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 شكر وعرفان
 

وقدرني على الوصول ... الحمد هللا رب العالمين الذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع
فأتقدم ... ويسعدني وقد أنجزت هذه الرسالة أن أنسب الفضل إلى أهله... إلى هذه الدرجة العلمية

وكان لي خير ...لى رسالتيالذي أكرمني باإلشراف ع... إلى الدكتور الفاضل محمود أبو سمرة
... وقدم لي المساعدة بكثير من الصبر... فلم يبخل علي بعلمه ووقته... عون طيلة فترة إعدادها

فله جزيل الشكر وكل التقدير ... وكان له الفضل في إبراز هذا العمل إلى حيز الوجود
 .واإلمتنان

وز عالونة والدكتور محمد كما أتقدم بالشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقشة الدكتور معز
مستفيداً من عطائهما المتميز وإرشاداتهما ... اللذان تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالة... شعيبات
والشكر موصوٌل إلى أعضاء هيئة التدريس ... فبارك اهللا فيهما، وزادهما علماً وقدراً... القيمة

 . ا من توجيه وإرشاد أثناء دراستنالما قدموه لن...في كلية العلوم التربوية بجامعة القدس 
  

 وجزى اهللا الجميع خير جزاء



 ج  

 ملخص الدراسة
 الدراسة التعرف الى األنشطة المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من هدفت هذه

وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس 
فرداً، ) 6981(ا في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، البالغ عددهم الحكومية ومعلميه

واستخدمت الباحثة . فرداً) 353(في حين كانت عينة الدراسة عينة عنقودية، بلغ عدد أفرادها 
: فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي) 56(المنهج الوصفي، وقامت ببناء استبانة مكونة من 

، ومعيقات األنشطة )الصفية والالصفية(لمدرسية، ممارسة األنشطة المدرسية أهمية األنشطة ا
وتحققت من صدق األداة وثباتها، من خالل صدق المحكمين، ومعامل الثبات كرونباخ . المدرسية

 .ألفا
وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال معيقات األنشطة المدرسية قد حصل على أعلى المتوسطات 

، أما مجال أهمية مرتفعة، وفق مقياس ليكرت الخماسي، وبدرجة )3.67(الحسابية، وهو 
، في حين جاء مجال ممارسة األنشطة )3.59(األنشطة المدرسية فكان متوسطه الحسابي 

كما . متوسطةوهما بدرجة ). 3.24(المدرسية في المرتبة الثالثة، وبمتوسط حسابي قدره 
ئية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دالله إحصا

لمتغير المديرية، لصالح مديرية شمال الخليل، ومتغير جنس المدرسة، : األنشطة المدرسية تعزى
لصالح مدارس الذكور، ومتغير المرحلة الدراسية، لصالح المرحلة الثانوية، ومتغير الخبرة، 

 أهمية األنشطة المدرسية، فقد وجدت فروق أما مجال. سنوات) 10(لصالح من تزيد خبرتهم عن
في . تعزى لمتغيري المديرية، لصالح مديرية الجنوب، والتخصص، لصالح التخصص العلمي

حين لم تظهر النتائج فروقاً ذات دالله إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة 
 .المدرسية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 : وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات، منها

ضرورة االهتمام باألنشطة المدرسية نظراً ألهميتها في الحياة العلمية والعملية، وذلك بوضع  •
 .حصص لها في جدول الدروس األسبوعية في وقت مناسب للطلبة والمعلمين

المدرسية لزيادة اهتمام الطلبة بها، وتشجيعهم على القيام بها تخصيص عالمات للنشاطات  •
 .باعتبارها جزءاً من المنهاج

 .تقديم الحوافز المعنوية والمادية للمعلمين المشرفين على األنشطة المدرسية •



 د  

Abstract 
 

School activities in public schools in Hebron from the point of view of principals and teachers of the 
schools 

 
This study aimed to identify school activities in public schools in the governorate of 
Hebron from the principals' and teachers' point of view. The population of the study 
consisted of (6981) members, while the sample of the study were chosen randomly as 
cluster sample and consisted of (353) members. The researcher used the descriptive 
survey approach, and constructed a questionnaire consisted of (56) items, distributed on 
three aspects; the importance of school activities, the practice of school activities, and 
school activities obstacles. Validity and reliability of the questionnaire were verified. 
Results revealed that the obstacles of school activities had obtained the highest average 
(3.67), according to Likert scale with high degree, and the importance of the activities 
average was (3.59), while the practice of school activities with an average of (3.24). 
Also, the results revealed a statistically significant differences between the estimates of 
study sample of obstacles school activities due to the variables: Directorate, for the 
directorate of North Hebron, gender, for males, the educational stage, for the secondary 
level, and experience, for those of more than (10) years. With respect to the aspect of 
the importance of activities, it was found a difference due to the variables of directorate, 
for the directorate of south Hebron and  specialization, for scientific branch. The results 
did not show any significant statistical differences between the estimates of study 
sample of school activities due to the occupation variable. Depending on the findings, 
the researcher recommends a set of recommendations. 
 
In the light of the findings of the study, the researcher recommends a set of 
recommendedations. 
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 الفصل األول
 

 مشكلة الدراسة وإطارها النظري
 

 مشكلة الدراسة وإطارها النظري، كما يشمل أسئلة الدراسة وفرضياتها،          يتضمن هذا الفصل  
 .وأهمية الدراسة وأهدافها، باإلضافة إلى محددات الدراسة ومصطلحاتها

  
 قدمةالم. 1.1

 
تعلم بشكل متكامل، فتأخذ في اعتبارهـا تنميـة         متهتم التربية الحديثة بالنظر إلى الفرد ال      

وتبعـاً  . وتربيته معرفياً، وانفعالياً، ونفسياً، وأخالقياً، واجتماعياً      شخصيته تنمية متكاملة،  
أحد أهـم   لهذا التطور في اهتمام التربية بالفرد المتعلم فإنه ينظر إلى المدرسة باعتبارها             

وليسـت   ).2001عابـدين، . (مقومات الحضارة اإلنسانية، وأبرز وسائلها االجتماعيـة      
المدرسة مكاناً يتجمع فيه الطالب للتحصيل الدراسي فقط، بل هـي  مجتمـع صـغير                

يتأثرون ويؤثرون، حيث يتم اتصال بعضهم بالبعض اآلخر، ويشـعرون          .. يتفاعلون فيه 
ون بأهداف مشتركة لمدرستهم، كل ذلك يـؤدي إلـى        بانتماء بعضهم إلى البعض، ويهتم    

والجو المناسب لنموهم الفـردي والجمـاعي، وليسـت         .. خلق الروح المدرسي عندهم   
المدرسة مجتمعاً مغلقاً يتفاعل داخله الطالب بمعزل عن المجتمـع الـذي أنشـأ هـذه                
 المدرسة، بل هي تعمل على تقوية ارتبـاط الطـالب بمجـتمعهم وبيئـتهم، والشـعور      

 ).1997شحاتة، . (بالمسئولية تجاه هذا المجتمع وتلك البيئة
 

 إحداث تغييـر     يتطلب  تنمية شخصية الطالب تنمية متكاملة     أن تحقيق ) 2009(ويؤكد حسين   
 ل، وهذا ال يتم إال بإعطـاء الطلبـة         من خالل التعليم المرتبط بالعم     جذري في سلوك الطلبة   

فالنشاط المدرسي جزء   . خل المدرسة وخارجها   ومبرمجه دا  ارسة أنشطة متنوعة  الفرصة لمم 
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 على تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب       مدرسة الحديثة، كونه يساعد الطلبة    ج ال امن منه 
تفكير الزمه لمواصلة التعليم، وللمشاركة في التنمية الشاملة، وأن سر التنمية ال يكمن أساساً              

اللها، واستخدام القوى البشرية، وحملهـا      في توافر الثروات، وإنما في كيفية توظيفها واستغ       
على استخراج أفضل ما فيها من طاقات مبدعة، كل هذا يتم من خالل إدارة واعية تقوم على   

 .أسس علمية سليمة
 

الى ان   )1997( فقد أشار شحاته   ج المدرسة الحديثة،  اويعتبر النشاط المدرسي جزءاً من منه     
ت ومهارات وقيم وأساليب تفكير الزمة لمواصـلة  ساعد في تكوين عادات نشطة المدرسية  األ

 الذين يشاركون في النشاط لديهم      ة أن الطلب  ويشير الى  ،لمشاركة في التنمية الشاملة   االتعليم و 
، كما أنهم إيجابيون بالنسبة     ة بنسبة ذكاء مرتفع    عادة قدرة على اإلنجاز األكاديمي، ويتمتعون    

مشاركين في برامج النشاط بروح قياديـة، وثبـات          ال ةيتمتع الطلب كما  لزمالئهم ومعلميهم،   
 كما أنهم أكثر ثقة في أنفسهم، وأكثر إيجابيه في عالقـاتهم مـع              ،انفعالي، وتفاعل اجتماعي  

اآلخرين، وأنهم يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار، والمثابرة عنـد القيـام بأعمـالهم، وأن               
كة في برامج النشاط، وهم أكثـر رضـا   الطالب المتفوقين في المدرسة لديهم الرغبة للمشار   

عن الحياة االجتماعية، وأقدر على تحقيق العالقات االجتماعية مع زمالئهم ومعلميهم، وأكثر            
ميالً إلى الخلق واإلبداع والمشاركة في األحداث السياسية، والتفاعل االجتماعي، وثقة أكبـر             

 . في الناس والمدرسة والعاملين بها
 

ق العمل،  أن النشاط يتيح للطالب فرصة التعلم عن طري)1978(كد مقبلوفي هذا السياق يؤ
 في الحياة، ذلك أن النشاط مجال لتعبير الطلبة عن ميولهم وإشباع واكتساب الخبرات المفيدة

رات والخبرات حاجاتهم، وتعلم أشياء يصعب عليهم تعلمها في الصف، فيتزود الطالب بالمها
 التي ال يتسنى له تعلمها في الصف، ويقدم النشاط ة والعلميةاالجتماعية والخلقية والعملي

 أن فيرى) 2006( النحالوي الوارد في الخوالده أما. للمتعلم مواقف شبيهة بمواقف الحياة
النشاط يعمل على توجيه طاقات الطلبة نحو أعمال يقبلون عليها برغبتهم ألنها تحقق ميولهم، 

 .لجو المدرسي، وتشبع حاجاتهم وتسهم في حل مشكالتهموتناسب اهتماماتهم، وتحبب إليهم ا
 

، وتستثير فيهم الشعور بالمسؤولية  تطلق مواهب الطلبة إلى آفاق رحبةواألنشطة المدرسية
  كله تعتبرلهذا). 1998القاسمي، (واإلحساس بالجمال، والشعور بالعضوية في الجماعة 
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ج المدرسي على ا ويتعين أن ينظر إلى المنهألنشطة التربوية أهمية في إعداد الطلبة للحياة،ل
اعتبار أنه يشمل أوجه األنشطة وأنواع الخبرات التي يهيؤها المجتمع إلعداد الطلبه 

 ).1994نور، (للمشاركة في الحياة 
 

ويعد النشاط المدرسي من وجهة نظر التربية الحديثة من أهم ما ينبغي أن يركز عليه 
لى بناء الجانب النفسي واالجتماعي والقيمي والجمالي ج، فهذا النشاط يساعد عاالمنه

 والحركي، فهو جزء مهم ومتمم للبرنامج األكاديمي الذي يهدف إلى بناء الجانب المعرفي
، كما وتسهم األنشطة المدرسية بدور فعال في تنمية العالقات والقيم االجتماعية  للطالب

كما تتيح .  من األنشطة الجماعيةطالببها الوالخلقية من خالل الخبرات التعليمية التي يكتس
 اكتساب خبرات ومهارات جديدة عن طريق مواقف تعليمية حقيقية، حيث أن طالبلل

ممارستهم لهذه األنشطة تساعد في نمو قدراتهم وميولهم، عالوة على اإلسهام في التنشئة 
 ).2003، وحسن،خليفة(جتماعية لهم اال
 

ثة على الصف الدراسي في تزويد الطالب بالثقافة العامة وال يقتصر دور التربية الحدي
األساسية، وتنمية القيم واالتجاهات والميول والمهارات، وأساليب التفكير المرغوب فيها، بل 
تمتد إلى العمل خارج الصف الدراسي كجانب أساسي من  جوانب مسؤولياته التربوية، 

 الذي يقوم به الطالب خارج النشاطمن خالل فهناك الكثير من األهداف ال يتم تحقيقها إال 
كما أن فعالية تدريس المعلم داخل الصف الدراسي تتوقف إلى حد بعيد  الصف الدراسي،

 ). 1983لبيب، (على المناخ العام للمدرسة 
 
 وتقدم لهم خلفية من المعلومات والتجارب، ةاألنشطة المدرسية تعزز دافعية الطلبكما أن  

ة متمرة لألهداف طويلة األمد، كما توفر فرصاً لتطبيق المهارات المتعلوتوفر تمارين مس
  المدرسية األنشطةكما توفر. )Price, Nelson. 1999 (ةسابقاً لما تحتويه من أهداف مختلف

 ).Greffen. 1988(التحفيز والدافع للعطاء
 
فة ليس سوى أن النشاط المدرسي شأنه شأن المواد الدراسية المختل) 1987(أوضح ريان و

مجال للخبرات التي يمر بها الفرد، وذلك ألن الطالب عنصر فعال في اختيار النشاط 
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المدرسي الذي يشترك فيه، األمر الذي يؤدي إلى تعلم أكثر فعالية ودواماً، هذا باإلضافة إلى 
 . أنه يهيئ فرصة تعلم المبادرة وتوجيه الذات

 
النظرة التي تستحق، كون األنشطة المدرسية جزءاً ة  لألنشطة التربوي كله ال بد أن ينظرلهذا

ال يتجزء من المنهاج، وهي القادرة على اكتشاف ميول واتجاهات الطلبة وتشكيلها، والقادرة 
نيمة الجانب على العمل على تنمية الجانب النفسحركي لديهم، إضافة الى مساعدتها على ت

  .المعرفي لدى الطلبة

 
 ئلتها مشكلة الدراسة وأس. 2.1

 
 من آباء ،ةي المدرسةنشطثَم من يقلل من قيمة األبالرغم مما سبق فإنه من المالحظ أن هناك 

 فهم يرون أن التحصيل الدراسي هو الهدف من التربية المدرسية، ،ومعلمين ومديري مدارس
 يعتقدون أن النشاط المدرسي ال يفيد في مجال التحصيل الدراسي، واقتناعهم بهذا الرأي الو

 يكون انعكاساً للمناهج ، بل غالباً ماقادت الى هذا االستنتاج علمية اتيكون عادة نتيجة دراس
 معني بالنشاط المدرسي، ولالدراسية التي ألفها اآلباء ودرسوها في الماضي، والتي لم تكن تُ

ً يتناسب مع قيمته التربوية  ومن خالل خبرة الباحثة في ).1995ريان، (تفسح له مجاال
مظهرية أكثر من مجال التربوي فهي ترى ان البعض ينظرون إلى األنشطة المدرسية أنها ال

الالزم حيث تقوم المدارس بتنفيذ األنشطة المدرسية بشكل مظهري ال يحقق األهداف 
المتوخاة، فهي تعتمد في صميمها على التقليد من قبل الطالب بعضهم للبعض اآلخر، وأن 

 يتبين أن هناك حاجة ماسة لتعرف  لهذاالتي تحول دون تنفيذها،هناك العديد من المعوقات 
الى تقديرات  كان ال بد من التعرفو. أهمية األنشطة المدرسية وواقع ممارستها  ومعيقاتها

من هنا جاءت  ،)أهميتها وممارستها ومعيقاتها ( لهذه األنشطة من هم في الميدان التربوي،
 .مشكلة الدراسة

 
 :السؤالين التاليين سة اإلجابة عنوتحاول هذه الدرا

ما تقديرات أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس الحكومية في محافظة  :السؤال األول
 الخليل ومعلميها لألنشطة المدرسية؟
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  مدارس محافظة الخليلمديريهل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة من : السؤال الثاني
المسمى الوظيفي، جنس المدرسة، : تالف متغيرات الدراسة لألنشطة المدرسية باخومعلميها

 المديرية، الخبرة في الوظيفة الحالية، المرحلة الدراسية، التخصص؟
 

 فرضيات الدراسة. 3.1
 

 :انبثقت الفرضيات الصفرية التالية من سؤال الدراسة الثاني
ن بي) α≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية األولى

 تعزى )أهمية األنشطة وممارستها ومعيقاتها (لألنشطة المدرسيةتقديرات أفراد عينة الدراسة 
 .الى متغير المسمى الوظيفي

 
بين ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية

 )ية األنشطة وممارستها ومعيقاتهاأهم (تقديرات أفراد عينة الدراسة  لألنشطة المدرسية
 .المديريةتعزى الى متغير 

 
بين ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

  )أهمية األنشطة وممارستها ومعيقاتها( تقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة المدرسية
 .جنس المدرسة تعزى الى متغير

 
بين ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الرابعةالفرضية 

  )أهمية األنشطة وممارستها ومعيقاتها( تقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة المدرسية
 . مستوى المدرسةتعزى الى متغير

 
بين ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الخامسة

  )أهمية األنشطة وممارستها ومعيقاتها( تقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة المدرسية
 .لخبرة في الوظيفة الحاليةا تعزى الى متغير
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بين ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية السادسة
  )أهمية األنشطة وممارستها ومعيقاتها (تقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .لتخصصاتعزى الى متغير
 

 أهمية الدراسة. 4.1
 

 المدرسية، ودورها الفعال في تحقيق أهداف  األنشطة أهمية هذه الدراسة من أهميةانبثقت
األنشطة عد النظام التربوي بشكل عام، وأهداف المناهج الدراسية بشكل خاص، حيث تُ

 ومدعماً للمناهج الدراسية، وأن معرفة آراء المديرين والمعلمين في المدرسية جزءاً مكمالً
 من أجل معالجة الجانب السلبي منها، وتعزيز الجانب اًمهم يعتبر واقع األنشطة المدرسية

 : أن هذه الدراسة اكتسبت أهميتها من خاللكما. االيجابي
 .سطين، حسب علم الباحثة قلة الدراسات التي تناولت موضوع األنشطة المدرسية في فل.1
شملت أداة الدراسة مجاالت متعددة، كانت كافية من وجهة نظر الباحثة لتغطية موضوع . 2

 .الدراسة ومعالجة مشكلتها
 تقديم التوصيات المناسبة لصانعي القرار التربوي حول واقع األنشطة المدرسية في .3

 .  مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل
 

  أهداف الدراسة.5.1
 

 :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى
 
 . واقع األنشطة المدرسية ومعيقاتها في محافظة الخليل.1

التعرف إلى الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األنشطة المدرسية تبعاً  .2
 .لمتغيرات الدراسة

 . حول واقع األنشطة المدرسيةتزويد القائمين على اتخاذ القرار التربوي ببيانات ميدانية. 3
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 اإلطار النظري. 6.1
 

 )curriculum  Extra-  )Extracurricular:  المدرسي النشاطمفهوم .1.6.1
 

 الخفة في األمر والجد فيه، والممارسة الصادقة لعمل من األعمال، ويقال  يعني ةًالنشاط لغ
مجمع ( ابت نفسه له فهو نشيطالرجل إلى العمل ونحوه أي خف له وجد فيه، وط) طِشنَ(

 ).1990اللغة العربية،
 

  بأنه موقف تعليمي شامل يشارك فيه)Garter, 1973(جارتر هيعرفأما النشاط المدرسي ف
بأنه ) 1989(عرفه اللقاني يو ، برغبته، إلشباع حاجه لديه، وتحقيق هدف مرغوب فيهالطالب

 .نجاز هدف ماإل المتعلمذلك الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله 
 

 ا بأنه)2003(المريحيل، وكما ورد عند األنشطة المدرسيةوتعرف دائرة المعارف األمريكية 
، والتي تتناول كل ما يتصل بالحياة تمثل في البرامج التي تنفذ بإشراف وتوجيه المدرسةت

عية والبيئية تما أو الجوانب االجالمدرسية ونشاطاتها المختلفة ذات االرتباط بالمواد الدراسية،
ذات االهتمامات الخاصة بالنواحي العملية أو العلمية أو ) الجماعات والجمعيات( أو األندية 

  بأن)2007( قمر ىوير .الرياضية أو الموسيقية أو المسرحية أو المطبوعات المدرسية
ي   مصطلح يقصد به جميع األنشطة سواء المصاحبة للمواد الدراسية أو التالمدرسيةاألنشطة 

 .تقع خارج الجدول الدراسي بجميع أنواعها الرياضية واالجتماعية والثقافية والفنية
 

ج وإضفاء ااوسيلة وحافز إلثراء المنهبأن النشاط المدرسي ) 2001( حمدان ومقبل يرى  و
مع البيئه، وإدراكهم لمكوناتها المختلفة من الطالب الحيوية عليه، وذلك عن طريق تعامل 

صادر إنسانيه وماديه، بهدف إكسابهم الخبرات األوليه التي تؤدي إلى تنمية طبيعيه إلى م
ن بأنه أنماط م) 1997(ويعرفه السعد والشيخ . معارفهم وإتجاهاتهم وقيمهم بطريقة مباشرة

صص المقررة للمواد الدراسية،  تلقائياً خارج الحالسلوك الحر المنظم  يمارسه الطالب
ليه التربويه والتعليميه بما يحقق نمواً فردياً واجتماعياً من جميع هها القائمون على العمويوج

 .جوانب شخصيته
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يه إيجابية المتعلم فتضح تبأنه موقف تعليمي فيرى في النشاط المدرسي ) 1995( شوق أما
نشاطاً صفياً : ، وهو إما أن يكونة وتعلميةمن خالل أداءات محددة لتحقيق أهداف تعليمي

 الصف، وأثناء عملية التدريس، أو نشاطاً الصفياً، يتم خارج غرفة ويتم داخل جدران
 .الصف

 
ج الذي يتيح مزيداً من ابأنه ذلك الجزء من المنهالنشاط المدرسي ) 1996( خطاب عرفو

 .ج، ومن ثم تحقيق أهدافها وإيجابيته في اكتساب خبرات المنهطالبالفرص لفاعلية ال
 

الجهد الذي يبذله المتعلم بهدف إشباع "الالصفي بأنه النشاط ) 1997(وعرف شلبي وآخرون 
حاجاته المعرفية، وإكسابه العديد من المهارات التي تؤدي إلى تنمية قدرته على التفكير، 

)  ,1983ِAllen and Others(ويعرفها آلن وآخرون ". ا االتجاهات والقيموكذلك إكسابه
درسة، خارجة عن اآلعمال المتعلقة أنشطة إضافية خاصة، تمارس تحت إشراف الم"بأنها 

 .بتدريس المواد
 

تلك البرامج التي تضعها أو تنظمها : النشاطات المدرسية بأنها) 1998(رف عابد ويع
االجهزة التربوية لتكون متكاملة مع البرنامج التعليمي، ويقبل عليها الطالب وفق قدراتهم 

 .، بحيث تحقق أهدافاً تربوية معينةوميولهم، مع توفر التعزيز وإيجاد الحوافز والدوافع
 

 المختلفة للنشاط المدرسي، التعاريف  خالل من،أننا نستطيعالى ) 2003(ويشير الكاف 
 : منهاأموراً عدة،استنباط 

 . يعني بإيجابية المتعلم في نواحي حياته ويدفعه لإلنجاز-1
 . أنه جزء مهم من المنهج الدراسي بمفهومه الشامل-2
 .مارسة العمليةمالنظرية والتطبيق، ويجعل الحياة مختبراً لل يجمع بين -3
 . يركز على اكتساب المهارات العملية والتطبيقية باعتبارها الثمرة المطلوبة-4
 . يراعي الميول والقدرات، ويهتم بتوجيهها وصقلها، ويالحظ الفروق الفردية-5
 .ا يساعد في اكتشاف مواهب وقدرات الطالب ويصقلها وينميه-6
 يسهم في تحقيق أهداف المنهج الدراسي والعملية التربوية، وتطوير قدرات الطالب في -7

 .استغالل البيئة المحيطة بهم



 10 

 يكسب الطالب القدرة على المالحظة والمقارنة والعمل والمثابرة واألناة والدقة من خالل -8
 .ممارسة األنشطة المختلفة

 
ة التعليمية قد صاحبه اختالف في وجهات النظر حول لعل تطور االهتمام باستخدام األنشطو

