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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحديد مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في
تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجاالت النشاط) :الثقافي ،والفني ،والرياضي ،والوطني –
االجتماعي( لدى الطلبة.إضافة إلى تحديد درجة رضا طلبة الجامعات الفلسطينية عن الجوانب
المتعلقة في األنشطة ،ودرجة تفضيل طلبة الجامعات الفلسطينية لمختلف األنشطة .ولتحقيق تلك
األھداف أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (1030طالبا وطالبة من مختلف الجامعات
الفلسطينية في الضفة الغربية ،طبقت عليھا استبانة مكونة من )  (50فقرة ،وتوصلت الدراسة
إلى أن مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة االمنھجية لدى
الطلبة كانت منخفضة ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ) ،(%53.20إضافة إلى أن
درجة الرضا عن المجاالت المرتبطة باألنشطة أيضا كانت منخفضة ووصلت النسبة المئوية
الستجابة إلى ) ،(%55.87وكانت أكثر األنشطة تفضيال من قبل الطلبة وبدرجة كبيرة النشاط
الرياضي ) ،(%70.17واقل األنشطة تفضيال النشاط السياسي ) .(%56.70وبناء على نتائج
الدراسة تم التوصية ب ) (15توصية لتفعيل عمل إدارات شؤون الطلبة في مجال األنشطة
الطالبية.
الكلمات الدالة :إدارات شؤون الطلبة ،الجامعات الفلسطينية ،األنشطة الالمنھجية.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the contribution of
administration of student’s affairs on Palestinian Universities in
reinforcing Extra-curricular Activities among students. Furthermore, to
determine students satisfaction of different related domains to student’s
activities, and the preference activities domain among students. The
sample of the study consisted of (1030) male and female students from
different Palestinian Universities in West Bank. The results of the study
revealed that the contribution of administration of student’s affairs on
Palestinian Universities in reinforcing Extra-curricular Activities among
students was low, where the percentage of response for the total score
was (53.20%). Also, the results indicated low level students satisfaction
of different related domains to student’s activities, where the percentage
of response for the total score was (55.87%).Furthermore, the results
indicated that the best preference domain was sports domain (70.17%),
and the lowest preference domain was the political domain (56.70%).
Based on the findings of the study the researchers recommended (15)
recommendation to increase efficacy in the contribution of administration
of students affairs on Palestinian Universities in reinforcing Extracurricular Activities among students.
Keywords: Administrations of Students Affaires, Palestinian
Universities, Extra-curricular Activities.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
( لدى الطالب منذ ميالده فيExtra-curricular Activities) تبدأ األنشطة الالمنھجية
 ويمتد ذلك إلى،(Barnett 2007; Shannon 2006)  ثم في المدرسة،الحي الذي يعيش فيه
( إلى التفوقFeldman & Matjasko 2007)  وأشارت دراسة فلدمات وماتجاكسو،الجامعة
 أيضا أشارت،في التحصيل الدراسي للطلبة الذين يشاركون في األنشطة الالمنھجية في المدارس
( إلى أن االھتمام في األنشطة الالمنھجية المدرسية تعد األساس فيDix,2008). دراسة دكس
وأشارت كروم.بناء الميول واالتجاھات نحو االشتراك في األنشطة في المرحلة الجامعية
( إلى األنشطة الالمنھجية تساھم في صقل شخصية الطالب الجامعي من حيثCrume, 2005)
 وأشارت.تنمية الجوانب النفسية واالجتماعية واكتساب مھارات الحياة والترويح عن النفس
( إلى أن الطلبة الذين يشاركونDavalos & Guardiola, 1999) دراسة دافلوس وجورديوال
في األنشطة الالمنھجية في المدارس تكون اتجاھاتھم أكثر ايجابية نحو المدرسة والتعليم مقارنة
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بالطلبة غير المشاركين ،وما ينطبق على المدارس ينطبق على الواقع الجامعي نظرا لحسن
التكيف لدى المشاركين مقارنة بغير المشاركين ،إضافة إلى ذلك أشارت دراسة انيماري ورونالد
) (Annemarie & Roland, 2011إلى أن االشتراك في األنشطة الالمنھجية يساھم في
التخلص من الضغوط النفسية والتوتر والقلق لدى الطلبة ،أيضا أشارت دراسة شيفر واخرون
) (Schaefer, etal, 2011الى أن األنشطة الالمنھجية تنمي العالقات االجتماعية والصداقة
لدى الطلبة.
ونظرا الن االنتقال من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية يعد بمثابة ميالدا جديدا
للطالب ويحتاج إلى حسن التكيف مع البيئة الجامعية الجديدة ،تظھر أھمية األنشطة الالمنھجية
في حسن التوافق مع الحياة الجامعية لدى الطلبة ،حيث أشارت دراسات كل من القدومي وسالمة
) ،(2011وحبايب وأبو مرق ) ،(2010وماريا وآخرون ) (Maria, etal, 2009إلى أھمية
التوافق الجامعي في التفوق والتحصيل الدراسي ،وكان من ضمن توصيات ھذه الدراسات
االھتمام باألنشطة الالمنھجية ،لمساعدة الطلبة على حسن التكيف الجامعي .ويظھر ذلك في
تعريف نيازي ) (2000للتوافق الجامعي بأنه" :مجموعة من األنشطة التي يقوم بھا الفرد إلشباع
حاجة أو التغلب على صعوبة أو اجتياز معوق أو العودة إلى حالة التوافق والتالؤم واالنسجام مع
