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  واقع األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة ودورها في بناء الشخصیة المتوازنة

   للطالب الجامعي في ضوء أهداف التربیة اإلسالمیة
  خالد بن إبراهیم العفیصان

  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة المجمعة، كلیة التربیة بالمجمعة، قسم العلوم التربویة

 k.alofisan@mu.edu.sa: البرید االلكتروني

اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــى واقـــع األنـــشطة الطالبیـــة بجامعـــة المجمعـــة ومعوقـــات : الملخـــص
المـــشاركة فیهـــا ودورهـــا فـــي بنـــاء الشخـــصیة المتوازنـــة للطالـــب الجـــامعي فـــي ضـــوء أهـــداف التربیـــة 

ة مـن ولتحقیق هذا الهدف قام الباحث بتصمیم استبانة من ستة محاور طبقـت علـى عینـ، اإلسالمیة
أن : وتوصـــلت فـــي نتائجهـــا إلـــى، طالبـــا وطالبـــة) 377(طــالب وطالبـــات جامعـــة المجمعـــة قوامهـــا 

، األنـــشطة الطالبیـــة بالجامعـــة تمیـــزت بعـــدة خـــصائص منهـــا التنـــوع واســـتثمار وقـــت فـــراغ الطـــالب
كمــا توصـــلت إلــى أن أهــم معوقــات مــشاركة الطــالب ازدحـــام ، ومواكبــة التطــورات العلمیــة والتقنیــة

كمــا حققـت األنـشطة الطالبیــة بعـض أهــداف ،  الدراسـي وقلــة حـوافز المـشاركة فــي األنـشطةالجـدول
واكــسابهم  ، التربیـة اإلسـالمیة مثـل تـدعیم األنـشطة الطالبیــة لقیمـة الوسـطیة واالعتـدال عنـد الطـالب

نتمـاء وتعزیـز الـوالء واال، مهارة حل المـشكلة والحفـاظ علـى الهویـة الثقافیـة واكـسابهم القـیم اإلسـالمیة
كمــا توصــلت الدراســة إلـى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیا ، والـشعور بالمــسؤولیة االجتماعیــة

وخلــصت الدراســة إلــى مجموعــة ، فـي آراء عینــة الدراســة راجعــة إلــى الخــصائص الدیموغرافیــة للعینــة
ة تحدیــد االحتیاجــات النفـــسیة واالجتماعیــة للطــالب وتــصمیم خطــة األنـــشطمــن التوصــیات أهمهــا 

ٕالطالبیـة وفقــا الحتیاجــاتهم واعالنهــا بدایـة العــام بوســائل متعــددة ربـط األنــشطة الطالبیــة بالمهــارات ، ً
زیـــادة ، التوعیـــة بأهمیـــة األنـــشطة الطالبیـــة وزیـــادة حـــوافز المـــشاركة فیهـــا، الالزمـــة لـــسوق العمـــل

 العنــف والتعــصب ونبــذ، األنــشطة التــي تركــز علــى الوقایــة مــن التیــارات الفكریــة المتطرفــة والمنحرفــة
  .بین الطالب

جامعـــة ، أهـــداف التربیـــة اإلســـالمیة، بنـــاء الشخـــصیة المتوازنـــة، األنـــشطة الطالبیـــة :الكلمـــات المفتاحیـــة
  .المجمعة
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The Reality of Student Activities at Majmaah University 
and its Role in Building the Balanced Personality of the 

University Student in the Light of the Objectives of 
Islamic Education 

Khalid bin Ibrahim Al-Ofaisan 
 Department of Educational Sciences ،College of Education ،
Majmaah University ،KSA. 

Email: k.alofisan@mu.edu.sa 

Abstract: 
The study aimed to identify the reality of student activities at 
University of Majmaah and the obstacles to participate in it and its role 
in building a balanced personality of the university student in the light 
of the objectives of Islamic education.  To achieve this goal ،the 
researcher developed a questionnaire consisting of six domains and 
applied to a sample of 377 (male and female) students.  One of the 
most important results of the study was that the student activities were 
characterized by the diversity ،the investment of students’ leisure ،and 
keeping them abreast of the scientific and technological developments.  
However ،some of the identified obstacles were: over-loaded study 
schedules and the lack of incentives to participate in the activities.   
Student activities has achieved some objectives of the Islamic 
education such as strengthening the values of moderation ،gaining 
problem-solving skills ،maintaining the cultural identity ،and 
promoting loyalty ،belonging ،and the sense of social responsibility.    
One of the most important results of this study was that there were no 
statistically significant differences in the opinions of the sample 
related to the demographic variables.  Some of the most important 
recommendations of the study were:  to identify the psychological and 
social needs of the students and to design the student activities plan 
according to these needs and to announce the plan clearly at the 
beginning of the academic year ،to link student activities with the 
skills needed for the labor market ،to increase incentives for 
participation ،to raise the awareness of the importance student 
activities ،and to protect students from extremist and deviant 
intellectual currents ،violence and intolerance among students. 
Keywords: Student activities ،Building abalanced personality ،
Objectives of Islamic Education ،Majmaah University. 
 



اء الشخصیة  ي بن ا ف ة المجمعة ودورھ ة بجامع شطة الطالبی واقع األن
 خالد بن إبراھیم العفیصان/ د المتوازنة للطالب الجامعي في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة

 

 

86 

  :مقدمة
ًتعد تنمیة الشباب الجامعي مطلبا أساسیا لتحقیق التنمیة في المجتمعات المتقدمة والنامیة  ً ُ

ًولذلك تولي الدول اهتماما كبیرا بإنشاء الجامعات والتوسع فیها وكذلك التوسع في ، ءعلى حد سوا ً
ه 1431وفي المملكة العربیة السعودیة ارتفع عدد الجامعات عام ، اإلنفاق على التعلیم الجامعي

جامعة وارتفع مؤشر اإلنفاق الحكومي على التعلیم الجامعي بشكل ) 32(ووصل عددها إلى 
  ).27، 25: ص ص، 2011، ة وزارة التعلیم العالي للتخطیط والمعلوماتوكال(كبیر

وال یغیب عن بال أحد الدور المهم الذي تلعبه الجامعات في التنمیة ألن الجامعات هي 
وتؤدي ، أرفع المؤسسات التعلیمیة التي یناط بها توفیر ما یحتاجه المجتمع وعملیات التنمیة

ًالجامعات دورا كبیرا في المج فهي تعمل على ، ال االجتماعي بجانب دورها في المجال المعرفيً
  ).174 - 171: ص ص، 2008، شرقي(تلبیة احتیاجات الفرد والمجتمع 

ًإن إعداد الجامعة للطالب باعتباره مواطنا صالحا یمكنه من تحمل مسؤولیته في تنمیة  ً
ٕب المعرفي فقط  وانما المجتمع  كما یتطلب تنمیة شاملة متوازنة لشخصیته ال تشمل الجان

تضطلع بدور مهم  في تنمیة باقي جوانب اإلنسان اإلیمانیة والجسمیة والعقلیة واألخالقیة 
، ففي مجتمعاتنا تعمل الجامعات على تحقیق التربیة اإلسالمیة للشباب، واالجتماعیة والوجدانیة

واآلخرة وتنظم حیاة المسلم مع التي تستمد سماتها من اإلسالم نفسه والتي توازن بین الحیاة الدنیا 
مجتمعه الذي یعیش فیه وتهتم بكل مقومات اإلنسان الجسمیة والعقلیة والنفسیة والوجدانیة 

  )17: ص، 1430، الشحود(

وتربیة ، وتساعد التربیة اإلسالمیة األفراد على اكتساب القیم األخالقیة والعادات الحسنة
ذلك من خالل تعلم المعاني الجمیلة في آداب السلوك و، وتقدیر القیم الجمالیة، الذوق السلیم

  ).35: ص، 1436، جیدوري(اإلنساني المختلفة 

ویتحقق دور الجامعة في التربیة اإلسالمیة لطالبها على النحو السابق ذكره من خالل 
ممارسة أنشطة طالبیة ال صفیة لما لها من دور كبیر في تكوین شخصیة الطالب وتنمیتها من 

حیث إن هذه األنشطة تعمل ، وانبها اإلیمانیة والثقافیة والعلمیة واألخالقیة واالجتماعیةمختلف ج
على كسر الحواجز التقلیدیة بین األساتذة والطلبة في القاعات الدراسیة وذلك من خالل المواقف 

م المتنوعة التي یشارك فیها الطلبة من خالل األنشطة والتي تعمل بالتالي على تنمیة مهاراته
  .وقدراتهم ومقاومة المشكالت التي تواجههم
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ًإن للنشاط الطالبي الالصفي أهمیة كبیرة في التعلیم وان لم یكن مرتبطا بالمقررات  ٕ
ًالدراسیة إال أنه یعد جزءا مهما فیها ً فیتعلم الطلبة ، ًفهو یعد مكمال للكثیر من مفردات المقررات، ُ

كتساب الخبرات التربویة مما یصعب تعلمه داخل في النشاط الكثیر من المواقف التعلیمیة وا
فهي تسعى إلى ، النشاط الطالبي له أهداف وغایات تحققها التربیة اإلسالمیةو، قاعات الدراسة

وبقصد تحقیق ، على أساس الدین اإلسالمي، وعواطفه، وتنظیم لسلوكه، تنمیة فكر اإلنسان
فهي عملیة تتعلق قبل كل شيء ، المجاالتأي في كل ، أهداف اإلسالم في حیاة الفرد والجماعة

وعلى أي ، وعن دوره وعالقته بهذه الدنیا، وفكره وتصوراته عن الكون والحیاة، بتهیئة عقل اإلنسان
والهدف ، وعن غایة هذه الحیاة المؤقتة التي یحیاها اإلنسان، وجه ینتفع بهذا الكون وبهذه الدنیا

  )28: ص، 1428، النحالوي. (الذي یجب أن یوجه مساعیه إلى تحقیقه

إن األنشطة التربویة الناجحة هي التي تشتمل على أنشطة تربویة متنوعة تلبي حاجات 
المتعلمین وتنمي هوایاتهم وتوجهها التوجیه الصحیح الذي یرتقي بهم نحو الصالح والتي منها 

توازنة التي تبني وتوجیههم إلى التربیة الم، تصحیح أخطاء الطالب العقدیة والتعبدیة والفكریة
وتوجیه المنافسات بین الطلبة ، واكتشاف هوایاتهم وتوجیهها التوجیه الصحیح، الشخصیة السلیمة

إضافة إلى إیضاح أن ، إلى المنافسة الشریفة التي ال یتبعها بغضاء وشحناء بین المتنافسین
اهم في بناء الهدف من ممارسة األنشطة هو اكتساب المهارات التي تنفعهم في دینهم ودنی

  )364: ص، 1420، الحازمي.  (شخصیة إسالمیة متوازنة

وألهمیة األنشطة الطالبیة في الجامعات نجد أنها حظیت باهتمام كبیر في الدراسات 
ومن أكثر المحاور التي تناولتها الدراسات السابقة ، التربویة من زوایا وموضوعات بحثیة مختلفة

ة في صقل مهارات الطالب وتكوین الشخصیة المتكاملة أهمیة األنشطة الطالبینذكر منها 
  ).2013، صالح) (2015، صبرة) (2011 العمري،)(2010 والشهري،، المصطفى(

كما تناولت الدراسات السابقة دوافع الطالب للمشاركة في األنشطة الطالبیة فتشیر دراسة 
لى أن أهم الدوافع إ) 2011، العمري(ودراسة ) 2007، الشربیني(ودراسة ) 1992، طناش(

، واستثمار وقت الفراغ وتنمیة الشخصیة، تتمثل في اكساب الطالب مهارات تكوین العالقات
ًومع وجود هذه الدوافع فالدراسات أشارت إلى أن هناك عزوفا . وتحمل المسؤولیة، وتنمیة المواهب

ى نقص وترجع أسباب هذا العزوف إل، من الطالب عن المشاركة في األنشطة الطالبیة
وانخفاض الحوافز التشجیعیة ) 2017، العیدروس(اإلمكانیات واألدوات الالزمة لممارسة النشاط 



اء الشخصیة  ي بن ا ف ة المجمعة ودورھ ة بجامع شطة الطالبی واقع األن
 خالد بن إبراھیم العفیصان/ د المتوازنة للطالب الجامعي في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة

 

 

88 

وأن معظم ) 1992، طناش(وعدم مالئمة بعض األنشطة لرغبات ومیول الطالب ، للمشاركة
األنشطة الطالبیة بالجامعات ما هي إال محاضرات وتوجیهات ال تختلف عما هو موجود بوسائل 