األنشطة المنهجية، واألنشطة الالمنهجية، واألنشطة الصفية : بعض المصطلحات، مثل
 وربما  واألنشطة المرافقة للمنهاج،والالصفية، واألنشطة اإلضافية داخل المدرسة وخارجها،

 اختيرت عند استخدام ةل تسميشاع مصطلح نشاط المنهجي أكثر من غيره باعتبار أنه أو
 التربويينج الضيق، وتأسيساً على ذلك، رأى بعض اأوجه النشاط التي تجد مكاناً في المنه

 التي تنظم خارج المدرسة، وأفردوا له أوقاتاً خاصة، النشاطات يعنيأن النشاط المدرسي 
 في ظل المفهوم التربوية جميعها،ولكن األنشطة . وإدارة عامة منفصلة عن إدارة التعليم

ج، إنما هي في صميمها أنشطة منهجية، فكل نشاط هو منهجي ما دام يقدم االمعاصر للمنه
خبرة تعليمية مقصودة داخل المدرسة أو خارجها، بقصد إحداث تغييرات سلوكية مرغوبة 

 رفض لما يتمسك به البعض من القول باألنشطة الالمنهجية، فكل هذالدى المتعلمين، وفي 
 هو منهجي، سواء ارتبط بمادة دراسية معينة أو كان عاماً مرتبطاً باألطر تربوينشاط 
  ).1997القرشي، ( المنهاج  التي تشكل ةالمعرفي

 
أن تسمية النشاط بأسماء منها النشاط خارج المنهج، أو الزائد عن ) 1997(ويؤكد شحاته 

للة ألن النشاط الذي تسميات مض... المنهج، أو نشاط الصفي، أو المنهجي، أو إضافي
ج المدرسي، فبرامج النشاط تعطي فرصاً إلثراء ا جزء متكامل مع المنهةيمارسه الطلب

ويضيف أيضاً أن مدلول النشاط قد فهم من قبل المعلمين في بعض . ميولهم وإثارة دافعيتهم
األحيان على أنه مظهر وناحية شكلية، وفهم على أنه العمل الذي يساعد في اكتساب 

متعلمين للجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية بفعالية، كما فهم النشاط على أنه أعمال ال
غير . تنظم خارج الصفوف الدراسية وأن له وقتاً خاصاً غير وقت الدراسة داخل الصفوف

أن معنى كلمة نشاط تشير إلى إبراز أهمية الفرد المتعلم وفعاليته في المواقف التعليمية التي 
 وهذا المدلول ال يعني .لها داخل الصف الدراسي أو داخل المدرسة أو خارجهايتعرض 

سلبية المعلم وفعالية المتعلم، بل هو تنظيم لدور المعلم حيث يستثير المتعلم ويوجهه ويرشده، 
وهذه الفعالية ال تعني النشاط العقلي أو الحركي، أو النشاط الوجداني االنفعالي، بل هو نشاط 
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 جوانب النمو لدى المتعلم فينقله من حالة اإلنفعال إلى موقف التفاعل يتضمن جميع
 .واإليجابية

 
ومفهوم  ، كما تغير مفهوم المدرسة لديهم،"النشاط المدرسي"وقد تغير فهم التربويين لما يعنيه 

المنهاج أيضاً، حيث صار ينظر للمنهاج بمفهومه الحديث على أنه مجموعة من الخبرات 
مترابطة التي توفرها المؤسسة التعليمية لطلبتها داخل المدرسة وخارجها، لتتيح والنشاطات ال

، ولم يعد )المعرفية والوجدانية والنفسحركية( لهم فرص النمو المتكامل في جميع الجوانب
مقتصراً على المفهوم التقليدي المتمثل في كونه مجموعة من المعلومات والحقائق والمفاهيم 

 بة في صورة مواد دراسية اصطلح على تسميتها مقررات دراسيةالتي يدرسها الطل
 ).2001،الدخيل(
 

 على المستوى العقلي والحركي ةوالنشاط يمكن أن يعرف بأنه ممارسة تظهر في أداء الطلب
 ويشمل النشاط مهارات متعدده تشبع حاجات ،والنفسي واالجتماعي بفعاليه داخل المدرسة

 إلى  األساسيةالجتماعية، وتمتد من مرحلة ما قبل المدرسةالطالب الجسمية والنفسية وا
 التي تمارس فيها على أساس أن كل ةالمرحلة الثانوية، وتختلف باختالف المرحلة التعليمي

 ووفق هذه الرؤية لمفهوم األنشطة المدرسية يعرفها .مرحلة تعليميه لها أهدافها الخاصة بها
تلك البرامج التي تضعها أو تنظمها األجهزة بأنها ) 2001( الوارد في الفهد عطيوي

التربوية، والتي يقبل عليها الطلبة برغبة، ويزاولونها بشوق وميل تلقائي، بحيث تحقق أهدافاً 
تربوية معينة، سواء ارتبطت هذه األهداف بتعلم المواد الدراسية او باكتساب خبرة أو مهارة، 

، أثناء اليوم المدرسي أو بعد انتهائه، على أو اتجاه علمي أو عملي، داخل الصف أو خارجه
 هذا بالنسبة إلى مفهوم .ان يؤدي ذلك الى نمو في خبرة الطالب، وتنمية هواياته وقدراته

 .االنشطة المدرسية، لكن هيا نرى االنشطة من منظور إسالمي
 

 األنشطة من منظور إسالمي. 2.6.1
 

عليم نفسه حين كانت تمارس أيام اإلغريق تعد فكرة األنشطة التربوية قديمة قدم نشأة الت
كذلك  .والرومان، فكانت تنتشر الدراما، والموسيقى، والمناظرة والرياضة البدنية وغيرها

ن والحال بالنسبة للعرب أيام الجاهلية، لهم أنشطتهم المختلفة، مثل سوق عكاظ، حيث يتنافس
خيل والجري وغيرها من في إلقاء القصائد الشعرية، والمبارزة بالسيوف وركوب ال
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تي تنمي الشخصية حث اإلسالم على العناية واالهتمام بجميع األنشطة المفيدة الو. الرياضات
قد ذكر اللعب صريحاً في أكثر من موقع في القرآن و ).2005المعشني،(من جميع جوانبها 

 صلى – وقد حث الرسول). 12يوسف، ("أرسله معنا غداً يرتع ويلعب" :، قال تعالىالكريم
 على أن نعامل األطفال باللطف واللين ونربيهم من خالل اللعب والنشاط –اهللا عليه وسلم 

) من كان له طفل فليتصابى له : (  فنعاملهم على قدر عقولهم ومن أقواله،وأن نتباسط
م يشغل نفسه بالحق شغلها ويذكر اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه أن من ل). 1979إبراهيم،(

 – صلى اهللا عليه وسلم –أن رسول اهللا ) 1989(وقد ذكر عنان). 1995 الخولي،(بالباطل
، فسبح كل رجل إلى صاحبه حتى بقي النبي "يسبح كل رجل إلى صاحبه:" دخل غديراً فقال

 إلى أبي بكر رضي اهللا عنه حتى – صلى اهللا عليه وسلم –وأبو بكر، فسبح رسول اهللا 
 ".الً حتى ألقى اهللا التخذت أبي بكر خليالً ولكنه صاحبيلو كنت متخذاً خلي:"اعتنقه، وقال

 
أن السيدة عائشة ذهبت مع الرسول صلى اهللا علية وسلم في سفر، )  2009(ويذكر العريفي

تقدموا عنا، فتقدم : فلما قفلوا راجعين واقتربوا من المدينة، قال صلى اهللا علية وسلم للناس
جارية حديثة السن، نشيطة البدن، فالتفت إليها الناس عنه، حتى بقي مع عائشة، وكانت 

تعالي حتى أسابقك، فسابقته وركضت وركضت حتى سبقت، وبعدها بزمان خرجت : وقال
معه صلى اهللا علية وسلم في سفر بعدما كبرت وسمنت وحملت اللحم وبدنت، فقال صلى اهللا 

ابقك، فسابقته فسبقها، فلما تعالي حتى أس: تقدموا فتقدموا، ثم قال لعائشة: علية وسلم للناس
، فكانت تربيته عليه هذه بتلك هذه بتلك: ذلك جعل يمازحها ويضرب بين كتفيها ويقول رأى

   .الصالة والسالم تربية جسمية ونفسية في نفس الوقت
 

 وقد جاء في األثر عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه أوصى اآلباء بأن يعلموا أوالدهم شتى 
علموا أوالدكم الكتابة والقراءة والرماية والسباحة :"ألنشطة حيث قالات وا الرياضأنواع

لن :( ولعمر بن الخطاب قول مأثور ".نهم مخلوقون لزمان غير زمانكمإوركوب الخيل، ف
 ويعني أن قوة الفرد ولياقته لن تضعف ما زال ،)تخور قوى ما دام صاحبها ينزع وينزو

 .  الخيليداوم على التدريب على الوثب فوق ظهور

فمن هنا نفهم بأن الدين اإلسالمي قد وجه المسلمين إلى عمارة الدنيا وتقدمها، وقرن العلم  
 ).2005المعشني،(بالعمل والتفكير بالتجربة والتنفيذ 
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-  اعتنى به وحض عليه الرسولفقدر التربوي اإلسالمي، كالنشاط ليس شيئاً جديداً في الفو
 - وقد أقام رسول اهللا"م الصحابة من خالل المواقف الحياتية،  فكان يعل-لى اهللا عليه وسلمص

 مسابقات رياضية عديدة، كما شارك في بعضها، وشاهد بعضها -صلى اهللا عليه وسلم
اآلخر، وأقر العديد من األنشطة التي كان يمارسها الصحابة، مثل سباقات الخيل واإلبل 

"  يقيم سباقاً للخيل بين الصحابة-م الساله الصالة علي–كما كان  ".والرمي والرياضة
 ).2003الكاف،(
 

أن التربية اإلسالمية اهتمت بتحقيق النمو الشامل ) 1986(كما أكد درويش والحمامي 
للمسلم، فاهتمت بجوانب شخصية المسلم من النواحي البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية 

ربوية تلمبادئ دينه ومن خالل النشاطات الواألخالقية والروحية وذلك من خالل تعليم المسلم 
أن اإلسالم حث على الترويح وحسن شغل أوقات ) 1983(وأوضح علوان  .واالجتماعية

 علي بن أبي طالب  موقف ويبدو ذلك واضحاً من خالل،الفراغ وأهميته للصحة عند الشباب
 ".ب إذا كره عمىروحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القل "، داعياً للرياضةرضي اهللا عنه

 
وقد جاء اإلسالم معبراً عن االهتمام بوقت الفراغ موضحاً أهمية الترويح في تجديد النشاط 

نعمتان "وبعث القوة، حيث جاء الحديث الشريف جامعاً بين الصحة والفراغ في إيجاز معجز 
 ). 1990علي، " (الصحة والفراغ: مغبون فيهما كثير من الناس

 
الى ان المسلمين أدركوا أهمية الصلة بين العقل والجسم، ولهذا ) 1990(ويشير عوض اهللا 

عنوا بالجسم بالتربية البدنية، وخففوا عنه األعباء ليستطيع ان يساعد العقل على التعليم 
والتعلم، وحذروا من ارهاق الجسم في سبيل العلم ومن مواصلة الدرس والجهد دون ان 

لماوردي رحمه اهللا الصحة الجسدية كشرط من شروط ويشترط ا. يتخلل ذلك راحة ورياضة
التعلم الجيد، وتوافر هذا الجانب إنما يكون بإشباع حاجات المتعلم البدنية، والغزالي رحمه 

ولكنه وسيلة يعبر بها  اهللا ال يرى في اللعب مجرد نشاط تلقائي يقوم به التالميذ فحسب،
جسم التلميذ، ويدخل السرور الى قلبه، يقوي : التالميذ عن فطرتهم، ويحقق ثالثة أمور

 ).2000العمايرة، (ويريح التلميذ من تعب الدروس 
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كان منذ بدايات اإلسالم مكوناً أساس من مكونات المنهاج ) التربوي( يالحظ أن النشاطو
التربوي االسالمي، كون االسالم حرص على التربية العقلية والجسمية والنفسية على حد 

 علماء اإلسالم التربويين بمبدأ ام اهتم تحقق جوانب من هذه التربية، وجاءسواء، واألنشطة
وكان اهتمامهم بالجوانب الجسمية والنفسية، كما كان اهتمامهم بالجانب المعرفي، النشاط، 

عندهم لمعايير اسالمية، لتحقيق أهداف تربوية اسالمية، فقد ) التربوية( وخضعت األنشطة
لسلوكيات معلميهم ومتعلميهم على حد سواء، كما كان الموجه كان االسالم هو الموجه 

الكاف،  (ألهدافهم التربوية والحياتية، فجاءت أنشطتهم التربوية منضبطة بدينهم اإلسالمي
  . ولكن كيف تم تطور االنشطة المدرسية.)2003

 
 :تطور األنشطة المدرسية. 3.6.1

 
 األنشطة ليست وليدة العصر الحديث، أن فكرة) 2004(لقد ذكر الياس الوارد في سمعان

فاأللعاب الرياضية والموسيقى والمناظرات كانت جزءاً من المنهاج الدراسي عند األغريق 
والرومان واليونان، وال تعد فكرة النشاط حديثة بل هي قديمة قدم التربية ذاتها، ولقد اهتم بها 

النوادي، براك الطالب تإشاليونان والرومان، وكانت مدارس اسبارطه وأثينا تهتم ب
والمناظرات، والرحالت، والتمثيليات، واالحتفاالت بالمناسبات، والجمعيات االجتماعية 

كما ركزت التربية اإلسالمية على نشاط المتعلمين وسفرهم لتلقي فنون العلم، .... الخ
طون وظهرت في الفكر التربوي لكل من أفال. والفروسيه وركزت على السباحه، والرمايه،

وروسو، ثم تبلورت تبلوراً واضحاً في نهاية القرن التاسع عشر عند جون ديوي، اذ طبقها 
ويرى .  وألحقت هذه المدرسة بجامعة شيكاغو1896في مدرسته التجريبيه في شيكاغو عام 

جون ديوي أن الطفل هو نقطة البداية والوسط والنهاية في العملية التربوية، وأن نموه الكامل 
يع جوانب شخصيته، هو الهدف األساسي للعملية التربوية أو أن كل ما يقدم للمتعلم في جم

من معلومات وما يتاح له من مواقف تقدر قيمتها بمقدار ما تحقق نمو المتعلم وتشيع حاجاته 
فالمتعلم في نظر ديوي هو محور العملية التعليمية وليست المادة العلميه بحد . وتناسب ميوله

 .  علينا أن نختار منها ما يحقق هدفنا األسمى أال وهو ادراك النمو الكامل للمتعلمذاتها، وأن
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 :أن النشاط المدرسي مر بمراحل أربع وهي) 1997(وقد بين شحاته
تجاهلت األنشطة، حيث كان عددها قليال وتتم دون تدخل من المدرسة : المرحلة األولى

ين مقتصراً على المواد الدراسية دون االلتفات إلى ودون اتصال بأهدافها، فكان اهتمام المعلم
 .األمور األخرى
 معارضة األنشطة من قبل إدارة المدرسة، حيث ازداد عددها وطغت على :المرحلة الثانية

وقت الطالب وهددت الجو األكاديمي، وبالتالي فقد كانت تشكل تحدياً للمواد األكاديمية، 
 .هم األكاديميواعتبرت أداة تصرف  الطالب عن عمل

 تقبل األنشطة خارج المنهج واعتبارها جزءاً من وظيفة المدرسة، وقد ساعد :المرحلة الثالثة
ذلك على التحول في مكان األنشطة داخل المدرسة، واهتمام الطلبة وأولياء األمور في هذه 

 .النشاطات
ظرية التربوية من االهتمام باألنشطة غير الصفية، وذلك حين تغيرت الن: المرحلة الرابعة

مرحلة االهتمام بالمعلومات، إلى مرحلة االهتمام بنمو القدرات الشخصية واالجتماعية، التي 
 .تتضمن اتجاهات وأنماط سلوكية سليمة، تؤدي إلى حياة سعيدة في مجتمعات ديمقراطية

 ولكن ما هي أهدف األنشطة المدرسية؟
 
 أهداف النشاط المدرسي. 4.6.1 
  

ط المدرسي الركيزة األساسية والمجال الطبيعي الذي تبنى عليه الخبرات المتكاملة يعتبر النشا
التي يكتسبها التلميذ عن طريق التفاعل بين النشاط والمواد الدراسية األخرى، بما يؤدي إلى 
كشف قدرات التلميذ وإشباع ميوله وهواياته، وتنمية شخصيته، كما أنه من الممكن أن يحقق 

 ).2003المريحيل، (همة مسي الكثير من األهداف التربوية الالنشاط المدر
 

ربوية تأن النشاط المدرسي يعمل على تحقيق األهداف ال) 2007( عبد الحميد أشارتوقد 
 : المنشودة ومنها

تعميق المفهوم اإلسالمي الشامل عن طريق الممارسة والتطبيق عقيدة وفكراً ومنهجاً  .1
 .يق العبودية هللا عز وجلوسلوكاً وتعامالً وعمالً لتحق

استثمار أوقات الطالب ببرامج هادفة ومفيدة تعود عليهم وعلى مجتمعهم وأمتهم ووطنهم  .2
 .بالخبرة والفائدة
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 .كشف المواهب والقدرات اإلبداعية والعمل على صقلها وتنميتها .3
تدريب الطالب على االنقياد والطاعة في المعروف وتحمل المسئولية والمشاركة في  .4
 .هوض بأعباء الحياةالن
 .تقوية الشعور واالنتماء وتقدير المسئولية وطاعة ولي األمر وتقدير العلم والعلماء .5
توثيق الروابط األخوية بين الطالب وتقوية روح التآلف والتعاون والمحبة بينهم وخدمة  .6

 .بالدهم والتفاعل مع قضايا وطنهم ومجتمعهم وأمتهم اإلسالمية
لنفسية واالجتماعة والبدنية وتنمية التثقيف العام، وتنمية عالج مشكالت الطالب ا .7

اتجاهاتهم نحو العمل واالستمتاع به واحترام العاملين وإتقان ما يتولونه من أعمال 
 .ومسئوليات

 .تنمية الروح الرياضية واللياقة البدنية لدى الطالب وممارسة الترويح البريء .8
 

 :شاط المدرسي ما يليأن من أهداف الن) 1993(كما ذكر الحقيل 
بناء الشخصية المتكاملة ليصبح الطالب مواطناً صالحاً يرتبط بوطنه، ويعتز به، ويستعد  .1

 .للتضحية من أجله
 .تعميق قيم ديننا الحنيف، وترجمتها إلى أفعال ومواقف سلوكية .2
تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع مجتمعهم المسلم، بما يحقق لهم التكيف االجتماعي  .3
 .لسليم في ظل التطورات السريعة المعاصرةا

 .ترسيخ القيم االجتماعية البناءة، كالتعاون والمنافسة الشريفة وخدمة المجتمع .4
استكشاف القدرات والمهارات والمواهب، وصقلها وتنميتها وتوجيهها لخدمة الفرد  .5

 .والمجتمع
وينوعها ويؤدي إلى استثمار أوقات الفراغ فيما يجدد معلومات الطالب وينمي خبراتهم  .6

 .إثرائهم ثقافياً وينشط قدراتهم العقلية
وتقدير قيمة العمل اليدوي، واالستمتاع به، ألن الممارسة  احترام العمل والعاملين، .7

الحسية والحركية تجعل من النشاط مادة ممتعة ومرغوبة، تفيد الترويح عن النفس، وتسهل 
 .عملية اإلدراك واإلتقان

ية حتى يتمثلها الطالب، فيسهل استيعابه لها، ويؤكد تثبيتها في األذهان، خدمة المادة العلم .8
ها على أكبر عدد من الحواس، من خالل المجسمات والرسوم التوضيحية، وإجراء دواعتما

 .التجارب والبحوث والقيام بالدراسات الميدانية
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ل مشكالت تدريب الطالب على االستفادة مما تلقوه من معارف وعلوم لإلعانة على ح .9
 .مجتمعهم

 .االرتباط الوثيق بتاريخ األمة اإلسالمية وحضارتها، واالقتداء بسيرة السلف الصالح .10
تربية الطالب على االعتماد على النفس والخشونة، وتحمل المسئولية، وتعود القيادة  .11

 .والطاعة في المعروف
تماء االجتماعي  تلبية الحاجات االجتماعية والنفسية لدى الطالب، كالحاجة إلى االن .12

والصداقة، وتحقيق الذات، والتقدير، ومساعدة الطالب على التخلص من بعض ما يعانيه من 
 .مشاكل، كالقلق واالضطراب واالنطواء

 هذا بالنسبة ألهداف األنشطة المدرسية، ولكن ما هي أهمية األنشطة المدرسية؟ 
 

 أهمية النشاط المدرسي. 5.6.1
 

سي تنقل الطالب من ثقافة الذاكرة وخلق الطالب المبرمج اآللي إن ممارسة النشاط المدر
 طالب إيجابيون  في األنشطة همالمتذكر غير النشط إلى ثقافة اإلبداع، فالطالب المشاركون

قادرين على اتخاذ القرار وإبداء الرأي، والتعليل والتفسير، وامتالك مهارات السلوك 
ثقة بالنفس، وتقبل أفكار اآلخرين، وإنتاج أفكار جديدة، االجتماعي والقيم االجتماعية، ونمو ال

وظهور تحسن في االتصال اللغوي باختيار الكلمات والعبارات الدقيقة والمنطقية، والتحرر 
من قيود الكتاب المدرسي إلى آفاق فكرية وثقافية أعمق وأكثر شموالً، وتحقيق أهداف المنهج 

  ). 1997شحاته،( دانية والمهاريةالدراسي على المستويات المعرفية والوج
 

 بما تتسم به من روح جماعية  تتميز األنشطة المدرسيةأن) 2007(وذكرت عبد الحميد 
يتربى عليها الطالب وتبث فيهم روح الجماعة علمياً وعملياً وتوجيههم إلى خدمة أنفسهم 

 :بأساليب وأهداف تربوية لها أهميتها وفوائدها المتمثلة بما يلي
 
هام في تثبيت المفاهيم العلمية وإدراكها أثناء عملية التعلم بما يحقق من ترابط اإلس .1

 .وتكامل بين المنهج المقرر والنشاط الممارس
المشاركة في تحقيق الطالب ذاته بما يمارسه من برامج ويشارك فيه من مشروعات  .2

 .وخدمة عامة
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راد جماعة النشاط والتعويد تدريب الطالب على تحمل المسئولية والعمل التعاوني بين أف .3
 .على التحلي باإليثار وإنكار الذات

الموائمة بين األفكار والتوجيهات الشخصية وبين القيم والعادات الطيبة واإليجابية  .4
 .للمجتمع بصفة عامة

 
أهمية النشاط المدرسي فيما  ) 2001(كما أوضح الحقيل والعصيمي الواردان في الدخيل 

 :يلي
مجال خصب لتعبير الطالب عن ميولهم وإشباع حاجاتهم، ومما ال شك النشاط المدرسي  .1

فيه أن إشباع حاجات الطالب عامل من العوامل التي تعزز محبتهم للمدرسة وتمنعهم من 
 .الجنوح والتمرد

من خالل النشاط المدرسي يتعلم الطالب أشياء يصعب تعلمها داخل الفصل، فعن طريق  .2
الب بالخبرات المتنوعة، الخلقية والعملية والعلمية التي ال يتاح هذا النشاط يمكن أن يزود الط

لهم غالباً اكتسابها داخل الفصل، مثل التعاون مع الغير، وتحمل المسئولية، وضبط النفس، 
والصبر، والمشاركة في اتخاذ القرار، والتخطيط، وغير ذلك من األشياء التي من شأنها 

 .تدعيم شخصية الطالب
 .المدرسي إعانة فعالة على تنمية ميول الطالب وتوجيههم التوجيه السليميعين النشاط  .3
جهة المواقف اينمي النشاط المدرسي استعداد الطالب للتعلم ويجعلهم أكثر قابلية لمو .4

 . التعليمية المتعددة، وتحصيل ما تقدمه المدرسة لهم
 .ج الدراسيايساهم النشاط المدرسي الهادف في تحقيق أهداف المنه .5
ساهم النشاط المدرسي في اكتساب الطالب خبرات اجتماعية في تكوين العالقات ي .6

 .اإلنسانية السليمة داخل المدرسة وخارجها
 .يعين النشاط المدرسي في حفز الطالب في مجال التحصيل العلمي .7
 .يساهم النشاط المدرسي في تنمية أفكار الطالب وأساليبهم .8
 .ة بالنفس لدى الطالبيعين النشاط المدرسي على تعزيز الثق .9

