونقمة .الكمبيوتريسمى عصر 

لـة مكـان   نشـاطه وحلـت اآل   اإلنسانكونه سلب  نقمة في، ود والوقت والمالالجه اإلنسانعلى 

ترويحيـة   بأنشـطة شغل الوقـت   إلى الحاجة أمسفي  وأصبحزاد الوقت الحر لديه  مما اإلنسان

   .)1982، درويش(صيته بصورة متزنة خايجابية بناءة تعمل على صقل ش

  

 والوجدانيـة يع النواحي الجسـمية والذهنيـة   للطلبة من جم األمثلفالتربية تستهدف تحقيق النمو 

الفـرص   يـئ تهيـة  عسسة اجتماهي مؤوالروحية بما يكفل الشخصية المتزنة الكاملة، والمدرسة 

المدرسية لم تعد مجرد نشاط جسمي يسـتهدف   األنشطة أن إلى باإلضافةلتحقيق هذا النمو، وهذا 

التـي   أهدافـه وقواعده ولـه   أصولهه فنا تربويا ل أصبحت وإنماالجسم  وأعضاءتقوية العضالت 

   ).1995 محسن،(للعملية التربوية األخرىالجوانب  أهدافتتكامل مع 
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ولديه القدر المناسـب   ،وطنهو مجتمعه متحمل لخدمة اصالح اهتم بتربية الفرد ليكون مواطنكما ت

وفير التعلـيم  ت ولذلك ال بد من ،هوطن عله عضوا هاما في خدمةوالخبرات التي تج من المعلومات،

، متغيرات الحيـاة العصـرية   ةاالبتكار ومواجهعلى تنمية قدراتهم على  همتاعدلمس فراداأللجميع 

فـي   اإلفـراد هؤالء  إعدادالوسائل التربوية التي تسهم في  أهمومن ثم يعتبر النشاط الطالبي من 

البـرامج التـي    كتل أنهبويمكن التعبير عن النشاط الطالبي  .متكامال إعدادايع مراحل التعليم جم

  جزء من البرنامج  والبشرية بحيث تكونالمادية  اإلمكاناتها ل توفرالتربوية و األجهزةتخطط لها 

 أنـواع الفرص لكل منهم لممارسة  تاحةبإجميع الطلبة  إشراكمراعاة و وأهدافه الرسمي التعليمي

  .)1997 ،ييتبالث(واهتماماتهم  مع ميولهم الذي يتناسب النشاط

  

الشـباب   بإعدادتقوم  نهابل أل التعليمي،السلم تمثل الجامعة قمة الهرم التعليمي ليس لكونها نهاية و

 :جاالتـه مفمن خريجي الجامعات تنبثق قيادات المجتمع في مختلف  ،وفعال وانتماء فكرا ووجدانا

المجتمـع مسـيرة    والتي يتابع من خاللها ،واإلدارية والثقافية، والسياسية، ،واالقتصادية العلمية،

تحقق ميولهم واحتياجاتهم  ألنهاتعد المرحلة الجامعية من المراحل الهامة في حياة الشباب و .التقدم

 ،تقوية العادات السلوكية المرغوبةكما تعمل على  ،الجتماعية الحميدةاو التربوية المبادئمن خالل 

فـي   إمكانيـاتهم ثمار طاقاتهم وتاس تحدد استمراريةت ورعايتهمالشباب  االهتمام بهؤالء وعلى قدر

ل من خاللها العديد من الخبرات والمعارف التي تساعدهم في مواجهة مشاك نمفيدة يكتسبو أنشطة

  .) 2007ابوطامع، ( ةلحياة المتعددا

  

على تزويد الطالب بالمعلومات  اعد مقصوريدور الجامعات لم  أن إلى)  1988(الكردياشار حيث

ـ  أنتطوير قدراته العقلية وتنمية مواهبه العلمية بل االكتفاء ب أوحسب، ف التربويـة اتسـع    اتهففلس
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وتعتبـر مرحلـة    ،تتجزألتشمل االهتمام بالفرد كوحدة واحدة متكاملة ال  أهدافهاوتعددت  نطاقها،

المراحل التي تبلغ فيها نشاطات الفراغ ذروتها من حيث القوة  أهممن  )المرحلة الجامعية ( الشباب

كبيـر   تأثيرهذه المرحلة العمرية لها  أنكما  ع بحيث تشكل مجاال خصبا لدراسات الفراغ،والتنو

وتحدد خـالل   ففي هذه الفترة يقرر نوع التعليم الذي يختاره ويستمر فيه، ،بأكملهاعلى حياة المرء 

 عالقات المرء واتصـاالته  نع ركبيحد  إلى ولةؤمسطبيعة الشخصية التي تكون  أيضا هذه الفترة

والمهارات التي يستطيع مـن   لم تتوفر القيم الصحيحة، إذاويجب التذكر دائما انه  ،المحيط بالعالم

 اليـأس تزايد  إلى في المقابل ذلك يؤدي قد ايجابيا الحرة استغالال األوقاتاستغالل  فرادالاخاللها 

  .والعنف واألنانية

عتباره يمد الطالب بخبرات خارجيـة ذات  في العملية التعليمية با اهام ايعد النشاط الطالبي جزءو

 :النشاط) 1987(خلف وقد عرف ،في التفكير أسلوبه إلثراءكبيرة  قيمة في حياته و يعطيه فرصا

 ميـرة عويرى  أهداف عدة أوالمتعلم في سبيل تحقيق هدف الجهد العقلي و البدني الذي يبذله  بأنه

وهذا ال  ،ه ذاتييعن اختيار وبدافع وتوج لبةشارك فيها الطي أنشطةالطالبية  األنشطة أن )1998(

 ته للمتعلم وتوجيهـه، بل هو تنظيم لدور المعلم من حيث استثار ،ني سلبية المعلم وفعالية المتعلميع

حالـة   إلـى فقـط  المتعلم فتنقله من حالة التلقي  شخصيةجميع جوانب نمو  األنشطةحيث تتضمن 

  .)2007 ،وسالعيدر( التفاعل وااليجابية

معترفا بها عندما ساد المفهوم الواسع للمـنهج   وأصبح األنشطة أهمية يدكلتأ األصوات علت دولق

النشـاط   وأصـبح لجزء من البرنامج المدرسـي الكلـي   ) خارج المنهج ( األنشطةالذي يتضمن 

 أصـبح من مجاالت التربية والتعليم في المدرسة والبيئة المتعلقة بها، كما  أساسياالمدرسي مجاال 

خدمة المـواطنين فـي   م رسالته في تربية طالبه، وتعليمهم ماط واجبا مهما يقوم به المعلم ليتالنش

   ).1993رضوان،  أبو(للمنهج والكتاب امحيطهم، واعتبر النشاط امتداد



 

   5

ي يتعلموا ك الطالبية التي توفرها لطلبتها باألنشطةوتبدي مؤسسات التعليم العالي اهتماما واضحا 

تحدده المساقات، فقد سعت مؤسسات التعليم  لذيعديدة خارج المنهج الرسمي اويمارسوا مهارات 

على كل مظهر من مظاهر حياة طلبتها خالل السنوات التي يقضونها في الحرم  التأثير إلىالعالي 

ولهذا فقد نوعت هذه المؤسسات  .التي توفرها لطلبتها األنشطةمن خالل  التأثير، ويتم هذا الجامعي

   الطالبية لتشمل مناحي تتوافق مع اكبر قدر ممكن من رغبات وقدرات واهتمامات ةاألنشطمن 

   ).1991طناش، ا(الطلبة الموجودين في الحرم الجامعي

  

الفـراغ   أوقاتالعمل و فيتغييرا جذريا  الحديثكما احدث التطور الصناعي و العلمي في العصر 

وظهر وقت الفـراغ   ،في عمله اإلنسانيقضيه  عالقتهما بالترويح فقد قل الوقت الذيفي وبالتالي 

التـرويح زيـادة    أهمية أبرزتالحديثة في هذا العصر التي  التغيراتيمكن تجاهله ومن  بشكل ال

جعـل   إلـى الهائلة التي تـدفع   عدادباألالسكان وما يعقب ذلك من تكدس المدن و المدارس  عدادأ

الترويحيـة   األنشطةب المالعب وحجرات تعمل فترتين يوميا وبناء الصفوف على حسا المدارس

 األنشـطة لوقت فراغهم في ممارسة  فرادااليق فرص استثمار يكل ذلك يساهم في تض، والحدائق

   ).1978خطاب، (الترويحية 

  

المختلفة بوضوح من حرص هـذه  يم لالطالبية في الجامعات ومؤسسات التع األنشطة أهميةوتبدو 

الفراغ عند الطلبة اسـتثمارا فـاعال وموجهـا     أوقاتاستثمار و إدارةالجامعات والمؤسسات على 

ة وبالتالي رفـد المجتمـع   حاجات الطلب إشباعيهدف بالضرورة تحقيق مطلبين هامين يتمثالن في 

  ).1991طناش، ا(القادر على استيعاب متطلبات العصر ومقتضيات الحضارةبالشباب 
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الطالبيـة، ويقـول جـون     األنشطةبرامج  هدافأالفراغ استخداما حكيما من  أوقاتاستخدام  أن 

الطلبة ليميزوا بين النشاط  بإرشادالفراغ وذلك  أوقاتنولد مفهوما جديدا الستخدام  أنيجب " ديوي

دور بـرامج   تـأتي  ،ومن هناذي يخصب حياتهم وتلك البرامج التي ال تساعد على نموهمالمفيد ال

   ).1993رضوان،  أبو( فراغهم استخداما مفيدا وقاتأعد على استخدام االمختلفة والتي تس األنشطة

  

الصلة ما بين الجسم والعقل لذلك اهتموا بالجسم الكتسابه اللياقة البدنيـة   أهميةالمسلمون  أدركلقد 

النفسي واالجتمـاعي، وقـد حـث     أوالترويحي  أوالصحي  أوللغرض العسكري  ذلك أكانسواء 

اهللا مـن المـؤمن    إلى وأحب خيرالمؤمن القوي " قوله على ذلك ل)صلى اهللا عليه وسلم( الرسول

يهتم بالتربية البدنية ويمـارس  ) صلى اهللا عليه وسلم(وكان النبي محمد  ".وفي كل الخير الضعيف

في مسابقات  وشارك النبي )صلى اهللا عليه وسلم( النبي محمدركانة صارع  إنضروبها فقد روي 

ارمـوا بنـي   : على الرماية وشجع المسلمين عليها فقالولقد حث الرسول الجري والخيل واإلبل، 

   ).2001والخولي،  درويش(كان راميا أباكمفان  إسماعيل

  

ايجابيا وفعاال  تأثيراالتعليم العالي يؤثر  إن إلىكل من بيرتستون، وبراييل، وسامبسون  أشارولقد 

فائـدة وبالتـالي    ذات بأنشطة الفراغ لديهم أوقاتمعيين على كيفية استثمار افي مساعدة الطلبة الج

والفنيـة والترويحيـة   الرياضـية منهـا    األنشـطة حفز دوافعهم من اجل االشتراك في مختلـف  

الكامل  اإلعداد علىتعمل  أخذتوان متطلبات التعليم العالي تعددت وتنوعت بحيث  واالجتماعية،

 خ التربوي النفسي واالجتماعيالخالق من خالل العناية بالمنا يالتفكير العلمعلى  مللطلبة وتدربيه

   ).1988الكردي،(المحيط به داخل الجامعة
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من الظواهر وبذلك يمكن اعتبار التـرويح   ابغيره تتأثريعد الترويح ظاهرة اجتماعية توثر و كما 

 حيث يرى وجيه .ومن ثم التفوق الدراسيفي عملية التحصيل الدراسي  رةؤثالم الجوانبجانبا من 

مـن النـواحي النفسـية     دعلى الفر ة الترويح بشكل ايجابي له مردود ملحوظممارس نأ )1990(

ان و، بأكملهـا  بويـة بالعملية التر ويتأثروقت الفراغ يوثر  راستثما نأكما  .والبدنية واالجتماعية

لـدى   التربية الحديثة باستثمار وقت الفراغ اهتمام إن"ثم يضيف  ،يكون ممتعا أنالتعليم كله يجب 

البحـث  رغوب فيها مثل حب الـتعلم و مواالتجاهات االيجابية ال القيمجعله مسلحا ببعض التلميذ ي

وهذه الجوانب توثر بدورها في عملية التعلم بشكل عام ومـن ثـم    اإلبداعوالقدرة على  واالطالع

   ).2004السدحان، (تحصيل الدراسي والتفوق الدراسيال

  

بشكل عام والتحصـيل   األنشطةابية بين ممارسة وجود عالقة ايج إلىمن الدراسات  دعديالوتشير 

هذا مرتبط بارتفاع مستوى الطموح لدى الفئة الممارسة للنشاط  إن )1985(ويقرر علي  الدراسي،

 الطالب الذين يشاركون فـي  أن إلى) 1998(شحاتةوالى توافر ما يسمى بالدافعية لالنجاز ويشير 

من المتفوقين دراسيا ويتمتعون بنسب ذكاء  وإنهم يمياألكاديكون لديهم قدرة على االنجاز  ألنشطةا

وتفاعل اجتماعي ولديهم القدرة على المثـابرة عنـد    مرتفعة ويتسمون بروح قيادية وثبات انفعالي

الطالبية من الوسائل التي يمكن استخدامها لتدعيم الحيـاة السـوية    األنشطةتعد و .بإعمالهمالقيام 

بتخصيص  األنشطة تهتم بتلك بدأتامعات في مختلف دول العالم لذلك نجد الكثير من الج للطالب

، نالسـدحا ( الدراسـة   أوقـات في غير  مزاولتهاوتشجع الطلبة على  ،ساعات في اليوم الدراسي

2004(.  
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لمـا   ضروري انه إال األحيان اغلبتحقيقه لكسب مادي في  من رغمبالوقت الفراغ  أن ويالحظ 

تهيئته لمتابعة العمـل  وتجديد الفرد  إلىوذلك يؤدي ، واالستجماميصاحبه عادة من شعور بالمتعة 

 أشـكالها شغل وراحة وهي علـى تعـداد    أوالحياة بين جهد ولعب  ألوان تعاقبوهكذا  ،من جديد

ذات  األبحـاث  أكـدت وقد  ،عادت بفائدة على الفرد والمجتمع استخدامها أحسن إذا أهدافهاوتنوع 

الترويحية كوسائل للتقليـل مـن التـوتر العصـبي      لألنشطة ادفراألعلى ضرورة مزاولة  الصلة

  .)1991مي،يكد(العمل و الدراسة في اإلرهاقوالنفسي الناتج عن 

  

 وإهمالهـا العلميـة   الشـديد بالمـادة   مهااوكثرت االنتقادات الموجهة لمنهج المواد الدراسية الهتم

 بـدأت لهذه االنتقـادات   ل لهم، ونتيجةلحاجات المتعلمين وميولهم واهتمامهم وتحقيق النمو المتكام

متعددة  بأنشطةمحاوالت لبناء مناهج محورها المتعلم نفسه، تركز على ميوله وتشجعه على القيام 

   ).1996الشافعي، ( تحقق له تنمية المهارات واكتساب الخبرات

  

 وأصـبحت يـة،  اليوم جانبا مهما من العمليـة التربو  يأخذاالهتمام بالنشاط المدرسي الالصفي  إن

العملية التربوية اليوم شمولية تكاملية، ال تقتصر على ما يتم تدريسه في الصف، وال على الجهـد  

على الوسائل المساندة للعملية التعليمية وحدها، كما لم تعد العملية التربويـة   أوالذي يبذله المعلم، 

تربويـة، واالجتماعيـة   مشاركة المؤسسات ال إلىذلك  تجاوزت، بل سالتدريحصرا على قاعات 

   ).1999باطايع، ( وتثقيفية إعالميةمن بيت وناد ووسيلة  األخرىوالثقافية 

وخاصة تلـك   ةصفيالال باألنشطةالبحث في الجوانب ذات الصلة  أهميةيتبين  من العرض السابق

 وتأتي في حياتهم الجامعية، فراغهم أوقاتتشغل قسطا وافرا من  ألنهاالتي تتعلق بطلبة الجامعات 

بارزة  أهميةية لها صفالال األنشطةن ال ةيصفالال األنشطةممارسة  مدى ف علىهذه الدراسة للتعر
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استكماال للدراسات التي بحثت في هذا هذه الدراسة  وتأتي التربوية األهدافتساعد في بلوغ  الكونه

  .الموضوع

  

  مشكلة الدراسة  2 : 1 

ية لصـف ا األنشـطة تركيز العملية التربوية علـى   خالل عمل الباحثة في مجال التدريس وجدت 

ية تتيح للطالب صفالال األنشطةممارسة  أن ، حيثأهميتهاية بالرغم من صفالال لألنشطة وإغفالها

يتبادلوا الخبـرات مـع المدرسـين     أنمشاركتهم خالل ينمو مواهبهم حيث يستطيع الطلبة من  أن

 إكسـابه  إلـى  ذلك لطالب بالمعرفة فقط بل يتعدىال يقتصر على تزويد اوالطلبة، ودور الجامعة 

  .الخبرات المباشرة

هو احد الجوانب المهمة في العملية التربوية، فان تنفيذه بشكل صـحيح   ةيصفالالالنشاط  أنوبما  

العمليـة   أركـان الطالب من  أنا مبو .العملية التعليمية التربوية وأهداف أهدافهيساعد على تحقيق 

الكثيـر مـن    وإكسابهية تقوم بدور فعال في تطوير قدرات الطالب صفالال نشطةاأل، فان التربوية

 البـديوي، ( جمعيات النشاطات المختلفة فـي الجامعـة   إلىه لخبرات التي تتم من خالل انضماما

2006.(   

الحاجـة لمثـل هـذه     أمس في را النشغال الطالب الجامعي بالدراسة لفترة زمنية طويلة فهوونظ

 إضافةخارجه وذلك من اجل تجديد حيويته و نشاطه  أمكانت داخل الحرم الجامعي  سواء األنشطة

مـدى  عـرف علـى   تللظهرت مشكلة الدراسـة   هنا منو ،ل شخصيته من جميع جوانبهاصق إلى

 األسئلةعن  لإلجابةوتحديدا جاءت هذه الدراسة ، يةصفالال لألنشطة طلبة جامعة القدس ممارسة

   :يةلالتا
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  الدراسة أسئلة 3 : 1

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

   ؟ يةصفالال لألنشطة طلبة جامعة القدس مدى ممارسة ما :السؤال األول

  ية؟صفما أهم ممارسات طلبة جامعة القدس لألنشطة الال: السؤال الثاني

يـرات  ية بـاختالف متغ صـف لألنشطة الال طلبة جامعة القدس ممارسة هل تختلف: السؤال الثالث

  ؟)السنة الدراسية، الكلية ،لجنس(

  

  فرضيات الدراسة 4:  1

فرضيات صفرية الختبارها عند مستوى الداللـة   إلىعن سؤال الدراسة الثالث تم تحويله  لإلجابة

  :كما يلي) α =0.05(اإلحصائية 

طلبـة   في ممارسـة ) α =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .1

 .لجنسا إلىتعزى  يةصفالال لألنشطة قدسجامعة ال

طلبـة  في ممارسـة  ) α =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  .2

  ).أدبيةعلمية، ( الكلية إلىتعزى  يةصفالال نشطةلألجامعة القدس 

طلبـة   في ممارسـة ) α =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .3

، ثالثـة  ثانيـة،  ،أولـى  ( المستوى الدراسـي  إلىتعزى  يةصفالال نشطةلأل سالقد جامعة

 ).رابعة

 

 



 

   11

  الدراسة  أهداف 5:  1

 اتتبعـا لمتغيـر   يةصـف الال طلبة جامعة القدس لألنشطة تحديد مدى ممارسة إلىالدراسة  تهدف

ية صفالال األنشطة أهمالتعرف على  إلى الدراسة تكما هدفالدراسي، لمستوى الجنس، والكلية، وا

   .من وجهة نظرهم جامعة القدس إطارالفعلية القائمة في 

  

  الدراسة  أهمية 6: 1

مـدى  تحديـد   وله وه التطرق الباحثة تالموضوع التي حاول أهميةمن  الدراسة أهميةتنبثق 

    .يةصفالال نشطةلأل طلبة جامعة القدس ممارسة

علـى   العـالي  التعليمعات في فلسطين والجام ىالقائمين علتساعد هذه الدراسة  أنمن الممكن 

 األنشـطة جنـب مـع    إلىجنبا  األكاديميةالهادفة التي تدعم المسيرة  يةصفالال األنشطةتوفير 

   .يةصفال

كما يمكن أن تساعد الدراسة الحالية من خالل ما تحويه من أدب تربـوي ودراسـات سـابقة    

أن تنير للباحثين الطريق في عمـل  ية صفوما توفره من فكر تربوي حول األنشطة الال ونتائج

  من األبحاث ذات الصلة دالمزي

 األنشـطة علـى مسـتوى    هاؤإجراالتي تم  األولىهذه الدراسة تعتبر من المحاوالت  أنكما 

   .إضافية أهميةعطي الدراسة سيفي جامعة القدس وهذا  يةصفالال
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  محددات الدراسة  7:  1

  

  :ةالدراسة على المحددات التالي تصرتاق

من العـام الدراسـي    األولجامعة القدس الفصل  في سالبكالوريو على طلبةه الدراسة هذ أجريت

2008/2009.  

