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ABSTRACT 

 

The study aims at recognizing the barriers that face the extracurricular students’ 

activities, in Buraidah National colleges, form the students’ point of views and 

teaching staff. The study sample consisted of (600) members from students and 

teaching staff who were chosen randomly from the study community, the 

Researcher used the questionnaire that consisted of (22) paragraphs distributed 

into four scopes and it was confirmed from the credibility and the stability of the 

questionnaire. The study reached to most significant barriers, like the 

environmental, the community, the administrative, the organizational, and finally 

the humanitarian. Alike the study showed the lack of statistical significant 

differences at the significance level (α ≥ 0.05) for the students’ responses in all 

the questionnaire scopes that are ascribed to the two variances of gender and 

specialties ((Literary / scientific), alike the lack of differences for the teaching 

staff responses in all the questionnaire scopes that are ascribed to the two 

variances of gender and specialties ((Literary / scientific). There are significant 

differences for the favor of the Literary specialties except the human barriers, 

while there are statistical significance differences between the teaching staff and 

the students in all the questionnaire areas for the favor of the teaching staff 

except the administrative and the organizational barriers, as there are no 

differences between them. 

Key words: (the extracurricular students’ activities-Barriers-Colleges). 
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 مةلخــــص الدراســــ 

هتدف الدراس  إىل التعرف عةلى املعوقات اليت تواجه األنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة من 
( طالبًا وعضو هيئ  تدريس مت 600وجه  نظر الطةلب  وأعضاء هيئ  التدريس. وتكونت عين  الدراس  من )

( فقرة موزع  عةلى أربع  22جمتمع الدراس ، واستخدم الباحث استبان  مكون  من )اختيارهم بطريق  عشوائي  من 
جماالت ومت التأكد من صدق وثبات االستبان . وتوصةلت الدراس  إىل أن أكثر املعوقات هي املعوقات البيئي  

ت الدراس  عدم وجود واجملتمعي  يةليها املادي  مث اإلداري  والتنظيمي ، وأخريًا املعوقات البشري . وكذلك أظهر 
( الستجاابت الطةلب  يف مجيع جماالت االستبان  تعزى α ≤ 0.05فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى )

ملتغريي اجلنس، والتخصصات )أدبي  / عةلمي (، أيضًا عدم وجود فروق الستجاابت أعضاء هيئ  التدريس يف 
)أدبي  / عةلمي (. توجد فروق لصاحل التخصصات مجيع جماالت االستبان  تعزى ملتغريي اجلنس، والتخصصات 

األدبي  ما عدا املعوقات البشري ، كما توجد فروق ذات دالل  إحصائي  بني أعضاء هيئ  التدريس والطةلب  يف 
 مجيع جماالت االستبان  لصاحل أعضاء هيئ  التدريس ما عدا املعوقات اإلداري  والتنظيمي  ال توجد فروق بينهم.

 الكةليات(. -معوقات  -تاحي : )األنشط  الطالبي  الالمنهجي  الكةلمات املف
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 الفصل األول: اإلطار العام لةلبحث

 : ـمقدم

يتضمن املنهج اجلامعي مبفهومه احلديث، كل ما تقدمه اجلامعة لطالهبا حتقيقًا ألهدافها الرتبوية الرامية إىل رعاية منوهم 
ولتحقيق هذه األهداف فإنه جيب أال تقتصر برامج التعليم اجلامعي على  .والنفسية واالجتماعيةاملتكامل من مجيع اجلوانب العقلية 

العالقات التقليدية بنب األستاذ وطلبته يف قاعات الدراسة بل تتعدى ذلك إىل ما هو أبعد حبيث تتضمن تلك الربامج أنشطة وفعاليات 
ا صقل شخصيته وتنمية مهاراته وقدراته على حل املشكالت اليت تواجهه ومواقف متنوعة ليتمكن الطالب من خالل املشاركة فيه

 واختاذ القرارات املالئمة يف مواقف احلياة املختلفة، ابإلضافة إىل متكينه من اكتساب املعارف واملهارات األساسية اليت تعده إعداداً 
وانطالقًا من ذلك املفهوم، فقد احتلت األنشطة الطالبية  .لفةمناسبًا للمشاركة يف خدمة اجملتمع وتطوره يف اجملاالت احلياتية املخت

 .(1)الالمنهجية ابجلامعة أمهية خاصة يف برامج اجلامعات ابعتبارها رافداً أساساً للعملية التعليمية

 :البحث مشكةل 

لرمم من اهتمام اجلامعات املختلفة ابألنشطة الطالبية ودعمها مادًا ومعنواً، وحرصها الدائم على أ  تكو  ضمن اب
خططها الدراسية وبراجمها اجلامعية، إال أ َّ كثرياً من الدراسات يف أماكن متعددة قد أظهرت أ  مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية 

جه قصور عدة مثل: عدم توافر األماكن املناسبة ملمارسة األنشطة، ونقص األدوات واألجهزة الالزمة لتلك املختلفة ضعيفة، وتشوهبا أو 
املمارسة، وقلة مشاركة األساتذة يف األنشطة الطالبية، وعزوف عدد كبري من الطلبة عن االشرتاك يف هذه األنشطة األمر الذي دفع 

كليات بريدة   يف االنشطة الطالبية الالمنهجية عوقات اليت تواجهاملإللقاء الضوء على الباحث على القيام هبده الدراسة اليت تسعى 
 األهلية ابململكة العربية السعودية.

 :البحث تساؤالت

 :التايل الرئيسي السؤالبحث ال تساؤالت تضمنت

 األهةلي ؟ بريدة كةليات يف الالمنهجي  الطالبي  األنشط املعوقات اليت تواجه  ما

 :اآلتية الفرعية األسئلة الرئيسي السؤال هذا من ويتفرع

 ؟لبةالط نظر وجهة من األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة تواجه اليت املعوقات هي ما ((1
                                                           

، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العاملي "الرعاية الطالبية لطالب مرحلة التعليم العايل: جامعة امللك سعود منوذجاً "ه(، 1422العثما  عبد هللا وآخرو  ) (1)
 .776 -737ه، جامعة امللك سعود، الراض، ص 28/8/1422 -26عن خادم احلرمني الشريفني وإجنازاته )احملور الرتبوي( يف الفرتة من 
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    هيئة اعضاء نظر وجهة من األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة تواجه اليت املعوقات هي ما (2)

 ؟التدريس    

  بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاهبة الطل بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (3)

 ؟)، التخصصات )عملية / أدبيةاجلنس من كل ملتغريات تبعاً  األهلية

 يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاههيئة التدريس  أعضاء بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (4)
 ؟)، التخصصات )عملية / أدبيةاجلنس من كل ملتغريات تبعا األهلية بريدة كليات

 الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاه التدريس هيئة وأعضاء الطلبة بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (5)
 األهلية؟ بريدة كليات يف

 :البحث أهداف

 :إىل البحث يهدف

 .فيها الطلبة ومشاركة الالمنهجية الطالبية األنشطة إقامة معوقات ةمعرف (1)

 تبعا بني الطلبة األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاه اجلوهرية الفروق على التعرف (2)
 .)التخصصات )عملية / أدبية ،اجلنس من كل ملتغريات

 هيئة وأعضاء الطلبةوبني  األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاه اجلوهرية الفروق بيا  (3)
 .التدريس

 :البحث أمهي  

 :اآليت إىل البحث هذا أمهية ترجع

 الطالبية ابألنشطة االهتمام بضرورة تنادي واليت ، احلديثة الرتبوية لالجتاهات استجابة البحث هذا لميث (1)
 .التعليم بتطوير الوثيق ارتباطها وأتكيد اجلامعات، يف الالمنهجية

 ووضعها ، الطالبية ابألنشطة االهتمام من مزيد إىل ابجلامعة املناهج وواضعي اجلامعية الربامج خمططي عناية هتوجي (2)
 .اجلامعية الربامج من املناسب املكا  يف
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 .فيها الطلبة ومشاركة الالمنهجية األنشطة إقامة معوقات معرفة حماولة (3)

 .واجلامعات التعليم وزارة يف الالمنهجية الطالبية ابألنشطة مهتم هو من كل البحث هذا نتائج تساعد دق (4)

 .اجملال ذات يف واملختصني الباحثني البحث هذا من يستفيد أ  يتوقع اكم (5)

 :البحث فرضيات

 الطالبية األنشطة معوقات جتاهبة الطل بني (α ≥ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (1)
 .)اجلنس، التخصصات )عملية / أدبية من كل ملتغريات تبعا األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية

 معوقات جتاهأعضاء هيئة التدريس  ين (α ≥ 0.05عند مستوى داللة ) ب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (2)
 .): اجلنس، التخصصات )عملية / أدبيةمن كل ملتغريات تبعا األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة

 معوقات جتاه التدريس هيئة وأعضاء الطلبة بني (α ≥ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (3)
 .األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية األنشطة

 :البحثوعين  جمتمع 

-2015) للعام اجلامعي البحث من مجيع طالب وطالبات كليات بريدة األهلية وامللتحقني ابلربانمجيتكو  جمتمع 
 .، وكذلك أعضاء هيئة التدريس ومسؤويل األنشطة يف تلك الكليات(م2016

ابلكليات، ( من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 600وقد مت اختيار عينة ممثلة من اجملتمع األصلي بطريقة عشوائية وعددها )
 ( أعضاء هيئة التدريس.150( طلبة، )450وتتكو  من )
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 :البحث مصطةلحات

 :الطالبي  األنشط  1-

تلك الربامج اليت تنفذ إبشراف املؤسسة التعليمية وتوجيهها، واليت تتناول كل ما يتصل "تعرف األنشطة الطالبية أبهنا: 
االرتباط ابملواد الدراسية، أو اجلوانب االجتماعية والبيئية أو األندية ذات االهتمامات اخلاصة ابحلياة الدراسية وأنشطتها املختلفة ذات 

 .(2)"ابلنواحي العملية أو العلمية أو الراضية أو املوسيقية أو املسرحية

وفقًا مليوهلم  جممل الربامج واألنشطة اليت ميارسها الطلبة داخل اجلامعة، أو الكلية، أو خارجها " :وتعرف أيضا أبنه
ت واستعداداهتم وقدراهتم ووفق اإلمكاانت املتاحة هلم، واليت تكو  مرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو مري مباشر ابألنشطة املنهجية، و تتم حت

 .(3)"إشراف اجلامعة سعياً لتحقيق أهداف العملية التعليمية

 :Extracurricular Activities الالمنهجي  األنشط  2-

تَعرف األنشطة و  الالمنهجية، أو األنشطة الالصفية. تسميات خمتلفة للنشاط الرتبوي اجلامعي ومنها األنشطةظهرت 
مجيع ألوا  األنشطة االجتماعية والراضية والفنية والعلمية اليت متارس بطريقة حرة ومنظمة للرتويح أو الكتساب ا: "الالمنهجية أبهن

 .(4)"األكادمييةمهارات خارج نطاق الدراسة 

كل ما تقدمه كليات بريدة األهلية لطلبتها من األنشطة أبنواعها املختلفة الثقافية ويعرفها الباحث إجرائيًا أبهنا: 
واالجتماعية والدينية والوطنية والراضية واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت ومريها مما ال يدخل يف إطار املناهج الدراسية 

 اجلامعية.