 . يعتبر النشاط المدرسي وسيلة هامة لخلق جو من التنافس الشريف بين الطالب .10
 .بعد عرض أهمية األنشطة المدرسية، دعونا نتعرف على محدداتها
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 محددات األنشطة المدرسية. 6.6.1
 

 أي ظروف وعوامل –إن اختيار المدرسة لنشاط ما، ومدى ممارسته، يخضع لمحددات 
 :)1997(، أشار اليها شحاتهتحدد اختيار النشاط كماً ونوعاً

 .ج النشاط المدرسي ، نوعه وكمهاتحدد نوع الفلسفة التي يتبناها المنه: جافلسفة المنه .1
ج دون تكامل بين عناصره، ودون اال يمكن تحقيق أهداف المنه: نمط اإلشراف السائد .2

 .ين بتنفيذهتكامل بين المشاركين فيه جميعهم، وكذلك المعني

ال بد من تكوين اتجاه إيجابي لدى المعلم نحو النشاط المدرسي، ألن اتجاه : اتجاه المعلم .3
ج تخطيطاً وتنفيذاً وقبوالً وتوظيفاً االمعلم نحو النشاط هو الذي يحدد موقع النشاط من المنه

 .وإهماالً
ن ذلك سيدفع الطالب إذا اهتم التقويم بنشاط الطالب، وجعل له وزناً، فإ: عملية التقويم .4

 .إلى االهتمام بالنشاط وممارسته
تعد اإلمكانات المادية بعداً أساسياً في تشكيل النشاط وممارسته : اإلمكانات المتاحه .5

 . واتساعه أو ضيقه أو تالشيه من خريطة العمل التربوي بالمدرسة

 .واآلن سوف نتطرق لمعايير اختيار األنشطة المدرسية
 

 تيار النشاط المدرسي  معايير اخ. 7.6.1
 
أن عملية اختيار النشاط على المستويين التخطيطي ) 1997(ن لبيب الوارد في شحاته ي يب

 :والتنفيذي يستند إلى عدة معايير من أهمها
ج األخرى من أهداف ومحتوى وتنظيم للمحتوى، ا وبين عناصر المنهاالرتباط بين النشاط .1

 .، وأساليب تقويموطرق مستخدمة، ووسائل تعليمية متاحة
 . للتفكير وتنوعهةاالرتباط بينه وبين حاجات المتعلم واهتماماته وإثارت .2
 .م جميع الطالب للمشاركة بفعالية وإيجابية بالنشاطإتاحة الفرصة أما .3
 .إثارة مشكالت تكون موضع دراسة وتحليل .4
 .خدام المعلم لمصادر متنوعة غير استخدام الكتب المدرسيةالحاجة إلى است .5
 .عتمادها على التخطيط المشترك بين المعلم وطالبها .6
 .مراعاة ظروف كل مدرسة، وظروف كل بيئه .7
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 .تمكين المعلم من كفايات تخطيط النشاط وتنفيذه مع طالبه .8
 

 :معايير النشاط المدرسي بما يلي) 2009(كما حدد عزوز وعامر 
هذا الهدف واضحاً أن يكون النشاط المدرسي موجهاً نحو هدف مرغوب فيه وأن يكون . 1

رف على النشاط، وان يشترك الطالب في الشعور به وفي تحديده وأال شعند المعلم والم
 .يقتصر األمر على مجرد تحديد الهدف

أن يخضع النشاط المدرسي لعملية مالحظة دقيقة وتسجيل لهذه المالحظة من جانب . 2
 .المعلم أو المشرف

سة في الفصل، فقد تنبع مشكلة في الفصل ونجد أن يكون لهذا النشاط اتصال بالدرا. 3
 .مجاالت لبحثها ودراستها خارج الفصل

أن يكون تقدير هذا النشاط المدرسي على أساس قيمته التربوية، ال على أساس نتائجه . 4
 .المادية

أن يكون النشاط المدرسي متنوع الجانب بحيث يجد فيه الطالب أكثر من فرصة للتعبير . 5
 .وإشباع حاجاتهم، ومجاالت لتنمية شخصياتهم نمواً متعدد الجوانبعن ميولهم 

ينبغي أن يكون النشاط المدرسي وسيلة إلزالة الحواجز المصطنعة بين الطالب ومعلميهم . 6
 .وإقامة العالقات الوثيقة بينهم

 ولكن ما هي وظائف النشاط المدرسي؟ 
 

 وظائف النشاط المدرسي . 8.6.1
 

، كما ذكرها كل من عزوز  ومن أهم هذه الوظائف،ط المدرسيتتعدد وظائف النشا
 :)2009(وعامر

 : الوظائف النفسية:أوالً
ويقلل الحواجز النفسية  يساعد الطالب على تخطي جانب الخوف والرهبة من المعلم، .1

 .بينهما، كما يساعد في التغلب على اإلنطواء والوحدة
 والتعويض عن نقص في بعض نواحي يعتبر وسيلة للتنفيس عن االنفعاالت الحبيسة، .2

 .السلوك
 .استثارة الدافعية لدى الطالب في التعلم داخل الفصل .3
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وازنة بين المبادئ مإشباع دوافع الطالب في البحث واالستقصاء، والتعبير عن النفس وال .4
 .وترسيخها

تعديل االتجاهات، وتنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وكشف ميولهم الحرفية أو المهنية أو  .5
 .المواهب العلمية

 .ايقاذ القدرة الذاتية لدى الطالب، وحفزها على االبتكار والنمو والتفوق .6
 .استنفاذ الطاقة الزائدة في منافذ نافعة .7
 

 :الوظائف االجتماعية: ثانياً
إعداد الطالب للمواطنة السليمة، وتعويدهم على ممارسة الديمقراطية في المواقف  .1

 .الحياتية
 لدى الطالب مثل المرونة وتحمل المسئولية واالتزان االنفعالي تنمية سمات القيادة .2

 .والروح المرحة
بناء الشخصية االجتماعية للطالب، وتكوين عادات اجتماعية لديهم مثل المشاركة  .3

والتعاون والحب والعمل مع الفريق والروح الرياضية، وتكوين اتجاهات ايجابية نحو 
 .اآلخرين ونحو الذات

 األخالقية، وتنمية مهارات العمل التعاوني للمساعدة في حل المشكالت تأكيد النواحي .4
 .االجتماعية

تحقيق أهداف العمل الجماعي لدى الطالب وتقوية العالقات االجتماعية واألكاديمية بينهم  .5
 .مما يبعث في نفوسهم روح التعاون الخالق والتنافس الشريف

رسي يدرب الطالب على قيامهم بواجبهم تشجيع التطوع للخدمة العامة ألن النشاط المد .6
في اإلسهام في شؤون الخدمة العامة كاإلسعاف والتمريض ومحو األمية ونشر الوعي 

 .الصحي وحماية البيئه

ارها مما يجعل النشاط وسيلة هامة لمعالجة مثلقيمة اإلنتاجية لوقت الفراغ واستتقدير ا .7
 .مشكالت اجتماعية

 
 :التعليميةالوظائف التربوية و  :ثالثاً

 .تحقيق مفهوم التعلم الذاتي والتعلم المستمر والتعلم بالعمل لدى الطالب .1
 .النمو التربوي السليم والتعبير عن اآلراء بأسلوب سليم .2
 .تنمية المهارات المعرفية لدى الطالب وتدريبهم على خدمة البيئة .3



 22 

 .الربط بين النظرية والتطبيق ونشر الثقافة العلمية بين الطالب .4
اعدة الطالب على اكتساب الخبرة القائمة على نشاط مقصود وكذلك مساعدتهم على مس .5

 .نمو الخبرة في التخطيط والعمل في الفريق
  

وعند الحديث عن وظائف األنشطة المدرسية، ومدى تحققها في المدارس، وعدد الطلبة 
ذا الموضوع، الى ه) 1977( المشاركين فيها، أو المستفيدين منها، يشير مصطفى وزمالؤه

ويرى أن هذه قضية أساسية تغيب عن األذهان أحياناً، وتحتاج الى إعادة نظر، فأغلب 
المدارس التي تهتم بالنشاط المدرسي يكون هدفها المشاركة في مسابقة، او معرض علمي، 

في مباريات على مستوى المديرية أو الوطن في المرتبة األولى أو حفل مدرسي، أو تنال 
مجاالت محددة، وبالتالي تهتم المدارس باختيار عدداً محدوداً من الطلبة المتميزين مجال، أو 

في هذا النشاط أو ذاك، وتقوم بتدريبهم وتأهيلهم استعداداً ليوم الحفل، أو المسابقة، أو 
وهذا . المباراة ، ويحرم باقي الطلبة من المشاركة في هذه األنشطة، وهم األكثرية عادة

اف األنشطة المدرسية، التي تتناول الطلبة، وال تتحدث عن فئة منهم، فكل يتناقض مع أهد
طالب في المدرسة له نصيب في األنشطة المدرسية، وفق ميوله وقدراته، وال بد ان توجه 

 وهذا يؤدي .هذه األنشطة لخدمة جميع الطلبة دون استثناء، كُل الى لون النشاط الذي يناسبه
   .لمية التي يبنى عليها النشاط المدرسيإلى التعرف على األسس الع

  
 األسس العلمية التي يبنى عليها النشاط المدرسي. 9.6.1

 
المتأمل في أدبيات الفكر التربوي في الوقت الحاضر، يجد أن النشاط المدرسي يرتبط بفلسفة 

أن نمو المدرسة التقدمية في التربية، والتي تؤمن بحرية اإلنسان في الحركة، باإلضافة إلى 
اإلنسان ال يتم على الوجه الصحيح إال من خالل تفاعله اإليجابي مع البيئة التي يعيش فيها، 
على اعتبار أن هذا التفاعل يكسبه خبرات متنوعة، ويجعل اإلنسان في حالة تغير مستمر، 

يم  وربط التعل،معنى ذلك أن فلسفة النشاط المدرسي تؤكد على تدعيم الهوية الثقافية للمتعلم
باألهداف العامة للمجتمع، وتأتي هنا التنمية الثقافية للمتعلم ، حيث تحرر طاقاته العقلية 

 ).1997أحمد،(واالجتماعية والوجدانية، وتتطور قدراته ويصبح أكثر فاعلية في تقدم مجتمعه
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 : المدرسية األنشطةتبنى عليها   أن يمكن التي العلميةومن األسس
عتبار أن النشاط المدرسي يقوم بدور هام في التنمية الثقافية لكل  على ا:األساس الثقافي -1

من يمارسه على مختلف مجاالته، وبقدر تفاعل المتعلم مع النشاط يحقق تنميته الثقافية 
 ).1997أحمد، ( الخاصة به

إن النشاط المدرسي، سواء أكان داخل المدرسة أو خارجها يتم : األساس االجتماعي -2
ود المتعلم على جه يالزم المنهج أو يتضمنه، حتى ولو من بعيد، فإنه يعداخل الصف أو خار

 ).2000سالم،ال( العمل الجماعي  وينمي روح الفريق الواحد ويحافظ على األسرة الواحدة

وهذا يعني أن النشاط المدرسي بمختلف أنواعه يستند إلى مجموعه من : األساس العلمي -3
ضحة، والتي يتطلع إلى توصيلها للطالب، وهم األطراف المفاهيم والنظريات العلمية الوا

  وغيرهانشاطالمعنية بهذا النشاط، والمتمثلة في إدارة المدرسة ومربي الصف، وإدارة ال
 ).2000سالم،ال(

ود الطالب على كيفية توظيف الوقت ع إن األنشطة المدرسية تُ:األساس االقتصادي -4
ه الجسميه وطرق االستفادة منها مما يجعله مواطناً والحفاظ عليه، وكذلك كيفية توظيف قدرات

 ).1995ريان،( صالحاً في المجتمع
 

 :أسس النشاط المدرسي بما يلي) 1997(كما حدد شحاته 
 . إتاحة الفرص للمعلمين لمعرفة أنواع النشاطات واختيار ما يتمشى منها مع ميولهم-1
 .م يفكرون ويعملون بأيديهم ضرورة حفزهم إلى المجاالت التطبيقية التي تجعله-2
 . ضرورة اعتبار النشاطات امتداداً للبرامج التربوية التي يأخذها المتعلم داخل الصف-3
 مراعاة طاقات المتعلمين وقدراتهم في العمل والنشاط وتوفير أوقات كافية للدراسة -4

 .والترويح
 .توفير األدوات والمعدات الالزمة لممارسة النشاطات -5
 .ة توافر برامج ومناهج للنشاط تتدرج وتتفق مع مراحل النمو ضرور-6

 .أما اآلن فلنرى دور المسئولين لتحقيق أهداف األنشطة المدرسية
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 المسئوليات المدرسية لخدمة وتحقيق أهداف األنشطة المدرسية. 10.6.1
 

 دور المدير. 1.10.6.1
 

اعي، فهو قائد الفريق وموجهه تتعدد مجاالت عمل مدير المدرسة لتشمل مجال العمل الجم
ومرشده نحو األهداف الصحيحة، وفي مجال التعليم ، فهو المشرف األول على العملية 
التعليمية في المدرسة، وتجاه الطالب، فهو بمثابة األب والموجه والقدوة لهؤالء الطالب، 

 مجال العالقات، ناهيك عن كونه مصدراً قوياً لهؤالء الطالب، يلجأون إليه عند الحاجة، وفي
فهو بمثابة قناة الوصل بين المدرسة والمجتمع المحلي، يؤثر بمدرسته في المجتمع المحلي، 
فهو المحفز لكل أفراد األسرة المدرسية لممارسة األنشطة على مختلف أنواعها، وهو 

 طالما يخدم المحاسب على التقصير إزاء ممارسة األنشطة، وفي النهاية هو المقوم لكل عمل
 ).1997رمزي،( العملية التعليمية

 
أنه إذا أردنا أن نقف على دور مدير المدرسة اتجاه األنشطة الى ) 1998(ويشير حجي 

المدرسية فهي تتمثل في كيفية تعامله مع األنشطة المدرسية، ألن األنشطة المدرسية خريطة 
لقدرات الطالب الذين واسعة، تمتلك ألواناً متعددة من األنشطة، ومواقع متباينة بالنسبة 

يمارسون هذه األنشطة، فمنها ما هو ثقافي، ومنها ما هو رياضي، ومنها ما هو اجتماعي، 
ومنها ما هو ترفيهي، وهذا يحتم على مدير المدرسة أن يأخذ زمام المبادرة وتوضيح مفهوم 

ول بينه النشاط المدرسي وأهميته بالنسبة لهذه المرحلة، حتى يتخطى كل التحديات التي تح
 .وبين نجاح مدرسته بوساطة األنشطة التي تتم من خاللها تنمية ميول ورغبات طالبه

إلى أن دور مدير المدرسة تجاه األنشطة المدرسية يتلخص في ) 2002(كما أشار العمايرة
 :اآلتي

 .تحديد ورصد جميع ألوان النشاط القابل للتنفيذ في المدرسة .1
 .النشاطات المدرسيةتشكيل اللجان المدرسية الخاصة ب .2
 .وضع خطة مستقلة للنشاطات في إطار الخطة المدرسية .3
 .توفير التسهيالت المادية والبشرية .4
 .اإلشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذ ألوان النشاط .5
 .تنظيم تقويم النشاطات ومتابعتها وتوثيقها .6
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 :أن من واجب المدير القيام بما يلي) 2005(كما يرى نشوان 

  األنشطة المدرسية بما يتالئم وحاجات الطالب وتحقيق األهداف،تطوير .1
 .دعوة المعلمين إلى تحليل المناهج الدراسية بغرض التعرف إلى أنواع األنشطة الالزمة .2
 .دراسة اإلمكانات الالزمة لممارسة األنشطة .3
 

 مسئوليات المعلمين. 2.10.6.1
 

 :من خالل وذلك  ألهدافها،لمدرسية في تحقيق النشاطات التربوية ابارزللمعلمين دور 
طرح مجمل من األفكار التي يمكن لممارس النشاط من الطالب تحقيقها في مجال  .1

 لما يؤخذ داخل الحصة الدراسية اًتخصصهم على أال يكون النشاط أو الفكرة المقترحة تكرار
 .في الفصل، وأن يوضح للطالب أساليب متنوعة لتحقيقها

لجهد لكل طالب حاول ممارسة النشاط في مجال تخصصه أو أن يحدد عناصر تقويم ا .2
 .المجال الذي أسند إليه اإلشراف عليه

أن يستفيد مما يتحقق من ممارسات ونتائج لتطوير أسلوب تدريسه وعرضه لبعض  .3
 .الموضوعات المقررة

إبراز جهد الطالب الممارس لزمالئه بتوضيح فائدة الممارسة والمحاولة لتنمية بعض  .4
ب والميول واستيعاب المعلومة وإن ما يتصور صعوبته يمكن أن يطرق من عدة المواه

 وأن يمثلوا ذلك في أسلوب ،جوانب وفق تفكير مركز يهدف إلى االستفادة العلمية مما يدرس
 .حياتهم الخاصة والعامة

أن يتعرف على رغبات الطالب، وأن يشركهم في التخطيط والتنفيذ للممارسة وتقويم  .5
 .ياً وجماعياًالجهد ذات

 ويساعدهم على مشكالتهم ويشجعهم على الممارسة الفعلية ،أن يتفاعل مع جميع الطالب .6
 .وتحمل المسئولية وإتقان العمل المسند إليهم

إيجاد روح المنافسة الشريفة بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين زمالئهم في المدرسة  .7
 .وبينهم وبين أقرانهم في المدارس األخرى

 طرح األفكار التجديدية واإلبتكارية واستيعاب األفكار الجديدة البناءة مهما كان أن يحول .8
 .مستواها ومصدرها وفق مراحلهم السنية وتمرسهم العملي في النشاط
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أن يكون واعياً لمفهوم األصالة والمعاصرة في ميدان التربية في جميع قنواتها ومناهجها  .9
 ).2007عبد الحميد،(ل المتجدد لكل زمان ومكان وتوجهاتها وفق المنظور اإلسالمي الشام

 .وها يلزمنا بأن نتعرف على مجاالت األنشطة المدرسية
 

 مجاالت األنشطة المدرسية .11.6.1
 

 التي يمكن أن يزاولها الطلبة، كٌل حسب استعداداته  المدرسيةيوجد الكثير من النشاطات
 :لمدرسية يمكن أن تشملة انشطأن األ الى ) 2000( درادكهأشاروقد  وميوله،

نشاط الكشافة  النشاط الرياضي، ت الثقافية، النشاطات الفنية،االنشاط النشاطات العلمية،
 .هةوالمرشدات، النشاط االجتماعي والرحالت المدرسية، األندية الصيفية والخدمة العام

 :  المدرسية الىمجاالت األنشطة) 2009(عزوز وعامرصنف كما 
 .األنشطة العلمية                                             .األنشطة الثقافية

 .األنشطة الفنية                                         .األنشطة االجتماعية
 .النشاط الديني                                           .األنشطة الرياضية

 .النشاط الكشفي
 
 :مجاالت األنشطة المدرسية بالتالي) 2009( الفلسطينيةيم العاليحددت وزارة التربية والتعلو

 .األنشطة الثقافية
 .النشاط الكشفي اإلرشادي

 .النشاط اإلجتماعي
 .النشاط الرياضي

 ). 1(وقد وردت مفصلة في الملحق رقم 
 

 معوقات األنشطة المدرسية .12.6.1
 

 :شطة المدرسية، ومنهااألنب  تتعلقمعوقاتالحصر مجموعة من ) 1997(حاول شحاته
عدم وجود دليل للمعلم في النشاط المدرسي يبين له أهداف النشاط، وأسسه، وأهميته،  .1

 .وأنواعه
 .عدم اهتمام المدرسين وأولياء األمور بالنشاط واعتباره عمالً هامشياً .2
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 .قلة اإلمكانات المادية، ونقص األجهزة واألدوات الخاصة بكل نشاط .3
 . وعدم وجود أماكن في المدرسة لممارسة النشاطارتفاع كثافة الفصول، .4
 .عدم قيام إدارات المدارس بمتابعة النشاط والتشجيع على تنفيذه .5
 .عدم وجود مشرف متفرغ ومتخصص في كل نشاط من األنشطة المدرسية .6
 .قلة اهتمام المشرفين على العملية التربوية بالنشاط المدرسي .7
ن المصادر التي يمكن الرجوع إليها عند إعداد نقص الكتب والمراجع، وخلو المكتبات م .8

 .برامج النشاط المدرسي
إغفال تقويم النشاط المدرسي مما جعل الطالب ال يلتفتون إليه، خاصة مع إثقال كواهلهم  .9

 .بالدروس النظرية
 .طول المنهاج الدراسي، وامتالء جداول المدرسين بالحصص .10
أو وحدة دراسية، بحيث تساعد عدم تحديد األنشطة الالزمة لكل مقرر دراسي  .11

 .األنشطة على تحقيق بعض أهداف المنهج الدراسي
عدم عقد دورات تدريبية للمعلمين القائمين باإلشراف على األنشطة المدرسية بهدف  .12

 . تجديد أفكارهم وتنشيط دوافعهم تجاه النشاط المدرسي

 
 محددات الدراسة. 7.1

 
 :تحددت الدراسة بالمحددات التالية

المدارس الحكومية في محافظة ومعلمي تم إجراء هذه الدراسة على مديري :  بشريمحدد
  .الخليل

تم تطبيق هذه الدراسة على المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم : محدد مكاني
 .تربية  شمال الخليل، تربية الخليل، تربية جنوب الخليل: في محافظة الخليل

ه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام تم تطبيق هذ: محدد زمني
 .2009/2010الدراسي

 .تتوقف نتائج هذه الدراسة على مدى صدق وثبات أداة الدراسة: محدد منهجي
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 مصطلحات الدراسة. 8.1
 

هي مجموعة الفعاليات التي تنفذها المدرسة لطلبتها داخل المدرسة أو : األنشطة المدرسية
 .ة الطالب شخصينميةتسهم في تو، محددةاف تربوية  بهدف تحقيق أهد،خارجها

 هي المدارس التي تديرها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي: المدارس الحكومية
 . من خالل مديريات التربية والتعليم في الخليلالفلسطينية 

لضفة ا (تقع جنوبمدينة فلسطينية،   وقراها ـ مدينة خليل الرحمن ـ: الخليلمحافظة
، من حيث المساحة وعدد السكان من أكبر مدن فلسطينتعد  ، فلسطين، وفي وسط)الغربية

  . وتضم ثالث مديريات للتربية والتعليم،الفلسطينيين



 29 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 الدراسات السابقة
 

 
 



 30 

 
 
 
 
 فصل الثانيال
 

 الدراسات السابقة

حثت موضوع األنشطة المدرسية،  وقد يتناول هذا الفصل عرضا للدراسات السابقة التي ب
، وتم ترتيبها وفق قامت الباحثة بتقسيم تلك الدراسات إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية

  .تسلسلها الزمني
  

  الدراسات العربية1.2
 

 )1995(دراسة محسن 
 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو ممارسة 
شطة الطالبية، وقد تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعة النجاح من مستوى األن

 ، 93/94سنة ثانية فما فوق، ممن سجلوا مساقات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
ج الوصفي، طلباً وطالبة، اختيروا بطريقة عشوائية طبقية، واتبع المنه) 2982(ويبلغ عددهم 

يوجد فروق دالة إحصائياً ة للدراسة، وأظهرت النتائج بأنه  كأدابانةحيث صمم الباحث است
بين متوسطات اتجاهات طلبة النجاح نحو ممارسة األنشطة الطالبية على مستوى الداللة 
اإلحصائية تعزى لمتغير الجنس والكلية، وال توجد فروق تعزى إلى متغير المستوى 

سبة ألهم األنشطة الطالبية الفعلية القائمة في إطار وبالن .الدراسي ومكان السكن أثناء الدراسة
 : الجامعة فقد جاءت على النحو التالي

األنشطة العلمية، األنشطة الرياضية، األنشطة االجتماعية، األنشطة السياسية، األنشطة 
 .الثقافية
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 )1996(دراسة الحبشي والعيساوي 
 

ة بمراحل التعليم في سلطنة عمان هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع األنشطة التربوي
 :كين فيها، وتمحورت أهدافها بومردودها اإليجابي على الطالب المشار

التعرف على أهم األهداف واألسس الواجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ برامج األنشطة  -
 .التربوية في التعليم العماني

 .مدى تحقيق البرامج الموضوعة لألنشطة التربوية ألهدافها -

حاولة التعرف على أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ برامج األنشطة في مراحل التعليم م -
 . العام