 هـذه الدراسـة   ألغراضخصيصا  من قبل الباحثة أعدتالتي  باألداةنتائج هذه الدراسة  تتحدد 

  . نتائج مختلفة إلى تقود أنمغايرة  بأدواتلدراسة ا إجراءويمكن عند 

   .مجتمع الدراسة من خاللها تمثيل تمفي جامعة القدس و األدبيةكليات العلمية و لد ااعتماتم 

  

   الدراسة مصطلحات 8 : 1

 تعلمي ال تحكمه المقررات الدراسية ذات الطابع الرسمي، /هو نشاط تعليمي :  ةيصفالال األنشطة

التـي   تلخبرااوتعزيز التربوية  األهدافتحقيق بعض  إلىرمي يو يمارس خارج الصف، أويتم 

   ).1998عميرة، (يحصل عليها الطالب داخل الصف الدراسي

  :مجاالت أربعةتكونت في مجملها من  أداةباستخدام  إجرائياوقد عرفتها الباحثة 

   .مجلة القسم التخصصية، معارض علمية، كتابة القصة :الثقافيالنشاط 

  .رحالت، أعمال تطوعية، زيارة األقارب: النشاط االجتماعي

  .التمثيل الشعبية، نالرسم، الفنو الموسيقى، :النشاط الفني

   .أي نوع من أنواع الرياضة ككرة القدم، تنس الطاولة، السباحة: النشاط الرياضي
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هي الكليات التي تضم كلية المهن الصحية والعلوم والطب البشـري والهندسـة   : الكليات العلمية

  .لقدسالموجودة في جامعة ا األسنانوالصيدلة وطب 

والحقوق والتربية واالقتصاد والتجارة والدعوة  اآلدابهي الكليات التي تضم كلية  :الكليات األدبية

  .الموجودة في جامعة القدس الدين وأصول
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  لفصل الثاني ا

  

  النظري اإلطار 2. 1

  

  بقةالدراسات السا 2. 2
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  الفصل الثاني

  

  بقةوالدراسات السا النظري اإلطار

  

  :اإلطار النظري 1: 1: 2

   يصفلمحة عن النشاط الال

 1920باالنتشار منذ بداية القرن العشرين حيث بدا االهتمام بها عـام   يصفالنشاط الال نشأة بدأت

النشاط الالصفي في  وإدارةمن وضع مقررا دراسيا خصص لتنظيم  أولويعتبر البروفسور فروبل 

ـ النشاط الالصفي هو كل ما يقوم  أن )1984(الديب ذكر  كما ).1989موسى، (  1917عام  ه ب

بينمـا تـرى دائـرة المعـارف     . تعليمية سبق تحديـدها  أهدافالطالب من اجل تحقيق  أوالمعلم 

هها وتتناول كل يالمدرسة وتوج بإشرافالتي تنفذ  البرامج تلك بأنها: الالصفية األنشطة األمريكية

الالصفية هي مجموعـة مـن    األنشطة أن إلى) 1983(تويشير بركا. ما يتصل بالحياة المدرسية

البرامج التي تنظمها المؤسسات التعليمية ليكون برنامجا متكامال مع البرامج التعليمية ويقبل عليـه  

  .تنمية خبرات الطالب إلىيؤدي ذلك النشاط  أنتربوية على  أهدافالطالب برغبتهم وتحدد له 

من المفردات وينقسم هذا النشاط الى مجالين هما  ام كثيرالنشاط يض أنفترى ) 1999( الحسن اما

ات الدراسية بصورة مباشرة والمجـال  رالنشاط المصاحب للمقررات الدراسية وهو ما يخدم المقر

   .المصاحبة وأنشطتها الثاني هو النشاط الالصفي المكمل للمقررات الدراسية
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  :يصفتعريف النشاط الال 2: 1: 2

التعليمي وينخرط فيه الطالب حسب ظمه المدرسة ليكون متكامال مع البرنامج هو البرنامج الذي تن

نمـو خبـرة الطالـب     إلىيؤدي  بحيثوخارجه  الصف غرفة تربوية داخل اأهدافميولهم ويحقق 

شمل الممارسات التـي  تو .اوقدراته واتجاهاته التربوية واالجتماعية المرغوب فيه هوتنمية مواهب

التربويـة   األهـداف تحقيـق   إلـى  البرنامج يهدفكما الدراسي  فج الصيقوم فيها الطالب خار

ويرى  .فالصغرفة داخل  ةبلويساعد على تطوير الخبرات التي يحصل عليها الط االمرسومة له

مجموعة من الخبرات المربية التـي تعطيهـا المدرسـة     النشاط الالصفيبان  )1992(العصيمي

ساعدتهم على النمو المتكامل والشـامل ويقصـد فيهـا    لطالبها داخل المدرسة وخارجها بهدف م

سلوك المتعلم وتعديله بجوانبه المعرفيـة والمهاريـة   تقوية  التي تساهم في البناءة الخبرات المربية

يتضمن مناشط ال صفية وهي الخبرات التي يمر فيهـا   بأنهوتعرف السويدي النشاط  .والوجدانية

السـويدي،  (وتمارس خارج غرفـة الصـف    األهدافد المتعلم وتقوم على برنامج مدرسي محد

1997(   

  

  وفوائدها الالصفية األنشطة أهداف 3: 1: 2

شخصـية  من العملية التعليمية ولها دور واضح فـي بنـاء    اأساسي اية جزءصفالال األنشطةتعتبر 

 سـالمية اإل باألخالقواالقتداء بسيرة السلف الصالح والتحلي الكثير من الخبرات  وإكسابه بالطال

واالستفادة ي يساعده على ارتياد المكتبة باستمرار صفممارسة الطالب للنشاط الال نأالحميدة، كما 

البحوث وتنمية قدراته الكتابية والتعبيرية وتنمية الذوق الفني لديه مما يساعده على  إعدادمنها في 

الدافع القوي لديه للمشاركة  يجادإوتحفيزه  إلىوالخطابة ويحسنهما ويؤدي هذا  اإللقاءالتدرب على 
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ية مـن خـالل تكـوين العـادات     صفالال األنشطة أهميةتظهر و .في المسابقات الثقافية المختلفة

 تربويا وصحيامنها الطالب ويستفيد . النفسية واالجتماعية لبةوالمهارات، فهي عالج لمشكالت الط

في التعليم  للدافعية اقوي امصدربر تساعد على تنمية مواهب وميول الطالب وتعت أنهاكما . اوجسمي

على النمو الجسمي للطالب عن طريـق مشـاركته فـي     يصفالال د النشاطويساع. داخل الصف

مثـل ركـوب الخيـل والسـباحة      السمحة اإلسالميةثت عليها الشريعة ح التيالرياضية  األنشطة

. مواهب المكبوتـة لديـه  ال وإظهارالالصفية يجد الطالب الفرصة لتحقيق  األنشطة، ومن والرماية

دعم الوعي الـديني   إلى ةيصفالال لألنشطةانضمامه  أثناء الطالب إليهاوتتيح الدورات التي ينتمي 

 األساسـية ية لدى الطالب الكثير من المهارات صفالال األنشطةوتطور . واالجتماعي والمهني لديه

المنافسات الثقافية التي تجري بـين   في كالتقارير واالشترافي حياته التربوية والعملية مثل كتابة 

وترسيخ ما اكتسبه  تأصيلمن خالل العمل على تدعم خبرات الطالب  أنهاكما . المدارس المختلفة

   .)2006 البديوي،(الطالب في الصف

  

  : يةصفالال األنشطة 4:  1:  2

  : الثقافية األنشطة :أوال

تي ترتبط بتنمية المهارات واالرتقـاء بـالحس   البالغة للنشاطات الثقافية ال األهميةعلى الرغم من 

ت النامية اويظهر هذا في المجتمع .المرتبة التي تليق بها إلىاالهتمام بها لم يصل أن  إال :والذوق

  الترويحية التي تمارس في وقت الفراغ  األمورفي سلم  متأخراالثقافية مركزا  األنشطةحيث تحتل 

العلمـي   البحـث  الطاقات الفكرية للطالب، والتـدرب علـى   إطالقالثقافية على  األنشطةوتعمل 

مهارات االتصـال   وإكسابهواالطالع بهدف تكوين بنية ومنظومة معرفية وفكرية متوازنة للطالب 

  .)1987والحيارى،  سما وزر( والمجتمع الذي يعيش فيه نهاأقروالتعامل االيجابي مع 
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 أصـبح  اإلعالملى الثقافة العالمية، فمن وسائل لتسهيل الحصول عوقد كرس العلم الحديث طاقاته 

يطلـع علـى ثقافـات     أن اإلنسانالعالم قرية صغيرة، وبواسطة نافذة االنترنت الصغيرة يستطيع 

الكتابة والندوات والمنـاظرات وحلقـات البحـث     أن إلى وباإلضافة .إبداعاتهاالشعوب ومختلف 

هناك بعض االتجاهات التي تـرى بـان الراديـو     نأ إالالثقافية  األنشطةوالتلفزيون من  مذياعوال

 أحسنما  إذاهامتان  وسيلتان فأنهماوبالرغم من ذلك . سلبية ووسيلة لقتل الوقت أنشطةوالتلفزيون 

 إضافاتمشاهدة البرامج الجيدة والمفيدة التي تكسب الفرد  أونحو االستماع هما استخدامهما وتوجيه

   .)1999 حسين،(جديدة في معارفه ومعلوماته

  

  :األنشطة الثقافية تتضمن ما يلي

وسائل اللقصص والروايات والصحف والمجالت والكتب وغيرها من امثل قراءة : القراءة •

  .المطبوعة

تعتبر الكتابة وسيلة هامة من وسائل التثقيف والتعبير ويمكن تشجيع الكتابة كنشاط : الكتابة •

 .ترويحي

 .المحاضرات والندوات وحلقات النقاش •

  ).2001إبراهيم، وغولي، (ذاعة المسموعة والمرئيةاإل •

  

   :الفنية األنشطة: ثانيا

يطلق علـى شـتى   " ومولر فرينفلس" "انايوسنت" "سيدني كولفن"  أمثالعلماء الجمال  رأي الفن في

جمالية من اجل المتعة المسـتقلة عـن أي منفعـة     اثأرتتولد منه  أنضروب النشاط الذي ينبغي 
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حين يحققها غيره  عمالاألتلك  تأمل أون اللذة التي يستشعرها المرء من مشاهدة م وأيضا ،مباشرة

 به عدد ال يستهان به من الفالسـفة  أوصىولعظم الفوائد الناجمة عن النشاط الفني فقد  .من الناس

   ).1982درويش، ( ي على الكثير من القيم التربويةووالمفكرين التربويين كنشاط خالق ينط

  

فان النفس وهي البعد الثالـث لإلنسـان    ،فكر إلىوالعقل يحتاج  ،غذاء إلىلجسم يحتاج فإذا كان ا

نموا متوازنا بحيث ال يطغـى   اإلنسانتهذيب من خالل األنشطة الفنية حتى ينمو  إلىتحتاج كذلك 

، وان ممارسة األنشطة الفنية ترتبط بالمستويات الثقافية والمهنيـة واالقتصـادية   خرآجانب على 

، األثريـة الفنية الرحالت، وزيارة المعارض، والمتاحف، والمنـاطق   األنشطةومن ، اطا وثيقاارتب

  ).1985علي، (ا والتلفزيونية، والتصوير، والموسيق اإلذاعيةومتابعة البرامج 

  

  : الفنية ما يلي األنشطةوتتضمن 

  .التمثيل والمسرحيات •

  .السمر والمنوعات •

والغزل والحفر على الخشب ج يوالنس والرسمصال وتحتوي على الصل ةالتشكيليالفنون  •

  .والنجارة وأشغال الشمع وشغل اإلبرة

  .والغناء االموسيق •

   ).2001 ،براهيمإوغولي (التعبير الحركي •

  الفنية  لألنشطةالعامة  ألهدافا

 بأفكارتنمية قدرات الطلبة على التذوق الفني للقيم الجمالية للفنون والعمل على تطويرها  •

  .مبتكرة
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   .واالبتكار لإلبداعتدريب الحواس على االستخدام غير المحدود واالتجاه  •

  .العمل الفني مزاولةتنمية الجانب العاطفي والوجداني عن طريق  •

  . تنمية العمل الجماعي وتنمية روح التعاون بين الطلبة •

  . النافعة األعمالوالحكم على  الرأي إبداءمهارات  إكساب •

  .الفنية النافعة األعمال إنتاجي الفراغ ف أوقاتاستثمار  •

  ).2007عبد الحميد،(تعميق روح االنتماء للوطن والمجتمع •

  

  االجتماعية األنشطة :ثالثا

االجتماعية تلك الخبرات ذات الطابع الترويحي التي تمارسها الجماعات المختلفـة   باألنشطةيقصد 

حية التي تعتمـد علـى الجماعـة    والبرامج التروي. واأللفةفي جو محاط بالسعادة وروح الجماعة 

 نهماأقرعلى طبيعتهم وبين  األشخاصكمصدر لها هي من انجح البرامج، لقدرتها على التعامل مع 

  ). 1987، والحيارى سوزرما(  وذويهم في جو اجتماعي محبب

ية، ، واالحتفال بالمناسبات االجتماعية والعائلاألسريةويتمثل النشاط االجتماعي في تبادل الزيارات 

  )1985، علي(واضحا  إقباالكبار السن يقبلون على هذا النشاط  أنوقد اتضح 

حقال خصبا لتكوين العالقات االجتماعية، ودافعا قويا لالتصال بين الطلبة  وتعتبر المرحلة الجامعية

ة العالقة بين الطلبة من جهة والهيئـة التدريسـي   ألهمية إضافةوالكليات المختلفة، في الكلية ذاتها 

حث الطلبة على بكفيلة  )سنوات  أربعلمدة ( ، فمرحلة الدراسة الجامعية أخرى ين من جهةلوالعام

   ).1999، حسين(عالقات اجتماعية ايجابية ومتوازنة إقامة
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  :االجتماعية ما يلي األنشطةوتتضمن 

ـ   أوالمدرسة  أوالحفالت العامة والخاصة في المنزل  •  المـيالد  بأعيـاد ص تالعمـل وتخ

 المـآدب حفالت  أوذكرى  إحياء أو األعياد أوالتخرج  أوالتعارف  صية او حفالت الشخ

  .والوالئم

 للكبار والصغار وأمسياتالتراث القديم  وإحياءحفالت منوعة فيها الرقص الشعبي  •

 .البهلوانية األلعاب وحفالتالموسيقى  أو واألناشيدحفالت ترفيهية كسهرات الغناء  •

كالخيالـة   األنشـطة اب والمهرجانات الخاصة لنوع مـا مـن   المهرجانات وحفالت الشب •

 .والمعارض وغيرها

واأللعاب الجماعية والحركية واأللعاب الترويحيـة أو  االجتماعية كالعاب التعارف  األلعاب •

 ).2001، وإبراهيمغولي ( الغنائية

  

  الرياضية  األنشطة :رابعا

كبرى في  أهميةج الترويح لما يتميز به من في برام األساسية األركانيعتبر النشاط الرياضي من 

في التنمية الشاملة للشخصـية مـن النـواحي البدنيـة      أهميته إلى باإلضافةالمتعة الشاملة للفرد 

والنشاط الرياضي ال ينشط الجسم فحسب بل انه يحرك العقـل والـنفس   . والصحية واالجتماعية

كثيـر مـن   الكسـل ويزيـل عنـه     عأنـوا لفكر والوجدان حيث انه يخلص الطالب من انعش وي

ممارسة النشـاطات   أنودلت معظم الدراسات على  مشاركا، أنساناحراف كما يخلق منه صوراالن

العنيفة، وان نسبة قليلة تفضل قضاء بعض الوقـت   األنشطةتقل بين كبار السن خاصة الرياضية 

  )1985علي،(في المشي والتجوال
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ائل الترويحية البريئة الهادفة التي تسهم بدرجة كبيرة فـي  الرياضة تحتل مكانة بارزة بين الوس إن

تحقيق الحياة المتوازنة والتخلص من حدة التوتر العصبي، وذلك الن الفرد حينما يسـتغرق فـي   

تبعا لذلك قبضة التوتر التي تشـد   ىتراخته وتالرياضي الحركي يترك همومه ومشاكل حيا األداء

ـ    أنن ويذكر عن كـورت . طوال اليوم أعصابه ث تغيـرات بيولوجيـة   دممارسـة الرياضـة تح

غـولي وإبـراهيم،   (جا وتفاؤال واحتماال للضغط النفسيابتها أكثروسيكولوجية لدى الفرد وتجعله 

2001.(  

  

  : إلىرياضية لا األنشطةوتقسم 

   األثقالوركوب الخيل ورفع  كالسباحة والجري والرمي والغطس: الفردية األلعاب

  .مصارعةوالمنازالت كالمالكمة وال بأنواعهاالعاب المضرب ك: الثنائية األلعاب

  .)1999، حسين(ككرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الماء: الجماعية األلعاب

  

  العامة للنشاط الرياضي  األهدافمن 

  .رياضية المختلفةال لألنشطةالمهارات الحركية و لسليمابالقوام  الصحة والعنايةاالهتمام ب •

  .بالروح الرياضية والسلوك القويم االهتمام •

 عبـد الحميـد،  ( لكل مرحلةتنمية الصفات البدنية لدى التالميذ في ضوء الخصائص العمرية  •

2007.(  

عديـدة  تربوية  أهدافاالنشاط الطالبي يحقق  إنحال فان الواقع يؤكد على  أية وعلى 5:  1:  2

  :باالتي) 1988(ويلخصها راشد أهميتهايؤكد على  امم
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  النشاط الطالبي الجامعي وتحقيق الصحة البدنية : والأ

، والرياضة البدنيـة تعمـل علـى تحقيـق الصـحة      الطالبية كالكشافة األنشطةمعينة من  أنواع

 األسـس تمد الجسم بمعلومـات عـن    فإنهاتدرب الجسم وتنميه،  األنشطة أنالبدنية،وعالوة على 

  .من الحوادث ، والوقايةاألولية واإلسعافاتالعلمية للصحة، 

  

   النشاط الطالبي الجامعي وتنمية العالقات االجتماعية: ثانيا

الطلبة بالمهارات والخبرات من خالل الجماعات المختلفة، حيث يكتسبون النشاط الطالبي  يزود

  .الخلق القويم أساسصفات من شانها تنمية العالقات االجتماعية السليمة على 

  

   ة القدرة عل االعتماد على النفسالنشاط الطالبي وتنمي: ثالثا

التي في هؤالء الطلبة االعتماد على النفس نتيجة للمواقف العديدة والمتنوعة  يينمي النشاط الطالب

   .األنشطةتتطلبها 

  

  : النشاط الطالبي الجامعي واستثمار وقت الفراغ : رابعا

 الهدف،تخدم هذا  أنشطةاك وهن .الفراغ تستثمار وقالطالبية ا لألنشطةالتربوية  األهدافمن 

  .الثقافية واالجتماعية واألنشطةالرياضة المختلفة،  كأنواع

  النشاط الطالبي الجامعي واكتشاف المواهب : امساخ
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على اكتشاف مواهب الطالب وقدراتهم وصقل تلك المواهب يعمل النشاط الطالبي في الجامعة 

  . الوظيفي أوواالستفادة منها وقد يكون منطلقا للتحديد المهني 

  

  للتعلم الذاتي والمستمر األساسيةالنشاط الطالبي الجامعي وتنمية المهارات : سادسا

 التيللتعلم الذاتي والمستمر، وخاصة  األساسيةما ينمي بعض المهارات  األنشطةنجد في بعض 

  .في المناقشات المفيدة كالتقارير واالشتراوكتابة  والمراجع،تتضمن قراءة الكتب 

  :التالية األهدافتحقيق  إلىالطالبية  األنشطةى وتسع

روح االنتماء والـوالء للـوطن،    وتأكيد، ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية واالجتماعية لدى الطلبة

 وإتاحةنها، يتوجيه الطالب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسو

الفرصة  وإتاحةتعامل معها لتحقيق مزيد من التفاعل واالندماج، الفرصة للطلبة لالتصال بالبيئة وال

القدرة على البحث واالبتكار، وتنمية االتجاهات نحو  سابتوإكالعلمي  األسلوبللطلبة للتدرب على 

الفـراغ فـي النـافع     بأوقـات تقدير العمل اليدوي واحترام العاملين، وتوجيه الطلبـة لالنتفـاع   

  )2007عبد الحميد، (.والمفيد

  

  : إلىالطالب  أنشطةوتنقسم  6 :1 :2

التي يقوم بهـا   األعمالفي مجمل  الصف يتمثل النشاط داخل: نشاط داخل غرفة الصف  - أ

عـرض ومناقشـة   : األعمالومن بين هذه  لدراسيا صفهم إطارطلبة الصف الواحد في 

داخـل   ئطمجلـة الحـا   وإعدادوالعلمية التي يعدها التالميذ،  األدبية والبحوثالملخصات 

مجموعات عمل تقوم كل مجموعة بعمل معين، والمشاركة في  إلىالصف، وتقسيم الطلبة 

 .للصف ةوالتنظيمي اإلداريةالجوانب 
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يقوم الطلبة بهذا النشاط خارج الصف الدراسي داخل المدرسة : نشاط خارج غرفة الصف - ب

 أوالفنيـة،   تربيـة واللتربية الرياضية ا أومثل تكوين جماعات مختلفة، كجماعة المسرح، 