  

                                                           

تقييم مسامهة األنشطة الطالبية كأحد أدوات طريقة العمل مع اجلماعات يف تدعيم مهارة اختاذ القرار للمرأة املصرية: (، "2011، سلطانه )معاذ (2)
 .370، ص8، ج31مصر، ع -جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية دراسة مطبقة على طالبات جامعة أسيوط"، 

(، "اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية"، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم 2003عدان  )، العضايلة (3)
 .96النفس، سورا، اجمللد األول، العدد الرابع، ص 

(4) Mackown C. Harry (1982),  Extra Curricular Activities, 3rd Ed., (New York. The Macmillan Co. 1982. 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
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 الدراسات السابق :

يف األنشطة الطالبية  الكويت هدفت الدراسة إيل معرفة مدى مشاركة طلبة جامعة :(5)2002) ،الدعيج)دراس   -
( 200) تكونت منوقد صمم الباحث استبانة جلمع املعلومات مت توزيعها على عينة عشوائية  .وأسباب عزوفهم عن املشاركة فيها

وتوصلت الد راسة إىل أ  األسباب اليت تعيق مشاركة طلبة اجلامعة يف األنشطة الطالبية  .الكليات املختلفة ابجلامعة طالب وطالبة من
وأماكن ممارسة األنشطة،  أسباب تتعلق ابلطالب من حيث عدم معرفة الطالب مبواعيد: من وجهة نظرهم تشمل سبعة جماالت هي
طة الطالبية، وأسباب تتعلق ابجلانب الدراسي ومنها زادة العبء الدراسي على الطالب، وشعور الطالبات ابخلجل من ممارسة األنش

والتعارض بني مواعيد الدراسة  واألنشطة، ، وأسباب تتعلق ابجلانب التنظيمي من حيث عدم التجديد يف األنشطة، وعدم وجود 
رة  جمموعة من الطلبة على األنشطة الطالبية، وأسباب حوافز مادية ومعنوية، ، وأسباب تتعلق ابجلانب االجتماعي من حيث سيط

وأخريا أسباب  .تتعلق ابجلانب الفين يف ممارسة األنشطة؛ وأسباب تتعلق بنقص اإلمكاانت واألدوات الالزمة ملمارسة األنشطة الطالبية
 .تتعلق ابلطبيعة وظروف الطقس يف الكويت

إىل استقصاء قيمة التنوع يف األنشطة،  وأثر هذا التنوع يف  هدفت الدراسة :Chang, J. 2002 (6))  )ـــدراس -
اشرتاك الطالب يف كلية اجملتمع يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، ومن وجهة نظر املسئولني القائمني على األنشطة 

وكانت أدوات  .من طالب كلية اجملتمع االبً ط (180)استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من  .الطالبية
األنشطة  من الطالب هدف اشرتاكهم يف (%76)وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها أ  . الدراسة عبارة عن استبانة

على األنشطة الطالبية يف كلية من املسئولني القائمني  (%65) الطالبية هو التسلية والرتفيه والتنوع وحصوهلم على اخلربة املباشرة ، وأ 
ختلف اجملتمع بينوا أ  اثر األنشطة املقامة يف الكلية املتجددة واملستمرة واملتنوعة اجيايب وهو السبب الرئيسي يف زادة اشرتاك الطالب مب

 .التخصصات يف األنشطة

مشاركة الطالب يف أنشطة  هدفت الدراسة إىل تقصي أسباب ضعف : (7)(2003 أخرس،)العنزي وانئل  دراس  -
. وقد صمم الباحثا  استبانة جلمع املعلومات مت توزيعها على عينة عشوائية من طالب  العربية السعودية كليات املعلمني يف اململكة

وتوصلت الدراسة إىل أ  من أهم أسباب ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  فرداً. (468)كليات املعلمني ابململكة بلغ حجمها 

                                                           

، "أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشرتاك يف األنشطة الطالبية"، اجمللة الرتبوية، العدد الرابع والستو ، (2002)الدعيج،عبد العزيز دعيج  (5)
 .67 – 108الكويت  ص ص 

(6) Chang, June (2002), "Student Involvement in the Community College: A Look at the Diversity and Value of 

Student Activities and Programs". ERIC, 21 pp 48-76 (ED470922). 

، "مشاركة طالب كليات املعلمني يف األنشطة بني اإلقبال والعزوف"، ورقة عمل مقدمة يف احللقة النقاشية (2003)، خالد عو ، وانئل اخرسالعنزي (7)
على هامش لقاء عمداء شؤو  الطالب جلامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس التعاو  لدول اخلليج العربية يف عن النشاط الطاليب املقامة 

 .55-27هـ، جامعة امللك سعود، الراض، ص ص 20/3/1424-19الفرتة من 
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، النشاططالبية: كثرة االختبارات مع اختالف مواعيدها، وازدحام جدول الطالب الدراسي، وجهل بعض الطالب أبمهية ال  وقلة تربواا
 . احلوافز

هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة : (8)2005)، السبيعي) دراس  -
استخدم الباحث استبانة جلمع املعلومات مت توزيعها على عينة بلغ حجمها و التعاو  واملشاركة من قبل الطالب مع مريه، و  الطالبية

طالب من كليات خمتلفة يف اجلامعة، وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج كا  من أمهها أ  نسبة الطالب مري  (1200)
ما أ  واقع مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ضعيف بصفة عامة، وأ  األنشطة الطالبية املشاركني يف األنشطة الطالبية عالية، ك

 .األنشطة الثقافية األكثر ممارسة يف اجلامعة هي األنشطة االجتماعية يليها األنشطة الراضية يليها

هدفت الدراسة إىل التعرف على االجتاهات احلديثة املتعلقة بطبيعة األنشطة الرتبوية : (9)2006) ،الشمري) دراس  -
ومعرفة مدى حتقق هذه األنشطة وحتديد املعوقات اليت تواجهها، واستخدمت الدراسة أربع أدوات هي االستبانة واملقابلة واملالحظة 

واملعلمني والطالب ورواد النشاط ومشريف النشاط  دراء والوكالءمن خمتلف امل (223)وورش العمل، واليت طبقت على عينة مكونة من 
وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كا  من أمهها أ  أبرز معوقات األنشطة الرتبوية هي ازدحام اليوم الدراسي  .مبنطقة حائل

 .املخصص للنشاطابملقررات، ونقص األدوات واألجهزة واخلامات املخصصة للنشاط، وقلة الوقت 

هدفت الدراسة إيل التعرف علي العالقة بني جناح الطالب وبني مشاركته يف : (10)(Burnett, 2006دراس  ) -
األنشطة يف املؤسسات ذات املستوى فوق املتوسط كما ركزت علي أمهية النشاط الطاليب ودوره يف زادة اإلجناز األكادميي ومستوي 

وتوصلت نتائج الدراسة إيل ارتفاع مستوي . علي عينة من طالب كلية اجملتمع جبامعة جنوب كاليفورنياالتحصيل، وقد أجريت الدراسة 
التحصيل األكادميي للطالب املشرتكني يف األنشطة  عن الطالب الذين مل يشرتكوا، ابإلضافة إيل زادة ارتباط الطالب الذين اشرتكوا 

 .يف األنشطة ابلكلية أكثر من مريهم

هدفت الدراسة إىل تقومي األنشطة الطالبية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود، و التعرف : (11)(2008)موسي دراس   -
لية املعلمني، واليت طبقت على عينة كواستخدمت الدراسة استبانة وجهت لطالب  . على أبرز الصعوابت اليت تواجه تلك األنشطة

                                                           

ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب  (، "العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية2005السبيعي، خالد صاحل ) (8)
 .109-55، ص94جبامعة امللك سعود"، رسالة اخلليج العريب ع. 

، "مدى حتقق األنشطة الرتبوية ابملدرسة الثانوية"، دراسة ميدانية على مدارس البنني مبدينة حائل، رسالة ماجستري، (2006)الشمري، حممد مبارك  (9)
 الراض. .جامعة امللك سعود

(10) Burnett, Daria Shockley (2006), "The relationship of student success to involvement in student activities in a two-

year institution", Ed. D. Thesis, United States - California: University of Southern California. 

ألنشطة الطالبية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود"، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية، جامعة امللك سعود، ، "تقومي ا(2008)موسى، هاين  (11)
 الراض.
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طالبًا من شعب متنوعة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كا  من أمهها أ  من أكثر الصعوابت اليت  (362)مكونة من 
عدم وجود - ضعف عوامل اجلذب يف األنشطة  - املقررات وتعارض مواعيدها مع ممارسة األنشطة هي: كثرةتواجه األنشطة الطالبية 

قلة األماكن املخصصة ملمارسة - أعضاء هيئة التدريس الطالب ملمارسة األنشطة عدم تشجيع- دليل ابألنشطة وأهدافها يف الكلية
 األنشطة يف الكلية.

 :(12)"ممارس  طالب جامع  القصيم لألنشط  الطالبي ( بعنوان "2010دراس  عبد احلسيب ) -

هدفت إىل الكشف عن اجتاهات طالب جامعة القصيم حنو األنشطة الطالبية، والتعرف على واقع ممارسة طالب اجلامعة 
لألنشطة الطالبية، والكشف عن معوقات ممارسة طالب اجلامعة لألنشطة الطالبية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي يف حتقيق 

طالب من الكليات اخلمسة جلامعة القصيم. وتوصلت ( 340)ة، وتكونت عينة الدراسة من أهدافها، واالستبانة املوجهة كأداة للدراس
الدراسة على أ  ممارسة الطالب لألنشطة أبنواعها املختلفة جاءت ضعيفة جداً، وأ  اجتاه الطالب حنو األنشطة الطالبية جاء موجباً، 

 توى الدراسي، واملعدل الرتاكمي.وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغريات الكلية، واملس

هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤدية لضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية : (13)2010)دراس  )حكيم،  -
مبحافظة اجلموم عن املشاركة يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطالب، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، ومت اختيار عينة الدراسة 

( طالب، وأعد الباحث استبانة مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة، وأفراد العينة. وتوصلت 114طالب الكلية اجلامعية وعددهم ) من
 الدراسة على أ  ازدحام اليوم الدراسي ابملقررات الدراسية، وعدم مناسبة مواعيد النشاط مع مواعيد احملاضرات من أكثر العوامل املؤدية

 الب يف األنشطة الطالبية يف اجلامعة.على ضعف مشاركة الط

املشاركة  عن املفتوحة القدس جامعة طلبة عزوف أسباب معرفة إىل الدراسة هدفت: (14)(2012دراس  )حجازي،  -
 السكن، الرتاكمي، مكا  التعليمي، املعدل املستوى متغريات اجلنس، من كل أثر وحتديد نظرهم، وجهة من الطالبية ابألنشطة

 العشوائية، الطبقية ابلطريقة اختيارهم مت وطالبة ( طالباً 150من ) الدراسة وتكونت عينة العمل. ، حالة االجتماعية، احلالة التخصص،
 والثاين البياانت األولية ألفراد العينة، يتضمن األول قسمني من مكونة استبانة يف متثلت أداة الباحثة أعدت الدراسة ولتحقيق أمراض

طلبة  عزوف أسباب املستوى يف عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  إىل عدة نتائج منها: الدراسة وتوصلت الفقرات . تضمن
                                                           

، اجلزء 34(، "ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية"، جملة كلية الرتبية، جامعة عني مشس، مصر، العدد 2010عبد احلسيب، مجال ) (12)
 الرابع.

(، "عوامل ضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطالب"، جملة 2010حكيم، عبد احلميد ) (13)
 .108القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

وجهة نظرهم"، مؤمتر "األنشطة ، "أسباب عزوف طلبة جامعة القدس املفتوحة عن املشاركة ابألنشطة الطالبية من (2012)حجازي، نظمية  (14)
 .2012إبريل  2الالمنهجية يف اجلامعات الفلسطينية واقع وحتدات" مؤمتر، 
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 فروق الدراسي، والتخصص. توجد ملتغري اجلنس، املستوى تبعا نظرهم وجهة من الطالبية ابألنشطة عن املشاركة املفتوحة القدس جامعة
 تبعا نظرهم وجهة من الطالبية ابألنشطة املشاركة عن املفتوحة القدس جامعة طلبة عزوف أسباب املستوى يف عند إحصائية داللة ذات
 املعدل الرتاكمي لصاحل املعدل الرتاكمي األقل. ملتغري

هدفت الدراسة إىل تعرف أسباب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة : (15)(2013دراس  )شةلدان، والندمي، -
وسبل التغلب عليها، استخدم الباحثا  املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ملثل هذه الدراسات، وبلغت عينة الدراسة ابألنشطة الطالبية 

( فقرة، وكا  من نتائج الدراسة ما يلي:من أكثر األسباب اليت متنع 22( طالبًا وطالبة، وصمم الباحثا  استبانة مكونة من )317)
بية هو ازدحام اليوم الدراسي ابملواد الدراسية حبيث ال جيد الطلبة الوقت الكايف ملمارسة تلك الطلبة من املشاركة ابألنشطة الطال

األنشطة، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس )ذكر، أنثى(، الكلية )علمية، إنسانية(، واملعدل الرتاكمي )جيد 
 فأقل، جيد جداً، امتياز(.