 .الكشف عن تأثير المشاركة في األنشطة الطالبية على مستوى التحصيل الدراسي للطالب -

 
عينة من   إلىةولكي تحقق الدراسة أهدافها، استخدمت المنهج الوصفي، ووجهت استبان

معلماً ومعلمة ) 73(فرداً من القادة التربويين وكذلك ) 130(والتعليم شملت قيادات التربية 
من طالب المرحلة الثانوية طالباً ) 760(من المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية، و

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها و.العامة
س الميل والرغبة الموجودة لدى تمارس األنشطة التربوية في المدارس الثانوية على أسا

الطالب، باإلضافة إلى حبه مشاركة الجماعة في مزاولة هذا النشاط، باإلضافة إلى تعدد 
وتنوع األنشطة التي يمارسها هؤالء الطالب، فمنها ما هو ثقافي، ومنها ما هو اجتماعي، 

 .ورياضي وفني وغيره
 

 ) 1997(دراسة أحمد 
 

ى واقع النشاط الثقافي للتعليم الثانوي العام بجمهورية مصر هدفت هذه الدراسة للتعرف عل
العربية، وبخاصة في محافظة المنيا مع التركيز على معوقات تحقيق مثل هذا النشاط الثقافي 
وأهدافه، وطرق اختيار الطالب له، ودراسة المعوقات التي تحول دون تفعيل مثل هذا 

وقد تم تطبيق هذه .  للدراسة كأداةالستبانةذه الدراسة إلى استخدام االنشاط، ولجأت ه
طالباً من المدارس الثانوية في مدينة ) 448(مشرفاً و) 70( على عينة مكونه من االستبانة

 :المنيا، وأفرزت هذه الدراسة مجموعة من النتائج أهمها
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ة، اإلذاعة المدرسية، المكتبة، والصحافة المدرسي:  تتنوع مجاالت األنشطة الثقافية مثل-
إال أنه توجد مجموعة من المعوقات تقف حجر عثرة أمام تنمية . والصحة المدرسية، واللغات

 :مثل هذا النشاط، ولعل من أهمها
تضارب األوقات التي تمارس فيها هذه األنشطة، ناهيك عن إهمال بعض ميول ورغبات 

فين ألهميتها، مع الطالب الذين يقومون بمثل هذه األنشطة، باإلضافة إلى تجاهل بعض المشر
 . عدم توجيه الطالب إلى نوعية األنشطة التي يجب ممارستها

 
 )1997(دراسة القرشي 

 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة معوقات ممارسة األنشطة التعليمية في المرحلة االبتدائية 

تحقيق  لمنهج الوصفي، وقام بإعداد استبانةبالمملكة العربية السعودية، حيث استخدم الباحث ال
غرض الدراسة للتعرف على آراء معلمي المرحلة االبتدائية حول معوقات ممارسة األنشطة 

فقره، وطبقة الدراسة على عينة تتكون ) 55 (انة االستبتالتعليمية في هذه المرحلة، واشتمل
 من معلمي المرحلة االبتدائية من مدارس محافظة الطائف وقد اختيرت اًمعلم) 300(من 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مجموعه من . معلماً) 420(وائية من بين بطريقة عش
 :القضايا واإلشكاليات، تتخذ أولوية من وجهة نظر الباحث وهي

 . االنفصال بين مجال النظرية ومجال التطبيق لألنشطة التعليمية .1

 .عدم وضوح البعد النفسي والبعد االجتماعي في تخطيط األنشطة .2

 . ة على برامج األنشطة التعليمية المنفذةغلبة العشوائي .3

 . نقص اإلمكانيات والمخصصات المالية-4
 

 ) 2000( دراسة درادكة 
 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مدير المدرسة في تطوير األنشطة المدرسية من 
وجهة نظر المعلمين، كما هدفت إلى معرفة مدى اختالف وجهات النظر هذه باختالف جنس 

 مكونة من ذلك تم بناء وتطوير استبانةالمعلم، تخصصه، سنوات الخبرة الوظيفية، ولتحقيق 
األنشطة العامة، األنشطة المعرفية، األنشطة : فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي) 49(

وقد  .معلماً ومعلمة) 324(االجتماعية، األنشطة الرياضية، وطبقت على عينة مكونة من 
دور مدير المدرسة في تطوير لاسة أن تقديرات معلمي المدارس الثانوية أظهرت نتائج الدر
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 متوسطة على المقياس ككل، وأوصت الدراسة بضرورة  بدرجةاألنشطة المدرسية جاءت
دراسة المشكالت والصعوبات التي تحد من ممارسة األنشطة المدرسية والعمل على وضع 

ية والكتب والنشرات المتعلقة بالنشاطات حلول مناسبة لها، وضرورة توفير المواد األول
 .وتوزيعها على المدارس، وتوفير اإلمكانات المادية

 
 )2000(دراسة السالم 

 
هدفت الدراسة الكشف عن واقع النشاطات التربوية الالصفية وأهميتها في المدارس الحكومية 

: ة مجاالت هيفي ست ا في محافظة البلقاء،من وجهه نظر طلبة المرحلة األساسية العلي
النشاط الفني، والثقافي، والعلمي، والرياضي، والرحالت المدرسية، والكشافة والمرشدات، 

ومعرفة أثر كل من متغيرات الجنس وموقع المدرسة . والنشاط التطوعي االجتماعي
طالباً ) 636(وقد تكونت عينة الدراسة من . ومستوى الصف على أهمية ممارسة النشاطات

 خاصة لقياس صفي، حيث استخدمت الباحثة استبانةتخدمت الباحثة المنهج الووطالبة، واس
واقع وأهمية النشاطات التربوية، وأظهرت النتائج وجود فروق ألهمية النشاطات تعزى 

، في )النشاط العلمي، النشاط الرياضي، النشاط التطوعي ( لمتغير الجنس على المجاالت 
 النشاط الثقافي، نشاط الرحالت المدرسية، ونشاط (حين لم توجد فروق على المجاالت 

 ).الكشافة والمرشدات 
 

 )2000(دراسة الشريف 
 

هدفت إلى التعرف على واقع النشاط التربوي والعوامل المؤثرة فيه بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، والوقوف على المشكالت والمعوقات التي تعترض أهدافه ووضع الحلول المناسبة 

وصفي واستخدمت هذه الدراسة المنهج ال .ير النشاط المدرسي بأسلوب علمي وعمليلتطو
مديري ومديرات المدارس والتوجيه :  لجمع المعلومات، وتكونت عينة الدراسة منواالستبانة

الفني، ومعلمات ومعلمي األنشطة التربوية والعلمية ومشرفي النشاط وأولياء األمور، إضافة 
رة التربية والتعليم والشباب، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية من إلى المسؤولين بوزا

 .فرداً) 1094(المناطق التعليمية وبلغ إجمالي أفراد العينة 
 :منهاوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 
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الصحافة، : إن أعلى نسبة لممارسة األنشطة األدبية والثقافية في المدارس كانت لجماعات -
 .ذاعة، والمكتبة، واللغة العربية، والنشاط العلمي، وتحفيظ القرآن، والتمثيلواإل

إن أعلى نسبة لممارسة النشاط االجتماعي في المداس، كانت للرحالت المدرسية،  -
 .والخدمة العامة، والجمعيات التعاونية

 .لسلةإن أعلى نسبة لممارسة النشاطات الرياضية، كانت لجماعات كرة القدم، واليد، وا -

إن أعلى نسبة لممارسة األنشطة الفنية كانت للرسم، والمعرض، واألشغال اليدوية،  -
 .والمسرح

إن أعلى نسبة للمشاركة في المسابقات، كانت للمسابقات الرياضية، واالجتماعية،  -
 .والدينية، واألدبية

   
 )2001(دراسة بكري 

 
 األنشطة الصحفية المدرسية على هدفت الدراسة التعرف على مدى فاعلية برنامج مقترح في

ولتحقيق أهداف  في الرياض، تنمية بعض مهارات الكتابة لدى طالب المرحلة اإلعدادية
مدرسة األقباط ( طالباً بالمدارس النائية ) 30(الدراسة تم اختيار مجموعة تجريبية قوامها 

 ،)إلعدادية المشتركةاإلعدادية بنين، مدرسة الراهبات اإلعدادية بنات، مدرسة حاجر نقيق ا
وتم إجراء االختبار القبلي على المجموعة التجريبية للبحث، ثم تدريس البرنامج على ذات 

واستخدمت  .المجموعة بواقع حصتين في اإلسبوع، ثم التطبيق البعدي لالختبار في الفترة
 تحديد تبانة، واس تحديد مهارات الكتابة استبانة:الدراسة األدوات التالية في عملية القياس

اختبار قياس بعض مهارات ، إضافة الى مهارات إعداد وكتابة المادة الصحفية المدرسية
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات  .الكتابة

 في مجال مهارات الكتابة، مما يدل على األثر اإليجابي للبرنامج في الضابطةمجموعة ال
 .عض المهارات الكتابيةتنمية ب

 
 )2001(دراسة الدخيل 

 
 في تفعيل  ودورههدفت الدراسة إلى معرفة وجهة نظر مديري المدارس في النشاط المدرسي

العملية التربوية، ومعرفة العقبات التي تواجه النشاط المدرسي في منطقة المدينة المنورة، 
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) 46(درسي، وكانت عينة الدراسة لى الحلول والتوصيات في تفعيل النشاط الماوالتعرف 
 :ومن نتائج البحث.  لجمع البياناتم الباحث استبانةمديراً من مديري المدارس، وقد استخد

 .اهتمام المديرين بالنشاط المدرسي، ودوره في تفعيل العملية التربوية
 قلة توافر المهارات الالزمة ألداء النشاط من قبل: معيقات النشاط المدرسي  أن أهم

المعلمين، واعتبار النشاط خارج نطاق التقويم بالنسبة للطالب، واقتصار النشاط المدرسي 
على الناحية المظهرية، وعدم وجود حوافز لإلشراف على النشاط، وازدحام الجدول بالمواد 

ومن الحلول المقترحة للمشكالت التي . الدراسية، ونظام االمتحانات، واالهتمام المبالغ فيه
إدراج النشاط المدرسي في الخطط التربوية لكليات التربية :  النشاط المدرسييعانيها

والمعلمين، وزيادة أعداد المدرسين بما يضمن االنخفاض الجزئي لألنصبة، وتخصيص 
 .حوافز مادية للمشرفين، وتوضيح مفهوم النشاط في وسائل اإلعالم المختلفة

 
 ) 2001(دراسة جعنيني 

 
ى التعرف على درجة تحقيق النشاطات غير الصفية الموجهة ألهدافها هدفت هذه الدراسة إل

التربوية في المدارس الرسمية الثانوية في األردن من وجهة نظر معلميها، واختيرت عينة 
وأظهرت النتائج أن درجة تحقيق النشاطات . معلماً ومعلمة) 398(عشوائية مكونة من 

، %76.21، والنشاط الرياضي %81.42 الكشفي النشاط:  كما يلي التربوية كانتألهدافها
، وأظهرت أيضاً فروقاً ذات داللة إحصائية لمتغير %72.96والنشاطات الفنية الثقافية 

 . الدراسة األخرىات فروق لمتغيرةالجنس على الدرجة الكلية، في حين لم تظهر أي
 

 ) 2001(دراسة شاهين 
 
ة للمنهاج، في التوعية البيئية ومفهوم الذات هدفت هذه الدراسة فحص أثر األنشطة المرافق 

 الصف السابع طلبةتكون مجتمع الدراسة من جميع . لدى طلبة الصف السابع األساسي
طالبا ) 1472(األساسي في مدارس الوكالة التابعة لمنطقة الخليل التعليمية والبالغ عددهم 

طالبا وطالبة، حيث ) 120(تكونت عينة الدراسة من ومدرسة، ) 21(وطالبة، موزعين على 
وأظهرت النتائج أن األنشطة المرافقة للمنهاج، تعمل . استخدمت الباحثة المنهج التجريبي

 .على زيادة النمو المعرفي لدى الطلبة وتنمية اتجاهاتهم
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 ) 2001(دراسة الفهد 
 

ض  من لى واقع النشاط في المدارس االبتدائية والمتوسطة في الريااهدفت الدراسة التعرف 
وجهة نظر رواد األنشطة في المدارس، والوقوف على معيقاتها، وتقديم بعض الحلول 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج . المناسبة للتغلب على الصعوبات التي تواجهه
 لمعرفة آراء المستجيبين حول واقع ومعيقات ةالوصفي معتمداً في جمع البيانات على استبان

من مجتمع البحث، %) 25(وكانت عينة الدراسة عينة عشوائية، وتمثل . درسيالنشاط الم
تعدد معيقات النشاط : وخرجت الدراسة بنتائج من أهمها .رائد نشاط) 201(وبلغ عددهم 

المرتبطة بالمدرسة، ويأتي في مقدمتها عدم وجود وسائل مريحة ومحببة للطالب يمارسون 
راسية ومستلزماتها من الواجبات واالختبارات، وضعف فيها األنشطة، وكثرة المقررات الد

 .تأهيل رواد األنشطة وعدم قدرتهم على تفعيل النشاط، وعدم معرفة المدير بأهمية النشاط

تتنوع معيقات النشاط المرتبطة بالطالب، ومن أبرزها عدم معرفته بأهمية النشاط  .1
بيط الطالب بعضهم لبعض عن وفوائده، واتصاف بعض الطالب بالسلبية وعدم الجدية، وتث

 .المشاركة وعدم مناسبة أوقات األنشطة للطالب 

من أبرز معيقات األنشطة المرتبطة بالمجتمع عدم معرفة الوالدين بأهمية النشاط، وكثرة  .2
االرتباطات االجتماعية بعد اليوم الدراسي، وتعويد بعض األسر أبنائها على السلبية وعدم 

 .التفاعل
 

 )2002(دراسة بنجر
 

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى إمكانية رعاية التلميذات الموهوبات في مرحلة التعليم 
االبتدائي من خالل األنشطة الالصفية، وتنظيمها في المدارس االبتدائية بالمملكة العربية 
السعودية، وذلك من خالل تحديد األنشطة الالصفية المناسبة والمتوافرة للتلميذات الموهوبات 

وجهة نظر المعلمات والموجهات، والصعوبات التي تعيق ممارسة األنشطة الالصفية من 
ولتحقيق الهدف من الدراسة قامت الباحثة . المقدمة، وأدوار المعلمة المناسبة والمتوافرة

بإعداد استبانة وتطبيقها على عينة مختارة عشوائياً من المعلمات والموجهات في المدارس 
 :وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها. في مدينة الرياضالحكومية واألهلية 
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أن اإلذاعة المدرسية، والمكتبة المدرسية، والمناسبات الدينية، واللقاءات االجتماعية،  .1
والقراءة الحرة يأتي على هذا الترتيب على رأس فائمة من اثنين وعشرين نشاطاً غير صفي 

 .مناسب لرعاية الموهوبات
طة الالصفية المتوافرة، اإلذاعة المدرسية الدينية وجماعة الرسم واألشغال، أن من األنش .2

ربية الفصحى، والمساجالت الشعرية شاط جماعة الخطابة، والتمثيل بالعبينما ال يتوافر ن
 . فأكثر من قبل المعلمات%) 70(والزيارات الميدانية، ورغم ذلك فقد نالت 

 
 )2003(دراسة أبو أحمد 

 
يل مشاركة الطلبة بالنشاط على دور اإلدارة المدرسية في تفادراسة التعرف هدفت هذه ال

الرياضي الداخلي من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، كما هدفت إلى معرفة مدى 
 باختالفاختالف دور اإلدارة المدرسية في تفعيل مشاركة الطلبة بالنشاط الرياضي الداخلي 

 مكونة ، وقام الباحث بإعداد استبانة)سكنمكان ال  العلمي،العمر، المؤهل الجنس،(متغيرات 
التخطيط للنشاط الداخلي، إدارة النشاط، : فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي) 38(من 

معلماً ومعلمة ) 116(التنفيذ وعرض النشاط، اإلمكانات، الحوافز، وتكونت عينة الدراسة من 
ج الدراسة أن دور اإلدارة المدرسية في تفعيل وأظهرت نتائ. من مديرية تربية اربد األولى

ة كبيرة على جميع مجاالت الدراسة، لنشاط الرياضي الداخلي جاء بدرجفي ا الطلبة ةمشارك
 في دور اإلدارة المدرسية في كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

العمر، (ختالف متغيرات الدراسة  تعزى التفعيل مشاركة الطلبة بالنشاط الرياضي الداخلي
، باستثناء متغير الجنس، حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق )المؤهل العلمي، مكان السكن

 .ذات دالله إحصائية لصالح اإلناث
 

 )2003(دراسة الكاف 
 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد األنشطة غير الصفية المناسبة للتربية اإلسالمية بالمرحلة 
، ومعرفة واقع الممارسة الطالبية لهذه األنشطة، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث اإلعدادية

بإعداد قائمة باألنشطة غير الصفية المناسبة لهذه المرحلة، بعد اإلطالع على األدب التربوي 
والدراسات والبحوث السابقة، وقد تم التأكد من صدق القائمة بعرضها على مجموعة من 

ذلك بإعداد إستبانة لألنشطة غير الصفية المناسبة للتربية اإلسالمية المحكمين، وقام ك
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معلماً ومعلمة للتربية اإلسالمية بالمرحلة اإلعدادية ) 333(بالمرحلة اإلعدادية، وطبقها على 
من بعض مدارس مسقط والداخلية والباطنة شمال والباطنة جنوب وظفار، وتوصلت الدراسة 

 :إلى
نشطة غير الصفية للتربية اإلسالمية بالمرحلة اإلعدادية في ضعف ممارسة الطالب لأل -1

مدارس الذكور واإلناث بجميع المناطق، حيث بلغ المتوسط الكلي لممارسة هذه األنشطة 
)1.68.( 
أكثر األنشطة ممارسة هي المشاركة في المحافظة على النظام والنظافة في المدرسة  -2

، وإلقاء فقرة اإلنشاد )2.97(في اإلذاعة بمتوسط  والمشاركة بفقرات هادفة ،)3.22(بمتوسط 
، وأقلها ممارسة التدريب في مسجد المدرسة على إلقاء الخطب )2.70(الديني بمتوسط 

 ).0.82(، والتجمع لتالوة القرآن الكريم بمتوسط )0.63(بمتوسط 

 
 ) 2003 (لدراسة المريحي

 
عيل األنشطة الطالبية في محافظة لى دور مدير المدرسة في تفاهدفت هذه الدراسة التعرف 

القريات في المملكة العربية السعودية،  ولتحقيق ذلك قام الباحث بتصميم إستبانة مكونة 
 مجال التخطيط، ومجال المشكالت : مجاالت هيةفقرة موزعة على خمس) 44(من

 .موالتقويوالصعوبات، ومجال اإلمكانات والتسهيالت، ومجال الحوافز، ومجال المتابعة 
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية في محافظة 

وتكونت عينة الدراسة . 2002/2003 للعام الدراسي معلماً) 1088(القريات، والبالغ عددهم 
من %) 42(ة العشوائية، وشكلت ما نسبته قي بالطريقة الطباختيارهم تم معلماً) 453(من 

 أن دور مدير المدرسة في تفعيل األنشطة المدرسية  الدراسةوأظهرت نتائج .دراسةمجتمع ال
 عدم وجود فروقات ذات داللة  النتائج بدرجة متوسطة، كما بينت جاءفي محافظة القريات

  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور مدير المدرسة في تفعيل األنشطة المدرسيةإحصائية
 ).المرحلة، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة ( ة تعزى لمتغيرات الدراس
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 )2004(دراسة الخراشي 
 

تكمن مشكلة هذه الدراسة في الكشف والتعرف على األنشطة الطالبية الجامعية وأهميتها في 
ر هذه األنشطة والبرامج على ياكتساب وتنمية المسؤولية االجتماعية لدى الطالب، ومدى تأث

وقد تكون مجتمع الدراسة . الوصفيمنهج الي، وقد استخدم الباحث شخصية الطالب الجامع
من جميع طالب أقسام مستويات جامعة الملك سعود بالرياض من الذكور، في مرحلة 

 بلغ في حينطالباً، ) 30291(البكالوريوس للفصل الثاني، حيث بلغ مجتمع الدراسة الكلي 
لكليات واألقسام والمستويات داخل الجامعة  طالباً يمثلون جميع ا)1549( حجم عينة الدراسة

أداتي االستبانة الممارسين لألنشطة الطالبية داخل كلياتهم بالجامعة، كما استخدم الباحث 
وأظهرت نتائج الدراسة أن األنشطة الطالبية لها أثر كبير في عملية  .والمقابلة لجمع البيانات

سي في بناء شخصياتهم، وهناك شعور اكتساب المسؤولية االجتماعية للطالب كجانب أسا
كما اتضح أن هناك . ورغبه لدى طالب الجامعة في المشاركة باألنشطة الجامعية المتاحة

بعض المتغيرات االجتماعية والمعلومات التي لها أثر في اكتساب الخبرات والقدرات 
كة من قبل والمهارات وتنمية المسؤولية االجتماعية لدى الطالب كعدم التعاون والمشار

الطالب مع غيرهم، وعدم التعاون مع مشرف النشاط، كما بينت الدراسة أن هناك وعي 
 .كبير بالمسؤولية االجتماعية لدى الطالب الممارسين لألنشطه الجامعية

 
 )2004(دراسة السلخي 

 
لى أثر برنامج قائم على األنشطة في التربية اإلسالمية في اهدفت هذه الدراسة  التعرف 

ولتحقيق هدف . واتجاههم نحوه في مدينة عمان، الصف السابعمية التفكير اإلبداعي لطلبة تن
، طالباً) 130( عشوائية تكونت منةتم اختيار عينو  استخدم الباحث المهج التجريبي،الدراسة
وأظهرت . طالبا في المجموعة الضابطة) 65(طالبا في المجموعة التجريبية، ) 65(منهم 

 :  ما يلينتائج الدراسة
وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسط أداء طلبة الصف السابع األساسي الذين درسوا 
بالبرنامج القائم على األنشطة في التربية اإلسالمية وبين الطلبة الذين درسوا بالبرنامج 

 .االعتيادي
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 مجتمعة كانت ن اتجاهات الطلبة نحو البرنامج القائم على األنشطة في التربية اإلسالميةوا
 .)3.69(ايجابية وبتقديرات عالية حيث بلغ متوسطها الحسابي 

 
 )2004(دراسة عبد الدامي 

 
لدى هدفت هذه الدراسة قياس فعالية النشاط التمثيلي في بعض مهارات التعبير الشفوي 

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار مجموعة تجريبية من بين .تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
 البوحه اإلعدادية تلميذاً وتلميذة من مدرسة ) 30(تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وبلغ عددهم 

 وتم تطبيق االختبار القبلي لمهارات التعبير الشفوي ثم تدريس البرنامج بمركز سافلته،
وتوصلت الدراسة إلى  .تطبيق االختبار البعديتم  ذلك بعدالمقترح باستخدام النشاط التمثيلي، 

 :لنتائج التاليةا
توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين متوسط استجابات طلبة المجموعة التجريبية على مقياس 
االتجاهات قبل وبعد تنفيذ البرنامج القائم على األنشطة لصالح المجموعة التجريبية بعد تنفيذ 

 .البرنامج القائم على األنشطة في التربية اإلسالمية
  

 )2004(دراسة محمد 
 

لى دور المنهاج الفلسطيني والنشاطات الالمنهجية في تنمية الوعي اهدفت الدراسة التعرف 
البيئي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظة رام اهللا والبيرة، وأجريت الدراسة على 

طالبا ) 180(ية العشوائية، وق اختيارهم بالطريقة الطبتم ومعلمة اًمعلم) 130(عينة من 
، واألداة الثانية اختبار استبانة: تين لتحقيق أهدافها وهما، استخدمت الدراسة أداوطالبة

وأظهرت النتائج أن أهم الوحدات  . المستوى المعرفي للوعي البيئيمتحصيلي للطلبة لتقيي
التعليمية الخاصة بالتعليم البيئي للمنهاج الرسمي كانت تلك الخاصة بالتعليم الصحي، كما 

 الخاصة بمجالت الحائط، واإلذاعة : المنهجية هية أن أهم أربعة أنشطأوضحت الدراسة
المدرسية، ومسابقة الصف النظيف، ونشرات التوعية، في حين كانت المحاضرات وورشات 

 .العمل، والتمثيل والنوادي البيئية المدرسية هي األقل أهمية لمثل هذه األنشطة
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 )   2005(دراسة بلوخ 
 

 معرفة واقع األنشطة البيئية الالصفيه من وجهة نظر معلمي العلوم هدفت هذه الدراسة
، وقد 2004/2005للمرحلة الثانوية في مدارس مديرية تربية عمان الثانية للعام الدراسي 