البيئة المحيطة" ويشير برنت وآخرون ) (Brent, etal, 2009إلى أن االنتقال من المدرسة إلى
الجامعة يعد بمثابة تحد للطالب ،ويشكل له خالل األشھر األولى درجة عالية من الضغوطات
والصراعات نظرا لتغير الخبرات والمتطلبات الجديدة مقارنة بالحياة المدرسية ،وأكد على ذلك
باركر وآخرون ) (Parker,etal,2004في إشارتھم إلى أن أكثر التحديات التي تواجه طلبة
السنة األولى في بداية دراستھم الجامعية صعوبة إقامة عالقات اجتماعية جديدة غير العالقات مع
أسرھم وأصدقائھم في المدرسة ،عوضا عن الصعوبات المرتبطة في صعوبة التوافق مع البيئة
التعليمية الجديدة والتي تختلف كلية عن البيئة المدرسية .وأشارت نتائج دراسة تنتو
) (Tinto,1996إلى أن ما نسبته ) (%40من الطلبة في الجامعات األمريكية لم يستطيعوا إكمال
األربع سنوات الدراسية لدرجة البكالوريوس ،وما نسبته ) (%57تركوا الجامعة بعد دراسة
فصل دراسي بسبب صعوبة التوافق مع المجتمع الجامعي.
ونظرا ألھمية االشتراك في األنشطة الالمنھجية في بناء وصقل شخصية الطلبة أجريت
العديد من الدراسات من أھمھا:
قامت امرتا ) (Amrita,2010بدراسة ھدفت التعرف إلى اثر األنشطة الالمنھجية في
الجامعية على تغيير االعتقادات السلبية حول صورة الجسم وتقدير الذات ،ولتحقيق ذلك أجريت
الدراسة على عينة قوامھا ) (81طالبا وطالبة من جامعة ھارتفورد University of Hartford
ممن تراوحت أعمارھم بين ) (21-18سنة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن صورة الجسم ،
وتقدير الذات  ،والتفوق األكاديمي ،واالنتماء ،وحسن العالقات مع األصدقاء ،والتفاعل
االجتماعي كان أفضل لدى الطلبة المشاركين باألنشطة الالمنھجية مقارنة بالطلبة غير
المشاركين.
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وقامت فاليري وجاكي ) (Valeri&Jacki,2010بدراسة ھدفت الى تحديد مساھمة العمل،
والتحصيل ،واالنشطة الالمنھجية في مستوى الطموح لدى طلبة الجامعات ،ولتحقيق ذلك أجريت
دراسة طولية من الصف الثامن إلى المرحلة الجامعية الدراسة على عينة قوامھا ) (20299طالبا
وطالبة،وتوصلت الدراسة إلى المساھمة االيجابية لألنشطة الالمنھجية مثل الرياضة وقراءة
الكتب والعمل التطوعي في تنمية مستوى الطموح لدى الطلبة.
وقام شمروخ وخصاونه ) (2011بدراسة ھدفت التعرف إلى الفوائد االجتماعية الناتجة عن
ممارسة النشاط الرياضي لدى طلبة جامعة اليرموك ،ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة عشوائية من
طلبة جامعة اليرموك تكونت من ) (986طالبا ً وطالبة ،وقد تم استخدام المنھج الوصفي لمالئمته
وطبيعة ھذه الدراسة ،وقد قام الباحثان بتصميم استبانة مكونة من ) (22فقرة لھذا الغرض .وبعد
جمع البيانات وتحليلھا إحصائيا ً أظھرت النتائج أن الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط
الرياضي ھي :التفاعل االجتماعي والفوائد االجتماعية الشخصية ،الروابط االجتماعية والفوائد
االجتماعية الثقافية واالنتماء للجامعة مرتبة تنازليا ً ھذا يدل على أھمية ممارسة النشاط الرياضي
الترويحي لدى طلبة الجامعة .وكذلك أظھرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في
استجابات الطلبة عند مجالي االنتماء للجامعة ومجال التفاعل االجتماعي تبعا ً لمتغير الجنس ،كما
أظھرت وجود فروق دالة إحصائيا ً عند بقية المجاالت لصالح الذكور .وقد أوصى الباحثان
بزيادة االھتمام باألنشطة الرياضية الالمنھجية في الجامعة وتشجيع الطلبة للمشاركة في ھذه
األنشطة من خالل زيادة النشاطات والبرامج المطروحة للطلبة وكذلك االھتمام بزيادة عدد
المشرفين والمدربين والصاالت والمالعب لھذا الغرض.
وقام الربضي ) (2011بدراسة ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين األنشطة
الالمنھجية )االثرائية( ومستوى امتالك طلبة المراكز الريادية لمھارات التفكير الناقد وتكونت
عينة الدراسة من ) (63طالبا ً وطالبه منھم ) (28من الذكور ) (35من اإلناث من طلبة المراكز
الريادية في محافظات شمال األردن ،كذلك اشتملت عينة الدراسة على ) (65طالبا ً وطالبة من
طلبة المدارس الحكومية في تلك المحافظات من غير المنتسبين للمراكز الريادية ممن حصلوا
على معدالت أكاديمية ) (%90كمعيار للقبول في المراكز الريادية .واستخدم في الدراسة اختبار
كاليفورنيا ) (2000للتفكير الناقد واستخدم للحصول على نتائج الدراسة المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة بين طلبة المراكز الريادية والطالب غير
المنتسبين لتلك المراكز ولصالح طلبة المراكز الريادية على جميع مھارات االختبار وعلى
االختبار ككل .اضافة الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المراكز الريادية تعزى
الى متغير الجنس.
وقامت العيدروس ) (2007بدراسة ھدفت إلى معرفة واقع برنامج األنشطة الطالبية
للطالبات في جامعة أم القرى في السعودية ،وتقديم تصور مقترح لتفعيل برامج األنشطة الطالبية
لدى الطالبات ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا ) (282طالبة .وتوصلت الدراسة
إلى عزوف معظم الطالبات عن االشتراك في األنشطة الطالبية ،إضافة إلى عدم توفر اإلمكانات
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الالزمة من األجھزة ،واألدوات ،والمكان المناسب لممارسة األنشطة الطالبية ،إضافة إلى عدم
وجود عدد كاف من المشرفات المتخصصات لإلشراف على األنشطة ،وتم التوصل إلى تصور
مقترح لتفعيل األنشطة الطالبية.
وقامت الجوالني ) (2004بدراسة ھدفت إلى تحديد اتجاھات طالبات الجامعة نحو أساليب
الترويح في المجتمع العربي ،واشتملت العينة على ) (120طالبة جامعية من جامعة الملك