كما أن هناك معوقات إداریة ومعوقات مرتبطة ) 2007، وعبد العزیز، الشربیني(م اإلعال
، العوائد(باإلشراف  ومعوقات مرتبطة بالطالب تحول دون تحقیق األنشطة الطالبیة ألهدافها 

إلى ضعف األنشطة الطالبیة في تنمیة الجانب ) 2014، الشاماني(فتشیر دراسة ، )2012
  .المهاري للطالب

وصي الدراسات بأهمیة تكثیف األنشطة الطالبیة بالجامعات وتحفیز الطالب لذا ت
   ).2011، أبو دلبوح(للمشاركة فیها لما لها من فوائد تربویة 

ً واذا كانت الجامعات تولي اهتماما كبیرا باألنشطة الطالبیة بشكل عام ً إال أن جامعة ، ٕ
ملكة العربیة السعودیة تعطي النشاط المجمعة منذ نشأتها وهي من الجامعات الناشئة في الم

بدأ النشاط الطالبي في جامعة المجمعة منذ إنشاء الجامعة والذي الطالبي أهمیة خاصة؛ حیث 
أعقبه إنشاء عمادة شؤون الطالب بعد موافقة خادم الحرمین الشریفین رئیس مجلس التعلیم العالي 

 ربیع 17مسین وذلك في یوم األربعاء على قرار مجلس التعلیم العالي في جلسته الثامنة والخ
ًحیث ترسم العمادة خطة سنویة یتم اعتمادها من ، م2010 مارس 3الموافق ،  هـ1431األول 

تسیر علیها العمادة في تنفیذ العدید من األنشطة الطالبیة المبنیة على ، مجلس الجامعة كل عام
ًبا أساسیا من جوانب رسالة وتمثل عمادة شؤون الطالب جان، رؤیة ورسالة وأهداف محددة ً

  .)1440الدلیل التعریفي لعمادة شؤون الطالب،(الجامعة من خالل البرامج واألنشطة المتعددة 

  :مشكلة الدراسة
وكذلك ما توصي به الدراسات ، انطالقا مما سبق عرضه من أهمیة للنشاط الطالبي

ت شؤون الطالب بالجامعات السابقة باهمیة إجراء مزید من الدراسات حول دور أنشطة عمادا
، الشهري، المصطفى( والجسمي السعودیة في تحسین مستوى الطالب األكادیمي والنفسي

ومن خالل عمل الباحث في عمادة شؤون الطالب ألكثر من سبع سنوات في فترات ، )2010
ًمتفرقة وكیال لألنشطة الطالبیة في العمادة وعمیدا لها األنشطة وما الحظه الباحث في تنفیذ ، ً

ومدى استفادة الطلبة منها وتحقیق أهدافها المرسومة؛ ، الطالبیة وتباینها في بناء شخصیة الطلبة
  :لذا جاءت فكرة هذه الدراسة وتبلورت مشكلتها في السؤال الرئیس التالي

ما واقع األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة؟ وما مدى تحقیقها لدورها في بناء الشخصیة 
 لطالب الجامعي في ضوء أهداف التربیة اإلسالمیة؟المتوازنة ل
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  :أسئلة الدراسة
  ما واقع األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة؟: السؤال األول

  ما معوقات المشاركة باألنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة؟ :       السؤال الثاني

 للطالب الجامعي بجامعة ما دور األنشطة الطالبیة في بناء الشخصیة المتوازنة:  السؤال الثالث
  المجمعة في ضوء أهداف التربیة اإلسالمیة ؟

  : ویتفرع من هذا السؤال االسئلة الفرعیة اآلتیة          

ما دور األنشطة الطالبیة في بناء الشخصیة اإلیمانیة للطالب الجامعي في ضوء  -1
 أهداف التربیة اإلسالمیة؟

 الثقافیة والعلمیة للطالب الجامعي في دور األنشطة الطالبیة في بناء الشخصیةما  -2
  ضوء أهداف التربیة اإلسالمیة؟

ما دور األنشطة الطالبیة في بناء الشخصیة األخالقیة للطالب الجامعي في ضوء  -3
  أهداف التربیة اإلسالمیة؟

ما دور األنشطة الطالبیة في بناء الشخصیة االجتماعیة للطالب الجامعي في ضوء  -4
  میة؟أهداف التربیة اإلسال

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة في آراء الطلبة حول دور األنشطة الطالبیة : السؤال الرابع
 الثقافیة –اإلیمانیة (بجامعة المجمعة في تحقیق أهداف التربیة اإلسالمیة في الجوانب 

 – طبیعة الدراسة -الجنس(في ضوء متغیرات الدراسة )  االجتماعیة- األخالقیة –والعلمیة 
  ؟ )مستوى الدراسيال

  :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لألنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة ودورها 

وذلك من خالل ، في بناء الشخصیة المتوازنة للطالب الجامعي في ضوء أهداف التربیة اإلسالمیة
  :تحقیق األهداف اآلتیة

  .معة المجمعةالتعرف على واقع األنشطة الطالبیة بجا -1
  . على معوقات مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعةالتعرف - 2
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التعرف على دور األنشطة الطالبیة التي تمارس في جامعة المجمعة وتساهم في  -3
الغیمانیة ( تحقیق بناء شخصیة الطالب الجامعي في ضوء أهداف التربیة اإلسالمیة 

 ).واالجتماعیةوالثقافیة والعلمیة واألخالقیة 
التعرف على داللة الفروق في رأي الطالب في مدى تحقیق األنشطة الطالبیة لدورها  - 4

، طبیعة الدراسة، النوع( بناء شخصیة الطالب والتي ترجع إلى متغیرات الدراسة في
  ).المستوى الدراسي

 : أهمیة الدراسة
  : تستمد الدراسة أهمیتها النظریة والتطبیقیة من اآلتي

أدوار الجامعة وما یقع على عاتقها من دور أساسي ومهم في تنمیة أهمیة  - 1
ٕمهارات الشباب واعدادهم لیكونوا مواطنین صالحین لیس فقط في تنمیة المهارات 

 .ٕالعلمیة والبحثیة وانما في تحقیق تنمیة متكاملة لشخصیة الطالب

ض أهمیة الشباب بصفة عامة وأهمیة الشباب الجامعي بصفة خاصة في النهو - 2
 .بالمجتمع وتحقیق التنمیة

أهمیة ما ستكشف عنه الدراسة من معلومات تصف الوضع الراهن لألنشطة  - 3
الطالبیة وذلك قد یساعد متخذي القرار بالجامعة في وضع الخطط التي تفعل 

  .األنشطة الطالبیة ودورها في بناء الشخصیة المتوازنة للطالب الجامعي

  :مصطلحات الدراسة

تعرف بأنها أنواع النشاط والسلوك الحر المنظم الذي یمارسه الطلبة : ةاألنشطة الطالبی
والذي یسهم في إشباع حاجات الطلبة وتنمیة مهاراتهم وتطویر ، داخل حجرات الدراسة

  )209: ص، 2009أبو النصر،(قدراتهم وشغل أوقات فراغهم بطریقة سلیمة ومفیدة 

ه المتعلم داخل المؤسسات التعلیمیة وخارجها وتعرف األنشطة الطالبیة بـأنها كل مایشترك فی
من أعمال تتطلب مهارات وقدرات عقلیة أو یدویة أو عملیة نظامیة أو غیر نظامیة تعود 

، 2003، النجار، شحاته. (علیه بمزید من الخبرات التي تدعم تعلمه لموضوعات متنوعة
  ).62: ص
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  :ویمكن تعریفها بأنهاـ

ل في مختلف المجاالت الثقافیة أو االجتماعیة أو الفنیة أو كل ما یمارسه الطلبة من أعما
الریاضیة وغیرها من األنشطة داخل أسوار الجامعة أو خارجها بحسب میولهم ورغباتهم وقدراتهم 

بهدف إكسابهم مهارات وقیما ومعارف وخبرات تمكنهم من القیام باألدوار التي ینتظرها ، الشخصیة
  )  539: ص، 2018 العسافي،. (منهم المجتمع

  .والدراسة تتبنى هذا المفهوم لمناسبته موضوع الدراسة

الشخصیة المتوازنة هي الشخصیة التي الیغلب علیها جانب دون آخر : الشخصیة المتوازنة
بحیث توازن بین الدنیا واآلخرة من جهة وبین حاجات الروح والعقل والجسد والنفس من جهة 

واتساق وتنسیق واستقامة ضمن الضوابط الشرعیة التي جاء أخرى لتعمل هذه األجهزة بتوازن 
  .بها القرآن

ویمكن تعریفها بـأنها مجموعة السمات التي تمیز الفرد الساعي للتطور في الجوانب         
         . ًالمعرفیة والثقافیة واالجتماعیة والوجدانیة والسلوكیة بعیدا عن التأخر والتطرف واإلنحراف

  )8: ص، 2012 ،أبو صعیلیك(

  .والدراسة تتبنى هذا المفهوم لمناسبته موضوع الدراسة

ذلك النظام التربوي والتعلیمي الذي یستهدف " المقصود بالتربیة اإلسالمیة : التربیة اإلسالمیة
ًإیجاد إنسان القرآن والسنة أخالقا وسلوكا مهما كانت حرفته أو مهنته ً عبد الرحمن  (." ُ

  ) 17: ص، 1417، النقیب

التربیة اإلسالمیة " أن ) 21: ص، 1403، عبد الرحمن النحالوي( في حین یرى 
ًهي التنظیم النفسي واالجتماعي الذي یؤدي إلى اعتناق اإلسالم وتطبیقه كلیا في حیاة الفرد  ُ

  ." والجماعة

  :ًویمكننا تعریف التربیة اإلسالمیة إجرائیا

ّمعتقدات المستمدة من مصادر الشریعة ّبأنها منظومة األفكار والقیم واألخالق وال ّ
ّوالتي تشكل مرجعا للناس في تربیة النشء، ّاإلسالمیة ّ ً ٍوتكون الغایة والهدف منها إخراج جیل ، ّ
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ّواع ومؤهل وملتزم بالشریعة لحمل رسالة اإلسالم وتبلیغها للناس والحفاظ علیها ّ ًمفتخرا ، ٍ
  .ألممًساعیا لرفع شأنها بین ا، ّبحضارته اإلسالمیة

أهداف التربیة وتركز الدراسة على قیاس دور األنشطة الطالبیة في تحقیق          
 التربیة -  التربیة األخالقیة - التربیة الثقافیة والعلمیة - التربیة اإلیمانیة  :اإلسالمیة التالیة

  .االجتماعیة

  :الدراسات السابقة
م و أهمیة األنشطة الطالبیة وهي دراسة مكتبیة عن مفهو) 1986، عبد المحسن(دراسة 

وموقف اإلسالم منها ودورها في تنمیة وتكامل شخصیة الطالب من الناحیة النفسیة واالجتماعیة 
 في -  الریاضیة والثقافیة والفنیة –واألكادیمیة واستعرض الباحث أهمیة كل نوع من أنواع النشاط 

  . تنمیة شخصیة الطالب

 إلى التعرف على مستوى مشاركة الطلبة في وهدفت الدراسة) 1992، طناش(دراسة 
األنشطة الطالبیة في الجامعة األردنیة وأي أنشطة یقبل علیها الطلبة ونسب المشاركة بشكل عام 

ً طالبا 675والتعرف على أسباب ومعوقات المشاركة في األنشطة الطالبیة وطبقت الدراسة على 
نیة وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة المشاركة وطالبة من مختلف كلیات الجامعة العلمیة واإلنسا

وأن الذكور یمارسون األنشطة أكثر من اإلناث وأن أكثر % 32.4في األنشطة الطالبیة بلغت 
وأن أسباب ، األنشطة الریاضیة والترویحیة والفنیة وأقلها األنشطة العلمیة والصحیة: األنشطة ممارسة

ت وعالقات اجتماعیة واالسهام في تنمیة الشخصیة وشغل ممارسة النشاط ترجع إلى تكوین صداقا
وقت الفراغ فیما یفید وأهم المعوقات كانت كثرة الواجبات وتعارض األنشطة مع الجدول الدراسي 
ُوعدم توافر النشاط المالئم للمیول والرغبات وبعد المسكن عن الجامعة وانخفاض الحوافز التشجیعیة 

  .لممارسة األنشطة

استهدفت الدراسة التعرف على واقع األنشطة الطالبیة بكلیات ) 2007، یدروسالع(دراسة 
الطالبات بجامعة أم القرى من خالل استطالع راي الطالبات والمشرفات وأعضاء هیئة التدریس في 