 ،من مجتمع الدراسة%) 74,6 (ته شكلت ما نسب، مدرسة)50(تكونت عينة الدراسة من 
األنشطة البيئية المدرسية، ومعيقات : من مجاالت تتكون  تطوير استبانةولجمع المعلومات تم

 الممارسة ةأظهرت نتائج الدراسة أن األنشطة البيئية الالصفي. األنشطة، ومقترحات المعلمين
تعلم قواعد : فأكثر هي%) 50( قيمتها يةفي المدارس الثانوية، والتي حصلت على أهمية نسب
الت حائط، واإلذاعة المدرسية، وحمالت األمن والسالمة أثناء ممارسة األنشطة، وعمل مج

 ومنتزهات قومية، وزراعة األشجار، وحمالت للتوعية ةالنظافة، وزيارة أماكن حرجي
األنشطة البيئية  لمجالوأن األهمية النسبية . البيئية، وإجراء مسابقات للرسم داخل المدرسة

تي حصلت على أهمية  ووجد أن فقراته ال،%)71 (  كانتالالصفيه في المدارس الثانوية
فأكثر هي، ربط المادة الدراسية بالحياة، وإكساب الطلبة اتجاهات %) 75(نسبيه قيمتها 

إيجابية، والترشيد في استهالك المياه والكهرباء، وتقليل النفايات، وتعريف الطلبة على 
يقات  وحصلت بعض فقرات مجال المع.العناصر الطبيعية في البيئة واالستفادة من مكوناتها

: فأكثر منها%) 75(التي تؤثر على فاعلية األنشطة البيئية الالصفيه على أهمية نسبيه قيمتها 
نصاب المعلم الكبير من الحصص، وقلة عدد الحصص األسبوعية المخصص للنشاط البيئي، 
وكثرة عدد الطلبة في الصف الواحد، وازدحام البرنامج  اليومي، وقلة الحوافز المادية 

وحصلت  .ة للمشرف على النشاط، وقلة تشجيع األهل ألبنائهم للمشاركة في النشاطوالمعنوي
بعض فقرات مجال اقتراحات المعلمين لتفعيل األنشطة البيئية الالصفيه في المدارس الثانوية 

فأكثر هي، إشراك  القطاع الخاص في تكريم الطلبة %) 75(على أهمية نسبيه قيمتها 
ديم الحوافز المادية والمعنوية للطلبة المبدعين وعمل لقاءات دوريه المتميزين باألنشطة، وتق

على مستوى المملكة لهم، وإعطاء المعلم المميز في األنشطة فرصا أفضل للترقية وتكريم 
معنوي ألولياء األمور المتميزين في األنشطة، ورصد أموال كافية لألنشطة وعمل مسابقات 

 . على مستوى المملكة
 
 
 



 42 

 ) 2005(معشني  دراسة ال
 

هدفت هذه الدراسة معرفة آراء المعلمين في دور مدير المدرسة في تطوير األنشطة 
معلما ) 393(المدرسية في محافظة ظفار في سلطنة عمان، وقد تكونت عينة الدراسة من 

ومعلمه في مدارس المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظه ظفار، وبهدف استفتاء المعلمين 
فقره ) 54(تكونت في صورتها النهائية من ) استبانة(أداه الدراسة  قام الباحث بتطوير فقد

، النشاط الثقافي والعلمي، والنشاط االجتماعي، ةأنشطه عام: موزعه على ستة مجاالت وهي
وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة . والنشاط المسرحي، النشاط الفني، النشاط الرياضي

 ، على مستوى المجال األولة في تطوير األنشطة المدرسية كانت كبيرمدير المدرسة لدوره
 وجود فروق ذات دالله إحصائية  النتائج على بقية المجاالت،  كما بينتةوبدرجه متوسط

عند مستوى الداللة في ممارسة مدير المدرسة الثانوية لدوره في تطوير األنشطة المدرسية 
 ووجود فروق ذات داللة ، الجنس، لصالح اإلناثعزى لمتغيرتلمجاالت األنشطة الستة 

عزى تاحصائيه عند مستوى الداللة في ممارسة مدير المدرسة الثانوية لألنشطة المدرسية 
 سنوات فأكثر، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائيه عند 6لسنوات الخبرة ولصالح فئة 

 . عزى لمتغير المؤهل العلميتة مستوى الداللة لدور مدير المدرسة الثانوية في تطوير األنشط
 

 )2006(دراسة أبو نوار 
 

بحثت هذه الدراسة في الفروق بين مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة األساسية العليا 
المشاركين في األنشطة المدرسية وغير المشاركين في تلك األنشطة واستقصاء أثر برنامج 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع . تمستند إلى األنشطة المدرسية في تحسين مفهوم الذا
طالب وطالبات المرحلة األساسية من الصف السابع حتى العاشر األساسي في المدارس 

 عمان األولى، إربد األولى، الكرك،  والبالغ عددهم :الحكومية التابعة لثالث مديريات هي
 )562 (ة منوتألفت عينة الدراس). 2004/2005(طالباً وطالبة للعام الدراسي ) 62491(

طالبة من الصفوف السابع حتى العاشر األساسي بالمدارس الحكومية في ) 266(و ،طالباً
. حيث تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية. مديريات التربية والتعليم الثالث

على وأظهرت نتائج الدراسة بأن الطلبة الذين شاركوا في األنشطة المدرسية سجلوا معدالت أ
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 ر، وحققت اإلناث معدالً أعلى من الذكو،الذاتمفهوم من الطلبة غير المشاركين فيما يتعلق ب
 .وسجل الطلبة قاطنوا الريف معدالت أعلى من الطلبة قاطني المدينة

 
 ) 2006(دراسة الخولي 

 
 وتنمية بعض ،لى أثر استخدام األنشطة البحثية على التحصيلاهدفت الدراسة التعرف 

ات الحياتية لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائي، ولتحقيق أهداف الدراسة المهار
للضابطة ) 146(للمجموعة التجريبية، و) 146(تم اختيار مجموعتي البحث وعددهما 

بمدرستي العلم واإليمان االبتدائية بنجع حمادي واإلصالح االبتدائي المشتركة بنجع 
تي المغناطيسية للصف الخامس والكهربية للصف السادس ،  وتم اختيار وحد)مصر(حمادي

االبتدائي باستخدام اسلوب األنشطة البحثية للمجموعة التجريبية، وبالطريقة السائدة لتالميذ 
 إلى فعالية األنشطة البحثية في تنمية التحصيل  النتائج وقد أشارت.المجموعة الضابطة

 . الحياتيةالمعرفي للتالميذ، وفي تنمية بعض المهارات
 

 ) 2006(دراسة عبد الباري 
 

 تقديم قائمة بالمهارات اللغوية المناسبة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي، دراسة الههدف هذ
ووضع دليل لمعلم اللغة العربية الستخدام األنشطة اإلثرائية المقترحة، وتعرف أثر األنشطة 

 تالميذ الصف الرابع االبتدائي، وكذلك اإلثرائية المقترحة على تنمية التحصيل اللغوي لدى
ولتحقيق  . أثر األنشطة اإلثرائية المقترحة على تنمية المهارات اللغوية لديهم الىتعرفال

قوائم مهارات، اختبار تحصيلي، دليل ( المناسبة يةدوات البحثاألأهداف البحث تم إعداد 
اختيار مجموعتي سة، حيث تم واستخدم المنهج التجريبي في هذه الدرا). استخدام االنشطة

البحث من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرسة الزهراء االبتدائية بمدينة أسيوط، وكان 
تلميذاً وتلميذة لكل مجموعة، ) 34(عدد طالب كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 لألنشطة وقد أظهرت النتائج األثر اإليجابي .واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي
اإلثرائية على تنمية التحصيل اللغوي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، وكذلك األثر 

     .اإليجابي على تنمية بعض المهارات اللغوية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
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 ) 2008(دراسة البصام 
 

درسية غير الصفية هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع دور مديرة المدرسة في األنشطة الم
وتكون مجتمع الدراسة من مديرات ورائدات . بمدارس البنات الحكومية بمدينة الرياض

النشاط المدرسي في المدارس الحكومية، وشملت العينة جميع مجتمع الدراسة والبالغ عدده 
 وبينت النتائج أن دور المديرة كان كبيراً في رعاية .رائدة نشاط) 192(مديرة و) 192(

 خلو النشاط من أي إسفاف أو خروج عن علىنشطة المدرسية، وأهم دور لها هو تأكيدها األ
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد الدراسة . التقاليد

نحو محور واقع دور مديرة المدرسة في األنشطة المدرسية غير الصفية باختالف متغير 
 أقل من خمس سنوات، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية الخبرة لصالح من هن

 لصالح المديرة، كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات المسمى الوظيفي،باختالف متغير 
 . متغيري المؤهل العلمي ونوعية المبنى المدرسيل تعزىداللة إحصائية 

 
 )2008(دراسة السميح 

 
ط الطالبي غير الصفي من وجهة نظر عينة البحث حاولت هذه الدراسة معرفة معيقات النشا

من المعلمين ورواد النشاط ومديري المدارس في المرحلة المتوسطة بمحافظة الخرج 
رائدا ) 37(، ومديراً) 37( وهم كامالً،التعليمية، وتكونت عينة الدراسة من مجتمع البحث 

بانة بثالثة محاور رئيسية  واستخدم إست،، واستخدم الباحث المنهج الوصفيمعلماً) 521(و
وخلصت الدراسة إلى عدد من . هي الطالب، والبرامج المنفذة، والمرافق واإلمكانات المادية

ضعف متابعة مديري المدارس ألعمال : النتائج حول معيقات النشاط غير الصفي منها
لعديد المعلمين المشرفين على األنشطة الطالبية، وغموض أهداف النشاط غير الصفي لدى ا

 .من مديري المدارس 
 

 ) 2008(دراسة العويدي 
 

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي قائم على األنشطة الالمنهجيه في تنمية 
مكونات الكفاءة االجتماعية لدى عينة من الطالب ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة األساسية 

طالب الصف الثالث والرابع االبتدائي  من طالباً) 30(في األردن، وقد تكونت العينة من 
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الملتحقين بغرف المصادر، وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية وبلغت 
) 15(ة بيادر وادي السير األساسية للبنين، ومجموعة ضابطه وبلغت سطالبا من مدر) 15(

ه ءلتدريبي لتنمية الكفاطالبا من مدرسة فراس العجلوني الثانوية للبنين، وقد طبق البرنامج ا
وقد أسفرت نتائج التحليل . على المجموعة التجريبية فقط) إعداد الباحث(االجتماعية 

 :اإلحصائي عن النتائج التالية 
بين متوسطات درجات )  α≥ 0,05( وجود فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى داللة 

ه االجتماعية والتوافق ء الكفاأفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد مقياس
 . عة التجريبيةوالمدرسي والدرجة الكلية للمقياس، وذلك لصالح المجم
بين متوسطات درجات ) α≥ 0,05( وجود فروق ذات داللة احصائيه عند مستوى داللة 

أفراد المجموعة التجريبية على إبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية والتوافق الدراسي والدرجة 
 . ة للمقياس في التطبيق القبلي والبعدي، وذلك لصالح االختباري البعديالكلي
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  الدراسات األجنبية 2.2
 

 )Barbara, 1995(دراسة باربرا 
 

 إلى معرفة أثر استخدام التمثيليات لتطوير الدافعية في التعليم لدى طلبة سعت هذه الدراسة
 ضابطة  دراستها على مجموعتين،ت الباحثة وطبقارس االبتدائية في والية شيكاغو،المد

 ومجموعة أخرى تجريبية  تم تدريسهم بالطريقة التقليدية،طالباً وطالبة) 18(مكونة من 
 وبعد إجراء المعالجات بة تم تدريسهم باستخدام التمثيل،طالباً وطال) 20(مكونة من 

 سواء الذين تم  توصلت الباحثة إلى أنه ال توجد فروق في نتائج الطلبة.صائية الالزمةاإلح
ير يذكر على دافعيتهم  ولم يحصل أي تغياالعتيادية أو باستخدام التمثيل،تدريسهم بالطريقة 

 .في التعلم
 

 )Mecneal, 1995(دراسة مكنيل 
 

لتغيب لدى طالب المدارس هدفت إلى التعرف على العالقة بين األنشطة الالمنهجية وا
ا إذا كانت المشاركة في األنشطة الالمنهجية تقلل  ولتحديد فيمالثانوية في جامعة كونكتيكت،

وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب المدارس . من احتمالية تغيب الطالب عن المدرسة
حيث أظهرت النتائج أن هناك عالقة بين األنشطة المدرسية والتغيب عن المدرسة، . الثانوية

 . المدرسةأي أنه عندما يكون هناك نشاط فإن الطالب ال يغيب عن
 

 )Ailshie, 1996(دراسة إيلشي 
 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين المشاركة باألنشطة الالمنهجية والتحصيل 
وتكونت عينة الدراسة من جميع المدارس . األكاديمي، وحضور المدرسة، في والية فلوريدا

ين النشاط الالمنهجي أظهرت الدراسة أن هناك عالقة مهمة ب. الثانوية في تلك المنطقة
واالرتباط بالمدرسة من حيث الحضور والتحصيل األكاديمي، وأظهرت النتائج أن العالقة 

في النشاط المدرسي، وأن معدل الطالب ) كلما زاد النشاط زاد الحضور والتحصيل(طردية 
 .يكون أفضل وسيلة للتنبؤ بمشاركته بالنشاط المدرسي
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  )Breithaut, 1997(دراسة بريثوت 
 

هج الدراسي في  معرفة العالقة بين إدراك الطلبة للنشاطات المرافقة للمنحاولت هذه الدراسة
 راسة أهدافها، ولكي تحقق الد.المرحلة الثانوية في عدة مدارس في والية تكساس بأمريكا

قوف على خصائص طالب الو: كزت على مجموعة من النقاط أهمهاوتجيب عن تساؤالتها ر
ضافة إلى مفهوم النشاط المدرسي باإل مع التركيز على طبيعتها وأهميتها، هذه المرحلة،

ستخدمة في هذه  األداة المي هة االستبانتكانو . وأهميته للطالب في هذه المرحلةوأنواعه
 أن طالب تبين وعند تحليل النتائج .طالباً وطالبة) 1025( والتي طبقت على الدراسة،

 إال في األنشطة بصرف النظر عن الجنس،كة رابية على المشاالمدارس الثانوية يقبلون بإيج
أن الطالب يمتلك وعياً مسبقاً عن خريطة األنشطة التي تمارس بالمدرسة بل وعلى درجة 

م بدرجة كبيرة كبيرة من اإلقتناع بأن النشاط المدرسي سواء أكان الصفي أو الالصفي يسه
ب في حسن األداء إلى األفضل بالنسبة للطال ويوظف قدراتهم ومن ثم يتفي تنمية مهاراتهم،

ستوى أفضل على الصعيد  فيحقق ملك يرتقي مستوى تحصيله، وكذمجاالته الحياتية المختلفة،
  .األكاديمي

 
 )Rosalinda, 1997 (دراسة روزاليندا

 
ى طالب هدفت إلى معرفة أثر استخدام الدراما اإلبداعية على تعليم اللغة والقراءة لد 

 األولى ضابطة  عينة الدراسة إلى مجموعتين، وقد تم تقسيمفي والية نيوجرسي،الخامس 
) 22(ى تجريبية تكونت من  واألخرتم تدريسها بالطريقة االعتيادية،طالباً ) 25(تكونت من 

د ذلك تم تطبيق االختبار  وبعلغة باستخدام الدراما التعليمية، تم تعليمها القراءة والطالباً،
ت نتائج الدراسة أنه حصل تغيير على نتائج الطلبة في المجموعة التجريبية  وأظهر.البعدي
 وال تغير يذكر على نتائج الطلبة في المجموعة الضابطة  تعلموا اللغة باستخدام الدراما،الذين

 .سلوبموا القراءة بنفس األالذين تعل
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 ) Pamela, 1999(دراسة باميال 
 

وقد . طالب المدارس المتوسطة نحو األنشطة الالمنهجيةأجريت هذه الدراسة حول اتجاهات 
.  أجريت الدراسة في منطقة سان لويس في الواليات المتحدة على عينة اختيرت عشوائياً

حيث أظهرت النتائج أن طالب المدارس المتوسطة يستمتعون بأداء األنشطة المدرسية 
 .رها من األنشطة المدرسية األخرىالمختلفة إال أنهم يفضلون األنشطة الرياضية أكثر من غي

 
  )Midthassel, 2000(ل ازادراسة مدث

 
 وقام .رس في النرويج لألنشطة المدرسيةت هذه الدراسة معرفة مدى دعم مديري المداحاول

منطقة ) 40(مديراً اختيروا بطريقة العينة العشوائية من ) 81( على ةالباحث بتوزيع استبان
 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مديري المدارس . ابتدائية وثانوية مدارس مختلفةتعليمية ومن

 كما أشارت النتائج أن درجة دعم  األنشطة التربوية بصورة مرتفعة،في النرويج يدعمون
ويج أعلى من المدارس مديري المدارس لألنشطة المدرسية في المدارس الثانوية في النر

 .وق ذات داللة تعود للجنس أو المنطقة التعليمية ولم تشر الدراسة إلى أية فراالبتدائية،
 

  )O’connel, 2002(دراسة أوكونيل 
 

ة على الشعور هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير المشاركة في األنشطة غير الصفي
ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة تأثير المشاركة في األنشطة غير الصفية . بالذات لدى الطلبة
-13تراوحت أعمار الطلبة بين و،  شهور6 خالل فترة  بنيويورك، ثانويةعلى طلبة مدرسة

 طالباً، يشاركون في )36( وكانت المجموعة األولى  سنة، باستخدام المنهج التجريبي،14
ظهرت  وأ. في هذه األنشطةلم يشاركوا طالباً، )58(والمجوعة األخرى أنشطة غير صفية، 

 : أنه الدراسةنتائج
ر الصفية  غيةنشطاطع تأثير المشاركة في األائج محدده تبين بالدليل القلم تكن هناك نت .1

 .على إحساس الطالب بالذات

 مع الحاجة إلى ،األنشطة غير الصفية تنمي لدى الطلبة اإلحساس بالبيئة المحيطة بهم .2
 .ن البحث للتوصل إلى نتائج قيمةمزيد م
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  )Palmberg and Kuru, 2002(  وكورو دراسة بالمييرج
 

 اتبع طة البيئية الالصفية على الطلبة، حيث بحث نتائج ممارسة األنش هذه الدراسةهدفت
ابالت الفردية والرسومات قم دراسة الحالة واالستبيانات والاعتمدتالباحثان منهجية بحث 

 وكانت عينة .اشرة لألفراد خالل فترة التقييملمناظر الطبيعية والمالحظة المبوالصور وا
ها في األنشطة البيئية الالصفية، رة عن ثالث مجموعات متفاوتة في خبرتالدراسة عبا

وقد ، طالب) 8(أما المجموعة الثانية فكانت مؤلفة من ، طالباً )22(المجموعة األولى ضمت 
 المجموعة األقل خبرة في األنشطة البيئية هي و طالب،)10(تكونت المجموعة الثالثة من 

 الدراسة أن اشتراك الطلبة في األنشطة البيئية الخارجية قد  وكان من نتائج هذه.صفيةالال
هم لالشتراك في مثل هذه  وزادت من شغف بأنفسهم والشعور باألمان لديهم،طورت ثقة الطلبة

 ووجد أن الطلبة الذين يمتلكون ة تحمل معاني جديدة بالنسبة لهم، وأصبحت الطبيعاألنشطة،
ميزوا بعالقة عاطفية قوية وواضحة مع تصفية كانوا قد خبرة طويلة في األنشطة البيئية الال

 .وشددوا على أهمية حماية الطبيعة ، كما أظهروا سلوكاً اجتماعياً أفضل،الطبيعة
 

  )Beard, 2002(دراسة بيرد 
 

وى العلمي لدى طلبة  غير الصفية والمستةنشطى العالقة بين األلإ هذه الدراسة التعرف سعت
 طالباً،) 104(عدد أفرادها  ة حدد الباحث عينةاس هدف هذه الدرولتحقيق. الصف الثامن

وتم تقسيم الطلبة  . من الواليات المتحدة األمريكيةيدرسون في مدرستين في المنطقة الجنوبية
لى تتلقى الدروس داخل غرفة الصف، والمجموعة الثانية  المجموعة األو:إلى مجموعتين

 المجموعة التي تتلقى  وكانت النتيجة أن.التدريستمارس أنشطة غير صفية باإلضافة إلى 
 أفضل بكثير من المجموعة  حققت نتائج دراسيةنشاطاً غير صفي باإلضافة إلى التدريس،

 .ات أفضل من نتائج الطلبة الذكور وكانت نتائج الطالباألولى،
 

  )Allison, 2003(دراسة أليسون 
 

طة البدنية في المدارس مام ممارسة األنش التي تقف أمعرفة المعيقاتهدفت هذه الدراسة 
 العوامل التي للتعرف إلى ةاستبانولتحقيق هدف الدراسة تم بناء  .الثانوية في أمريكا الالتينية
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. معيقات التي تعترض هذه المشاركات والة الطلبة في األنشطة البدنية،تؤثر على مشارك
ب، كان من أهم المعيقات أمام وفر الوقت المناس عدم تأشارت نتائج الدراسة إلى أنو

 واالهتمامات األخرى ، للواجبات المدرسية الباحث ذلك وعزىممارسة األنشطة البدنية،
  .من الذكور تعرضاً لمعيقات األنشطة البدنية أن الطالبات أكثر  أشارت النتائج إلى كما،للطبة

 
 )Van Marture and Valentine, 2003(ين ادراسة فان مارتر وفاالنت

 
 وأجريت .طة غير الصفية على مستوى تحصيل الطلبةت هذه الدراسة معرفة أثر األنشحاول

 الدراسة أن الطلبة الذين يشتركون أظهرت نتائج و.ية في كاليفورنياعلى طلبة مدرسة ثانو
ون بعد الدوام لة أفضل من الطلبة الذين يعمي غير صفية يحققون نتائج دراسةفي أنشط

حسب البيئات   ضعيفاًكان النتائج بينكما أن الفارق .  يفعلون شيئاًلرسمي أو الذين الا
 .االجتماعية المختلفة

 
 )Leah.B, Frankc, 2005 (دراسة ليه وفرانك

 
كاديمياً في األنشطة إلى مدى مشاركة الطلبة الموهوبين أ الدراسة التعرف سعت هذه

 الرقص، الموسيقى، :منها ة الالصفينشطةاأل مجموعة منالالصفية، وقد اختار الباحث 
طالباً ) 290(جريت الدراسة على وقد أ. علمية، النوادي االجتماعيةألعاب القوى، النوادي ال

 من طالب مدرسة في الواليات الغربية للواليات المتحدة األمريكية، ا طالب)842(من أصل 
 هي أكثر األلعاب  نتائج الدراسة أن ألعاب القوىأظهرتو. جميعهم التحقوا بمخيمات صيفية

.  في الرقص والكورالتهنالتي سجل فيها الذكور تفوقاً، أما اإلناث فكانت أكثر مشارك
 . كانوا بشكل عام أكثر ميالً أللعاب القوىن أكاديمياًو الموهوبةوبينت الدراسة أن الطلب

 
 )Techi bozo, 2007(و وزدراسة تيشي ب

 
هم نهاء دراستالصفية على الطلبة بعد إنشاطات ال الدراسة معرفة أثر الحاولت هذه

نهوا أجريت الدراسة على شريحة واسعة من الطلبة الذين وانخراطهم في سوق العمل، وقد ُأ
  كبيرالمرحلة الثانوية في بريطانيا، وبينت الدراسة أن األنشطة الالصفية لها تأثير ايجابي
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للخريجين ) للطلبة( أفضل اً الوضع المهني، حيث أن األنشطة الالصفية تعطي فرصعلى
 . ، بخالف اؤلئك الذين لم يشاركوا بهااألنشطةهذه  في الذين كانوا قد شاركوا

 
  )Olsen, 2009 (دراسة اولسن

 
 الدراسة معرفة العالقة بين األنشطة الموسيقية وتحصيل الطلبة، وقد اجريت  هذههدفت

وا جميعهم على استبانة ت ورث أجابالدراسة على طلبة صف دراسي واحد في جامعة واي
ة الطلبة  بين ممارسمرتفعة ية ارتباط عالقة وجود عن وقد كشفت الدراسة.أعدت لهذه الغاية