 .الثقافية المختلفة األنشطة

تمثل في الخدمات االجتماعية داخل المجتمع المحلي الذي تتواجـد  ي: نشاط خارج المدرسة - ت

المشاركة في فعاليـات   أوالخدمة العامة  أوالمعسكرات  أوفيه المدرسة كحمالت التوعية 

   ).2007د الحميد، عب( والرحالت بانواعها واحتفاالت عامة

  

   الالمنهجية األنشطةدور الطالب في تنفيذ  أهمية 7: 1: 2

ية وذلك الن جميـع  لصفا األنشطةعن دور  أهميةية بالنسبة للطالب ال تقل صفالال األنشطةدور  

العديد من  أشارتوقد . التربوية األغراضتحقق العديد من  يةصفالم واألنشطةية صفالال األنشطة

دور الطالب في تنفيـذ مثـل هـذه     أهمية إلىية صفالال األنشطة في مجال أجريتالدراسات التي 

ية تخدم صفالال األنشطة نأالى  تأشار التي) 1998( عميرةومن هذه الدراسات دراسة . األنشطة

عات الدراسية التي لـم يتمكنـوا مـن    الطالب لبعض الموضو مناقشةالمقرر الدراسي من خالل 

فتـرة   أثنـاء وجود الوقت الكـافي   إلىذلك  ويرجع. راسيالد فدراستها في الص أثناءاستيعابها 

ـ  أثناءيكون محدودا  ذيية والصفالال األنشطةمزاولة  وكـذلك فـان   . ففترة الدراسة داخل الص

والتمثيـل   اإللقاءيستطيعون من خالله  بحيث اكبرفيه  الطلبة ن حرية نبايمتاز  يصفالنشاط الال

   .على الطالب وخبرته الحياتيةة تعتمد صفيالال األنشطةوان  .األموروالمحاكاة لبعض 

 الفراغ بما يعود عليهم بالنفع، كما انه يشجعهم أوقاتعلى استغالل  لبةي الطصفويعين النشاط الال

ية على ربط المادة الدراسية بالحياة، صفالال األنشطةوتساعد . موتطوير مهاراتهعلى تنمية ميولهم 

في التخفيف من الضغوط النفسية واالجتماعية  ةبللتي تساعد الطالوظيفة الترويحية ا إلى باإلضافة
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فـي  الطالب الـذين يشـاركون    إن إلىوتشير الدراسات . مفي حياته ونهاوالدراسية التي يواجه

لتقـاء  لالالفرصـة   اح لهم وتت. ية يصبح لديهم اهتمام مضاعف بالمواد الدراسيةصفالال األنشطة

ي بالنسـبة للطـالب   صـف ومن مميزات النشاط الال .ختلفةفي مدارس م آخرينبطالب ومعلمين 

نمـي  ي أنـه لقراءات الحـرة كمـا   االفراغ وتنمية المعارف عن طريق  أوقاتالمشاركين استثمار 

 أنـواع للطالب حرية االختيار مـن  و. مهارات القيادة وفيها الحرية المطلقة للطالب لالشتراك فيها

ـ   والتي تشتمل النشاط الالمنهجي المتعددة البـديوي،  ( ةعلى مجاالت متنوعة تتفق وميـول الطلب

2006.(   

  

  الالمنهجية  األنشطةفي تنفيذ  األسرةودور  مدور المعل أهمية 8: 1:  2

على النشاط الذي يتفق  اإلشرافويكون دوره في مجال النشاط المدرسي  ارئيس ايلعب المعلم دور

 وأيضـا  ،النشاط ومهامه في المدرسـة  أهدافمع تخصصه وعقد االجتماعات مع الطلبة لتوضيح 

لرائـد   اهناك دور أن ي، كماصفوالمهام التي يؤديها النشاط الال وإدارتههناك دور لمدير المدرسة 

المختلفة في المدرسة، ومسئوليته فـي تنفيـذ    األنشطة أنواععن تنفيذ  والؤمسالذي يعتبر  النشاط

   .)2006 البديوي،( علمية أسسلى عالنشاط في مدرسته  أوجه

في تنمية مواهب واهتمامات الطـالب   األسرةالتي كان عنوانها دور  )1996( سعادة وفي دراسة

ـ  ادور لألسرة أن إلىالدراسة  أشارتحيث رسي دج النشاط المفي المشاركة في برام فـي   امهم

   .لمينمتع وأالم األبالتي يكون فيها  األسرةالنشاط الالصفي وخاصة في للمشاركة ا أبنائهتشجيع 

  

  الالمنهجية األنشطةلمشاركة في ا على دور المجتمع في تشجيع الطالب 9:  1:  2
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ية صـف الال األنشطةتعمل  إذية، صفالال األنشطةفي تحفيز الطالب للمشاركة في  مهم للمجتمع دور

على توجيه الطالب لتحسين البيئة وتجميلها وتزويده بالمعرفة الصحيحة عن طريق المحاضـرات  

 لمجتمعاالمحيطة ب األخطارللوقاية من  األساسية على تزويد الطالب بالقواعد أيضا، وتعمل فيةالثقا

عن طريق  الشأنفي هذا  ردور كبي وللمساجدعن طريق االهتمام بالبرامج التربوية الهادفة، وذلك 

يطـة  توعية الشباب من جميع المخـاطر المح  إلىوالتي تهدف  هاالمحاضرات العلمية التي تقام في

مـن  في المجتمـع  الطالب للمشاركة في الخدمات العامة  تشجيع في يصفويساهم النشاط الال بهم،

خالل تقديم الخدمات الصحية واالسعافية ومساعدة ذوي الحاجـات الخاصـة والقيـام بزيـارات     

يربط بين موضـوعات الـدروس    أنويستطيع المعلم والطالب  .اجتماعية مثل زيارة المستشفيات

ي صـف الالالطالب من خالل النشـاط   ويتعلم .ية وبين مواقف الحياة المختلفةصفالال ةواألنشط

لبـديوي،  ا( المجتمـع  أفـراد القدرة على التعامل مـع  منها من الصفات االجتماعية المفيدة  اكثير

2006(.  



 

   28

  مقومات النشاط التربوي  10: 1 :2

 مبـادئ علـى   زةمرتكقومات تحقيقه للجوانب التربوية للمنهج الدراسي وما تتضمنه من م -

  .الحنيف اإلسالميالدين 

 .تركيزه على الجوانب العقلية والجسمية للطالب حسب مرحلته العمرية واستعداده وميوله -

يكون المقياس الحقيقي للنشاط التربوي مدى تفاعل الطالب واسـتفادته منـه تربويـا     أن -

 .وتعليميا

ية وبين التربية كركيزة عملية لتحقيق العلم العلم األسستكامله بين المعرفة المرتكزة على  -

 .خبرة والفعاليات االجتماعية القيمةوال

عبـد  (االستثمار الموجه للفراغ لدى الطلبة بما يرسخ العادات البناءة ويبعدهم عن السـلبية  -

   ).2007, الحميد

  

ى جوانب النمـو المختلفـة   الترويح المختلفة علألنشطة  التأثيرات أهم 11:  1: 2

  : ردللف

بانتظـام   ) الترويح الرياضي أو البدنيوبخاصة الترويح (الترويح أنشطة  يوجد لممارسة العديد من

تلـك   ألهموفيما يلي توضيح األنشطة االيجابية على النمو العضوي للفرد المشارك في  التأثيرات

   :التأثيرات

  التأثيرات الفسيولوجية: أوال

 أداءالبعد عن النمط البدين وذلـك مـن خـالل    الحصول على القوام المعتدل والرشيق و -

  .األلعابالتمرينات البدنية وممارسة بعض 
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رفع كفاءة عمل الجهازين الدوري والتنفسي حيث يتكيف معهما مع متطلبـات المجهـود    -

زيادة حجم عضلة القلب وقوتها، والمحافظة على المعدل الطبيعي لكل  إلىالبدني ما يؤدي 

 .ادة السعة الحيوية للرئتينزيو من النبض وضغط الدم

 آالمزيادة مرونة وكفاءة مفاصل الجسم وزيادة حجم العظام وتحسن كفاءتهـا ومعالجـة    -

 .المفاصل والظهر

التخلص من الطاقة الزائدة عن احتياجات الفرد، مما يسهم في تحقيق االسـترخاء البـدني    -

 .هوحيويتوالعصبي للجسم وتجديد نشاطه 

 اإلرهاقالتخلص من  إلىتؤدي الترويح  أنشطةممارسة  أني حيث الوقاية من التعب الذهن -

 .وتجديد النشاط وحيوية الفرد

في العمل مما يتيح له فرصة زيادة دخله المادي ومـن   إنتاجهزيادة قدرة الفرد على زيادة  -

 .أفضلوتوفير مستوى معيشي وحياة  األساسيةحاجاته  إشباعثم 

مـن   اإلقاللل الدموية وذلك من خال واألوعيةالقلب  بإمراض اإلصابةمن احتمال  اإلقالل -

الدموية، وكـذلك مـن التـوتر النفسـي      األوعية جدرانالبدانة ومن ترسب الدهون على 

  .)2001وإبراهيم، غولي (مراضاألاإلصابة بتلك  والعصبي الذي يعد عامال من عوامل

  

  : االجتماعية التأثيرات: ثانيا

البدنية والفسيولوجية على الفرد، فـان   التأثيراتترويح العديد من الأنشطة  أوجهلممارسة  أنكما و

  : التأثيرات ألهماالجتماعية عليه، وفيما يلي توضيح  تأثيراتها أيضااألنشطة لتلك 
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فـي  وذلك من خـالل المشـاركة    رائهمآواحترام  اآلخرينتنمية القدرة على التفاهم مع  -

  .األفرادبين  اآلراءاالستماع وتبادل الثقافية التي تعتمد على الحوار و األنشطة

تنمية القيم االجتماعية المرغوبة، كالتعاون واحترام القـانون واحتـرام الغيـر واحتـرام      -

 .اآلخرينوخدمة  المواعيد

في جماعات الهوايات  أوعب لتكوين وتوطيد الصداقات وذلك من المشاركة في جماعات ال -

 .فراداألمما يتيح الفرص للتعارف وللتقارب بين 

الشعور باالنتماء والوالء للجماعة وذلك من خالل العمل على مشـاركة الجماعـة فـي     -

 الفرد، إليهاوالعمل على التعاون في تحقيق اهداف الجماعات التي ينتمي  األنشطة

 أوقـات في مجال الترويح فـي   وذلك من خالل اللقاءات التي تتم اإلنسانيةتنمية العالقات  -

غـولي  (العديـد مـن المناسـبات االجتماعيـة     إحيـاء ة فـي  الفراغ وكذلك المشـارك 

  ).2001وابراهيم،

  

   :النفسية التأثيرات: ثالثا

على كل مـن الجوانـب البدنيـة والفسـيولوجية      التأثيراتالعديد من  األنشطةمختلف  ارسةملم

وضـيح  على الجانب النفسي له، وفيما يلي تتأثيراتها  األنشطةلتلك  أيضاواالجتماعية للفرد، فان 

  : التأثيراتتلك  ألهم

، مما األنشطةالفرد على المشاركة في  إقبالتحقيق السرور والسعادة في الحياة من خالل  -

  .تااللتزاما وأعباءتخلصه من عناء العمل  إلىيؤدي 
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الهوايات مما يسهم في تحقيق الرضـا النفسـي   وبالميول والدوافع المرتبطة باللعب  إشباع -

 .للفرد

الترويحيـة   األنشطةتوازنه النفسي من مشاركته في  وإعادةنفعالية للفرد تنمية الصحة اال -

 من التوتر النفسي ومن درجة القلق وحدة االكتئاب لديه،  اإلقالل أوالتي تسهم في تخلصه 

وبخاصـة   األنشـطة عن طريـق   إشباعهاخالل  نم التخلص من الميول العدوانية وذلك -

ـ الريان المشاركة فـي  الرياضية، حيث يمكن الفرد م األنشطة القتاليـة كالكراتيـة    تاض

 الدوافع أوبهذه الميول  واإلعالءالتسامي  إلىمن الرياضات، مما يؤدي  وغيرهاوالجودو 

 األنشـطة فـي  الخوف نتيجة المشاركة الناجحـة للفـرد    نوالتحرر متنمية الثقة بالنفس  -

وإبـراهيم،  غولي (فعه نحوهادوا وإشباعالترويحية، منها المشاركة في المنافسة والمغامرة 

2001(.  
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  سات السابقة الدرا 2:  2

في عملية البناء المتكاملة للمتعلمين، وقد  ية الرديف الهام للنشاطات المنهجيةصفالال األنشطة تشكل

موقة من قبل الباحثين والتربويين، حيث صـدر الكثيـر مـن    ية مكانة مرصفالال األنشطةاحتلت 

التي تتناول هذا الموضوع في محاولة جادة الستثمار وقـت الفـراغ    واألجنبية الدراسات العربية

  . بشكل ايجابي يحافظ على توازن الفرد ويسهم في بناء شخصيته جسميا وعقليا واجتماعيا وانفعاليا

تجدد النشاط وتساعد على  فإنهاالراحة واالستجمام  تسبب أنها إلى باإلضافةية صفاالنشطة الال إن

ية تلبي رغبات وميول صفالال لألنشطة، وقد وضعت الدول برامج باألفرادة المنوط باألعمال القيام

التعليميـة الـدنيا    المؤسسـات ، وذوي االحتياجات الخاصة والنساء وقطاع الشباب في نسلا كبار

 واإلحسـاس كالشعور مع الجماعة واالنتمـاء   األفرادعليا من اجل تعزيز القيم االجتماعية لدى لوا

   ).1999، حسين(نةالمواطب

فقد تـم عرضـها بحسـب    وفي ضوء اطالع الباحثة على الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع 

  :األتيحداثتها بالشكل 

  العربية الدراسات :أوال •

   األجنبيةالدراسات : ثانيا •

  

   الدراسات العربية :أوال 2:2:1

الرياضية لالتحاد  األنشطةعيقات تنفيذ م إلىالتعرف  إلى هدفت بدراسة )2007( طامع أبوفقد قام 

تحديد االختالف في درجة المعيقـات   إلى إضافة الفلسطيني، الرياضي في مؤسسات التعليم العالي

 اسـتخدم ق من ذلـك  قوللتح .تبعا لمتغيرات الجنس ونوع السكن ونوع المؤسسة وتبعية المؤسسة
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 .ومشرفة ارياضي امشرف )48( لبالغ عددهممجتمع الدراسة ا أفرادتم تطبيقها على  استبانهالباحث 

 أن أظهرتكما  %)76( إلىلدرجة الكلية للمعيقات كانت كبيرة وبنسبة وصلت ا أنالنتائج  أظهرت

 إلـى بدرجة كبيرة وبنسبة وصلت  األولالمعيقات المتعلقة بممارسات االحتالل جاءت في الترتيب 

 دواكبر عن، من الذكور اإلناثت اكبر عند درجة المعيقات كان نأ أيضاالنتائج  وأظهرت %)89(

الباحـث   وأوصى .ميةوؤسسات الخاصة منها عند الحكموكانت عند ال الجامعات مقارنة بالكليات،

وضـرورة تقـديم    تعزيز روح التحدي والصمود ضد ممارسات االحـتالل،  أهمهابعدة توصيات 

المادية الالزمة لتنفيذ البرامج  مكاناتاإلوالعمل على توفير  لالعبين والالعبات، ةالتشجيعيالحوافز 

  .الرياضية

  

الطالبية بفـرع   لألنشطةالتعرف على الوضع القائم  إلىالتي هدفت ) 2007(دراسة العيدروس آما

وتحديد نقاط القـوة   األنشطةتلك  التخطيط لممارسة وأسلوب ا،وأهدافهالقرى،  أمالطالبات بجامعة 

الدراسة من طالبات  ةاختيار عينتم . التخطيط، والتنفيذ: توييوالضعف في البرامج المنفذة على مس

 بإعـداد قامت الباحثة . القرى المستوى الثامن من مختلف التخصصات بطريقة عشوائية أمجامعة 

 رأيالطالبات في النشاط الطالبي بالجامعة والثانية لمعرفـة   راءآلمعرفة  األولى، تاستبياناثالثة 

عضـوات هيئـة    رأية في النشاط الطالبي بالجامعة، والثالثة لمعرفـة  الطالبي األنشطةمشرفات 

: أهمهـا عدد من النتائج مـن   إلىالتدريس في النشاط الطالبي في الجامعة، وقد توصلت الدراسة 

 اإلمكاناتالطالبية، كما بينت النتائج عدم توفر  األنشطةعزوف معظم الطالبات عن االشتراك في 

الطالبية، فضال عن انـه ال   األنشطة، والمكان المناسب لممارسة ألدواتوا، األجهزةالالزمة من 

   .المتخصصات األنشطةمن مشرفات  الكافييتوفر العدد 
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درجة ممارسة مديري المدارس  على تعرفال إلىهدفت  التي )2007(دراسة حمادنة والقضاة  أما

المدرسية، في ضوء متغيرات  طةاألنشبرامج  إلدارةالحكومية ومديراتها في تربية قصبة المفرق 

تكون مجتمع الدراسة من جميـع مـديري المـدارس الحكوميـة     . الجنس والمؤهل العلمي للمدير

مديرا ومديرة، وبلغ ) 132(ومديراتها في مديرية التربية والتعليم لتربية قصبة المفرق وبلغ عددهم 

ئية حسب متغيرات الدراسة، ولجمع العشوابالطريقة مديرا ومديرة، تم اختيارهم ) 67(حجم العينة 

مجال التنظيم احتل  إنالنتائج  وأظهرت. بعد التحقق من صدقها وثباتها استبانهالبيانات تم استخدام 

 الثالثـة، ، بينما احتل مجال التنفيذ المرتبة الثانية، واحتل مجال التخطـيط المرتبـة   األولىالمرتبة 

 إحصـائية النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  أظهرت ، كمااألخيرةواحتل مجال التقويم المرتبة 

   .تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي

  

التعرف على دور معلمي العلوم الشـرعية بمدينـة    إلىهدفت  دراسة )2006(  البديوي ىوأجر

التعرف  إلى أيضاكما هدفت . الالصفية في المدرسة المتوسطة والثانوية األنشطةالرياض في تنفيذ 

 أداةوكانت . من وجهة نظر معلمي العلوم الشرعيالالصفية  األنشطةدور الطالب في تنفيذ على 

وقد استخدم الباحث النسب المئوية . من صدقها وثباتها والتأكد بإعدادهاقام الباحث  استبانهالدراسة 

ـ   رواختباوالمتوسطات الحسابية ومعامل الثبات واختبار تحليل التباين  در شيفيه للكشف عـن مص

 إلىاسة روقد توصلت الد. الفروق بين متغيرات الدراسة والتي هي العمر والمؤهل العلمي والخبرة

الالصفية جزء من مهام ومسؤوليات معلم  األنشطةمهمة تنفيذ  إن: أهمهاعدد من النتائج والتي من 

لمي علـى دور  للمؤهل الع تأثيرنتائج التحليل انه يوجد  أظهرتكما . العلوم الشرعية في المدرسة

بالنسبة لمتغيـري العمـر    تأثيربينما ال يوجد الالصفية  األنشطةمعلمي العلوم الشرعية في تنفيذ 

 سبكـالوريو المعلمين الذين يحملون  أن إلىكما بينت نتائج الدراسة . والخبرة في مجال التدريس
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الذين  اقرأنهممن  أكثرابي من كلية العلوم االجتماعية لديهم اتجاه ايج سوبكالوريومن كلية التربية 

التربية والتعليم نحو معلم العلوم الشرعية في  لوزارةمن كلية المعلمين التابعة  سبكالوريويحملون 

 أنمعلمي العلوم الشرعية يؤكدون علـى   أن إلىنتائج الدراسة  وأشارت .الالصفية األنشطةتنفيذ 

   .الالصفية بالمدرسة طةاألنش من الطالب يحرصون على المشاركة في تنفيذ اكثير

  

البيئية الالصفية وذلك من خالل  األنشطةمعرفة واقع  إلىدراسة هدفت ) 2005(بلوخ  أجرتكما 

وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلة الثانوية في مدارس مديرية تربية عمان الثانية للعـام الدراسـي   

) 27(للـذكور مدرسـة   )23(، وقد تكونت عينة الدراسة من خمسين مدرسة منها 2005/ 2004

فروق ذات داللة  عدم وجودنتائج الدراسة  وأظهرت .استبانهولجمع المعلومات تم تطوير . لإلناث

   .البيئية الالصفية تعزى لجنس المعلمين األنشطةلواقع بين تقديرات المعلمين والمعلمات  إحصائية

  

التـرويح الـذي    ين نـوع التعرف على العالقة ب إلى تدراسة هدف )2004( نالسدحا أجرىكما 

 اقتصرت الدراسة على الطالب الذين يدرسـون فـي الصـف    .يمارسه الطالب والتفوق الدراسي

النتائج وجود تباين بين الطالب المتفـوقين   بينتو ،)811(عددهم الثالث الثانوي بمدينة الرياض و

جود عالقـة ايجابيـة   و إلى إضافةالتي يمارسونها فوقين في المناشط الترويحية متالوالطالب غير 

سـتخدام  التفوق الدراسي ومنها نشاط االطالع والقراءة والكتابة ونشاط االترويحية و األنشطةبين 

