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 المقدمة :
فرضت التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية وغيرىا في 
نياية القرف المنقضي تحوالت جذرية في بنية التعميـ العالي في المممكة العربية 

وبناء مستقبؿ جيؿ جديد وتزويده بالميارات والمعارؼ السعودية ودوره في التنمية 
والقيـ الجديدة ,فقد أكدت الكثير مف الدراسات االجتماعية والتربوية أف التعميـ 
العالي بالمممكة العربية السعودية ينطمؽ مف منطمقات إسالمية رصينة, وييدؼ إلى 

الوقت يرتبط ارتباًطا الحفاظ عمى اليوية الذاتية لألمة "كما وكيفا", وىو في ذات 
وثيقا بخطط التنمية الشاممة المتعاقبة لممممكة العربية السعودية منذ الخطة األولى 

 وحتى الخطة الحالية.
لذا فقد أولت المممكة اىتماما متزايدا بمؤسسات اإلعداد والتكويف لمنيوض 

ائميف بالشباب الجامعي وخصصت ليا الميزانيات والكفاءات البشرية قناعة مف الق
عمييا بأف الشباب ىـ المكوف والمقوـ الرئيس لعممية التنمية المجتمعية فيـ المحور 
والقضية في كؿ عمميات ومحاور التنمية المختمفة ومف ثـ تـ التوسع في إنشاء 

 جامعات جديدة حتى انتشرت في أغمب محافظات المممكة العربية السعودية.
ال يقتصر فقط عمى مف ىـ داخؿ نطاؽ واتساع دائرة االىتماـ بيذه الشريحة 

المممكة بؿ تجاوز ذلؾ إلى ابتعاثيـ إلى الخارج في إطار برنامج خادـ الحرميف 
الشريفيف لالبتعاث الخارجي. حيث شيدت السنوات الماضية نموا غير مسبوؽ في 
أعداد الدارسيف بالخارج عمى اختالؼ فئاتيـ, وىذا التوسع قائـ عمى تحمُّؿ الحكومة 

سعودية الكمفة المعيشية والتعميمية والصحية وغيرىا لممبتعثيف في بمد االبتعاث, ال
كما تـ إلحاؽ الكثيريف مف الطمبة الدارسيف عمى حسابيـ الخاص ببرنامج االبتعاث 
إيمانا مف الحكومة والقائميف عمى التعميـ بأىمية الحوار الحضاري والتقاء وتعايش 
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ال لخبرة الشباب المبتعث وبناء عقمية وجدانية الثقافات والتعاوف المشترؾ صق
 متوافقة مع متطمبات الحضارة وروح العصر.

والمالحظ أف الطالب السعودييف الدارسيف خارج المممكة العربية السعودية في 
ناثا يمثموف قوة تعميمية وفكرية  كثير مف التخصصات األكاديمية والمينية ,ذكورا وا 

ة, فمقد شيدت السنوات األخيرة نموا غير مسبوؽ في تضاؼ كمؤشرات بشرية لمتنمي
أعداد الدارسيف عمى اختالؼ فئاتيـ.  ويصنؼ الجدوؿ التالي التدرج اليرمي 

 لاللتحاؽ كما ونوعا كما يمي:
 (1جدوؿ )
خالؿ  المستوى التعميمي( -فئة االبتعاث  -أعداد الطالب الدارسيف بالخارج حسب )النوع 
 ىػ1341ىػ إلى 1341ي الفترة مف العاـ الجامع

 ىػ1341 ىػ1343 ىػ1344 ىػ1341 ىػ1341 الػػػػػػػػػػػػػػنوع
معدؿ 
النمو 
 السنوي

نسبة 
النمو 
 الكمية

 %47,3 %2,3 181174 72427 71114 78323 31224 ذكػػػر
 %61,4 %11,7 41361 43114 41371 13617 11841 أنثى

   13731 13183 13332 11273 11128 مرافقوف يدرسوف المغة
 %34,6 %7,1 111413 133836 131114 148884 186871 إجمالي

 ىػ1341 ىػ1343 ىػ1344 ىػ1341 ىػ1341 فػػئة االبتعاث
معدؿ 
النمو 
 السنوي

نسبة 
النمو 
 الكمية

 %13,2 %11,1 111683 113311 114861 181614 37111 المبتعثوف
الدارسوف عمى 

 حسابيـ الخاص
11673 11374 14628 11823 13311 1,1% 6,8% 

   13731 13183 13332 11273 11128 مرافقوف يدرسوف المغة
 %34,6 %7,1 111413 133836 131114 148884 186871 إجمالي

معدؿ النمو  ىػ1341 ىػ1343 ىػ1344 ىػ1341 ىػ1341 مستوى التعميـ
 السنوي

نسبة النمو 
 الكمية

 %38,3 %13,4 28326 34814 31161 62478 33473 بكالوريوس
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 ىػ1341 ىػ1343 ىػ1344 ىػ1341 ىػ1341 الػػػػػػػػػػػػػػنوع
معدؿ 
النمو 
 السنوي

نسبة 
النمو 
 الكمية

 %37,4 %18,1 44311 41241 41843 17814 11382 ماجستير
 %11,3 %17,3 18414 7831 3322 6161 1816 دكتوراه
 %31,3 %7,7 1633 1432 1367 1343 1241 زمالة

دورات -أخرى)دبموـ
 تدريبية(

12137 11671 7278 16133 18113 -
14,3% 

-
33,6% 

   13731 13183 13332 11273 11128 مرافقوف يدرسوف المغة
 %34,6 %7,1 111413 133836 131114 148884 186871 إجمالي

( التعميـ في المممكة العربية السعودية:مؤشرات محمية ومقارنات 1346المصدر: وزارة التعميـ )
 117-114دولية,الرياض: مرصد التعميـ, ص ص

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف عدد الدارسيف بالخارج ارتفع بيف السنوات مف 
طالبًا وطالبة  111413طالبًا وطالبة إلى   186871ىػ مف 1341ىػ إلى 1341

%.  وىذه الزيادة توضح الدور الذي تقوـ بو المممكة 34,6وبنسبة إجمالية قدرىا  
مؿ عمى صقؿ الخبرات الشبابية العربية السعودية في تطوير التعميـ العالي والع

بالتطورات والثقافات الحديثة وبخاصة في مجاؿ إنتاج المعرفة العممية, حتى إف 
ناثًا-فمسفة االبتعاث  شممت مرافقي المبتعثيف  واالستفادة منيـ في دراسة -ذكورًا وا 

المغة أو مواصمة دراستيـ. كما أف ىناؾ زيادة في نسبة الطمبة المبتعثيف والتي 
اوزت نسبة الدارسيف عمى حسابيـ الخاص. كما أف المجموع الكمي  لمدارسيف تج

خارج المممكة يشير إلى أف التعميـ العالي  يمثؿ استثمارًا بشريًا بامتياز في حياة 
ال تيتـ كما جرت العادة بالمبتعثيف فقط  –رعاىا اهلل -السعودييف, حيث إف الدولة

نما بالمرافقيف ليـ, كذلؾ فإنيا  استثمرت في القوى البشرية مرتيف, مرة بالنسبة وا 
لممبتعث واألخرى لممرافؽ لو؛ وبذلؾ حققت ىدفيف األوؿ االستثمار األمثؿ لمقوى 
البشرية السعودية والثاني تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية إعماال لحؽ أبناء 

ريوس بنسبة األمة في التعميـ. حيث إف معظـ الدارسيف تركزوا عند مستوى البكالو 
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ىػ وىـ بذلؾ 1341% مف إجمالي الدارسيف في الخارج عاـ 12,2وصمت إلى 
%  17.3يشكموف حوالي نصؼ الطالب الدارسيف في الخارج, بينما كانت نسبتيـ 

ىػ,  وفي المرتبة الثانية  جاء طالب مرحمة الماجستير  بنسبة 1344في عاـ 
 3.1دكتوراه  بنسبة بمغت  ىػ ثـ طالب مرحمة ال1341% عاـ  13.3وصمت إلى 

 % في نفس العاـ.
ونظرا ألىمية شريحة الشباب في عممية التنمية سعت المممكة العربية السعودية 

في كؿ دولة يوجد بيا طالب  السعودييفإلى إنشاء مجمس أمناء ألندية الطمبة 
(  1811سعوديوف وأندية طالبية سعودية ) الممحقية الثقافية السعودية في لندف ,  

  ,  2014 ,   66وبذلؾ تصبح األندية الطالبية في الخارج ىيئة رسمية تمثؿ الطمبة )
Das وتقـو بدور حيوي في تحقيؽ مصالح الطالب والحفاظ عمى كيانيـ وتمبية" )

 (.38, 1886احتياجاتيـ التعميمية والثقافية والترويحية" ) اإلسكندراني, 
لى والغرض مف أندية الطالب ىو أف تعمؿ كح مقة وصؿ بيف أعضائيا وا 

تعزيز تطمعاتيـ المجتمعية واالجتماعية والفكرية وتطمعاتيـ فيما يتعمؽ بالتعميـ و 
عداد الطالب لمتفاعؿ اإليجابي, وتعزيز المواطنة.  وضع الطالب في المجتمع. وا 

(2  ,2012,     Hallstrom ). 
ِِ لمطالب السعودييف الدارسيف خارج  المممكة, ومنيا المممكة وىناؾ عدة نواِد

( ناديًا لمطالب السعودييف تجري انتخابات سنوية 46المتحدة, والتي تضـ  )
ألعضاء الييئة اإلدارية لمنادي بداية العاـ الدراسي أو يجوز إجراؤىا استثناءا خالؿ 

 (.  1816العاـ الدراسي  وفؽ الموائح )الممحقية الثقافية السعودية في لندف,
األندية الطالبية في حياة الطالب الجامعي الدارس في الخارج  وتبرز أىمية 

إذا ما أحسف اإلعداد والتخطيط وسبؿ تنفيذ برامجيا, لكف بعض الدراسات أظيرت 
أف ىناؾ قصورا واضحا مف جانب الطالب في المشاركة الجادة في أنشطة األندية 

مات واألسس, منيا والجمعيات الطالبية وأف فاعمية تحقيقيا تقع تحت بعض المقو 
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الوعي  واألعباء الدراسية والزماف والمكاف وثقافة التعامؿ مع األنشطة ومدى تمبية 
(. ولذا تحاوؿ الدراسة 23, 1882البرامج الحتياجات الطالب المتنوعة )أندراوس, 

الراىنة التعرؼ عمى طبيعة مشاركة الطالب السعودييف في  انتخابات األندية 
في المممكة المتحدة  ورصد ىذه الظاىرة في دولة غير عربية  الطالبية السعودية

ربما يكوف لثقافة اآلخر دور في تحقيؽ أىدافيا, وكذلؾ االطالع عمى عوامؿ 
اإلحجاـ عف المشاركة بفعالية في االنتخابات. وذلؾ مف أجؿ تفعيؿ ىذه الدراسة 

 في ضوء ما تسفر عنو مف نتائج.
 مشكمة الدراسة:

الطالبية في مجمميا إحدى أىـ فعاليات الحياة الجامعية,  تاالنتخاباتشكؿ 
خاصة وأف الطمبة في ىذه المرحمة يعتبروف في مرحمة اإلعداد والتكويف لمحياة 
العامة, فيي ناجمة عف فعاليات مستمرة لمتفاعؿ الطالبي واألنشطة الجامعية 

ييـ في األنشطة المختمفة. كما تعد الممارسة االنتخابية الختيار  الطالب لممثم
الطالبية فرصة ميمة لمتدريب عمى ممارسة عممية المشاركة في االنتخابات وما يدور 
حوؿ ىذه العممية مف إجراءات إدارية وثقافية واجتماعية وشخصية ونفسية وغيرىا 
ترتبط بيذه الظاىرة ,األمر الذي يعكس وجية النظر التي ترى أف السموؾ االنتخابي 

إثارة لالىتماـ بما تمثمو مف  -في األنشطة الطالبية  -لمجاالت لمطمبة مف أكثر ا
تدريب لمطالب عمى كيفية ممارسة أنماط السموؾ التعاوني والتشاركي الحر.  وعمى 
الرغـ مف أنيا عممية شرعية وتقنية إال أنو يكتنفيا العديد مف المشكالت والتحديات 

ا, وىو تجسيد لعممية الديمقراطية الخاصة ببرامج المرشحيف ومدى اقتناع الطمبة بي
 (.37, 1886التي تواجو أحيانا بصعوبات في تحقيقيا" )االسكندراني, 

يضاؼ إلى ذلؾ أف الناخب العربي غالبا ما يستند في خياراتو إلى ىوية 
االنتماءات التقميدية ذات الداللة القبمية, وىو ما يعكس عممية تحوؿ األشخاص وعمى 
 (.3-4, 1811ية إلى عممية تفرضيا القيـ التقميدية ) وطفة, الممارسات االنتخاب
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وفي نفس الوقت تؤدي ىذه الممارسة بيذه الصورة إلى إعادة ودعـ نفس 
 البنى المجتمعية التقميدية.

ذا كانت ىذه الشواىد قد تحاط بأنماط ثقافية واجتماعية في البمداف العربية  وا 
نتخابي لمطمبة السعودييف في بيئة غير فإف البحث الراىف يحاوؿ رصد السموؾ اال

لمتعرؼ عمى األسباب والعوامؿ التي تجعؿ الطالب -المممكة المتحدة -عربية 
يحجموف عف المشاركة فييا, وفي ضوء معايشة ُمعد ىذه الدراسة لمناخ وفعاليات 
ىذه االنتخابات مف خالؿ التدريب في المممكة المتحدة الحظ انصراؼ كثير مف 

المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة.  الطالب عف
 .ومف ىنا تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى األسئمة التالية:

ما أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب السعودييف عف المشاركة في انتخابات أندية .1
 الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة  ؟

متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في .1
عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف 

 بالمممكة المتحدة تعزى لمتغير النوع؟
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة عينة الدراسة في .4

الطالب السعودييف  أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية
 بالمممكة المتحدة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة عينة الدراسة في .3
أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف 

 بالمممكة المتحدة تعزى لمتغير المجاؿ الدراسي؟
روؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة عينة الدراسة في ىؿ توجد ف.1

أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف 
 بالمممكة المتحدة تعزى لمتغير  وضع الدارس؟
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ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابة عينة الدراسة في .6
ب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف أىـ عوامؿ إحجاـ الطال

 بالمممكة المتحدة تعزى لمتغير المرحمة الدراسية الحالية ؟
كيؼ يمكف تفعيؿ مشاركة الطالب في انتخابات أندية الطالب السعودييف .3

 بالمممكة المتحدة وتقميؿ عوامؿ إحجاميـ ؟ 
 أهداف الدراسة: 

 يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي :
oإحجاـ الطالب عف المشاركة في  انتخابات أندية الطالب حديد عوامؿ ت

 السعودييف بالمممكة المتحدة.
o عوامؿ التعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تجاه

إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات األندية الطالبية السعودية 
المجاؿ  -لحالة االجتماعية ا –بالمممكة المتحدة تعزى لمتغيرات: النوع 

 المرحمة الدراسية الحالية أـ ال. –وضع الدارس -الدراسي 
o لتفعيؿ مشاركة الطالب في انتخابات أندية الطالب محاولة اقتراح رؤية

 السعودييف بالمممكة المتحدة وتقميؿ عوامؿ إحجاميـ .
 أهمية الدراسة:

 تتضح أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ ما يمي:
 طرًا جديدة في أُ قد تضيؼ نتائج ىذه الدراسة لممجاؿ المعرفي التربوي والنفسي

المشاركة الطالبية و فعاليات العمؿ الجامعي لمطالب السعودييف مجاؿ 
 بالمممكة المتحدة .

 أنيا تمثؿ واحدة مف الدراسات القميمة التي وجيت اىتماميا إلى البحث في
لخارج عف المشاركة في انتخابات عوامؿ إحجاـ الطالب الدارسيف في ا
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في  -. وأنيا الوحيدة األندية الطالبية السعودية في الدوؿ التي يدرسوف بيا
عوامؿ إحجاـ الطالب عف التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى  -حدود عمـ الباحث 

 المشاركة في انتخابات األندية الطالبية السعودية بالمممكة المتحدة.
  الطالب عف المشاركة في انتخابات األندية  عوامؿ إحجاـتحميؿ وتفسير

, األمر الذي قد يساعد صانعي  القرار الطالبية السعودية بالمممكة المتحدة 
في وزارة التعميـ عامة والممحقية الثقافية في لندف خاصة لرسـ السياسات التي 

داء رسالتيا مف خالؿ تضمف استمرارية نجاح األندية الطالبية السعودية أل
نشطة العمؿ الجامعي وتدريب الطالب عمى أؿ المشاركة الطالبية في تفعي

 السموؾ الديمقراطي القائـ عمى المشاركة.
 لتفعيؿ مشاركة الطالب في انتخابات أندية الطالب تقدـ الدراسة رؤية مقترحة

السعودييف بالمممكة المتحدة كنموذج يمكف االسترشاد بو بالنسبة النتخابات 
, لموفاء ف الدارسيف في دوؿ أخرى وتقميؿ عوامؿ إحجاميـالطالب السعوديي

كاديمية مف قبؿ باحتياجات الطمب المتزايد عمى الخدمات التربوية والثقافية واأل
 الطالب .