فيصل ،وقد اعتمدت االستبانة أداة منھجية لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وقد أظھرت الدراسة وعي
الفتاة العربية بأھمية األنشطة الترويحية الستغالل وقت الفراغ ،وقد أكدت على ضرورة إنشاء
مكتبة ثقافية بالجامعة توفر للطالبات مشاھدة الفيديو واألفالم العلمية كما أن ھناك تقارب واضح
بين الفرص المتوفرة لشغل أوقات فراغ الطالبات في محيط الجامعة واألنشطة التي يرغبن في
ممارستھا لشغل أوقات فراغھن.
في ضوء ما سبق ونظرا ألھمية األنشطة الالمنھجية في إعداد الطلبة وإكسابھم المعارف
والخبرات الالزمة في مختلف المجاالت العلمية والثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية خارج
إطار المناھج الدراسية المقررة ،ومساندة المناھج الدراسية ،واالستجابة إلى التوجھات الجديدة
في مختلف الجامعات في تنمية مھارات الحياة لدى الطلبة ،والبعد قدر اإلمكان عن المناھج
التقليدية ،تظھر الحاجة إلجراء الدراسة الحالية.
مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
من خالل االطالع على مھام وادوار إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية تبين
للباحثين أن دورھا الرئيسي حل المشكالت المتعلقة بالطلبة ،وتركز في األنشطة الالمنھجية
بشكل رئيسي على المنافسات الرياضية لمنتخبات تلك الجامعات ،أما بالنسبة لباقي مجاالت
األنشطة تكاد ال تذكر ،ومن اجل الوقوف على جوانب القوة وتعزيزھا ،وجوانب الضعف
والقصور والعمل على عالجھا ،حاولت الدراسة تحديد مساھمة إدارات شؤون الطلبة في
الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية لدى الطلبة ،وذلك من خالل اإلجابة عن
التساؤالت اآلتية:
 .1ما درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة
الالمنھجية في مجاالت النشاط) :الثقافي ،والفني ،والرياضي ،والوطني –االجتماعي( لدى
الطلبة؟ وھل يوجد اختالف بين ھذه المجاالت؟
 .2ما درجة رضا طلبة الجامعات الفلسطينية عن الجوانب المتعلقة في األنشطة؟
 .3ما درجة تفضيل طلبة الجامعات الفلسطينية لمختلف األنشطة؟
أھداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األھداف اآلتية:
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 .1تحديد مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية
في مجاالت النشاط) :الثقافي ،والفني ،والرياضي ،والوطني –االجتماعي( لدى الطلبة،
اضافة الى االختالف بين ھذه المجاالت.
 .2تحديد درجة رضا طلبة الجامعات الفلسطينية عن الجوانب المتعلقة في األنشطة؟
 .3تحديد درجة تفضيل طلبة الجامعات الفلسطينية لمختلف األنشطة.
أھمية الدراسة
تنبع أھمية الدراسة الحالية من أھمية األنشطة الالمنجھنجة في صقل شخصية الطلبة في
الجامعات ،وإكسابھم الخبرات الالزمة والمكملة للمناھج الدراسية ،إضافة إلى دور ھذه األنشطة
في تنمية تقدير الذات والطموح والثقة بالنفس والخبرات االجتماعية لدى الطلبة اميرتا
)، (Amrita,2010ويمكن إيجاز أھمية الدراسة فيما يلي:
 .1تعد الدراسة الحالية من الدراسات الرائدة في مجال األنشطة الالمنھجية في الجامعات
الفلسطينية والتي تتميز في شموليتھا من حيث تناول مختلف المجاالت ،إضافة لحسن
تمثيلھا لمختلف الجامعات الفلسطينية.
 .2تلقي الدراسة الحالية الضوء حول واقع مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجاالت :النشاط الثقافي ،والفني ،والرياضي
والوطنية واالجتماعية لدى الطلبة وبالتالي التعرف الى جوانب القوة وتعزيزھا ،وجوانب
الضعف والعمل على عالجھا.
 .3تزود الدراسة الحالية العاملين في إدارات شؤون الطلبة بتغذية راجعة حول واقع األنشطة
الالمنھجية وأكثر األنشطة تفضيال وبالتالي مراعاة التنويع في األنشطة إلشباع اكبر قدر
من الميول لدى الطلبة.
 .4تساھم الدراسة الحالية في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين في مجال األنشطة الالمنھجية سواء
أكان ذلك على مستوى المدارس أم الجامعات.
حدود الدراسة
 .1الحد البشري :طلبة البكالويوس في جامعات :النجاح الوطنية ،وبير زيت ،والخليل،
والعربية األمريكية ،وفلسطين التقنية  ،واالستقالل.
 .2الحد المكاني :حرم الجامعات قيد الدراسة.
 .3الحد الزماني :تم إجراء ھذه الدراسة في الفترة الواقعة بين .2012/2/25 -2011/1/15
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مصطلحات الدراسة
األنش طة الالمنھجي ة :أي نش اط يق وم ب ة الطلب ة ل يس مق ررا ض من المن اھج الدراس ية
وبرغبتھم الذاتية سواء أكان ثقافيا أم اجتماعيا أم فنيا أم رياض يا أم اجتماعي ا أم سياس يا أم وطني ا،
ويساھم في صقل شخصية الطلبة من خالل إكسابھم المع ارف والخب رات والمھ ارات المفي دة لھ م
في حياتھم العامة والعملية بعد التخرج )تعريف اجرائي(.
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
قام الباحثون بإتباع المنھج الوصفي التحليلي ،في جميع إجراءاته من حيث تحديد
مجتمع الدراسة وعينتھا وجمع البيانات والمعالجات اإلحصائية نظرا لمالءمته ألغراض
الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طلبة البكالوريوس في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية،وھي:
)جامعة النجاح الوطنية ،وبيرزيت ،والخليل ،والعربية األمريكية ،وفلسطين التقنية ،واالستقالل( ،ولم يتم
ضم جامعة القدس لصعوبات تتعلق بجمع البيانات،وفيما يتعلق بعينة الدراسة تم توزيع ) (1300استبانة،
استرجع منھا ) (1078استبانة ،واستبعد منھا ) (48استبانة بسبب عدم استكمال تعبئة االستبانة ،واجري
التحليل اإلحصائي إلى ) (1030استبانة ،والجدول رقم ) (1يبين توزيع عينة الدراسة تبعا إلى متغير
الجامعة.
جدول ) :(1توزيع عينة الدراسة تبعا إلى متغير الجامعة.