الترويحيـة   تالسلوكياوجود عالقة سلبية بين  إلىكما انتهت الدراسة  .بالكمبيوتر األلعاببرامج 

 أولصيد والمعاكسات بالهاتف وممارسة ا المقاهي العامة إلىوالتفوق الدراسي وهي نشاط الذهاب 

   .األسواقفي 
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على دور المعسكرات التربوية فـي تنميـة   التعرف  إلى هدفت التي )2003(وفي دراسة عبد اهللا 

علـى دور المعسـكرات    أيضـا كما هدفت التعـرف   .االجتماعية لدى طالبات الجامعة المسئولية

وتكونت عينـة  . تدريس وطالبات الجامعةهيئة ال أعضاءالترويحية في توطيد الصلة بين  التربوية

طالبة من قسم تربية الطفل كلية البنات جامعة عين شـمس وطبـق علـيهم    ) 130(الدراسة من 

مقياس المسئولية  الدراسة من أدواتتكونت . )مباشرة هالمعسكر وبعدقبل ( المقياس القبلي والبعدي

هيئـة   أعضـاء ي توطيد الصـلة بـين   ف االجتماعية ومقياس دور المعسكرات التربوية الترويحية

في تنمية  اايجابيا للمعسكرات التربوية الترويحية دور أن إلى النتائج وأشارت. التدريس والطالبات

ـ   أنايضـا  النتـائج   وأشـارت المسئولية االجتماعية لدى طالبات الجامعة  ة للمعسـكرات التربوي

   .والطالباتالتدريس هيئة  أعضاءفي توطيد الصلة بين  اايجابي االترويحية دور

   

مـن   اإلسالميةبعنوان واقع النشاطات التربوية الالصفية في التربية )" 2003(وفي دراسة الزغول

الكشـف   إلىهدفت الدراسة . العليا واقتراح مشروع لتطويرها األساسيةوجهة نظر طلبة المرحلة 

ثر كـل مـن   امعرفة  إلىدفت ، كما هاإلسالميةعن واقع النشاطات التربوية الالصفية في التربية 

وتكونت عينة  .الجنس، وموقع المدرسة، ومستوى الصف في درجة ممارسة النشاطات: متغيرات

 بإعـداد طالبا وطالبة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيـث قـام   ) 300(الدراسة من

وجود فروق ذات داللة النتائج  وأظهرت. اإلسالميةخاصة لقياس واقع النشاطات التربوية  استبانه

كمـا  . اإلنـاث ممارسة النشاطات تعزى لمتغير الجنس لصـالح   فيعند مستوى الداللة  إحصائية

ممارسـة النشـاطات    في عند مستوى الداللة إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج  أشارت

ـ  إحصـائية وجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج  أشارت كما. تعزى لموقع المدرسة د مسـتوى  عن

   .الداللة تعزى لمستوى الصف لصالح الصف الثامن
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في الممارسـات الترويحيـة لـدى     األسرةدور توجيه "بعنوان ) 2003( دراسة نالسدحا ىوأجر

اقتصرت . األبناءفي الممارسات لدى  األسرةالتعرف على دور توجيه  إلىهدفت الدراسة " األبناء

لصف الثالث الثانوي فـي المـدارس الثانويـة بمدينـة     الدراسة على الطالب الذين يدرسون في ا

وقد استخدم الباحث . من مجموع الطالب%) 11(ويمثلون اطالب) 1082( الرياض وبلغ مجموعهم

في توجيه األبناء  باءاآلاألمهات تفوقن على  أن إلىوقد انتهت الدراسة . االستبانة لجمع المعلومات

ذات داللة إحصائية فـي طبيعـة    اهناك فروق: ئج اآلتيةالدراسة النتا وأظهرتفي مجال الترويح 

الترويحية بين الطالب الذين يتلقون توجيها من أسرهم، والطالب الذين ال يتلقون توجيها  األنشطة

فـي   إحصائيةفروق ذات داللة  كهنا أن من أسرهم في مجال الترويح، كما أظهرت النتائج أيضا

والطالب الـذين ال يتلقـون    أمهاتهمين يتلقون توجيها من مكان ممارسة الترويح بين الطالب الذ

ال يوجد فـروق ذات داللـة    انه توجيها من أمهاتهم في مجال الترويح، كما أظهرت النتائج أيضا

، والطالب الذين ال آبائهمإحصائية في مكان ممارسة الترويح بين الطالب الذين يتلقون توجيها من 

   .ال الترويحفي مج آبائهميتلقون توجيها من 

  

استقصاء اثر األنشطة الفنية لطالبات المرحلة التأسيسية  إلىدراسة هدفت ) 2001(وأجرى الحيلة 

في تنمية تفكيرهن أالبتكاري من خالل تفعيل دروس التربية الفنية، تكونت عينـة الدراسـة مـن    

) 53(لث األساسي طالبة والثانية من الصف الثا) 50(شعبتين إحداهما من الصف الثاني األساسي 

للتفكير أالبتكاري حيـث أظهـرت    سالبحث الصورة الشكلية لمقياس توران أداةطالبة وقد كانت 

طالبات الصف الثاني األساسـي علـى    أداءالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

) رونة، واألصالةلطالقة، والما( عناصرهو) الصورة الشكلية( اختبار القدرة على التفكير أالبتكاري
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طالبـات الصـف الثالـث     أداءبين متوسط  إحصائيةذات داللة  فروق وجودو .ولصالح الطالبات

الطالقـة،  ( وعناصـره  ) الصورة الشـكلية ( أالبتكاريعلى اختبار القدرة على التفكير  األساسي

تربية الفنية ضرورة تفعيل دروس ال إلىالباحث  أشار قدو .تاالطالب ولصالح )واألصالةوالمرونة، 

   .األخرىواالهتمام بها كبقية المواد الدراسية 

  

الترويحية لدى  واألنشطةالفراغ  أوقاتالتعرف على  إلى هدفتالتي  ) 2001(السخن  دراسةوفي 

 ونوع ،لألسرةومعدل الدخل الشهري  ،اإلقامةومكان  واثر متغيرات الجنس األردنيةطلبة الجامعة 

الفـراغ   أوقـات على  يالمدرسوالتحصيل  السنة الدراسية الدراسية،و ،)ةأدبي علمية،(الدراسة كلية

وقد تكونت  في داخل الجامعة وخارجها، األردنيةالترويحية التي يمارسها طلبة الجامعة  واألنشطة

يقوم بها الطـالب   أنشطةوجود  إلىنتائج الدراسة  وأشارت ،و طالبة اطالب )400(عينة الدراسة 

الطالبـات فقـد    أما، )النشاط الرياضي، لعب الورق، الجلوس في المقهى: (هيمن الطالبات  أكثر

وبينت الدراسـة  ). مذياعالمنزلية، واالستماع لل باألعمالالمطالعة، القيام (ى الطالب في لتفوقن ع

، )النشاط الرياضي، الجلوس في البيت، الجلوس في المقهى( أنشطةتفوق طلبة الكليات العلمية في 

   ، )المنزلية باألعمال، والقيام التلفزيونالمطالعة، ومشاهدة ( أنشطةفي  األدبيةة الكليات وتفوق طلب

بين متغير السنة الدراسية وبـين ممارسـة    إحصائيةوجود فروق ذات داللة  أيضاوبينت النتائج 

متوسط سـاعات الفـراغ    إنوبينت نتائج الدراسة وقضاء وقت الفراغ لصالح طلبة السنة الثانية، 

 معظـم الطلبـة   أنوجدت الدراسة و ،اتساع) 3 -2(بين  هو األردنيةاليومي لدى طلبة الجامعة 

الفـراغ فـي    أوقـات في المنزل والجامعة وان الطالبات يمارسن  الفراغ أوقات أنشطةيمارسون 

 )% 39( أنوجدت الدراسـة  ، ومن الطالبات أكثرطالب في النادي والمقهى والشارع لوا المنزل،
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كرة القدم وكرة السلة والعاب الـدفاع عـن    أنشطةوالطالب يمارسون  نة تمارس النشاط،من العي

   .من الطالبات اللواتي يمارسن المشي وكرة اليد والتمرينات السويدية أكثرالنفس 

  

 األنشـطة دراسة بعنوان تقويم واقع الخبرات التربوية المرتبطة ببـرامج  ) 2001(العتوم  وأجرى

هدفت الدراسة . للمرحلة الثانوية بمدارس محافظة جرش من وجهة نظر الطلبة الرياضية الالصفية

الرياضية الالصـفية، وتقـويم محتـوى     األنشطةالمرجوة لبرامج  األهدافتقويم واقع تحقق  إلى

" دور مدرس التربية الرياضية إلىالتعرف  إلى باإلضافةالتربوية المرتبطة بتلك البرامج  الخبرات

متـه لطبيعـة   ءاستخدم الباحث المنهج الوصفي لمال .األنشطةوتنفيذ برامج تلك  إدارة أثناء"القيادي

مـن مجتمـع الدراسـة     وطالبةطالبا ) 580(هذه الدراسة، ولقد اشتملت الدراسة على عينة قوامها

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية؛ بغرض جمع البيانات المتعلقة بمجتمـع  ، والذين األصلي

وقـد  . فقد استخدم الباحث االستبيان، وقد تم التأكد من صدق األداة وثباتها قبل تطبيقهـا  الدراسة

التربيـة   سمحتوى الخبرات التربويـة، دور مـدر   األهداف،( تقويم مجاالت  أنأظهرت النتائج 

قد تحققت بدرجة كبيرة، بينما مجال الصعوبات قد تحقق بدرجة متوسـطة،   )" القيادي"الرياضية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقويم الصعوبات التي تواجـه   إلىارت الدراسة كما أش

   .الجنس، والمستوى الدراسي: تنفيذ برامج تلك األنشطة الرياضية لدى الطلبة تعزى لمتغيري

  

الالصفية فـي رعايـة التلميـذات     األنشطةتحديد دور  إلىالتي هدفت ) 2000(دراسة بنجروفي 

تكـون مجتمـع الدراسـة     .سعوديات في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر تربويـة الموهوبات ال

من المعلمات التربويـات فـي    األولىمعلمة وتكونت عينة الدراسة من فئتين، الفئة ) 12775(من

عينـة   إجمـالي لفئة الثانية من الموجهات في رئاسة تعليم البنـات، وبلـغ   وا ،االبتدائيةالمرحلة 
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 نبـا النتائج  وأظهرت .تالمعلوماستخدم الباحث االستبانة لجمع اوقد  .الفئتينمن ) 442(الدراسة

الالصفية في رعاية التلميذات في المرحلة االبتدائية بشكل عـام والتلميـذات    األنشطةدور  أهمية

بـين معلمـات    إحصائيةاللة عدم وجود فروق ذات دالنتائج  وأظهرت، الموهوبات بشكل خاص

فيما يتعلق بادوار المعلمة المناسبة لرعاية التلميذات  األهليةمعلمات المدارس المدارس الحكومية و

 األنشطةن هناك فروقا واضحة في بعض أب أيضاالنتائج  وأظهرت، الموهوبات بالمرحلة االبتدائية

الكمبيوتريـة   األلعابالالصفية فيما يتعلق بمدى مناسبتها للطالبات وبين مدى توافرها بالفعل مثال 

علـى   الدراسة بالعمـل  أوصتفقد %). 24(بينما هي متوفرة بالفعل بنسبة  %)77(بنسبة ةاسبمن

تساعد على اكتشاف ورعاية التالميذ والتلميـذات فـي    أنوطرائق عملية من شانها  آلياتابتكار 

  .المرحلة االبتدائية

  

الالصـفية  الكشف عن واقـع النشـاطات التربويـة     إلىبدراسة هدفت ) 2000(كما قامت السالم

وأهميتها في المدارس الحكومية من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا في سـتة مجـاالت   

النشاط الفني والثقافي والعلمي والرياضي والرحالت المدرسية والكشافة والمرشدات والنشاط : هي

ف على التطوعي واالجتماعي، ومعرفة اثر كل من متغيرات الجنس وموقع المدرسة ومستوى الص

طالبا وطالبة، واستخدمت الباحثـة  ) 636(أهمية ممارسة النشاطات وقد تكونت عينة الدراسة من 

 وأظهرت .المنهج الوصفي، حيث استخدمت استبانه خاصة لقياس واقع وأهمية النشاطات التربوية

النشـاط العلمـي،   ( النشاطات تعزى لمتغير الجنس علـى المجـاالت   ألهميةالنتائج وجود فروق 

النشـاط الثقـافي   ( ، في حين لم توجد فروق على مجاالت )والنشاط الرياضي، والنشاط التطوعي

   ).والفني ونشاط الرحالت المدرسية، ونشاط الكشافة والمرشدات

  



 

   41

ـ  أثناءالترويحية المفضلة  األنشطةعلى التعرف  إلىهدفت التي ) 1999(دراسة حسين ماا  تالوق

ونـوع   الجـنس، ( ثر متغيراتأطنية في نابلس، والتعرف على الحر عند طلبة جامعة النجاح الو

للتعرف علـى العوامـل    وإضافة، )والمعدل التراكمي اإلقامةالكلية، والمستوى الدراسي، ومكان 

 األنشـطة تفضيال لممارسة  األماكن وأكثر، األنشطةالمعيقة والعوامل المشجعة لالشتراك في هذه 

تم اختيارها باالعتمـاد علـى متغيـري    عينة عشوائية طبقية  الدراسة على إجراءوتم  .الترويحية

، وتـم  واآلدابطالبا وطالبة من كليات العلوم والهندسة والتربيـة  ) 900(نمؤلفة مالجنس والكلية 

لقيـاس   أقسـام الدراسة المكونة من عـدة   أداةكما تم تطبيق  ،لالستبانة اإلحصائيالتحليل  إجراء

  .رستها والعوامل المشجعة والعوامل المعيقة على ممارستهامما وأماكنالترويحية  األنشطة

النشـاط  ( الترويحية تفضيال لدى الطلبة كانت على مجاالت األنشطة أكثر أن النتائج أظهرتوقد 

  ، بينما كانت درجة التفضيل قليلة على المجال لفني وقليلة )الخالء وأنشطةالثقافي، و االجتماعي،

العوامـل المشـجعة علـى     أكثـر وان  .ع ومجال النشاط الرياضيجدا على مجالي هوايات الجم

وان العوامـل   .يليها قضاء الوقت الحر يليها اكتساب اللياقة البدنيـة االشتراك هو الميل والرغبة 

والمجتمع، بينما العوامـل  هي العوامل التي تتعلق بالجامعة  األنشطةالمعيقة في اشتراك الطلبة في 

هي المنـزل   لألنشطةممارسة  األماكن أكثرال تشكل عائقا، وان  فإنهاطلبة وال باألسرةالتي تتعلق 

تعزى  إحصائيةوانه ال توجد فروق ذات داللة .الساحات الشعبية وأخيراتليه الجامعة، يليها النادي 

لصـالح الـذكور علـى جميـع      إحصائيةوانه يوجد فروق ذات داللة لمتغير المستوى الدراسي، 

على جميع المجاالت، وعلى المجال االجتماعي تعزى لمتغير  اإلنسانيةلكليات المجاالت، ولصالح ا

المدينة، والمقيمين في القرية والمخيم لصالح والمخيم لصالح  ةبين المقيمين في المدين اإلقامةمكان 

   .تبعا لمتغير المعدل التراكمي إحصائياالقرية بينما لم تكن الفروق دالة 
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التعرف على االتجاهات السائدة نحو التـرويح لـدى    إلىهدفت  التي )1999(دراسة مارديني أما

بعـض المتغيـرات االجتماعيـة     تأثير إلىوكذلك التعرف ) األردن-اربد( طلبة جامعة اليرموك

) 200( ، وتكونت العينـة مـن  في اتجاهاتهم نحو الترويح وأسرهمواالقتصادية والتربوية للطلبة 

ولتحقيق  .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية) كلية التربية الرياضية( طالب من طلبة جامعة اليرموك

معلومـات ديمغرافيـة    األولن تضمجزئيين هدف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان مكونة من 

ايجابيـة   إلـى النتائج  وأشارت .تضمن الثاني فقرات االتجاهات نحو الترويحتوبيانات شخصية و

وجود فروق في االتجاهـات   إلىالتباين نتائج تحليل  أشارتويح، كما االتجاهات السائدة نحو التر

االتجاهـات تبعـا    في فروقوجود  المستوى التعليمي للوالدين، وعدم لمتغيراتتبعا  نحو الترويح

   .على الممارسة الفعلية للترويح اإلقبالومدى  ألسرهملمتغير مستوى الدخل الشهري 

  

التعرف على األنشطة العلمية غير الصفية وجماعـات   إلىت التي هدف) 1998(أما دراسة عميرة

الطلبة، والمعلمـين   راءآوالعلوم ونواديها في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج 

حول دورها في اكتشاف قدرات الطالب ومهاراتهم، ورعايتها، واقتراح أولويات خطة لتطويرهـا  

ي عبـارة  هالمنهج الوصفي القائم على االستبانة كأداة للبحث و واستخدم الباحث. وزيادة فاعليتها

مدرستان : وهي وكانت عينة الدراسة عينة مختارة من كل دولة من الدول الست،. عن استمارتين

معلمتـان  / للذكور، ومدرستان لإلناث، جماعات العلوم ونواديها خارج المدارس، معلمان ممتازان

وطالبات من المتميزين في األنشطة العلمية / شطة، وخمسة طالبعلى األن اإلشرافممتازتان في 

أكثر األنشطة العلمية غير الصفية  أنغير الصفية من مدرسة من مدارس العينة، وكان من نتائجها 

تقديم البرامج العلمية في اإلذاعة المدرسية، وتنظـيم المسـابقات   : التي مورست بدرجة كبيرة هي
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/ صـحف / وقراءة كتب وتعلم قواعد األمن والسالمة وتطبيقها، باتات،نال العلمية، ومشاهدة صور

  .قصص علمية /نشرات

   

تحديد العوامل التي تسهم في تشـجيع طالـب المرحلـة     إلىهدفت التي ) 1997( دراسة الثبيتي 

الطالـب   إسهامالمدرسية الالصفية، واهم المشكالت التي تحد من  األنشطةالمتوسطة للمشاركة في 

المدرسية، ومشـرفي   األنشطةمن مشرفي ورواد ) 327( ، وشملت عينة الدراسةاألنشطة في تلك

، ومديري المدارس المتوسطة، والمعلمين العاملين بمدينة مكة المكرمة، في نهاية األنشطةمجاالت 

، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد وزعـت علـى العينـة    )1997( الفصل الدراسي الثاني لعام

 إنالعينة يـرون   أفراد نأالتي خرجت بها الدراسة النتائج  أهم، ومن الشأنصت لهذا خص استبانه

تسهم بدرجة عالية فـي تشـجيع    ،)22( عشرين عامال من العوامل التي شملتها الدراسة، وعددها

وجـود   :المدرسية، واهم ثالثة عوامل منها األنشطةطالب المرحلة المتوسطة على المشاركة في 

وقدرته على جذب الطالب، وحسن تعامـل مشـرف    وشخصية رائد النشاط ،نشاطفي ال أصدقاء

الطالـب فـي    إسـهام هناك عشرين مشكلة تحد مـن   أن، كما بينت الدراسة المجال مع الطالب

 وجـود  ات، وعدمدمالمادية والخ اإلمكاناتعدم توافر :  وأهمهاالمدرسية،  األنشطةالمشاركة في 

   .النشاط  بأهدافوعي الطالب  المكان المناسب والورش، وقلة

  

التعرف على اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحـو   إلىالتي هدفت )1995(دراسة محسن آما

  ، تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات جامعة النجاح الوطنية الطالبية األنشطةممارسة 

البة وتكونت عينة الدراسـة مـن   طالبا وط) 2982(من مستوى سنة ثانية فما فوق والبالغ عددهم 

النتائج على انه يوجد  أظهرتبالطريقة العشوائية الطبقية، وقد  مطالبا وطالبة وتم اختياره) 298(
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بين متوسطات اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنيـة نحـو ممارسـة     إحصائيةفروق ذات داللة 

تعزى  إحصائيةجد فروق ذات داللة متغير الجنس والكلية، وانه ال يو إلىالطالبية يعزى  األنشطة

الجامعة فقـد   إطارالطالبية الفعلية القائمة في  األنشطة ألهمبالنسبة  آما، لمتغير المستوى الدراسي

 األنشـطة االجتماعيـة،   األنشـطة الرياضية،  األنشطةالعلمية،  األنشطة(جاءت على النحو التالي

الجامعة مزيدا من االهتمـام نحـو    إدارةبتوجيه الدراسة  أوصتفقد ). الثقافية األنشطةالسياسية، 

النقص الكبيـر   إنبشكل يتناسب مع عدد طالب الجامعة حيث  واإلمكانياتتوفير كافة التسهيالت، 

 األنشـطة الطالب علـى ممارسـة    إلقبالالموجودة حاليا يعتبر عامل غير مشجع  اإلمكانياتفي 

  .الطالبية

     

دوافع ممارسة النشاط الرياضي لـدى طلبـة الجامعـة     "حول تهدراس) 1993(السطري  وأجرى

تبعـا   األردنيـة دوافع ممارسة النشاط الرياضي لدى طلبة الجامعـة   إلىدفت التعرف ه" ةاألردني

طالبـا  ) 802(لمتغيرات الجنس، ونوع الكلية، والمستوى الدراسي، وتكونت عينة الدراسـة مـن  

