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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



 

   4

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
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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(.  