 السابق :التعةليق عةلى الدراسات 

هدفت مالبية : وجد الباحث ما يلي من خالل استعراض الدراسات السابقة، اليت تناولت االنشطة الطالبية الالمنهجية
 ،السبيعي)ضعف مشاركة الطلبة عن املشاركة يف األنشطة الالمنهجية مثل: دراسة  الدراسات التعرف علي أسباب عزوف أو

،  (2013 (، دراسة )شلدا ، والندمي،2012 ، دراسة )حجازي،2010) ،حكيم)، دراسة 2006)، الشمري، دراسة )2005)
، (Burnett, 2006التحصيل  مثل: دراسة ) أثر النشاط الالصفي علىعلي كما هدفت بعض تلك الدراسات التعرف 

. وقد اتفقت الدراسة احلالية مع االستبانة كأداة رئيسية للدراسة، و  استخدمت مالبية الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليليو 
 كأداة للدراسة، واختلفت عنهم يف جمتمع وعينة الدراسة.  واالستبانةيف استخدام املنهج الوصفي التحليلي،  مالبية الدراسات السابقة

 ريـار النظـطاإل: الفصل الثاين

 مفهوم األنشط الطالبي  الالمنهجي :

 منها:  عريفاتتعرف األنشطة الطالبية الالمنهجية بعدة ت

  دائرة املعارف األمريكي  النشاط الطاليبتعرف (Encyclopedia of American:)  أبنه" يتمثل يف الربامج
اليت تنفذ إبشراف وتوجيه املؤسسات الرتبوية، واليت تتناول كل ما يتصل ابحلياة التعليمية وأنشطتها املختلفة، سواء ذات 

                                                           

، "أسباب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية وسبل التغلب عليها"، املؤمتر الدويل (2013)شلدا ، فايز، والندمي، ران  (15)
 .-73 99م(، ص2013فرباير   13-12طالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال،االول لعمادة شئو  ال
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ابجلوانب االجتماعية والبيئية، أو ذات االهتمامات اخلاصة ابلنواحي العملية، أو العلمية، أو االرتباط ابملواد الدراسية، أو 
 .(16)الراضية، أو املوسيقية، أو املسرحية، أو املطبوعات"

  كل ما يشرتك فيه املتعلم داخل املؤسسات التعليمية وخارجها من أعمال تتطلب مهارات اأبهن (شحاته والنجار)ويعرفها" :
وقدرات عقلية أو يدوية أو عملية، نظامية أو مري نظامية، تعود عليه مبزيد من اخلربات اليت تدعم تعلمه ملوضوعات 

 .(17)متنوعة"

 ( أبهنا:" جممل الربامج واألنشطة اليت ميارسها الطالب داخل اجلامعة، أو الكلية، أو املدرسة، أو محاد، الةلوحويعرفها )
عداداهتم وقدراهتم وفق اإلمكاانت املتاحة هلم، واليت تكو  مرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو مري مباشر خارجها، وفقًا مليوهلم واست

 .(18)ابألنشطة املنهجية، وتتم حتت إشراف املؤسسة التعليمية سعياً لتحقيق أهداف العملية التعليمية املنشودة"

  كل ما تقدمه كليات بريدة األهلية لطلبتها من  يف هذا البحث أبهنا: االنشط  الطالبي  الالمنهجي  اجرائياً وتعرف"
األنشطة أبنواعها املختلفة الثقافية واالجتماعية والدينية والوطنية والراضية واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت ومريها 

 .مما ال يدخل يف إطار املناهج الدراسية اجلامعية"

ابجلامعات ض األدبيات الرتبوية أنه ليس هناك اتفاق أو حتديد اثبت ألنواع األنشطة الطالبية كما يتضح من خالل استعرا
اليت ميكن أ  متارس يف أي مؤسسة تعليمية، إال أ  حجم  أ  هناك العديد من األنشطة الطالبية (19)(AlKin,1992يشري ) حيث

واإلمكاانت املادية والبشرية، تلعب دورًا أساسيًا يف أنواع األنشطة املتاحة، يف اجملتمع، ة ، والثقافة السائد(أي عدد الطلبة) املؤسسة
 وحجمها، وتقسيماهتا.

 أمهي  األنشط  الطالبي  يف تكوين شخصي  الطالب اجلامعي:

والنفسية تسهم األنشطة الطالبية اليت ميارسها املتعلم داخل اجلامعة أو خارجها يف صقل شخصيته، وتنمية قدراته املعرفية 
 :(23()22()21()20)واالجتماعية والصحية، وقد حدد عدد من الباحثني أمهية األنشطة الطالبية يف النواحي التالية

                                                           
(16) Encyclopedia of Educational research, 6th ed. V.2, 1992. Ed: Marvin C. Alkin, P.68. 

 .62، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ص (2003)شحاته، حسن والنجار، زينب  (17)
املؤمتر  درجة تقبل طالبات اجلامعة اإلسالمية لألنشطة الطالبية ومدى إقباهلن على ممارستها، ،(2013)محاد، خليل عبد الفتاح، اللوح، أمحـد حسن  (18)

 .285م(، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني ص.2013فرباير 13-12الدويل االول لعمادة شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال، 
(19) http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/Teacher/Pages/EducationalActivities.aspx. 

أسبـاب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية وسبل التغلـب عليها، املؤمتر الدويل االول لعمادة ، (2013)شندا ، فايز والندمي، ران  (20)
 .84-83فرباير(، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، ص   13-12شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال،
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إ  الصحة البدنية للطالب تستفيد من أنواع معينة من النشاط الطاليب، كأنواع الراضة البدنية : حتقيق الصح  البدني  -1
 األنشطة مجيعها تدرب اجلسم وتنميه.املختلفة، والكشافة، واجلوالة، وهذه 

ومن األهداف الرتبوية اليت يسعى الرتبويو  لتحقيقها استثمار الطالب ألوقات فرامهم إبشباع استثمار وقت الفراغ:  -2
ألدبية والفنية رمباهتم وهوااهتم مبا يعود عليهم ابلنفع من خالل ممارستهم ألنواع الراضة املختلفة واملشاركة يف اجلمعيات الدينية وا

 ومريها.

تعمل األنشطة الطالبية على تنمية بعض املهارات األساسية للتعلم  تنمي  املهارات األساسي  لةلتعةلم الذايت واملستمر: -3
 الذايت واملستمر، وخاصة اليت تتضمن قراءة الكتب واملراجع، وكتابة التقارير، واالشرتاك يف املناقشات املفيدة.

متكن األنشطة الطالبية يف اجلامعة الطالب من اكتساب املهارات واخلربات من خالل ت االجتماعي : تنمي  العالقا -4
 االشرتاك يف اجلماعات املختلفة حيث يكتسبو  صفات من شأهنا تنمية العالقات االجتماعية السليمة.

ية االعتماد على النفس نتيجة يعمل النشاط الطاليب اجلامعي على تنمتنمي  القدرة عةلى االعتماد عةلى النفس:  -5
 للمواقف العديدة واملتنوعة اليت يتطلبها النشاط.

ينمي النشاط الطاليب اجلامعي القدرة على التخطيط ورسم اخلطط اجلماعية، سواء يف تنمي  القدرة عةلى التخطيط:  -6
 األنشطة الراضية املختلفة، أو يف أنشطة اجلماعات املتنوعة.

يساعد النشاط الطاليب على اكتشاف مواهب الطالب وقدراهتم وصقلها  شاف مواهب الطالب:املساعدة يف اكت -7
 واالستفادة منها.

تنمي عادات و : تقدم األنشطة الطالبية معلومات وأفكارًا عن اخلدمات العامة، واملؤسسات احمللية، تنمي  املواطن  -8
 .احرتام حقوق الغريومهارات العمل اجلماعي سواء كتابعني أو قادة، مع 

 أهداف األنشط  الطالبي  الالمنهجي :

                                                                                                                                                                                           

الب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطالب"، جملة "عوامل ضعف مشاركة ط ،(2010حكيم، عبد احلميد ) (21)
 .108القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

، اجلزء الرابع، جامعة عني مشس، 34"ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية "، جملة كلية الرتبية، العدد  ،(2010عبد احلسيب، مجال ) (22)
 .مصر

(، العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب 2005السبيعي، خالد صاحل ) (23)
 .71-69جبامعة امللك سعود. مرجع سابق، ص



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 59 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

تعترب األنشطة الطالبية الالمنهجية جمال خصب يهدف إىل ممارسة املواقف واخلربات اليت حيتاج إليها الطالب عند خترجهم 
تنمية شاملة ومتكاملة ومتوازنة، فقد  إىل احلياة العامة، ونظراً ألمهية هذه األنشطة، ودورها يف تكوين شخصية طلبة اجلامعات، وتنميتها

 اهتم املربو  بتحديد أهداف األنشطة الطالبية الالمنهجية، وهذه األهداف كثرية، ومتنوعة، فقد ذكرها الكثري من الباحثني و الرتبويني،
 :(28()27()26()25()24) وميكن تناول بعض هذه األهداف على النحو التايل

 . أجله من ويضحي به ويعتز بوطنه يرتبط صاحلاً  مواطناً  ليصبح للطالب املتكاملة الشخصية بناء 1-

 السلوك على الطالب تدريب فرص الديين النشاط يتيح حيث هبا، والتمسك اإلسالمية الرتبية مبادئ تعميق 2-
 .ومعامالهتم عالقاهتم يف اإلسالمي

جمموع اخلربات  الفرصة لالستفادة منأتكيد اجلانب املعريف بشكل عملي تطبيقي. إذ أ  جماالت النشاط تتيح  3-
 اليت يكتسبها الطالب بطريقة عملية تؤدي إىل إدراك طبيعة العالقات التكاملية، وأثرها يف احلياة العملية.

تنمية قدرات الطالب العقلية واجلسمية، وإبراز ميوهلم، وتشجيعهم على ممارسة أسلوب التفكري العلمي يف مواقف  4-
 ممارسة التعلم الذايت واملستمر يف اجملاالت احلياتية املختلفة.عملية وجتريبية، و 

 تنمية الروح الراضية واللياقة البدنية واحلركية، عن طريق ممارسة األنشطة الراضية املختلفة. 5-

العمل على عالج بعض مشكالت الطالب النفسية واالجتماعية، مثل االنطواء واخلجل وعدم القدرة على حتمل  6-
 املسؤولية.

ربط احلياة الدراسية ابحلياة االجتماعية احمليطة، وذلك عن طريق األنشطة اليت هتدف إىل التعرف على املؤسسات  7-
 االجتماعية يف البيئة.

 تعويد الطالب على حسن استثمار أوقات الفراغ، وإكساهبم املهارات الالزمة ملمارسة ألوا  األنشطة املختلفة. 8-

 ب على القيادة والطاعة، وحب العمل واحرتام العاملني، وتقدير العمل.تدريب الطال 9-

                                                           
 .98-96، مكتبة الفالح، الكويت، ص(2)، النشاط املدرسي، ط (1987)عبد الوهاب، جالل  (24)
 .78-75، عامل الكتب، القاهرة، ص5تطبيقاته، ط –أهدافه  –(، النشاط املدرسي، أسسه 1995فكري حسن )را ،  (25)

(26) Marvin C. Alkin, (1994), Encyclopedia of Educational research, 6
th

 ed. V.2, P.5801-5802. 