 . وارتفاع تحصيلهم العلميلألنشطة الموسيقية
 

 )Denault and Pouling, 2009( دراسة دانولت وبولين 
 

 المرحلة األساسية على طلبة مدارسنشطة الالصفية هدفت هذه الدراسة معرفة دور األ
خالل  من  في إحدى مدارس واشنطن، وقد أجريت الدراسة على طلبة الصف السابع.العليا

ختبار مدى ارتباط ذلك بالتحصيل األكاديمي نشطة الالصفية وادراسة مدى كثافة استخدام األ
  عينةهم ، على مجموعة من الطالبة وزعت وقد أجريت الدراسة من خالل استبان.والسلوك

  وأظهرت.اً طالب)1500(مكون من ال من مجتمع دراسة ، طالباً)299( الدراسة، بلغ عددها
 بالقوانين نشطة الالصفية كانوا أكثر التزاماًفي األ الدراسة أن الطلبة المشاركين نتائج

 كما بينت  الذين ال يحبذون االشتراك في األنشطة الالصفية،والضبط المدرسي من الطلبة
م غير  من أقرانهنشطة الالصفية هم أكثر تحصيالًلطلبة المشاركين في األنتائج أن اال

 .المشاركين في مثل هذه األنشطة
 

 )Linver etal,  2009( دراسة لينفر وآخرين  
 

 وقد أجريت . على الطلبةنشطة الالصفية والرياضيةهدفت الدراسة الكشف عن أثر األ
 تراوحت أعمارهم األمريكية،واليات ال ض بعالدراسة على مجموعة من طلبة المدارس في

تم اختيار عينة مكونة من فرداً، ) 1710 ( وتكون مجتمع البحث من. سنة18 – 10بين 
أنشطة ابتدائية،  الرياضة،: نة شملت مجاالت األنشطة التالية أجابوا على استبا، طالباً)171(
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نشطة على عدة هذه األكما هدفت الدراسة الكشف عن أثر . أنشطة دينية، وأنشطة أخرى
  أن  الدراسةوقد أظهرت نتائج. تبط بمخرجات الطلبة مثل الكفاءة، الثقة، االتصالقدرات تر

لبة اللذين لم  حصلوا على نتائج أفضل من الط الالصفيةنشطةالطلبة الذين شاركوا في األ
 .يشاركوا في هذه األنشطة

 
 )Meyer and Macmillan, 2009(دراسة ماير وماكميالن 

 
 وأثر هذه القيادة على المناهج ،الدراسة معرفة دور مديري المدارس كقادة تغييرهذه هدفت 

 مدرسة من ة وقد أجريت هذه الدراسة على ثالث عشر،وطرق التدريس واألنشطة الالصفية
المناهج ودور المديرين :  وتناولت المجاالت التاليةة،مقابلالمدارس كندا، وكانت أداة الدراسة 

أثرها، طرق التدريس وكيفية متابعتها، األنشطة الالصفية ودور مديري المدارس بها في 
 ، عاٍل في هذه المجاالت الدراسة إلى أن دور مديري المدارس نتائجوقد أشارت.  تغييرةكقاد

كما أشارت إلى أن األنشطة المدرسية تساعد في التخفيف من مشكالت الطالب االجتماعية 
 .والسلوكية
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  التعليق على الدراسات السابق3.2
 

 حاولت الباحثة الحصول على أكبر عدد من الدراسات السابقة المرتبطة بدراستها، وبمجاالتها
المختلفة، حتى تتمكن من توظيف هذه الدراسات في مواطن مختلفة من دراسـتها، كـإثراء               

رها من خـالل اسـتعراض      اإلطار النظري، أو بناء أداة الدراسة، أو مناقشة النتائج وتفسي         
 . الدراسات السابقة، سواء العربية أو األجنبية

 
وقد تحدثت بعض الدراسات عن دور مديري المدارس في تطوير األنشطة المدرسية، مثـل              

، )2003(، وأبو أحمـد    )2001(، والدخيل   )2000(، ودرادكة   )1997(دراسة كل من أحمد     
ــل  ــني )2003(والمريحيـ ــام ، والب)2005(، والمعشـ ــد)2008(صـ ثازال ، ومـ

)2000Midthassel, ( ومايروماكميالن ،)2009Meyer and Macmillan,  .( وفي هذا
 .اختالف مع موضوع الدراسة الحالية

 
دراسة كل من الحبشي والعيسـاوي       ومنها ما تناول واقع األنشطة المدرسية ومعيقاتها، مثل       

وهـذا  ). 2005(، وبلوخ   )2001(، والفهد   )2000(، والشريف   )2000(، والسالم   )1996(
 .يتفق مع الدراسة الحالية

 
، والسميح  )1997(وكذلك منها ما تناول موضوع المعيقات فقط مثل دراسة كل من القرشي             

بإلضافة إلى الدراسات التي تناولت دور األنشـطة        ). ,2003Allison(، وأليسون   )2008(
، وعبـد البـاري     )2006(لي  المدرسية في التحصيل الدراسي، مثل دراسة كل مـن الخـو          

 2003Van Marture and(مارثر وفاالنتـاين   ، وفان) ,2002Beard(وبيرد ، )2006(

Valentine, ( واولسن ،)2009Olsen,  .(وهذا أيضاً يختلف مع الدراسة الحالية. 
 

أما بخصوص منهج الدراسة، فقد استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي، وهذا ما يتفق             
وبعض الدراسات استخدم المنهج التجريبي مثل دراسة كل من شـاهين           . ة الحالية مع الدراس 

، وبــاربرا )2006(، والخــولي )2004(، وعبــد الــدامي )2004(، والســلخي )2001(
)1995Barbara, ( وأوكنيل ،)2002O’connel, ( وبيرد ،)2002Beard,  .(  وفي هـذا

 .اختالف مع دراستنا الحالية
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، والخراشـي   )2000(درادكـة   الدراسة الحالية مع دراسة كـل مـن         في حين اتفقت نتائج     
، وذلك ) ,2009Meyer and Macmillan(، ومايروماكميالن )2008(، والبصام )2004(

 ودراسـة   .في بيان أهمية األنشطة المدرسية ودور مديري المدارس في تطويرها ورعايتها          
ـ ، في مما  )2005(، وبلوخ   )200(، وبنجر   )2000(الشريف   ة أنـواع مـن األنشـطة       رس
، والسميح ),2003Allison(، وأليسون )2001(، والدخيل )1997(ودراسة أحمد . المدرسية

كما أنها اتفقت مع دراسة كل من أبو أحمـد          . في تحديد معيقات األنشطة المدرسية    ) 2008(
في مواجهة مدارس الذكور معيقات أعلى      ) 2006(، وأبو نوار    )2005(، والمعشني   )2003(
في مواجهـة ذوي الخبـرة العاليـة        ) 2005(وكذلك اتفقت مع دراسة المعشني      .  اإلناث نم

 .معيقات في ممارسة األنشطة المدرسية
 

،  وبريثيـوت    )1996(ولكنها اختلفـت مـع دراسـة كـل مـن الحبشـي والعيسـاوي                
)1997Breithaut,  ( في مواجهة المدارس الثانوية معيقات أكبر من المدارس األساسـية .

في مواجهة ذوي الخبرة العالية معيقات فـي        ) 2008(، والبصام   )2003(سة المريحيل   ودرا
فـي أن ذوي التخصـص العلمـي        ) 2000(ودراسة درادكـة    . ممارسة األنشطة المدرسية  

 .يدركون أهمية األنشطة المدرسية أكثر من ذوي تخصص العلوم اإلنسانية
 

ابقة، هو أن مجتمع الدراسة تكـون مـن         إن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات الس        
مديري المدارس ومعلميها، في حين أن الدراسات السابقة كان مجتمع الدراسة إما مديرين أو              

وأن أداة الدراسة في هذه الدراسة تكونت من ثالث مجـاالت مختلفـة   . معلمين أو طلبة فقط   
 الدراسات السابقة كانت    في حين أن  . أهمية األنشطة المدرسية، وممارستها ومعيقاتها    : وهي

علميـة،  ( على أقسام األنشـطة      ىفمنها من احتو  . مجال واحد فقط   أداة الدراسة فيها تتناول   
وبعضها اشتمل علـى دور     ). 2005(مثل دراسة المعشني    ...) ثقافية، اجتماعية، رياضية،  

درادكة اسة  في تطوير األنشطة المدرسية مثل در     مدير المدرسة في ممارسة الدور المناط به        
ومنها ما تناول جانب المعيقات فقط مثل دراسـة القرشـي           ). 2003(، والمريحيل   )2000(
 ). 2008(، والسميح )1997(
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 الفصل الثالث
 

 منهج الدراسة وإجراءاتها 
 
 

، كما يشمل أداة الدراسـة، وصـدقها         هذا الفصل منهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها      يتناول
 تطبيق الدراسة، وبيان المعالجة اإلحصائية      إجراءات متغيرات الدراسة و   وثباتها، إضافة إلى  

 . التي تم استخدامها لتحليل البيانات
 
 منھج الدراسة  
 

 القائم على جمع المعلومات المتصلة بالمشـكلة وتحليلهـا          استخدمت الباحثة المنهج الوصفي   
 .مته لطبيعة هذه الدراسةئمالل  وذلك لتحقيق أهداف الدراسة،ها وترتيبها، ثم تفسيرهاوتنظيم

 
 مجتمع الدراسة 

 
 ، في محافظـة الخليـل     هاتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية ومعلمي        

في معلماً ومعلمة،    ) 6602( مديراً ومديرة، و   ) 379(فرداً، منهم    ) 6981( والبالغ عددهم   
مديريات التربية والتعليم الثالث، شمال الخليل والخليل وجنوب الخليل، وفقاً للبيانات التـي             

 ) 1.3(حصلت عليها الباحثة من مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، ويبين الجدول 
 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات المسمى الوظيفي والجنس والمديرية

 
 
 
 
 



 57 

     توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات المسمى الـوظيفي والجـنس           : 1.3ول  جد   
 والمديرية       

 المديرين المعلمين

 ذكور  إناث المجموع ذكور إناث المجموع

   المديرية   

 شمال الخليل 50 40 90 765 659 1424
 الخليل 57 69 126 1203 1050 2253
 نوب الخليلج 94 69 163 1445 1480 2925
 المجموع 201 178 379 3413 3189 6602

 
  عينة الدراسة: 3.3

مديراً،  ) 24( فرداً من أفراد مجتمع الدراسة، منهم ) 353(  من  الدراسةتكونت عينة
) عنقود( حيث مثلت المدرسة وحدة ،بشكل عنقوديتم اختيار عينة الدراسة  و.معلماً) 329(و

المديرية، وجنس :  مجتمع الدراسة الى طبقات حسب متغيراتالعينة، هذا بعد أن تم تقسيم
يبين ) 2.3(من مجتمع الدراسة، والجدول % 5.1) (وتمثل هذه العينة ما نسبته . المدرسة

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة
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 .غيراتها المستقلةمتعينة الدراسة وفقاً لأفراد توزيع : 2.3جدول            

 العدد المستوى المتغير الرقم
 المسمى الوظيفي 1 24 مدير

 329 معلم
 156 جنوب الخليل

 120 الخليل
 المديرية 2

 77 شمال الخليل
 المرحلة الدراسية 3 129 ثانوي

 224 أساسي
 131 إناث

 94 مختلطة
 جنس المدرسة 4

 128 ذكور
 التخصص 5 120 علمي

 233 أدبي
 85  سنوات5أقل من 

 100 سنوات) 10ـ  5(من
 الخبرة 6

 168  سنوات10أكثر من 
 

  أداة الدراسة.4.3
 

 األنشـطة  عـرف الـى   لتوذلك ل  استبانة،    أداة الدراسة، وهي عبارة عن     قامت الباحثة بإعداد  
المعلمـين،  المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر المـديرين و            

 دراسة محسـن    ةًصا، خ  في هذا المجال   وذلك باالستعانة باألدب التربوي والدراسات السابقة     
، كما )2001(، ودراسة الدخيل)2005(، ودراسة المعشني )2001(، ودراسة األشقر)1995(

 ن، ومعلمـي  ناستعانت الباحثة بذوي الخبرة واالختصاص في الميدان التربوي مـن مـديري           
، وتكونت   في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل        األنشطة المدرسية  ورؤساء أقسام 

أهميـة  : ت هـي   مجـاال  ة موزعة على ثالث   ،فقرة) 64( في صورتها األولية من      االستبانة
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ممارسة األنشطة المدرسية، ومعيقات األنشطة المدرسية، ملحق رقـم         واألنشطة المدرسية،   
)2.( 
 
 

 صدق أداة الدراسة .5.3
 
لتحقق من صدق أداة الدراسة، قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمـين، مـن               ل

محكمـاً،  ) 15(ذوي الخبرة واالختصاص في المجال التربوي واإلدارة التربوية، بلغ عددهم      
 رجاء لإلطالع على فقرات االسـتبانة     حيث توجهت الباحثة للمحكمين بال     ). 2( ملحق رقم   

ي في هذه الفقرات، من حيث انتماء الفقرات إلى مجاالتهـا، ومـدى             ومجاالتها، وإبداء الرأ  
 .ارتباطها بأهداف الدراسة، وتعديل وحذف وإضافة ما يرونه مناسبا، ويخدم أهداف الدراسة           

وبعد جمع االستبانات من المحكمين، قامت الباحثة باإلطالع على المالحظات التـي أبـداها              
 فـي صـورتها     ديالت المطلوبة، وإخراج االستبانة   تع، وقامت بإجراء ال    واتفاقهم المحكمون

 :  تكونت من قسمين حيث، )4( النهائية، ملحق رقم 
 . متغيرات الدراسة المستقلةمثليشمل المعلومات العامة عن المستجيب، وت: القسم األول
 فقـرة،  ) 56(   وبلغ عدد فقرات االستبانة      ، ومجاالتها يشمل فقرات االستبانة  : القسم الثاني 

 : مجاالت هيةموزعة على ثالث
 .فقرة  ) 12 ( ضمأهمية األنشطة المدرسية، وي: المجال األول
 .فقرة ) 25 ( ضم وي،) الصفية والالصفية(ممارسة األنشطة المدرسية: المجال الثاني
 .فقرة ) 19 ( ضممعيقات األنشطة المدرسية، وي: المجال الثالث

، بواسطة معامل ارتبـاط  دام صدق االتساق الداخلي    باستخ كما تم التحقق من صدق االستبانة     
ط بين كـل    ، تبين قيم معامالت االرتبا    )5.3(،)4.3(،  )3.3(التالية  والجداول الثالثة  بيرسون،

 .ة االستبانمجاالت من مجال والدرجة الكلية على كل فقرة من فقرات االستبانة

 
 للمجال  والدرجة الكلية أهمية األنشطةبين فقرات مجال  معامالت االرتباط: 3.3جدول

مســـتوى 
 الداللة

ــل  معامــ
 االرتباط

 الرقم الفقرة

تربط األنشطة المدرسية بين المعرفة النظريـة والتطبيـق          0.67 0.001
 العلمي

1. 
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 .2 تحقق األنشطة المدرسية أهداف المنهاج المدرسي 0.68 0.001
 .3 الطلبةتنمي مهارات االتصال والتواصل لدى  0.75 0.001
 .4 تساعد في تحقيق قيماً وطنية 0.71 0.001
 .5 تساعد في تحقيق قيماً روحية 0.70 0.001
 .6 تساعد على التنافس االيجابي بين الطلبة 0.75 0.001
 .7 تكشف عن ميول الطلبة ومواهبهم 0.68 0.001
 .8 تساعد في تحسين مستوى التحصيل الدراسي 0.79 0.001
 .9 ساعد في تنمية مهارات الطلبةت 0.77 0.001
 .10 تعزز ثقة الطلبة بأنفسهم 0.73 0.001
 .11 تنمي قدرات الطلبة على حل المشكالت 0.72 0.001
تساعد على تكوين اتجاهات إيجابيـة عنـد الطلبـة نحـو       0.68 0.001

 ةسالمدر

12. 

  
 جة الكلية للمجالمعامالت االرتباط بين فقرات مجال ممارسة األنشطة والدر: 4.3جدول

ــتوى  مس
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 الرقم الفقرة                       

 .1 تُعرض تجارب علمية أثناء الحصص الصفية 0.46 0.001
 .2 تُفعل اللوحات العلمية أثناء الحصص الصفية 0.38 0.001
 .3 ة من قبل الطلبةيتُصمم مجسمات علم 0.53 0.001
 .4 لطلبة المواقع الجغرافية على الخرائطيحدد ا 0.47 0.001
 .5 يتعامل الطلبة مع مجسم الكرة األرضية 0.54 0.001
 .6 يخصص وقت لحفظ القرآن الكريم 0.54 0.001
يتعاون الطلبة والمعلمون في تمثيـل وتقمـص أدوار لتوضـيح             0.48 0.001

 المواقف

7. 

 .8 يحاول الطلبة تصميم برامج حاسوبيه 0.66 0.001
 .9 يتم استخدام األدوات الهندسية في الرسم 0.54 0.001
 .10 ...)حاسوب،(توظف التقنيات الحديثة في الحصة 0.55 0.001
 .11 تستخدم اإلذاعة المدرسية بفاعلية 0.42 0.001
 .12 ...)القصة،الشعر،(تنظم مسابقات أدبية 0.70 0.001
 .13 بةتقام مهرجانات رياضية بمشاركة الطل 0.58 0.001
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 .14 يتم إجراء مسابقات في الخط العربي 0.71 0.001
 .15 تنظم مجموعات من الطلبة للدبكة الشعبية 0.58 0.001
 .16 يمارس الطلبة هواياتهم في النشيد 0.59 0.001
 .17 يشارك الطلبة في إقامة معارض فنية 0.68 0.001
 .18 يشارك الطلبة في مسابقات الرسم 0.72 0.001
 .19 يتم تنظيم معرض للكتاب 0.64 0.001
 .20 يشارك الطلبة في األلعاب الرياضية 0.51 0.001
 .21 يتم تنظيم زيارات علمية للمتاحف والمعارض العلمية 0.65 0.001
 .22 تنظم رحالت مدرسية للطلبة 0.50 0.001
 .23 تنظم مسابقات لركوب الخيل 0.40 0.001
 .24  في مجال السباحةقات مسابيتم تنظيم 0.41 0.001
 .25  المفتوح اليوميشارك الطلبة في فعاليات 0.47 0.001

  
  ألنشطة والدرجة الكلية للمجال   معامالت االرتباط بين فقرات مجال معيقات ا: 5.3جدول

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 الرقم الفقرة

 .1 لقيام باألنشطة المدرسيةغياب التشجيع الكافي من مديرية التربية ل 0.53 0.001
 .2 قلة اهتمام اإلدارات المدرسية باألنشطة 0.50 0.001
 .3 شعور المعلم بعدم وجود قيمة تربوية لألنشطة المدرسية 0.60 0.001
 .4 قلة اهتمام الطلبة باألنشطة المدرسية 0.52 0.001
 .5 رسيةاتجاهات المجتمع المحلي السلبية نحو األنشطة المد 0.51 0.001
نصاب المعلم من الحصص التدريسية يشغله عـن المشـاركة فـي             0.63 0.001

  المدرسية بفاعليةاألنشطة

6. 

 .7 حصص النشاط ال تدخل ضمن تقويم المعلم 0.59 0.001
عدم التعاون بين المعلمين في اإلشراف علـى األنشـطة المدرسـية             0.58 0.001

 المشتركة

8. 

 .9 تخصص لدى المشرفين على األنشطة المدرسيةغياب جانب ال 0.62 0.001
 .10 كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد 0.47 0.001
 .11 النشاط المدرسي ال يدخل ضمن تقويم الطالب 0.60 0.001
 .12 ازدحام البرنامج اليومي التدريسي للطلبة 0.61 0.001
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 .13 قلة اإلمكانات المادية المخصصة لألنشطة 0.62 0.001
 .14 غياب الحوافز المقدمة للمعلمين المشرفين على األنشطة 0.64 0.001
 .15 قلة الحوافز المقدمة للطلبة المشاركين في األنشطة المدرسية 0.68 0.001
ملعب، مسـرح،   (عدم توفر البنية التحتية المناسبة لممارسة األنشطة       0.60 0.001

 ...)قاعات رياضية،

16. 

 .17 نهاج على الجانب النظري وعدم االهتمام بالجانب العمليتركيز الم 0.61 0.001
 .18 غياب دليل للمعلم المشرف على األنشطة 0.56 0.001
 .19 قلة الدورات التدريبية للمعلمين المشرفين على األنشطة المدرسية 0.56 0.001

 
ـ               ة احصـائياً،   يالحظ من خالل قيم الداللة االحصائية أن جميع  قيم معامالت االرتبـاط دال

ق صدق االتساق الداخلي لالستبانة، وبالتالي يمكن اعتمادهـا أداة لقيـاس مـا             وبالتالي يتحق 
 .صممت من أجلة

 
:  وفق مقياس ليكرت الخماسي كالتـالي      ابة المستجيب على فقرات االستبانة    وتم تدريج استج  

ت ثـالث  كبيرة جداً وأعطيت خمس درجات، كبيرة وأعطيت أربع درجات، متوسطة وأعطي 
( درجات، قليلة وأعطيت درجتان، قليلة جداً وأعطيت درجة واحدة، أمـا عالمـة المجـال              

  هـذا   فيتم حسابها من خالل جمع عالمات المستجيب علـى فقـرات           )الدرجة الكلية للمجال  
 .المجال

 
 ثبات أداة االدراسة  .6.3

 
والجدول التالي يبين هذه     ،تم حساب معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا         

  .القيم وفقاً لمجاالت أداة الدراسة
 

 كرونباخ ألفاحسب معادلة معامالت ثبات أداة الدراسة : 6.3جدول           
  
 
 
 
 
 

 الرقم المجال معامل الثبات
 1 أهمية األنشطة المدرسية 0.91

 2 ممارسة األنشطة المدرسية 0.90

 3 معيقات األنشطة المدرسية 0.89
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 ومقبولة قي مجـال      مرتفعة جاءتيتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامل الثبات قد           
 .يعني أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات وهذا. البحث العلمي

 
  متغيرات الدراسة .7.3

 
 : المتغيرات المستقلة

 
 . مدير ومعلم :وله مستويان: المسمى الوظيفي* 
 .ثانوية وأساسية : ناويتوله مس: دراسيةالمرحلة ال* 
 سـنوات،   10-5 سنوات، من    5أقل من   :  مستويات ةوله ثالث : الخبرة في الوظيفة الحالية   * 

 .  سنوات10أكثر من 
 . ذكور، إناث، مختلطة:  مستوياتةوله ثالث: جنس المدرسة* 
 .علمي، وأدبي: وله مستويان: التخصص* 
 .شمال الخليل، الخليل، جنوب الخليل:  مستوياتةوله ثالث: المديرية* 
 

 :المتغير التابع
 

 .تقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة الخليل
 

 إجراءات الدراسة . 8.3
 

 :إلجراء هذه الدراسة قامت الباحثة بالخطوات التالية
 .إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها* 
 .حصر مجتمع الدراسة* 
 . ممثلة لمجتمع الدراسةاختيار عينة* 
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 فقة الجهات ذات العالقة بتطبيق     ااستكمال اإلجراءات الرسمية المتعلقة بالحصول على مو      * 
توزيـع أداة    حيث تم    .10 ، 9 ، 8،  7،  6،  5:، المالحق  على أفراد عينة الدراسة    الدراسةأداة  

 .2009/2010 كانون الثاني من العام الدراسي عينة خالل شهرالالدراسة على أفراد 
 . من أفراد العينة بالتعاون مع مديريات التربية والتعليماستالم االستبانات الجاهزة* 
تم إعطاء االستبانات أرقاما     و .مراجعة االستبانات للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي      * 

ك إلجراء التحليل اإلحصائي المناسـب      متسلسلة، ومن ثم تفريغ بياناتها على الحاسوب، وذل       
 ).SPSS( ، باستخدام البرنامج االحصائيألسئلة الدراسة وفرضياتها

 
 المعالجة اإلحصائية : 9.3

 
تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة             

SPSS      عيارية لتقديرات أفراد عينـة     افات الم ر، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح
الدراسة لواقع األنشطة المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة الخليـل، مـن خـالل               

 معامـل   باستخدامأداة الدراسةفي حين تم التحقق من صدق . فقرات أداة الدراسة، ومجاالتها 
 Cronbach ( والتحقق من ثبات األداة بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا .ارتباط بيرسون

alpha(  كما تم فحص فرضيات الدراسة عند مستوى الداللة ،)0.05≥ α (   عـن طريـق
 One Way(  وتحليل التبـاين األحـادي   ) t-test( اختبار: االختبارات اإلحصائية التالية