الجامعة
جامعة النجاح الوطنية
جامعة بير زيت
جامعة الخليل
الجامعة العربية األمريكية
جامعة فلسطين التقنية
جامعة االستقالل
المجموع

العدد
260
190
130
182
168
100
1030

النسبة المئوية %
25.2
18.24
12.6
17.7
16.3
9.7
%100

أداة الدراسة
ألغراض الدراسة ومن خالل خبرة الباحثين في المجال واالطالع على دراسات كل من
القدومي ) ،(2011والعدروس ) ،(2007ومن خالل االطالع على اإلطار النظري واألدوات
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البحثية المستخدمة في ھذه الدراسات ،تم بناء استبانة مكونة بصورتھا األولية من ) (57فقرة
تعكس درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة
الالمنھجية لدى الطلبة وبعد التحكيم أصبحت ) (50فقرة ،وموزعة على أربعة مجاالت رئيسية
ھي) :مجال النشاط الثقافي ) (10فقرات ،ومجال النشاط الفني ) (10فقرات ،ومجال النشاط
الرياضي ) (10فقرات ،ومجال النشاط الوطني االجتماعي ) (20فقرة ،إضافة إلى القسم الخاص
بالرضا عن المجاالت المتعلقة باألنشطة ) (10فقرات ،ودرجة التفضيل لألنشطة ) (6فقرات،
وتكون سلم االستجابة المعد بطريقة ليكرت من خمس استجابات تقيس درجة المساھمة على
النحو اآلتي) :درجة مساھمة عالية جدا ) (5درجات ،درجة مساھمة عالية ) (4درجات ،درجة
مساھمة متوسطة ) (3درجات ،درجة مساھمة منخفضة درجتان ،درجة مساھمة منخفضة جدا
درجة واحدة( ،وتمت صياغة جميع الفقرات بصيغة ايجابية ألنھا تمثل درجة المساھمة في
تعزيز األنشطة الالمنھجية لدى الطلبة .وسبق فقرات كل مجال العبارة اآلتية) :تساھم إدارات
شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز النشاط الالمنھجي في مجال من خالل( ومن ثم
وضعت فقرات المجال.
الخصائص السيكومترية لالستبانة
قبل تطبيق االستبانة بصورتھا النھائية تم استخراج صدقھا وثباتھا وذلك على النحو اآلتي:
صدق االستبانة :للتحقق من صدق االستبانة في قياس ما وضعت لقياسه ،تم عرضھا
بصورتھا األولية على ) (5محكمين من حملة مؤھل الدكتوراه في التربية الرياضية ،وتم األخذ
بمالحظات المحكمين ،وحذف الفقرات التي لم يجمع عليھا ) (3محكمين فأكثر من أصل )(5
محكمين ،وبھذا أصبح عدد الفقرات بعد التحكيم ) (50فقرة.
ثبات االستبانة :بعد التأكد من صدق االستبانة تم احتساب ثباتھا باستخدام معادلة كرونباخ
ألفا على عينة استطالعية قوامھا  50طالبا وطالبه من جامعة النجاح الوطنية ،لم يتم تضمينھا في
عينة الدراسة األصلية ،حيث بلغ معامل الثبات الكلي لمجاالت األنشطة إلى ) ،(0.93وبالنسبة
للقسم الخاص بالرضا عن المجاالت المتعلقة باألنشطة وصل الثبات إلى ) ،(0.88وبالنسبة للقسم
الخاص بدرجة التفضيل لألنشطة ،وصل الثبات إلى ) ،(0.86وجميعھا جيدة وتفي بأغراض
الدراسة.
المعالجات اإلحصائية
م ن اج ل اإلجاب ة ع ن تس اؤالت الدراس ة اس تخدم الباح ث برن امج ال رزم اإلحص ائية للعل وم
االجتماعية ) (SPSSوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 .1إيجاد المتوسطات الحسابية والنسب المئوية.
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 .2تحلي ل التب اين متع دد المتغي رات التابع ة ) (MANOVAباس تخدام اختب ار ھ وتلنج ت ريس
) (Hotelling’s Traceواختب ار س داك ) (Sidak Testلتحدي د الف روق ب ين مج االت
استبانة األنشطة.
نتائج الدراسة ومناقشتھا
فيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعا لتسلسل تساؤالتھا:
أوال :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول والذي نصه:

ما درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة
الالمنھجية في مجاالت النشاط) :الثقافي ،والفني ،والرياضي ،والوطني –االجتماعي( لدى
الطلبة؟ وھل يوجد اختالف بين ھذه المجاالت؟
لإلجابة عن الشق األول من التساؤل استخدمت المتوسطات الحس ابية والنس ب المئوي ة لك ل
فقرة  ،ولكل مجال وللدرجة الكلية  ،ونتائج الجداول ذات األرق ام ) (5) ،(4) ،(3) ،(2تب ين ذل ك
بينما تبين نتائج الج دول ) (6خالص ة النت ائج .وم ن اج ل تفس ير النت ائج اعتم دت األوزان النس بية
اآلتية )القدومي:(2011،
 %80 −فأعلى درجة مساھمة عالية جدا.
 %79.9-70 −درجة مساھمة عالية.
 %69.9-60 −درجة مساھمة متوسطة.
 %59.9-50 −درجة مساھمة منخفضة.
 −اقل من  %50درجة مساھمة منخفضة جدا.
 -1مجال النشاط الثقافي
جدول ) :(2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الثقافي لدى الطلبة )ن=.(1030
الرقم
1
2
3
4
5

الفقرات
المسابقات الثقافية بين الكليات
لمؤتمرات العلمية للطلبة
الندوات
ورش العمل
كتابة القصة القصيرة