(27) Clark, Burton R. & Neave, Guy, (1992), Encyclopedia of Higher Education. Vol.3, P.1335. 

(28) Jackson, Philip W. (1992), Handbook of Research on Curriculum. Macmillan Publishing 

Company.NewYork.P.1007. 
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واحرتام آراء اآلخرين،  ممارسة التفكري العلمي، وتنمية قدرات الطالب يف التجديد واالبتكار، والتعبري عن الرأي، 10-
 والعمل مببدأ الشورى يف التعامل، وتذوق الفن واإلحساس ابجلمال.

اإلبداعي يف مواقف  ملعرفية والعقلية اجلسمية للطلبة، وإبراز ميوهلم وتشجيعهم على ممارسة التفكريتنمية اجلوانب ا 11-
 علمية وعملية.

 :معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي 

 العديد من املصاعب واملعوقات اليت ابلرمم من األمهية اليت حتتلها األنشطة الطالبية يف اجلانب الرتبوي فإنه قد تواجهها
يف ( Rider University. )دريوقد أورد مركز األنشطة الطالبية جبامعة را،  تطفئ بريقها وتعيق انتشارها وتطبيقها يف اجلامعات

تعزو إىل افتقارها لعناصر التشويق واملتعة والرتفيه، وضعف عوامل اجلذب يف الطالبية  أ  معوقات األنشطة: (29)تقريره السنوي
 .ة ابجلوانب األكادميية، كما ال توجد حمفزات لتشجيع الطالب على االشرتاك يف األنشطةيألنشطة الالمنهجاألنشطة، وعدم ارتباط ا

  

                                                           
(29) Student Activities Center Alterations, Rider University, Lawrenceville, New Jersey (2002), Design Cost 

Data. ERIC, v46 n5 p36 - 39 (EJ655658). 
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 راءاتــــ  واإلجــــالطريقالثالث: الفصل 

 مقـدم :

يتناول هذا الفصل وصفاً ملنهج الدراسة، واألفراد جمتمع الدراسة، وكذلك أداة الدراسة املستخدمة وطرق اعدادها، وصدقها، 
 وثباهتا، كما يتضمن هذا الفصل وصفاً لإلجراءات اليت قام هبا الباحث يف تقنني أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخرياً املعاجلات االحصائية

 عليها يف حتليل نتائج الدراسة. اليت مت االعتماد 

 .من أجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليليمنهج الدراس : 

 للعام ابلربانمج وامللتحقني األهلية بريدة كليات وطالبات طالب مجيع من البحث جمتمع يتكو جمتمع وعين  الدراس : 
 .الكليات تلك يف األنشطة ومسؤويل التدريس هيئة أعضاء وكذلك ،)م2016-2015) اجلامعي

 تتكو  ( من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ، و600وعددها ) عشوائية طريقةب األصلي اجملتمع من ممثلة عينة اختيار مت وقد
( استبانة بنسبة اسرتداد 527.وقد مت اسرتداد ) ( عضو هيئة تدريس ومسؤول أنشطة150( طالب وطالبة، و)450ن )م
 ( استبانة خاصة أبعضاء هيئة التدريس ومسؤويل األنشطة ابلكليات.113( استبانة خاصة ابلطلبة، و)394%( منهم )87.83)

االنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية ابململكة العربية  معوقاتمت إعداد استبانة حول أداة الدراس : 
 رئيسيني مها:  منيقسالسعودية. وتتكو  استبانة الدراسة من 

األنشطة الطالبية الالمنهجية ويتكو  وخيتص مبعوقات  ، والقسم الثاين القسم األول وخيتص ابلبياانت واملعلومات عن اجمليب
مجتمعية الـبيئية و املعوقات ال( فقرات، 3املادية )املعوقات  ( فقرات،7االدارية والتنظيمية )املعوقات ( فقرة موزعة كالتايل: 22من )

 ( فقرات.8البشرية )املعوقات ( فقرات، 4)

كالتايل: )موافق   ( اخلماسي لقياس استجاابت أفراد العينة على فقرات االستبانةLikertوقد مت استخدام مقياس ليكرت )
 بشدة، موافق، حمايد، مري موافق، مري موافق بشدة(.

وقام الباحث ابلتأكد من صدق . االستبانة ما وضعت لقياسهيقصد بصدق االستبانة أ  تقيس أسئلة صدق االستبان : 
 االستبانة بطريقتني مها:
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من أفراد ( 9على جمموعة من السادة احملكمني وأتلفت من ) (30)مت عرض االستبانة يف صورهتا األوليةصدق احملكمني:  -1
متخصصة يف املناهج وطرق تدريس وعلم النفس وإدارة  عضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم احلكومية، وكليات بريده األهلية ابلقصيمأ

وقد استجاب الباحث آلراء األساتذة احملكمني وقام إبجراء ما يلزم من حذف وتعديل لفقرات االستبانة وجماالهتا يف  (31)املوارد البشرية
 .(32)ضوء مقرتحاهتم وبذلك خرجت االستبانة يف صورهتا النهائية

وقد مت ذلك من خالل حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة وكذلك االتساق  صدق االتساق لالستبان : -2
( وابلتايل تعترب فقرات االستبانة صادقة 0.05وكانت معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )البنائي جملاالت االستبانة. 

 ملا وضعت لقياسه.

( لقياس ثبات االستبانة Crombach's Alphaمت استخدام طريقة الفا كرونباخ ) :Reliabilityثبات االستبان  
 .0.934معامل الثبات كانت قيمة ، و 

 

 الرابع: نتائـج الدراسـ  ومناقشتهـاالفصل 

أفراد العينة من الطلبة وأعضاء هيئة  الستجاابتيتضمن هذا الفصل عرًضا ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ابلنسبة 
 التدريس بكليات بريدة األهلية هبدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.

لإلجابة عن السؤال الرئيسي للدراسة والذي ينص على "ما هي املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات 
 ة وأعضاء هيئة التدريس ابلكليات؟".بريدة األهلية من وجهة نظر الطلب

قام الباحث ابلتحليل اإلحصائي الستجاابت أفراد العينة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وإمجايل أفراد العينة ابلنسبة 
والذي متثل املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية، وتتضمن هذه املعوقات كل من املعوقات اإلدارية  لالستبانةلعبارات 

 والتنظيمية، املعوقات اإلدارية، املعوقات البيئية واجملتمعية، واملعوقات البشرية، واجلداول التالية توضح ذلك:

 

 

                                                           

 .(1ملحق رقم ) (30)

 .(2ملحق رقم ) (31)

 .(3ملحق رقم ) (32)
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  لالستبان استجاابت الطةلب  عةلى عبارات: 

 (3رقم )جدول 

النسب املئوي  واملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واألوزان النسبي  الستجاابت الطةلب  عةلى املعوقات اليت 
 تواجه األنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة

 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
غري  حمايد موافق بشدة

 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

  73 3.83 3.65 :املعوقات اإلداري  والتنظيمي  ككلأواًل: 
ضـــعض وضـــوح أهـــداف األنشـــط  الطالبيـــ  الالمنهجيـــ   1

 لدى بعض القائمني عةليها يف الكةليات.
24 34 26 11 4 3.62 1.1 72.4 3 

الطالبيــ  الالمنهجيــ  قةلــ  األدلــ  املتخصصــ  يف األنشــط   2
 واملواكب  لةلتطورات احلاصةل  يف امليدان الرتبوي.

19 40 28 11 3 3.64 1 72.8 2 

ازدحــام اليــوم الدراســي ابحملاضــرات وضــيق الوقــت املتــاح  3
 ملمارس  األنشط  الطالبي .

36 31 19 10 5 3.80 1.2 76 1 

يف األنشــط  االهتمــام ابلنــواحي املظهريــ  واالحتفاليــ  والتنافســي   4
 الطالبي  الالمنهجي  عةلى حساب اجلوانب الرتبوي .

22 35 26 11 6 3.58 1.1 71.6 5 

ضـــعض التأهيـــل األكـــاددي واإلعـــداد الرتبـــوي لةلقـــائمني  5
 عةلى األنشط  الطالبي  الالمنهجي .

18 31 32 14 4 3.42 1.1 68.4 7 

ضـــعض املعـــايري الدقيقـــ  والواضـــح  الـــيت يـــتم يف ضـــوئها  6
 اختيار القائمني عةلى األنشط  الطالبي  الالمنهجي .

20 31 33 11 5 3.50 1.1 70 6 

عـــــدم مراعـــــاة الفـــــروق الفرديـــــ  واملراحـــــل العمريـــــ  بـــــني  7
 الطالب عند التخطيط لألنشط  الطالبي  الالمنهجي .

25 27 29 14 4 3.60 1.1 72 4 

  74.4 1 3.72 اثنًيا: املعوقات املادي  ككل:

ــ   8 امليزانيــات واملخصصــات املاليــ  املرصــودة لألنشــط  قةل
 الطالبي  الالمنهجي .

29 34 23 11 4 3.70 1.1 74 2 

نقـص األدوات وااامـات الالزمـ  لتنفيـذ بـرامج األنشــط   9
 الطالبي  الالمنهجي .

28 30 27 11 5 3.68 1.1 73.6 3 

ضعض احلـوافز التشـجيعي  املاديـ  واملعنويـ  لةلمتميـزين يف  10
األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  مـن أعضـاء هيئـ  التـدريس 

 وطةلب  وطالبات.

29 30 24 12 5 3.71 1.2 74.2 1 

  72.8 1 3.64 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

ضعض القناع  بقيم  األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  لـدى  11
 بعض اإلداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.

24 3 28 12 6 3.50 1.2 70 4 

النظرة القدد  والسةلبي  لألنشـط  الطالبيـ  عةلـى إهنـا جمـرد وسـيةل   12
 لةلرتويح والتسةلي  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.

24 32 25 13 5 3.65 1.1 73 1 

 2 72.4 1.1 3.62 4 12 26 32 26ضعض التواصل والعالقات بـني الكةلبـات واجملتمـع احملـيط  13
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 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
 حمايد موافق بشدة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 هبا.
وقةلــــ  التشــــجيع إلبــــداعات الطــــالب ضــــعض االهتمــــام  14

 وإجنازاهتم يف جماالت األنشط  الطالبي  الالمنهجي .
28 30 26 11 6 3.58 1.2 71.6 3 

  70.4 0.86 3.52 رابًعا: املعوقات البشري :

ضــــــــعض شخصــــــــي  بعــــــــض رواد األنشــــــــط  وافتقــــــــارهم  15
 لةلمهارات وااربات القيادي .

24 27 30 15 4 3.49 1.1 69.8 5 

قةلـــ  املفـــرغني مـــن رواد األنشـــط  الطالبيـــ  الالمنهجيـــ  وإثقـــال   16
 كاهةلهم أبعمال ومهام أخرى ال صةل  هلا ابألنشط .

18 32 29 13 8 3.42 1.2 68.4 7 

ازدحام جداول بعـض أعضـاء هيئـ  التـدريس وعـدم تـوفر  17
الوقــت الكــايف لــديهم لعشــراف عةلــى األنشــط  الطالبيــ  

 الالمنهجي .

29 34 25 7 4 3.80 1.1 76 1 

نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة لـــدى بعـــض أعضـــاء هيئـــ   18
 التدريس املشرفني عةلى األنشط  الطالبي .

20 35 29 11 5 3.51 1.1 70.2 4 

عدم اقتنـا  بعـض أوليـاء أمـور الطـالب والطالبـات بقيمـ   19
 وأمهي  األنشط  الطالبي  الالمنهجي  ألبنائهم.

18 28 33 12 9 3.30 1.2 66 8 

اعتقــاد بعــض الطةلبــ  أن االشــرتاط يف األنشــط  الطالبيـــ   20
 الالمنهجي  يعيق حتصيةلهم الدراسي.