جود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس النتائج و وأشارت .وطالبة تم اختيارهم عشوائيا

والبـرامج   االجتماعي والميـول الرياضـية والتفـوق الرياضـي    ( لصالح الطالب في المجاالت

في  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ).ولصالح الطالبات في اللياقة البدنية والصحية) والتسهيالت

 .األولىوطلبة السنة الرابعة لصالح طلبة السنة  األولىمجال البرامج والتسهيالت بين طلبة السنة 

 في دوافعالنتائج عدم وجود فروق  أظهرت) إنسانية أوعلمية : ( فيما يتعلق بمتغير نوع الكلية أما

   الرياضي ممارسة النشاط
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في على مشاركة الطلبة الجامعيين  األسريةالظروف  ضاثر بع"حول  )1989( لعزاما دراسةوفي 

التعرف بصورة استطالعية على مستويات مشاركة الطلبـة   إلى هدفتوالتي " امعيةالنشاطات الج

ونوع  ةالو الديوعالقة ذلك بالسلطة  النشاطات المختلفة للتنظيم الجامعي،في سين نالشباب من الج

على عينة مـن طلبـة كليـة     أجريتوكانت هذه الدراسة قد  التي يعيش في ظلها الشباب، األسرة

العينة ال يشاركون في  أفرادالغالبية العظمى من  إن :واهم النتائج هي .األردنيةامعة في الج اآلداب

موما عـزوف طلبـة   ، وعاإلناثعزوفا عن المشاركة من  أكثروان الذكور ، النشاطات الجامعية

وان  ،الجامعية مقارنة مع طلبة باقي السـنوات  األنشطةوالرابعة عن المشاركة في  األولىالسنتين 

بشكل معقول بل تنحصر مشـاركتهم فـي    أنشطتهمالجامعية ال يوزعون  األنشطةركين في المشا

  .النشاطات الترفيهية كالرحالت والحفالت وينفرون من السياسة

  

  األجنبيةالدراسات  :ثانيا 2:2: 2

ـ  في التي بحثت) Mariana et al., 2008( وآخرون مريانادراسة ي ف النشـاطات   ةاثر ممارس

مدرسة بشـكل  ) 12( الثانوية، اختار الباحثون المرحلة ةلى األداء األكاديمي لدى طلبالالمنهجية ع

اختير التالميذ بشـكل  ) مدارس خاصة3مدراس حكومية و  9(عشوائي في مدينة قرطبة االسبانية 

تكونت . تجريبيةمجموعتين أحداهما ضابطة واألخرى  موزعين في) طالبا وطالبة 222(عشوائي 

 43(من التالميذ المشاركين في النشاطات الالمنهجية البـالغ عـددهم  ) التجريبية(لىالمجموعة األو

من التالميذ الذين لم يشاركوا في مثل هذه ) الضابطة( وتكونت المجموعة الثانية) طالبة 68و اطالب

 واستخدم الباحثون التحليالت للتحقق فيما إذا كان) لبةاط 76و اطالب 35(النشاطات والبالغ عددهم 

 نأارت النتائج إلى شأ .هناك فروق ذات داللة إحصائية هامة في األداء األكاديمي بين المجموعتين
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ـ  أداءحققـت  ) المجموعة التجريبيـة ( المجموعة التي اشتركت في النشاطات الالمنهجية  اأكاديمي

أو  امأو دع اخصوصا أولئك الذين شاركوا في نشاطات متعلقة بالدراسة سواء كانت إشراف ،امتميز

   .)األلعاب الرياضية واألداء األكاديمي(أخرى من المشاركين في النشاطات المختلفة اأصناف

  

تحديد اثر الرحالت الحقيقية والوهمية علـى   إلىالتي هدفت ) Garner, 2004(دراسة غارنر أما

مـن   الدراسة على مجموعة مكونـة  أجريت. انجازات الطلبة في علم البيئة ومواقفهم تجاه العلوم

بطريقة عشوائية، وقد ضمت المجموعـة  مجموعتين  إلىطالبا جامعيا تم اختيارهم وفرزهم ) 67(

طالبـا قـاموا   ) 35(المجموعة الثانية فضـمت  أماطالبا قاموا برحلة ميدانية حقيقية، ) 32( األولى

جود اثر وكان من نتائج الدراسة عدم و. من خالل مشاهدة فيلم يطابق الرحلة الحقيقة برحلة وهمية

   .الرحالت الوهمية على منجزات الطلبة ومواقفهم تجاه العلومب مقارنةللرحالت الحقيقية 

  

الالصفية في واليـة مونتانـا    األنشطةاهمية ونوعية  ة حولدراس) Kirk, 2001(كيرك وأجرى

) 2500(وعشرين منطقة، وقد تكونت عينة الدراسة من  ىإحدفي ) 9و7و5 (للصفوف  األمريكية

 األنشـطة الشباب الذين يشاركون فـي   أنالدراسة  إليهاومن النتائج التي توصلت . طالبا وطالبة

، اآلخـرين  أمالك وإتالفسرقة المحال التجارية،  :صفية يقل ارتكابهم للتصرفات السلبية مثللالا

التصرفات الجيـدة   ى الطلبةانه تحسنت لدالنتائج  أظهرتوالتدخين، والتسرب من المدرسة، كما 

   .، ومساعدة الفقراءالخيرية واألعمالفي الصدقات  األموال إنفاق: مثل

  

التي هدفت الى بحث نتائج ممارسـة  ) Palmberg & kuru, 2000( كوروو بالمبيرج دراسة أما

البحث النوعي الذي اشـتمل علـى    منهجية البيئية الالصفية على الطلبة، واتبع الباحثان األنشطة
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 دراسة الحالة واالستبيانات والمقابالت الفردية والرسومات والصور للمناظر الطبيعية والمالحظـة 

وكانت عينة الدراسة عبارة عن ثالث مجموعات متفاوتة في . خالل فترة التخييم لألفرادالمباشرة 

المجموعة  أماطالبا وطالبة، ) 22( ضمت ىاألولالبيئية الالصفية، المجموعة  األنشطةخبرتها في 

. طالبا وطالبة) 10(من المجموعة الثالثة فقد تكونت  أماطالبا وطالبة،  )8(الثانية فكانت مؤلفة من 

البيئية الخارجية قد طورت ثقة الطلبة  األنشطةاشتراك الطلبة في  إنوكان من نتائج هذه الدراسة 

 وأصـبحت ، األنشـطة دت من شغفهم لالشتراك في مثل هذه لديهم، وزا باألمانوالشعور  بأنفسهم

البيئيـة   األنشطةالطلبة الذين يمتلكون خبرة طويلة في  أنالطبيعة تحمل لهم معاني جديدة، ووجد 

ميزوا بعالقة عاطفية قوية واضحة مع الطبيعة كما اظهروا سـلوكا اجتماعيـا   تالالصفية كانوا قد 

   .أفضل

القـدرة الشخصـية    تأثيربعنوان ) Bright & Manfredo, 2000(فريدوندراسة برايت وماوفي 

التعـرف علـى اتجاهـات     إلـى ت هـدف والتي ) .المشاركة الترويحية(على االتجاهات الترويحية

 (المفتوحـة باسـتخدام مقيـاس االتجاهـات لفـازيو      األماكنالترويحية في  لألنشطةالممارسين 

(Fazio,1986الترويحية في الخـالء مـن    لألنشطةمارسين ، تم تطبيقه على مجموعتين من الم

المجموعـة   أفـراد  إن إلـى النتـائج   أشارتوقد  )تجريبية واألخرىضابطة  إحداهما ( الجنسين

  .من المجموعة الضابطة  أفضلالتجريبية التي قامت بالممارسة خالل التوجيه كانت اتجاهاتهم 

  

اهات والمعتقدات االجتماعية والسـلوك  المفاهيم واالتج" بعنوان ) Mellby, 1999( يبمالدراسة 

، بهـدف  ) الخالء أنشطة( الترويحية  األنشطةالمعتمدة على عامل البيئة والصحة والمشاركة في 

الترويحية باستخدام نظريـة   األنشطة وعلى المعتقدات والمفاهيم واالتجاهات والسلوك نحالتعرف 

الترويحيـة   األنشـطة المشاركة في  أسبابللتعرف على  fishbinوفيشبن  Ajzen نزكل من اج
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 أن إلـى النتائج  أشارتفردا، وقد ) 75(الدراسة على عينة مكونة من أجريتوخاصة المعتقدات، 

 األنشـطة على اتجاهـات الممارسـين نحـو     األكبر التأثيرالبيئة والسلوك القويم والمعتقدات لها 

   الترويحية الخلوية

  

 األنشـطة دراسة عن اثر ) Young, Helton& Whitely, 1997(يونج وهلتون وويتلي وأجرت

: األنشـطة مقابالت مع عشرين طالبا لبيان اثر  إجراءالمدرسية على الطلبة، وقد تضمنت الدراسة 

، ومجموعات الحي، وقـد  واألخوات اإلخوةكالرياضة والموسيقى، والكشافة، والنوادي، وجمعيات 

والنمـو العـاطفي    األكـاديمي اضحا على النشاط ايجابيا و أثرا األنشطةلهذه  أنالنتائج  أظهرت

غيـر   وإنهـم يشعرون بالغربة عن المدارس الثانويـة   اآلباءواالجتماعي للطلبة المراهقين، وان 

لواجباتهم  أدائهمفي  ألبنائهمتقديم مساعدات  يستطيعونال  وإنهم، األكاديميقادرين عل فهم العمل 

المدرسـة   إلـى الطلبـة   أمـور  أولياءدعو المدرسة ت أنالدراسة بضرورة  أوصتالمنزلية، وقد 

   .األكاديميالمرافقة للمنهاج لتعزيز التزام الطلبة  األنشطةوضرورة استخدام 

  

 األنشـطة عـن اثـر المشـاركة فـي     ) Silliker& Jeffrey,1997(وسيلكر فريجلفي دراسة 

 إلـى دفت هـذه الدراسـة   وه. لطالب وطالبات المدرسة الثانوية األكاديمي األداءالالمنهجية على 

 أن إلىنتائج الدراسة  أشارتللطالب وقد  األكاديمي األداءوتحسين  األنشطةفحص المشاركة في 

وان الطالب الذين يمارسون الرياضة يظهرون  األكاديمي األداءال توثر في  األنشطةالمشاركة في 

   األكاديمي األداءتحسنا في 
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النشاطات الطالبية وانسجام "في جامعة نبراسكا بعنوان بدراسة Gdowisski, 1997)(قام قدوسكي

هدفت الى فحص االختالفات بين مسـتوى مشـاركة الطـالب فـي     " المدرسيخ امنالطلبة مع ال

 والوضـع  النشاطات الطالبية والمشاركة في النشاطات الخارجيـة حسـب متغيـرات الجـنس،    

) 569(وتكونت عينة الدراسة مـن   .االجتماعي واالقتصادي، ورضا الطالب عن المناخ المدرسي

بـين   اواضح اهناك فرق أنالنتائج  أظهرتطالبا وطالبة من الصفين العاشر والحادي عشر، وقد 

الطالبية، ورضا الطالب عن المناخ المدرسي، وانه لـيس   مستوى مشاركة الطالب في النشاطات

، عن المناخ المدرسي ي ورضا الطالبهناك فرق واضح بين وضع الطالب االجتماعي واالقتصاد

   .ورضا الطالب عن المناخ المدرسي واإلناثوبين الذكور 

  

بإشـراك   في كندا حول الوسائل التي دفعت قدما أجريتالتي  ) ,1996Soucie(يكدراسة سو ماآ

ومن النتائج التي خرجـت بهـا    .الرياضية والنوادي في ترفيه الطالب وزيادة التحصيلاألنشطة 

  :يليدولة حول العالم ما  )101(على تأجريالدراسة التي 

هـذه   إنكما  من ذي قبل، أكثر بالشعوتنخرط في حياة  أصبحتالرياضية  واألنشطةالنوادي  إن

تعكس االحترام المتبـادل بـين الـدول و     األنشطةن وا .المجتمع وقيمه أخالقياتتعكس  األنشطة

على الدول المتقدمـة  و .جودة بين الدولالرياضية على تقليل الفجوة المو األنشطةتعمل و .الثقافات

 األفرادالعمل على دمج الرياضة والنوادي في حياة و. الرياضية واألنشطةمسؤولية تطوير النوادي 

  محليا وعالميا  خارجها، أمكعامل ترفيه سواء كان ذلك داخل المدرسة 

  

 إلـى  لإلشارة اينفي كاليفور أجريتالدراسة التي هدفت ) (Calloway, 1995دراسة كالويوفي 

رويح ينتج تضروري لكل الشباب وان النقص في ال أمرماعية ترويحية جنشاطات  إلىالحاجة  نأ
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استعمال المخدرات و شرب الكحول،و التدخين، :غ مثلراوقت الف إلشغالعنه نماذج حياتية سلبية 

لمخصص لنشاطات تقليل الوقت ا إلىناس العاطلين عن العمل يميلون لا إن :إلىالتجربة  وأشارت

يحظون بدعم قليل مـن   األطفالوان  .في المنزل سلبياجتماعية خارج البيت وزيادة قضاء وقت 

يفهمـوا هـذه    أنالمتخصصون في الترويح يجب ، واألخالقيالمدارس والكنيسة والبيت لتطورهم 

  .شباب اليومبالقضايا االجتماعية التي تحيط 

  

 األنشـطة التعرف على مدى مشاركة الطلبة في  إلى دراسة هدفت) Nwa, 1994(نوا أجرتكما 

، فـي  إعاقـات طالبا في المرحلة الثانوية لديهم ) 124(المدرسية الالمنهجية حيث شملت الدراسة 

من الطلبـة   )%60( أنالنتائج  أظهرتوقد . أوهايومناطق والية  إحدىثماني مدارس ثانوية في 

من الذين شاركوا قد فعلوا ذلـك مـن    )%72(نوا .وخارجها داخل المدرسة أنشطةيشاركون في 

. قد شاركوا من اجـل تحقيـق انجـازات شخصـية    % 58اجل التسلية والمتعة الشخصية، وان 

 األلعـاب  األنشـطة الجسـمية، وقـد شـملت     اإلعاقاتمن الطلبة لم يشاركوا بسبب  )%26(وان

   .ةواألناشيد، والمسرحيالرياضية، 

  

بالتحصـيل االكـايمي   عن عالقة النشاطات غير المنهجيـة   ةبدراس )Helm, 1991(هيلم كما قام

، وشملت عينة الدراسة مجموعـة مـن طـالب    )فايتي( طالب الصف الثالث الثانوي في مقاطعةل

 أننتائج الدراسة  وأظهرت. هم بشكل عشوائيالبا تم اختيارط) 241(الصف الثالث الثانوي حجمها

التحصيل الدراسي، ويقـل لـديهم    نهجية يزيد لديهمالطالب الذين يشاركون في النشاطات غير الم

   .الغياب عن المدرسة
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معرفـة اتجاهـات طلبـة المـرحلتين      إلىوالتي هدفت  Henson, 1989)( دراسة هنسون  آما

، وتكونـت عينـة   المرافقة للمنهاج في ضوء بعض المتغيـرات  األنشطةالمتوسطة والثانوية نحو 

وقد كشـفت نتـائج   . منطقة تعليمية في والية اركنسا) 13(ن طالبا وطالبة م) 1383(الدراسة من 

 إلـى أفضل من اإلناث في الصفوف مـن السـادس    ةالذكور اظهروا اتجاهات ايجابي أنالدراسة 

اظهروا اتجاهات ايجابية نحو األنشطة المدرسية أفضل من طلبة المدينة،  فطلبة الري أنو التاسع،

سود في الصفين السابع لاألنشطة أفضل من الطلبة ا بية نحوكما اظهر الطلبة البيض اتجاهات ايجا

والثامن، وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير المزيد من األنشطة الطالبية لهذه الفئـة العمريـة،   

اثر المتغير العرقي على مزاولة الطلبة لألنشطة المرافقة  وبضرورة إجراء مزيد من البحوث عن

   .للمنهاج

  

الالصفية بنتـائج   األنشطةعالقة مستويات المشاركة في "بعنوان ) Dean,1989(دراسة دينوفي 

الكشف عن العالقة بين مشاركة الطالب في  إلىهدفت " باط داخل الفصلضالتحصيل العلمي واالن

المدرسية والنتائج التعليمية للتحصيل العلمي واالنضباط داخل الفصل، وقد تـم توزيـع    األنشطة

مدارس ثانويـة فـي    ثالثطلبة السنة النهائية في المرحلة الثانوية في  من%) 25(االستبانة على 

هذه الدراسـة   أسفرتوقد . عي واقتصادي مرتفعاضواحي نيويورك المتميزة بمستوى اجتم إحدى

بين المشاركة فـي النشـاط المدرسـي     قوية ةايجابيوجود عالقة : أهمها عن مجموعة من النتائج

انضـباطا داخـل    أكثرن في النشاط المدرسي يالطالب المشارك نأو. والتحصيل العلمي للطالب

   .تحمال للمسؤولية من زمالئهم غير المشاركين في النشاط المدرسي وأكثرالفصل 
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وعالقته بالمشاركة فـي   األكاديميدراسة عن النجاح )  ,1986HarvanciK(هارفانسيك ىواجر

طالبا للكشـف  ) 1067(دراسة عينة قوامها وشملت ال غير الصفية في المدارس الثانوية، األنشطة

انه  إلىنتهت الدراسة او األكاديميعن العالقة بين المشاركة في النشاطات غير المنهجية والنجاح 

  .صفيةغير ال األنشطةوالمشاركة في  األكاديمييوجد ارتباط معنوي بين النجاح 

  

ت الطالبية والتحصيل الدراسي عن العالقة بين المشاركة في النشاطا) Show, 1982ٍ(دراسة شو

ت المتحـدة  يافي الوال يالميسيسيب نثانوية ممدراس  أربعطالبا وطالبة من ) 270(وشملت العينة

 إلـى توصلت الدراسـة  ، وقد قامت الباحثة بجمع المعلومات من خالل تطبيق مقابلة، واألمريكية

 أظهـرت الطالبيـة، كمـا    وجود عالقة موجبة بين التحصيل الدراسي والمشاركة في النشاطات

متصلة بالمناهج الدراسية حصلوا علـى متوسـط    أنشطةيشاركون في الطالب الذين  إنالدراسة 

   .الطالبية األنشطةالتحصيل من غير المشاركين في  في ىأعل

  

 األكـاديمي لعالقـة بـين التحصـيل    االى الكشف عن ) Levey ,1982(كما هدفت دراسة ليفي

وعشرين مدرسة  إحدىهذه الدراسة في  بإجراءفقد قام الباحث . لالصفيةا األنشطةواالشتراك في 

من ثمانيـة   أكثرطالبا من الذين شاركوا في ) 42(، وطبقت علىاألمريكية أوهايوثانوية في والية 

نتائج الدراسـة   أهموكان من  .، كما تضمنت الدراسة عينة عشوائية لم تشترك في أي نشاطأنشطة

   .الالصفية األنشطةيرتبط ارتباطا ايجابيا بمدى االشتراك في  ياألكاديمالتحصيل  أن
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  السابقة التعقيب على الدراسات 

ية، حيث صفالال لألنشطةبعد استعراض الدراسات السابقة حول مدى ممارسة طلبة جامعة القدس 

بينـت   ،)لرياضي الحركيالمجال الثقافي، االجتماعي، الفني، ا( االتجة مأربعتكونت الدراسة من 

بين متوسطات ممارسات طلبة جامعة القـدس   إحصائيةنتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 

  .الكلية والمستوى الدراسيو وهي متغير الجنسوعدد من المتغيرات ية صفلألنشطة الال

  

وجود فروق ذات داللة إحصـائية   )2003(دراسة الزغول أظهرت ففد فيما يتعلق بمتغير الجنس

دراسـة   آمـا ، ممارسة النشاطات تعزى لمتغير الجنس لصـالح اإلنـاث   فيى الداللة عند مستو

النشـاط العلمـي،   (وجود فروق ألهمية النشاطات تعزى لمتغير الجنس على المجـاالت  )2000(

النشـاط الثقـافي   ( ، في حين لم توجد فروق على مجاالت )والنشاط الرياضي، والنشاط التطوعي

)  1999(وفـي دراسـة حسـين    .)مدرسية، ونشاط الكشافة والمرشداتوالفني ونشاط الرحالت ال

دراسـة   وأمـا  يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور على جميع المجاالت، بأنه أظهرت

 وأظهـرت ، وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجـنس  فاظهرت )1993(السطري 

، العينة ال يشاركون في النشـاطات الجامعيـة   رادأفالغالبية العظمى من  أن) 1989(دراسة العزام

 )Gdowissk,1997(وقدوسـكي  ، وفي دراسة اإلناثعزوفا عن المشاركة من  أكثروان الذكور 

 أما بين مستوى مشاركة الطالب في النشاطات الطالبية، اواضح اهناك فرق أنقد أظهرت النتائج ف

ـ  أناسة قد كشفت نتائج الدرف Henson, 1989)(دراسة هنسون   ةالذكور اظهروا اتجاهات ايجابي

 أظهـرت فقد ) 1995محسن، (دراسة  أما ،التاسع إلىأفضل من اإلناث في الصفوف من السادس 
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بين متوسطات اتجاهات طلبـة جامعـة النجـاح     إحصائيةالنتائج على انه يوجد فروق ذات داللة 