 حدود الدراسة: 
 يمكف عرضيا عمى النحو التالي:

 عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في حدود موضوعية:  تقتصر عمى دراسة
وخاصة تمؾ المتعمقة بعوامؿ شخصية وثقافية  أندية الطالب السعودييفانتخابات 

 واجتماعية وتنظيمية.
.حدود بشرية: تقتصر عمى الطالب السعودييف  الدارسيف في المممكة المتحدة 
.حدود مكانية:  تقتصر عمى األندية الطالبية السعودية في المممكة المتحدة 
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وؿ مف ة الدراسة الميدانية في الفصؿ األحدود زمنية:  قاـ الباحث بتطبيؽ أدا
 ىػ.1346/1343العاـ الدراسي 
  منهج الدراسة : 

 ,Anderson & Arsenault, 2000الباحث المنيج الوصفي استخدـ
, والذي ييتـ بالدراسة المتعمقة  Case Study(  وبخاصة دراسة الحالة   (100

كميا وكيفيا توصيفا عميقا لمعوامؿ األساسية لمظاىرة موضوع الدراسة وتوصيفيا 
لتحديد أىـ العوامؿ المرتبطة بإحجاـ الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة عف 

مع التركيز عمى المشاركة في انتخابات األندية الطالبية السعودية بالمممكة المتحدة 
ىـ العوامؿ ذات الصمة المباشرة بالسموؾ الطالبي, خاصة العوامؿ )الشخصية, أ

لتفعيؿ مشاركة الطالب في رؤية مقترحة  االجتماعية, التنظيمية(, ثـ تقديـ الثقافية,
 انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة وتقميؿ عوامؿ إحجاميـ .

 مصطمحات الدراسة:
 يمكف عرضيا عمى النحو اآلتي :

  المشاركةParticipation  ىي اشتراؾ الفرد في نشاط اجتماعي أو  :
إسيامو في تحقيؽ أىداؼ الجماعة وتحمؿ المسؤولية ) جامعة الدوؿ 

(. وتعرؼ أيضا بأنيا ذلؾ الجيد التطوعي الذي يبذلو 176,  1724العربية,
الفرد مختارا لتأدية عمؿ محدد يعود بالمنفعة عمى أفراد آخريف سواء كاف 

أـ الجيد إحساسا منو بالمسؤولية االجتماعية واالنتماء تبرعا بالماؿ أـ الوقت 
 (.122, 1771لممجتمع )قاسـ,

بأنيا "الممارسة التطوعية لألنشطة الطالبية المباشرة  إجرائياويعرفيا الباحث 
وغير المباشرة التي يتـ اختيارىا عمى أساس مف الثقافة والوعي لكي يكوف لمطالب 
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, ومف ثـ المشاركة في صنع القرار التربوي تحت دور إيجابي في الحياة الطالبية
 شروط ومناخ تضمف تحقيقيا".

 المشاركة االنتخابيةParticipate  elections ىي عممية تشكؿ األساس :
( وىي أيضا عممية   14,   1884التشريعي لمعممية االنتخابية  )نوير, 

والتصورات والقيـ تتشكؿ مف الثقافة االنتخابية التي تعد نسقا مف المفاىيـ 
, 1811التي يتبناىا الناخب وييتدي بيا في ممارستو االنتخابية )وطفة, 

(. ويمكف تعريفيا إجرائيا بأنيا "المؤشرات لقياس درجة المشاركة اإليجابية 12
في الحياة الطالبية بيدؼ صناعة القرار التربوي في تنظيـ وممارسة األنشطة 

 بجميع أشكاليا الشرعية". المختمفة في التنظيمات الطالبية
 نادي الطالب السعودييفSaudi  Students'  Club:   ىو تنظيـ رسمي

أنشأتو الدولة بالدوؿ التي بيا طالب سعوديوف لمدراسة الجامعية, وىو تابع 
لمممحقيات الثقافية بيذه الدوؿ؛ وذلؾ لمتابعة الطالب وتقديـ كافة المساعدات 

شية الالزمة لدعـ إنجازىـ التربوي واألكاديمي التربوية واألكاديمية والمعي
والعمؿ عمى التغمب عمى كافة العقبات التي تواجييـ وحمايتيـ مف أية 
مؤثرات قد ال يكونوف عمى وعي بيا, ومف الممكف أف تؤدي إلى انحرافيـ أو 

 أ (. 1811) وزارة التعميـ, تعثر مسيرتيـ األكاديمية 
 قة:اإلطار النظري والدراسات الساب

 أوال: اإلطار النظري:
المعرفي والعممي الذي يتـ مف خاللو استعراض  المنطمؽالنظري ىو  اإلطاريعد 

وتمحيص القضايا واألبعاد األساسية التي تتضمنيا مشكمة الدراسة لتحديد العالقات 
واالرتباطات بينيا نظريا, تمييدا لممحاور األساسية لمدراسة الميدانية. وسوؼ يتضمف 

 ىذا اإلطار ما يمي:
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 ألىداؼاألندية الطالبية بالخارج : النشأة وا .1
ِِ وغيرىا  التنظيماتتعد  الطالبية بأشكاليا المختمفة مف اتحادات وروابط ونواِد

أحد المياديف الرئيسة لمتربية الالنظامية لمشباب والتي تعبر عف مفاىيـ وقيـ مثؿ 
الديمقراطية والحرية والمشاركة والمسؤولية وغيرىا. ومف ثـ تعمؿ التنظيمات عمى 

ت تشكيؿ الوعي اإلنساني, واالنخراط في عمميات صنع تييئتيـ لمدخوؿ في عمميا
القرار داخؿ المؤسسات التعميمية أو خارجيا.  وتحديد البنية التنظيمية ليذه التنظيمات 

 -بما تقتضيو مف آليات في الترشيح وما يعقب ذلؾ مف مناقشات وحوارات وبرامج  -
القيـ بما فييا الحرية  إنما ىو عممية تربوية تظير مف خالليا ممارسة بعض أشكاؿ

( وتعد التنظيمات الطالبية مف الناحية 13, 1774واإلرادة واحتراـ اآلخر )فراج,
كاديميا  أالتربوية وسيمة لممارسة السموؾ التربوي داخؿ إطار شرعي مقبوؿ اجتماعيا و

وسياسيا بحكـ  الموائح المنظمة لو ,وما دامت التنظيمات التربوية تؤدي  فعاًل 
ات تربوية فإنيا بالضرورة نتيجة واضحة ألىداؼ تربوية تغطي إشباعات وممارس

الطالب بما يتفؽ مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع كما تشكؿ األىداؼ منطمقا 
سقاطاتو وبطبيعة  لمختمؼ اتجاىات السموؾ اإلنساني ومرتكزا لموعي بمختمؼ تجمياتو وا 

اليات اجتماعية سياسية تربوية معقدة الحاؿ إذا كانت األىداؼ التربوية ىي نتاج فع
)وطفة  االجتماعيومركبة تأخذ مسارىا في لحظات تاريخية حرجة في مسار التطور 

( فإف طبيعة السموؾ اإلنساني واتجاىاتو أيضا مرىونة في 76, 1881واالنصاري,
كثير مف األحياف بدرجة تفاعمو مع المؤثرات الخارجية المحيطة؛ والتي مف أىميا 

ؿ اتصاؿ, ومؤسسات اجتماعية, و روابط واتحادات وأندية, وغيرىا مف مؤسسات وسائ
 المجتمع المدني سواء كانت نظامية أـ غير نظامية.

كما تتشابؾ قضية الحرية تشابكا وثيقا بيف الثقافة والتعميـ, إذ قد تقدـ حركات 
جمدة. وينجـ عف اجتماعية سياسية تسعى إلى اختراؽ الموروثات الثقافية التاريخية المت

ذلؾ أف يستجيب التعميـ ليذه الحركات ليغمب تكويف اإلنساف الفاعؿ عمى المفعوؿ بو  
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وبيذا يكوف التعميـ السند في تأكيد قيـ الحرية في التعميـ والتعمـ , وفي الوقت ذاتو قد 
ع تطغى قيـ الموروثات الثقافية التقميدية وتصبح مف ميمة التعميـ أف يتعامؿ معيا كواق

جدير بالنقد والوعي بالعوامؿ االجتماعية والتاريخية والثقافية واالقتصادية المؤثرة في 
 (.68-17, 1886سموكنا وىويتنا ومستقبمنا ) عمار,

الحالي يشيد تحوالت وتغيرات عميقة واكتشافات عممية  العصرولما كاف 
يدية لموجود التي وتكنولوجية تخطؼ التقاليد وتيدـ القيـ وتصطدـ مع المعايير التقم

والعميقة , وفي  إطار  الشاممةصبحت غير قادرة عمى مواكبة التغيرات االجتماعية أ
تراجعا غير  -في ىذا العصر-ىذه الدائرة تصبح المواجية بيف التقاليد والحداثة 

(. األمر الذي يمقي أعباء ىائمة 22, 1811مسبوؽ عمى المستوى األخالقي )وطفة, 
التربية فيما يتعمؽ بتكويف النشء والشباب لفيـ وممارسة قضايا عمى عاتؽ مؤسسات 

مختمفة وبطرؽ جديدة كالتربية األخالقية, والتربية عمى الحرية والمسؤولية والمشاركة 
 وغيرىا.

وبطبيعة الحاؿ  تعد األخالؽ جزءا ال يتجزأ أو شرطا مف المكونات المركبة 
التربوية والديموقراطية. فيي رىينة  ساتلمممار لألىداؼ وقضايا التربية  وىي ضرورة 

بالخبرات التي تثير اتخاذ القرار المسؤوؿ وتتعمؽ بحؽ الحوار والتساؤؿ وأف ىذه التربية 
 (.18, 1883مدخؿ لمتعبير عف الذات الفاعمة وىدؼ لمديمقراطية الصحيحة ) فريري,

واحتراـ اآلخر قضايا اإلرادة والمشاركة والمسؤولية والحرية  تقع التشابؾوبيذا 
وغيرىا في جوىر الكياف الثقافي ووظيفة أساسية لمؤسسات التربية باعتبار أف ىذه 
القضايا مف مبادئ الوجود اإلنساني لكي يصبح اإلنساف فاعال في صناعة تاريخو 

 االجتماعي والسياسي .
ولذا, فإف تماسؾ أي مجتمع يعزى إلى األنشطة التي يشارؾ فييا,واألىداؼ التي 

المشتركة,والتي تمثؿ جوانب مختمفة مف  القيـفؽ عمى العمؿ مف أجميا,وكذلؾ عمى يت
والروحية يقوي كؿ منيا اآلخر عبر مسار  الماديةالرغبة والعيش معا,وىذه الروابط 
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الزمف,ومف ثـ تصبح تراثا ثقافيا في الذاكرة الفردية والجماعية  يؤدي إلى االنتماء 
 (.68, 1772ف,ومشاعر التماسؾ )ديمور واخرو 

إذًا, يتمثؿ اليدؼ التربوي لمؤسسات التربية في التركيز عمى مستقبؿ المتعمـ لكي 
تتـ خبرة التعمـ بنجاح ,إنيا محاولة لمتنبؤ بما يمكف أف تنتيي إليو المجيودات التربوية 

استبصار سابؽ لمنياية  عمميةالحاضرة أو ما يجب أف تنتيي إلييا في المستقبؿ,إنيا 
لة,في ظؿ الظروؼ الحاضرة؛ وبيذا المعنى يوجو النشاط ويؤثر في الخطوات المأمو 

 (.11, 1888السموكية المؤدية إلييا )الصاوي,
عمى -في مؤسسات اإلعداد-الموازنة بيف تكويف الطالب  قضيةوالواقع, أف 

المستوى األكاديمي وتنمية روح المواطنة والديمقراطية واإلرادة وغيرىا نحو المشاركة في 
ومنيا المممكة العربية  -الحياة العامة مسألة اىتمت بيا الدوؿ عمى المستوى الوطني 

عميـ في مختمؼ المراحؿ التي يقع إيمانا مف القائميف عمى مؤسسات الت -السعودية 
عمى عاتقيا العمؿ عمى تحقيؽ تكويف الطالب في المجاليف األكاديمي واالجتماعي 
والتدريب عمى ممارسة الديمقراطية واالختيار لقراراتيـ كقادة أحيانا وتابعيف أحيانًا 
أخرى, األمر الذي يوفر ليـ فرصًا لتعميؽ روح التعاوف واحتراـ اآلخر وتحمؿ 

 (.134, 1816المسؤولية, وغير ذلؾ مف أنماط السموؾ الديمقراطي )جيدوري,
بالخارج مف النماذج الواقعية لتدريب الطالب  السعوديةوتعد األندية الطالبية 

عمى ممارسة القيـ الديمقراطية مف تعاوف ومشاركة واحتراـ اآلخر واالنتماء والوالء 
) وزارة التعميـ,    نوادي التي تيدؼ إلى لألمة مف خالؿ المشاركة في أنشطة ىذه ال

 (:  21ب , 1811
 التعريؼ بشتى الجوانب الحضارية والتاريخية لممممكة العربية السعودية مف

خالؿ ما تقدمو مف أنشطة وبرامج عممية وثقافية واجتماعية ورياضية 
عالمية سواء فػي الجامعات التي يدرسوف بيا أـ المجتمع المدني فػي المدف  وا 

 التي يسكنوف فييا.



109 

  2016مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                      العذد الرابع والثالثون 

 تقوية الروابط الوطنية بوطننا الكريـ, وتنمية الوالء الوطني مف خالؿ تنظيـ
 نشاطات ولقاءات تخدـ ىذا اليدؼ.

.تعزيز أواصر الترابط االجتماعي بيف السعودييف أثناء فترة االبتعاث 
ي مساعدة المبتعثيف السعودييف الجدد عمى التعرؼ والتأقمـ مع المجتمع المدن

 والمجتمع الطالبي فػي جامعاتيـ.
 مساعدة الطمبة عمى االنفتاح عمى مؤسسات المجتمع األكاديمي والطالبي

بتسجيؿ أنديتيـ داخؿ الجامعات التي يدرسوف بيا وممارسة أنشطتيـ المختمفة 
واليـو الوطني داخؿ تمؾ الجامعات, ودعوة  واحتفاالتيـ بعيدي الفطر واألضحى,

 ـ لحضورىا.أساتذتيـ وزمالئي
والمالحظ أف ىذه األىداؼ إنما تسعى إلى تحقيؽ قيـ تربوية لمطالب تسيـ في 
مواجية اختراؽ الموروث الثقافي المحتمؿ مف ناحية واالنفتاح عمى الجديد والتعامؿ 
معو بروح النقد والوعي مف ناحية أخرى. ولعؿ الحرية والمشاركة والوعي واإلرادة 

ىي جوىر الكياف الثقافي والتربوي لألندية الطالبية.وىدؼ والمسؤولية وغيرىا إنما 
 تربوي لممجتمع.

 أنشطة وبرامج األندية الطالبية: .1
إف أىداؼ األندية الطالبية بالخارج تتسؽ مع البرامج واألنشطة التي يمارسيا 

 (:  21ب, 1811) وزارة التعميـ,  الطالب. ومف برامج وأنشطة األندية الطالبية  ما يمي
 إقامة حفالت دورية فػي بداية كؿ فصؿ دراسي أو فػي نياية العاـ الدراسي

لالحتفاء بالقادميف الجدد مف الطمبة السعودييف, وتكريـ الخريجيف وتحقيؽ 
 التعارؼ بينيـ.

 تنظيـ ورعاية االحتفاؿ بعيدي الفطر واألضحى وأيضا اليوـ الوطني لممممكة
 العربية السعودية.

زيارات ألعضاء النادي وأسرىـ لتوثيؽ أواصر الصمة بينيـ.تنظيـ الرحالت وال 
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 المشاركة فػي المناسبات والميرجانات التي تنظميا الجامعات والمؤسسات
التربوية والثقافية لمتعرؼ عمى حضارات وثقافات الشعوب والدوؿ األخرى, 
والتعاوف مع األندية والجمعيات ذات األىداؼ المماثمة بعد التنسيؽ مع 

 محقية الثقافية.الم
 تقديـ المساعدة األكاديمية وتوجيو الطمبة الجدد فيما يتعمؽ بأمور دراستيـ

 دعما لإلنجاز األكاديمي وترشيدا لمكمفة المادية.
 تقديـ الدعـ لممبتعثيف ومساعدتيـ عمى إنشاء مراكز تعميمية تابعة لألندية

اـ يـو واحد في أجازة نياية الطالبية لتعميـ المغة العربية والتربية اإلسالمية بدو 
 األسبوع لمف يرغب في ذلؾ مف أولياء أمور الطمبة .