وطبقت الباحثة ثالث استبانات على عینات الدراسة الثالث حیث كان عدد عینة ، األنشطة الطالبیة
ومن أهم النتائج التي ، 243 والطالبات 21 والمشرفات على األنشطة 18لتدریس أعضاء هیئة ا

وأن الكلیات تقدم أنشطة ، توصلت إلیها الباحثة عزوف الطالبات عن ممارسة األنشطة الطالبیة
متعددة وبینت الدراسة عدم توافر اإلمكانیات واألدوات الالزمة لممارسة النشاط وكذلك وجود نقص 
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وتوصلت الباحثة إلى تصور مقترح لتفعیل األنشطة الطالبیة ،  على األنشطة الطالبیةفي المشرفات
  . بكلیات الطالبات

استهدفت التعرف على دور األنشطة الطالبیة في تنمیة بعض ) 2007، علي(دراسة 
ًالسمات اإلیجابیة لدى الطالب في جامعة جنوب الوادي بمصر وصمم الباحث مقیاسا یقیس هذه 

وطبقت الدراسة ، والتي حددها في السمات االجتماعیة والذاتیة واالخالقیة والثقافیة والسیاسیةالسمات 
 طالبة موزعین على كلیات الجامعة ومن أهم 200 طالب و 200 مفردة 400على عینة قوامها 

ًنتائجها وجود فروق دالة إحصائیا بین الطالب المشاركین في األنشطة الطالبیة وغیر المشاركین 
  .في السمات االیجابیة التي حددها الباحث

واستهدفت هذه الدراسة التعرف على أسباب إقبال ) 2007وعبد العزیز ، الشربیني(دراسة 
أوعدم إقبال الطالبات في كلیة البنات بجامعة أبها على االنشطة الطالبیة وأي األنشطة یفضلونها 

 480تخدم الباحثان استبانة وتم تطبیقها على واس، وكذلك تقدیم مقترحات لتطویر األنشطة الطالبیة
وأن ، طالبة و توصلت الدراسة إلى أن الطالبات یفضلن األنشطة التي تتیح لهن التفاعل واالیجابیة
وعن ، الطالبات یشاركن في االنشطة لتكوین عالقات اجتماعیة وتنمیة المواهب وتحمل المسؤولیة

 أن األنشطة ما هي إال محاضرات وتوجیهات وقضایا أسباب عدم المشاركة في األنشطة ترجع إلى
  .تطرح كما هي مطروحة في وسائل اإلعالم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع األنشطة ) 2010، والشهري، المصطفى(دراسة 
وطبقت الدراسة على عینة ، الطالبیة بعمادة شؤون الطالب بجامعة الملك فیصل بالدمام وأهمیتها

ً طالبا وموظفا من خالل استبانة أعدها الباحثان401دها عشوائیة عد ومن أهم نتائج  الدراسة ، ً
ومن توصیات الدراسة إجراء مزید ، وجود عالقة بین المستوى الدراسي وبین محاور االستبانة األربعة

من الدراسات حول أهمیة أنشطة عمادة شؤون الطالب المختلفة على تحسین مستوى الطالب 
  . والنفسي والجسمياألكادیمي

استهدفت هذه الدراسة تقویم األنشطة الطالبیة بجامعة البلقاء ) 2011، العمري(دراسة 
والتعرف على مستوى ممارسة الطالب لألنشطة الطالبیة والفروق التي ترجع إلى متغیر الجنس 

ومن ، طالبةً طالبا و430واستخدم الباحث استبانة تم تطبیقها على ، والتخصص والمستوى الدراسي
أهم النتائج أن أهم دوافع مشاركة الطالب في االنشطة كانت اكتساب المهارات وتكوین عالقات 

ًومن النتائج أیضا مستوى مشاركة الذكور أعلى من مستوى مشاركة ، اجتماعیة واستثمار وقت الفراغ
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عملیة وطالب الفرقة اإلناث وكذلك مشاركة طالب الكلیات اإلنسانیة والتربویة أعلى من الكلیات ال
  .الثانیة والثالثة أعلى مشاركة من طالب الفرقة األولى والرابعة

مدي فاعلیة النشاطات " هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على) 2011أبو دلبوح،(دراسة 
وقام الباحث ببناء استبانة لتحقیق هدف " الطالبیة في جامعة الیرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

 طالبة 42(و)  طالبا من درجة البكالوریوس394 طالبة و483(كونت عینة الدراسة من الدراسة وت
ً طالبا وطالبة 90ً طالبا وطالبة بكالوریوس و877(بمجموع ) ً طالبا من درجة الماجستیر48و

من طلبة جامعة الیرموك وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) ماجستیر
والمرحلة ، الجنس(حسابیة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على األداة ككل تعزي لمتغیر المتوسطات ال

وأوصي الباحث تكثیف المشاركة في األنشطة الطالبیة وتضمین التقویم درجات لقیاس قدرة ) العلمیة
من درجة أعمال السنة في بعض % 10الطالب على ممارسة األنشطة بحیث ال تقل الدرجات عن 

  .لدراسیة القریبة من طبیعة النشاط الطالبيالمواد ا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع األنشطة الطالبیة التي ) 2012، العوائد(دراسة 
تمارس في كلیة العلوم التطبیقیة بسلطنة عمان وكذلك المعوقات التي تحول دون تحقیق األنشطة 

 548وطبقت الدراسة على ، ر األنشطة الطالبیةالطالبیة ألهدافها وتقدیم استراتیجیة مقترحة لتطوی
وتوصلت الدراسة إلى المعوقات التي تحول دون تحقیق األنشطة ، ً مشرفا32ًطالبا وطالبة و

  .المشرفین ومعوقات مرتبطة بالطالبٕألهدافها وصنفتها إلى معوقات فنیة واداریة ومعوقات مرتبطة ب

ف على دور األنشطة الطالبیة في صقل واستهدفت الدراسة التعر) 2012الزیود،(دراسة 
، شخصیة الطالب الجامعي بجامعة الیرموك والفروق التي ترجع إلى متغیر الجنس ومتغیر الكلیة

ً طالبا وطالبة وتوصلت الدراسة إلى دوافع مشاركة الطالب في األنشطة 208وطبقت الدراسة على 
البیة ووجود فروق دالة إحصائیا بین الطالبیة وتفضیالتهم وكذلك معوقات ممارسة األنشطة الط

الذكور واإلناث في صقل مهارات الطالب من ممارسة األنشطة لصالح الذكور وكذلك وجود فروق 
  .دالة بین الكلیات لصالح الكلیات اإلنسانیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع األنشطة الطالبیة في الجامعة ) 2013، العید( دراسة
ً طالبا واستخدمت استبانة لتحقیق 112ة نظر طلبة الجامعة وتكونت العینة من اإلسالمیة من وجه

الهدف ومن أهم نتائج الدراسة رصد واقع األنشطة الطالبیة في الجامعة وكان دون المستوى 
المطلوب وكانت هناك فروق بین الطلبة في مستوى مشاركتهم في األنشطة الطالبیة حسب متغیر 
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وقدمت الدراسة بعض الرؤى التي یمكن أن تسهم في تقویة مشاركة  ،الجنس ومتغیر التخصص
  .الطلبة في األنشطة

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور األنشطة الطالبیة الممارسة ) 2013، صالح(دراسة 
باألندیة الخاصة بجامعة الیرموك في صقل شخصیة منتسبیها من الطالب وتم التوصل إلى هذا 

ٕف على واقع مشاركة الطالب بهذه األنشطة واقبالهم علیها وأهمیتها من الهدف من خالل التعر
والتعرف على المعوقات التي تحول دون مشاركة الطالب المنتسبین لألنشطة ، وجهة نظرهم

، واختیرت عینة الدراسة من الطالب المنتسبین فعلیا إلى بعض األندیة الطالبیة بالجامعة، الطالبیة
وقد توصلت الدراسة إلى أن األنشطة الطالبیة ، نة صممت لهذا الغرضحیث طبقت علیهم استبا

كما توصلت إلى أن اإلدارة المسؤولة عن ، باألندیة تمارس من وجهة نظر الطالب بدرجة متوسطة
األنشطة بعمادة شؤون الطالب التنظر القتراحات الطالب المنتسبین بشأن البرامج الممارسة 

س التي تراعى عند اختیار األنشطة الطالبیة من وجهة نظر الطالب أن كما أن أبرز األس، باألندیة
وبناء على نتائج الدراسة قامت الباحثة بوضع تصور ، یتناسب النشاط مع طبیعة المجتمع األردني

ویركز التصور على شقین ، مقترح من وجهة نظر طریقة خدمة الجماعة لتفعیل األنشطة الطالبیة
  .ة شؤون الطالب واآلخر یرتبط بأدوار المشرفین على األندیة الطالبیةأحدهما یرتبط بدور عماد

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء دور الجامعة في بناء شخصیة ) 2014الشاماني،(دراسة 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ، الطالب وفق آراء عینة من طلبة كلیة التربیة بجامعة طیبة

فقرة موزعة على ثالثة جوانب ) 16(ّنات أعد استبانة تضمنت وألغراض جمع البیا، التحلیلي
وقد تم التحقق من خصائصها السیكومتریة ثم ، والمهاریة، والوجدانیة، المعرفیة: للشخصیة هي

. ًطالبا وطالبة من طلبة المستویین األول والثامن في الكلیة) 356(تطبیقها على عینة مكونة من 
بینما یقع دورها في ،  یقع في المستوى المتوسط في الجانب المعرفيبینت النتائج أن دور الجامعة

، أما بناء الجانب الوجداني فهو یقع في المستوى القوي، المستوى الضعیف في الجانب المهارى
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیرات الطلبة لدور الجامعة في بناء 

بینما توجد فروق دالة إحصائیا في هذا ، ب المذكورة تعزى لمتغیر النوعمن الجوان، شخصیة الطالب
ومستوى ، الدور من وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغیر المعدل التراكمي لصالح المعدالت األعلى

، وأوصى الباحث بالعنایة ببعض الجوانب المهاریة، الطالب الدراسي لصالح المستوى الدراسي الثامن
  .والتواصل والحوار، والحاسوب، یزیةاللغة االنجل: مثل
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استهدفت الدراسة الوقوف على أهمیة األنشطة الطالبیة وأهدافها ) 2015صبرة،(دراسة 
وتقدیم نظرة الفلسفات ، المختلفة في الجامعة من منظور إسالمي في العملیة التعلیمیة والتربویة

وتحدید أهم األسس الفلسفیة التي ،  لهاالفكریة الوضعیة لألنشطة الطالبیة ونظرة الفلسفة اإلسالمیة
، والوقوف على أهمیة التربیة االجتماعیة وخصائصها وأبعادها، تبنى علیها األنشطة الطالبیة

ومحاولة الوقوف على المعوقات ، والكشف عن واقع األنشطة الطالبیة ودورها في التربیة االجتماعیة
بیة االجتماعیة ووضع رؤیة فلسفیة مقترحة التي تحول دون تفعیل األنشطة الطالبیة في التر

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي كما قامت الباحثة ، لألنشطة الطالبیة من منظور إسالمي
طالب وطالبة من طلبة الفرق النهائیة ) 400(بإعداد استبانة كأداة للدراسة طبقت على عینة قوامها 

) 49(وعینة من موظفي رعایة الشباب قوامها ، جمن الكلیات النظریة والعملیة في جامعة سوها
وضعف دورها في ، وتوصلت الدراسة إلى ضعف دور األنشطة الطالبیة في توجیه الطالب، ًموظفا

وقصور ، تزوید الطالب بالخبرات التي تمكنهم من معرفة ما لهم من حقوق وما علیهم من واجبات
ومن أهم ، رین عن النفس والتي دعا إلیها اإلسالمدور األنشطة الطالبیة في تنمیة قیمة إیثار اآلخ

المعوقات التي تحول دون تحقیق األنشطة للتربیة االجتماعیة عزوف الطالب عن المشاركة في 
وفي ضوء نتائج الدراسة المیدانیة تم بناء تصور مقترح لتفعیل دور األنشطة الطالبیة في ، األنشطة

  . التربیة االجتماعیة من منظور إسالمي

  :التعقیب على الدراسات السابقة
  :استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة عدة نقاط منها          

بناء أدوات الدراسة حیث قام الباحث بمراجعة أدوات جمع البیانات المستخدمة في الدراسات  - 
 .حالیةالسابقة واستفاد منها في بناء عبارات االستبانة التي استخدمها في الدراسة ال

ربط نتائج الدراسة الحالیة بما توصلت إلیه الدراسات السابقة من نتائج سواء باالتفاق معها أو  - 
 .االختالف