متوسط
االستجابة*
2.47
2.58
2.80
2.61
2.22

النسبة
المئوية %
49.40
51.60
56.00
52.20
44.40

درجة
المساھمة
منخفضة جدا
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة جدا
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 ...تابع جدول رقم )(2

الرقم

الفقرات

كتابة المقال
6
كتابة الشعر .
7
األندية الثقافية للكليات
8
المجالت الثقافية
9
تشجيع مشاركة الطلبة في نشر
10
الثقافة الوطنية .
الدرجة الكلية لمجال النشاط الثقافي

متوسط
االستجابة*
2.21
2.28
2.44
2.44
3.02

النسبة
المئوية %
44.20
45.60
48.80
48.80
60.40

2.51

50.20

درجة
المساھمة
منخفضة جدا
منخفضة جدا
منخفضة جدا
منخفضة جدا
متوسطة
منخفضة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (2أن درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الثقافي لدى الطلبة كانت متوسطة
على الفقرة رقم ) ،(10حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا الى ) ،(%60.40وكانت
منخفضة على الفقرات ذات األرقام ) (4 ،3 ،2حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھا
بين ) ،(%56-%51.60وكانت منخفضة جدا على الفقرات ذات األرقام )(9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1
حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا اقل من ) .(%50وفيما يتعلق بدرجة المساھمة الكلية
مساھمة إلدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال
النشاط الثقافي لدى الطلبة ،كانت منخفضة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
).(%50.20
 -2مجال النشاط الفني
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الفني لدى الطلبة )ن=.(1030
الرقم
1
2
3
4
5
6

الفقرات
الموسيقى
العناء
الرسم
أعمال الديكور
التقليد والتمثيل الصامت
التصوير

متوسط
االستجابة*
2.80
2.69
2.52
2.26
2.16
2.42

النسبة
المئوية %
56.08
53.83
50.45
45.17
43.22
48.39

درجة
المساھمة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة جدا
منخفضة جدا
منخفضة جدا
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 ...تابع جدول رقم )(3

الرقم

الفقرات

التمثيل
7
الفنون الشعبية مثل الدبكات
8
زيارة المعارض
9
إقامة المعارض الفنية
10
الدرجة الكلية لمجال النشاط الفني

متوسط
االستجابة*
2.39
2.83
2.69
2.87
2.56

النسبة
المئوية %
47.81
56.50
53.71
57.40
51.25

درجة
المساھمة
منخفضة جدا
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (3أن درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الفني لدى الطلبة كانت منخفضة على
الفقرات ذات األرقام ) (10 ،9 ،8 ،3 ،2 ،1حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھا بين
) ،(%57.40-%50.45وكانت منخفضة جدا على الفقرات ذات األرقام ) (7 ،6 ،5 ،4حيث
كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا اقل من ) .(%50وفيما يتعلق بدرجة المساھمة الكلية
مساھمة إلدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال
النشاط الفني لدى الطلبة ،كانت منخفضة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
).(%51.25
 -3مجال النشاط الرياضي
جدول ) :(4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الرياضي لدى الطلبة )ن=.(1030
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرات
كرة سلة
الكرة الطائرة
كرة القدم
كرة اليد
الريشة الطائرة
تنس الطاولة
التنس األرضي
السباحة

متوسط
االستجابة*
2.94
2.92
3.34
2.81
2.63
2.89
2.40
2.09

النسبة
المئوية %
58.80
58.40
66.80
56.20
52.60
57.80
48.00
41.80

درجة
المساھمة
منخفضة
منخفضة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة جدا
منخفضة جدا
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 ...تابع جدول رقم )(4

الرقم

الفقرات

الجمباز
9
العاب القوى
10
الدرجة الكلية لمجال النشاط الرياضي

متوسط
االستجابة*
2.15
2.46
2.67

النسبة
المئوية %
43.00
49.20
53.40

درجة
المساھمة
منخفضة جدا
منخفضة جدا
منخفضة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (4أن درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الرياضي لدى الطلبة كانت متوسطة
على الفقرة رقم ) ،(3حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا إلى ) ،(%66.80وكانت
منخفضة على الفقرات ذات األرقام ) (5 ،4 ،2 ،1حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھا
بين ) ،(%58.80-%52.60وكانت منخفضة جدا على الفقرات ذات األرقام )(10 ،9 ،8 ،7 ،6
حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليھا اقل من ) .(%50وفيما يتعلق بدرجة المساھمة الكلية
مساھمة إلدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال
النشاط الرياضي لدى الطلبة  ،كانت منخفضة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
).(%53.40
 -4مجال النشاط الوطني-االجتماعي
جدول ) :(5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الوطني واالجتماعي لدى الطلبة
)ن=.(1030
الرقم
1
2
3
4

الفقرات
تشجيع تنظيم المھرجانات الثقافية التي
تنمي الوعي بالمسؤولية الوطنية.
دعم إقامة المعارض الفنية الداعمة للھوية
الوطنية الفلسطينية.
تشجيع إقامة البطوالت الرياضية بمناسبة
االحتفاالت بالمناسبات الوطنية.
تشجيع تنظيم مھرجانات خطابية في
المناسبات الوطنية.