24 32 24 13 7 3.53 1.2 70.6 3 

استئثار شرحي  معين  مـن الطةلبـ  ابالسـتفادة مـن األنشـط   21
 الطالبي  الالمنهجي  دون غريهم.

23 30 28 14 6 3.48 1.2 69.6 6 

ســوء اختيــار بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلتحقون هبــا  22
 واليت ال تتوافق مع قدراهتم واستعداهتم.

22 32 30 9 6 3.56 1.1 71.2 2 

  72.2 0.81 3.61 ككل  اإلستبان 

 

بريدة األهلية( ( رأي الطلبة يف عبارات االستبانة )املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات 3يوضح جدول رقم )
 وذلك على النحو التايل:

 أواًل: املعوقات اإلداري  والتنظيمي :

%(، كما 73( بوز  نسيب )3.65( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات اإلدارية والتنظيمية ككل )3يتبني من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.42 – 3.80والتنظيمية ما بني )تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات اإلدارية 

%(. وهذا يدل على وجود معوقات إدارية وتنظيمية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة 68.4 -% 76)
 (.3نظر الطلبة، ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية كما يوضحها اجلدول رقم )
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(، ودراسة )حكيم، 2006(، دراسة )الشمري، 2003وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )العنزي، وانئل أخرس، 
( يف أ  أبرز املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية ازدحام اليوم الدراسي ابحملاضرات وضيق الوقت املتاح ملمارسة 2010
 األنشطة.

 اثنًيا: املعوقات املادي :

%(، كما تراوحت 74.4( بوز  نسيب )3.72( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات املادية ككل )3يتضح من اجلدول رقم )
 -% 74.2(، وأوزا  نسبية ما بني )3.68-3.71املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات املادية ما بني )

األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة نظر الطلبة. وقد مت  %(. وهذا يدل على وجود معوقات مادية تواجه73.6
 (.3ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية كما يوضحها اجلدول رقم )

( 2006(، ودراسة )الشمري، 2003(، ودراسة )العنزي، وانئل 2002وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )الدعيج، 
 وقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية نقص األدوات واألجهزة واخلامات، وقلة احلوافز املادية واملعنوية.يف أ  أبرز املع

 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

%(، كما 72.8( بوز  نسيب )3.64( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البيئية واجملتمعية ككل )3يتبني من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.50 – 3.65املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات البيئية واجملتمعية ما بني )تراوحت 

%(. وهذا يدل على وجود معوقات بيئية وجمتمعية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية من 70 -% 73)
 (.3ب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية كما يوضحها اجلدول رقم )وجهة نظر الطلبة. وقد مت ترتي

( يف أ  أكثر املعوقات اليت تواجه األنشطة الالمنهجية ضعف 2008وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )موسى، 
 القناعة هبا واالعتقاد أبهنا مضيعة للوقت.
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 رابًعا: املعوقات البشري :

%(، كما تراوحت 70.4( بوز  نسيب )3.52( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البشرية ككل )3يتبني من اجلدول رقم )
 -% 76(، وأوزا  نسبية ما بني )3.30 – 3.80املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات البشرية ما بني )

نهجية يف كليات بريدة األهلية من وجهة نظر الطلبة. وقد %(. وهذا يدل على وجود معوقات بشرية تواجه األنشطة الطالبية الالم66
 مت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.

%( وهذا يدل على 72.2( بوز  نسيب )3.61ككل )  لالستبانة( أ  املتوسط احلسايب 3كما يتضح من اجلدول رقم )
 طبًقا لوجهة نظر الطلبة. وجود معوقات تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة
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  االستبان استجاابت أعضاء هيئ  التدريس عةلى عبارات: 

 (4جدول رقم )

النسب املئوي  واملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واألوزان النسبي  الستجاابت أعضاء هيئ  التدريس عةلى 
 يف كةليات بريدةاملعوقات اليت تواجه األنشط  الطالبي  الالمنهجي  

 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
غري  حمايد موافق بشدة

 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

  70 0.82 3.50 :املعوقات اإلداري  والتنظيمي  ككلأواًل: 
الالمنهجيـــ  ضـــعض وضـــوح أهـــداف األنشـــط  الطالبيـــ   1

 لدى بعض القائمني عةليها يف الكةليات.
16 44 21 14 5 3.52 1.1 70.4 4 

قةلــ  األدلــ  املتخصصــ  يف األنشــط  الطالبيــ  الالمنهجيــ   2
 واملواكب  لةلتطورات احلاصةل  يف امليدان الرتبوي.

18 42 26 12 2 3.60 0.98 72 2 

املتــاح ازدحــام اليــوم الدراســي ابحملاضــرات وضــيق الوقــت  3
 ملمارس  األنشط  الطالبي .

34 40 13 12 1 4 1 80 1 

االهتمــام ابلنــواحي املظهريــ  واالحتفاليــ  والتنافســي  يف األنشــط   4
 الطالبي  الالمنهجي  عةلى حساب احلوانب الرتبوي .

18 38 22 18 4 3.48 1.1 69.6 5 

ضـــعض التأهيـــل األكـــاددي واإلعـــداد الرتبـــوي لةلقـــائمني  5
 األنشط  الطالبي  الالمنهجي .عةلى 

20 32 22 24 2 3.41 1.1 68.2 6 

ضـــعض املعـــايري الدقيقـــ  والواضـــح  الـــيت يـــتم يف ضـــوئها  6
 اختيار القائمني عةلى األنشط  الطالبي  الالمنهجي .

17 40 27 12 4 3.53 1 70.6 3 

عـــــدم مراعـــــاة الفـــــروق الفرديـــــ  واملراحـــــل العمريـــــ  بـــــني  7
 لألنشط  الطالبي  الالمنهجي .الطالب عند التخطيط 

13 31 28 23 5 3.20 1.1 64 7 

  70.8 0.91 3.54 اثنًيا: املعوقات املادي  ككل:

ــ  امليزانيــات واملخصصــات املاليــ  املرصــودة لألنشــط   8 قةل
 الطالبي  الالمنهجي .

17 36 31 14 2 3.50 1 70 1 

 نقـص األدوات وااامـات الالزمـ  لتنفيـذ بـرامج األنشــط  9
 الطالبي  الالمنهجي .

15 34 31 19 1 3.42 1 67.4 3 

ضعض احلـوافز التشـجيعي  املاديـ  واملعنويـ  لةلمتميـزين يف  10
األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  مـن أعضـاء هيئـ  التـدريس 

 وطةلب  وطالبات.

18 32 33 15 2 3.47 1 69.4 2 

  69.8 0.88 3.49 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

ضعض القناع  بقيم  األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  لـدى  11
 بعض اإلداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.

13 47 19 18 3 3.51 1 70.2 2 

النظرة القدد  والسةلبي  لألنشـط  الطالبيـ  عةلـى إهنـا جمـرد وسـيةل   12
 لةلرتويح والتسةلي  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.

22 40 15 20 3 3.60 1.1 72 1 

ضعض التواصل والعالقات بـني الكةلبـات واجملتمـع احملـيط  13
 هبا.

15 42 24 10 9 3.40 1.1 68 3 

 4 66.4 1.2 3.32 10 18 18 40 14ضــــعض االهتمــــام وقةلــــ  التشــــجيع إلبــــداعات الطــــالب  14
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 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
 حمايد موافق بشدة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 وإجنازاهتم يف جماالت األنشط  الطالبي  الالمنهجي .
  68 0.73 3.40 رابًعا: املعوقات البشري :

ضــــــــعض شخصــــــــي  بعــــــــض رواد األنشــــــــط  وافتقــــــــارهم  15
 لةلمهارات وااربات القيادي .

10 33 30 20 7 3.21 1 64.2 6 

ــــ   16 قةلــــ  املفــــرغني مــــن رواد األنشــــط  الطالبيــــ  الالمنهجي
ومهـــــام أخـــــرى ال صـــــةل  هلـــــا أبعمـــــال وإثقـــــال كـــــاهةلهم 

 ابألنشط .

18 43 24 13 2 3.6 0.98 72 2 

أعضـاء هيئـ  التـدريس وعـدم تـوفر ازدحام جداول بعـض  17
الوقــت الكــايف لــديهم لعشــراف عةلــى األنشــط  الطالبيــ  

 الالمنهجي .

39 41 12 7 1 4 0.96 80 1 

نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة لـــدى بعـــض أعضـــاء هيئـــ   18
 التدريس املشرفني عةلى األنشط  الطالبي .

16 36 26 14 8 3.41 1.1 68.2 4 

أوليـاء أمـور الطـالب والطالبـات بقيمـ  عدم اقتنـا  بعـض  19
 وأمهي  األنشط  الطالبي  الالمنهجي  ألبنائهم.

16 32 35 13 4 3.43 1 68.6 3 

اعتقــاد بعــض الطةلبــ  أن االشــرتاط يف األنشــط  الطالبيـــ   20
 الالمنهجي  يعيق حتصيةلهم الدراسي.

13 46 19 18 4 3.40 1.1 68 5 

ابالسـتفادة مـن األنشـط   استئثار شرحي  معين  مـن الطةلبـ  21
 الطالبي  الالمنهجي  دون غريهم.

13 24 27 25 11 3 1.2 60 8 

ســوء اختيــار بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلتحقون هبــا  22
 واليت ال تتوافق مع قدراهتم واستعداهتم.

8 28 33 24 7 3.20 1.1 64 7 

  70.4 0.66 3.52 ككل  اإلستبان 

 

أعضاء هيئة التدريس يف عبارات االستبانة )املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات ( رأي 4يوضح جدول رقم )
 بريدة األهلية( وذلك على النحو التايل:

 أواًل: املعوقات اإلداري  والتنظيمي :

%(، كما 70بوز  نسيب )( 3.50( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات اإلدارية والتنظيمية ككل )4يتبني من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.20 – 4تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات اإلدارية والتنظيمية ما بني )

%(. وهذا يدل على وجود معوقات إدارية وتنظيمية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة 64 -% 80)
 أعضاء هيئة التدريس وهذا يتفق أيًضا مع وجهة نظر الطلبة. ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.نظر 
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 اثنًيا: املعوقات املادي :

%(، كما 70.8( بوز  نسيب )3.54( يتضح أ  املتوسط احلسايب للمعوقات املادية ككل )4ابلنظر إىل اجلدول رقم )
 -% 70(، وأوزا  نسبية ما بني )3.42 – 3.5عبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات املادية ما بني )تراوحت املتوسطات احلسابية ل

%(. وهذا يدل على وجود معوقات مادية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة نظر أعضاء هيئة 68.4
 هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.التدريس وهذا يتفق أيًضا مع وجهة نظر الطلبة. ومت ترتيب 

 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

%(، كما 69.8( بوز  نسيب )3.49( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البيئية واجملتمعية ككل )4يتضح من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.32 – 3.60ما بني ) تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات البيئية واجملتمعية

%(. وهذا يدل على وجود معوقات بيئية وجمتمعية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية من 66.4 -% 72)
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.

  :رابًعا: املعوقات البشري

%(، كما 68( بوز  نسيب )3.40( يتضح أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البشرية ككل )4ابلنظر إىل جدول رقم )
%(. 60 -% 80(، وأوزا  نسبية ما بني )3–4تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة هبذه املعوقات ما بني )

الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  وهذا يدل على وجود معوقات بشرية تواجه األنشطة
 وهذا يتفق أيًضا مع وجهة نظر الطلبة. ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.

%( وهذا يدل على 70.4( بوز  نسيب )3.52( أ  املتوسط احلسايب لالستبانة ككل )4كما يتضح من اجلدول رقم )
 جود معوقات تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة طبًقا لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.و 

 رابًعا: نتائج السؤال الثاين والتحقق من صح  الفرض األول لةلدراس :

عوقات لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة جتاه م
 األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية تبًعا ملتغريات كل من اجلنس، والتخصصات، )أدبية / علمية(؟".