  :أوجه التشابه بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

، تطبق الدراسة الحالیة في بیئة عربیة كما في الدراسات السابقة التي قام بعرضها الباحث - 
ملكة العربیة السعودیة كما أن بعض الدراسات السابقة طبقت في المملكة ًوتحدیدا في الم
 .  العربیة السعودیة
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تشابهت بعض المتغیرات في الدراسة الحالیة والدراسات السابقة مثل مستوى مشاركة الطالب  - 
 .في األنشطة وأهمیتها بالنسبة لهم وأسباب عدم المشاركة والعزوف عنها

 .الدراسات السابقة على طلبة الجامعةتطبق الدراسة الحالیة و - 

  :أوجه االختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

الحدود المكانیة للدراسة الحالیة تختلف عن الدراسات السابقة فتطبق الدراسة الحالیة في جامعة  - 
 .المجمعة وال توجد دراسة سابقة طبقت في نفس الحدود المكانیة للدراسة الحالیة

 –الدراسة الحالیة بین متغیر األنشطة الطالبیة ومتغیر أهداف التربیة اإلسالمیة تربط  - 
 التي 2015إال دراسة صبرة ،  وال توجد دراسة سابقة قامت بهذا الربط–تخصص الباحث 

 من -  فقط –ركزت على فلسفة األنشطة الطالبیة ودورها في تحقیق التربیة االجتماعیة 
  .منظور إسالمي

  :لمنهجیة للدراسةاإلجراءات ا

  :نوع الدراسة
ویتناسب ، تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة التي تقرر خصائص الظواهر

نوع الدراسة الوصفیة مع هدف الدراسة المتمثل في وصف واقع األنشطة الطالبیة بجامعة 
  .المجمعة وتحدید مدى تحقیق هذه األنشطة ألهداف التربیة

  :منهج الدراسة
وذلك لعینة من طالب وطالبات ،  الباحث المنهج الوصفي المسحي بالعینة واستخدم
  .جامعة المجمعة

  : أداة الدراسة
ولتكوین محاور االستبانة ، صمم الباحث استبانة كأداة أساسیة لجمع البیانات

وعباراتها اطلع الباحث على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وتم تصمیم 
  . ضوء األدبیات النظریة لموضوع الدراسةاالستبانة في
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  :وتتكون االستبانة من ثالثة أجزاء

، العمر، الجنس: الجزء األول البیانات األساسیة التي تحدد خصائص عینة الدراسة وهي
األنشطة التي ، النادي الطالبي المشترك فیه الطالب، المعدل التراكمي، المستوى الدراسي، الكلیة

 . مارستهایرغب الطالب في م

  :الجزء الثاني عن واقع األنشطة الطالبیة ویتضمن محورین       

  )12(المحور األول واقع األنشطة الطالبیة وعدد عباراته 

  )14(المحور الثاني معوقات مشاركة الطالب في األنشطة الطالبیة وعدد عباراته 

الطالبیة بجامعة المجمعة وتتكون من الجزء الثالث عن أهداف التربیة اإلسالمیة التي تحققها األنشطة 
  : محاور وهي4

  )8(المحور األول التربیة اإلیمانیة وعدد عباراته 

  )8(المحور الثاني التربیة الثقافیة والعلمیة وعدد عباراته 

  )8(المحور الثالث التربیة األخالقیة وعدد عباراته 

  )8(المحور الرابع التربیة االجتماعیة وعدد عباراته 

ًابة على عبارات االستبانة تأخذ تدرجا ثالثیا وفق أسلوب مقیاس لیكرت بحیث واإلج ً
ال أوافق ، أوافق الى حد ما درجتان،  درجات3أوافق (تكون القیم المقابلة لكل استبانة كالتالي 

  .)درجة واحدة

  :صدق وثبات أداة الدراسة
  : اعتمد الباحث في حساب الصدق على صدق المحكمین

 محكمـــــین مـــــن أعـــــضاء هیئـــــة التـــــدریس 4الســـــتبانة علـــــى عـــــدد حیــــث تـــــم عـــــرض ا
المتخصصین في أصول التربیة اإلسالمیة ومناهج وطرق التـدریس والخدمـة االجتماعیـة وذلـك 
إلبـــداء رأیهـــم فـــي مـــدى وضـــوح عبـــارات االســـتبانة ومـــدى مناســـبتها ومـــدى ارتبـــاط كـــل عبـــارة 

ة اتفــاق فــي معظــم العبــارات وتــم وقــد حــصلت االســتبانة علــى نــسب، بــالمحور الــذي تنتمــي إلیــه
تعــدیل بعـــض الــصیاغات وفـــق رأي المحكمـــین وكــذلك تـــم حـــذف عبــارتین وطبقـــت األداة فـــي 

  .صورتها النهائیة بعد إجراء تعدیالت المحكمین
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الفا " تبانة على حساب قیم معامالت ثباتاعتمد الباحث في حساب ثبات االس
) 35(لالستبانة وذلك بالتطبیق على عینة من لمحاور االستبانة والمجموع الكلي " كرومباخ 

  . مفردة من المجتمع األصلي للدراسة وهو طالب وطالبات جامعة المجمعة

  یوضح قیم معامالت ثبات ألفا كرونباخ  ) 1(جدول رقم 

عدد  المحاور
 العبارات

قیم معامل 
 الثبات

 0.892  12 واقع األنشطة الطالبیة

 0.888 14 طة الطالبیةمعوقات مشاركة الطالب في األنش

  :عبارة تم توزیعها على النحو التالي) 32(أهداف التربیة اإلسالتمیة 

  0.931  8 التربیة اإلیمانیة

  0.947  8 التربیة الثقافیة والعلمیة

  0.923  8 التربیة األخالقیة

  0.945  8 التربیة االجتماعیة

  0.961  58 االستبانة ككل

، 0.961یتضح أن قیمة معامل الثبات العام لالستبانة بلغت ؛ )1(بالنظر إلى الجدول رقم 
ّ هي قیمة ثبات مرتفعة توضح صالحیة 0.947 و0.888وقیم الثبات لمحاور االستبانة تتراوح ما بین 

  .أداة الدراسة لجمع البیانات

مفتاح تصحیح االستبانة لوصف واقع األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة ومستوى 
تحول دون مشاركة الطالب في األنشطة وكذلك تحدید مدى تحقیق األنشطة المعوقات التي 

، قام الباحث بتقسیم المتوسط الحسابي إلى ثالث فئات، الطالبیة ألهداف التربیة اإلسالمیة
 فبالتالي فإن 3حیث أن أقل متوسط سواء للعبارة أو البعد هو واحد صحیح وأعلى متوسط 

  : لجدول التالي كما یتضح من ا0.67طول كل فئة 
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  یوضح طریقة تصحیح االستبانة   ) 2(جدول رقم 

الحد  الفئات
األدنى 
 للمتوسط

الحد األعلى 
 للمتوسط

محور واقع 
األنشطة 
  الطالبیة 

محور معوقات 
المشاركة في 

  األنشطة

محاور 
  األهداف

  مرتفع  مرتفع  جید  1.67  1 األولى

  متوسط  متوسط  مقبول  2.33 1.68 الثانیة

  ضعیف  ضعیف  ضعیف  3  2.34 ثةالثال

  :حدود الدراسة
یتحـــدد موضـــوع الدراســـة فـــي واقـــع األنـــشطة الطالبیـــة بجامعـــة  :الحـــدود الموضـــوعیة

المجمعـــة ودورهـــا فـــي بنـــاء الشخـــصیة المتوازنـــة للطالـــب الجـــامعي فـــي ضـــوء أهـــداف 
  .التربیة اإلسالمیة

  .طبقت هذه الدراسة في جامعة المجمعة: الحدود المكانیة

  .هـ1440 / 1439طبقت هذه الدراسة في العام الجامعي :  الزمانیةالحدود

   :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة

 .النسب والتكرارات والمتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري - 1

ــــار  - 2 ــــة فــــي ضــــوء ) ف(واختبــــار ) ت(اختب لحــــساب داللــــة الفــــروق فــــي رأي العین
  . متغیرات الدراسة

  : عینة الدراسة

 عینة عشوائیة من مجتمع الدراسة المتمثل في طالب وطالبات جامعة سحبت
وهو ) 19090(وبلغ عدد مجتمع الدراسة . هـ1439/1440المجمعة المقیدین بالعام الدراسي 

  .) 8427(طالبات ) 10663(طالب : مجموع الطالب والطالبات بالجامعة موزعین كالتالي

 وبلغ حجم العینة 0.05 جیجر عند مستوى معنویة شاردتتم حساب الحجم األنسب للعینة بمعادلة ری
 .  مفردة377
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 :وتوضح الجداول التالیة خصائص عینة الدراسة

  یوضح توزیع عینة الدراسة وفقا للجنس ) 3(جدول 
  %  ك  الجنس
  %53.8  203 ذكر 

  %46.2  174 أنثى  
  %100  377  المجموع

إلناث في العینة حیث بلغت أن نسبة الذكور تفوق نسبة ا) 3(یتضح من الجدول 
ویرجع ذلك إلى طبیعة توزیع نسبة الذكور % 46.2ونسبة اإلناث % 53.8نسبة الذكور 

 . واإلناث في مجتمع الدراسة

  یوضح توزیع عینة الدراسة وفقا للكلیة  ) 4(جدول 
  %  ك  الكلیة 

 %33.16  125 كلیة التربیة بالمجمعة 
  %12.47  47  التربیة بالزلفيكلیة

  %14.85  56  العلوم والدراسات اإلنسانیة بحوطة سدیركلیة
  %5.57  21   العلومكلیة

  %11.14  42 األعمال  إدارة كلیة
  %5.04  19 كلیة العلوم الطبیة التطبیقیة

  %1.06  4 كلیة الهندسة
  %5.31  20  العلوم والدراسات اإلنسانیة بالغاطكلیة
  %2.39  9  العلوم والدراسات اإلنسانیة برماحكلیة

  %5.31  20  الطب كلیة
  %2.39  9 كلیة علوم الحاسب والمعلومات

  %1.33  5  تحضیریةعمادة السنة ال

 %100  377  المجموع
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ًأن أكثر الكلیات تمثیال في العینة كلیة التربیة بالمجمعة وذلك ) 4(یتضح من الجدول رقم 
وفي % 14.85ویلیها كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بحوطة سدیر وذلك بنسبة % 33.16بنسبة 

وفي المرتبة الرابعة كلیة إدارة أعمال وذلك %12.47المرتبة الثالثة كلیة التربیة بالزلفي وذلك بنسبة 
ومثلت الكلیات ، وجمیعها كلیات نظریة التي یوجد بها أعداد كبیرة من الطالب% 11.14بنسبة 

ًالعملیة في العینة بنسبة أقل ویرجع ذلك إلى أن أعداد الطالب في هذه الكلیات بطبیعته یكون قلیال 
% 2.39وكلیة الحاسب والمعلومات بنسبة   % 1.06بنسبة فمثلت كلیة الهندسة من عینة الدراسة 

  %.5.31ثم كلیة الطب بنسبة % 5.04ویلیها كلیة العلوم الطبیة والتطبیقیة وذلك بنسبة 

  یوضح توزیع عینة الدراسة وفقا للمستوى الدراسي ) 5(جدول 
  %  ك  المستوى الدراسي 

  %6.1  23 األول  
  %6.1  23 الثاني
   %10.08  38  الثالث
   %11.14  42  الرابع

   %10.61  40  الخامس
  %18.83  71  السادس
   %13  49  السابع
  %24.14  91  الثامن 
  %100  377  المجموع

أن جمیع مستویات الدراسة تم تمثیلها بالعینة وكانت المستویات ) 5(یتضح من الجدول رقم 
العینة كان المستوى الثامن وذلك بنسبة العلیا أكثر مشاركة في االستبانة فأعلى المستویات ممثلة في 

وفي المرتبة الثالثة المستوى السابع % 18.83ویلیها المستوى السادس وذلك بنسبة % 24.14
وفي المرتبة الخامسة %11.14وفي المرتبة الرابعة المستوى الرابع وذلك بنسبة %  13وذلك بنسبة 

دسة المستوى الثالث وذلك بنسبة وفي المرتبة السا% 10.61المستوى الخامس وذلك بنسبة 
  . لكل منهما6.1وفي المرتبة األخیرة المستوى الثاني والثالث وذلك بنسبة 10.08%
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  377= یوضح توزیع عینة الدراسة وفقا للنادي الطالبي الذي یشترك في الطالب  ن ) 6(جدول 