متوسط
االستجابة*
3.23

درجة
النسبة
المئوية  %المساھمة
متوسطة
64.54

3.24

64.89

متوسطة

3.03

60.58

متوسطة

3.25

65.01

متوسطة
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 ...تابع جدول رقم )(5

الرقم
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

درجة
النسبة
متوسط
الفقرات
االستجابة* المئوية  %المساھمة
53.59
2.68
تشجيع تنظيم مسابقات للشعر والنثر ذي
منخفضة
الطابع الوطني.
50.87
2.54
تشجيع تنظيم الرحالت للمواقع التاريخية
منخفضة
الفلسطينية.
52.70
2.64
تشجيع تنظيم مسابقات للبحث العلمي في
منخفضة
المواضيع الوطنية.
متوسطة
61.24
3.06
تشجيع االنتخابات للھيئة اإلدارية لمجلس
الطلبة
59.38
2.97
مشاركة الطلبة للمجتمع المحلي في
منخفضة
المناسبات الوطنية.
56.27
2.81
إتاحة فرصة مشاركة الطلبة في األنشطة
منخفضة
الشبابية العالمية وعرض القضية
الفلسطينية.
53.48
2.67
وضع موقع خاص للمواقع الوطنية على
منخفضة
الموقع الخاص في شؤون الطلبة في
الجامعة.
51.73
2.59
تشجيع الطلبة على كتابة المقاالت الوطنية.
منخفضة
54.45
2.72
دعم إقامة التمثيليات الوطنية الھادفة.
منخفضة
متوسطة
62.68
3.13
تشجيع األعمال التطوعية مثل التبرع بالدم،
وجمع التبرعات للمحتاجين ،المساعدة في
قطف الزيتون ،الحفاظ على النظافة.
متوسطة
61.20
3.06
تشجيع الطلبة على المشاركة في برامج
الخدمة العامة .
56.47
2.82
محاربة التعصب الحزبي والتطرف الديني
منخفضة
واعتبار ذلك امرأ يؤثر في زعزعة
المسؤولية الوطنية.
متوسطة
60.00
3.00
غرس القيم واالتجاھات االيجابية مثل
العدالة ،والتسامح ،والحرية ،واحترام
الشخصيات الوطنية لدى الطلبة.
56.35
2.82
تقوية العالقة بين الطلبة واألجھزة األمنية
منخفضة
الفلسطينية.
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 ...تابع جدول رقم )(5

درجة
النسبة
متوسط
الفقرات
الرقم
االستجابة* المئوية  %المساھمة
56.23
2.81
تنمية تفضيل المصلحة الوطنية على
منخفضة
19
المصلحة الخاصة لدى الطلبة.
58.49
2.92
مواجھة االنحرافات والتغيرات السلبية التي
منخفضة
20
تؤدي إلى إضعاف المسؤولية الوطنية.
منخفضة
58.01
2.90
الدرجة الكلية لمجال النشاط الوطني واالجتماعي
*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (5أن درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط الوطني واالجتماعي لدى الطلبة
كانت متوسطة على الفقرات ذات األرقام ) ،(17 ،15 ،14 ،8 ،4 ،3 ،2 ،1حيث تراوحت
النسبة المئوية لالستجابة عليھا بين ) ،(%64.89-%60وكانت منخفضة على الفقرات ذات
األرقام ) (20 ،19 ،18 ،13،16 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5حيث تراوحت النسبة المئوية
لالستجابة عليھا بين ) .،(%59.38-%50.87وفيما يتعلق بدرجة المساھمة الكلية مساھمة
إلدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية في مجال النشاط
الوطني واالجتماعي لدى الطلبة  ،كانت منخفضة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
).(%58.01
 .5خالصة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
جدول ) :(6الترتيب والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجاالت والدرجة الكلية.
الترتيب

المجاالت

4
3
2
1

مجال النشاط الثقافي
مجال النشاط الفني
مجال النشاط الرياضي
مجال النشاط الوطني-االجتماعي
الدرجة الكلية

متوسط
االستجابة
2.51
2.56
2.67
2.90
2.66

النسبة
المئوية %
50.20
51.25
53.40
58.01
53.20

درجة
المساھمة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (6إن درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات
الفلسطينية في تعزيز األنشطة الالمنھجية لدى الطلبة كانت منخفضة ،حيث كانت النسبة
المئوية لالستجابة للدرجة الكلية ) ،(%53.20وفيما يتعلق في المجاالت كانت أعلى درجة
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في مجال النشاط الوطني -االجتماعي وبنسبة مئوية ) ،(%58.01يليه مجال النشاط
الرياضي وبنسبة مئوية ) ،(%53.40يليه مجال النشاط الفني وبنسبة مئوية )(%51.25
وأخيرا مجال مجال النشاط الثقافي وبنسبة مئوية ).(%50.20
ومن اجل اإلجابة عن الشق الثاني من التساؤل األول استخدم تحليل التباين متعدد القياسات
التابعة ) (MANOVAباستخدام اختبار ھوتلنج تريس ) (Hotelling’s Traceكما ھو مبين
في الجدول رقم ).(7
جدول ) :(7نتائج تحليل التباين متعدد القياسات التابعة ) (MANOVAللفروق بين المجاالت.
قيمة اختبار
ھوتلنج
0.27

)ف( التقريبية
93.60

درجات حرية
البسط
3

درجات حرية
الخطأ
127

مستوى الداللة*
*0.0001

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05 = α
يتضح من الجدول رقم ) (7انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (0.0001 = αبين المجاالت.
ولتحديد بين أي من المجاالت كانت الفروق استخدم اختبار سداك )(Sidak Test
للمقارنات الثنائية بين المتوسطات الحسابية ونتائج الجدول رقم ) (8تبين ذلك.
جدول ) :(8نتائج اختبار سداك ) (Sidak Testلداللة الفروق بين المجاالت.
المجاالت
مجال النشاط الثقافي
مجال النشاط الفني
مجال النشاط
الرياضي
مجال النشاط
الوطني-االجتماعي

المتوسط
الحسابي

مجال النشاط
الثقافي

2.51
2.56
2.67

مجال
النشاط
الفني
0.049-

مجال
النشاط
الرياضي
*0.15*0.10-

مجال النشاط
الوطني-
االجتماعي
*0.38*0.33*0.23-

2.90

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0.05 = α
يتضح من الجدول رقم ) (8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجال النشاط الوطني-
االجتماعي وجميع المجاالت ولصالح المجال الوطني االجتماعي ،وبين مجال النشاط الثقافي
ومجال النشاط الرياضي ولصالح مجال النشاط الرياضي ،وبين مجال النشاط الفني ومجال
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النشاط الرياضي ولصالح مجال النشاط الرياضي ،بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين مجالي
النشاط الثقافي والنشاط الفني.
وتظھر ھذه النتيجة بوضوح في الشكل البياني رقم ).(1
3.0