  .من اإلناثولصالح  متغير الجنس إلىالطالبية يعزى  األنشطةالوطنية نحو ممارسة 

   

 أنشـطة تفوق طلبة الكليات العلمية في ) 2001(فقد بينت دراسة السخن  ةلمتغير الكليبالنسبة  ماا

فـي   األدبيـة ، وتفوق طلبة الكليـات  )النشاط الرياضي، الجلوس في البيت، الجلوس في المقهى(

) 1999(وفي دراسـة حسـين   ، )المنزلية باألعمالالمطالعة، ومشاهدة التلفزيون، والقيام ( أنشطة

وفـي دراسـة    يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح الكليات اإلنسانية على جميع المجـاالت، 

أظهرت النتائج عدم وجـود  ) علمية أو إنسانية: ( فيما يتعلق بمتغير نوع الكلية )1993( السطري

) 1995(محسـن  تعزى لمتغير الكلية، وفـي دراسـة    فروق في دوافع ممارسة النشاط الرياضي

  .لصالح الكليات العلمية لمتغير الكلية إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج  وأشارت

  

وجود فروق ذات داللة  إلىأشارت التي ) 2001(في دراسة العتوم  متغير المستوى الدراسي أما

لدى الطلبـة  إحصائية في درجة تقويم الصعوبات التي تواجه تنفيذ برامج تلك األنشطة الرياضية 

وجـود فـروق    بعدمالنتائج  أظهرت )1995(دراسة محسن  أما، المستوى الدراسي تعزى لمتغير

 أظهـرت فقـد   )1999(، وفي دراسة حسين المستوى الدراسي ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

دراسة السـخن   أماالمستوى الدراسي،  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النتائج عدم

بين متغير السنة الدراسية وبين ممارسـة   إحصائيةوبينت النتائج وجود فروق ذات داللة  )2001(

  . وقضاء وقت الفراغ لصالح طلبة السنة الثانية
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  :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

  

ـ  صفيالال األنشطةعلى حد علم الباحثة  التي تناولت  األولىالدراسة  أنها ة الجامعـة،  ة لـدى طلب

نـب  ولجميع السنوات والتخصصات، وكذلك في كونها ال تركز على جانب واحد فقـط مـن جوا  

 األنشـطة محـاور منهـا    أربعـة ية من خـالل  صفالال األنشطةبل تطرح مجموعة من  األنشطة

االجتماعية والثقافية والفنية والرياضي الحركي، وارتبطت بعدد من المتغيـرات وهـي الجـنس،    

   .المستوى الدراسيوالكلية، و
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  لفصل الثالثا
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  األداةثبات  3: 4: 3

  تطبيق الدراسة إجراءات 5. 3

  متغيرات الدراسة  6. 3

   اإلحصائيةالمعالجة  7. 3
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  فصل الثالث ال

  

   واإلجراءاتالطريقة 

  ومتغيراتها المستقلة تطبيقها وإجراءات وأداتهايتضمن هذا الفصل وصفا لمجتمع الدراسة وعينتها 

التي تم  اإلحصائيةكما يتضمن وصفا للمنهج المستخدم في هذه الدراسة وعرضا للطرق  والتابعة،

   .استخدامها في تحليل البيانات واستخالص النتائج

  

  منهج الدراسة  1: 3

ية لدى طلبة جامعة القدس صفالال األنشطة مدى ممارسةباحثة المنهج الوصفي لدراسة ال تستخدما

   .لطبيعة الدراسة تهمءلمالوذلك 

  

  مجتمع الدراسة  2: 3

المسـجلين فـي    واألدبيـة الكليات العلمية من تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس 

قد بلغ عددهم وفق السجالت الرسمية لدى جامعة القـدس  و 2008/2009 الدراسي الجامعة للعام

  .ةطالب) 3955(و اطالب) 4045(طالبا وطالبة، ) 8000(
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  توزيع أفراد المجتمع حسب الكلية والجنس  )1 .3(الجدول رقم  

  المجموع  إناث ذكور الجنس/ الكلية

  3000  1596  1404 الكليات العلمية

  5000  2359  2641 يةكليات األدبال

  8000  3955  4045  المجموع

  

  ة الدراسة عين 3: 3

ممثلـة لجميـع    طالبة) 157(طالبا و) 162(، منهم وطالبة االبط) 319(من  الدراسةعينة  تكونت

عـام   األولالقدس في الفصل في جامعة  واألدبيةالكليات العلمية مجتمع الدراسة من  أفرادشرائح 

  . تبعا لمتغيرات الدراسةارها بالطريقة العشوائية الطبقية وقد تم اختي 2008/2009

  

  توزيع أفراد العينة حسب الكلية والجنس )2. 3(الجدول رقم  

  المجموع  إناث ذكور الجنس/ الكلية

  145  76  69 الكليات العلمية

  174  81  93 الكليات األدبية

  319  157  162  المجموع
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  الدراسة  ةأدا 1: 4: 3

الباحثة  لجأتوقد . لجمع المعلومات الخاصة بالمبحوثين ستبانها في هذه الدراسة احثةلبااستخدمت 

للميزة التي  إضافةالعينة وكبر حجمها،  أفرادرئيسة في الدراسة بسبب انتشار  كأداةاالستبانة  إلى

ـ  لألفـراد في جمع البيانات، فهي وسيلة ناجحة لدراسة الحياة الشخصـية   األداةتتمتع بها هذه  ي ف

، وال شك ان اآلخرينيبعدون عن  أو بأنفسهمعندما ينفردون  إال األفرادال يمارسها الجوانب التي 

لها طابع الخصوصية وقد يمارسها الفرد بمفرده دونما مشاركة من  صفيةالعديد من الممارسات الال

لمرتبطـة  االسـابقة  ي والدراسـات  التربـو  لألدب مراجعة على بناءوقد تم بناء االستبانة . احد

   ).2004( ، ودراسة السدحان)1999(، مثل دراسة حسينبالموضوع

  

  : وقد تكونت االستبانة من قسمين

  .يتعلق بالمعلومات الشخصية للطلبة وهي الجنس والكلية والمستوى الدراسي :األولالقسم 

  : مجاالت كما يلي ةأربعفقرة موزعة وفق  )53( تكون من :القسم الثاني 

  فقرة) 18( ي وتكون منالمجال الثقاف .1

 فقرة) 11(المجال االجتماعي وتكون من .2

 فقرات ) 10(المجال الفني وتكون من .3

   فقرة) 14(المجال الرياضي الحركي وتكون من .4

على الفقرات حسب مقياس ليكرث الخماسي الذي تكون مـن خمـس درجـات     اإلجابةوقد كانت 

درجات، وبدرجـة كبيـرة   ) 5(بيرة جدا االستجابة بدرجة ك أعطيتوقد . لالستجابة على كل فقرة

   ).1(، وبدرجة ضعيفة جدا )2(، وبدرجة ضعيفة )3(، وبدرجة متوسطة )4(
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  األداةق صد 2: 4: 3

مـن مدرسـين    صينصختوالم التربويينعلى مجموعة من المحكمين  األداةالباحثة بعرض  قامت

 الـرأي  إبداءطلب منهم وتم ال في التربية وعلم النفس في جامعة القدس الدكتوراهجامعيين وحملة 

حظات والتعديالت المال إبداء إلى إضافة ،من اجله في قياس ما وضعت األداة حول مدى صالحية

في صـالحية االسـتبانة لقيـاس     األغلبية رأي إلىواستنادا . زمة لبعض الفقراتالال واإلضافات

 إعدادت لجنة المحكمين، تم بعين االعتبار مالحظات واقتراحا واألخذ. ألجلهالهدف الذي وضعت 

وذلك لقياس ثباتها ومـن ثـم توزيعهـا علـى عينـة       ) 2( االستبانة في صورتها النهائية ملحق

   .المستحبين

  

  :ثبات أداة الدراسة 3. 4. 3

إذ بلغت  Cronbach Alpha)( الفا تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ

معامل  )3.3(بدرجة عالية من الثبات كما في الجدول  داةاألتمتع تلك وبذ) 0.801(قيمة الثبات 

   0.828ثبات األداة كرونباخ الفا بشكل كامل هو

  نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة  )3. 3(جدول 

  معامل الثبات  المجال

  0.827  الثقافي المجال

  0.850  المجال االجتماعي

  0.790  المجال الفني

  0.840  ال الرياضي الحركيالمج

  0.801  الدرجة الكلية
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   الدراسةتطبيق  إجراءات 5: 3

من المراجع  دضوع الدراسة وعلى عدواالطالع على الدراسات السابقة التي لها عالقة بم - 1

  . يةصفالال باألنشطةالمتعلقة 

   .المستخدمة وثباتها األداةمن صدق  التأكد - 2

  .جامعة القدس من اجل تطبيق الدراسة رةإدامن  لحصول على تسهيل المهمةاتم  - 3

-2008( الدراسي من العام األولللفصل  الطلبة المسجلين بأسماءالحصول على قائمة تم  - 4

  . طالبا وطالبة) 8000(، والبالغ عددهم والعلمية األدبية ياتفي الكل )2009

   .العشوائية الطبقيةالدراسة بالطريقة  ةباختيار عينقامت الباحثة  - 5

  . طالبا وطالبة) 319(البالغ عددها  على عينة الدراسة داةاألباحثة بتوزيع قامت ال - 6

 .داةلأل اإلحصائيةالتحليالت  إجراء - 7

   

  :متغيرات الدراسة 6: 3 

  : اآلتيةتشمل هذه الدراسة المتغيرات 

   :المستقلةالمتغيرات 

   :متغير الجنس وله مستويان .1

   أنثى .ب    ذكر .أ

   :وله مستويان كليةمتغير ال .2

   ةأدبي .ب    ةعلمي .أ

   :مستويات ةأربعوله غير المستوى الدراسي مت .3
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  السنة الثانية .ب   ألولى نة االس. ا

  .بعة فما فوقالرا السنة .د    لثالثةالسنة ا.ج

  

  :المتغيرات التابعة
   .لدى طلبة جامعة القدس يةصفالال األنشطة

  

  :اإلحصائيةالمعالجة  7: 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات الباحثة  تالحالية استخدمسة من اجل الحصول على نتائج الدرا

ية، والختبار الفرضـيات  صفالال لألنشطةمتوسطات ممارسة طلبة جامعة القدس  لقياس المعيارية

 ،)one way ANOVO(واختبـار تحليـل التبـاين األحـادي      t-test)( )ت(اختبـار  استخدم 

  ).SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية وذلك ضمن للفروق البعدية،  )(L.S.Dرواختبا
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة  1 :4

   األولنتائج سؤال الدراسة : أوال: 1: 1: 4

  نتائج سؤال الدراسة الثاني : ثانيا: 2: 1: 4

  تائج سؤال الدراسة الثالث ن: ثالثا: 3: 1: 4

   األولىالفرضية  :1 :3: 1 :4

  الفرضية الثانية :2: 3: 1 :4

  الفرضية الثالثة  :3 :3: 1 :4
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  الفصل الرابع 

  

  نتائج الدراسة  1: 4

، من خالل اسـتجابة أفـراد عينـة    دراسةيتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها ال

ية، في ضوء صفالدراسة على فقرات األداة المتعلقة بمدى ممارسة طلبة جامعة القدس لألنشطة الال

مستوى الدراسي في مدى ممارسة طلبة جامعـة القـدس لألنشـطة    متغيرات الجنس، والكلية، وال

ية، والتي تمثلت من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات األداة والتي تكونت من صفالال

  ية ومن صفوحتى يتم تحديد مدى ممارسة طلبة جامعة القدس لألنشطة الال. أربعة مجاالت

  .دراسة تم اعتماد الدرجات التاليةخالل متوسطات استجابات أفراد عينة ال

  .يدل على درجة مرتفعة) 3.67-فأكثر ( متوسط حسابي 

  .يدل على درجة متوسطة) 2.34 -3.66( متوسط حسابي 

  .يدل على درجة منخفضة) 1 -2.33( متوسط حسابي 

  :نتائج سؤال الدراسة األول: أوال :1 :1: 4

  ية؟صفة القدس لألنشطة الالما مدى ممارسة طلبة جامع: سؤال الدراسة األول

ممارسة  ىالحسابية واالنحرافات المعيارية لمد المتوسطاتلإلجابة عن السؤال السابق استخرجت 

والدرجة الكليـة  كل مجال من مجاالت الدراسة  ية، وذلك فيصفاللال لألنشطةطلبة جامعة القدس 

  )1. 4(كما هو واضح من خالل الجدول رقم 
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   :حسب الدرجة الكلية لكل مجال تيب مجاالت الدراسةرت

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية للفقرات على الدرجة الكلية لترتيب مجاالت الدراسة كمـا  

  .)1. 4(هو واضح في الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والترتيـب لمجـاالت   ) 1.  4( الجدول رقم

  . د عينة الدراسةالدراسة حسب استجابات أفرا

  الترتيب
الرقم في

  االستبانة
  المجال

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 0.82  3.28  االجتماعي  2  1

  متوسطة  0.48  2.94  الرياضي الحركي  4  2

  متوسطة  0.78  2.73  الفني  3  3

  متوسطة  0.59  2.64  الثقافي  1  4

  متوسطة  0.67 2.9 الدرجة الكلية    

  

يتضح من خالل المعطيات الواردة في الجدول السابق أن مدى ممارسـة طلبـة جامعـة القـدس     

ية كانت متوسطة في جميع مجاالت الدراسة، حيث كان متوسط ممارساتهم علـى  صفلألنشطة الال

، والمجال الفنـي  )2.94(حركي ، والمجال الرياضي ال)3.28(الدرجة الكلية في المجال االجتماعي

ميع المجـاالت والدرجـة   ولج) 2.9( والدرجة الكلية للمقياس، )2.64( ، والمجال الثقافي)2.73(

  .الكلية كانت متوسطة
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  : نتائج سؤال الدراسة الثاني 2: 1: 4

  ية؟صفالال لألنشطةممارسات طلبة جامعة القدس  أهمما : سؤال الدراسة الثاني

المعياريـة لمـدى    تالحسابية واالنحرافاؤال الدراسة الثاني استخرجت المتوسطات س عن لإلجابة

وذلك لمجاالت الدراسة كمـا   األهميةية مرتبة حسب صفالال لألنشطةمارسة طلبة جامعة القدس م

  ) 5. 4) ( 4. 4) ( 3. 4( )2 .4(هو موضح من خالل الجداول 

  : يوضح ذلك) 2. 4(عي جدول رقم يما يتعلق في المجال االجتماف

 لفقرات المجـال االجتمـاعي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ):2. 4( الجدول رقم 

   .حسب األهمية

 ترتيب
الرقم في 

 االستبانة
  الفقرات

المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 ةمرتفع 1.04 4.12 األصدقاءازور   5  1

 ةمرتفع 1.18 3.91 الرسمية عياداألفي  أشارك  3  2

 ةمرتفع 1.12 3.80 األقارببزيارة  أقوم  6  3

 ةمرتفع 1.22 3.75 في حضور الحفالت أشارك  1  4

 ةمتوسط 1.37 3.35 في المناسبات الوطنية أشارك  4  5

 ةمتوسط 1.40 3.30 في الرحالت التي تعدها الجامعة أشارك  2  6

 ةمتوسط 1.54 3.16 ةالعاب المائدة مثل الشد أمارس  7  7

 ةمتوسط 1.37 2.95 االحتفال بيوم الخريجين أشارك  8  8

 ةمتوسط 1.38 2.66 مجالس الطلبة أنشطة أتابع  9  9

 ةمتوسط 1.29 2.53 في خدمة البيئة أشارك  11  10

 ةمتوسط 1.33 2.52 التعاونيةفي نشاطات الجمعيات  أشارك  10  11

 ةتوسطم 0.82 3.28 الدرجة الكلية للمجال    
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) 3.28(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في هذا المجال هي  أن) 2. 4( يتضح من خالل الجدول 

مدى ممارسة طلبة جامعـة القـدس    أن إلىوهذه القيم تشير ) 0.82( وبانحراف معياري مقداره 

لترتيب جاءت في ا"  األصدقاءازور "الفقرة  أنكما تبين  ،ية كانت بدرجة متوسطةصفالال لألنشطة

في الترتيب الثاني " الرسمية  األعيادفي  أشارك" والفقرة ).  4.12( متوسط حسابي  لىعوبأ األول

( في الترتيب الثالث وبمتوسط حسـابي  " األقارببزيارة  أقوم" والفقرة  ،)3.91(وبمتوسط حسابي 

كمـا  ). 3.75(الرابع بمتوسط حسابي  بيفي حضور الحفالت في الترت أشارك"  قرةوالف ،)3.80

" باالحتفـال بيـوم الخـريجين     أشـارك " اقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت  أنتبين 

مجـالس   أنشـطة  أتابع"والفقرة  ،)2.95(متوسط حسابي بين الفقرات وبمقدار أدنى حصلت على 

 ،)2.53(بمتوسط حسابي مقـداره  " في خدمة البيئة  أشارك" والفقرة  ،)2.66(وبمتوسط " الطلبة 

 أنوتبـين   ،) 2.52(بمتوسط حسـابي مقـداره   " في نشاطات الجمعيات التعاونية  أشارك"والفقرة

 جـاءت ) 4،7،2،9،8،11،10( الفقـرات  أنجاءت بدرجة مرتفعة، وتبـين  ) 5،3،6،1(الفقرات 

  .بدرجة متوسطة

  .يوضح ذلك) 3. 4( أما فيما يتعلق بالمجال الرياضي الحركي جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى ممارسة طلبة جامعة القدس  ):3. 4(الجدول 

   رتبة حسب األهميةالرياضي الحركي م للمجال

 الترتيب
الرقم في 

  االستبانة
  الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 ةمرتفع 1.39 3.76 العاب القوى 10  1

 ةعمرتف 1.35 3.73 لعبة كرة اليد  5  2

ةمتوسط 1.40 3.44 لعبة كرة الطاولة  4  3

ةمتوسط 1.40 3.35 لعبة كرة السلة  2  4
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ةمتوسط 1.45 3.24 لعبة كرة الطائرة  3  5

ةمتوسط 1.50 3.21 لعبة تنس الطاولة  6  6

ةمتوسط 1.66 3.17 لعبة كرة القدم  1  7

8  12  
 على الذهاب في الرحالت البرية سيراً

 األقدام
ةسطمتو 1.48 3.14

ةمتوسط 1.51 2.86 لعبة السباحة  7  9

ةمتوسط 1.44 2.45 الكشفية األنشطة  13  10

ةمتوسط 1.45 2.36 )ووالجود هالكراتي(العاب الدفاع عن النفس   14  11

ةمنخفض 1.31 2.27  رياضة المشي والركض  8  12

13  9  
من خالل ) الحركات األرضية(الجمبازلعبة 

 األجهزة
ةمنخفض 1.37 2.18

ةمنخفض 1.30 1.99 هواية الصيد  11  14

ةمتوسط 0.48 2.94 الدرجة الكلية للمجال    

  

) 2.94(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في هـذا المجـال هـي    ) 3. 4( ن الجدول رقم يبوي

القيمة تشير إلى مدى ممارسة طلبـة جامعـة القـدس     هوهذ )0.48(وبانحراف معياري مقداره 

العـاب   أمارس"  الفقرة أنفي المجال الثقافي كانت بدرجة متوسطة، كما تبين ية صفلألنشطة الال

اليد  لعبة كرة أمارس" ، والفقرة )3.76( متوسط حسابي وبأعلى األولجاءت في الترتيب " القوى 

في الترتيـب  " لعبة كرة الطاولة أمارس" ، والفقرة )3.73(في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " 

" اقل الفقرات من حيث المتوسـط الحسـابي كانـت     أنكما تبين ). 3.44(ط حسابيالثالث بمتوس

والفقـرة   ،)2.27(وسط حسابي مقـداره أدنى متحصلت على " أمارس رياضة المشي والركض 

مقـداره   حسـابي وبمتوسـط   )"خـالل األجهـزة   من(ات األرضية كلعبة الجمباز والحر أمارس"

الفقرات  أنوتتبين ). 1.99(مقداره بمتوسط حسابي  "الصيدهواية  أمارس"ها الفقرة يوتل ،)2.18(
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جـاءت   )14، 13 ،7 ،12، 1، 6، 3، 2، 4( الفقـرات   أمـا جاءت بدرجة مرتفعة، ) 5، 10( 

   .جاءت بدرجة منخفضة) 11، 9، 8( متوسطة، وتبين أن الفقرات بدرجة 

  :يوضح ذلك) 4 .4( فيما يتعلق بالمجال الفني جدول رقم  ماأ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى ممارسة طلبـة جامعـة    ):4 .4(رقم الجدول 

   .لمجال الفني مرتبة حسب األهميةا لفقرات القدس

  الترتيب
الرقم في

  االستبانة
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 ةمرتفع 1.02 4.38 الموسيقى إلىاستمع  1  1

ةمتوسط 1.40 3.08 الشعبية الفنون أشاهد  7  2

ةمتوسط 1.37 2.95 الطباعة أمارس  9  3

ةمتوسط 1.38 2.82 التصوير الفوتوغرافي أمارس  3  4

ةمتوسط 1.44 2.68  ممارسة فن الرسم أحبذ  4  5

ةمتوسط 1.40 2.61 الديكور أعمال أمارس  6  6

ةمتوسط 1.49 2.60 بكات الشعبيةدفي ال أشارك  8  7

ةمتوسط 1.40 2.38 فن التمثيلفي  أشارك  5  8

ةمتوسط 1.23 1.94 فن التطريز والخياطة أمارس  2  9

ةمنخفض 1.11 1.79 فن النحت أمارس  10  10

ةمتوسط 0.78 2.73 الكلية للمجالالدرجة    

) 2.73(فـي هـذا المجـال هـي     المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  إن) 4.4(تضح من الجدول ي