  %  ك  النادي الطالبي 

 %18.04  68 نادي القراءة  

 %13.00  49 نادي الجوالة  

 %9.28  35  نادي اإلعالم 

 %28.91  109  نادي التطوع 

 %7.43  28  نادي المسرح 

 –الریاضیات (أندیة أخرى تخصصیة بالكلیات 
  ) ریادة األعمال– القانون –االبتكار 

14  3.71%  

 %30.50  115  غیر مشترك بنادي طالبي 

تشارك في األندیة أن هناك نسبة مرتفعة من الطالب لم ) 6(یتضح من الجدول رقم 
من عینة الدراسة مما یشیر إلى وجود معوقات تعوق الطالب عن % 30.5الطالبیة وتمثلت في 

من الطالب أعضاء % 28.91ُویتضح من الجدول أیضا أن نسبة . المشاركة في األندیة الطالبیة
ى اهتمام الجامعة ٕفي نادي التطوع وقد یرجع إلى أنه من أول األندیة التي تم إنشاؤها بالجامعة وال

ویلي ذلك نادي القراءة ، في خطتها االستراتیجیة برفع نسبة مؤشر المشاركة التطوعیة من الطالب
وفي % 9.28ثم نادي اإلعالم وذلك بنسبة % 13ثم نادي الجوالة وذلك بنسبة %18.04بنسبة 

ویتها متاحة لطلبة وذلك بالنسبة لألندیة العامة التي تكون عض% 7.43األخیر نادي المسرح بنسبة 
وهناك نسبة ضعیفة من األندیة التخصصیة التي توجد في الكلیات وجاءت في العینة ، الجامعة ككل

  %.3.71بنسبة 
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یوضح توزیع عینة الدراسة وفقا لألنشطة التي تفضل عینة الدراسة ممارستها  ) 7(جدول 
  377= ن

  %  ك  نوع النشاط 

 %35.28  133 أنشطة ثقافیة 

 %39.26  148  اجتماعیة أنشطة

 %48.01  181  أنشطة ریاضیة

 %44.83  169 أنشطة خدمة المجتمع

 %17.24  65 أنشطة كشفیة 

 %23.61  89 أنشطة علمیة 

 %20.95  79 أنشطة إعالمیة 

 %19.89  75  أنشطة فنیة 

أن أكثر األنشطة التي یرغب الطالب المشاركة فیها هي ) 7(یتضح من الجدول رقم 
% 44.38ویلیها أنشطة خدمة المجتمع وذلك بنسبة % 48.01 الریاضیة وذلك بنسبة األنشطة

ویتفق ذلك مع النتائج المعروضة في الجدول السابق التي تشیر إلى ارتفاع عدد األعضاء بنادي 
التطوع بالجامعة ویأتي في المرتبة الثالثة األنشطة التي یرغب الطالب المشاركة فیها األنشطة 

وفي %35.28وفي المرتبة الرابعة األنشطة الثقافیة وذلك بنسبة %39.6 وذلك بنسبة االجتماعیة
وفي المرتبة السادسة جاءت األنشطة % 23.61المرتبة الخامسة األنشطة العلمیة وذلك بنسبة 

وبالمرتبة األخیرة %.19.89وفي المرتبة السابعة األنشطة الفنیة بنسبة % 20.95اإلعالمیة بنسبة 
  .فهي أنشطة یقبل علیها الطالب دون الطالبات% 17.24لكشفیة بنسبةاألنشطة ا

، لإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدم الباحث التكرارات :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
 للعینات T-test" اختبار ت، االنحرافات المعیاریة، والمتوسطات الحسابیة، والنسبة المئویة
  .F-test) ف(المستقلة اختبار
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  :نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها
  یوضح واقع األنشطة الطالبیة في جامعة المجمعة ) 8(جدول رقم 
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یشارك طلبة الجامعة في   1
  6  0.727  2.1  %22  82  %46  174  %32 121  التخطیط لألنشطة الطالبیة 

تتوافر االمكانیات الالزمة   2
  7  0.741  2.05  %25  94  %45  169  %30  114  لممارسة األنشطة الطالبیة 

یتم اإلعالن عن األنشطة   3
  4  0.80  2.12  %27  101  %34  129  %39  147  الطالبیة قبلها بوقت كاف 

تتمیز األنشطة الطالبیة   4
  2  0.81  2.16  %26  97  %33  124  %41  156  بالجامعة بالتنوع 

یوجد تنسیق بین مواعید   5
الدراسة ومواعید إقامة 

 األنشطة الطالبیة 
84  22%  140  37%  153  41%  1.82  0.77  11  

تشبع األنشطة الطالبیة   6
  10  0.77  1.92  %34  128  %41  153  %25  96  احتیاجات الطلبة   

یتم تحفیز الطلبة  ودعمهم   7
شطة للمشاركة في األن
  الطالبیة

  

  

119  32%  133  35%  125  33%  1.98  0.81  8  
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خطة األنشطة الطالبیة   8
تكون واضحة للطلبة في 

  بدایة العام الدراسي
89  24%  102  27%  186  49%  1.74  0.81  12  

تتعدد فعالیات األنشطة   9
الطالبیة في المناسبات 
  الوطنیة واألیام العالمیة 

166  44%  134  36%  77  20%  2.24  0.77  1  

تستثمر األنشطة الطالبیة   10
وقت فراغ الطلبة  فیما یعود 
  علیهم وعلى مجتمعهم بالنفع 

143  38%  138  37%  96  25%    
2.12 

  
0.78 

  
4 

تواكب األنشطة الطالبیة   11
  3  0.76  2.14  %23  87  %40  149  %37  141  التطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة 

تركز األنشطة الطالبیة بالجامعة   12
  9  0.76  1.93  %32  122  %42  159  %25  96  على مهارات سوق العمل 

الذي یصف واقع األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة أنه جاء ) 8(یتضح من الجدول رقم 
وفي الترتیب ، 2.4في الترتیب األول أن األنشطة الطالبیة ترتبط بالمناسبات الوطنیة وذلك بمتوسط 

وفي الترتیب الثالث مواكبة األنشطة ، 2.16یة وذلك بمتوسط الثاني جاء تنوع األنشطة الطالب
وفي الترتیب الرابع تساوى كل من ، 2.14الطالبیة للتطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة وذلك بمتوسط 

اإلعالن عن األنشطة الطالبیة قبلها بوقت كاف واستثمار األنشطة الطالبیة لوقت فراغ الطالب 
وفي الترتیب السادس جاء مشاركة طلبة الجامعة في ،  لكل منهما2.12فیما یفید وذلك بمتوسط 

وفي الترتیب السابع توافر اإلمكانیات الالزمة ، 2.1التخطیط لألنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط 
وفي الترتیب الثامن یتم تحفیز الطلبة وتشجعیهم ، 2.05لممارسة األنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط 

وفي الترتیب التاسع جاء تركیز األنشطة ، 1.98لطالبیة وذلك بمتوسط للمشاركة في األنشطة ا
وفي الترتیب العاشر اشباع األنشطة الطالبیة احتیاجات ، الطالبیة على مهارات سوق العمل
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وفي الترتیب الحادي عشر وجود تنسیق بین مواعید الدراسة ومواعید ، 1.92الطالب وذلك بمتوسط 
وفي الترتیب األخیر جاء وضوح خطة األنشطة ، 1.82لك بمتوسط إقامة األنشطة الطالبیة وذ

  .1.74الطالبیة في بدایة العام الدراسي للطالب وذلك بنسبة 

   یوضح معوقات المشاركة في األنشطة الطالبیة في جامعة المجمعة) 9(جدول رقم 
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قناعة الطلبة أن المشاركة   1
في األنشطة الطالبیة تؤثر 

ًسلبا على تحصیلهم 
  . الدراسي

108 29%123  33%  14639%  
1.9  

  
0.82  

  
14  

ازدحام الجدول الدراسي   2
بالمقررات الدراسیة وعدم توافر  

وقت لممارسة األنشطة 
  .الطالبیة

214  57%116  31%  47  12%  
2.44  

  
0.71 

  
1 

تعارض مواعید الدراسة مع   3
أوقات ممارسة األنشطة 

  .الطالبیة
207  55%127  34%  43  11%  

2.44  
  

0.68 
  
1  

األنشطة الطالبیة روتینیة   4
  10  0.79  2.08%10528  %36  137%36  135  .وغیر منوعة

قلة الحافز المعنوي الذي   5
یحصل علیه الطالب من 

نشطة المشاركة في األ
  . الطالبیة

204  54%118  31%  55  15%  
2.4  

  
0.73  

  
5  
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عدم وجود حوافز مادیة   6
للمشاركة في األنشطة 

  .الطالبیة
212  56%112  30%  53  14%2.42  0.73  3  

قلة تشجیع أعضاء هیئة   7
التدریس للطالب للمشاركة 

  .في األنشطة الطالبیة
199  53%104  28%  74  20%2.33  0.78  6  

 الطلبة بأهمیة عدم وعي  8
  4  0.71  2.41%13  49  %33  126%54  202  . وأهداف األنشطة الطالبیة

ُبعد أماكن ممارسة   9
األنشطة الطالبیة عن 

  . مكان إقامة الطلبة
117  31%137  36%  12333%1.98  0.79  13  

اإلعالن عن األنشطة   10
الطالبیة قبل تنفیذها غیر 

  .  كاف
151  40%130  34%  96  25%2.14  0.79  8  

عدم تشجیع األسرة   11
لممارسة األنشطة 

  .الطالبیة
135  36%121  32%  12132%2.04  0.82  11  

رغبة الطلبة في عدم االلتزام   12
وتحمل مسؤولیة القیام 

بأعباء قد تفرضها علیهم 
  . ممارسة األنشطة الطالبیة

  

126  33%160  42%  91  24%2.1  0.75  9  
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نیات الموارد المادیة واالمكا  13
الالزمة لممارسة األنشطة 

  .ضعیفة
175  46%135  36%  67  18%2.29  0.75  7  

قناعة  الطلبة أن األنشطة   14
الطالبیة مضیعة للوقت 

  .بال فائدة
120  32%146  39%  11129%2.02  0.78  12  

والذي یشیر إلى المعوقات التي تعوق اشتراك الطالب في ) 9(یتضح من الجدول رقم 
 في الترتیب األول جاء كل من ازدحام الجدول : بالترتیب والمتوسطات التالیةاألنشطة كانت

الدراسي وعدم توافر وقت لممارسة النشاط باإلضافة إلى عدم التنسیق بین مواعید الدراسة ومواعید 
وفي الترتیب الثالث عدم وجود حوافز مادیة ،  لكل منهما2.44إقامة األنشطة وذلك بمتوسط 

وفي الترتیب الرابع عدم وعي الطلبة ، 2.42ألنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط للمشاركة في ا
وفي الترتیب الخامس قلة الحوافز ، 2.41بأهمیة وأهداف األنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط 

وفي الترتیب السادس جاء عدم ، 2.4المعنویة للمشاركة في األنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط 
وفي ، 2.33لطالب للمشاركة في األنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط تشجیع أعضاء هیئة التدریس ل

الترتیب السابع ضعف اإلمكانیات والموارد المادیة الالزمة لممارسة األنشطة الطالبیة وذلك 
وفي الترتیب الثامن عدم كفایة اإلعالن عن األنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط ، 2.29بمتوسط 

طلبة في عدم االلتزام وتحمل المسؤولیة الذي قد یفرضه وفي الترتیب التاسع رغبة ال. 2.14
وفي الترتیب العاشر كانت روتینیة األنشطة وعدم ، 2.1ممارسة األنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط 

وفي الترتیب الحادي عشر عدم تشجیع األسرة لممارسة األنشطة ، 2.08تنوعها وذلك بمتوسط 
شر جاءت قناعة الطلبة بأن األنشطة الطالبیة وفي الترتیب الثاني ع، 2.04وذلك بمتوسط 

ُوفي الترتیب الثالث عشر بعد األماكن التي تقام فیها ، 2.02مضیعة للوقت وذلك بمتوسط 
قناعة الطلبة بأن ) األخیر(وفي الترتیب الرابع عشر ، 1.98األنشطة الطالبیة وذلك بمتوسط 

  .األنشطة تؤثر سلبا على تحصیلهم الدراسي
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  یوضح أهداف التربیة اإلیمانیة التي تحققها األنشطة الطالبیة ) 10(جدول رقم 

  في جامعة المجمعة

فق
أوا

إلى  
ق 

أواف
  

 ما
حد

 
فق  

 أوا
ال

  