 تسجيؿ أسماء مف يرغب مف أبناء المبتعثيف لالختبار بنظاـ المنازؿ في
المنيج السعودي لممرحمة المتوسطة والثانوية وفؽ أنظمة وزارة التعميـ المبمغة 

 دراستيـ وفؽ المنيج السعودي. لمممحقية تسيياًل ألبناء المبتعثيف في إتماـ
وتقـو إدارة الشئوف الثقافية بتسيير أمور أندية الطمبة السعودييف حيث 
تساعدىا في إقامة شتى الفعاليات والنشاطات الثقافية واالجتماعية ضمف محيط 

تاحةالجامعات والمدف البريطانية بغية تقوية الروابط األخوية بيف أبناء الوطف   وا 
ة المواىب واإلبداع وتنمية الذات وتقوية االنتماء لمديف والوطف والقيادة الفرصة لتنمي

بيف الطمبة السعودييف, كما تسعى إدارة الشؤوف الثقافية إلى تعزيز نشاط األندية 
الثقافية واالجتماعية عف طريؽ إقامة المعارض والفعاليات التي تبرز الوجو 

يا العريؽ عمى شتى األصعدة )الممحقية الحضاري لممممكة ومنجزاتيا الحديثة وتاريخ
 (.1811الثقافية السعودية في لندف, 

الثقافية تمثؿ اإلطار العاـ والرؤية  بالممحقيةوعالقتيا  وبرامجووأىداؼ النادي 
التربوية لمفيـو األندية الطالبية بالخارج. وىي عبارة عف منظمات طالبية طوعية 

ودي لمتواصؿ فيما بينيـ ومع زمالئيـ الطمبة تعمؿ عمى تمثيؿ المجتمع الطالبي السع
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مف مختمؼ الجنسيات بالجامعات التي يدرسوف بيا, وكذلؾ بالمجتمع المدني في 
المدينة التي يسكنوف بيا, وتتبع األندية وزارة التعميـ ممثمة في الممحقية الثقافية )وزارة 

الفعالة لمطالب في (. وبيذا المفيـو تتحقؽ المشاركة   24ب ,    1811التعميـ,  
األنشطة المتنوعة وممارستيـ ليا , إنيا تحقؽ أىدافًا تربوية واجتماعية مرغوبة حيث 
إف ىناؾ عالقة قوية بيف مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية في وقت الفراغ مف 

 (.73, 1881ناحية ونمو الشخصية بشكؿ متوازف مف ناحية أخرى )سيؼ, 
والمستقرئ لخبرة التنظيمات الطالبية يرى أف األندية الطالبية كأحد روافد تمؾ 

طوعية تصطبغ بطابع الحرية  أنياالتنظيمات تتضمف عمميات ومفاىيـ كثيرة منيا 
تظير في أغمب األحياف في عمميات المشاركة في صنع واتخاذ القرار وبخاصة في 

النتخابات الطالبية أحد المؤشرات عمميات االنتخابات والتصويت ,حيث تعتبر ا
الدالة عمى مستوى المشاركة المدنية لمشباب كونيا مف أبرز أشكاليا وأىميا,فقد 
أظيرت الدراسات أىميتيا في بناء مفيوـ الذات لدى الشباب وتحديد مستوى 
مشاركتيـ االجتماعية وكذلؾ تقبميـ لمتعددية بمختمؼ أشكاليا )العجمي 

 (.37-32, 1811وآخروف,
التعميـ لـ تعد تقؼ عند حدود التعميـ والتدريب  مؤسساتو الدراسة الجامعية في 

فحسب بؿ امتدت لتشمؿ أعماؿ البحث والتفكير واإلسياـ الفعاؿ في متطمبات النماء 
واالنتماء والتحديث والتطوير, وىي أيضا لـ تعد محصورة في العمؿ األكاديمي بؿ 

ا اإلدارية بدأت تسيـ في نقؿ المجتمعات إلى النيوض مف خالؿ كوادرىا وقيادتي
والعممية. وبطبيعة الحاؿ ال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ ىيئات ريادية تنظيمية واجتماعية 
وثقافية  وفنية مؤطرة في نظـ وروابط أو مؤسسات كالجمعيات واالتحادات واألندية 
الطالبية, يكوف دورىا بمثابة الدور المكمؿ لمعممية التعميمية بتركيزىا عمى الجوانب 

 ( 21-28, 1882واإلبداعية, والقيادية عند الطالب )أندراوس,  االجتماعية
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والروابط واالتحادات يتدرب ويتعمـ الشباب السموؾ  المؤسساتومف خالؿ ىذه 
مف قدرات اإلنساف والتعرؼ  اإليجابيةاالنتخابي, والذي يساعد عمى تحقيؽ الجوانب 

بارىا أىـ معالـ عمى العالقة بيف مفيوـ المواطنة وموضوع االنتخابات باعت
الديمقراطية وىي أساس المشاركة الفعمية في عممية صنع القرار ) الجميفي, 

1818 ,41. ) 
الالنظامي بعدا ميمًا في التدريب والممارسات  التعميـوبيذا تضيؼ مؤسسات 

االجتماعية لدى الطالب وتمعب دورا في الحياة العامة ومنيا تعمـ السموؾ 
 االنتخابي.

 دراسة السموؾ االنتخابي:اتجاىات  .4
أدت المالحظة المنيجية السابقة إلى قياـ باحثي التربية واالجتماع بدراسة 
العوامؿ االجتماعية المؤثرة في الثقافة والسموؾ االنتخابي لمجماعات اإلنسانية 

عمى ىذا السموؾ مثؿ:  تؤثروبخاصة نسؽ العوامؿ والمتغيرات السوسيولوجية التي 
عية, والعمر, والمينة, والنوع والمستوى التعميمي والثقافي, والمستوى الطبقة االجتما

االنضماـ إلى جماعات ضغط أو مصالح وغيرىا. و االجتماعي, والمناخ االنتخابي, 
ولعؿ ىذا التنوع في االتجاه, أثمر عف وجود اتجاىات لدراسة السموؾ االنتخابي 

 (:18, 1811منيا )وطفة, 
ذي يدرس السموؾ االنتخابي في دائرة العالقة بيف الفرد االتجػاه البنيوي : وال

والبناء االجتماعي, حيث يتـ رصد العالقة القائمة بيف المشاركة مف جية 
وبيف متغيرات الطبقة االجتماعية والمغة الوطنية, والديف, والعرؽ, والطائفة, 

 والقبيمة مف جية أخرى.
شاركة ببعض السمات البيئية االتجػاه األيكولوجي : والذي يربط أنماط الم

 األساسية المميزة لممنطقة الجغرافية )الحي, الدائرة االنتخابية(.
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 االتجاه السيكولوجي: والذي يدرس السموؾ االنتخابي وفقًا لمتغيرات الميوؿ أو
االتجاىات النفسية ومشاعر الرضا والقبوؿ والرفض لمناخبيف, وغير ذلؾ مف 

 مسموؾ االنتخابي.المحددات النفسية الحاكمة ل
 االتجاه التربوي : والذي يركز عمى السموؾ االنتخابي في دائرة المؤسسات التعميمية

( وىناؾ مف يعالجو مف خالؿ مفاىيـ الوعي والمشاركة 1886,)اسكاروس
 (.1774&  فراج, 1771)الخميسي,  

الوطني أـ وبطبيعة الحاؿ يمكف القوؿ إف العممية االنتخابية سواء عمى المستوى 
عمى مستوى الجمعيات أـ عمى مستوى المؤسسات التربوية والتعميمية تشكؿ موضوعا 
محوريا ومركزيا مف موضوعات األصوؿ االجتماعية والسياسية لمتربية, ألنيا تبحث 
بالضرورة في المالمح العامة لمحياة السياسية لممجتمع في لحظة تاريخية معينة 

ىذه األىمية التربوية والسياسية في األوساط الطالبية إال ومشاركة الطالب نحوىا ورغـ 
أنيا يكتنفيا العديد مف التحديات الخاصة ببرامج المرشحيف ومدى اقتناع الطالب بيا 

(. وىو ما ساعد عمى ظيور نظريات كثيرة ومتعددة    37,  1886)اإلسكندراني,
ع ذلؾ يشير البعض إلى تفسر السموؾ االنتخابي بحسب المجاؿ الذي ينتمي إليو, وم

صعوبة فيـ السموؾ االنتخابي باالعتماد عمى الجوانب النظرية فقط وأف الفيـ المتكامؿ 
يتطمب إجراء دراسات ميدانية عنو في مجاالت عمـ االجتماع, والتربية وعمـ 

 (.141-141, 1818النفس)االعرجي, 
ممو مف عمميات ومجمؿ القوؿ أنو يمكف النظر إلى السموؾ االنتخابي وما يتخ

عمى أنو مدخؿ حاكـ في عمـ اجتماع التربية وال  وتربويةبنيوية وأيكموجية وسيكولوجية 
سيما مجاؿ التربية السياسية,.وأف التفكير في فيـ السموؾ االنتخابي لدى الطالب تحت 
أي ظروؼ تاريخية أو اجتماعية أو سياسية يجب النظر إليو في إطار مف تكامؿ 

ظري مف جية والتطبيؽ الممي مف جية أخرى حتى يمكف تحقيؽ الفيـ االستيعاب الن
 والتفسير والتحميؿ والتنبؤ ووضع الحموؿ المناسبة لمظاىرة الطالبية.
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 آلية المشاركة االنتخابية لمطالب: .3
االنتخابية الطالبية لألندية, وىي كما يمي ) الممحقية  العمميةىناؾ آلية لتنظيـ 

 (:  1811ي لندف,الثقافية السعودية ف
الممحقية الثقافية   تتـ عممية التصويت عبر المشاركة اإللكترونية في موقع

 عمى اإلنترنت.
 تتـ إجراءات االنتخابات مف خالؿ أرقاـ السجالت المدنية لألعضاء المسجميف

في النادي مع ضرورة مراعاة التنظيمات واإلرشادات المتعمقة بالنواحي التقنية 
 االنتخابات, التي يتـ اإلعالف عنيا.لبرنامج 

.تحتفظ الممحقية الثقافية بنسخة مف نتائج االنتخاب لمعودة إلييا عند الحاجة  
 ولممارسة الحؽ االنتخابي لمطالب يجب أف يستوفي الشروط التالية )الممحقية

 (:1811الثقافية السعودية في لندف, 
 يسمح بتعديؿ التصويت أو يحؽ التصويت لألعضاء المسجميف مرة واحدة وال

 حذفو خالؿ فترة االنتخابات.
 ال يتيح نظاـ االنتخابات اإللكتروني إمكانية التصويت لغير المسجميف

  كأعضاء في النادي وال لممرشحيف مف خارج محيط إشراؼ النادي.
ويتكوف مجمس األمناء لألندية مف سفير خادـ الحرميف الشريفيف رئيسًا 

الدولة المضيفة نائبًا لمرئيس, وأحد أعضاء الممحقية الثقافية  والممحؽ الثقافي في
أمينًا لممجمس, والممحؽ الديني, والممحؽ اإلعالمي بالسفارة, ومدير األكاديمية 
السعودية في تمؾ الدولة وثالثة مف الطالب ممثميف لألندية. ويشكؿ المجمس بقرار 

        ة بالتنسيؽ مع وزارة التعميـمف سفير خادـ الحرميف الشريفيف في الدولة المضيف
 (.  1811) الممحقية الثقافية السعودية في لندف , 

السموؾ االنتخابي في األدبيات التربوية واالجتماعية,  مالمحىذه بعض 
ومالمح طبيعة األندية الطالبية وشروطيا, وبطبيعة الحاؿ فإف الدراسة الراىنة ال 
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فيـ السموؾ االنتخابي لمطمبة.ولكنيا تحاوؿ  تعتمد عمى الجوانب النظرية فقط في
المزاوجة بيف الجانبيف النظري والتطبيؽ الميداني قناعة مف الباحث واستنادًا إلى ما 
أشارت إليو بعض الدراسات مف وجود صعوبة في فيـ السموؾ االنتخابي عمى 

 المستوى النظري فقط ما لـ تتضمف الدراسة جانبًا ميدانيًا.
 اسات السابقة ثانيًا: الدر 

 2015 ,دراسة  بروكس  وآخروف  ) et al.  Brooks)  ىدفت إلى التعرؼ
عمى الدور المتغير التحادات الطالب داخؿ التعميـ العالي. وكاف مف أىـ ما 
دارة  توصمت إليو مف نتائج ظيور عالقات أكثر تعاونية بيف اتحاد الطالب وا 
سياميا في المشاركة السياسية لمطالب ومشاركتيـ  مؤسسات التعميـ العالي وا 

 .العالي الفاعمة في إدارة مؤسسات التعميـ
( 2014دراسة  شكر Shukur, ىدفت إلى تصميـ نموذج لمتصويت )

بالياتؼ الجواؿ لتعزيز مشاركة جميع الطالب في انتخابات اختيار ممثمييـ 
في الجامعات العراقية, وكاف مف أىـ نتائجيا أف التصويت بالياتؼ الجواؿ 

 عالف النتائج يخفض تكاليؼ إدارة االنتخابات الطالبية ويحسف دقة  وسرعة إ
( 2014 ,دراسة بونافنشر  ومونيكا  Bonaventure & Monica  ) ىدفت

تأميف نظاـ إلكتروني لمتصويت في انتخابات اتحادات الطالب في إلى 
مؤسسات التعميـ العالي النيجيرية. وكاف مف أىـ نتائجيا أف التصويت 

د مف اإللكتروني يساعد عمى تحسيف جميع  األنشطة االنتخابية ويح
 المخالفات والممارسات الخاطئة في االنتخابات الطالبية.

 دراسة تيوه  وآخروفTeoh et al. , 2013) ) التعرؼ عمى ىدفت إلى
خصائص المشاركة الطالبية بالجامعات في إحدى الجامعات الحكومية 
الماليزية والكشؼ عف مدى وجود فروؽ في مستوى المشاركة يعزى لمتغيرات 
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وى الدراسي. وكاف مف أىـ نتائجيا أف مستوى مشاركة الطالب النوع والمست
في األنشطة الطالبية أعمى مف المتوسط كما أنو ال توجد فروؽ في استجابات 
العينة تعزى لمتغير المستوى الدراسي وتوجد فروؽ في المشاركة بيف الذكور 

 واإلناث لصالح اإلناث.    
( 1811دراسة العجمي  وآخروف)  التعرؼ عمى أسباب عزوؼ ىدفت إلى

طمبة بعض كميات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب عف المشاركة في 
االنتخابات الطالبية, وكاف مف أىـ نتائجيا عدـ وجود وعي ومعمومات لدى 
الطالب عف المرشحيف والقوائـ الطالبية واالنتخابات الطالبية بشكؿ عاـ  كما 

ة الفعاليات واألنشطة المرغوب فييا مف قبؿ ال توفر البرامج االنتخابي
 الطالب, باإلضافة إلى عدـ مناسبة توقيت االنتخابات لمطالب.

( 1811دراسة الغانـ وآخروف)  الكشؼ عف أثر بعض المتغيرات ىدفت إلى
المرتبطة بطبيعة الندوات االنتخابية عمى سموؾ الناخبيف والتعرؼ عمى طبيعة 

ورىا أفراد العينة والكشؼ عف طبيعة المشاعر الندوات التي يحرص عمى حض
والسموكيات التي تولدىا تمؾ الندوات االنتخابية. وكاف مف أىـ نتائجيا  أىمية 
حضور الندوات االنتخابية ومتابعتيا مع وجود تفاوت لدى أفراد العينة مف 
حيث الجنس والعمر والجذور االجتماعية, وتفاوت مف حيث مدى طبيعة 

 سموكيات التي تولدىا ىذه الندوات.المشاعر وال
( ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الجمعيات 1882دراسة أندراوس )

واألندية الطالبية في تنمية ثقافة الطمبة في الكميات الجامعية التابعة لجامعة 
البمقاء التطبيقية في محافظة إربد, وكاف مف أىـ نتائجيا أف ىناؾ غموضا 

ت الطالبية وآلية تشكيميا وأسموب عمميا لدى كثير مف يكتنؼ فكرة الجمعيا
 الطالب.
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( ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات الطالب 1886دراسة إسكندراني )
نحو االتحادات الطالبية في الجامعات المصرية. وكاف مف أىـ نتائجيا أف 
ـ الطالب يروف عدـ االستفادة مف االتحادات الطالبية لضعؼ نشاطاتيا وعد

قدرتيا عمى تمبية رغبات الطالب نظرا لمقيود التنظيمية والمالية التي يتعرض 
 ليا االتحاد فضال عف الرقابة التي تحدد نشاط الطالب.

( 1881دراسة سيؼ)  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع المشاركة
في المجاالت المختمفة. وكاف مف أىـ نتائجيا  الجامعةاالجتماعية لطالب 

إلقباؿ وانخفاض مشاركة الطالب في االنتخابات الطالبية, وكاف مف ضعؼ ا
أىـ أسباب العزوؼ عف المشاركة في تصويت االنتخابات ىو عدـ معرفتيـ 
بالمرشحيف وعدـ الثقة في اإلدارة وعدـ توفر الوقت الكافي وأف االنتخابات 

 واالتحادات الطالبية ال تعبر عف الطالب وال تخدـ مصالحيـ.
بحث أسباب عزوؼ طمبة جامعة الكويت ىدفت إلى ( 1881الدعيج ) دراسة

عف ممارسة األنشطة الطالبية المتاحة ليـ بالجامعة والكشؼ عف أىـ 
األسباب المعيقة لمطمبة لالستفادة مف األنشطة الطالبية. وكاف مف أىـ النتائج 
يا التي توصمت إلييا عدـ معرفة الطالب بمواعيد األنشطة وأماكف ممارست

وخوؼ الطالب مف التأخر الدراسي بسبب االنشغاؿ باألنشطة وعدـ جدية 
 المشرفيف عمى األنشطة وقصور بعض اإلمكانيات الالزمة لمزاولة األنشطة.