  وهذه القيمة تشير إلى أن درجة المجال الفني كانت متوسطة ) 0.78(ه وبانحراف معياري مقدار

متوسـط   وبـأعلى  األولجـاءت فـي الترتيـب    " الموسـيقى   إلىاستمع " الفقرة  أنوكما تبين 

). 3.08(في الترتيب الثاني وبمتوسط حسـابي  " الفنون الشعبية  أشاهد" ، والفقرة )4.38(حسابي

" فـن الخياطـة و التطريـز    أمارس" يث المتوسط الحسابي كانت اقل الفقرات من ح أنكما تبين 

" أمارس فن النحت"، وتليها الفقرة )1.94(حصلت على أدنى متوسط حسابي بين الفقرات وبمقدار 
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الفقـرات   أنجاءت بدرجة مرتفعة، وتبين ) 1(الفقرة  أن، وتبين )1.79(بمتوسط حسابي مقداره 

   .جاءت بدرجة منخفضة) 10( ةالفقرطة، وتبين أن جاءت بدرجة متوس) 2،7،9،3،4،6،8،5(

المعيارية لمدى ممارسة طلبـة جامعـة    المتوسطات واالنحرافات المعيارية )5. 4(الجدول رقم 

  . مرتبة حسب األهميةثقافي لمجال اللفقرات ا القدس

 الترتيب
الرقم في 

 االستبانة
  الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 ةمرتفع 1.16 3.82 اقبل على قراءة المجالت والجرائد  11  1

ةمتوسط 1.25 3.60 بعض البرامج الثقافية في التلفاز أشاهد  12  2

ةمتوسط 1.17 3.60 اإلذاعيةبعض البرامج  إلىاستمع   13  3

ةمتوسط 1.25 3.55 على المسجد للصالة والدروس الدينية أتردد  3  4

ةمتوسط 1.23 3.12 خارج نطاق التخصص أطالع  10  5

ةمتوسط 1.35 3.07 باستمرار األخبارنشرة  إلىاستمع   14  6

ةمتوسط 1.08 3.07 الكمبيوتراستخدم برامج ثقافية في   1  7

ةمتوسط 1.34 2.84 األدبيةاقبل على المطالعة   8  8

ةمتوسط 1.23 2.80 المحاضرات والدروس الالمنهجية إلىاذهب   2  9

10  9  
رض العلمية التي تقام في في المعا أشارك

 الجامعة
ةمتوسط 1.31 2.47

ةمتوسط 1.10 2.34 في المسابقات العلمية أشارك  15  11

ةمنخفض 1.21 2.22 في المناسبات الدينية أشارك  18  12

ةمنخفض 1.10 2.20 البحثية المسابقاتفي  أشارك  16  13

ةمنخفض 1.14 2.09 األدبيةفي المسابقات  أشارك  17  14

ةمنخفض 1.05 1.85 في المسابقات الخطابية أشارك  7  15

ةمنخفض 1.02 1.77 في مسابقات كتابة المقال أشارك  6  16

ةمنخفض 1.03 1.75 في نظم الشعر أشارك  5  17

ةمنخفض 0.97 1.74 في مسابقات حفظ القران أشارك  4  18

ةمتوسط 0.59 2.64 الدرجة الكلية للمجال    



 

   71

، ) (2.64هـو المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في هـذا المجـال    إن) 5. 4(يتضح من الجدول 

وهذه القيمة تشير إلـى أن درجـة المجـال الثقـافي كانـت       ،)0.59(وانحراف معياري مقداره 

 األولجـاءت فـي الترتيـب    " والمجالت اقبل على قراءة الجرائد" الفقرة  إنمتوسطة، كما تبين 

فـي الترتيـب   " بعض البرامج الثقافية في التلفاز أشاهد"ة ، والفقر)3.82(بمتوسط حسابي مقداره

في الترتيب الثالث " استمع إلى بعض البرامج اإلذاعية " ، والفقرة )3.60(بمتوسط حسابي الثاني 

أشارك في " كما تبين إن اقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي كانت ). 3.60(بمتوسط حسابي 

والفقـرة   ،)1.77(أدنى متوسط حسابي بين الفقرات بمقـدار  حصلت على" مسابقات كتابة المقال

في مسابقات حفظ القران  أشارك"، وتليها الفقرة 1.75)(بمتوسط حسابي  "الشعرفي نظم  أشارك"

  ).1.74(حسابي بمتوسط " الكريم

، 8، 1، 14، 10، 3، 13، 12(الفقـرات   إنجاءت بدرجة مرتفعة، وتبين ) 11(الفقرة  أنوتبين 

جـاءت   )4، 5، 6، 7، 17، 16، 18(الفقـرات   إنجاءت بدرجة متوسطة، وتبـين   )15، 9، 2

  .بدرجة منخفضة

  

  : نتائج سؤال الدراسة الثالث: ثالثا 3: 1:  4

بـاختالف   ةصـفي الال لألنشـطة هل تختلف ممارسة طلبة جامعة القـدس  : سؤال الدراسة الثالث

  ؟)الكلية، المستوى الدراسي الجنس،(متغيرات 

 )α =0.05(عن هذا السؤال تم تحويله إلى فرضيات صفرية لفحصها عند مستوى الداللة  لإلجابة

  :كما يلي
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= α(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية األولى 1 :3: 1: 4

 .لجنسا لمتغيرتعزى  ةصفيالال نشطةألل طلبة جامعة القدسفي ممارسة ) 0.05

لفحص داللـة الفـروق فـي    ) (t-test" ت"تم استخدام اختبار  األولى للتحقق من صحة الفرضية

، وذلك كمـا  سلمتغير الجنعزى ت ةصفيالال لألنشطةطلبة جامعة القدس  ممارسةمتوسطات مدى 

  ).6. 4 (خالل الجدول رقم منواضح 

طلبـة جامعـة    ممارسةمتوسطات  للفروق بين )(t-test "ت" نتائج اختبار ):6. 4(رقم  الجدول

 . سلمتغير الجنعزى ت يةصفالال لألنشطةلقدس ا

 العدد الجنس  المجال
المتوسط

 الحسابي
االنحراف 

  المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

  الثقافي المجال
 0.61 2.74 162 ذكر

3.10 317  0.00 
 0.54 2.53 157 أنثى

   المجال االجتماعي
 0.78 3.51 162 ذكر

5.14 317 0.00 
 0.81 3.05 157 أنثى

  المجال الفني
 0.80 2.78 162 ذكر

1.05 317 
 0.30 

 0.77 2.69 157 أنثى

المجال الرياضي 

  الحركي

 0.45 2.76 162 ذكر
-6.82 317  0.00 

 0.46 3.11 157 أنثى

  الدرجة الكلية
 0.41 2.91 162 ذكر

1.55 317 0.12 
 0.34 2.84 157 أنثى

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى انه ال ت المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى تشير

تعـزى   يةصفالال لألنشطة طلبة جامعة القدس مدى ممارسةبين متوسطات ) α  =0.05(الداللة 

) 2.74(كان المتوسط الحسابي  للذكور الثقافيلمجال لعلى الدرجة الكلية، بالنسبة  سلمتغير الجن

المعياري واالنحراف ) 2.53( فكان المتوسط الحسابي أما لإلناث ،)0.61(النحراف المعياري وا

 ((3.51المتوسط الحسابي نللذكور فكا المجال االجتماعي أما. 0.00)(ومستوى الداللة  )0.54(

واالنحراف المعياري  3.05)(فكان المتوسط الحسابي  أما لإلناث ،)0.78(واالنحراف المعياري 
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) 2.78(المتوسـط الحسـابي    نأما المجال الفني للذكور فكـا ). 0.00(ومستوى الداللة  )(0.81

واالنحـراف  ) 2.69(فكـان المتوسـط الحسـابي     ، أمـا لإلنـاث  )0.80(واالنحراف المعياري

المتوسط  نأما المجال الرياضي الحركي للذكور فكا). 0.30(و مستوى الداللة  )0.77(المعياري

) 3.11(فكـان المتوسـط الحسـابي     ، أما لإلناث)0.45(النحراف المعياريوا) 2.76(الحسابي 

  )0.00(و مستوى الداللة  )0.46(واالنحراف المعياري

= α(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الثانية 2: 3: 1: 4 

 . كليةلا لمتغيرتعزى  يةصفالال لألنشطة في ممارسة طلبة جامعة القدس) 0.05

لفحص داللـة الفـروق بـين    ) (t-test" ت"للتحقق من صحة الفرضية األولى تم استخدام اختبار 

لمتغير الكلية، وذلـك كمـا   عزى ت يةصفالال لألنشطةطلبة جامعة القدس  ممارسةمتوسطات مدى 

  ).7. 4(خالل الجدول رقم  منواضح 

طلبة جامعـة   ممارسةمتوسطات  بين للفروق) (t-test" ت" نتائج اختبار):  7. 4(رقم  الجدول

  .الكليةعزى ت يةصفالال لألنشطةالقدس 

 العدد الكلية  المجال
المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

  المجال الثقافي
 0.58 2.69 145 علمية

1.48 317 0.14 
 0.59 2.59 174 أدبية

المجال 

   االجتماعي

 0.79 3.28 145 علمية
-0.09 317 0.93 

 0.86 3.28 174 أدبية

  المجال الفني
 0.76 2.61 145 علمية

-2.57 317 
 0.01 

 0.79 2.84 174 أدبية

المجال الرياضي 

  الحركي

 0.49 2.92 145 علمية
-0.64 317  0.52 

 0.48 2.95 174 أدبية

  الدرجة الكلية
 0.36 2.86 145 علمية

-0.66 317 0.51 
 0.40 2.89 174 أدبية
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السابق إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) 7. 4(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

 يةصـف الال لألنشطة طلبة جامعة القدس مدى ممارسةمتوسطات بين ) α  =0.05(مستوى الداللة

توجد فـروق فـي    لى الدرجة الكلية إال انهفروق ع وبالرغم من عدم وجود. تعزى لمتغير الكلية

  .لصالح اآلدابحيث كانت الفروق  المجال الفني

، أما )0.58(واالنحراف المعياري ) 2.69(لمجال الثقافي للذكور كان المتوسط الحسابي لبالنسبة 

وكـان مسـتوى    ، )0.59(المعيـاري  واالنحـراف  ) 2.59(فكان المتوسط الحسـابي   لإلناث

واالنحـراف   3.28)(المتوسـط الحسـابي   نللذكور فكـا  المجال االجتماعي أما. )(0.14الداللة

 )(0.86نحراف المعيـاري بـا ) 3.28(فكان المتوسط الحسـابي   ، أما لإلناث)0.79(المعياري 

واالنحـراف  ) 2.61(المتوسط الحسابي  نأما المجال الفني للذكور فكا). 0.93(ومستوى الداللة 

و  )0.79(واالنحراف المعيـاري ) 2.84(فكان المتوسط الحسابي  ث، أما لإلنا)0.76(المعياري

) 2.92(المتوسـط الحسـابي    نأما المجال الرياضي الحركي للذكور فكا). 0.01(مستوى الداللة 

واالنحـراف  ) 2.95(فكـان المتوسـط الحسـابي     ، أمـا لإلنـاث  )0.49(واالنحراف المعياري

  )0.52(و مستوى الداللة  )0.48(المعياري

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائية ال توجد فروق ذات داللـة  : الفرضية الثالثة  3: 3: 1: 4

)α=0.05 (لمتغيـر تعـزى   ةصـفي الال لألنشـطة  طلبة جامعة القدس اتممارس بين متوسطات 

  .لمستوى الدراسيا

  one wayANOVA)(باين األحادياختبار تحليل التاستخدام  تملثة للتحقق من صحة الفرضية الثا

عـزى  ت يةصـف الال لألنشطةطلبة جامعة القدس  ممارسةداللة الفروق بين متوسطات مدى لفحص 

   ).8. 4(واضح من خالل الجدول رقم  هو ، وذلك كمالمستوى الدراسيلمتغير ا
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى ممارسة طلبة جامعة ): 8 .4(رقم  الجدول

  .لمتغير المستوى الدراسيتعزى  لالنشطة الالصفية القدس

 

  المجال

 

  سنوات الدراسة
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  المجال الثقافي

 0.61 2.62  117 سنة أولى

 2.630.52  92 سنة ثانية

 0.57 2.61  55 سنة ثالثة

 0.65 2.73  55 سنة رابعة فأكثر

  المجال االجتماعي 

 0.83 3.39  117 سنة أولى

 0.76 3.18  92 انيةسنة ث

 0.92 3.09  55 سنة ثالثة

 0.80 3.39  55 سنة رابعة فأكثر

  المجال الفني 

 0.77 2.80  117 سنة أولى

 0.79 2.78  92 سنة ثانية

 0.75 2.63  55 سنة ثالثة

 0.83 2.60  55 سنة رابعة فأكثر

  المجال الرياضي الحركي 

 0.46 2.86  117 سنة أولى

 0.46 3.06  92 سنة ثانية

 0.57 2.94  55 سنة ثالثة

 0.46 2.90  55 سنة رابعة فأكثر

  الدرجة الكلية 

 0.35 2.74  117 سنة أولى

 0.33 2.75  92 سنة ثانية

 0.37 2.62  55 سنة ثالثة

 0.37 2.73  55 سنة رابعة فأكثر
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لفحـص داللـة   one way ANOVA) (نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )9. 4(الجدول رقم 

لمتغيـر  عـزى  ت يةصـف الال لألنشـطة طلبة جامعة القدس  ممارسةالفروق بين متوسطات مدى 

  :المستوى الدراسي

  مصدر التباين  المجال
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  المجال الثقافي

 0.319  0.112  3  0.337  بين المجموعات

  

0.812  

 0.352 315 110.951  داخل المجموعات  
 

 318 111.288  المجموع

المجال 

  االجتماعي

  1.680  1.131  3  3.394  بين المجموعات
  

0.171  

 0.673 315 212.108  داخل المجموعات  
 

 318 215.502  المجموع

  المجال الفني

  1.162  0.691  3  2.073  بين المجموعات
  

0.324  

 0.594 315 187.227  جموعاتداخل الم  
 

 318 189.300  المجموع

المجال 

الرياضي 

  الحركي

  3.458  0.795  3  2.385  بين المجموعات
  

0.017  

 0.23 315 72.405  داخل المجموعات  
 

 318 74.790  المجموع

  الدرجة الكلية

  0.625  0.092  3  0.275  بين المجموعات

  

0.599  

 0.147 315 46.160  داخل المجموعات  
 

 318 46.435  المجموع

   

السابق إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )8. 4(شير المعطيات الواردة في الجدول ت

 يةصـف الال لألنشـطة  طلبة جامعة القدس مدى ممارسةبين متوسطات ) α  =0.05(مستوى الداللة

 ذات داللـة احصـائية   ولكن توجد فروق .ختلفةفي المجاالت الم تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  .)المجال الرياضي(
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وهي  )0.812(ومستوى الداللة) 0.319(للمجال الثقافي) ف(أن قيمة ) 8. 4(يالحظ من الجدول 

  .)α=0.05(غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

الداللـة  ومسـتوى  ) 1.680(للمجـال االجتمـاعي  ) ف(أن قيمة ) 8. 4(يالحظ من الجدول كما 

  .)α =0.05(وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.171)(

) 0.324(الداللـة  ومسـتوى  ) 1.162(للمجال الفني ) ف(أن قيمة ) 8. 4(يالحظ من الجدول و

  .)α =0.05(وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

الداللة ومستوى ) 3.458( للمجال الرياضي الحركي) ف(أن قيمة ) 8. 4(يالحظ من الجدول كما 

  ).α=0.05( الداللةدالة إحصائيا عند مستوى  وهي) 0.017(

) 0.599(الداللـة  ومسـتوى  ) 0.625(للدرجة الكلية ) ف(أن قيمة ) 8. 4(يالحظ من الجدول و

  .ولهذا تقبل الفرضية الصفرية ،)α=0.05(وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

للمقارنات البعديـة  ) L.S.D(، تم استخدام للمجال الرياضي اللة اإلحصائيةوللتعرف على اتجاه الد

   )8. 4(إلى ذلك الجدول يشير) للمستوى الدراسي(للمجال الرياضي وفقا 

   )للمستوى الدراسي( للمقارنات البعدية للمجال الرياضي وفقا L.S.Dنتائج ) 10. 4(رقم ولجدال

 الداللة اإلحصائية )ب-أ(الفروق في المتوسطات  )ب(يالمستوى الدراس )أ(المستوى الدراسي 

 سنة أولى
  * 0.002  0.2061- سنة ثانية

  0.270  0.0866- سنة ثالثة

  0.757  0.0243- سنة رابعة فاكثر

 سنة ثانية
  *0.002  0.2061 سنة أولى

  0.145  0.1195 سنة ثالثة

  *0.027  0.1818 سنة رابعة فاكثر

 سنة ثالثة
  0.270  0.0866 سنة أولى

  0.145  0.1195- سنة ثانية

  0.496  0.0623 سنة رابعة فاكثر

 رابعة فأكثرسنة 
  0.757  0.0243 سنة أولى

  *0.027  0.1818- سنة ثانية

   0.496  0.0623- سنة ثالثة



 

   78

وسنة ثانية لصالح  أولىبين سنة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية ) 10. 4(يشير الجدول رقم 

  .يةسنة ثان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   79

  

  الفصل الخامس 

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج والتوصيات

عن  اإلجابةالدراسة، وتفسيرها من خالل  إليهايتناول هذا الفصل مناقشة للنتائج التي توصلت 

  .وفرضياتها الصفرية أسئلتها

  :تاليوجاءت النتائج على النحو ال

  

  :علقة بالسؤال األولتمناقشة النتائج الم

  ية؟صفما مدى ممارسة طلبة جامعة القدس لألنشطة الال

مدى ممارسة طلبة  أنبينت النتائج من فحص المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجاالت األربعة 

  ) 2.9(ية جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي صفجامعة القدس لألنشطة الال

   :ترتيب المجاالت على النحو التالي وقد جاء

ـ وبدرجة متوسط )3.28(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي  ه، يليالمجال االجتماعي فـي   ه، يلي

وبدرجة متوسطة أيضـا، وفـي   ) 2.94(المرتبة الثانية المجال الرياضي الحركي بمتوسط حسابي 

متوسطة، وفـي المرتبـة الرابعـة     وبدرجة) 2.73(المرتبة الثالثة المجال الفني بمتوسط حسابي 

  . وبدرجة متوسطة أيضا) 2.64(المجال الثقافي بمتوسط حسابي 
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إن اإلنسان اجتمـاعي بطبعـه ال    األولىوتعزو الباحثة إلى وجود المجال االجتماعي في المرتبة 

يستطيع أن يعيش منعزال عن اآلخرين، فهو يميل لمشاركتهم في أفراحهم وأحـزانهم ومناسـباتهم   

   .الجتماعية المختلفةا

  

لما يتميز بـه   نيبالنسبة للمجال الرياضي الحركي فتعزو الباحثة سبب وجوده في الترتيب الثا أما

وانه ينشـط الجسـم    أهمية في التنمية الشاملة للفرد من النواحي البدنية والصحية واالجتماعيةمن 

أن ، كما تعرض له في حياته اليوميةوان الفرد يجد من خالله تفريغ للكبت الذي ي .والعقل والروح

  .الرياضة يستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء

  

الن هذا المجال يتطلـب قـدرات   أما المجال الفني في الترتيب الثالث فتعزو الباحثة سبب وجوده 

ممارسة هذا النشاط يتطلـب وسـائل    أن، كما عند القليل من الطلبة إالفردية ال تتوفر  تومهارا

   .غير موجودة بوفرة كانياتوإم

  

أما المجال الثقافي فسبب وجوده في الترتيب الرابع وهو الترتيب األخير أن االهتمـام باألنشـطة    

حيث تحتل األنشطة الثقافية مركزا متأخرا فـي سـلم   الثقافية لم يصل إلى المرتبة التي تليق بها، 

 أداةعينة الدراسة على  أفراد إجابةمن  وهذا واضحاألمور الترويحية التي تمارس في وقت الفراغ 

بة ال يسـتفيدون مـن   لالط أنوهذا يعني .حيث كان بدرجة متوسطة على الدرجة الكلية،  الدراسة

والجرائد والمجالت وكذلك الندوات واللقاءات الثقافية التي تنظمها جهـات عديـدة    اإلعالموسائل 

الثقافية في  سبب ممارسات الطلبة لألنشطةأيضا ة تعزو الباحثو .تعنى بالثقافة الفردية والمجتمعية
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من اإلمكانات المتاحة لهـم فـي داخـل الجامعـة      نالطلبة أنفسهم ال يستفيدو المرتبة األخيرة إن

  .وخارجها

  

دراسة حسـين  ك  يةصفهذه الدراسة مع الدراسات السابقة في إنها موجه نحو األنشطة الالواتفقت 

 ,krik(وكيـرك  ) 1997(والثبيتي ) 2000(وبنجر ) 2005( وبلوخ) 2006(والبديوي  )1999(

ودراسة ) 2004(السدحانو) 2001( والحيلة ) 1993(والسطري  )Helm, 2001(وهيلم ) 2001

ومريانــا ) Harvancik, 1986(وهارفانســيك) Show, 1982(وشــو) Dean, 1989(ديــن

  ) Silliker& Jeffrey, 1997( وجفري وسيلكر  )Mariana, et al 2008(وآخرون

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  ؟يةصفما أهم ممارسات طلبة جامعة القدس لألنشطة الال 

ازور " والتـي جـاء فـي مقـدمتها     أهم الممارسات في المجال االجتماعي )2. 4(يبين جدول  

المشـاركة فـي   "  ثم، "القيام بزيارة األقارب" ،ثم "أشارك في األعياد الرسمية " ، تبعها "األصدقاء

حضور الحفالت، تعزو الباحثة السبب تركيز الطلبة على زيارة األصدقاء و المشـاركة بزيـارة   

وال والتخفيف مـن الضـغوطات   ، والترفيه األقارب وحضور الحفالت ألنهم يجيدون فيها المتعة

  .واالنسجام مع الثقافة السائدة تحتاج إلى تكلف

  

ألمشـاركة فـي    ثم" المشاركة في نشاطات الجمعيات التعاونية "هي شيوعا  األنشطةفي كان اقل 

تعـزو  " باالحتفال بيوم الخـريجين   ةشاركلمأ ، ثم"متابعة أنشطة مجالس الطلبة "ثم" خدمة البيئة 
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ال يجيدون ما يحقق أهدافهم عند المشـاركة فـي مثـل هـذه      ربما إن الطلبة الباحثة هذا الترتيب

  .عية وفيها اجهاد عقلي ونفسي وتخلو من المتعة ووجود المحفزاتتطو أعمالولكونها  .األنشطة

  

مرتبة حسب األهمية والتي جاء  لرياضي الحركيأهم الممارسات في المجال ا )3. 4( يبين جدول 

ـ مم" ثم ،"لعبة كرة اليد  ةمارسم" تبعها  ،"العاب القوى  ةمارسم" في مقدمتها  لعبـة كـرة    ةارس

في ممارسة مثل هذه األلعاب تحقق لدى الفرد الثقة بالنفس والمتعة  أن لىإوتعزو الباحثة " الطاولة

أمارس لعبة الجمباز " ، تبعها "رياضة المشي والركض  ةارسمم"  األنشطة شيوعااقل حين كانت 

وتعزو الباحثـة   "أمارس هواية الصيد " وتليها الفقرة ) " من خالل األجهزة( ات األرضية كوالحر

ر السيارات بأنواعها المختلفة والتطور التكنولوجي وعالم السرعة مما أدى إلـى  إلى انتشاالسبب 

.  ، وان جميع هذه االمور مردها الى الثقافة والعادات االجتماعية السائدةالتقليل من المشي والحركة

 .  