Analysis of Variance( واختبارتوكي للمقارنات البعدية ،. 
ديد درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لواقع األنشـطة         وقد تم اعتماد المقياس الوزني اآلتي لتح      

 :المدرسية من خالل قيم المتوسطات الحسابية
 -3(إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجة الكلية أقل مـن              : درجة منخفضة 

 ).انحراف معياري واحد 
 ).اري واحد  انحرف معي3 ±( إذا كان المتوسط الحسابي محصوراً بين :درجة متوسطة
 ).انحراف معياري واحد+ 3(إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من : درجة مرتفعة
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
 

 التي تم التوصل إليها من خالل إجابات أفراد ،يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة
 المديرين والمعلمين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل على فقرات عينة الدراسة من

 وفق التقنيات اإلحصائية التي تم استخدامها لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص ،أداة الدراسة
 .فرضياتها، وقد تم عرض هذه النتائج حسب تسلسل أسئلتها وفرضياتها

 
 نتائج سؤال الدراسة األول. 1.4

 
 المدارس الحكومية في محافظة الخليل أفراد عينة الدراسة من مديري تقديراتما 

 ألنشطة المدرسية؟ومعلميها ل
 

 المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات       قامت الباحثة باسـتخراج   ،  لإلجابة عن هذا السؤال   
المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع األنشطة المدرسية في المدارس الحكومية فـي             

) 1.4(ة الخليل من خالل مجاالت الدراسة وفقراتهـا، حيـث يبـين الجـدول رقـم            محافظ
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة
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ة لتقديرات أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: 1.4جدول 
 لمجاالت األداة

المتوسط            المجال الرقم
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.87 3.59 أهمية األنشطة 1

 0.89 3.24 :ممارسة األنشطة

 0.59 3.38الصفية                                       
2 

 0.60 3.14 الالصفية                

 
 متوسطة

 مرتفعة 0.58 3.67 معيقات األنشطة 3

 
لمجال المعيقات قد  إلى أن المتوسط الحسابي) 1.4(في الجدول رقم تشير البيانات الواردة 

، وفق مقياس )3.67 (مقدارهاحتل أعلى المتوسطات الحسابية من بين مجاالت الدراسة، و
، حسب مرتفعة، وجاء هذا المجال بدرجة )0.58(ليكرت الخماسي، واالنحراف المعياري

شير النتائج  الى أن مجال أهمية األنشطة المقياس الوزني الذي اعتمدته الباحثة، كما ت
، )3.24(، ومجال ممارستها بمتوسط حسابي )3.59(المدرسية جاء بمتوسط حسابي مقداره 

 .متوسطةوكليهما بدرجة 
 

 قد  ان تقديرات أفراد عينة الدراسة من المعلمين والمديرين لمعيقات األنشطة المدرسيةبمعنى
تقديراتهم ألهمية األنشطة وممارستها قد جاءت بدرجة جاءت بدرجة مرتفعة، في حين كانت 

كما يالحظ من خالل قيم . متوسطة، وان اختلفت قيمتي المتوسطين الحسابيين لهذين المجالين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لممارسة األنشطة أن المتوسط الحسابي 

، وكليهما )3.14(ان لألنشطة الالصفية ، في حين ك)3.38(لممارسة األنشطة الصفية كان
ألنشطة الصفية أعلى من تقديراتهم ممارسة ابدرجة متوسطة، أي أن تقديرات أفراد العينة ل

 .لألنشطة الالصفية
 

وللتعرف الى تقديرات افراد عينة الدراسة لواقع األنشطة المدرسية كما أشارت اليها فقرات 
طات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجاالت أداة الدراسة، تم حساب المتوس

 ).4.4(، )3.4(، )2.4(العينة على هذه الفقرات، كما توضحها الجداول
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يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافـات  ) 2.4( الجدول :المدرسية مجال أهمية األنشطة   •
 . المجال مرتبة ترتيباً تنازلياً هذاالمعيارية لفقرات

 
متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أهمية األنشطة ال: 2.4جدول 

 .مرتبة ترتيباً تنازلياً
رقم 
 الفقرة

المتوسط             الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.86 3.77 تعزز ثقة الطلبة بأنفسهم 10
 متوسطة 0.88 3.76 تكشف عن ميول الطلبة ومواهبهم 7
 متوسطة 0.81 3.72 تنمي مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة 3
 متوسطة 0.82 3.69 تساعد على التنافس االيجابي بين الطلبة  6
 متوسطة 0.81 3.69 تساعد في تنمية مهارات الطلبة 9
تربط األنشطة المدرسية بين المعرفة النظرية  1

 والواقع
 متوسطة 0.92 3.64

تجاهات إيجابية عند الطلبة تساعد على تكوين ا 12
 نحو المدرسة

 متوسطة 0.91 3.56

 متوسطة 0.93 3.55 تساعد في تحسين مستوى التحصيل العلمي 8
تحقق األنشطة المدرسية أهداف المنهاج  2

 المدرسي
 متوسطة 0.89 3.52

 متوسطة 0.91 3.46 تساعد في تحقيق قيماً وطنية 4
 متوسطة 0.86 3.45 التتنمي قدرات الطلبة على حل المشك 11
 متوسطة 0.85 3.28 تساعد في تحقيق قيماً روحية 5

 متوسطة 0.87 3.59  الدرجة الكلية *
 

 أهمية "مجالفقرات  أن إلى) 2.4( في الجدول رقم قيم المتوسطات الحسابية الواردةتشير 
د عينة أفرا كما يراها متوسطة بدرجات  جميعها قد حظيتفقرة،) 12(، وعددها"األنشطة

 ويالحظ ان أعلى قيمة للمتوسطات الحسابية لفقرات هذا .نين والمعلميالمديرالدراسة من 
" للفقرة ) 3.28( وأقل قيمة كانت ،تعزز ثقة الطلبة بأنفسهم" للفقرة) 3.77(المجال هي
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وهذا يدلل على ان أفراد عينة الدراسة من المديرين ". تساعد في تحقيق قيماً روحية
 .م يقدروا أهمية األنشطة المدرسية بدرجة مرتفعة، بل متوسطةوالمعلمين ل

  
يبين المتوسطات الحسابية ) 3.4( الجدول رقم : المدرسيةمجال ممارسة األنشطة* 

 .واالنحرافات المعيارية لفقرات هذا المجال مرتبة ترتيباً تنازلياً
 

ات مجال ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر: 3.4جدول رقم 
 .األنشطة مرتبة ترتيباً تنازلياً

رقم 
 الفقرة

وسط متال الفقرة              
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.70 4.35 تستخدم اإلذاعة المدرسية بفاعلية 11
 مرتفعة 0.96 4.01 يشارك الطلبة في فعاليات اليوم المفتوح 25
 متوسطة 0.82 3.86  أثناء الحصص الصفيةتُفعل اللوحات العلمية 2

 متوسطة 0.91 3.80 يشارك الطلبة في األلعاب الرياضية 20
 متوسطة 0.96 3.77 تنظم رحالت مدرسية للطلبة 22
 متوسطة 0.87 3.69 يتعامل الطلبة مع مجسم الكرة األرضية 5
 متوسطة 0.89 3.64 يتم استخدام األدوات الهندسية في الرسم 9
 متوسطة 0.90 3.61 دد الطلبة المواقع الجغرافية على الخريطةيح 4
 متوسطة 0.89 3.56 تعرض تجارب علمية أثناء الحصص الصفية 1

 متوسطة 1.02 3.43 يمارس الطلبة هوايتهم في النشيد 16
 متوسطة 1.01 3.39 تقام مهرجانات رياضية بمشاركة الطلبة 13
 متوسطة 0.90 3.34 ...)عر،القصة، الش( تنظم مسابقات أدبية 12
يتعاون الطلبة والمعلمون في تمثيل وتقمص أدوار  7

 لتوضيح المواقف
 متوسطة 0.95 3.30

 متوسطة 1.15 3.25 ...)حاسوب،( توظف التقنيات الحديثة في الحصة 10
 متوسطة 0.90 3.25 تُصمم مجسمات علمية من قبل الطلبة 3

 متوسطة 1.18 3.24 الشعبيةتنظم مجموعات من الطلبة للدبكة  15
 متوسطة 1.03 3.20 يشارك الطلبة في مسابقات الرسم 18
 متوسطة 1.01 3.13 يتم إجراء مسابقات في الخط العربي 14
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رقم 
 الفقرة

وسط متال الفقرة              
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

للمتاحف والمعارض ( يتم تنظيم زيارات علمية 21
  )العلمية

 متوسطة 1.07 3.05

 متوسطة 1.09 3.03 يخصص وقت لحفظ القرآن الكريم 6
 متوسطة 1.03 3.01 يشارك الطلبة في إقامة معارض فنية 17

 متوسطة 1.09 2.64 يحاول الطلبة تصميم برامج حاسوبية 8
 متوسطة 1.07 2.45 يتم تنظيم معرض للكتاب 19
 منخفضة 0.98 1.49 يتم تنظيم مسابقات في مجال السباحة 24
 منخفضة 0.97 1.46 تنظم مسابقات لركوب الخيل 23
 متوسطة 0.89 3.24 الدرجة الكلية *
 

 مجال الجدول السابق إلى أن أعلى المتوسطات الحسابية على الواردة فيتشير البيانات 
ة تستخدم اإلذاعة المدرسي"التي تنص على أنه ) 11(لفقرة رقم ل جاءممارسة األنشطة قد 

يشارك " ،)25( وفي المرتبة الثانية الفقرة رقم ،)4.35(، وبمتوسط حسابي قدره"بفاعلية
، وهما من النشاطات )4.01(ومتوسطها الحسابي، "الطلبة في فعاليات اليوم المفتوح

) 2( حسب الترتيب فكانت الفقرة رقم الالصفية، وجاءتا بدرجة مرتفعة، أما الفقرة الثالثة
، وهي من )3.86(، ومتوسطها الحسابيعلمية أثناء الحصص الصفيةتُفعل اللوحات ال
 ممارسة األنشطة على ة في حين كانت درج،ةوسطمتجاءت بدرجة  والنشاطات الصفية،

مسابقات في مجال السباحة  وهي الفقرات المتعلقة بتنظيم ،منخفضة) 23(و) 24 (تينالفقر
 هذا باقي فقراتل متوسطة ةلدرجكانت او .وهي من النشاطات الالصفية، وركوب الخيل

 .المجال
، وأن فقرتين فقط كان )3.0(فقرات كان متوسطها الحسابي أقل من) 4(ونالحظ أن 

 ).4.0(متوسطها الحسابي أعلى من 
 

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 4.4( الجدول رقم : معيقات األنشطةمجال* 
 .اً تنازلياًالمعيارية لفقرات هذا المجال مرتبة ترتيب
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال معيقات األنشطة : 4.4جدول 
 .المدرسية مرتبة  تنازلياً

رقم 
 الفقرة

وسط متال الفقرة                   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

نصاب المعلم من الحصص التدريسية يشغله عن  6
 طة المدرسية بفاعليةالمشاركة في األنش

 مرتفعة 0.92 4.29

 مرتفعة 0.85 4.25 ازدحام البرنامج اليومي التدريسي للطلبة 12
 مرتفعة 0.98 4.20 كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد 10
غياب الحوافز المقدمة للمعلمين المشرفين على  14

 األنشطة
 مرتفعة 1.02 4.12

 مرتفعة 0.93 4.10  لألنشطة قلة االمكانات المادية المخصصة 13
عدم توفر البنية التحتية المناسبة لممارسة  16

 ...)ملعب، مسرح، قاعات رياضية،(األنشطة
 مرتفعة 1.02 4.05

تركيز المنهاج على الجانب النظري وعدم االهتمام  17
 بالجانب العملي

 مرتفعة 0.91 3.96

نشطة قلة الحوافز المقدمة للطلبة المشاركين في األ 15
 المدرسية

 مرتفعة 0.99 3.89

 مرتفعة 1.00 3.74 غياب دليل المعلم المشرف على األنشطة  18
 مرتفعة 1.07 3.61 حصص النشاط ال تدخل ضمن تقويم المعلم 7

قلة الدورات التدريبية للمعلمين المشرفين على  19
 األنشطة المدرسية

 مرتفعة 1.06 3.60

 مرتفعة 1.11 3.58 ن تقويم الطالبالنشاط المدرسي ال يدخل ضم 11
غياب جانب التخصص لدى المشرفين على األنشطة  9

 المدرسية 
 متوسطة 1.03 3.43

غياب التشجيع الكافي من مديرية التربية للقيام  1
 باألنشطة المدرسية

 متوسطة 1.01 3.40

اتجاهات المجتمع المحلي السلبية نحو األنشطة  5
 المدرسية

 طةمتوس 1.07 3.32

عدم التعاون بين المعلمين في اإلشراف على األنشطة  8
 المدرسية المشتركة

 متوسطة 1.06 3.32
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رقم 
 الفقرة

وسط متال الفقرة                   
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.98 3.11 قلة اهتمام الطلبة باألنشطة المدرسية 4
بوية لألنشطة شعور المعلم بعدم وجود قيمة تر 3

 المدرسية
 متوسطة 1.03 2.94

 متوسطة 1.02 2.80 قلة اهتمام اإلدارات المدرسية باألنشطة 2
 مرتفعة 0.58 3.67  الدرجة الكلية *
   

 معيقات مجال إلى أن أعلى المتوسطات الحسابية على )4.4(تشير البيانات في الجدول 
نصاب المعلم من الحصص التدريسية "أن التي تنص على ) 6(لفقرة رقم ل جاءاألنشطة قد 

 ،)4.29(  وبمتوسط حسابي قدره،" بفاعليةيشغله عن المشاركة في األنشطة المدرسية
 وبمتوسط ،"ازدحام البرنامج اليومي التدريسي للطلبة"التي تنص على  ) 12(والفقرة رقم 
طلبة في الصف كثرة أعداد ال"التي تنص على ) 10( والفقرة رقم ، )4.25( حسابي قدره 

) 6(لـ) 4.0( أعلى من  المتوسطات الحسابيةوجاءت ).4.20( ومتوسطها الحسابي،"الواحد
فقرات، ومتوسطة ) 12( لـمرتفعةفقرات من فقرات هذا المجال، وكانت درجة المعيقات 

 .)7(لفقرات المجال األخرى، وعددها
 
قلة اهتمام "): 3(، و)2 ( رقمتينلفقرأقل المتوسطات الحسابية في هذا المجال لكانت و

 "شعور المعلم بعدم وجود قيمة تربوية لألنشطة المدرسية "، و"اإلدارات المدرسية باألنشطة
  .على التوالي) 2.94(، و)2.80(وبمتوسط حسابي قدره

وهذا يعني، حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة، أن اهتمام االدارات المدرسية باألنشطة 
األساس من بين معيقات األنشطة المدرسية، وكذلك شعور المعلم بالقيم المدرسية ليس المعيق 

التربوية لألنشطة المدرسية، فلديه شعور بوجود قيم تربوية لألنشطة المدرسية، ولكن 
نصابه من الحصص التدريسية، وازدحام البرنامج اليومي التدريسي : الفقرات المتعلقة بـ

 . الواحد هي المعيقات األبرز لألنشطة المدرسيةللطلبة، وكثرة اعداد الطلبة في الصف
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 نتائج السؤال الثاني .2.4
 

: لألنشطة المدرسية باختالف متغيرات الدراسة هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة
 المرحلة الخبرة في الوظيفة الحالية، ، جنس المدرسة، المديرية،المسمى الوظيفي

 ، التخصص؟الدراسية
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات يجاد قامت الباحثة با الدراسة الثانيسؤاللإلجابة عن 

 في السؤال المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الوارد ذكرها
 المتوسطات عند مستوى الداللة  هذهلفروق بين قيما من ثم تم التحقق من داللة، والثاني

)0.05≥α (الفرضيات الصفرية التاليةبفحصها من خالل : 
 

 نتائج الفرضية األولى: . 1.2.4
 

بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المسمى   الى متغيرتعزى )أهميتها، ممارستها، معيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .الوظيفي
، والجدول رقم )ت ( قامت الباحثة باستخدام اختبار  األولىلفحص الفرضية الصفرية  
 .لمسمى الوظيفيا  لمتغير وفقاً االستبانةمجاالتيبين نتائج الفروق على ) 5.4(

متغير  وفقاً لاللة الفروق على مجاالت االستبانةالختبار د) ت( نتائج اختبار: 5.4جدول
 .لمسمى الوظيفيا

المسمى        المجال
 الوظيفي

وسط تمال العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 *الداللة

 أهمية األنشطة 0.54 3.61 24 مدير
 0.63 3.59 329 معلم

0.15 351 0.88 

 ممارسة األنشطة 0.53 3.57 24 مدير 
 0.60 3.37 329 معلم

1.62 351 0.11 

 معيقات األنشطة 0.41 3.67 24 مدير 
 0.59 3.67 329 معلم

0.004 351 0.99 

 ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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بين   ذات داللة احصائية في الجدول السابق إلى أنه ال توجد فروق الواردة البياناتشيرت
  متغير تعزى إلى، االستبانهمجاالتعلى تقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة المدرسية، 

 وجميعها غير دالة ، )0.004 ، 1.62 ، 0.15(  حيث بلغت قيم ت ،فيالمسمى الوظي
  . األولى قبول الفرضية الصفريةوهذا يعني .إحصائياً

 
 نتائج الفرضية الثانية. 2.2.4

 
بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

   الى متغيرتعزى )ا، ممارستها، معيقاتهاأهميته (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية
 . لمديريةا
 
  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلفحص الفرضية الصفرية الثانية 

 .يبين ذلك) 6.4(،  والجدول رقملمتغير المديرية وفقاً لمجاالت أداة الدراسة
 

 . وفقاً لمتغير المديريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 6.4جدول    
المتوسط  العدد المديرية المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.61 3.63 77 شمال الخليل
 0.65 3.47 120 الخليل

  أهمية
 األنشطة

 0.60 3.67 156 جنوب الخليل
 0.61 3.16 77 شمال الخليل

 0.54 3.23 120 الخليل
  ممارسة
  األنشطة

 0.50 3.29 156 جنوب الخليل
 0.52 3.84 77 شمال الخليل

 0.59 3.66 120 الخليل
  معيقات
 األنشطة

 0.59 3.59 156 جنوب الخليل
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ولتتحقق فيما  بين هذه القيم،) ظاهرة(يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية وجود فروق 
 ≤ α( الداللة  عند مستوى ،إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية دالة احصائياً

 .يبين نتائج التحليل) 7.4( والجدول رقم ،تم استخدام تحليل التباين األحادي  ،)0.05
 

 .وفقا لمتغير المديرية نتائج تحليل التباين األحادي:  7.4جدول رقم    
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 *الداللة

 1.45 2 2.90 بين المجموعات
 0.38 350 134.42 داخل المجموعات

 األهمية

  352 137.37 المجموع

3.77 0.02* 

 0.42 2 0.84 بين المجموعات
 0.29 350 101.77 داخل المجموعات

 الممارسة

  352 102.61 المجموع

1.45 0.24 

 1.64 2 3.28 بين المجموعات
 0.33 350 115.65 داخل المجموعات

 المعيقات

  352 118.94 المجموع

4.97 0.01* 

 ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
 
 األهمية لمجالي  بين المتوسطات الحسابيةفروقال  أن إلى)7.4(تشير البيانات في الجدول  

مجال  ل)ف( حيث بلغت قيم ، )α ≥ 0.05(  دالة احصائيا عند مستوى الداللةوالمعيقات
 مجال لم تكن هناك داللة إحصائية على  حين، في4.97لمعيقات مجال ا، ول3.77ألهمية ا

األهمية والمعيقات تم استخدام اختبار مجالي ممارسة األنشطة، ولمعرفة اتجاه الداللة على 
 .ذلكيبين )  8.4(، والجدول رقم  )توكي(
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 .نشطة ومعيقاتهادية على مجالي أهمية االنتائج اختبار توكي للمقارنات البع : 8.4جدول
 جنوب الخليل الخليل شمال الخليل مستوى المتغير المجال 

 0.03 0.17 - شمال الخليل
 *0.02 - 0.17 الخليل

  األهمية

 - *0.02 0.03 جنوب الخليل
 *0.25 0.18 - شمال الخليل

 0.07 - 0.18 الخليل
 المعيقات

 - 0.07 *0.25 جنوب الخليل
 

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة إلى أن الفروق) 8.4(تشير البيانات في الجدول رقم 
 أهمية األنشطة كانت دالة إحصائياً بين مديرية الخليل وجنوب مجال على لألنشطة المدرسية،

وهي قيمة أقل من المتوسط ) 3.47(الخليل، ولما كان المتوسط الحسابي لمديرية الخليل 
، فهذا يعني ان الفروق دالة لصالح مديرية جنوب )3.67(ديرية جنوب الخليلالحسابي لم

  .الخليل
 المعيقات فقد كانت الفروق دالة بين شمال الخليل وجنوب الخليل، ولما كان مجالأما على 

 لمديرية جنوب الخليل كانفي  حين )  3.84 (هوالمتوسط الحسابي لمديرية شمال الخليل 
ير إلى ان معيقات األنشطة في مديرية شمال الخليل أعلى منها في فإن هذا يش)  3.59(

 . وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية.مديرية جنوب الخليل
 

 نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.4
 

بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
جنس   الى متغيرتعزى )أهميتها، ممارستها، معيقاتها(عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .المدرسة
 
  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةفحص الفرضية الصفرية الثالثةل

 . يبين ذلك) 9.4( والجدول رقم لمتغير جنس المدرسة، وفقاً لمجاالت اداة الدراسة
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 .لمعيارية وفقاً لمتغير جنس المدرسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا:  9.4جدول
المتوسط  العدد جنس المدرسة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.61 3.53 128 ذكور
 0.66 3.59 131 إناث

  األنشطةأهمية

 0.59 3.68 94 مختلطة
 0.57 3.24 128 ذكور
 0.48 3.28 131 إناث

 ممارسة األنشطة

 0.57 3.19 94 مختلطة
 0.60 3.74 128 ذكور
 0.51 3.70 131 إناث

  األنشطةمعيقات

 0.63 3.53 94 مختلطة
ولتتحقق فيما إذا كانت الفروق الظاهرية بين المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول دالة 

 والجدول ، تم استخدام تحليل التباين األحادي، )α ≥ 0.05( احصائياً عند مستوى الداللة 
 .نتائج التحليليبين )  10.4(رقم 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات وفقاً لمتغير جنس . 10.4جدول
 .المدرسة
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 *الداللة

 0.64 2 1.28 بين المجموعات
 0.39 350 136.04 داخل المجموعات

 األهمية

  352 137.32 المجموع

1.65 0.19 

 0.24 2 0.49 بين المجموعات
 0.29 350 102.13 داخل المجموعات

 ممارسة ال

  352 102.61 المجموع

0.84 0.44 

 1.36 2 2.72 بين المجموعات
 0.33 350 116.22 داخل المجموعات

 المعيقات

  352 118.94 المجموع

4.09 0.02* 
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 ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
 

 ذات داللة احصائية عند مستوى تشير البيانات في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق
، )1.65( األهمية مجال على )ف(إذ بلغت قيمة ، مارسةالم األهمية ولمجالي الداللة المحدد

 عند مستوى الداللة ئياً، وهي قيم غير دالة إحصا)0.84( ممارسة األنشطة مجالوعلى 
إذ بلغت قيمة ف ،  المعيقاتمجالفروق ذات داللة إحصائية على ال كانت في حين، المحدد

 .وهي قيمة دالة إحصائياً) 4.09(
) 11.4(رقم   والجدول،للمقارنات البعدية) توكي ( ولمعرفة اتجاه الداللة تم استخدام اختبار 

 .يبين نتائج التحليل
 

 .ج اختبار توكي للمقارنات البعدية على مجال المعيقاتنتائ: 11.4جدول 
 مختلطة إناث ذكور مستوى المتغير

 *0.21 0.04 - ذكور
 0.17 - 0.04 إناث

 - 0.17 *0.21 مختلطة
 

 بين مدارس الذكور والمدارس المختلطة، ولما  هيفروقال انتشير نتائج اختبار توكي إلى 
 وهي قيمة أعلى من المتوسط الحسابي ،)3.74 ( لمدارس الذكوركان المتوسط الحسابي

أي أن (  أن الفروق دالة لصالح مدارس الذكور يعنيمما ) 3.53(مدارس المختلطة لل
 وهذا ).المختلطة أعلى من المدارس  في األنشطة المدرسيةمدارس الذكور تواجه معيقات