2.9

2.9

2.8

Mean

2.7
2.7
2.6
2.6
2.5

2.5

2.4
4

3

2

1

شكل ) :(1المتوسطات الحسابية لمجاالت مساھمة إدارات شؤون الطلبة في تعزيز األنشطة
الالمنھجية لدى الطلبة.
 =1مجال النشاط الثقافي  =2مجال النشاط الفني  =3مجال النشاط الرياضي= مجال
النشاط الوطني-االجتماعي
في ضوء عرض نتائج الجداول السابقة ،وخالصة النتائج في الجدول رقم ) ،(6والشكل
البياني رقم ) (1تبين أن مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز
األنشطة الالمنھجية لدى الطلبة كانت منخفضة ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى
) ،(%53.20واألسباب الرئيسية في ذلك تعود إلى :زيادة أعداد الطلبة في الجامعات ،ونقص
اإلمكانات والمرافق الالزمة لممارسة األنشطة ،ونقص أعداد المشرفين على األنشطة ،وعدم
التنويع في تعيين المشرفين تبعا للتخصصات المطلوبة لألنشطة ،وتركيز إدارات الجامعات على
المناھج الدراسية والجانب التحصيلي ،وقلة االھتمام في الجوانب البدنية والنفسية واالجتماعية
التي يتم تنميتھا من خالل األنشطة الالمنھجية لدى الطلبة ،إضافة إلى اقتصار األنشطة على فئة
محددة وھم العبي الفرق الرياضية.
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه
ما درجة رضا طلبة الجامعات الفلسطينية عن الجوانب المتعلقة في األنشطة؟
لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة وللدرجة
الكلية ،ونتائج الجدول رقم ) (9تبين ذلك.
جدول ) :(9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة درجة رضا طلبة الجامعات الفلسطينية
عن الجوانب المتعلقة في األنشطة )ن=.(1030
الرقم

الفقرات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

إدارة شؤون الطلبة
المشرفين على األنشطة
أوقات األنشطة
برامج األنشطة
الصاالت الرياضية
المالعب الخارجية
قاعات األنشطة
المسرح
األدوات الالزمة لألنشطة
الحوافز المادية والمعنوية للمشاركين
في األنشطة
الدرجة الكلية للرضا

10

متوسط
االستجابة*
3.05
2.85
2.71
2.73
2.80
2.74
2.76
2.89
2.76
2.65

النسبة
المئوية %
61.05
56.97
54.21
54.56
56.00
54.72
55.11
57.83
55.18
53.05

درجة
الرضا
متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

2.79

55.87

منخفضة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتضح من الجدول رقم ) (9أن درجة رضا طلبة الجامعات الفلسطينية عن الجوانب المتعلقة
في األنشطة كانت متوسطة على الفقرة رقم ) (1والمتضمنة "الرضا عن إدارة شؤون الطلبة"،
حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا إلى ) ،(%61.05وكانت درجة الرضا منخفضة
على الفقرات ذات األرقام ) (10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2حيث تراوحت النسبة المئوية
لالستجابة عليھا بين ) ،(%57.83-%53.05وفيما يتعلق بدرجة الرضا الكلية لمختلف
المجاالت ،كانت منخفضة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ).(%55.87
ولعل السبب في الحصول على مثل ھذه النتائج يعود إلى زيادة أعداد الطلبة في الجامعات،
مع عدم مراعاة الزيادة في المشرفين على األنشطة ،أيضا عدم كفاية اإلمكانات واألجھزة
واألدوات في الجامعات بما يتالءم مع أعداد الطلبة ،وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة
العدروس ).(2007
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ثالثا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي نصه
ما درجة تفضيل طلبة الجامعات الفلسطينية لمختلف األنشطة؟
لإلجابة عن التساؤل استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة وللدرجة
الكلية ،ونتائج الجدول رقم ) (10تبين ذلك.
جدول ) :(10المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجة تفضيل طلبة الجامعات الفلسطينية
لمختلف األنشطة )ن=.(1030
الترتيب
1
4
5
3
6
2

االنشطة
النشاط الرياضي
النشاط الثقافي
النشاط الفني
النشاط االجتماعي
النشاط السياسي
النشاط الديني
الدرجة الكلية لتفضيل

متوسط
االستجابة*
3.51
3.29
3.23
3.42
2.84
3.49
3.29

النسبة
المئوية %
70.17
65.83
64.66
68.31
56.70
69.71
65.90

درجة
التفضيل
كبيرة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
متوسطة
متوسطة