استمع " فقرات المجال الفني مرتبة حسب األهمية حيث جاء في مقدمتها  ) 4.4( يبين جدول رقم 

، ثـم أمـارس التصـوير    " ثم أمارس الطباعـة  " أشاهد الفنون الشعبية "  تبعها" إلى الموسيقى 

ضغوطات  الفوتوغرافي، وتعزو الباحثة إلى أن الطلبة يحبون االستماع إلى الموسيقى للتخلص من

  .للتعرف على ثقافات الشعوبويشاهدون الفنون الشعبية . الحياة والترفيه عن النفس

  

أمارس فن الخياطة و  "تبعها  " أمارس فن النحت" انت اقل األنشطة شيوعا عند الطلبةفي حين ك 

النحت ليس مقدرا في ثقافتنا وهو فن دخيـل علينـا، امـا بالنسـبة      الن وتعزو الباحثة" التطريز

  .امإلى رغبة من داخل الفرد لممارسته اتاجيح ماهفان والتطريز لممارسة فن الخياطة
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" ، والتي جاء فـي مقـدمتها   حسب األهمية ةفقرات المجال الثقافي مرتب) 5. 4 (يبين جدول رقم 

اسـتمع  "  ، ثم"أشاهد بعض البرامج الثقافية في التلفاز" ، تبعها"والمجالت اقبل على قراءة الجرائد

هذه الوسائل اإلعالمية توفر للطالب مـا يصـبو    وتعزو الباحثة الن" إلى بعض البرامج اإلذاعية 

   .إليه

أشـارك فـي نظـم    " ثـم   ،"المقالأشارك في مسابقات كتابة " في حين كان اقل المظاهر شيوعا 

هذه األنشطة  مثل أنوتعزو الباحثة السبب  ".أشارك في مسابقات حفظ القران الكريم" ، ثم "الشعر

آو نظـم الشـعر    أوالمقال يبهم على كتابة تحتاج إلى مواهب أو االشتراك في برامج من اجل تدر

   .الكريمفظ القران ح

  

  الفرضيات نتائج  ناقشةم

  

فـي  ) α =0.05(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  :الفرضية األولى

   لجنسا لمتغيرتعزى  يةصفالال لألنشطة ممارسة طلبة جامعة القدس

  

حيـث كـان   بناء على الدرجة الكلية  بعدم وجود فروق تعزى للجنس تم قبول الفرضية الصفرية

  )α= 0.05(وهي اكبر من مستوى الداللة ) 0.12(مستوى الداللة المحسوب لهذه الفرضية 

  

قيـودا علـى   ضـمن   المختلفـة  األنشطةممارسة  يستطيعانان كال الجنسين تعزو الباحثة السبب 

 األنشطةالفتاة تمارس كافة  أصبحتالسابقة بحيث  األزمنةوان هذا العصر مختلف عن . ممارستهم
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 ولم تتفق هذه الدراسـة . األنشطةمتاحة للفتى من كرة قدم وكرة سلة وكرة طاولة وغير ذلك من ال

 )1993(ودراسة السطري ) 1999(ودراسة حسين  )2000(ودراسة ) 2003(دراسة الزغول مع

 ,Henson)( دراسة هنسون و )Gdowissk, 1997(وقدوسكي ودراسة ) 1989(ودراسة العزام

  . على انه توجد فروق تعزى للجنس )1995محسن، (ودراسة  1989

  

فـي  ) α =0.05(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال : الفرضية الثانية

  ).أدبيةعلمية، ( الكلية إلىتعزى  ةصفيلألنشطة الالممارسة طلبة جامعة القدس 

  

كان مسـتوى الداللـة    أشارت النتائج إلى قبول هذه الفرضية بعدم وجود فروق تعزى للكلية حيث

  .)α =0.05(من مستوى الداللة أعلىقيمة وهي ) 0.51(المحسوب لهذه الفرضية 

  

له ميولـه ومواهبـه   في التخصصات العليمة ام االدبية  أكانالطالب سواء  أنتعزو الباحثة السبب 

مـع   نشطةلأليتشابهوا في ممارستهم  أن نالعلمية يمك اتيتميز به عن غيره، وان الطلبة في الكلي

بعـدم  ) 1993(واتفقت الدراسة مع دراسة السطري . بغض النظر عن التخصص األدبية اتالكلي

وحسـين  ) 2001(، ولم تتفق مع دراسـة السـخن   )أدبيةعلمية، (وجود فروق تعزى لنوع الكلية 

  .تعزى لمتغير الكلية إحصائيةبوجود فروق ذات داللة ) 1995(ومحسن ) 1999(
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 في ممارسة )α =0.05(عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الثالثة

  ).، رابعةثالثة ثانية،أولى،  ( السنة الدراسية إلىتعزى  يةصفالال لألنشطة القدس طلبة جامعة

  تم قبول الفرضية الصفرية بناء على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة المحسوب لهذه

  

صحة الفرضية بعدم  إلىمما يشير  )α =0.05(ن مستوى الداللة المحسوب وهي اكبر م) 0.12(

 ( السنة الدراسية إلى متغيرتعزى  يةصفالال لألنشطة القدس طلبة جامعة في ممارسةوجود فروق 

  ).، رابعةثالثة ثانية،أولى، 

  

هـذه  تتشـابه مـع    أنشـطة يمارسوا  أنطلبة جميع السنوات يمكن  أن إلى وتعزو الباحثة السبب

تمـارس  جميعها السنوات طلبة  وإنما أخرىعلى سنة دون  ةليست مقتصر األنشطةالسنوات وان 

بعدم وجود فروق تعـزى  ) 1999(وحسين ) 1995(واتفقت الدراسة مع دراسة محسن . األنشطة

بوجـود فـروق   ) 2001(والسخن ) 2001(لمتغير المستوى الدراسي، ولم تتفق مع دراسة العتوم 

  . تعزى لمتغير المستوى الدراسي صائيةإحذات داللة 
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  التوصيات 

  : في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية

الفني والثقـافي حيـث   لمجالين ية لصفضرورة اهتمام عمادة شؤون الطلبة باألنشطة الال - 1

ي على المرتبة الرابعـة األخيـرة   حصل المجال الفني على المرتبة الثالثة والمجال الثقاف

  . وذلك من خالل توفير المتطلبات الالزمة

ية من خالل وضـع برنـامج   صفالجامعة الطلبة على االشتراك في األنشطة الالث أن تح - 2

  لتعريف الطلبة بهذه األنشطة وأهميتها

ية للـذكور  صـف لممارسـة األنشـطة الال   بوالمالع ةتوفير اللوازم واألدوات الضروري - 3

  .ناثواإل

تحفيز الطلبة عن طريق الجوائز المادية والمعنويـة لحـثهم علـى ممارسـة األنشـطة       - 4

   .الالمنهجية

  . ية المفضلة بين طلبة الجامعات الفلسطينيةصفإجراء دراسة مقارنة في األنشطة الال - 5

  

  

  

  

  

  

  

  



  المراجع

  

  المراجع العربية

  األجنبيةالمراجع 
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  المراجع

  

  المراجع العربية

 ةدراسة استطالعي.  األنشطة الطالبية في مديرية تربية لواء مادبا): 1993. (،عبداهللابو رضوان

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية. ألراء طلبة المرحلة الثانوية العامة 

مجلـة جامعـة    .الرياضية لالتحاد الرياضي األنشطةمعيقات تنفيذ : )2007( .بهجت طامع، أبو

  . 42-19: ص  ،)1(3 ،الخليل

وى االقتصـادي علـى مـدى    تاثر متغيرات الجنس ومكان السكن والمس:)1998( دالل استيتية،

: ص ،)1( 25 ، راسات العلـوم التربويـة  د. أردنيةالفراغ في عينة  أوقات أنشطةممارسة 

101 -111.  

راء الطلبة، دراسة استطالعية أل: األنشطة الطالبية في الجامعة األردنية): 1991.(اطناش، سالمة

  73-38، ص )2(19،  مجلة دراسات

غيـر   رسالة ماجستير. النشاط الالصفي في المدارس الثانوية بمدن عدن): 1999(نحس باطايع،

  ، جامعة عدن منشورة

دور معلمي العلوم الشرعية وطالب المتوسطة والثانويـة فـي تنفيـذ    ): 2006. (البديوي، توفيق

   185-147: ، ص112.  لجمعية المصرية للمناهجمجلة تصدرها ا. األنشطة الالصفية

   5دار القلم ،ط: الكويت. علم النفس التعليمي): 1983.(بركات، محمد
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 واقع األنشطة البيئية الالصفية في مديرية تربية عمان الثانية من وجهة): 2005. (سمية ،بلوخ

 جستير غير منشـورة، رسالة ما .نظر معلمي العلوم للمرحلة الثانوية واقتراحاتهم لتفعيلها

   نجامعة عمان العربية، األردن، عما

دور األنشطة الالمنهجية في رعاية التلميذات الموهوبات السـعوديات فـي   ): 2000.(بنجر، أمنة

: ص) 82(، العـدد مجلة رسالة الخليج العربـي . المرحلة االبتدائية من وجهة نظر تربوية

63-110   

 األنشـطة للمشـاركة فـي    ةالمتوسـط طالب المرحلة عوامل تشجيع : )1997(. ضيف لثبيتي،ا

القـرى للعلـوم التربويـة     أممجلـة   .المدرسية الالصفية و المشكالت التي تحد من ذلك 

  . واالجتماعية والنفسية

اثر مستوى تعليم األب واألم والترتيب الوالدي فـي قـدرات التفكيـر    ): 1996( ودت، جسعادة

،عـدد  مجلة البحوث التربوية. المدرسة بدولة البحرين اإلبداعي لدى عينة من أطفال ما قبل

  .177-135: ص 9

 ،سبل تفعيلهالدراسي و للمنهج المدرسي الالصفي الحر المتمم النشاط ):1999( .الحسن، اعتدال

   .جامعة الملك سعود، جمعية العلوم التربوية والنفسية ،الرياض

 الوقت الحر عند طلبة جامعة النجاح ثناءأاألنشطة الترويحية المفضلة ): 1999( .حسين، عايدة

   .نمنشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطي ررسالة ماجستير غي. لوطنيةا

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية ومديراتها في ): 2007. (القضاة، خالدو .حمادنة، أديب

التربويـة   مجلـة العلـوم  . مديرية تربية قصبة المفرق إلدارة برامج األنشطة المدرسـية 

   .61-36: ، ص)3(8 ،والنفسية
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. اثر األنشطة الفنية في التفكير أالبتكاري لدى طالبات المرحلة األساسية): 2001. (حمدم الحيلة،

  192-161: ص) 19(،  مجلة البحوث التربوية
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  )1(ملحق رقم 

  أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

  

  الدرجة العلمية المؤسسة اسم المحكم

  دكتوراه  جامعة القدس  عفيف زيدان

  دكتوراه  جامعة القدس  محسن عدس

  دكتوراه  جامعة القدس  احمد فهيم جبر

  دكتوراه  جامعة القدس  محمد عابدين

  دكتوراه  جامعة القدس  غسان سرحان

  دكتوراه  جامعة القدس  انإبراهيم عرم

  دكتوراه  جامعة القدس المفتوحة  عبد حمايل

  دكتوراه  جامعة بيرزيت  احمد الجنازرة
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  )2(الملحق رقم 

  استبانة

  م اهللا الرحمن الرحيمبس

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا

 ةشـط طلبة جامعـة القـدس  لألن   مدى ممارسة"  دراسة حول بإجراءتقوم الباحثة 

هذه الدراسة تضع الباحثة بين يديكم استبانة لجمع البيانات  أهدافولتحقيق  " يةصفالال

لذلك نرجو من حضرتكم التكرم باالطالع على االستبانة، واختيـار   الالزمة للدراسة

فقراتها وفقا لما ينسجم مع وجهة نظرك، راجيا  مستوى استجابتكم على كل واحدة من

  .الفقرات دون استثناء وبدقة عن جميع باإلجابةالتكرم 

  

البحث العلمـي فقـط واسـتكماال لمتطلبـات      إلغراضاالستبانة التي بين يديك هي 

جامعـة  / كليـة التربيـة   –في كلية الدراسات العليا  الحصول على درجة الماجستير

  .القدس

  ...االحترامواقبلوا فائق 

  شرين زغب: الباحثة

  :األوليةالمعلومات : األولالقسم 

  .  في المكان الذي ينطبق عليك) X(جاء وضع إشارة الر

  الجنس   .1

  أنثى      ذكر

  الكلية  .2

  أدبية      ةعلمي

  المستوى الدراسي  .3

  سنة ثانية    أولىسنة 

    رفأكثرابعة  سنة    ثالثةسنة 
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  القسم الثاني

مام كـل  أ) X(فيما يلي مجموعة من األنشطة المقترحة موزعة على أربعة مجاالت، ضع إشارة 

  . منها في الخانة المالئمة التي تعبر عن درجة ممارستك لمثل هذا النشاط

  الثقافي المجال :األولالمجال 

  رةــالفق  الرقم

  الدرجة

 كبيرة

  جدا
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  ضعيفة

  جدا

           ستخدم برامج ثقافية في الكمبيوترا   .1

2.   
 المحاضـرات والـدروس   إلـى هب ذا

  الالمنهجية 
          

3.   
أتردد على المسجد للصالة والـدروس  

  الدينية 
          

           الكريم القران أشارك في مسابقات حفظ   .4

           الشعر أشارك في نظم   .5

           كتابة المقالأشارك في مسابقات    .6

            ةيلخطابأشارك في المسابقات ا   .7

           اقبل على المطالعة األدبية     .8

9.   
ـ  المعارض العلميةأشارك في  ام التي تق

  في الجامعة 
          

           أطالع خارج نطاق التخصص   .10

            قراءة الجرائد والمجالتاقبل على    .11

           التلفازأشاهد بعض البرامج الثقافية في    .12

           إلى بعض البرامج اإلذاعية معتسا    .13

           األخبار باستمرارنشرة  إلىاستمع     .14

           المسابقات العلميةأشارك في    .15

           البحثية في المسابقاتأشارك    .16

           األدبيةالمسابقات أشارك في    .17

           المناسبات الدينيةأشارك في    .18
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  المجال االجتماعي:  المجال الثاني 

  الفقــرة  الرقم

  الدرجة

 كبيرة

  جدا
  ضعيفة متوسطة  كبيرة

  ضعيفة

  جدا

           الحفالتأشارك في حضور    .1

2.   
تعـدها  الترفيهية التي  الرحالتأشارك ب

   الجامعة
          

           رسميةال األعيادفي  أشارك   .3

           أشارك في المناسبات الوطنية    .4

           األصدقاء    ازور   .5

           األقاربزيارة أقوم ب   .6

           ةالعاب المائدة مثل الشد أمارس   .7

           حتفال بيوم الخريجينالاأشارك ب   .8

           الطلبة أتابع أنشطة مجالس   .9

           ت التعاونيةياالجمعشاطات أشارك في ن   .10

           خدمة البيئةأشارك في    .11

  المجال الفني: المجال الثالث 

  الفقــرة  الرقم

  الدرجة

 كبيرة

  جدا
  ضعيفة متوسطة  كبيرة

  ضعيفة

  جدا

           الموسيقىاستمع إلى     .1

           أمارس فن التطريز والخياطة    .2

           أمارس التصوير الفوتوغرافي    .3

           الرسمارسة فن أحبذ مم   .4

           لتمثيلأشارك في فن ا   .5

           الديكور أمارس أعمال   .6

           الفنون الشعبيةأشاهد    .7

           الشعبية  الدبكاتأشارك في    .8

           الطباعةأمارس    .9

           النحتأمارس فن    .10
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  :ييل أمارس من األلعاب الفردية والجماعية ماالمجال الرياضي الحركي، : ل الرابعالمجا

  الفقــرة  الرقم

  الدرجة

 كبيرة

  جدا
  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  ضعيفة

  جدا

           كرة القدملعبة     .1

           كرة السلةلعبة     .2

           كرة الطائرةلعبة     .3

           كرة الطاولةلعبة     .4

           كرة اليدلعبة     .5

           تنس الطاولةلعبة     .6

           السباحةلعبة     .7

           والركض المشيرياضة     .8

9.   
مـن  ) الحركات األرضية(الجمبازلعبة  

  خالل األجهزة
          

           العاب القوى    .10

           الصيد هواية   .11

12.   
سيرا علـى   الرحالت البريةالذهاب في 

  األقدام
          

           الكشفية األنشطة    .13

14.   
الكراتيـة،  ( العاب الدفاع عـن الـنفس   

  )الجودو
          

  

  

  شكراً لتعاونكم

 الباحثة
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  )3(ملحق رقم 

  تسهيل مهمة 
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  الفهــــارس
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  فهرس المالحق 
  

  رقم

  الملحق
  رقم الصفحة  اسم الملحق

  99 أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة  1

  100 االستبانة  2

  104  تسهيل مهمة موجه إلى إدارة جامعة القدس  3
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4 .10 
للمستوى (للمقارنات البعدية للمجال الرياضي وفقا ) L.S.D(نتائج 

  )الدراسي
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  هرس المحتوياتف

  
  رقم الصفحة الموضوع

  أ  اإلقرار

  ب  الشكر والتقدير

  ج  الملخص بالعربية 

  د  الملخص باللغة االنجليزية

    مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

  2  المقدمة

  9  مشكلة الدراسة

  10  أسئلة الدراسة

  10  فرضيات الدراسة

  11  أهدا ف الدراسة

  11  أهمية الدراسة

  11  محددات الدراسة

  12  مصطلحات الدراسة

    الفصل الثاني

  15  اإلطار النظري

  32  الدراسات السابقة

  32  العربية الدراسات

  45  الدراسات األجنبية

  53  التعقيب على الدراسات

   الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  57  منهج الدراسة

  57  مجتمع الدراسة

  58  عينة الدراسة

  59  لدراسةأداة ا

  60  صدق األداة
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  60  ثبات األداة

  61  الدراسة تطبيق إجراءات

  62  المعالجة اإلحصائية

    الفصل الرابع

  64  نتائج سؤال الدراسة األول

  66  نتائج سؤال الدراسة الثاني

  72  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

  73  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

  74  بالفرضية الثالثة النتائج المتعلقة

    الفصل الخامس

  80  األولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

  82  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  84  مناقشة نتائج الفرضيات

  87  التوصيات

    المراجع

  89  اجع العربيةالمر

  95  المراجع األجنبية

  106  فهرس المالحق

  107  فهرس الجداول

  108  حتوياتفهرس الم

  