( 1771دراسة يونس)  ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى المعوقات التي تؤدي
ت الطالبية إلى عزوؼ الطالب عف المشاركة اإليجابية في انتخابات االتحادا

بالجامعات المصرية. وكاف مف أىـ نتائجيا عدـ االقتناع بالمرشحيف  وعدـ 
إسياـ االتحادات الطالبية في حؿ مشكالت الطالب بشكؿ جدي و عدـ 

 وضوح الدور المتوقع ألعضاء االتحاد .
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( 1727دراسة فتوح)  التعرؼ عمى درجة إلماـ الطالب أعضاء ىدفت إلى
بأىداؼ ىذه االتحادات ووعي األخصائييف االجتماعييف االتحادات الطالبية 

بمسؤولياتيـ داخؿ ىذه االتحادات. وكاف مف أىـ نتائجيا وجود اتفاؽ في 
إدراؾ الطالب لعناصر ومكونات أىداؼ العمؿ, كما أف ىناؾ اتفاقًا عمى 

 مسؤوليات األخصائي االجتماعي العامؿ مع االتحادات الطالبية.
 الدراسات السابقة: التعميق العام عمى 
بيف عنواف الدراسة الحالية وعناويف الدراسات السابقة, كما  واضحىناؾ اختالؼ 

يتضح نفس االختالؼ أيضًا بيف أىداؼ وبنية الدراسة الحالية والدراسات السابقة, ومع 
ذلؾ, فيناؾ قاسـ مشترؾ بيف الدراسة الحالية وبعض الدراسات السابقة التي وردت, 

 ولعؿ أىـ تمؾ القواسـ ما يمي: 
اتفاقيا مع الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع المشاركات الطالبية. مثؿ .1

(  والعجمي وآخروف  (Teoh et al. , 2013دراسة تيوه  وآخروف   
 ( .1771( و يونس )1881( والدعيج )1881( و سيؼ )1811)

تشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع االتحادات .1
( و et al. Brooks (2015 ,ية, مثؿ دراسة   بروكس  وآخروف الطالب
 Bonaventure  2014 ,( وبونافنشر  ومونيكا ),Shukur 2014شكر )

& Monica ( و العجمي وآخروف  )و 1811(   والغانـ وآخروف )1811  )
(  و يونس 1881(  و سيؼ )1886( و إسكندراني )1882أندراوس )

 (.1727(  و فتوح )1771)
ستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بعض إجراءاتيا الميدانية ا.4

  الدراسة )االستبانة(. وبخاصة في بناء أداة



119 

  2016مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                      العذد الرابع والثالثون 

مما تقدـ إال أف الدراسة الحالية تميزت عف الدراسات السابقة في  الرغـوعمى  
 بعض النقاط منيا:

 والثقافية واالجتماعية العوامؿ الشخصية أنيا مف الدراسات التي تبحث حوؿ
والتنظيمية التي تؤدي إلى إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات األندية 

 الطالبية السعودية بالخارج.
 عوامؿ إحجاـ التي تناولت  –في حدود عمـ الباحث -أنيا الدراسة الوحيدة

الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة 
 .المتحدة

 أنيا تتـ في المممكة المتحدة, باعتبار أنيا دولة يمكف اتخاذىا نموذجا
 الستخالص بعض النقاط منو كموجيات عامة في البمداف األخرى .

بالمممكة المتحدة عف  الطالبولمتأكد مف العوامؿ الكامنة وراء إحجاـ 
لدراسة في المشاركة في انتخابات األندية الطالبية السعودية,.وبمراجعة أدبيات ا

إطارىا النظري فإنو مف الطبيعي أف تتجو الدراسة الراىنة إلى تطبيؽ أداتيا لمكشؼ 
 عف تمؾ العوامؿ ميدانيا.

 الدراسة الميدانية:
 أىداؼ الدراسة الميدانية:

 أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب تحديد
 السعودييف بالمممكة المتحدة  .

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة عينة  التعرؼ عمى ما إذا كانت
الدراسة في متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب 
عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة تعزى 

 لمتغير النوع .
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لة إحصائية في استجابة عينة توجد فروؽ ذات دال التعرؼ عمى ما إذا كانت
الدراسة في متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب 
عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة تعزى 

 لمتغير الحالة االجتماعية .
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة عينة التعرؼ عمى ما إذا كانت 

الدراسة في متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب 
عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة تعزى 

 لمتغير المجاؿ الدراسي .
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة عينة  التعرؼ عمى ما إذا كانت

نة الدراسة في أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب الدراسة في متوسطات استجابة عي
عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة تعزى 

 لمتغير  وضع الدارس .
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابة عينة  التعرؼ عمى ما إذا كانت

الب الدراسة في متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ عوامؿ إحجاـ الط
عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة تعزى 

 لمتغير المرحمة الدراسية الحالية .
 مجتمع الـدراسة 

كانت الخطوة األولى في عممية اختيار العينة ىي تحديد المجتمع األصمي 
ددىـ والذي يتمثؿ في الطالب والطالبات الدارسيف بالمممكة المتحدة والبالغ ع

 .( 1816( طالبًا وطالبة وفؽ آخر إحصائية صادرة ) وزارة التعميـ ,13132)
 عينة الدراسة وخصائصيا:
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دراسة المجتمع األصمي بأكممو كانت الخطوة الثانية  الصعبلما كاف مف 
اختيار عينة عشوائية عبر  وسيمة التواصؿ االجتماعي "تويتر" وحددت فترة زمنية 

 1182لمدة شير مف تاريخ نشرىا عمى "تويتر"  وبمغ عدد االستجابات المناسبة  
 .طالب والطالباتاستجابة لم

التواصؿ االجتماعي"تويتر", و تـ عرض إلكترونيا عبر أداة  تطبيقياو قد تـ 
 السؤاؿ التالي  قبؿ عرض االستبانة عمى عينة الدراسة, و ىو : 

ىؿ شاركت في االنتخابات الماضية لنادي الطالب السعودييف : نعـ )     (  
 ال  )    (  .

 و كانت النتيجة كما بالجدوؿ التالي :
 (  1جدوؿ ) 

حوؿ المشاركة في تصويت االنتخابات الماضية  يوضح التكرارات و النسب المئوية 
 لنادي الطالب السعودييف

ىؿ شاركت في 
تصويت 

االنتخابات 
الماضية لنادي 

الطالب 
 السعودييف؟

 اإلجمالي ال نعـ
 % ت % ت % ت

411 11.24 276 33.13 1182 188 

و قد تـ عرض االستبانة عمى الطالب الذيف أجابوا  بػ ) ال ( البالغ عددىـ ) 
والجدوؿ التالي يوضح خصائص أفراد % ,   33.13( بنسبة مئوية قدرىا 276

 عمى النحو التالي:) يمثموف عينة الدراسة (  ىذه العينة
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 (4جدوؿ )
 المئوية لياتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة و النسبة 

 التكػرار متغيػرات الػدراسػة ـ
النسبػة 
 المئػوية

 النوع 1
 13.88 323 ذكر
 36.88 311 أنثى

 الحالة االجتماعية 1
 38.38 641 متزوج
 17.68 161 أعزب

 مجاؿ الدراسة 4
 43.18 441 أدبى
 61.78 163 عممي

 وضع الدارس 3
 71.38 212 مبتعث

 3.68 62 عمى حسابو الخاص

 المرحمة الدراسية الحالية 1

 18.28 73 لغة
 2.78 28 بكالوريوس
 34.88 421 ماجستير
 43.48 443 دكتوراه

طالبًا   323يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عدد الطالب مف الذكور بمغ  
طالبة  311%(, أما عدد الطالبات مف اإلناث فبمغ عددىف 13بنسبة مئوية )
طالبًا  641% (.  كما أف عدد الطالب المتزوجيف بمغ   36بنسبة مئوية ) 

و طالبة بنسبة  طالباً  161% (, أما عدد العزاب بمغ   38.3وطالبة بنسبة مئوية )
  414% (.كما أف عدد الطالب مف ذوى المجاالت األدبية بمغ   17.6مئوية ) 

% (, أما عدد الطالب مف ذوى المجاالت العممية فبمغ   43.1طالبًا بنسبة مئوية )
%(.  كما جاءت نسبة عدد الطالب 61.7طالبًا وطالبة بنسبة مئوية ) 163
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طالبًا وطالبة مف إجمالي العينة,  212اقع %( بو 71.3والطالبات المبتعثيف  )
طالبًا وطالبة . وأف  62%( بواقع 3.6وبمغت نسبة الطالب عمى حسابيـ الخاص )

طالبًا وطالبة بنسبة  73عدد الطالب والطالبات الذيف يدرسوف المغة حاليًا بمغ 
 % (, أما عدد الطالب والطالبات الذيف يدرسوف البكالوريوس فبمغ 18.2مئوية )

%(, و عدد الطالب والطالبات الذيف يدرسوف 2.7طالبًا وطالبة بنسبة مئوية ) 28
%(, في حيف جاءت نسبة 34طالبًا وطالبة بنسبة مئوية )  421الماجستير بمغ  

 طالبًا وطالبة  443%( وعددىـ 43.4الطالب والطالبات الذيف يدرسوف الدكتوراه )
 أداة الدراســة:

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى تصميـ استبانة لتحديد أىـ عوامؿ إحجاـ 
 الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة.  

 خطوات بناء االستبانة:
عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في انتخابات تمت االستعانة ببعض .1

دبيات التربوية وبعض الدراسات األ في ضوء ما جاء في أندية الطالب
 .السابقة  التي عرضت في الدراسة الحالية

 .عوامؿ شخصية وثقافية واجتماعية وتنظيميةتمؾ العوامؿ إلى  تصنيؼتـ .1
وصياغة مفردات كؿ محور عمى حدة في صورة عبارات بسيطة  تحديدتـ .4

 .الستبانةوواضحة ومناسبة لعينة الدراسة, وعمؿ الصورة األولية ل
في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة التربية وعمـ  االستبانةتـ عرض .3

النفس , الستطالع آرائيـ واالستفادة مف خبراتيـ ومالحظاتيـ حوؿ بنود 
 . الستبانةا
% , وبناًء عمى ذلؾ 78تـ حذؼ المفردات التي تقؿ نسبة االتفاؽ عمييا عف .1

 كموف مف مالحظات.في ضوء ما أبداه المح الستبانةتـ تعديؿ ا
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الطالب استطالعية لتطبيؽ االستبانة عمى عينة مف  بدراسة القياـتـ .6
 , وذلؾ لحساب صدؽ االستبانة وثباتيا.  السعودييف الدارسيف بالمممكة المتحدة

 صــدق االستبانة
 تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة بالطرؽ التالية :

 الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي 
 لممحوروالدرجة الكمية  العبارةتـ حسابو عف طريؽ إيجاد معامؿ االرتباط بيف 

الذي تنتمي إليو, وكذلؾ ارتباطيا بالدرجة الكمية لالستبانة. والجدوؿ التالي يوضح 
المعامالت: ىذه
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 ( 3جدوؿ )
 االستبانةلمحاور يوضح صدؽ االتساؽ الداخمي 

 المفردة

معامؿ االرتباط 
بالدرجة الكمية 

العوامؿ لمحور 
 الشخصية

معامؿ 
االرتباط 

بالدرجة الكمية 
 لألداة

 المفردة

معامؿ االرتباط 
بالدرجة الكمية 

العوامؿ لمحور 
 الثقافية

معامؿ االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لألداة
 المفردة

معامؿ 
االرتباط 

بالدرجة الكمية 
العوامؿ لمحور 

 االجتماعية

معامؿ 
االرتباط 

بالدرجة الكمية 
 لألداة

 المفردة

معامؿ االرتباط 
بالدرجة الكمية 

العوامؿ لمحور 
 التنظيمية

ؿ معام
االرتباط 

بالدرجة الكمية 
 لألداة

1 8.21** 8.31** 2 8.23** 8.31** 11 8.61** 8.68** 11 8.36** 8.42** 
1 8.31** 8.67** 7 8.32** 8.33** 16 8.62** 8.63** 14 8.12** 8.34** 
4 8.36** 8.63** 18 8.31** 8.61** 13 8.37** 8.34** 13 8.63** 8.41** 
3 **8.38 8.13** 11 8.67** 8.68** 12 8.21** 8.61** 11 8.31** 8.12** 
1 8.21** 8.63** 11 8.31** 8.31** 17 8.26** 8.33** 16 8.33** 8.31** 
6 8.33** 8.13** 14 8.36** 8.32** 18 8.21** 8.37** 13 8.31** 8.33** 
3 8.61** 8.61** 13 8.33** 8.66** 11 8.36** 8.63** 12 8.34** 8.61** 
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االستبانة دالة عند  محاورأف عبارات جميع   السابؽيتضح مف الجدوؿ 
 ( مما يوضح صدؽ االتساؽ الداخمي لعبارات االستبانة.8.81مستوى )

كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف المحاور والدرجة الكمية لألداة, والجدوؿ 
 التالي يوضح ىذه المعامالت :

 (1جدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف المحاور والدرجة الكمية لالستبانة

 االرتباط بالدرجة الكمية معامؿ المحور
 **8.21 العوامؿ الشخصية
 **8.78 العوامؿ الثقافية

 **8.78 العوامؿ االجتماعية
 **8.38 العوامؿ التنظيمية

 8.81** داؿ عند                

السابؽ أف المحاور تتسؽ مع االستبانة ككؿ حيث تتراوح  الجدوؿويتضح مف 
( مما 8.81) ( وجميعيا دالة عند مستوى8.78- 8.38معامالت االرتباط بيف )

 يشير إلى وجود اتساؽ بيف جميع محاور االستبانة, وأنو بوجو عاـ صادؽ في
 قياس ما وضع لقياسو.

)صدؽ المقارنة الطرفية )الصدؽ التميزي 
          والصدؽ التميزي يقصد بو قدرة االستبانة عمى المقارنة بيف الفئة العميا

%( مف أفراد العينة 11الدنيا )أقؿ مف  والفئةف أفراد العينة %( م11) أعمى مف 
عمى محاور االستبانة والمجموع الكمى لالستبانة, والجدوؿ التالي يوضح ىذه 

 المقارنة:
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 (6جدوؿ )
 الصدؽ التميزي  لالستبانة بيف أفراد العينة في محاور االستبانة

المتوسط  العدد المجموعة المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

العوامؿ 
 الشخصية

 4.43 12.64 113 الفئة الدنيا
41.73 

دالة عند 
مستوى 
 4.47 48.86 113 الفئة العميا 8.81

العوامؿ 
 الثقافية

 4.23 13.73 113 الفئة الدنيا
42.86 

دالة عند 
مستوى 
 4.16 48.21 113 الفئة العميا 8.81

العوامؿ 
 االجتماعية

 4.13 17.33 113 الفئة الدنيا
31.13 

دالة عند 
مستوى 
 1.71 41.24 113 الفئة العميا 8.81

العوامؿ 
 التنظيمية

 3.17 18.22 113 الفئة الدنيا
16.11 

دالة عند 
مستوى 
 3.13 13.68 113 الفئة العميا 8.81

 الدرجة الكمية
 18.42 36.22 113 الفئة الدنيا

11.81 
عند  دالة

مستوى 
 6.76 118.41 113 الفئة العميا 8.81

,  8.81السابؽ  أف جميع قيـ "ت" دالة إحصائيًا عند مستوى  الجدوؿيتضح مف 
مما يدلؿ عمى الصدؽ التمييزي لمحاور االستبانة واالستبانة ككؿ, وىو ما يؤكد 

 صالحيتيا لمتطبيؽ.
 ثبات االستبانة:

كرونباخ ألفا لمحاور االستبانة بطريقة بحساب ثبات االستبانة  الباحثقاـ 
 والجدوؿ التالي يوضح معامالت الثبات:واالستبانة ككؿ, 
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 (3جدوؿ )
 معامؿ االتساؽ الداخمي) كرونباخ ألفا( كمؤشر لمثبات لكؿ مف

 محاور االستبانة  و االستبانة ككؿ 

 عدد البنود المحور
 معامؿ

 كرونباخ ألفا
 8.21 3 العوامؿ الشخصية
 8.23 3 العوامؿ الثقافية

 8.22 3 العوامؿ االجتماعية
 8.37 3 العوامؿ التنظيمية
 8.74 12 االستبانة ككؿ

السابؽ أف جميع معامالت الثبات مرتفعة مما يؤكد ثبات  الجدوؿيتضح مف 
األداة ألفا كرونباخ, و بذلؾ فإف قيـ معامالت  االستبانة وذلؾ بسبب ارتفاع

 المستخدمة تتميز بالصدؽ والثبات ويمكف استخداميا عمميًا.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 – 4 – 1 - 1تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي, حيث أعطيت درجات )
أوافؽ -أوافؽ  -صحيح لحد ما –ال أوافؽ –( لالستجابات )ال أوافؽ بشدة 1 - 3

صائية التي تتناسب مع طبيعة الدراسة لمتحقؽ بشدة(, وتـ استخداـ األساليب اإلح
(, وذلؾ عمى SPSSمف فروضيا باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

 النحو اآلتي:
استخداـ التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات .1

ب المعيارية لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ لمتعرؼ عمى أىـ عوامؿ إحجاـ الطال
عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة 
ولموصوؿ إلى بيانات وصفية, وصنفت تقديرات الطالب والطالبات إلى ثالثة 
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(  1إلى  4.62مستويات بحيث إذا كاف  المتوسط الحسابي لمعبارة بيف  )
 1نت بيف )( يكوف متوسطًا, و إذا كا 4.63إلى  1.43يكوف مرتفعًا, ومف )

الفترة المستخدمة ىنا ىي  ويالحظ أف طوؿ ( يكوف منخفضًا.1.44إلى 
, وقد تـ حساب معيار الحكـ عمى قيـ المتوسطات 1.44( أي حوالي 3/4)

 الحسابية  وفؽ المعادلة اآلتية:
 
 

المتعمؽ بمتغير  السؤاؿ الثاني لإلجابة عف   t-testاستخداـ اختبار " ت " .1
الحالة االجتماعية, والسؤاؿ الرابع المتعمؽ الثالث  المتعمؽ بمتغير  السؤاؿو النوع, 

 . بمتغير مجاؿ الدراسة, والسؤاؿ الخامس المتعمؽ بمتغير وضع الدارس 
لإلجابة عف السؤاؿ  (One-Way ANOVA)استخداـ تحميؿ التبايف األحادي .4

 المتعمؽ بمتغير المرحمة الدراسية الحالية . السادس
 استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبانة..3
 التجزئة النصفية لسبيرماف براوف لحساب ثبات االستبانة..1
 استخداـ معامؿ االرتباط لبيرسوف لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي..6

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 نتائج السؤال األول:

السؤاؿ عمى ما يمي : ما أىـ عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في نص 
 انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة ؟

التكرارات والنسب المئوية, والمتوسطات  عف ىذا السؤاؿ تـ حساب لإلجابة
الحسابية وترتيب العبارات الستجابات العينة ككؿ في كؿ محور مف المحاور 
األربعة التي تـ تصنيفيا إلى  شخصية  وثقافية واجتماعية وتنظيمية عمى النحو 
اآلتي :

tاستخداـ اختبار " ت "  test " استخداـ اختبار " تtest " السؤاؿ الثاني لإلجابة عف استخداـ اختبار " ت