ابإلضافة إىل التحقق من صحة الفرض األول للدراسة والذي ينص على أنه: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
الطلبة جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات  الستجاابت( بني املتوسطات احلسابية  ≤ 0.05مستوى داللة )

 بريدة األهلية تبًعا ملتغريات اجلنس، والتخصصات )أدبية / علمية(".
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، وذلك Two Independent Samples T-Test( لعينتني مستقلتني Tقام الباحث ابستخدام اختبار )
الفروق بني الطالب والطالبات، وبني التخصصات األدبية والعلمية يف تقديراهتم جتاه معوقات األنشطة الطالبية  للتعرف على داللة

 ( يوضحا ذلك:6(، )5الالمنهجية واجلدولني رقمي )
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 (5جدول رقم )

الالمنهجي  يف   ( ألثر اجلنس عةلى معوقات األنشط  الطالبي Tاملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )
 كةليات بريدة األهةلي  من وجه  نظر الطةلب 

 العدد اجلنس اجملال
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 (Tقيم  )
مستوى 
 الدالل 

 اإلداري  والتنظيمي املعوقات 
 0.82826 3.7387 209 ذكر

3.825 0.527 
 0.79361 3.4250 183 أنثى

 املادي  املعوقات
 1.00344 3.7412 208 ذكر

1.137 0.196 
 1.06195 3.6215 181 أنثى

 البيئي  واجملتمعي  املعوقات
 1.02912 3.7131 208 ذكر

2.646 0.459 
 0.96023 3.4461 181 أنثى

 البشري  املعوقات
 0.88586 3.5912 208 ذكر

2.082 0.214 
 0.82599 3.4106 182 أنثى

معوقات األنشط  الطالبي  
 ككل  الالمنهجي 

 0.82710 3.6948 209 ذكر
2.595 0.689 

 0.77891 3.4844 184 أنثى
 

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة5يتضح من اجلدول رقم )
( ≥ 0.05بني املتوسطات احلسابية لتقديرات الطلبة لواقع األنشطة الطالبية الالمنهجية، ومعوقاهتا، وسبل تطويرها تعزى ) 

 للجنس، وابلتايل يتم قبول الفرض الصغرى.

 ويرى الباحث أن ذلك قد يرجع لعدة أمور:

، إال أ  هذه الفروق مل االستبانةفعلى الرمم من أ  تقديرات الطالب كانت أعلى من تقديرات الطالبات يف مجيع جماالت 
ترقى ملستوى الداللة اإلحصائية وذلك أل  الطالب والطالبات يعيشو  نفس الواقع، كما أ  املعوقات أو املشكالت اليت تواجه 
 الطالب هي نفسها اليت تواجه الطالبات يف ممارسة األنشطة الالمنهجية على اعتبار أهنم يف نفس بيئة الكليات اليت تتضمن األنظمة
والقوانني واللوائح اخلاصة ابألنشطة ومواعيدها وطبيعتها وقد كانت الفروق البسيطة يف املتوسطات احلسابية لصاحل الذكور وقد يعود 
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السبب يف ذلك لكو  الذكور أكثر اشرتاًكا وممارسة  من اإلانث يف األنشطة الطالبية الالمنهجية وابلتايل قد يكونوا على دراية أفضل 
 بواقع األنشطة الطالبية الالمنهجية ومعوقاهتا وسبل تطويرها.من اإلانث 

( يف عدم وجود فروق ذات 2013(، ودراسة )شلدا ، الندمي، 2012وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )حجازي، 
 داللة إحصائية بني متوسطات الطلبة تعزى ملتغري اجلنس.
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 (6جدول رقم )

( ألثر التخصصات )أدبي  / عةلمي ( عةلى معوقات األنشط  Tاملعياريـ  واختبار )املتوسطات احلسابي  واالحنرافات 
 الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة من وجه  نظر الطةلب 

املتوسط  العدد التخصصات اجملال
 احلسايب

االحنراف 
مستوى  (Tقيم  ) املعياري

 الدالل 

 املعوقات إلداري  والتنظيمي 
 0.80332 3.7074 196 أدبية

 0.83476 3.4771 196 علمية 0.516 2.783

 املعوقات املادي 
 1.02595 3.7715 194 أدبية

 1.03246 3.6000 195 علمية 0.773 1.643

 املعوقات البيئي  واجملتمعي 
 0.99164 3.6452 194 أدبية

 1.01810 3.5329 195 علمية 0.557 1.102

 املعوقات البشري 
 0.82254 3.5907 195 أدبية

 0.89416 3.4232 195 علمية 0.148 1.925

معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي   
 ككل

 0.78610 3.6820 197 أدبية
 0.82780 3.5101 196 علمية 0.292 2.110

 

( بني املتوسطات  ≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة )6يتضح من اجلدول رقم )
احلسابية لتقديرات الطلبة جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية، تعزى للتخصصات األدبية والعلمية، وذلك يف مجيع جماالت 

 ، وابلتايل يتم قبول الفرض الصغرى.االستبانة

فاألنشطة اليت توفرها الكليات  ويرجع الباحث ذلك إىل عدم ارتباط األنشطة الالمنهجية ابلتخصصات العلمية أو األدبية
 معظمها أنشطة جلميع طلبة الكليات وليس خمصصة لكلية دو  أخرى.

( يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات تعزى 2012وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )حجازي، 
 ملتغري التخصصات )أدبية / علمية(.

 تحقق من صح  الفرض الثاين لةلدراس :نتائج السؤال الثالث وال خامسًا:

لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس جتاه 
والتخصصات، واقع األنشطة الطالبية الالمنهجية، ومعوقاهتا، وسبل تطويرها يف كليات بريدة األهلية تبًعا ملتغريات كل من اجلنس، 

 )أدبية / علمية(؟".
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ض الثاين للدراسة والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ابإلضافة إىل التحقق من صحة الفر
أعضاء هيئة التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية  الستجاابت( بني املتوسطات احلسابية  ≥ 0.05مستوى داللة )
 دة األهلية تبًعا ملتغريات اجلنس، والتخصصات )أدبية / علمية(".يف كليات بري

( وذلك للتعرف على داللة الفروق بني املتوسطات وفًقا للجنس، والتخصصات )أدبية / Tاستخدم الباحث اختبار )
 (:8(، )7كما يتضح من اجلدولني رقمي )  االستبانةعلمية( جلميع جماالت 
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 (7جدول رقم )

( ألثر اجلنس عةلى معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف  Tاحلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )املتوسطات 
 كةليات بريدة من وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس

املتوسط  العدد اجلنس اجملال
 احلسايب

االحنراف 
مستوى  (Tقيم  ) املعياري

 الدالل 

 املعوقات اإلداري  والتنظيمي 
 0.80796 3.5335 91 ذكر

 0.84462 3.5415 42 أنثى 0.784 0.052-

 املعوقات املادي 
 0.87940 3.4685 90 ذكر

 0.97725 3.4841 42 أنثى 0.644 0.088-

 املعوقات البيئي  واجملتمعي 
 0.88448 3.5472 90 ذكر

 0.83646 3.2560 42 أنثى 0.911 1.829

 املعوقات البشري 
 0.67153 3.4220 91 ذكر

 0.85228 3.3678 42 أنثى 0.099 0.363

معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي   
 ككل

 0.64799 3.4955 91 ذكر
 0.68199 3.4123 42 أنثى 0.459 0.664

 

( بني املتوسطات  ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة )7يتضح من اجلدول رقم )
احلسابية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع األنشطة الطالبية الالمنهجية، ومعوقاهتا، وسبل تطويرها تعزى للجنس، وابلتايل يتم 

 قبول الفرض الصغرى.
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 (8جدول رقم )

األنشط  ( ألثر التخصصات )أدبي  / عةلمي ( عةلى معوقات Tاملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )
 الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة من وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس

املتوسط  العدد التخصصات اجملال
 احلسايب

االحنراف 
مستوى  (Tقيم  ) املعياري

 الدالل 

 اإلداري  والتنظيمي 
 0.86337 3.6174 70 أدبية

 0.75765 3.4456 63 علمية 0.186 1.222

 املادي 
 0.94533 3.5580 69 أدبية

 0.86314 3.3810 63 علمية 0.313 1.125

 البيئي  واجملتمعي 
 0.95185 3.4457 69 أدبية

 0.79435 3.4643 63 علمية 0.210 0.122-

 البشري 
 0.82862 3.4746 70 أدبية

 0.60050 3.3274 63 علمية 0.004 1.181

معوقات األنشط  الطالبي  
 الالمنهجي  ككل

 0.73513 3.5275 70 أدبية
 0.55749 3.4045 63 علمية 0.082 1.093

 

( بني املتوسطات  ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة )8يتضح من اجلدول رقم )
تعزى للتخصصات )أدبية / علمية( ما عدا جمال املعوقات البشرية حيث  االستبانةاحلسابية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس يف جماالت 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التخصصات األدبية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس لصاحل التخصصات األدبية. وابلتايل يتم 
الباحث ذلك إىل أ  معظم أعضاء هيئة التدريس ما عدا جمال املعوقات البشرية. ويعزو  االستبانةقبول الفرض الصغرى جلميع جماالت 

يف التخصصات األدبية ابلكليات يشاركو  الطلبة يف األنشطة الالمنهجية ابإلضافة لقيام عدد كبري منهم ابإلشراف عليها مما جيعلهم 
 على دراية بطبيعة هذه األنشطة واملشكالت واملعوقات اليت تواجهها.

 والتحقق من صح  الفرض الثالث لةلدراس :سادًسا: نتائج السؤال الرابع، 

لإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة وأعضاء هيئة 
 التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية؟".
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للدراسة والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ابإلضافة إىل التحقق من صحة الفرض الثالث 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية  الستجاابت( بني املتوسطات احلسابية  ≤ 0.05داللة )

 يف كليات بريدة األهلية".

 (:9روق بني املتوسطات كما يتضح من اجلدول رقم )( وذلك للتعرف على داللة الفTاستخدم الباحث اختبار )

 (9جدول رقم )

 ( وفًقا لوجه  نظر الطةلب Tاملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )

 وأعضاء هيئ  التدريس

 العدد النو  اجملال
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 (Tقيم  ) املعياري

مستوى 
 الدالل 

 والتنظيمي ات اإلداري  قاملعو 
 0.82623 3.5922 392 طالب

 0.70482 3.5580 133 أعضاء هيئة التدريس 0.150 0.462

 ات املادي قاملعو 
 1.03147 3.6855 389 طالب

 0.78725 3.3952 132 أعضاء هيئة التدريس 0.000 3.368

 ات البيئي  واجملتمعي قاملعو 
 1.00527 3.5889 389 طالب

 0.80629 3.4886 132 أعضاء هيئة التدريس 0.001 1.156

 ات البشري قاملعو 
 0.86208 3.5069 390 طالب

 0.72657 3.4383 133 أعضاء هيئة التدريس 0.022 0.895

معوقات األنشط  الطالبي  
 الالمنهجي  ككل

 0.81072 3.5963 393 طالب
 0.62953 3.4723 133 أعضاء هيئة التدريس 0.000 1.818

 

( بني املتوسطات  ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائيـــة عنــــــد مستـــوى داللــة )9يتضـح من اجلدول رقــم )
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية وكانت هذه  الستجاابتاحلسابية 

ريس يف مجيع جماالت االستبانة ما عدا جمال املعوقات اإلدارية والتنظيمية ال توجد فروق بني املتوسطات الفروق لصاحل أعضاء هيئة التد
احلسابية الستجاابت الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وابلتايل يقبل الفرض الصغرى يف حالة املعوقات اإلدارية والتنظيمية فقط وال يقبل 

 ابلنسبة لباقي جماالت االستبانة.