   العبارات   م

ابي  %  ك  %  ك  %  ك
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري  
عیا

 الم
راف

النح
ا

  
یب

لترت
ا

  

تسعى األنشطة الطالبیة   1
إلى ترسیخ اإلیمان 
  .بالمعتقدات اإلسالمیة

166 44%  158  42%  53  14%  2.3  0.7  6  

تعزز األنشطة الطالبیة   2
لدى الطلبة اإلحساس 

  .باالنتماء لدینهم
173  46%  154  41%  50  13%  2.32  0.7  4  

تعمل األنشطة الطالبیة   3
علي غرس مبدأ االعتدال 

  .والوسطیة
190  50%  135  36%  52  14%  2.37  0.71  2  

تغرس األنشطة الطالبیة في   4
قیقة أن نفوس الطلبة ح

الشریعة اإلسالمیة صالحة 
  .لكل زمان ومكان

191  51%  142  38%  44  12%  2.4  0.69  1  

تسعى األنشطة الطالبیة   5
إلى حث الطلبة على 

التوازن في األمور الدینیة 
  .والدنیویة

  

  

183  49%  149  40%  45  12%  2.37  0.69  2  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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فق
أوا

إلى  
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 ما
حد
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ابي  %  ك  %  ك  %  ك
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راف

النح
ا
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تزود األنشطة الطالبیة   6
الطلبة بالمعرفة اإلسالمیة 

ون واإلنسان عن الك
  .والحیاة

171  45%  144  38%  62  16%  2.3  0.73  6  

تكسب األنشطة الطالبیة   7
الطلبة الفهم الصحیح 
  .لمفاهیم الدین اإلسالمي

175  46%  142  38%  60  16%  2.31  0.73  5  

تعمق األنشطة الطالبیة   8
لدى الطلبة خدمة اإلسالم 

والتفاعل مع قضایاه 
  .المعاصرة

166  44%  146  39%  65  17%  2.27  0.74  8  

أهداف التربیة اإلیمانیة التي تحققها األنشطة الطالبیة ) 10(یتضح من الجدول رقم 
بجامعة المجمعة جاء في مقدمتها أن الشریعة اإلسالمیة صالحة لكل مكان وزمان وذلك بمتوسط 

ة على ثم في المرتبة الثانیة جاء كل من غرس مبدأ االعتدال والوسطیة وكذلك حث الطلب، 2.4
وفي الترتیب الرابع ،  لكل  هدف منهما2.37التوازن بین األمور الدینیة والدنیویة وذلك بمتوسط 
وفي الترتیب الخامس جاء اكساب ، 2.32جاء تعزیز انتماء الطالب لدینهم وذلك بمتوسط 

 وفي الترتیب السادس جاء، 2.31الطالب الفهم الصحیح لمفاهیم الدین اإلسالمي وذلك بمتوسط 
كل من ترسیخ اإلیمان بالمعتقدات اإلسالمیة وتزوید الطالب بالمعرفة اإلسالمیة عن الكون 

وفي الترتیب الثامن تعمیق خدمة اإلسالم ،  لكل هدف منهما2.3واإلنسان والحیاة وذلك بمتوسط 
  .2.27والتفاعل مع القضایا المعاصرة وذلك بمتوسط 
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  فیة والعلمیة التي تحققها األنشطة الطالبیة یوضح أهداف التربیة الثقا) 11(جدول رقم 

  في جامعة المجمعة 

فق
أوا

  

 ما
حد

ى 
ق إل

أواف
  

فق
 أوا

ال
  

   العبارات   م

ابي  %  ك  %  ك  %  ك
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ط ال
وس

لمت
ا
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عیا
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راف

النح
ا
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لترت
ا

  

تنمي األنشطة الطالبیة   1
حب االستطالع 
  . واالستكشاف العلمي

168 45%  147  39%  62  16%  2.3  0.73  8  

تنمي األنشطة الطالبیة   2
الدافعیة للتعلم المستمر 

  .وتنمیة المهارات
194  51%  128  34%  55  15%  2.37  0.73  3  

تقي األنشطة الطالبیة من   3
التیارات الفكریة المتطرفة 

  . والمنحرفة
179  47%  136  36%  62  16%  2.31  0.74  7  

تكسب األنشطة الطالبیة   4
مهارة البحث والتفكیر 

  .العلمي
181  48%  134  36%  62  16%  2.32  0.74  5  

تساعد األنشطة الطالبیة   5
على الحفاظ على الهویة 

  . الثقافیة
198  53%  129  34%  50  13%  2.4  0.71  1  

تنمي األنشطة الطالبیة   6
  . مهارة التفكیر الناقد

  
181  48%  136  36%  60  16%  2.32  0.73  5  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

  التربیةمجلة
 م2020یولیو لسنة ، )الرابع(الجزء ، )187: (العدد
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تكسب األنشطة الطالبیة   7
  .مهارة حل المشكالت

187  50%  138  37%  52  14%  2.4  0.71  1  

تنمي األنشطة الطالبیة   8
قدرات التفكیر اإلبداعي 

  . واالبتكاري
184  49%  133  35%  60  16%  2.33  0.73  4  

جاء في الترتیب األول في  أهداف التربیة الثقافیة ) 11(یتضح من الجدول رقم 
مهارة حل المشكلة والحفاظ على والعلمیة التي تحققت من ممارسة األنشطة الطالبیة إكساب 

الذي ) 7( لكل منهما ویتسق ذلك مع ما جاء في جدول رقم 2.4الهویة الثقافیة وذلك بنسبة 
وفي الترتیب الثالث جاءت ، یشیر إلى تنوع األنشطة التي تمارس في المناسبات الوطنیة

ي الترتیب الرابع وف، 2.37تنمیة الدافعیة للتعلم المستمر وتنمیة المهارات وذلك بمتوسط 
وفي الترتیب الخامس ، 2.33جاءت تنمیة قدرات التفكیر اإلبداعي واالبتكاري وذلك بمتوسط 

 لكل 2.32جاء كل من إكساب مهارة البحث والتفكیر العلمي والتفكیر الناقد وذلك بمتوسط 
ة وذلك وفي الترتیب السابع كانت الوقایة من التیارات الفكریة المتطرفة والمنحرف، منهما

كان الهدف الخاص بتنمیة حب االستطالع ) األخیر(وفي الترتیب الثامن ، 2.31بمتوسط 
  .2.3واالستكشاف العلمي وذلك بمتوسط 
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یوضح أهداف التربیة األخالقیة التي تحققها األنشطة الطالبیة في ) 12(جدول رقم 
   جامعة المجمعة

فق
أوا

إلى  
ق 

أواف
  

 ما
حد

 
  

أواف
ال 

  ق

   العبارات   م

ابي  %  ك  %  ك  %  ك
حس
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لمت
ا
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عیا
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راف

النح
ا
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تسعى األنشطة الطالبیة   1
إلى تنمیة الخلق الحسن 

  والمعاملة الطیبة 
206 55%  119  32%  52  14%  2.41  0.72  6  

تهدف االنشطة الطالبیة   2
إلى إكساب الطلبة قیمة 

  .التسامح
221  59%  119  32%  37  10%  2.49  0.67  2  

تسعى األنشطة الطالبیة   3
إلى إكساب الطالب قیمة 

  .تقدیر واحترام اآلخرین
232  62%  110  29%  35  9%  2.52  0.66  1  

تسعى األنشطة الطالبیة   4
إلى إكساب الطالب قیمة 

  .العدل
218  58%  114  30%  45  12%  2.46  0.7  4  

تسعى األنشطة الطالبیة   5
إلى تنمیة قیمة العمل لدى 

  .الطلبة
222  59%  111  29%  44  12%  2.47  0.7  3  

تحث األنشطة الطالبیة   6
  .على نبذ التعصب

  
156  41%  133  35%  88  23%  2.18  0.79  7  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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تنمي األنشطة الطالبیة   7
روح التنافس الشریف بین 

  .الطلبة
225  60%  101  27%  51  14%  2.46  0.72  4  

تحث األنشطة الطالبیة   8
  8  0.81  2.15  %26  99  %33  123  %41  155  .على نبذ العنف

أن أول أهداف التربیة األخالقیة التي تحققت من ممارسة ) 12(یتضح من الجدول رقم 
ویلیها ، 2.52األنشطة الطالبیة كانت اكساب الطالب قیمة تقدیر واحترام األخرین وذلك بمتوسط 

جاء وفي الترتیب الثالث ، 2.49في الترتیب الثاني  إكساب الطالب قیمة التسامح وذلك بمتوسط 
وفي الترتیب الرابع كل من إكساب قیمة العدل وتنمیة ، 2.47تنمیة قیمة العمل وذلك بمتوسط 

وفي الترتیب السادس تنمیة ،  لكل منهما2.46روح التنافس الشریف بین الطلبة وذلك بمتوسط 
وفي الترتیب السابع نبذ التعصب وذلك ، 2.41الخلق الحسن والمعاملة الطیبة وذلك بمتوسط 

  .2.15نبذ العنف وذلك بمتوسط ) األخیر(وفي الترتیب الثامن ، 2.18وسط بمت
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  یوضح أهداف التربیة االجتماعیة التي تحققها األنشطة الطالبیة) 13(جدول رقم 

   في جامعة المجمعة 

فق  
أوا

  

حد 
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ق إل
أواف
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 أوا

ال
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وس
لمت

ا
ابي

حس
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حرا

االن
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   العبارات   م

        %  ك  %  ك  %  ك
تسهم األنشطة الطالبیة   1

في تعزیز الوالء 
  . واالنتماء للوطن

232  62%  10327%42  11%  2.5  0.7  2  

تهدف األنشطة   2
الطالبیة إلى تنمیة 
الشعور بالمسؤولیة 

  . االجتماعیة

219  58%  11029%48  13%  2.45  0.71  7  

تساعد األنشطة   3
الطالبیة على اكتساب 

  . دةمهارة القیا
229  61%  99  26%49  13%  2.48  0.71  6  

تعمل األنشطة الطالبیة   4
على تقویة العمل بروح 

  .الفریق الواحد
232  62%  10528%40  11%  2.51  0.7  1  

تساعد األنشطة   5
الطالبیة على تكوین 
صداقات وعالقات 

  .اجتماعیة جدیدة

232  62%  10127%44  12%  2.5  0.7  2  

یة تعمل األنشطة الطالب  6
على تمكین الطلبة من 

مهارات الحوار 
والتواصل الفعال مع 

  . اآلخر

230  61%  10628%41  11%  2.5  0.7  2  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

  التربیةمجلة
 م2020یولیو لسنة ، )الرابع(الجزء ، )187: (العدد
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   العبارات   م

        %  ك  %  ك  %  ك
تسعى األنشطة الطالبیة   7

إلى تأسیس عالقات 
  .تعاونیة بین الطلبة

227  60%  11531%35  9%  2.5  0.66  2  

تعمل األنشطة الطالبیة   8
على زیادة الشعور 
بقضایا المجتمع 

مة االیجابیة في والمساه
  .حلها

196  52%  13736%44  12%  2.4  0.7  8  

أن من أول أهداف التربیة االجتماعیة التي تحققها األنشطة ) 13(یتضح من الجدول رقم
ویلیها في المرتبة الثانیة أربعة أهداف ، 2.51الطالبیة كانت العمل بروح الفریق الواحد وذلك بنسبة 

تمكین الطالب من مهارات الحوار والتواصل الفعال وتكوین صداقات وهي تعزیز الوالء واالنتماء و
 لكل هدف من 2.5ٕوعالقات اجتماعیة جدیدة واقامة عالقات تعاونیة بین الطلبة وذلك بمتوسط 

وفي المرتبة ، 2.48وفي المرتبة السادسة اكتساب مهارات القیادة وذلك بمتوسط ، األهداف األربعة
وفي المرتبة الثامنة ، 2.45لیة االجتماعیة لدى الطالب وذلك بمتوسط السابعة جاء تنمیة المسؤو

  .2.4زیادة الشعور بقضایا المجتمع والمساهمة اإلیجابیة في حلها وذلك بمتوسط ) األخیرة(

  یوضح متوسطات محاور الدراسة) 14(جدول رقم 
  المتوسط المتوسط المحاور

  مقبول  2.03 واقع األنشطة الطالبیة
  متوسط 2.21 اركة الطالب في األنشطة الطالبیة معوقات مش

  متوسط 2.33 التربیة اإلیمانیة 
  مرتفع 2.39 التربیة الثقافیة والعلمیة 

  مرتفع 2.48 التربیة األخالقیة 
  مرتفع 2.48 التربیة االجتماعیة 
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طة أن واقع األنشطة الطالبیة في الجامعة جاء في الفئة المتوس) 14(یتضح من الجدول رقم
وكذلك المعوقات التي تعوق الطالب عن المشاركة ، 2.03التي تعتبر مقبولة وذلك بمتوسط حسابي 