ÿالدرجة الدنيا –الدرجة العليا 

عدد فرتات االستجابة    
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 العوامؿ الشخصية: -1
 ( 2جدوؿ ) 

 العوامؿ الشخصيةفي  محور ية و االنحرافات المعيارية الحساب اتالتكرارات و النسب المئوية و المتوسط
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 % ت % ت % ت % ت % ت العػػػػػػػػػػػػػػػبارة
 مرتفع 4 1.87 4.21 43.42 482 12.14 111 14.33 118 11.18 111 1.16 13 أشعر بعدـ وجود فائدة تذكر منيا. 1
 مرتفع 3 1.81 4.28 16.16 142 38.64 463 11.22 176 3.21 38 4.14 12 ال أقتنع بأفكار بعض المرشحيف. 1

4 
أرى أف بعض المرشحيف ال يحققوف 

 رغباتي نحو النادي.
 مرتفع 1 1.81 4.22 17.67 166 38.64 463 18.41 121 6.11 16 4.14 12

3 
ليس لدي أصدقاء  مف بيف 

 المرشحيف.
 متوسط 3 1.12 4.13 18.73 72 43.18 446 12.31 162 14.33 118 7.42 23

 متوسط 6 1.18 4.17 7.42 23 41.73 411 16.16 142 18.41 121 3.21 38 ال أىـت باألعماؿ التطوعية. 1

6 
أفضِّؿ التركيز في الدراسة عف 

 المشاركة في االنتخابات.
 مرتفع 1 1.88 4.23 12.14 111 38.64 463 11.22 176 6.11 16 4.14 12

 متوسط 1 1.84 4.31 11.64 138 43.42 482 43.42 482 18.73 72 3.67 31 أفضِّؿ العزلة عف المشاركة في ىذه األنشطة. 3
 متوسط  1.86 4.17           المحور ككؿ 
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أف محور العوامؿ الشخصية بشكؿ عاـ ىو بمستوى متوسط,  الدراسةترى عينة 
( و ىو مستوى متوسط, حيث اشتمؿ  4.17إذ بمغ المتوسط الحسابي لممحور ككؿ ) 

( , 4.13( و )  4.22عبارات تراوحت المتوسطات الحسابية ليا بيف )  3عمى 
رى أف ( " أ 4وكانت أعمى أربع عبارات  وردت بمستوى مرتفع ىي العبارة رقـ ) 

وىذا يشير إلى ( 4.22بعض المرشحيف ال يحققوف رغباتي نحو النادي"  ومتوسطيا )
أف الناخب ال يريد التصويت لمرشحيف ىميـ الوحيد الوصوؿ إلى منصب ما.  

( التي توصمت إلى أف مف أىـ 1771دراسة يونس )وىذه النتيجة تتفؽ مع 
اإليجابية في انتخابات  المعوقات التي تؤدي إلى عزوؼ الطالب عف المشاركة

االتحادات الطالبية بالجامعات المصرية عدـ االقتناع بالمرشحيف  وعدـ إسياـ 
( 6فالعبارة  رقـ )  االتحادات الطالبية في حؿ مشكالت الطالب بشكؿ جدي .

وقد (,  4.23"أفضِّؿ التركيز في الدراسة عف المشاركة في االنتخابات."  ومتوسطيا )
وامؿ نفسية وعقمية لدى الطالب تدفعو إلى تفضيؿ العمؿ إلى عيرجع ذلؾ 

دراسة الدعيج  األكاديمي عمى مشاركتو المجتمعية. وتتشابو ىذه النتيجة مع
( التي ترى أف مف أىـ األسباب المعيقة لمطمبة عف االستفادة مف األنشطة 1881)

فالعبارة   الطالبية خوؼ الطالب مف التأخر الدراسي بسبب االنشغاؿ باألنشطة .
وقد يرجع ذلؾ (.  4.21( "أشعر بعدـ  وجود فائدة  تذكر منيا" ومتوسطيا )  1رقـ ) 

إلى وجود بعض المالحظات عند تبني خطط وسياسات تقوـ عمى دراسة وتحديد 
" ال أقتنع بأفكار بعض المرشحيف( "1فالعبارة  رقـ ) الطالبية. أولويات االحتياجات

خاطبة العقوؿ والقموب فف ال يجيده إال مف يمتمؾ حيث إف م(. 4.28ومتوسطيا )
كثرة األفكار مما يربؾ الذىف, وتذبذب  وقد يكوف سبب عدـ االقتناع نتيجة أدواتو

مستوى القناعة أو ضعؼ أداء الرسالة مف قبؿ المرشح وأيضا  االعتقاد الخاطئ 
 بصعوبة التغيير أو استحالتو .
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والمالحظ أف ىذه النتيجة إنما تحمؿ بعض الدالالت منيا أف فكرة الميؿ 
والرغبة ىي طموحات نفسية لدى الطالب السعودييف ومف ثـ قد تجابو ببعض 
االستجابات التي قد ال تتفؽ مع الشعور الجماعي لألفراد. ولعؿ ىذه النتيجة توضح 

لإلسقاطات التي يبدييا   نتيجة األنديةمقاومة الطالب لممشاركة في انتخابات 
( أف العممية االنتخابية في 1348البعض مف الطالب. حيث يرى الحبيب )

المجتمعات العربية غالبا ما يتـ تفريغيا مف مضمونيا اإلنساني والديمقراطي, ومف 
ثـ تحولت العممية االنتخابية نفسيا إلى أداة مضادة لمقيـ . ومف ناحية أخرى يرجع 

غبة ىنا إلى العامؿ التعميمي؛ فاإلنجاز الدراسي يحقؽ طموحاتو العزوؼ وعدـ الر 
الشخصية أفضؿ مف المشاركات في األندية والتي قد تجمب لو بعض المضايقات 
الشخصية. إف التركيز عمى الدراسة مف أولويات الطمبة ألف اليدؼ األساسي مف 

ا يكوف مجمؿ الغربة ىو العودة لموطف والحصوؿ عمى "مؤىؿ عممي مرموؽ" ,وربم
الخبرات التربوية والسموكية السابقة في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي ذات أثر ال 
يمكف إنكاره عمى نمط سموؾ الطالب في مرحمة التعميـ الجامعي حتى ولو كاف 
ممف أتيحت لو فرصة االبتعاث لمخارج, وكذلؾ فمف الجائز أف الميراث الثقافي 

يؼ لمظاىر المشاركة يكوف لو أثر عمى ىذا لمطالب وما يوليو مف اىتماـ ضع
 السموؾ.
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  :محور العوامؿ الثقافية -1
 (7جدوؿ ) 

 العوامؿ الثقافيةفي  محور  ية و االنحرافات المعياريةالحساب اتالتكرارات و النسب المئوية و المتوسط
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 % ت % ت % ت % ت % ت العبارة

2 
أرى أفَّ اختيارات الطالب تأخذ طابع 

 االنتماء الجغرافي والقبمي .
 مرتفع 1 1.82 4.76 31.36 318 12.31 162 13.11 118 3.21 38 4.14 12

 مرتفع 3 1.86 4.73 36.34 316 13.17 113 16.11 143 3.21 38 1.36 11 شكمية العممية االنتخابية.أشعر ب 7

18 
الثقة في معظـ القائميف عمى  أفتقد

 العمؿ االنتخابي.
 متوسط 6 1.11 4.11 13.17 113 14.33 118 41.21 173 18.41 121 6.11 16

11 
لديَّ بعض الصور االجتماعية  توجد 

 السمبية عف االنتخابات.
 متوسط 3 1.11 4.16 11.64 138 13.17 113 31.17 432 13.17 113 3.21 38

11 
ّف الوعي بفوائد المشاركة أرى أ

 بالتصويت في االنتخابات ضعيؼ.
 مرتفع 1 1.87 3.81 31.11 431 17.67 166 18.87 128 6.11 16 1.36 11
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14 
بافتقار بعض المرشحيف لعامؿ أشعر 

 الخبرة والميارة.
 مرتفع 1 1.11 3.84 31.82 433 12.14 111 11.34 171 3.84 64 1.43 11

13 
بوجود سيطرة التجاىات فكرية أشعر 

 بعينيا عمى االنتخابات.
 مرتفع 4 1.81 4.72 33.18 476 11.88 113 16.33 118 11.18 111 1.16 13

 مرتفع  1.82 4.33           ككؿالمحور  
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أف محور العوامؿ الثقافية بشكؿ عاـ ىو بمستوى مرتفع, إذ  الدراسةترى عينة 
( و ىو مستوى مرتفع , حيث اشتمؿ  4.33بمغ المتوسط الحسابي لممحور ككؿ  ) 

( ,  4.16( و )  3.84عبارات تراوحت المتوسطات الحسابية ليا بيف )  3عمى 
( "أشعر  14وكانت أعمى أربع عبارات  وردت بمستوى مرتفع  ىي العبارة رقـ ) 

وىذا راجع إلى (؛ 3.84بافتقار بعض المرشحيف لعامؿ الخبرة والميارة" ومتوسطيا ) 
تأثير عوامؿ مختمفة مثؿ عمر اإلنساف وذكائو ودوافعو واتجاىاتو, و تأثير تمؾ العوامؿ 

كما تتنوع مستويات اكتساب الخبرة   .قد يكوف سمبيا أو إيجابيا عمى تعزيز ىذه الخبرة
رعة والعمؽ والشموؿ وىي تتأثر سمبا أو إيجابا بعوامؿ اكتساب الخبرة, مف حيث الس

( "أرى أّف 11فالعبارة  رقـ )  نتيجة ضعؼ المنافسة بيف المرشحيف لقمة عددىـ .
(, األمر الذي جعؿ 3.81الوعي بفوائد المشاركة في االنتخابات ضعيؼ" ومتوسطيا )

 ف الترشح. وىذه النتيجة تتفؽ معبعض األعضاء يفوزوف بالتزكية نتيجة العزوؼ ع
التي ترى عدـ وجود وعي ومعمومات لدى الطالب  (1811دراسة العجمي وآخريف )

فالعبارة  رقـ )   عف المرشحيف والقوائـ الطالبية واالنتخابات الطالبية بشكؿ عاـ.
( "أشعر بوجود سيطرة التجاىات فكرية بعينيا عمى االنتخابات" ومتوسطيا )  13

أف القوى ذات االتجاه اإلسالمي في المممكة لدييا مف وقد يرجع ذلؾ إلى  ( 4.72
الفاعمية والحيوية والنشاط الشيء الكبير الذي يؤىميا لتحقيؽ مكاسب عمى األرض, 
نظرا لقربيا مف قضايا المجتمع وىمومو وتمتعيا بشبكة عالقات واسعة عبر 

زات جميعيا غير متوفرة لدى المؤسسات الدينية والتطوعية والخدمية, وىذه المي
  .الميبرالييف الذيف تقتصر نشاطاتيـ في وسط النخب المثقفة, وضمف أطر محدودة

( ولعؿ ىذه 4.73" ومتوسطيا )أشعر بشكمية العممية االنتخابية( "7فالعبارة رقـ )
النتيجة قد توضح االعتقاد الخاطئ لدى بعض الشباب الجامعي بأف العممية االنتخابية 

ة روتينية لكثرة وصفيا في األوساط الطالبية "بالعرس االنتخابي" وىذا ربما يعكس عممي
دالالت الروتيف وعدـ الجدية في الكثير مف إجراءاتيا باإلضافة إلى أف الكثير مف 
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نتائجيا في الوسط الطالبي قد تكوف معروفة مسبقا نتيجة فوز المرشح بالتزكية . 
اختيارات الطالب تأخذ طابع االنتماء الجغرافي والقبمي" ( "أرى أفَّ  2فالعبارة رقـ  ) 
( وذلؾ نتيجة ما تتميز بو العالقات االجتماعية بيف القبائؿ داخؿ 4.76ومتوسطيا )

النطاؽ الجغرافي الواحد  بالتماسؾ والترابط القوي بيف أفرادىا فتمعب العصبية دورا ميمًا 
في التصويت لدعـ ممثؿ القبيمة أو  في مجريات العممية االنتخابية, فمف لـ يشارؾ

, حتى إف بعض الناخبيف أصبح يمتثؿ لقيـ جماعتو  المنطقة يعرض نفسو لمعتب والمـو
( عمى أف 1811وطفة ) دراسة واتجاىاتيا مجرد تظاىر وليس قناعة وىذا ما أكدتو 

 السموؾ االنتخابي في البمداف العربية نادرا ما يقـو عمى معطيات تتعمؽ بالبرامج
االنتخابية ومعطيات الواقع بؿ غالبا ما يتحدد ىذا السموؾ وفقا لالنتماءات االجتماعية 
التقميدية. فاالنتماء إلى العائمة أو الطائفة أو العشيرة أو القبيمة وغيرىا غالبا ما يستند 

. و يؤكد موسى )  د.ت في خياراتو عمى ىوية األشخاص وعمى االنتماءات التقميدية
أف التعصب في مختمؼ صوره وتجمياتو يؤكد عمى جوىر واحد ( عمى  133,

  يواجو االنقياد العاطفي ألفكار وتصورات تتعارض مع الحقيقة الموضوعية.
أىمية العامؿ الثقافي كأحد العوامؿ الرئيسة في  إحجاـ   -باقتدار  -وىذا يوضح 

الطالب عف المشاركة  في انتخابات أندية الطالب السعودييف  وارتباط سموؾ المشاركة 
فييا بعوامؿ الخبرة والميارة والمشاركة واالتجاىات الفكرية واالنتماءات الجغرافية 

أف التراث الثقافي لمطالب ليس وليد المتغيرات الموجودة في والقبمية؛ وذلؾ راجع إلى 
نما ىو محصمة تراكمات ثقافية شاركت فييا  الدولة التي يدرس بيا الطالب فقط وا 
مؤسسات التنشئة االجتماعية في الموطف األصمي لمطالب  ومحممة بعادات وتقاليد 

,   1811يو دراسة وطفة )ثقافية تحفز ممارستو السموؾ االنتخابي .وىذا ما أشارت إل
( مف أف الثقافة االنتخابية في مجتمعاتنا ما زالت في أطوارىا األولى تتممس خطواتيا 7

وتبحث عف ذاتيا وىي تحت تأثير عدد كبير مف العوامؿ الثقافية والمجتمعية وأنيا ال 
يدرس فييا  زالت تدور في فمؾ القيـ القبمية والعرقية. .والمالحظ أف الثقافة الغربية التي
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نما ترتبط  الطالب ال تشكؿ أي تغير في اتجاىات الطالب نحو العممية االنتخابية وا 
العممية االنتخابية بالثقافة األـ األصمية وما تحممو مف عادات وتقاليد ومعايير تعكس 
طبيعة المشاركة, ولعؿ ىذا العامؿ رغـ أنو يمثؿ اتجاىا إيجابيا في بعض جوانبو إال 

وقفا مغمقا مف قبؿ المبتعثيف رافضا لمتثقؼ واالنفتاح الثقافي والمعرفي العامؿ أنو يمثؿ م
الميـ واألساسي لتخصيب أية ثقافة واالنتقاؿ بيا وفؽ متطمبات العصر مع المحافظة 

 عمى اليوية.
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 محور العوامؿ االجتماعية: -4
 (18جدوؿ ) 

 العوامؿ االجتماعيةفي  محور  ية و االنحرافات المعياريةالحساب اتالتكرارات و النسب المئوية و المتوسط
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11 
أشعر بعدـ تمبية البرامج االنتخابية 

 لحاجات الطالب األساسية.
 مرتفع 1 8.74 3.17 32.33 343 41.11 128 13.86 116 4.14 12 4.14 12

16 
ف االنتخابات تؤجج التوترات في أرى أ

 العالقات االجتماعية بيف الطالب.
 متوسط 3 1.14 4.42 12.31 162 17.67 166 11.88 113 14.33 118 4.14 12

13 
أرى أّف بعض األندية الطالبية غير 

 جادة في معالجة مشكالت الطالب.
 مرتفع 1 8.76 3.81 43.31 442 38.64 463 11.12 118 3.21 38 1.16 13

12 
بوجود شخصنة  لمييئات اإلدارية أشعر 
 السابقة.