زو الباحث الفروق بني املتوسطات لفارق اخلربة بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة حيث أ  أعضاء هيئة التدريس أكثر ويع
خربة ودراية من الطلبة بواقع األنشطة الالمنهجية، وطبيعتها، وما يواجهها من مشكالت ومعوقات وابلنسبة للمعوقات اإلدارية 
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لطلبة وأعضاء هيئة التدريس إىل أ  الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يعانو  مًعا من نفس األنظمة والتنظيمية يعزو عدم وجود فروق بني ا
 واللوائح اإلدارية اليت قد تعوق تنفيذ وممارسة بعض األنشطة الطالبية الالمنهجية.

 قائم  املراجع

 أواًل: املراجع العربي :

، "أسباب عزوف طلبة جامعة القدس املفتوحة عن املشاركة ابألنشطة الطالبية من وجهة (2012)حجازي، نظمية  -1
 .2012إبريل  2نظرهم"، مؤمتر "األنشطة الالمنهجية يف اجلامعات الفلسطينية واقع وحتدات" مؤمتر، 

شطة الطالبية من (، "عوامل ضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األن2010حكيم، عبد احلميد ) -2
 .108وجهة نظر الطالب"، جملة القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

(، "عوامل ضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األنشطة الطالبية من 2010حكيم، عبد احلميد ) -3
 .108وجهة نظر الطالب"، جملة القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

"درجة تقبل طالبات اجلامعة اإلسالمية لألنشطة الطالبية ومدى  ،(2013)للوح، أمحد حسن محاد، خليل عبدالفتاح، وا -4
 .288، صمرجع سابقإقباهلن على ممارستها"، 

لة ، "أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشرتاك يف األنشطة الطالبية"، اجمل(2002)عبد العزيز دعيج  الدعيج، -5
 .67 – 108 ، الكويت  ص نيالرتبوية، العدد الرابع والست

 .78-75، عامل الكتب، القاهرة، ص5تطبيقاته، ط –أهدافه  –(، النشاط املدرسي، أسسه 1995را ، فكري حسن ) -6

(، العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها 2005السبيعي، خالد صاحل ) -7
 .71-69ك سعود. مرجع سابق، صمن وجهة نظر الطالب جبامعة املل

(، "العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها 2005السبيعي، خالد صاحل ) -8
 .109-55، ص94من وجهة نظر الطالب جبامعة امللك سعود"، رسالة اخلليج العريب ع. 

 .62، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ص (2003)شحاته، حسن والنجار، زينب  -9
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، "أسباب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية (2013)شلدا ، فايز، والندمي، ران  -10
فرباير   13-12ع واآلمال،وسبل التغلب عليها"، املؤمتر الدويل االول لعمادة شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواق

 .-73 99م(، ص2013

، "مدى حتقق األنشطة الرتبوية ابملدرسة الثانوية"، دراسة ميدانية على مدارس (2006)الشمري، حممد مبارك  -11
 الراض. .البنني مبدينة حائل، رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود

ة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية ، أسبـاب عزوف طلبة اجلامع(2013)شندا ، فايز والندمي، ران  -12
فرباير(، اجلامعة   13-12وسبل التغلـب عليها، املؤمتر الدويل االول لعمادة شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال،

 .84-83اإلسالمية، فلسطني، ص 

جملة كلية الرتبية، العدد (، "ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية "، 2010عبد احلسيب، مجال ) -13
 ، اجلزء الرابع، جامعة عني مشس، مصر.34

(، "ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية"، جملة كلية الرتبية، جامعة عني 2010عبد احلسيب، مجال ) -14
 ، اجلزء الرابع.34مشس، مصر، العدد 

 .98-96، الكويت، ص، مكتبة الفالح(2)، النشاط املدرسي، ط (1987)عبد الوهاب، جالل  -15

الرعاية الطالبية لطالب مرحلة التعليم العايل: جامعة امللك سعود "ه(، 1422العثما  عبد هللا وآخرو  ) -16
 -26، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العاملي عن خادم احلرمني الشريفني وإجنازاته )احملور الرتبوي( يف الفرتة من "منوذجاً 

 .776 -737ه، جامعة امللك سعود، الراض، ص 28/8/1422

(، "اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية"، جملة احتاد 2003العضايلة، عدان  ) -17
 .96اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، سورا، اجمللد األول، العدد الرابع، ص 

، "مشاركة طالب كليات املعلمني يف األنشطة بني اإلقبال والعزوف"، (2003)العنزي، خالد عو ، وانئل اخرس -18
ورقة عمل مقدمة يف احللقة النقاشية عن النشاط الطاليب املقامة على هامش لقاء عمداء شؤو  الطالب جلامعات 

عة امللك مهـ، جا20/3/1424-19ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس التعاو  لدول اخلليج العربية يف الفرتة من 
 .55-27ص  سعود، الراض، 
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تقييم مسامهة األنشطة الطالبية كأحد أدوات طريقة العمل مع اجلماعات يف تدعيم (، "2011معاذ، سلطانه ) -19
جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم ة: دراسة مطبقة على طالبات جامعة أسيوط"، مهارة اختاذ القرار للمرأة املصري

 .370، ص8، ج31مصر، ع -اإلنسانية 

، "تقومي األنشطة الطالبية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود"، رسالة ماجستري، كلية (2008)موسى، هاين  -20
 العلوم االجتماعية، جامعة امللك سعود، الراض.
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 اثنًيا: املراجع األجنبي :
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22- Chang, June (2002), "Student Involvement in the Community College: 
A Look at the Diversity and Value of Student Activities and Programs". 

ERIC, 21 pp 48-76 (ED470922). 

23- Clark, Burton R. & Neave, Guy, (1992), Encyclopedia of Higher 
Education. Vol.3, P.1335. 

24- Encyclopedia of Educational research, 6th ed. V.2, 1992. Ed: Marvin 
C. Alkin, P.68. 

25- Jackson, Philip W. (1992), Handbook of Research on Curriculum. 
Macmillan Publishing Company.NewYork.P.1007. 

26- Mackown C. Harry (1982),  Extra Curricular Activities, 3rd Ed., (New 
York. The Macmillan Co. 1982. 

27- Marvin C. Alkin, (1994), Encyclopedia of Educational research, 6th ed. 
V.2, P.5801-5802. 

28- Student Activities Center Alterations, Rider University, Lawrenceville, 
New Jersey (2002), Design Cost Data. ERIC, v46 n5 p36 - 39 (EJ655658). 

 ا: املواقع اإللكرتوني :اثلثً 

29- http://www.sa.psu.edu/sava/putse/asctivity.html. 

http://www.sa.psu.edu/sava/putse/asctivity.html
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 (1مةلحق رقم )

  ــ  لالستبانــــور األوليــــالص

 القسم األول:

 )خاص  أبعضاء هيئ  التدريس(: عام  أواًل: معةلومات

 ......................................:  )اختياري(االســم  -1

 : ......................................  الكةليـــــــــــــــــــــ  2-

 أنثي                 ذكـر   :            ـســــــجلنـــــــــا -3

 ماجستري           دكتوراه           :  لـــــــــــــــاملؤه -4

 : ......................................  ــــصـالتخصــ -5

 

 )خاص  ابلطةلب (: عام  اثنًيا: معةلومات

 .: ..................................... )اختياري(االســم  -1

 أنثي                     ذكـر             :  ـســــــجلنـــــــــا -2

 ...................................... :  الكةليـــــــــــــــــــــ  -3

 ...................................... :  التخصــــــص -4

 ......................................:  الفصل الدراسي -5

 ...................................... : ام الدراسيــــــالع -6
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 االستبان :  القسم الثاين: أسئةل

 لألسئةل  التالي : مناسب  تراها ما أو معها تتفق اليت اإلجاب  أمام( √الرجاء وضع إشارة )  

 معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي  )االداري  والتنظيمي ، بيئي  وجمتمعي ، املادي ، البشري (:

 العبـــــــــــــارات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      أواًل: االداري  والتنظيمي : 

1 
ضعض وضوح أهـداف االنشـط  الطالبيـ  الالمنهجيـ   لـدى بعـض 

 القائمنٌي عةليٌها يف الكةليات.
     

2 
ضــعض اعتمــاد جهــود عضــو هيئــ  التــدريس يف األنشــط  الطالبيــٌ  

 الالمنهجي  كعنصر من عناصر عمةليٌ  تقودٌه.
     

3 
االنشـط  الطالبيـ  الالمنهجيـ   واملواكبـ  قةل  األدل  املتخصصـ  يف 

 لةلتطورات احلاصةل  يف امليٌدان الرتبوي .
     

4 
ازدحـام اليــٌوم الدراســي ابحملاضــرات  وضـيٌق الوقــت املتــاح ملمارســ  

 األنشط  الطالبيٌ .
     

      .املبالغ  وعدم الواقعيٌ  عند التخطيٌط  لألنشط  الطالبي  الالمنهجي  5

6 
االهتمـــام ابلنـــواحي املظهريـــٌ  واالحتفاليـــٌ  والتنافســـيٌ  يف األنشـــط  

 الطالبيٌ  الالمنهجي  عةلى حساب اجلوانب الرتبويٌ  
     

7 
ضـــــعض التأهيـــــٌل األكـــــاددٌي واإلعـــــداد الرتبـــــوي لةلقـــــائمنٌي عةلـــــي 

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي  .
     

8 
ضـــعض املعـــايري الدقيٌقــــ  والواضـــح  الـــيت يــــتم يف ضـــوئها اختيــــاٌر 

 القائمني عةلي االنشط  الطالبي  الالمنهجي  
     

9 
ــٌ  بــنٌي الطــالب عنــد  ــٌ  واملراحــل العمري عــدم مراعــاة الفــروق الفردي

 التخطيٌط لألنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

      اثنًيا: مادي : 
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 العبـــــــــــــارات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

10 
قةلــ  امليٌزانيــٌات واملخصصــات املاليــٌ  املرصــودة لألنشــط  الطالبيــ  

 الالمنهجي . 
     

11 
نقـــــص األدوات وااامـــــات الالزمـــــ  لتنفيـــــٌذ بـــــرامج األنشـــــط  الطالبيـــــ  

 الالمنهجي . 
     

12 
ضــــعض احلــــوافز التشــــجيعي   املاديــــ ٌ واملعنويــــ ٌ لةلمتميــــزٌيٌن يف األنشــــط  

 أعضاء هيئ  التدريس وطالب وطالبات.الطالبيٌ  الالمنهجي  من 
     

      اثلثًا: بيئي  وجمتمعي : 

13 
ضــعض القناعــ  بقيٌمــ  األنشــط  الطالبيــٌ  الالمنهجيــ  لــدى بعــض 

 االداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.
     

14 
ــ  عةلــى أهنــا  ــٌ  الالمنهجي النظــرة القددٌــ  والســةلبيٌ  لألنشــط  الطالبي

 لةلرتويٌح والتسةليٌ  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.جمرد وسيةٌل  
     

15 
ـــٌذ بـــرامج األنشـــط   ـــروح الفريـــٌق الواحـــد عنـــد تنفي غيـــٌاب العمـــل ب

 الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

      ضعض التواصل والعالقات بنٌي الكةليات واجملتمع احمليط هبا. 16

17 
ضــعض االهتمــام وقةلــ  التشــجيٌع إلبــداعات الطــالب واجنــازاهتم يف 

 جماالت األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي . 
     

      رابًعا: بشريٌ : 

18 
املركزيٌ  الزائدة من بعض عمداء ووكالء ومـديري الكةليـات املقيـٌدة 

 حلراٌيت رواد األنشط  وإبداعاهتم .
     

19 
األنشــــــط  وافتقــــــارهم لةلمهــــــارات ضـــــعض شخصــــــيٌ  بعــــــض رواد 

 وااربات القياٌديٌ  .
     

20 
تركيٌز االهتمام ابجلوانب األكاددٌي  والتحصيةلٌيٌ  عةلى حساب بقيـٌ  

 جوانب العمةليٌ  الرتبويٌ .
     