أما ، 2.21في األنشطة الطالبیة موجودة بالجامعة بنسبة متوسطة أیضا حیث كان المتوسط الحسابي 
م فجاءت فیما یتعلق بتحقیق األنشطة الطالبیة ألهداف التربیة المتوازنة لشخصیة الطالب المسل

األهداف الثالثة الثقافیة والعلمیة واألهداف األخالقیة واألهداف االجتماعیة متحققة بنسبة مرتفعة وذلك 
 لألهداف الثقافیة 2.39ومتوسط ،  لكل من األهداف األخالقیة واالجتماعیة2.48بمتوسطات 

  .2.33وذلك بمتوسط وبالنسبة ألهداف التربیة اإلسالمیة فجاءت في المستوى المتوسط ، والعلمیة

 ًیوضح داللة الفروق في رأي العینة وفقا للجنس) 15(جدول رقم 

المتوسط   العدد  النوع المحاور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  )ت(

  الداللة

واقع األنشطة   6.9  24.3  201  ذكر
  6.9  24.3 174  أنثى  الطالبیة

  غیر دال 0.004

معوقات مشاركة   6.5  30.9 201 ذكر
الطالب في 

  5.6  31.1 174 أنثى  الطالبیةاألنشطة 
  غیر دال 0.055

 التربیة اإلیمانیة  4.6  19.0 204 ذكر

  4.7  18.1 174  أنثى 
  غیر دال 0.728

التربیة الثقافیة   407  19.0 204 ذكر
  5.0  18.3 174 أنثى والعلمیة

  غیر دال 0.229

  4.5  19.3 204 ذكر
 التربیة األخالقیة

  4.6  18.9 174 أنثى
  غیر دال 0.566

  4.6  19.9 204 ذكر
 التربیة االجتماعیة

  4.7  19.8 174 أنثى
  غیر دال 0.415



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

  التربیةمجلة
 م2020یولیو لسنة ، )الرابع(الجزء ، )187: (العدد

 

 

119 

ًعدم وجود فروق دالة إحصائیا في رأي الطالب والطالبات في ) 15(یتضح من الجدول رقم 
  .جمیع محاور االستبانة

   لنوع الدراسة ًیوضح داللة الفروق في رأي العینة وفقا) 16(جدول رقم 

المتوسط   العدد  النوع المحاور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  )ت(

  الداللة

واقع األنشطة  6.8  24.6 304 نظریة
 الطالبیة

 5.9 23.0 73 عملیة 
  غیر دال 1.845

معوقات مشاركة  6.2 30.7 304 نظریة
الطالب في 

 5.8 32.2 73 عملیة  األنشطة الطالبیة
 غیر دال 1.868

 التربیة اإلیمانیة 4.7 18.8 304 نظریة
 4.8 18.0 73 عملیة 

 غیر دال 1.192

التربیة الثقافیة  4.8 18.8 304 نظریة
 5.0 18.3 73 عملیة والعلمیة

 غیر دال 0.788

 التربیة األخالقیة 4.5 19.2 304 نظریة
 4.8 18.7 73 عملیة

 غیر دال 0.863

 4.6 20.0 304 نظریة
 ةالتربیة االجتماعی

 4.7 19.1  73 عملیة
 غیر دال 1.612

ًعدم وجود فروق دالة إحصائیا في رأي الطالب في جمیع ) 16(یتضح من الجدول رقم 
محاور االستبانة الذین یدرسون في الكلیات التي تكون فیها طبیعة الدراسة نظریة والكلیات التي 

  .تكون فیها طبیعة الدراسة عملیة
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 ًیوضح داللة الفروق في رأي العینة طبقا للمستوى الدراسي) 17(دول رقم ج

مجموع   
 المربعات

متوسط 
 الداللة قیمة ف المربعات

 975. 43.297 303.082 بین المجموعات
  44.407 16386.133 داخل المجموعات

واقع األنشطة 
 الطالبیة

   16689.215 المجموع 
 غیر دال

 1.595 58.962 412.731 بین المجموعات
  36.971 13642.140 داخل المجموعات

معوقات مشاركة 
طالب في األنشطة ال

   14054.870 المجموع  الطالبیة
 غیر دال

 1.003 21.719 152.030 بین المجموعات
  21.652 7989.651 داخل المجموعات

 التربیة اإلیمانیة
 

   8141.682 المجموع
 غیر دال

 481. 11.451 80.156 بین المجموعات
  23.795 8780.364 داخل المجموعات

الثقافیة التربیة 
  والعلمیة
   8860.520 المجموع  

 غیر دال

 573. 12.061 84.429 بین المجموعات
 التربیة األخالقیة  21.060 7771.120 داخل المجموعات

   7855.549 المجموع
 غیر دال

 1.163 25.195 176.362 ن المجموعاتبی
  التربیة االجتماعیة  21.669 7995.904 داخل المجموعات

   8172.265 المجموع
 غیر دال

ًعدم وجود فروق دالة إحصائیا في رأي الطالب في ) 17(یتضح من الجدول رقم 
المستویات الدراسیة المختلفة من المستوى األول إلى المستوى الثامن وذلك في جمیع محاور 

  .بانةاالست
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 :النتائج العامة للدراسة واإلجابة على التساؤالت

  ما واقع األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة؟: اإلجابة على التساؤل األول

تأتي في فئة المقبول أي بین الواقع اإلیجابي  واقع األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة
عة وترتبط بالمناسبات الوطنیة وأنها فمن ممیزات األنشطة الطالبیة بالجامعة أنها متنو، والسلبي

وأنه یتم اإلعالن عن األنشطة الطالبیة قبلها بوقت كاف ، مواكبة للتطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة
وأن األنشطة الطالبیة تستثمر أوقات فراغ الطالب فیما یفید ومن سلبیاتها ضعف مشاركة طلبة 

وافر اإلمكانیات الالزمة لممارسة األنشطة الجامعة في التخطیط لألنشطة الطالبیة وضعف ت
الطالبیة وقلة تحفیز الطلبة وتشجعیهم للمشاركة في األنشطة الطالبیة وعدم تركیز األنشطة 

وعدم اشباع احتیاجات الطالب وعدم التنسیق بین األنشطة ، الطالبیة على مهارات سوق العمل
وتختلف هذه النتائج . ایة العام الدراسيوأوقات الدراسة وعدم وضوح خطة األنشطة للطالب من بد

وكذلك ، التي أوضحت أن واقع األنشطة الطالبیة دون المستوى المطلوب) 2013، العید(مع دراسة 
 )2007، العیدروس(تتفق مع دراسة 

ما المعوقات التي تحول دون مشاركة الطلبة في األنشطة : اإلجابة على التساؤل الثاني
  الطالبیة بالجامعة؟ 

:   أهم المعوقات التي تعوق اشتراك الطالب في األنشطة كانت بترتیب وجودها كالتاليمن
ازدحام الجدول الدراسي وعدم توافر وقت لممارسة النشاط باإلضافة إلى عدم التنسیق بین مواعید 

عدم وعي ،عدم وجود حوافز مادیة للمشاركة في األنشطة الطالبیة، الدراسة ومواعید إقامة األنشطة
عدم ، قلة حوافز معنویة للمشاركة في األنشطة الطالبیة، لطلبة بأهمیة وأهداف األنشطة الطالبیةا

ضعف اإلمكانیات والموارد ، تشجیع أعضاء هیئة التدریس للطالب للمشاركة في األنشطة الطالبیة
غبة الطلبة عدم كفایة اإلعالن عن األنشطة الطالبیة ر، المادیة الالزمة لممارسة األنشطة الطالبیة

روتینیة األنشطة ، في عدم االلتزام وتحمل المسؤولیة الذي قد یفرضه ممارسة األنشطة الطالبیة
قناعة الطلبة بأن األنشطة الطالبیة مضیعة ، عدم تشجیع األسرة لممارسة األنشطة، وعدم تنوعها

ألنشطة تؤثر سلبا على قناعة الطلبة بأن ا، ُبعد األماكن التي تقام فیها األنشطة الطالبیة، للوقت
  )2012، العوائد، 2012، الزیود(وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من . تحصیلهم الدراسي
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ما مدى تحقیق األنشطة الطالبیة لدورها في بناء شخصیة : اإلجابة على التساؤل الثالث
  الطالب الجامعي في ضوء اهداف التربیة اإلسالمیة؟ 

طالبیة ألهداف التربیة المتوازنة لشخصیة الطالب المسلم فیما یتعلق بتحقیق األنشطة ال
فجاءت األهداف الثالثة الثقافیة والعلمیة واألهداف األخالقیة واألهداف االجتماعیة متحققة بنسبة 

 .مرتفعة وبالنسبة لألهداف اإلیمانیة تحققت بنسبة متوسطة

  :اإلجابة على التساؤالت الفرعیة اآلتیة
 ة الطالبیة لدورها في بناء شخصیة الطالب اإلیمانیة؟ما مدى تحقیق األنشط .1

         أهداف التربیة اإلیمانیة التي تحققها األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة كان أكثر هذه 
حقیقة أن الشریعة ، األهداف التي تحققت غرس األنشطة الطالبیة في نفوس الطالب

العتدال والوسطیة وكذلك حث الطلبة وغرس مبدأ ا، اإلسالمیة صالحة لكل مكان وزمان
  . وتعزیز انتماء الطالب لدینهم، على التوازن بین األمور الدینیة والدنیویة

 ما مدى تحقیق األنشطة الطالبیة لدورها في بناء شخصیة الطالب الثقافیة والعلمیة؟ .2
ساب مهارة حل أهداف التربیة الثقافیة والعلمیة التي تحققت من ممارسة األنشطة الطالبیة إك  

تنمیة ، تنمیة الدافعیة للتعلم المستمر وتنمیة المهارات، المشكلة والحفاظ على الهویة الثقافیة
 . قدرات التفكیر اإلبداعي واالبتكاري

 ما مدى تحقیق األنشطة الطالبیة لدورها في بناء شخصیة الطالب األخالقیة؟ .3
اكساب الطالب : نشطة الطالبیة كانتأهداف التربیة األخالقیة التي تحققت من ممارسة األ

تنمیة قیمة العمل إكساب قیمة ، اكساب الطالب قیمة التسامح، قیمة تقدیر واحترام األخرین
 . العدل وتنمیة روح التنافس الشریف بین الطلبة

 ما مدى تحقیق األنشطة الطالبیة لدورها في بناء شخصیة الطالب االجتماعیة؟ .4
العمل بروح الفریق الواحد :  األنشطة الطالبیة كانتالتي تحققهاأهداف التربیة االجتماعیة 

وتعزیز الوالء واالنتماء وتمكین الطالب من مهارات الحوار والتواصل الفعال وتكوین صداقات 
وتتفق هذه النتائج مع دراسة . ٕوعالقات اجتماعیة جدیدة واقامة عالقات تعاونیة بین الطلبة

 )1992، طناش(
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ًهل هناك فروق دالة احصائیا في آراء الطلبة حول مدى تحقیق  :تساؤل الرابعالاإلجابة على 
طبیعة - الجنس(األنشطة الطالبیة بجامعة المجمعة ترجع إلى المتغیرات الشخصیة والدراسیة لعینة الدراسة 

  ؟ )المستوى الدراسي- الدراسة

البات في جمیع ًتشیر النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا في رأي الطالب والط
وتختلف هذه النتائج مع . محاور االستبانة ترجع إلى الجنس أو نوع الدراسة أو المستوى الدراسي

حیث أشارتا إلى وجود فروق دالة ) 2012، الزیود، 2010، والشهري، المصطفى(دراسة كل من 
 اإلنسانیة والكلیات ًإحصائیا بین الذكور واإلناث وكذلك فروق راجعة إلى طبیعة الدراسة في الكلیات

  .العملیة ووجود فروق راجعة غلى المستوى الدراسي
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  :خاتمة الدراسة
بناء على ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج فتوصي الدراسة بعدة توصیات لتحسین 

  : واقع األنشطة الطالبیة بالجامعة ومساهمتها في بناء شخصیة الطالب المتوازنة

 النفسیة واالجتماعیة للطالب وتصمیم خطة األنشطة الطالبیة في تحدید االحتیاجات -1
 .ضوء هذه االحتیاجات