 متوسط 1 1.81 4.32 11.64 138 47.86 418 11.88 113 12.31 162 1.16 13

17 
بغياب تكافؤ الفرص في العممية أشعر 

 االنتخابية.
 متوسط 6 1.83 4.31 18.41 121 12.14 111 17.67 166 18.41 121 1.16 13
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18 
أرى عدـ جدية بعض المرشحيف لمعمؿ 

 التطوعي.
 مرتفع 3 8.23 3.81 42.23 432 48.12 133 13.44 112 6.11 16 8 8

11 
باكتفاء بعض المرشحيف بالتفاعؿ أشعر 

 مع الفئة التي ينتموف إلييا.
 مرتفع 4 8.77 3.84 31.36 318 14.33 118 11.41 188 3.67 31 4.37 43

 مرتفع  8.77 4.28           ككؿالمحور  
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ترى عينة الدراسة أف محور العوامؿ االجتماعية بشكؿ عاـ ىو بمستوى 
( وىو مستوى مرتفع ,  4.28مرتفع , إذ بمغ المتوسط الحسابي لممحور ككؿ  ) 

            (  3.17عبارات تراوحت المتوسطات الحسابية ليا بيف )  3حيث اشتمؿ عمى 
  توى مرتفع ىي العبارة رقـ ( , وكانت أعمى أربع عبارات  وردت بمس 4.42و ) 
( "أشعر بعدـ تمبية البرامج االنتخابية لحاجات الطالب األساسية",  11) 

البرامج االنتخابية اليادفة ىو الذي وىو ما يؤكد أف عامؿ  (3.17ومتوسطيا )
يؤدي بالمرشح إلى حصد العديد مف األصوات, وىو الذي يمنحو ثقة الناخب بشرط 

ىي األقرب إلى معاناة الطالب واألقرب لمتحقيؽ أيضا وأف  أف تكوف تمؾ البرامج
في بمد  تتناوؿ ىموميـ وتترجـ تطمعاتيـ المستقبمية وتسيؿ حياتيـ المعيشية

الناخب  اليوـ لـ يعد محصور الفكر بؿ أصبح يعي ويفيـ ما يراه, و  الدراسة. 
ىذا الشخص ويسمع ويعرؼ المعقوؿ وغير المعقوؿ, بؿ ويعرؼ الفرؽ بيف قدرات 

 .  واآلخر
االنتخابات واالتحادات  ( في أف 1881وتتشابو ىذه النتيجة مع دراسة سيؼ )

( "أرى أّف بعض 13الطالبية ال تعبر عف الطالب وال تخدـ مصالحيـ. فالعبارة  رقـ ) 
(, وقد  3.81األندية الطالبية غير جادة في معالجة مشكالت الطالب" ومتوسطيا ) 

تقميؿ مف أىمية دور األندية في معالجة مشكالت الطالب مثؿ يرجع ذلؾ إلى ال
غياب الدور اإلرشادي تقميص ميزانيات األندية المستمر أو تجاىميا, خصوصا 

( "أشعر باكتفاء بعض المرشحيف 11فالعبارة  رقـ ) والتوجييي لممبتعثيف الجدد .
( . األمر الذي  3.84)            بالتفاعؿ مع الفئة التي ينتموف إلييا" ومتوسطيا

يزيد مف إشكالية وحساسية العالقة بيف التصويت االنتخابي والعمؿ العاـ. وىذا ما أكده 
( عمى أف العممية االنتخابية تغذييا الصراعات الفئوية والقبمية 1348الحبيب )

أرى عدـ جدية بعض المرشحيف لمعمؿ ( "18والمناطقية وغيرىا. فالعبارة رقـ )
(. وقد  يرجع ذلؾ إلى أف الطالب يفضموف العمؿ 3.81ومتوسطيا ) ",التطوعي
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التطوعي بعيدا عف البيروقراطية التي تتبعيا بعض المؤسسات نتيجة لشعورىـ بأف ذلؾ 
 العمؿ تستغمو قوى خفية لتحقيؽ مصالح خاصة بيا.

أىمية العامؿ االجتماعي كأحد العوامؿ الرئيسة في  -باقتدار  –وىذا يوضح 
وأف المعتقدات  الطالب عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييفإحجاـ 

( أف مبدأ 1728ليا قوة في التأثير عمى السموؾ االنتخابي حيث يرى المنوفي )
الشؾ وعدـ الثقة في العممية االنتخابية ما زاؿ يمثؿ ظاىرة اجتماعية تربوية. كما 

ي االنتخابات يرتبط بقوة ( أف اإلقباؿ عمى التصويت ف1813يؤكد حسف )
 بالمتغيرات االجتماعية.
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 محور العوامؿ التنظيمية: -3
 (11)  جدوؿ

 العوامؿ التنظيميةفي  محور  ية واالنحرافات المعياريةالحساب اتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط
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11 
أرى أّف الموائح المنظمة ألعماؿ النادي 

 جامدة.
 مرتفع 4 8.21 3.83 47.11 413 41.21 173 11.77 186 3.67 31 8 8

14 
بوجود بعض القيود المفروضة أشعر 

 عمى األندية الطالبية.
 مرتفع 1 8.22 3.11 31.83 462 38.64 463 11.81 182 3.67 31 1.16 13

13 
بتيميش الممحقية الثقافية لمييئة أشعر 

 اإلدارية لمنادي.
 متوسط 1 8.71 4.12 11.64 138 31.17 432 12.14 111 11.18 111 1.16 13

11 
فَّ توقيت االنتخابات غير أرى أ

 مناسب.
 متوسط 3 8.77 4.82 3.67 31 41.21 173 43.42 482 11.22 176 6.11 16

 متوسط 6 1.86 4.11 13.17 113 38.64 463 12.14 111 3.21 38 6.11 16 دـ وجود دعاية كافية عف االنتخابات.أرى ع 16
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13 
أشعر بعدـ  وضوح الدور المتوقع 

 لمييئة اإلدارية  لمنادي.
 مرتفع ـ1 1.84 3.11 18.44 311 14.11 182 12.14 166 6.12 17 1.43 11

12 
مبة الروتيف عمى العممية أرى غ

 االنتخابية.
 متوسط 3 8.74 4.61 13.17 113 43.18 446 43.18 446 3.67 31 4.14 12

 مرتفع  8.71 4.33           ككؿالمحور  
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أف محور العوامؿ التنظيمية بشكؿ عاـ ىو بمستوى مرتفع, إذ  الدراسةترى عينة 
( وىو مستوى مرتفع, حيث اشتمؿ عمى  4.33بمغ المتوسط الحسابي لممحور ككؿ ) 

(, كانت أعمى  4.82( و )  3.11عبارات تراوحت المتوسطات الحسابية ليا بيف )  3
أشعر بوجود بعض ( " 14ثالث عبارات  وردت بمستوى مرتفع  ىي العبارة رقـ ) 

( وذلؾ يتضح مف خالؿ 3.11القيود المفروضة عمى األندية الطالبية" و متوسطيا ) 
.وما يترتب عمى ذلؾ مف إجراءات في البيروقراطية التي تمارس عمى أنشطة األندية

( أنو يجب أف ال 1886حيث يرى اإلسكندراني )الميزانيات واإلمكانيات وغيرىا,
ية وأنو مف المفترض عمى األندية الطالبية تمبية االحتياجات تسيس االنتخابات الطالب

فالعبارة  رقـ )  األساسية لمطالب مف خالؿ خطط مرنة  وفاعمة ألنشطتيا المتنوعة.
(  3.11( "أشعر بعدـ  وضوح الدور المتوقع لمييئة اإلدارية  لمنادي" ومتوسطيا ) 13
تمارس بيا الييئة اإلدارية أدوارىا وقد يرجع ذلؾ  إلى الكيفية التي ينبغي  أف , 

نتيجة تركيزىـ عمى األعماؿ الميمة في حياة الطالب والتركيز عمى الجيود الفردية 
. وأيضا قد يرجع ذلؾ لعدـ وجود إعالـ كاؼ عف األدوار واألنشطة غير المنظمة

دراسة يونس المتوقعة مف أفراد التنظيـ اإلداري لمنادي. وىذه النتيجة تتفؽ مع 
( في أف عزوؼ الطالب عف المشاركة اإليجابية في انتخابات االتحادات 1771)

( "أرى أّف  11فالعبارة  رقـ )  الطالبية يرجع لعدـ وضوح الدور المتوقع لألعضاء.
( وىذا يشير لقناعة  3.83الموائح المنظمة ألعماؿ النادي جامدة" و متوسطيا ) 

يف اإلداري والجمود وتجعميـ أكثر خضوعا الناخبيف بأف ىذه التنظيمات تتصؼ بالروت
لميياكؿ البيروقراطية عمى الرغـ مف أنيا مؤسسات غير نظامية مف المفترض أنيا تتسـ 

 بالمرونة في التعامؿ والتفاعؿ االجتماعي بيف الطالب والتنظيـ.
أىمية العامؿ التنظيمي كأحد العوامؿ الرئيسة في  -باقتدار  –وىذا يوضح 

عف المشاركة في انتخابات أندية الطالب السعودييف. حيث تعكس  إحجاـ الطالب
ىذه النتيجة بعض مفاىيـ عمـ اجتماع التنظيـ والتي أشار إلييا الطالب وبخاصة 
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ما يتعمؽ بمفيوـ البيروقراطية اإلدارية ومنيا القيود والجمود وعدـ الوضوح اإلداري؛ 
ت االجتماعية والتربوية, وىي سمسمة متصمة ومتناغمة لحاؿ عديد مف المؤسسا

باإلضافة إلى ما يشير إليو باحثو عمـ اجتماع التربية في مجاؿ تفسير ممارسة 
يفضموف المشاركة  -عادة  -الطالب لألنشطة التربوية, حيث يروف أف الطالب 

 .مف خارج النظاـ االجتماعي والتربوي
 األربعة مف خالؿ الجدوؿ اآلتي : المحاورويمكف ترتيب ىذه 

 (  11دوؿ ) ج
 المتوسطات الحسابية لممحاور بشكؿ عاـ

 المستوى الترتيب االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المحور
 متوسط 3 1.86 4.17 العوامؿ الشخصية
 مرتفع 1 1.82 4.33 العوامؿ الثقافية

 مرتفع 1 8.77 4.28 العوامؿ االجتماعية
 مرتفع 4 8.71 4.33 العوامؿ التنظيمية

المحاور األربعة مف وجية نظر الطالب والطالبات , حيث احتؿ  ترتيبيمكف  
(؛ يميو محور  4.28محور العوامؿ االجتماعية المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

(, ثـ محور العوامؿ التنظيمية بمتوسط حسابي 4.33العوامؿ الثقافية بمتوسط حسابي )
(. .وىذا الترتيب  4.17توسط حسابي )( , و أخيرا محور العوامؿ الشخصية بم4.33)

المجتمع السعودي سواء كانوا مقيميف في  بيذه الصورة يتوافؽ مع ما يتميز بو أبناء
حيث إف الجوانب االجتماعية األكثر عقمية ونفسية. بالدىـ أـ مبتعثيف مف جوانب 

مييا في التصاقا بأنساؽ القيـ, ومنيا القرابة والقبيمة واإلسالـ وحتى المناطقية, ي
التأثير الجوانب الثقافية بما تتسـ بو مف عموميات حاكمة ألنماط السموؾ, ثـ 
الجوانب التنظيمية بما توضحو مف أىمية وجدية وفائدة لممؤسسة أو النظاـ وما 
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سيقدمو مف أدوار. يأتي بعد كؿ ذلؾ ما ىو شخصي أو ذاتي خاصة أف المشاركة  
 ي أوال.ظاىرة ذات جانب اجتماعي ثقافي تنظيم

 نتائج السؤال الثاني: 
نص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 

عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في  متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ
 تعزى لمتغير النوع ؟انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ  السؤاؿلإلجابة عف ىذا 
محور مف المحاور األربعة بالنسبة لمذكور و اإلناث, وكذلؾ قيـ " ت " و داللتيا 

 مف نتائج فيما يمي : اإلحصائية, ويمكف عرض ما توصؿ إليو الباحث
 ( 14جدوؿ ) 

" ت " وداللتيا في محاور  يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و قيمة
 االستبانة والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير النوع

 مستوى الداللة ت ع ـ ف النوع المحور
 غير دالة 1.14 1.38 11.43 323 ذكور الشخصية العوامؿ

 3.13 13.71 311 إناث
 غير دالة 8.43 1.23 13.16 323 ذكور الثقافية العوامؿ

 3.21 13.17 311 إناث
دالة عند مستوى  1.14 1.76 11.13 323 ذكور االجتماعية العوامؿ

 3.43 16.13 311 إناث 8.81
 8.21 3.64 13.34 323 ذكور التنظيمية العوامؿ

 
 غير دالة

 3.17 13.73 311 إناث
 غير دالة 8.31 12.63 77.32 323 ذكور الدرجة الكمية

 11.41 188.41 311 إناث
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور 
واإلناث في استجاباتيـ عمى عوامؿ اإلحجاـ عف المشاركة في انتخابات أندية 
الطالب السعودييف, حيث لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بينيـ في كؿ مف 

ة لالستبانة, ومف جانب آخر العوامؿ الشخصية والثقافية والتنظيمية والدرجة الكمي
يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أنو  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

وىي دالة  1.14الذكور و اإلناث في العوامؿ االجتماعية حيث جاءت قيمة "ت" = 
نتيجة الموروثات المتمثمة في  لصالح اإلناث, وذلؾ 8.81عند مستوى  إحصائياً 

لتي قد تحد مف مشاركة المرأة في قضايا المجتمع العامة. وىذه العادات والتقاليد ا
النتيجة تعكس النمط االجتماعي المحافظ لمشخصية السعودية وأف أي تغيرات في 
بنية الشخصية ما ىي إال تغيرات سموكية مؤقتة في البالد األجنبية. إضافة إلى 

وة لالستقرار في إطار كوف اإلناث أكثر تأثرا بالعوامؿ االجتماعية, فيف يممف بق
 الثقافة والمجتمع الذي نشأف فييما. 

 نتائج السؤال الثالث: 
نص السؤاؿ الثالث عمى ما يمي: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 

عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في  متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ
تعزى لمتغير الحالة حدة انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المت

 االجتماعية؟
تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ  السؤاؿلإلجابة عف ىذا 

, وكذلؾ قيـ " ت " و لمحاالت االجتماعيةمحور مف المحاور األربعة بالنسبة 
مف نتائج عمى النحو  ثداللتيا اإلحصائية, ويمكف عرض ما توصؿ إليو الباح

 اآلتي :
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 ( 13جدوؿ ) 
يوضح األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " وداللتيا في محاور 

 الحالة االجتماعيةاالستبانة والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 
الحالة  المحور

 االجتماعية
 مستوى الداللة ت ع ـ ف

 1.46 11.43 641 متزوج الشخصية العوامؿ
1.81 

 دالة عند مستوى
 3.33 13.68 161 أعزب 8.81

 1.11 13.16 641 متزوج الثقافية العوامؿ
 غير دالة 8.41

 1.11 13.14 161 أعزب
 1.41 11.37 641 متزوج االجتماعية العوامؿ

 غير دالة 1.32
 1.11 16.86 161 أعزب

 1.42 3.32 13.72 641 متزوج التنظيمية العوامؿ
 

 غير دالة
 3.41 13.14 161 أعزب

 13.23 188.87 641 متزوج الدرجة الكمية
 غير دالة 8.61

 11.68 77.41 161 أعزب

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
المتزوج واألعزب في استجاباتيـ عمى عوامؿ اإلحجاـ عف المشاركة في انتخابات 
أندية الطالب السعودييف, حيث لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بينيـ في كؿ 

الكمية لالستبانة, ومف جانب مف العوامؿ الثقافية واالجتماعية والتنظيمية والدرجة 
أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -مف خالؿ الجدوؿ السابؽ  -آخر يتضح لنا 

 1.81بيف المتزوجيف والعزاب في العوامؿ الشخصية. حيث جاءت قيمة "ت" = 
لصالح المتزوجيف. وىذا راجع إلى نمط  8.81عند مستوى  وىي دالة إحصائياً 

دية؛ فاألسرة أو العائمة ليا األولوية في التدرج اليرمي األولويات لمشخصية السعو 
لمحياة اليومية, وىو ما يؤكد حرص الشخصية السعودية عمى المحافظة عمى األسرة 
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وأيضا قد يعود ذلؾ إلى أف المتزوجيف أقدر عمى إقامة العالقات  مف أي توترات.
 عكس عمى قناعاتيـ.اناالجتماعية نظرًا لعامؿ النضج والخبرة المكتسبة, وىو ما 

 نتائج السؤال الرابع: 
نص السؤاؿ الرابع عمى ما يمي: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في 

عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ 
 تعزى لمتغير مجاؿ الدراسة ؟انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة 

تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ  السؤاؿلإلجابة عف ىذا 
, وكذلؾ قيـ " ت " و  لمجاالت الدراسة المختمفةمحور مف المحاور األربعة بالنسبة 

 مف نتائج فيما يمي : ثداللتيا اإلحصائية, ويمكف عرض ما توصؿ إليو الباح
 ( 11جدوؿ ) 

يوضح األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و قيمة " ت " وداللتيا في محاور 
 مجاؿ الدراسةاالستبانة والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 

 المحور
مجاؿ 
 الدراسة

 مستوى الداللة ت ع ـ ف

 الشخصية العوامؿ
 1.23 13.34 441 أدبى

 غير دالة 1.24
 3.33 11.42 163 عممي

 الثقافية العوامؿ
 6.11 13.11 441 أدبى

 غير دالة 1.42
 3.66 13.84 163 عممي

 االجتماعية العوامؿ
 6.16 11.26 441 أدبى

 غير دالة 8.23
 3.63 11.13 163 عممي

 التنظيمية العوامؿ
 1.33 1.84 13.41 441 أدبى

 
دالة عند مستوى 

 3.81 11.16 163 عممي 8.81

 الدرجة الكمية
 17.27 77.33 441 أدبى

 غير دالة 8.16
 11.31 188.11 163 عممي
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالب 
مجالي الدراسة األدبي والعممي في استجاباتيـ عمى عوامؿ اإلحجاـ عف المشاركة في 

ذات داللة إحصائية بينيـ في انتخابات أندية الطالب السعودييف,حيث لـ توجد فروؽ 
كؿ مف العوامؿ الشخصية والثقافية واالجتماعية والدرجة الكمية لالستبانة, ومف جانب 

أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -مف خالؿ الجدوؿ السابؽ  -آخر يتضح لنا 
بيف استجابات طالب المجاالت األدبية والعممية عمى العوامؿ التنظيمية حيث جاءت 

لصالح المجاؿ العممي.  8.81عند مستوى  وىي دالة إحصائياً  1.33"ت" =  قيمة
وقد يكوف ذلؾ راجع إلى عدـ توفر الوقت الكافي ليـ لممارسة العممية االنتخابية 
نتيجة ارتباطيـ بالدروس العممية والمعامؿ التي قد تمتد إلى ساعات متأخرة مف اليـو 

 .الدراسي
 نتائج السؤال الخامس: 