     قةلــــ  املفــــرغني مــــن رواد األنشــــط  الطالبيــــٌ  الالمنهجيــــ  وإثقــــال   21
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 العبـــــــــــــارات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 ابألنشط كاهةلهم أبعمال ومهام أخرى ال صةل  هلا 

22 
ازدحـام جــداول بعــض أعضـاء هيئــ  التــدريس  وعـدم تــوفر الوقــت الكــايف 

 لديٌهم لعشراف عةلى األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

23 
قةل  أعضاء هيئـ  التـدريس املتخصصـني وأصـحاب ااـربة القـادريٌن 
عةلى اإلشـراف عةلـى بعـض األنشـط  التخصصـيٌ  كاألنشـط  املهنيـٌ  

 والتقنيٌ  .

     

24 
نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة لـــدى بعـــض أعضـــاء هيئـــ  التـــدريس 

 املشرفنٌي عةلى األنشط  الطالبيٌ  .
     

25 
عــدم اقتنــا   بعــض أوليــاٌء أمــور الطــالب والطالبــات بقيمــ  وأمهيــ   

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي   ألبنائهم.
     

      األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي  وأمهيتٌها .ضعض معرف  الطةلب  أبهداف  26

27 
اعتقاد بعض الطةلب  أن االشرتاط يف األنشـط  الطالبيـٌ  الالمنهجيـ  

 يعيق حتصيةٌلهم الدراسي.
     

28 
إغفال مشارك  الطةلب  يف عمةليٌ  التخطيٌط والتنفيٌذ واإلشراف عةلى 

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

29 
شرحٌي  معينٌـ  مـن الطةلبـ  ابالسـتفادة مـن األنشـط  الطالبيـٌ  استئثار 

 الالمنهجي   دون غريٌهم
     

30 
ــــ  مــــن جمــــاالت األنشــــط  الطالبيــــٌ   تفضــــيٌل الطةلبــــ  جمــــاالت معيٌن

 الالمنهجي  وتكدسهم فيٌها.
     

31 
ســوء اختيــاٌر بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلٌتحقون هبــا والــيت ال 

 واستعداداهتمتتوافق مع قدراهتم 
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 (2مةلحق رقم )

 أمساء السادة احملكمني

ـــالوظيف اسم احملكم م   ـ

 أستاذ االجتماع جبامعة القصيم بربيدة أ. د/ يوسض محد الرميح 1

 أستاذ العلوم االجتماعية جبامعة القصيم أ. د/ حممود صادق 2

 بريدة أستاذ إدارة املوارد البشرية بكلية أ. د/ سرور عةلي سرور 3

أستاذ املناهج وطرق التدريش بكليات بريدة،  أ. د/ صالح الدين عةلي سامل 4
 وجامعة بنها مبصر

أستاذ مساعد العلوم اإلدارية ورئيس جملس أمناء   د/ عبد هللا صاحل الشيتيوي 5
 كليات بريدة

 رئيس جملس إدارة كليات بريدة د/ إبراهيم عبد العزيز الغصن 6

 املشرف العام على كليات بريدة احمليميدد/ عةلي حممد  7

 أستاذ مساعد العلوم االجتماعية جبامعة القصيم د/ عبد العزيز محود املشيقح 8

 أستاذ مساعد اإلحصاء بكليات بريدة د/ حممد جودة خةليل 9

 أستاذ مساعد علم النفس الرتبوي بكليات بريدة د/ حممد عبد الرمحن األمني 10

 أستاذ مساعد الصحة النفسية بكليات بريدة رضواند/ وليد حممد  11

 أستاذ مساعد إدارة املوارد البشرية بكليات بريدة د/ أمحد حممد عالم 12
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 (3مةلحق رقم )

 لالستبان   الصورة النهائي 

 / أخيت الطالب  بكةليات بريدة األهةلي :طالبالأخي 

 ،،،السالم عةليكم ورمح  هللا وبركاته

ميداني  لةلتعرف عةلى واقع األنشط  الطالبي  الالمنهجي  وسبل تطويرها يف كةليات بريدة األهةلي ، جيرى الباحث دراس  
 من وجه  نظركم، ولرأيكم أكرب األثر يف حتقيق أهداف الدراس  وإثرائها.

تكم عن عبارات االستبان  التالي  بكل دق  وموضوعي ، ولن تستخدم استجاابتكم إال لغرض وذلك من خالل إجااب
 لبحث العةلمي فقط.ا

"ما تقدمه كةليات بريدة األهةلي  لطةلبتها من ألنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف هذ  االستبان : ابعةلمًا أبن املقصود 
األنشط  أبنواعها املختةلف  الثقافي  واالجتماعي  والديني  والوطني  والرايضي  واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت وغريها 

 يف إطار املناهج الدراسي  اجلامعي ".مما ال يدخل 

 .وارجوا قبول خالص شكري حلسن تعاونكم وفائق امتناين جلهدكم املبذول

 )الباحث(
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 سعادة الدكتور/ عضو هيئ  التدريس بكةليات بريدة األهةلي 

 السالم عةليكم ورمح  هللا وبركاته

جزء من  ييديكم، وهأسئةل  االستبان  اليت بني أتعاونكم ابإلجاب  عةلى  ىل سعادتكم ابلتقدير واالحرتام راجياً إاتوجه 
 .كةليات بريدة األهةلي  يف املمةلك  العربي  السعودي " وسبل تطويرها يف الطالبي  الالمنهجي  األنشط  دراس  بعنوان "واقع

ملا تتمتعون به من دراي  وخربة عةلمي  وعمةلي  حبكم موقعكم يف الكةليات اليت تعمةلون هبا فإنكم قادرون وال شك  ونظراً 
سئةل  املرفق  مبا دكننا من احلصول عةلى تكم العةلمي  واملوضوعي  عةلى األجاابإعةلى املسامه  يف إثراء هذ  الدراس  من خالل 

ألنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف ابىل النتائج احلقيقي  عةلمًا أبن املقصود إ، والوصول هداف الدراس أالبياانت الضروري  لتحقيق 
"ما تقدمه كةليات بريدة األهةلي  لطةلبتها من األنشط  أبنواعها املختةلف  الثقافي  واالجتماعي  والديني  والوطني   هذ  االستبان :

 مما ال يدخل يف إطار املناهج الدراسي  اجلامعي ". والرايضي  واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت وغريها

 شاكرين لسعادتكم حسن تعاونكم معنا،،،

 )الباحث(
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 : معةلومات عام : القسم األول

 معةلومات خاص  ابلطةلب : -أ

 ............................................. : االســم )اختياري( -1

 أنثي                       ذكـر :           س ـــــــجلنــــــــــا -2

 ............................................. : الكةليـــــــــــــــــــــ   -3

 ............................................. : التخصــــــص  -4

 ............: ................................. الفصل الدراسي  -5

 ............................................. : ام الدراسي ـــــــالع -6

 

 معةلومات خاص  أبعضاء هيئ  التدريس: -ب

 ............................... )اختياري(:عضو هيئ  التدريس اسم  -1

 أنثي                       ذكـر :           س ـــــــجلنــــــــــا -2

 ............................................. : الكةليـــــــــــــــــــــ   -3

 ............................................. :  التخصــــــص  -4

 ماجستري                       دكتوراه :            املؤهــــــــــــــل -5
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 االستبان :  القسم الثاين: أسئةل

 :( أمام اإلجاب  اليت تتفق معها أو ما تراها مناسب  لألسئةل  التالي √وضع إشارة )  ءالرجا

 البشري (: ، بيئي  وجمتمعي ،املادي  ،والتنظيمي معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي  )االداري  

 اراتـــــــــــــالعب م
موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      االداري  والتنظيمي : :أوالً  

1 
ضــعض وضــوح أهــداف االنشــط  الطالبيــ  الالمنهجيــ   لــدى بعــض 

 القائمنٌي عةليٌها يف الكةليات.
     

2 
ــ  واملواكبــ   ــ  املتخصصــ  يف االنشــط  الطالبيــ  الالمنهجي قةلــ  األدل

 لةلتطورات احلاصةل  يف امليٌدان الرتبوي.
     

3 
ابحملاضــرات  وضــيٌق الوقــت املتــاح ملمارســ  ازدحــام اليــٌوم الدراســي 

 األنشط  الطالبيٌ .
     

4 
االهتمـــام ابلنـــواحي املظهريـــٌ  واالحتفاليـــٌ  والتنافســـيٌ  يف األنشـــط  

 الطالبيٌ  الالمنهجي  عةلى حساب اجلوانب الرتبويٌ . 
     

5 
ضعض التأهيٌل األكاددٌي واإلعداد الرتبوي لةلقائمنٌي عةلـي األنشـط  

 الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

6 
ــــاٌر  ــــتم يف ضــــوئها اختي ــــ  والواضــــح  الــــيت ي ضــــعض املعــــايري الدقيٌق

 القائمني عةلى االنشط  الطالبي  الالمنهجي .
     

7 
عــدم مراعــاة الفــروق الفرديــٌ  واملراحـــل العمريــٌ  بــنٌي الطــالب عنـــد 

 التخطيٌط لألنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

      مادي : :ااثنيً  

8 
قةلـــ  امليٌزانيـــٌات واملخصصـــات املاليـــٌ  املرصـــودة لألنشـــط  الطالبيـــ  

 الالمنهجي . 
     

9 
ــ   ــٌذ بــرامج األنشــط  الطالبي نقــص األدوات وااامــات الالزمــ  لتنفي

 الالمنهجي . 
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 اراتـــــــــــــالعب م
موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

10 
ضــعض احلــوافز التشــجيعي  املاديــٌ  واملعنويــٌ  لةلمتميــٌزيٌن يف األنشــط  

 الالمنهجي  من أعضاء هيئ  التدريس وطالب وطالبات.الطالبيٌ  
     

      بيئي  وجمتمعي : :ااثلثً  

11 
ضـــعض القناعـــ  بقيٌمـــ  األنشـــط  الطالبيـــٌ  الالمنهجيـــ  لـــدى بعـــض 

 االداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.
     

12 
 النظـــرة القددٌـــ  والســـةلبيٌ  لألنشـــط  الطالبيـــٌ  الالمنهجيـــ  عةلـــى أهنـــا

 جمرد وسيةٌل  لةلرتويٌح والتسةليٌ  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.
     

      ضعض التواصل والعالقات بنٌي الكةليات واجملتمع احمليط هبا. 13

14 
ضــعض االهتمــام وقةلــ  التشــجيع إلبــداعات الطــالب واجنــازاهتم يف 

 جماالت األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي . 
     

      بشريٌ : رابًعا: 

15 
ضعض شخصيٌ  بعض رواد األنشط  وافتقارهم لةلمهارات وااربات 

 القياٌديٌ .
     

16 
قةل  املفرغني من رواد األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجيـ  وإثقـال كـاهةلهم 

 أبعمال ومهام أخرى ال صةل  هلا ابألنشط .
     

17 
ازدحــام جــداول بعــض أعضــاء هيئــ  التــدريس وعــدم تــوفر الوقــت 

 لعشراف عةلى األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .الكايف لديٌهم 
     

18 
ـــدريس  ـــ  الت ـــدى بعـــض أعضـــاء هيئ نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة ل

 املشرفنٌي عةلى األنشط  الطالبيٌ .
     

19 
ــ    ــات بقيمــ  وأمهي ــاٌء أمــور الطــالب والطالب ــا   بعــض أولي عــدم اقتن

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي   ألبنائهم.
     

20 
اعتقـاد بعـض الطةلبـ  أن االشـرتاط يف األنشـط  الطالبيـٌ  الالمنهجيــ  

 يعيق حتصيةٌلهم الدراسي.
     

     اســتئثار شــرحٌي  معيٌنــ  مــن الطةلبــ  ابالســتفادة مــن األنشــط  الطالبيــٌ   21
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 اراتـــــــــــــالعب م
موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 الالمنهجي   دون غريٌهم.

22 
ســوء اختيــاٌر بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلٌتحقون هبــا والــيت ال 

 مع قدراهتم واستعداداهتم. تتوافق
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