إعالن خطة األنشطة الطالبیة بدایة كل عام بأكثر من وسیلة ووضوحها للطالب  -2
 .حتى یتسنى لهم المشاركة في األنشطة التي تناسبهم وفق احتیاجاتهم واهتماماتهم

اعید إقامة األنشطة الطالبیة بحیث یترك خالل التنسیق بین مواعید المحاضرات ومو -3
 .األسبوع الدراسي وقت كاف لممارسة األنشطة

 . ربط األنشطة الطالبیة بالجامعة بالمهارات الالزمة لسوق العمل -4
 .زیادة الحوافز المادیة والمعنویة لتشجیع مشاركة الطالب في األنشطة الطالبیة -5
والفوائد التي تعود على مشاركته في األنشطة التوعیة بأهمیة ممارسة النشاط الطالبي  -6

 . الطالبیة
ربط األنشطة الطالبیة بالقضایا المرتبطة بتدعیم االنتماء لإلسالم والتفاعل مع  -7

 . قضایاه المعاصرة
زیادة  األنشطة الطالبیة التي تنمي حب االستطالع واالستكشاف العلمي لدى  -8

 . الطالب
 على الوقایة من التیارات الفكریة المتطرفة تكثیف األنشطة الطالبیة التي تركز -9

 .والمنحرفة
 أن تركز األنشطة الطالبیة على نبذ العنف والتعصب بین الطالب وزیادة روح  -10

 . العمل الجماعي والتدریب علیه
أن تركز األنشطة الطالبیة على قضایا ومشكالت المجتمع ومساهمة الطالب  -11

 .اإلیجابیة في حلها
 .بیة والتوسع فیها إلشباع هوایات وحاجات الطالب في الجامعةتنویع األندیة الطال -12
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  :مقترحات الدراسة
  :تقترح الدراسة دراسات أخرى مكملة لها في المجال من أهمها         

دراسة مقارنة لمدى ممارسة طالب جامعة المجمعة لألنشطة الطالبیة مع جامعات   - 
 .متقدمة في رتبتها الدولیة

 .ألنشطة الطالبیة في ضوء أهداف ومبادئ التربیة اإلسالمیة دراسة تحلیلیة ل - 

 تفعیل ممارسة طالب جامعـة المجمعـة لألنـشطة الطالبیـة فـي ضـوء مبـادئ التربیـة  - 
 .اإلسالمیة

  .بدائل ممارسة طالب جامعة المجمعة لألنشطة الطالبیة في ضوء جائحة كورونا - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



اء الشخصیة  ي بن ا ف ة المجمعة ودورھ ة بجامع شطة الطالبی واقع األن
 خالد بن إبراھیم العفیصان/ د المتوازنة للطالب الجامعي في ضوء أھداف التربیة اإلسالمیة

 

 

126 

 :المراجع
 فاعلیـة النـشاطات الطالبیـة فـي جامعـة الیرمـوك مـدى). 2011. (موسى، أبو دلبوح -

ــــة، مــــن وجهــــة نظــــر الطلبــــة أنفــــسهم         ، كلیــــة التربیــــة، جامعــــة األزهــــر: مجلــــة التربی
 .293- 257ص ص ، 5ج ، 146العدد 

ـــــة فـــــي )2009. (مـــــدحت محمـــــد، أبـــــو النـــــصر - ـــــشطة والخـــــدمات الطالبی  إدارة األن
 .209ص ص، رمص، القاهرة، دار الفجر، المؤسسات التعلیمیة

أثر شبكات التواصـل االجتمـاعي ، )2012. (ضیف اهللا عودة سلیمان، أبو صعیلیك -
اإللكترونیـــة علـــى اتجاهـــات طلبـــة الجامعـــات فـــي األردن ودورهـــا المقتـــرح فـــي تنمیـــة 

 الجامعــة األردنیـة كلیــة الدراســات العلیــا –رسـالة دكتــوراة . الشخـصیة المتوازنــة لــدیهم
 .8ص

مكتبــــة ، الریـــاض، أصــــول التربیـــة اإلســـالمیة). 1436. (صـــابر عـــوض، جیـــدوري -
 .35ص ، الرشد

، دار عــالم الكتـــب، الریــاض. أصــول التربیــة اإلســالمیة). 1420. (خالــد، الحــازمي -
 .364ص 

معــالم الشخــصیة اإلســالمیة المتوازنــة المــستنبطة ، )2014. (عبــد عطــا اهللا، حمایــل -
اســات لجامعــة مجلـة در،  ثلیجــيجامعــة عمـار، مـن القــرآن الكـریم وتطبیقاتهــا التربویـة

 .8ص ،  جوان30األغواط عدد 

دور األنـشطة و البـرامج الطالبیـة فـي جامعـة الیرمـوك فـي ). 2012. (نـایف، الزیـود -
 -جامعـة الزقـازیق : مجلة بحوث التربیة الریاضـیة .صقل شخصیة الطالب الجامعي

 .24 -1ص ص، 90العدد، 46مج، كلیة التربیة الریاضیة للبنین

جامعـة طیبـة  (ة الطالـب دور الجامعـات فـي بنـاء شخـصی). 2014. (سند، مانيالشا -
                     .2العـــــــــــدد، 9مـــــــــــج ، مجلـــــــــــة جامعـــــــــــة طیبـــــــــــة للعلـــــــــــوم التربویـــــــــــة، )ًأنموذجـــــــــــا
 .187 -163ص ص 

، معجــم المــصطلحات التربویــة والنفــسیة، )2003. (زینــب، والنجــار، حــسن، شــحاته -
 .62ص. نیةالدرا المصریة اللبنا، القاهرة
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دار ، بهــــانج.  اإلســـالمیةالخالصـــة فــــي أصـــول التربیــــة). 1430. (علــــي، الـــشحود -
 .23-17ص ص ، مالیزیا، المعمور

تقویم األنشطة الطالبیـة بكلیـة ). 2007. (عبدالعزیز، و عبدالعزیز، غادة، الشربیني -
ـــم ، التربیـــة للبنـــات بأبهـــا مـــن وجهـــة نظـــر الطالبـــات دراســـات عربیـــة فـــي التربیـــة وعل

 .187 – 163ص ص ، 3 العدد 1،مج، رابطة التربویین العرب: لنفسا

مركـــــز ، دور الجامعــــات فـــــي تطــــویر وتنمیـــــة المجتمــــع). 2008. (ســـــاجد، شــــرقي -
 .174 -171ص ص ، 10العدد ، جامعة البصرة: دراسات الكوفة

تــصور مقتــرح مــن منظــور خدمــة الجماعــة لتفعیــل دور ). 2013. (نجــالء، صــالح -
دراسـة مطبقـة علـى األندیـة : فى صـقل شخـصیة الطالـب الجـامعىاألنشطة الطالبیة 

: مجلة دراسـات فـي الخدمـة االجتماعیـة والعلـوم االنـسانیة، الطالبیة بجامعة الیرموك
 .540-493ص ص ، 2ج، 35العدد ،  كلیة الخدمة االجتماعیة-جامعة حلوان 

الجتماعیـــة فلـــسفة األنـــشطة الطالبیـــة ودورهـــا فـــي التربیـــة ا)  2015. (منـــى، صـــبرة -
 -كلیـة التربیـة،  رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة.لطالب الجامعـة مـن منظـور إسـالمي

 . جامعة سوهاج

دراســـــة : األنـــــشطة الطالبیـــــة فـــــي الجامعـــــة االردنیـــــة). 1992. (ســـــالمة، طنـــــاش -
 عمــادة -الجامعــة األردنیــة :  العلــوم اإلنــسانیة-دراســات ، اســتطالعیة آلراء الطلبــة

 .73-38ص ص ، 2العدد  ،19مج ، البحث العلمى

األنــشطة الطالبیــة وأثرهــا فــي تكامــل شخــصیة ). 1986. (عبدالمحــسن، عبدالحمیــد -
جامعــة اإلمــام : بحــوث ودراســات فــى العلــوم االجتماعیــة، مــدخل إســالمي: الطالــب

 .158-135 ص ص 1س ،  عمادة البحث العلمى-محمد بن سعود اإلسالمیة 

ر األنــشطة الطالبیــة فـي تنمیــة مفــاهیم دو، )2018. (مهنــد مخلــف ضـایع، العـسافي -
ــــة كلیــــات التربیــــة بالجامعــــات العراقیــــة ــــة الدراســــات ، حقــــوق اإلنــــسان لــــدى طلب مجل

 . 538ص ، 34العدد) 10(المجلد ) مجلة علمیة محكمة(التاریخیة والحضاریة 
  



اء الشخصیة  ي بن ا ف ة المجمعة ودورھ ة بجامع شطة الطالبی واقع األن
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دور األنــشطة الطالبیــة فــي تنمیــة بعــض ). 2007. (هــاني، ٕوابــراهیم، .عمــاد، علــي -
المجلـة العلمیـة للتربیـة البدنیـة  .ابیـة لـدى طـالب جامعـة جنـوب الـواديالسمات اإلیج

ـــــوان : وعلـــــوم الریاضـــــة ـــــین-جامعـــــة حل ـــــة الریاضـــــیة للبن         ، 51العـــــدد ،  كلیـــــة التربی
 .252 – 233ص ص 

دراسة تقویمیة لواقع األنشطة الطالبیة في جامعـة البلقـاء ). 2011. (جمال، العمري -
كلیــة ، جامعــة أســوان: مجلــة كلیــة التربیــة، طلبــة أنفــسهمالتطبیقیــة مــن وجهــة نظــر ال

 .113-80ص ص، 25العدد  ، التربیة

استراتیجیة مقترحة لتطویر أنـشطة طـالب التعلـیم العـالي ). 2012. (مسعود، العوائد -
المؤسـسة العربیـة : عالم التربیة، بسلطنة عمان في ضوء المتغیرات المحلیة والعالمیة

ــــــــــــــة وتن ــــــــــــــةلالستــــــــــــــشارات العلمی ــــــــــــــشریةمی                    ، 40العــــــــــــــدد ، 13س،  المــــــــــــــوارد الب
 .423 -413ص ص 

واقــع األنــشطة الطالبیــة فــي الجامعــة اإلســالمیة بغــزة مــن ). 2013. (إبــراهیم، العیــد -
طلبــــة : أعمــــال المــــؤتمر الـــدولي األول لعمــــادة شــــئون الطلبــــة، وجهـــة نظــــر طلبتهــــا

 -الجامعـــة اإلســـالمیة : غـــزة، بغـــزةالجامعـــة االســـالمیة : الجامعـــات الواقـــع واآلمـــال
 .1131 - 1098ص ص ، عمادة شئون الطلبة

   م القــــرىأنـــشطة الطالبیــــة بجامعـــة تفعیــــل بـــرامج األ). 2007. (عزیـــزة، العیـــدروس -
مجلـة جامعــة أم القـرى للعلــوم التربویـة واالجتماعیــة ، تـصور مقتــرح): فـرع الطالبــات(

 .294-224ص ص، 1العدد ، 19مج ، جامعة أم القرى: واالنسانیة

، جامعة المجمعة. الدلیل التعریفي لعمادة شؤون الطالب).1440.(جامعة، المجمعة -
 . المملكة العربیة السعودیة

دراســـة تحلیلیــــة لواقـــع عمــــادة ). 2010. (فـــائز، الــــشهريو، عبـــدالعزیز، المـــصطفى -
 رســالة . المملكــة العربیــة الــسعودیة-شــئون الطــالب بجامعــة الملــك فیــصل بالــدمام 

ــــــي الخلــــــیج ــــــب :العرب ــــــة مكت ــــــي التربی ــــــدول العرب ــــــیج ل         ،117 العــــــدد ،31س، ،الخل
 .116 -69ص ص 

أصـــول التربیـــة اإلســـالمیة وأســـالیبها فـــي البیـــت ، )1428. (عبـــدالرحمن، الـــنحالوي -
  .21ص ، دار الفكر، 25الطبعة ، والمدرسة والمجتمع
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عاصـرة فـي مواجهـة النظـام التربیة اإلسالمیة الم، )هـ 1417 ( .عبد الرحمن، النقیب -
 .17ص،  دار الفكر العربي:القاهرة، العالمي الجدید

) 1432. (العـالي التعلـیم مرصـد :والمعلومـات للتخطـیط العـالي التعلـیم وزارة وكالـة -
 وزارة وكالـة /ومقارنـات دولیـة مؤشـرات :الـسعودیة العربیة المملكة في العالي التعلیم
  ، الریـاض – 3 ط – العـالي التعلـیم مرصـد، اتوالمعلومـ للتخطـیط العـالي التعلـیم

  .27-25ص ص
  

 
 