السؤاؿ الخامس عمى ما يمي: ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في نص 
عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في  متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ

 تعزى لمتغير وضع الدارس ؟انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة 
نحرافات تـ حساب المتوسطات الحسابية واال السؤاؿلإلجابة عف ىذا 

,  ألوضاع الدارسيف المختمفةالمعيارية لكؿ محور مف المحاور األربعة بالنسبة 
مف  ثوكذلؾ قيـ " ت " و داللتيا اإلحصائية, ويمكف عرض ما توصؿ إليو الباح

 نتائج عمى النحو اآلتي:
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 ( 16جدوؿ ) 
يوضح األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " وداللتيا في محاور 

 وضع الدارساالستبانة والدرجة الكمية لألداة تبعًا لمتغير 

 المحور
وضع 
 الدارس

 ت ع ـ ف
مستوى 
 الداللة

 الشخصية العوامؿ
 1.87 13.77 212 مبتعث

1.72 
دالة عند 
مستوى 
8.81 

عمى حسابو 
 6.11 16.73 62 الخاص

 الثقافية العوامؿ
 1.31 13.12 212 مبتعث

عمى حسابو  غير دالة 1.11
 الخاص

62 14.34 1.31 

 االجتماعية العوامؿ
 1.41 11.62 212 مبتعث

عمى حسابو  غير دالة 8.43
 الخاص

62 11.34 3.77 

 التنظيمية العوامؿ
 3.43 13.32 212 مبتعث

1.37 
عمى حسابو  غير دالة 

 1.83 11.61 62 الخاص

 الدرجة الكمية
 13.17 77.34 212 مبتعث

عمى حسابو  غير دالة 8.33
 الخاص

62 181.31 13.38 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المبتعث 
والدارس عمى حسابو الخاص في استجاباتيـ عمى عوامؿ اإلحجاـ عف المشاركة 
في انتخابات أندية الطالب السعودييف, حيث لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

مية والدرجة الكمية لالستبانة, بينيـ في كؿ مف العوامؿ الثقافية واالجتماعية والتنظي
وجود فروؽ ذات داللة  -مف خالؿ الجدوؿ السابؽ  -ومف جانب آخر يتضح لنا 
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 الشخصية, إحصائية بيف المبتعثيف ومف يدرسوف عمى حسابيـ الخاص في العوامؿ
لصالح   8.81عند مستوى  وىي دالة إحصائياً  1.72حيث جاءت قيمة "ت" = 
خاص. وقد يرجع ذلؾ إلى كوف الدارس عمى حسابو مف يدرسوف عمى حسابيـ ال

يخشى التصادـ والتوترات الناتجة عف ىذه العممية مما يفقده  -بطبعو  -الخاص 
 بعض االمتيازات التي يحتاجيا خصوصًا وأف ىدؼ الدراسة لو األولوية لديو .

 نتائج السؤال السادس: 
داللة إحصائية في نص السؤاؿ السادس عمى ما يمي: ىؿ توجد فروؽ ذات 

عوامؿ إحجاـ الطالب عف المشاركة في  متوسطات استجابة عينة الدراسة في أىـ
تعزى لمتغير المرحمة الدراسية انتخابات أندية الطالب السعودييف بالمممكة المتحدة 

 الحالية ؟
الحسابية واالنحرافات  المتوسطاتلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب 

, وكذلؾ لممراحؿ الدراسية المختمفةف المحاور األربعة بالنسبة المعيارية لكؿ محور م
قيـ " ؼ " وداللتيا اإلحصائية, ويمكف عرض ما توصؿ إليو الباحث مف نتائج مف 

 خالؿ الجدوليف اآلتييف :
 (13جدوؿ )

 األعداد و المتوسطات و االنحرافات المعيارية في جميع محاور االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة
 المرحمة الدراسية الحاليةتبعًا لمتغير 

 المحور
المرحمة 

 الدراسية الحالية
 ع ـ ف

 الشخصية العوامؿ

 6.27 14.71 73 لغة
 1.21 13.71 28 بكالوريوس
 3.43 11.31 421 ماجستير
 1.43 11.11 443 دكتوراه
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 الثقافية العوامؿ
 

 3.43 13.84 73 لغة
 6.43 14.72 28 بكالوريوس
 3.83 14.28 421 ماجستير
 1.23 13.21 443 دكتوراه

 االجتماعية العوامؿ
 

 6.61 16.43 73 لغة
 1.83 13.71 28 بكالوريوس
 3.81 11.36 421 ماجستير
 6.11 11.21 443 دكتوراه

 التنظيمية العوامؿ
 

 1.81 13.31 73 لغة
 3.31 13.31 28 بكالوريوس
 3.42 11.13 421 ماجستير
 3.14 13.11 443 دكتوراه

 الدرجة الكمية

 11.36 77.83 73 لغة
 18.13 72.44 28 بكالوريوس
 14.71 77.71 421 ماجستير
 13.74 188.42 443 دكتوراه

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  المتوسطاتيبيف الجدوؿ السابؽ 
مف محاور االستبانة واالستبانة ككؿ. وبالنظر في  محورفي كؿ  الطالب والطالبات

قيـ المتوسطات الحسابية الواردة في الجدوؿ السابؽ يتبيف عدـ وجود فروؽ ظاىرية 
مف محاور االستبانة  محورفي كؿ  الطالب والطالباتبيف متوسطات استجابات 

تـ إجراء  تعزى إلى متغير المرحمة الدراسية الحالية. ولمعرفة داللة ىذه الفروؽ 
 تحميؿ التبايف األحادي, وقد جاءت النتائج عمى النحو اآلتي:
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 (12جدوؿ )
محاور االستبانة والدرجة الكمية تبعًا لمتغير  تحميؿ التبايف األحادي لممقارنة بيف متوسطات

 المرحمة الدراسية الحالية

 مصدر التبايف محورال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع  متوسط
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 العوامؿ
 الشخصية

 13.14 4 131.12 بيف المجموعات

 غير دالة 1.14
داخؿ 

 المجموعات
13834.31 271 16.76 

  271 13116.12 الكمى

 الثقافية العوامؿ

 63.34 4 173.12 بيف المجموعات

 غير دالة 1.1
داخؿ 

 المجموعات
16142.71 271 17.48 

  271 16444.14 الكمى

 العوامؿ
 االجتماعية

 43.33 4 111.44 بيف المجموعات

 غير دالة 1.44
داخؿ 

 المجموعات
13721.37 271 12.81 

  271 11873.14 الكمى

 العوامؿ
 التنظيمية

 43.31 4 111.13 بيف المجموعات

 غير دالة 1.71
داخؿ 

 المجموعات
13333.22 271 17.17 

  271 13178.14 الكمى

 الدرجة الكمية

 114.13 4 438.31 بيف المجموعات

 غير دالة 8.42
داخؿ 

 المجموعات
163164.6 271 176.68 

  271 163783.4 الكمى

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ 
بالمرحمة الدراسية الحالية سواء كانت مرحمة لغة أـ بكالوريوس أـ ماجستير أـ 
دكتوراه في استجاباتيـ عمى عوامؿ اإلحجاـ عف المشاركة في انتخابات أندية 
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داللة إحصائية بينيـ في الطالب السعودييف, حيث يتضح عدـ وجود فروؽ ذات 
كؿ مف العوامؿ الشخصية والثقافية واالجتماعية والتنظيمية والدرجة الكمية 

وقد يرجع ذلؾ إلى أف عوامؿ إحجاـ الطالب ىي نتاج تراكمي لعوامؿ لالستبانة, 
عدة, بغض النظر عف المرحمة الدراسية؛ ىذه العوامؿ تتمثؿ في مدى التمكف الذي 

ع العربي السعودي مف خالؿ عممية التطبيع االجتماعي لبنية تركتو ثقافة المجتم
الشخصية السعودية والتي تؤكد عمى درجة عالية مف التجانس الفكري والعقمي 
والوجداني لبنية الشخصية السعودية المعبِّر الحقيقي عف ثقافة المجتمع العربي 

السعودية نتيجة االسالمي وقيمو؛ وأنو ال توجد فروؽ جذرية بيف أنماط الشخصية 
لمقدرة الفائقة لمؤسسات المجتمع التربوية والدينية والثقافية عمى صياغة شخصية 

 عربية تكاد تكوف موحدة الفكر متوافقة المشاعر وبالتالي متقاربة السموؾ.
 رؤية مقترحة

 لتفعيل المشاركة الطالبية في انتخابات أندية الطالب السعوديين بالمممكة المتحدة
شارت إليو األدبيات االجتماعية والتربوية بشأف التفسيرات حوؿ لعؿ ما أ

المشاركة, ومنيا التصويت في انتخابات األندية الطالبية ,إنما يبرز األىمية الضرورية 
ليذه المؤسسات غير النظامية باعتبارىا البيئة التربوية لمتكويف والتعمـ, وأىمية 

معات في فترة األداء. كما أف النتائج التي الممارسات االجتماعية والتربوية في المجت
توصمت إلييا الدراسة قد تضيؼ أبعادا أخرى حوؿ قضية المشاركة ومعوقاتيا. 
والدراسة تسعى إلى تقديـ رؤية لتفعيؿ مشاركة الطالب في تصويت انتخابات األندية 

كامنة الطالبية السعودية بالمممكة المتحدة مما يساعد عمى إطالؽ طاقات الشباب ال
نحو المشاركة واإلسياـ في بناء تكامؿ المجتمع الثقافي والذي يظير تأثيره في 

وتشكيؿ وجداف وعقؿ الشباب األمر الذي  -المممكة العربية السعودية-المجتمع األـ 
يسيـ في تكويف القادة المثقفيف في المستقبؿ القريب بعد العودة إلى الوطف, باإلضافة 

 طالبية في تعميؽ صور المواطنة واالنتماء .إلى تأثير الجماعات ال
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 منطمقات الرؤية:
إف االنتقاؿ مف اإلحجاـ إلى المشاركة في تصويت انتخابات األندية الطالبية 

 السعودية يتطمب اإليماف ببعض المنطمقات منيا :
 الحاجات والضرورة الموضوعية ال تشكؿ حافزا أساسيا لعممية التصويت

نما يساعد ذلؾ تحوؿ العوامؿ الخارجية باعتبارىا أحد درجات  المشاركة وا 
المتعمقة بالتصويت إلى حوافز داخمية لمذات وأف تتحوؿ الضرورات إلى 

 قناعات ذاتية داخمية .
 يعد التصويت في انتخابات األندية الطالبية مف الحقوؽ األساسية, وىو حؽ

 و.طبيعي وشخصي, ويخوؿ مف يستوفي ىذا الحؽ في اختيار مف يمثم
 ,اإلنساف ككائف اجتماعي محمؿ بعدد مف القابميات واالستعدادات واإلمكانيات

وأف تعمـ التصويت االنتخابي مرتبط بسموؾ الطالب االجتماعي كعممية 
المدرسة -تشترؾ فييا العديد مف وسائط التربية سواء النظامية وغير النظامية 

فإف المشاركة كبنية ولذا -واألسرة واألصدقاء واإلعالـ والمسجد وغيرىا
اجتماعية ليا خاصية إنسانية بجدارة وفي الجانب اآلخر ترتبط بالحرية والعقؿ 
واإلرادة وحسف االختيار. ومف ثـ فالمشاركة في أنشطة النادي وبرامجو ىي 

 حاجة اجتماعية إلى جانب كونيا حاجة وقناعة شخصية.
ر مما تكوف تفضيالت االنتخابات الطالبية في مجمميا ظاىرة معقدة وىي أكث

فردية نحو مرشح دوف آخر, ولكنيا تعكس مدى واسع مف المتغيرات المؤثرة 
وأكثرىا تأثيرا الخصائص االجتماعية لمطالب والدور الذي تمعبو الييكمة 

 التنظيمية لمنادي.
 ثقافة التطوع والمشاركة جزء ال يتجزأ مف الثقافة العامة في المجتمع وأف

ودفعيا نحو الممارسة في مجاؿ العمؿ الطوعي يعد نوعا  انتشارىا وتحريكيا
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مف اإلنجاز الثقافي وأف اإلحجاـ عنيا ال يأتي لصالح وتقدـ نوعية وأشكاؿ 
 المشاركات األخرى.

 الطالب شريحة اجتماعية لدييـ قدر كبير مف التجانس بحكـ متغيرات كثيرة
ييـ القدرة عمى التعبئة منيا درجة التعمـ والعمر والثقافة وغيرىا مما يجعؿ لد

 نحو المشاركة في الحياة العامة والحياة الجامعية.
 الطالب بحكـ تكوينيـ الثقافي والتعميمي يفضموف المشاركة مف خارج األنظمة

والتنظيمات عف المشاركة مف داخؿ تمؾ التنظيمات, واعتقادىـ في ذلؾ أف 
 التنظيمات في مجمميا تتسـ بالبيروقراطية والروتيف.

 األندية الطالبية كتنظيـ طالبي لو ثقافتو التنظيمية المميزة  والتي تميزه عف
الثقافة الطالبية. ومف ىنا فإف تحديد مقومات ىذه الثقافة المميزة لتنظيـ 

 األندية الطالبية خطوة أساسية لالنطالؽ نحو الرؤية المقترحة؛ وعميو فإف:
oمط البيروقراطي في كثير مف بنية التنظيـ االجتماعي لمنادي يميؿ إلى الن

األحياف وعادة ما كشؼ عف وجود نمط مف أنماط اجتماعات المصمحة 
داخؿ بنية التنظيـ وىو مرتبط بعالقات ذات طابع فردي وشخصي تسير 

 أعمالو في بعض األحياف.
o االتجاه نحو السموؾ االنتخابي لمنادي مرىوف بوضوح برامج المرشحيف وأف

التعرؼ عمى األىداؼ يسيـ في زيادة إحجاميـ عف عدـ قدرة الطالب عمى 
 المشاركة في العممية االنتخابية.

o تحمؿ الطالب ألعباء المعيشة االجتماعية لألسرة في بمد الدراسة يعد مف
األسباب التي تحوؿ دوف المشاركة في التصويت االنتخابي, فكؿ ىمومو 

بعيدا عف  وآمالو تتمحور في المحافظة عمى األسرة وضماف حمايتيا
 التقمبات واالختالفات التي قد تنتج عنيا العممية االنتخابية.
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 هدف الرؤية:
تفعيؿ المشاركة الطالبية لمطالب السعودييف الدارسيف خارج المممكة ,وذلؾ 
في انتخابات األندية الطالبية كافة كممارسة تربوية أساسية في دعـ أنماط 

جاالت التنموية وكأسموب تربوي يدرب المشاركة المجتمعية األخرى خاصة في الم
الطالب عمى السموؾ الديمقراطي القائـ عمى االنتماء واإلحساس بالمسؤولية 
وااللتزاـ والمشاركة في صنع القرار المجتمعي "نادي الطالب السعودييف بالمممكة 

 المتحدة نموذجا".
 ويرتكز تحقيؽ ىذا اليدؼ عمى أربعة محاور ىي:

o الشخصية.محور الجوانب 
o.محور الجوانب االجتماعية 
o.محور الجوانب الثقافية 
o.محور الجوانب التنظيمية 

 وىناؾ متطمبات أولية حتى تتحقؽ ىذه المحاور وىي:
o.إعادة النظر في الجوانب القانونية والتشريعية والييكمية الخاصة بيذه األندية 
oممكة المتحدة تكويف لجنة موسعة يمثؿ فييا كافة الطالب السعودييف بالم

باإلضافة إلى )ممثمي الجيات المعنية ( ميمتيا دراسة ىذه القوانيف والموائح 
واليياكؿ التنظيمية لألندية وتحديد ما بيا مف إيجابيات وسمبيات في ضوء ما 

 يقترح ليا مف مياـ وأدوار تربوية ثقافية .

oالعالمي  اقتراح تصور جديد ليا يحقؽ طموحاتيـ ورؤاىـ ويتوافؽ مع التطور
 وفي ضوء ثقافة المجتمع السعودي.
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 المحاور األساسية لمرؤية:
 أواًل: المحور الشخصي:

المقصود بو كافة الجوانب الذاتية المرتبطة بما يخص الطالب السعودي مف 
حيث خصائصو العقمية والنفسية أو فيما يخص وضعو االجتماعي أو مستواه 

اإلطار المرجعي الذي ينتسب إليو )ثقافتو الدراسي أو نوعو أو أسموب ابتعاثو أو 
األصمية( أو المستوى األكاديمي الممتحؽ بو أو أىـ األنساؽ القيمية واالتجاىات 

 السموكية الحاكمة لو.
 أىـ مسارات تحقيقو ىي:  

o العمؿ عمى تحقيؽ نوع مف التواؤـ الثقافي لمطالب الدراسيف في المممكة
والحضارية بيف الثقافة األصؿ والثقافة المتحدة لعبور الفجوة الثقافية 

 المضيفة.
o العمؿ عمى تدعيـ بناء مقومات شخصية وبنى عقمية لدى الطالب تكوف

قادرة عمى االنفتاح عمى ثقافة العصر مف قبؿ كؿ الراغبيف في الدراسة 
خارج المممكة بالتركيز عمى قيـ االنفتاح المنضبط والثقافة الواعية واحتراـ 

 الرأي اآلخر.
o تعزيز وزيادة الطمأنينة واألمف الثقافي لكؿ الطالب خاصة اإلناث والدراسيف

عمى حسابيـ الخاص ومنحيـ اإلحساس األكيد بأنيـ ليسوا وحيديف بما 
 يؤمنيـ مف اإلحساس بالغربة أو االغتراب .

o العمؿ عمى تقدير جيود الطالب وبناء جسور الثقة بينيـ وبيف ممثمييـ في
صميات مع تشجيعيـ عمى المشاركة والتأكيد عمى أف ىذه السفارة أو القن

 المشاركة جزء مف ميامو األكاديمية.
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 آليات التنفيذ هي :
 إقامة ندوات ودورات لمخاطبة الضمير اإلنساني لدى الطالب الراغبيف في

الدراسة خارج المممكة العربية السعودية قبؿ سفرىـ لحثيـ عمى تنمية وفاعمية 
في الجانب االجتماعي والثقافي في أعماؿ األندية الطالبية  ثقافة المشاركة

السعودية والتركيز عمى أىمية الوازع األخالقي لممشاركة, وأيضا الجانب 
 القانوني والطوعي التي تؤثر في تعزيز المشاركة.