*أقصى درجة لالستجابة ) (5درجات.
يتض ح م ن الج دول رق م ) (10أن درج ة تفض يل طلب ة الجامع ات الفلس طينية لمختل ف
األنشطة ،كانت للنشاط الرياضي وبدرج ة كبي رة ) ،(%70.17يلي ه النش اط ال ديني )،(%69.71
يلي ه النش اط االجتم اعي ) ،(%68.31يلي ه النش اط الثق افي ) ،(%65.83يلي ه النش اط الفن ي
) ،(%64.66وأخيرا النشاط السياسي ).(%56.70
وفيما يتعلق في الدرجة الكلية لتفضيل الطلبة لألنشطة كانت متوسطة ،حي ث وص لت النس بة
المئوية لالستجابة إلى ).(%65.90
ولعل السبب في الحصول على مثل ھذه النتيج ة يع ود إل ى أن غالبي ة الجامع ات ترك ز عل ى
المنافس ات الرياض ية خ ارج الجامع ات عل ى حس اب المس ابقات األخ رى ف ي المج االت الفني ة
والثقافية التي تكاد تكون معدومة ،عوضا على أن التركيز في األنشطة لالعبي الف رق فق ط ول يس
لجميع طلبة تلك الجامعات.
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االستنتاجات
في ضوء نتائج الدراسة يمكن استنتاج اآلتي:
 .1إن درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية في تعزيز األنشطة
الالمنھجية لدى الطلبة كانت منخفضة ،حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة
الكلية ).(%53.20
 .2كانت أعلى درجة مساھمة إدارات شؤون الطلبة في مجال النشاط الوطني -االجتماعي
وبنسبة مئوية ) ،(%58.01يليه مجال النشاط الرياضي وبنسبة مئوية )،(%53.40
يليه مجال النشاط الفني وبنسبة مئوية ) (%51.25وأخيرا مجال مجال النشاط الثقافي
وبنسبة مئوية ).(%50.20
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجال النشاط الوطني -االجتماعي وجميع المجاالت
ولصالح المجال الوطني االجتماعي ،وبين مجال النشاط الثقافي ومجال النشاط الرياضي
ولصالح مجال النشاط الرياضي ،وبين مجال النشاط الفني ومجال النشاط الرياضي
ولصالح مجال النشاط الرياضي ،بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا بين مجالي النشاط
الثقافي والنشاط الفني.
 .4أن أفضل درجة رضا طلبة الجامعات الفلسطينية عن الجوانب المتعلقة في األنشطة كانت
"الرضا عن إدارة شؤون الطلبة" ،حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا إلى
) ،(%61.05بينما باقي المجاالت كانت منخفضة ،وكانت اقلھا "الحوافز المادية
والمعنوية للمشاركين في األنشطة" حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليھا إلى
).(%53.05
 .5أن درجة الرضا الكلية لمختلف المجاالت ،كانت منخفضة حيث وصلت النسبة المئوية
لالستجابة إلى ).(%55.87
 .6أن درج ة تفض يل طلب ة الجامع ات الفلس طينية لمختل ف األنش طة ،كان ت للنش اط الرياض ي
وبدرج ة كبي رة ) ،(%70.17يلي ه النش اط ال ديني ) ،(%69.71يلي ه النش اط االجتم اعي
) ،(%68.31يلي ه النش اط الثق افي ) ،(%65.83يلي ه النش اط الفن ي ) ،(%64.66وأخي را
النشاط السياسي ).(%56.70
 .7أن الدرجة الكلية لتفضيل الطلبة لألنشطة كانت متوسطة ،حيث وصلت النسبة المئوية
لالستجابة إلى ).(%65.90
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التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا اوصى الباحثون بالتوصيات اآلتية:
 .1إعداد دليل خاص في األنشطة الطالبية ،ويتم توزيعه مع بداية العام الدراسي ،ويشتمل
الدليل على أھداف األنشطة الطالبية ،وأنواعھا ،والمشرفين عليھا ،وأماكن ممارستھا،
وكيفية التسجيل واالشتراك فيھا ،وبالتالي يصبح الدليل بمثابة مرشد للطلبة.
 .2التنويع في األنشطة الطالبية إلشباع اكبر قدر ممكن من ميول الطلية ،واكتشاف المواھب
في مختلف أنواع األنشطة.
 .3توفير المنح الدراسية للطلبة الموھوبين في مختلف األنشطة وعدم اقتصارھا على المتفوقين
تحصيليا ،الن في ذلك تأكيد على النمط التقليدي في التعليم ،وعدم االھتمام بالمھارات
والخبرات المرتبطة في الحياة.
 .4تحديد ساعتين يوميا ألنشطة الطالبية ،وألعضاء الھيئة التدريسية ،ولإلداريين في
الجامعات.
 .5إصدار نشرة دورية عن األنشطة الطالبية.
 .6مشاركة إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الطلبة في إعداد خطط األنشطة الطالبية ،وذلك
من اجل تبنيھا والحرص على تنفيذھا بنجاح ،وذلك وفق ما يعرف في المجال اإلداري
باإلدارة باألھداف ).(MBO)(Management By Objectives
 .7عقد المؤتمرات والدورات وورش العمل الدورية حول األنشطة الطالبية وبمشاركة اكبر
عدد ممكن من الطلبة.
 .8التقويم الفصلي والسنوي لألنشطة الطالبية من قبل أعضاء الھيئة التدريسية والطلبة ووجود
ممثل عن إدارات شؤون الطلبة وذلك بھدف التحسين والتطوير في برامج وخطط األنشطة
الطالبية.
 .9إجراء المنافسات في مختلف أنواع األنشطة الثقافية ،والفنية ،والرياضية بين مختلف
الكليات في الجامعة الواحدة ،وبين الجامعات ،وعدم اقتصار المنافسات على الجانب
الرياضي.
 .10ضرورة قيام إدارات الجامعات بتوفير الميزانية المناسبة لألنشطة الطالبية بما يتناسب مع
إعداد الطلبة واألنشطة المنفذة.
 .11ضرورة أن يكون ھناك قسم خاص بالدعاية واإلعالم في إدارات شؤون الطلبة في
الجامعات وذلك بھدف تفعيل االھتمام واالشتراك في األنشطة الطالبية من قبل غالبية الطلبة
وعدم اقتصارھا على فئة قلية من الطلبة.
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 .12عمل معرض سنوي ألفضل األنشطة الطالبية في المجال الفني وتحديد جوائز مادية
ومعنوية ألفضل ثالثة انجازات في المجال الفني.
 .13ضرورة توفير األماكن واإلمكانات واألجھزة واألدوات والمرافق المناسبة لممارسة مختلف
األنشطة الطالبية تتوفر فيھا عوامل األمان والسالمة والجوانب الصحية وبما يتناسب مع
أعداد الطلبة في الجامعة.
 .14ضرورة زيادة أعداد المشرفين على األنشطة الطالبية مع مراعاة التخصص لھؤالء
المشرفين وذلك بھدف تحقيق األھداف المرجوة من األنشطة.
 .15تحديد يوم سنوي في الجامعات يطلق عليه "يوم األنشطة" ،حيث يشتمل ھذا اليوم على
مشاركة اكبر عدد من الطلبة والمدرسين واإلداريين في مختلف مجاالت األنشطة الرياضية
والفنية والثقافية.
 .16ضرورة زيادة اھتمام إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية بتنمية المسؤولية
الوطنية واالجتماعية لدى الطلبة.
 .17تعميم نتائج الدراسة الحالية على إدارات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية لالستفادة
منھا في التخطيط وإعداد البرامج الالزمة لألنشطة الالمنھجية في الجامعات.
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