 عقد لقاءات مكثفة مع قادة الرأي العاـ والميتميف بقضايا العمؿ الطوعي
 في شتى المجاالت المتعمقة بالمشاركات . لالستفادة مف خبراتيـ

 عقد لقاءات دورية مع الممحؽ الثقافي وسفير المممكة في بمد الدراسة مف أجؿ
 رفع وزيادة قيمة المشاركة .

 استعراض العديد مف النماذج العربية الناجحة  التي سبؽ وأف درسوا في الدوؿ
يا الطوعية في األنشطة المضيفة وما حققوه مف إنجازات أكاديمية رغـ مشاركت

 الطالبية والتربوية .
 االحتفاء بالطالب المتفوقيف الذيف حققوا إنجازات أكاديمية بجانب مشاركتيـ

 في األنشطة الطالبية.
 ثانيًا: المحور االجتماعي:

المقصود بالمحور االجتماعي,البيئة االجتماعية التي انتقؿ إلييا المبتعث 
ة فييا والعالقات التنظيمية بيف ىذه المؤسسات أو والتنظيمات المؤسسية السائد

التنظيمات والعالقات االجتماعية السائدة والعادات والتقاليد والقيـ االجتماعية وأىمية 
 كؿ ذلؾ بالنسبة لسموؾ الطالب االنتخابي .

 أهم مسارات تحقيقه هي: 
 مع دراسة الحاجات االجتماعية لمطالب وتحديد مدى توافقيا أو تنافرىا

 واقعيـ الجديد لمساعدتيـ عمى التوافؽ مع البيئات االجتماعية الجديدة.
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 تكثيؼ لقاءات التواصؿ بيف الطالب بعضيـ البعض وكذلؾ مع منسوبي
 الممحقية الثقافية .

 اتباع سياسة الوضوح  والصدؽ في التعامؿ مع الطالب واعتبارىـ شريحة
 تتحمؿ المسؤولية.

جية قيـ القبيمة أو المناطقية لدى الطالب.إعالء قيـ المواطنة في موا 
 عمؿ لقاءات وندوات وورش عمؿ لكافة الطالب لتكويف بنية عقمية منفتحة

 متسامحة مرنة قادرة عمى المناقشة والحوار والتفكير الناقد.  
 إشاعة مناخ مف الطمأنينة وانتزاع مشاعر الخوؼ والقمؽ مف االقتراب مف

 السمطة.
 :آليات التنفيذ هي 

 إقامة مشروع لتبادؿ الزيارات بيف الطالب السعودييف لألندية الطالبية
 األخرى لمتعارؼ وتبادؿ الخبرات.

 استثمار أدوات التواصؿ االجتماعي بيف القائميف عمى إدارة األندية
 الطالبية والطالب المنتسبيف ليا الستدراؾ اإلشكاالت فور وقوعيا.

طالبية ىي الجية المسؤولة عف تنفيذ االعتراؼ المجتمعي بأف األندية ال
حاجات الطالب مف خالؿ شرعيتيا المستمدة مف نتائج انتخابات األندية 

 الطالبية.
 فتح المراكز التعميمية الخاصة بتعميـ المنيج السعودي ألبناء الطالب لما

 فيو مف أىمية في المحافظة عمى اليوية السعودية.
 ثالثا: المحور الثقافي:

ىي كؿ الفعاليات الثقافية المعبرة والمميزة لنمط الشخصية  المقصود بو
السعودية العربية اإلسالمية وكذلؾ ما يتعمؽ بالجوانب اإلبداعية الثقافية مثؿ الشعر 
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وكتابة الرواية والتأليؼ المسرحي والنقد األدبي والمواسـ الثقافية التي تميز المجتمع 
 السعودي.

 أهم مسارات تحقيقه هي: 
 عمى تدعيـ القيـ الثقافية العربية اإلسالمية التي قواميا التسامح والتكافؿ العمؿ

 والتعايش السممي.
 توظيؼ الجانب الثقافي الغربي في احتكاكو بأنماط الثقافة السعودية في

تطوير بنية ثقافية لدى الطالب قواميا ما ىو إيجابي في الثقافة العربية وما 
 ة الغرب.يوافقو مف قيـ إيجابية في ثقاف

 توفير فرص االحتكاؾ الثقافي مع جاليات وجنسيات غير عربية مف خالؿ
 التفاعؿ الثقافي مع الكتمة السكانية لمبمد المضيؼ.

 توفير فرص التعبير الثقافي الناقد عمى أوسع مدى بيف الطالب لكؿ مف
ير األنماط الثقافية العربية واألنماط الثقافية الغربية لمبناء عمى ىذا التعب

 لخطاب ثقافي طالبي جديد دافع لقيـ التطوير .
 آليات التنفيذ هي :

 تدريب الطالب مف خالؿ المقاءات مع النادي الطالبي عمى النقد الثقافي
 والتحميؿ الثقافي بيدؼ بناء بنية عقمية ناقدة.

 تشجيع االجتماعات الطالبية عمى مستوى المممكة المتحدة مع ضماف
 لحمايتيـ مف االختراؽ أو التشويش الفكري والثقافي.مستويات كافية 

 وضع أجندة معمنة واضحة ألنشطة ثقافية إبداعية لمطالب  كإلقاء الشعر أو
قراءة وتأليؼ الروايات أو التمثيؿ في المسرحيات وغيرىا مف األنشطة التي 

 تشجع الطالب عمى التذوؽ الفني.
 الطالب مع توفير فرص حضور توفير فرص التثقيؼ بكؿ جوانبو لجميع

 حفالت المسرح الحديث  والصالونات واألندية  األدبية.
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 أف تكوف المشاركة المدنية لمطالب ضمف المعايير الخاصة باالعتراؼ
 األكاديمي واالعتماد المؤسسي لمجامعات في المممكة العربية السعودية.

لموضوعات تيدؼ  تضميف المقررات الثقافية في المراحؿ الدراسية المتنوعة
 لنشر ثقافة المشاركة وبخاصة ما يتعمؽ باالنتخابات.

 توفير المستمزمات واإلمكانيات المناسبة لممارسة األنشطة الطالبية وتنوعيا
 في األندية الطالبية .

 بث القيـ الديمقراطية بأسموب المناقشة وورش العمؿ  وجيا لوجو وباستخداـ
 أدوات التواصؿ االجتماعي.

فرص السموؾ الديمقراطي بيف الطالب القائـ عمى اإليماف بالمساواة  توفير
 والحرية والمشاركة في صنع القرار باعتبار ذلؾ انعكاس لبنية عقمية متحضرة.

 رابعًا: المحور التنظيمي: 
المقصـو بالمحور التنظيمي, الييكؿ التنظيمي لألندية الطالبية السعودية في 

جراءات وعالقات حاكمة, وكذلؾ ما خارج المممكة وما يتضمنو م ف قوانيف ولوائح وا 
يتضمنو مف ىيكؿ تنظيمي واضح ومحدد فيو السمطة والمسؤوليات واألدوار والمياـ 
لكؿ مكوف مف ىذا التنظيـ وأساليب تنفيذ ىذه األدوار والمياـ ومتابعتيا وتقويميا, 

 المحمية والدولية. والكيفية التي يتـ بيا تطوير ىذا التنظيـ في ضوء المتغيرات
 أىـ مسارات تحقيقو ىي: 

 رفع مستوى وعي الطالب بالقوانيف والموائح واإلجراءات التنظيمية الحاكمة لعمؿ
 الممارسات التربوية والثقافية واالجتماعية واألكاديمية لمنادي.

 إشراؾ الطالب في تحديد واختيار وتقرير األسموب التنظيمي المناسب لألندية
وتحديد األدوار والمسؤوليات الضرورية لالرتقاء بالمسؤولية المنوطة الطالبية 

بيذه النوادي, والمتمثمة في االرتقاء بفاعمية األداء التربوي واألكاديمي لمطالب 
 بالكفاءة والكفاية المطموبتيف.
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 تدريب الطالب عمى العمؿ الجمعي التطوعي تدعيما لقيـ االنتماء والمسؤولية
ح الطالب سواء قبؿ العودة لموطف أـ في أداء ميامو األكاديمية أـ وااللتزاـ, لنجا

 بعد العودة وزيادة قدرتو عمى تحمؿ مسؤولياتو التنموية تجاه مجتمعو.
 إكساب الطالب العديد مف القيـ الالزمة لمنجاح في الحياة العممية, مثؿ الشفافية

 والمحاسبية واالستقاللية والقدرة عمى اتخاذ القرار.
دة الطمأنينة فيما يخص حياتيـ الخاصة وكذلؾ المجتمعية مف خالؿ زيا

إحساسيـ بالدؼء واألمانة في التعامؿ سواء بالنسبة لمعالقات الفردية البينية أـ 
 بينيـ وبيف المؤسسات والنظـ المجتمعية السعودية واألجنبية.

 آليات التنفيذ هي :
ختار الطالب مف بينيـ توسيع عضوية النادي وربما يكوف مف األفضؿ أف ي

 الرئيس والنواب وممثمي األنشطة المختمفة.
 االنتقاؿ مف المشاركة اإللكترونية إلى المشاركة التقميدية كمناسبة لاللتقاء

والتعارؼ وتبادؿ الرأي ألكبر عدد مف الطالب؛ وقد يكوف ذلؾ عمى نطاؽ كؿ 
 جامعة ثـ بعد ذلؾ عمى النطاؽ العاـ.

لطالب لمناقشة كافة القضايا والمشكالت والرؤى الخاصة إفساح المجاؿ أماـ ا
عمى الوصوؿ إلى أفضؿ صيغة  -بالتوافؽ  -بالييكؿ التنظيمي ومساعدتيـ 

 تنظيمية تحقؽ اليدؼ مف ىذه األندية وىو تحقيؽ حياة جامعية صحيحة.
 إعداد الئحة لممارسة األنشطة الطالبية توضح فييا الحقوؽ والواجبات تكوف

 الدستور الطالبي عند الممارسة.بمثابة 
 النظر في أدوار جديدة لألندية الطالبية وخاصة ما يتعمؽ بأسر الدارسيف

 وحاجاتيـ العممية عمى ضوء متغيرات العصر.
 توفير مقر خاص لممارسة األنشطة الطالبية يكوف بمثابة بنية تنظيمية يتـ مف

 خاللو إدارة العمؿ الطالبي تحت إشراؼ أكاديمي.
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 المراجــــــــــع
( التحميؿ الرأسي والتحميؿ االفقي لسياسة تكويف الناخبة, 1886أسكاروس, فيميب ).1

المؤتمر السنوي السابع لمركز تعميـ الكبار " محو أمية المرأة العربية مشكالت 
 .616-684ابريؿ , ص ص  13-11وحموؿ" , جامعة عيف شمس , 

ب نحو االتحادات الطالبية : دراسة ( اتجاىات الطال1886االسكندراني, ايمف ).1
ميدانية عمى عينة مف طالب جامعة الزقازيؽ, مجمة كمية اآلداب, جامعة 

 .143-63, ص ص  42الزقازيؽ, عدد 
( السموؾ االنتخابي وعالقتو باالعتقاد بعدالة العالـ لدى 1818االعرجي, ابراىيـ ).4

, مجمة 1818العراؽ عاـ  طمبة جامعة بغداد: دراسة عف االنتخابات النيابية في
 .686 -117,ص ص 72كمية اآلداب , جامعة بغداد , العدد 

( دور الجمعيات واألندية الطالبية في تنمية ثقافة الطمبة 1882اندراوس, تيسير ).3
جمعية  في الكميات الجامعية التابعة لجامعة البمقاء التطبيقية, مجمة الثقافة والتنمية,

 .183-36, ص ص 16عدد, الثقافة مف أجؿ التنمية
( معجـ مصطمحات التنمية االجتماعية والعمـو 1724جامعة الدوؿ العربية ).1

 المتصمة, القاىرة: االمانة العامة.
( اتجاىات الشباب الجامعي نحو المشاركة في انتخابات 1818الجميفي ,سامي).6

 المجالس البمدية , رسالة ماجستير , جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية.
 ( فمسفة التربية,الدماـ: مكتبة المتنبي.1816جيدوري, صابر ).3
( االنتخابات السعودية وتوجيات الناخبيف,صحيفة 1348الحبيب,عبدالرحمف ).2

 14164ذو القعدة , العدد   -12الجزيرة, االثنيف  
( القيـ والمعتقدات السياسية وسموؾ التصويت: التفضيالت 1813حسف, بركات ).7

, مجمة كمية اآلداب, جامعة طنطا, 1811نتخابات الرئاسية السياسية في اال
 .                                                             1134-1117, ص ص 13عدد
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رؤية تربوية ناقدة  –( التعميـ والمشاركة السياسية 1722الخميسي,السيد سالمة ).18
ياسية "النظاـ السياسي لمواقع المصري ,مؤتمر مركز البحوث والدراسات الس

 ديسمبر,القاىرة. 7-1المصري: التغيير واالستمرار", جامعة القاىرة, 
( اسباب عزوؼ طمبة جامعة الكويت عف االشتراؾ 1881الدعيج, عبدالعزيز ).11

, ص ص 63في االنشطة الطالبية , المجمة التربوية,جامعة الكويت, العدد  
63-182. 

ذلؾ الكنز الكامف, )جابر عبدالحميد جابر  ( التعمـ1772ديمور,جاؾ واخروف).11
 :مترجـ(, القاىرة: دار النيضة العربية.

( المشاركة الطالبية: المعوقات واستراتيجيات التجاوز, 1881سيؼ, محمد ).14
 .181-67, ص ص 44حوليات آداب عيف شمس, جامعة عيف شمس, عدد 

جي: دراسة ( اىداؼ جامعات دوؿ مجمس التعاوف الخمي1888الصاوي, وجيو ).13
تحميمية مقارنة في ضوء بعض المعايير ,المجمة التربوية, جامعة الكويت, مجمد 

 .142-31,ص ص11,عدد 13
( 1811العجمي, عمار و الفيمكاوي, احمد و العجمي, فياد و العتيبي, جميمة ).11

ظاىرة عزوؼ طمبة بعض كميات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب عف 
نتخابات الطالبية وسبؿ عالجيا : دراسة ميدانية, مجمة دراسات المشاركة في اال

 .144-31, ص ص 131الخميج والجزيرة العربية,جامعة الكويت, عدد
الطالب في الجامعات المصرية :  اتحادات تنظيـ (1723عطية, طاىر  ).16

, ص 4والتجارة ,جامعة عيف شمس , عدد دراسة تحميمية, المجمة العممية لالقتصاد
 .187-344ص

( االصالح المجتمعي: اضاءات ثقافية واقتضاءات تربوية , 1886عمار,حامد ).13
 القاىرة: الدار العربية لمكتاب.
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( الندوات   1811الغانـ, عبداهلل والكندري, يعقوب و اليدباف, ابراىيـ) .12
لمناخبيف: دراسة الحالة الكويتية, مجمة االنتخابية واثرىا في توجيو السموؾ الفكري 

 .317-417,ص ص 131دراسات الخميج والجزيرة العربية, جامعة الكويت,عدد
( االتحادات الطالبية: االىداؼ والمسؤوليات, المؤتمر 1727فتوح, مدحت ).17

ديسمبر, ص ص  11-7العممي الثالث لكمية الخدمة االجتماعية, جامعة حمواف, 
322-113. 

( الوعي السياسي لدى طالب المرحمة الثانوية في 1774ف طنطاوي )فراج, حس.18
 مصر: دراسة ميدانية,رسالة ماجستير ,جامعة عيف شمس.

( تربية الحرية: االخالؽ ,الديمقراطية, الشجاعة المدنية, ) 1883فريري, باولو ).11
 احمد عطية:مترجـ(, القاىرة: الدار المصرية المبنانية.

ـ المجتمع بيف االسس النظرية والممارسة المينية, ( تنظي1771قاسـ,محمد ).11
 القاىرة: دار الحكيـ لمطباعة والنشر.

( الثقافة السياسية لمفالحيف المصرييف: تحميؿ نظري 1728المنوفي, كماؿ ).14
 ودراسة ميدانية في قرية مصرية, بيروت : دار ابف خمدوف.

اه نحو المشاركة في موسى, عبدالفتاح ) دت ( التعصب القبمي واثره عمى االتج.13
تنمية المجتمع : دراسة ميدانية عمى طالب الجامعة بقنا,  مجمة كمية اآلداب, 

 . 121-143, ص ص 13جامعة جنوب الوادي, عدد
( االبعاد السياسية لتطوير النظاـ االنتخابي في مصر 1884نوير, عبدالسالـ ).11

 , القاىرة: مطبعة جامعة القاىرة.
( الدليؿ االرشادي لراغبي الدراسة في المممكة المتحدة, ب 1811وزارة التعميـ ) .16

 لندف: الممحقية الثقافية السعودية.
( التعميـ في المممكة العربية السعودية: مؤشرات محمية 1346وزارة التعميـ ).13

 ومقارنات دولية,الرياض: مرصد التعميـ.
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 .     111لة , الرسا 41الحولية االجتماعية, جامعة الكويت, 
( مرتكزات التربية االخالقية في عصر متغير, مجمة الطفولة 1811وطفة,عمي ).48

, ص    37, العدد 14العربية , الجمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية , مجمد
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