 .يعني رفض الفرضية الصفرية الثالثة
 
 ابعةنتائج الفرضية الر. 4.2.4  
 

بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المرحلة   الى متغيرتعزى )أهميتها، ممارستها، معيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .الدراسية
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) 12.4( والجدول رقم ،)ت(قامت الباحثة باستخدام اختبار لفحص الفرضية الصفرية الرابعة 
 .متغير المرحلة الدراسية وفقاً ل االستبانةالتحليل لمجاالتيبين نتائج 

 
  وفقاً لمتغيرلفروق على مجاالت االستبانةلفحص داللة ا) ت ( نتائج اختبار: 12.4جدول 

  المرحلة الدراسية
المرحلة  المجال

 الدراسية
وسط متال العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

توى مس
 *الداللة

ة يأهم 0.64 3.61 244 أساسي
 0.59 3.55 129 ثانوي األنشطة 

0.85 351 0.39 

ممارسة  0.60 3.41 244 أساسي
 0.60 3.34 129 ثانوي األنشطة

1.15 351 0.25 

معيقات  0.57 3.61 244 أساسي
 0.59 3.77 129 ثانوي األنشطة

2.45 351 0.02* 

 ).α≥0.05(د مستوى الداللة دال إحصائياًعن* 
 

 دالة احصائياً عند مستوى الداللة  إلى أنه ال توجد فروق)12.4(تظهر البيانات في الجدول 
 المرحلة الدراسية،  متغير أهمية األنشطة وممارسة األنشطة تعزى إلى:مجالي على المحدد

  فيما  تظهر ليست دالة احصائياًً، وهي  على التوالي،)1.15، 0.85(حيث بلغت قيم ت 
  معيقات األنشطة، مجال على  دالة احصائياًد فروقوالبيانات في الجدول السابق إلى وج

الثانوية مدارس المرحلة وسط الحسابي لمتدالة إحصائياً، ولما كان ال) ت( كانت قيمة حيث
( قيم المتوسط الحسابي كانت  حيث ،األساسيةلمدارس المرحلة وسط الحسابي متأكبر من ال

 للمرحلة الثانوية أكبر  المدرسيةعيقات األنشطةم يعني أن مماعلى التوالي، ) 3.61، 3.77
 . وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الرابعة.من معيقات األنشطة في المرحلة األساسية
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 نتائج الفرضية الخامسة. 5.2.4
 

ين تقديرات أفراد ب) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الخبرة   الى متغيرتعزى )أهميتها،ممارستها، معيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .في الوظيفة الحالية
 
 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةب لفحص الفرضية الخامسة قامت الباحثة 

  كما يوضحها الجدول رقم.حاليةمتغير الخبرة في الوظيففة ال وفقاً لداة الدراسةلمجاالت أ
)13.4.( 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت االستبانة وفقاً لمتغير : 13.4جدول
 .سنوات الخبرة

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.49 3.65 85  سنوات5اقل من 
 0.64 3.52 100  سنوات10-5من 

 أهمية األنشطة

 0.67 3.61 168  سنوات 10أكثر من 
 0.67 3.17 85  سنوات5اقل من 

 0.42 3.26 100  سنوات10-5من 
 ممارسة األنشطة

 0.53 3.26 168  سنوات10أكثر من 
 0.61 3.55 85  سنوات5اقل من

 0.56 3.63 100  سنوات10-5من 
 معيقات األنشطة

 0.57 3.75 168  سنوات10أكثر من 
 

 الحسابية  بين قيم المتوسطات ظاهرية إلى وجود فروق السابقتشير القيم الواردة في الجدول
، وللتأكد فيما إذا لتقديرات أفراد عينة الدراسة لألنشطة المدرسية في مدارس محافظة الخليل

، تم استخدام تحليل التباين  عند مستوى الداللةكانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية
 .يبين نتائج التحليل) 14.4(ادي، والجدولاألح
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 .نتائج تحليل التباين األحادي  وفقاً لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية: 14.4جدول
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 *الداللة

 0.44 2 0.88 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
136.44 350 0.39 

 األهمية

  352 137.32 المجموع

1.13 0.32 

 0.30 2 0.60 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
102.02 350 0.29 

 ممارسة ال

  352 102.61 المجموع

1.02 0.36 

 1.32 2 2.64 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
116.30 350 0.33 

 المعيقات

  352 118.94 وعالمجم

3.97 0.02 * 

 ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
 

 بين إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 14.4(تشير البيانات في الجدول رقم 
على  ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللةالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

 )1.02(، وللممارسه )1.13( كانت قيمة ف لألهمية  حيث، األهمية وممارسة األنشطةمجالي
 فيما كانت الفروق دالة إحصائياً على بعد ، دالة إحصائياًليستعلى التوالي، وهي قيم 

 مجال اتجاه الداللة اإلحصائية على هذا الحديدولت. ) 3.97(، حيث كانت قيمة ف المعيقات
 . ذلكيبين ) 15.4( والجدول التالي رقم،)توكي(تم استخدام اختبار 

 .نتائج اختبار توكي  على مجال المعيقات لمتغير الخبرة في الوظيفة الحالية: 15.4جدول
  سنوات10أكثر من  سنوات10-5من  سنوات5اقل من مستوى المتغير

 *0.20 0.08 -  سنوات5اقل من 
 0.12 - 0.08  سنوات10-5من

 - 0.12 *0.20  سنوات10أكثر من
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 سنوات وفئة 5لجدول السابق إال أن الفروق كانت دالة بين فئة أقل من تشير البيانات في ا
 والمتوسط ،)3.55( سنوات 5 سنوات، ولما كان المتوسط الحسابي لفئة أقل من10أكثر من 

  فهذا يشير إلى أن الفروق لصالح فئة أكثر ،)3.75( سنوات 10الحسابي لفئة أكثر من
الذين  أفراد عينة الدراسة التي يواجهها مدرسيةمعيقات األنشطة الأي أن .  سنوات10من

 من ذوي الخبرة زمالئهم من أعلى )حسب تقديراتهم لها(سنوات ) 10( عنمتزيد خبرته
 . وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الخامسة.القصيرة والمتوسطة

 
 :نتائج الفرضية السادسة. 6.2.4

 
بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

  الى متغيرتعزى )أهميتها،ممارستها، معيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية
 .التخصص

 
 والجدول التالي رقم ،)ت( قامت الباحثة باستخدام اختبار لفحص الفرضية الضفرية السادسة

 .لتخصصمتغير ا وفقاً لهذا االختباريبين نتائج  ) 16.4(
 

لداللة الفروق على مجاالت االستبانه وفقاً لمتغير ) ت(نتائج اختبار : 16.4جدول
 .التخصص
وسط متال العدد التخصص المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

درجة 
 الحرية

مستوى 
 *الداللة

أهمية  0.63 3.64 120 علمي
 0.62 3.50 233 أدبي األنشطة

1.99 351 0.048* 

ممارسة  0.57 3.31 120 لميع
 0.61 3.42 233 أدبي األنشطة

1.72 351 0.09 

معيقات  0.54 3.70 120 علمي
 0.60 3.66 233 أدبي األنشطة

0.56 351 0.58 

 ).α≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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  ذات داللة احصائية بين المتوسطاتتظهر النتائج في الجدول السابق إلى أنه ال توجد فروق
 فيما تظهر البيانات ، التخصصلمتغير تعزى هاعيقاتم ممارسة األنشطة ولمجالي الحسابية

 بين المتوسطات الحسابية لتقديرات افراد عينة الدراسة لمجال  دالة احصائياًد فروقووج
وسط مت وال،)3.64(وسط الحسابي لتخصص العلمي مت، ولما كان ال المدرسيةأهمية األنشطة

 تقديرات افراد عينة الدراسة من ذوي هذا يعني أنف، )3.50(ألدبي الحسابي لتخصص ا
 .دبيالتخصص األمن ذوي  على من تقديرات زمالئهمهمية األنشطة أأل التخصص العلمي

  .وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية السادسة
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 الفصل الخامس
 

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 

  والتوصياتمناقشة النتائج
 

 األنشطة المدرسية في التعرف الىيتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي هدفت إلى 
المدارس الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظر مديري ومعلمي هذه المدارس، كما 

 .يتضمن مجموعة من التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة
 

 مناقشة نتائج السؤال األول. 1.5
 
 المدارس الحكومية في محافظة الخليلتقديرات أفراد عينة الدراسة من مديري ا م

 ألنشطة المدرسية؟ ل  ومعلميها
 

تقديرات أفراد عينة   أن)1.4( الواردة في الجدول أظهرت نتائج سؤال الدراسة األول
كانت نشطة المدرسية لأل في محافظة الخليل  ومعلميها مديري المدارس الحكوميةالدراسة من

لمجال وبدرجة مرتفعة  ي أهمية األنشطة المدرسية وممارستها،مجاللبدرجة متوسطة 
 .سيتم مناقشة كل مجال على حدهو ،المعيقات

 
  األنشطة المدرسيةمجال أهمية .1.1.5

 
 أن جميع فقرات هذا المجال حصلت على )2.4( الواردة في الجدول أظهرت نتائج الدراسة

، في حين كان )3.28 ـ 3.77(لمتوسطات الحسابية لفقراته بين درجة متوسطة، وتراوحت ا
 ).3.59(المتوسط الحسابي لفقراته مجتمعة

 



 86 

 إلى أن المديرين والمعلمين )كون الدرجة متوسطة وليست مرتفعة( هذه النتيجة عزىت قد و
ولة امحيولون النواحي األكاديمية والتعليمية إهتماماً أكثر، بسبب زخم المنهاج الفلسطيني، و

 وهم يعرفون أن قيامهم بنشاطات صفية أو غير ،المقرر مع نهاية العام الدراسيإنهاء 
كما أن تقديرات  .صفية، يتطلب وقتاً أطول من وقت الحصة الصفية الخالية من النشاطات

أفراد عينة الدراسة لمجال أهمية األنشطة جاءت بدرجة متوسطة نظراً لغياب الوعي 
طة المدرسية، وعدم وجود وقائع ملموسة ومحسوسة تجعل من المعلم التربوي نحو األنش

والمدير يدرك أهمية األنشطة المدرسية وضرورتها للعملية التربوية، فغيابها من الجدول 
االسبوعي للطلبة، وعالماتهم، وعدم وجود أساتذة متخصصين في أي من مجاالت األنشطة، 

ب عملية التحفيز، وغيرها من األسباب تؤدي الى تدني باستثناء التربية الرياضية حديثاً، وغيا
 .درجة أهمية األنشطة المدرسية كما يراها أفراد عينة الدراسة الى درجة متوسطة

 
ماير و ، )2004(الخراشي ، و)2000(درادكه  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

 في بيان أهمية ).2008(، والبصام )Meyer and Macmillan, 2009(وماكميالن 
 األنشطة المدرسية ودور مديري المدارس في تطويرها

 
  األنشطة المدرسيةمجال ممارسة.  2.1.5

 
 أن المتوسط الحسابي لفقراته مجتمعه قد )3.4( الواردة في الجدول أظهرت نتائج الدراسة

 4.35 (وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقراته بين. ، وهذا يقابل درجة متوسطة)3.24( بلغ
وفقرتين كما أظهرت نتائج الدراسة أن فقرتين حصلتا على درجه مرتفعه، ). 1.46ـ 

 قد جاءت فقرةو . وباقي الفقرات حصلت على درجه متوسطة، على درجه منخفضةحصلتا
، ويعزى هذا )4.35(في الترتيب األول وبمتوسط حسابي" تستخدم اإلذاعة المدرسية بفاعلية"

 مما يعزز من مستوى ،مدرسية يمارس بشكل يومي في طابور الصباح نشاط اإلذاعة اللكون
المشاركة الطالبية، وتعويدهم على الجرأة وحسن اإللقاء، وكذلك كثرة التعاميم والنشرات من 

فقد " يشارك الطلبة في فعاليات اليوم المفتوح" أما فقرة. المديرية لتفعيل اإلذاعة المدرسية
، ويعزى هذا إلى اهتمام المدرسة بأن )4.01(توسط حسابيني وبماجاءت في الترتيب الث

 وتدعوا إليه ،تُظهر أعمال ومواهب وإنجازات طالبها ومعلميها في يوم يشارك فيه الجميع
.  مرموقه ومميزة عند الجميعةالمديرية والمجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة لتحظى بمكان
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 ، ومسابقات في مجال السباحة،ت لركوب الخيلتنظم مسابقاالفقرتان المتعلقتان بوقد جاءت 
هذين النشاطين ضمن بدرجة منخفضة، ويعزى ذلك إلى عدم وجود وفي الترتيب األخير 
، ولو فكرت وزارة التربية والتعليم باستحداث نشاط السباحة ضمن  أصالًالنشاطات المدرسية

  السباحةالزمة لتغيير مياه بركعدم توفر المياه الل النشاطات المدرسية فلن يكون ذلك ميسراً،
  . بسبب سيطرة السلطات اإلسرائيلية على مصادر المياه،باستمرار

 ،)2002( وبنجـر  ،)2000(وقد اتفقت نتائج هذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة الشـريف             
، في ممارسة أنواع محددة من األنشطة المدرسـية مثـل تفعيـل اإلذاعـة               )2005(وبلوخ

 .المدرسية
    

 ال معيقات األنشطةمج .5.1.3
 

  من فقرات هذا المجالة فقر)12( أن )4.4( الواردة في الجدول أظهرت نتائج الدراسة
وبلغ المتوسط ،  حصلت على درجة متوسطةات فقر)7(حصلت على درجة مرتفعة، 

وتراوحت المتوسطات .  ، وبدرجة مرتفعة)3.67(  مجتمعة هذا المجالالحسابي لفقرات
 ).2.80 ـ 4.29(ينالحسابية لفقراته ب

 
 إلى كثرة المهام والواجبات )كون المعيقات جاءت بدرجة مرتفعة( وقد تعزى هذه النتيجة

عدم قدرة و. المطلوبة من الطلبة، وزخم المنهاج الفلسطيني وعدم مراعاته لمستويات الطلبة
 في  نظراً لكثرة أعداد الطلبةالمعلم على السيطرة والمتابعة المستمرة لجميع الطالب

التي تقدم الحوافز لغياب  أن كما. ، وتنوع ميولهم ورغباتهم، واختالف مواهبهمالصفوف
 اإلمكانات المادية إضافة الى أن. للمعلمين والطلبة دور مهم في معوقات االنشطة المدرسية

األماكن و . ميزانية المدرسة في كثير من األحيانلألنشطة المدرسية المتنوعة تفوقالمطلوبة 
 مما ال يدع مجاالً للتوسع على ،زمة لممارسة النشاط المدرسي قد تحددها طبيعة المدرسةالال

كل هذا يجعل من تقديرات أفراد عينة . حساب مرافق أخرى ليست من ممتلكات المدرسة
 .الدراسة لدرجة معيقات األنشطة المدرسية درجة مرتفعة

 
علمين على تفعيل األنشطة المدرسية  فالمديرين يحثون الم، اإلدارات المدرسيةأما بخصوص

 .، وضمن امكانياتهممن خالل اللجان المختلفة
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في مجال   وهذا ما يلمسه المعلمون، لهذا جاءت الفقرة المتعلقة بدور االدارات المدرسية
 .االنشطة المدرسية ضمن المعيقات المنخفضة

 
 وأليسون ،)2001 (لدخيلوا ،)1997(راسة مع نتائج دراسة أحمد وقد اتفقت نتائج هذه الد

)Allison, 20003( ،وبلوخ )في تحديد أهم معيقات األنشطة )2008( ، والسميح)2005 ،
 .المدرسية مثل نصاب المعلم من الحصص التدريسية الكبير، وكثرة أعداد الطلبة وغيرة

  
 مناقشة نتائج السؤال الثاني. 2.5

 
: باختالف متغيرات الدراسة لمدرسيةلألنشطة ا هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة

المسمى الوظيفي، والمديرية، وجنس المدرسة، ومستوى المدرسة، والخبرة في الوظيفة 
 الحالية، والتخصص؟

 
 :قامت الباحثة بمناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني من خالل فرضيات الدراسة التالية

 
 مناقشة نتيجة الفرضية األولى. 1.2.5

 
بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فرو 

المسمى   الى متغيرتعزى )أهميتها، ممارستها ومعيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية
 .الوظيفي

 
 إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة )5.4( الواردة في الجدول  األولىتشير نتائج الفرضية

 ، مدير( المسمى الوظيفي متغيرد من أبعاد أداة الدراسة تعزى إلىإحصائية على كل بع
 .ختلف حول أهمية األنشطة وممارستها ومعيقاتهات ال تقديراتهم، ف)معلم

 
ة من درس وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المهام والمسؤوليات موجهه لجميع العاملين في الم

هتم باألنشطة فهو يشكل اللجان مديرين ومعلمين على حد سواء، فعندما يكون المدير م
 ويتابع تنفيذ النشاطات ويعمل على إزالة المعيقات من ،المختلفة من المعلمين ويخطط معهم
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أجل تفعيلها، وتوفير اإلمكانات والتسهيالت المادية والمعنوية، وتقديم الحوافز، والعكس 
، اهتمام من قبل المعلمين على المعلمين، فاهتمام المدير يقابله هتماماً، وهذا ينعكس بدور

 . وتقديراته لألنشطة المدرسية تتقارب مع تقديرات المعلمين
 

 مناقشة نتيجة الفرضية الثانية. 2.2.5
 

بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  الى متغيرعزىت )أهميتها، ممارستها ومعيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .المديرية
 

 إلى أن الفروق على بعد أهمية األنشطة )8.4،و7.4،و6.4( الواردة في الجداول تشير النتائج
كانت دالة إحصائياً بين مديرية الخليل وجنوب الخليل، حيث كان المتوسط الحسابي لمديرية 

أفراد عينة الدراسة  الخليل أقل من المتوسط الحسابي لمديرية جنوب الخليل، وهذا يعني أن
 .زميلتيها مديرية جنوب الخليل ترى أهمية األنشطة المدرسية أكثر من من
 

 ويعزى ذلك إلى االهتمام المتزايد في جنوب الخليل في تطوير العملية التعليمية، وإثبات أن 
عن الجنوب ال يقل عن الخليل أي المدينة والشمال، فغالباً ما يعتبر نفسه أنه متفوق علمياً 

، ومن الطبيعي أن يدفع المديرين والمعلمين للمنافسة في هذا المجالالجنوب، األمر الذي 
 .ها مجال األنشطة المدرسيةومن العملية التربوية، مجاالت بعضينعكس ذلك على 

 
 مديرية شمال الخليل وجنوب الخلبل، أما على بعد المعيقات فقد كانت الفروق دالة بين

 أن معيقات األنشطة في مديرية شمال الخليل أعلى منها في أي ، شماللصالح مديريةو
 .مديرية جنوب الخليل

 
وتعزو الباحثة هذا إلى حداثة مديرية شمال الخليل مقارنة مع مديرية جنوب الخليل التي 

، وتوفير أمورها  لتنظيمتعتبر أقدم منها، حيث أن مديرية شمال الخليل بحاجة إلى فترة زمنية
 . المدرسيةالتسهيالت لممارسة األنشطةاإلمكانات و

 ).2006(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو نوار
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 مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة. 3.2.5
 

بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
جنس   الى متغيرتعزى )أهميتها،ممارستها ومعيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .المدرسة
 

 إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة )11.4،و10.4،و9.4( الواردة في الجداول النتائجأشارت
على كل من بعد األهمية وبعد الممارسة، فيما كانت ) α≥0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

ن مدارس الذكور الفروق دالة إحصائياً على بعد المعيقات لصالح مدارس الذكور، أي أ
 .األنشطة المدرسيةب ما يتعلقتواجهه معيقات أعلى من المدارس األخرى في

 
وتعزو الباحثة ذلك بأن مسؤوليات الحياة الكبيرة والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا 

عمال ألالفلسطيني تحت نير االحتالل، جعل الذكور سواء معلمين أو طالب ينصرفون 
ن ذلك يقع على عاتق هاء الدوام المدرسي من أجل زيادة الدخل، ألإضافية أخرى بعد انت

 في حين أن ، حتى لو كانوا صغاراً، واألنشطة المدرسية بحاجة الى وقت وتفرغ،الذكور
اإلناث غير مطالبات بذلك، عالوةً على أن المرأة بطبيعتها نشيطة وحيوية نظراً لكونها تلعب 

بر والحلم والحكمة، كذلك البناء النفسي للمرأة من دور األم في منزلها فهي تتصف بالص
حيث أنها مراقبة ومنتقدة أكثر مما لو كانت في بيتها، وبالتالي فهي مطالبة بالتميز في عملها 

. هذا في مدارس اإلناث. مهما كان، ناهيك عن روح الندية المتواجدة بين المرأة والرجل
 .اث ألن معظم هيئاتها التدريسية إناثوالمدارس المختلطة كذلك شبيهه بمدارس اإلن

 
، وأبو )2005( ، والمعشني)2003( وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع نتائج دراسة أبو أحمد

 في أن مدارس الذكور تواجه معيقات أكثر من اإلناث في ممارسة األنشطة ).2006( نوار
في أن اإلناث ) Allison, 2003(لفت هذه النتيجة مع نتيجة أليسونِِِِِِ بينما اخت .المدرسية

  .تواجه معيقات في ممارسة األنشطة المدرسية أكثر من الذكور
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 مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة. 4.2.5
 

بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
مستوى   الى متغيرتعزى )تهاأهميتها، ممارستها ومعيقا (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية

 .المدرسة
 

 إلى أنه ال توجد فروق على بعد األهمية )12.4( الواردة في الجدول أشارت النتائج
ولما . والممارسة تعزى إلى مستوى المدرسة، إال أنه توجد فروق على بعد معيقات األنشطة

سابي للمدارس أكبر من المتوسط الح) 3.77( كان المتوسط الحسابي للمدارس الثانوية
فهذا يعني أن المعيقات المتعلقة باألنشطة للمرحلة الثانوية أكبر من ). 3.61( األساسية

 .معيقات األنشطة للمرحلة األساسية
 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن المدارس الثانوية غالباً ما ينصب اهتمامها بمجال واحد فقط وهو 
 بالحصص اإلضافية، ويقوم بمحاولة تنمية مجال التعليم والتعلم، لذا نرى المدير يطالب

المعلمين مهنياً بما يكفل حصول مدرسته على موقع مرموق ومتقدم في نتائج الثانوية العامة، 
يبعد الطالب عن األنشطة المدرسية التي يرى أنها تؤثر يحاول ان وهو في هذا الوضع 

 المدرسية للمرحلة الثانوية  وقد يعزى ذلك أيضاً الى النشاطات.سلبياً على تحصيل الطلبة
تتطلب امكانيات مادية  أكبر من تلك التي تلزم للمرحلة األساسية، وبالتالي كانت المعيقات 

 .أعلى
 

في أن ) Breithaut, 1997( ، وبريثيوت)1996( ختلف مع دراسة الحبشي والعيساوي اوقد
 .ر من المدارس األساسيةالمدارس الثانوية تواجه معيقات في ممارسة األنشطة المدرسية أكث

 
 مناقشة نتيجة الفرضية الخامسة. 5.2.5

            
بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الخبرة   الى متغيرتعزى )أهميتها، ممارستها ومعيقاتها (عينة الدراسة لألنشطة المدرسية
 .في الوظيفة الحالية
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على ) α≥0.05(النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تشير 
ممارسة األنشطة، فيما كانت الفروق دالة إحصائياً على بعد المعيقات و األهمية يكل من بعد

أي أن المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات الذين .  سنوات10لصالح فئة أكثر من 
 أكثر من  ذوي  يجدون معيقات في تنفيذ األنشطة المدرسية سنوات10تزيد خبرتهم عن 

 .الخبرة القصيرة والمتوسطة
 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن  ذوي الخبرة الكبيرة قد وصلوا إلى مرحلة اليأس والملل، ونتيجة 
في حين أن ذوي الخبرة القصيرة . لكثرة المسؤوليات واألعباء، فهم ال يتحملون ضغط العمل

 . ولفت األنظار إليهم من قبل المسؤولينذواتهم، وذلك إلثبات ةً،المتوسطة أكثر حماسو
، في أن ذوي الخبرة الطويلة ال يهتمون في )2005( تتفق هذه النتيجة مع نتيجة المعشنيو

) 2008( ، والبصام)2003( المريحيل ولكنها تختلف مع دراسة كل من  .األنشطة المدرسية
 . الطويلة ال يجدون صعوبة في تنفيذ األنشطة المدرسيةحيث أن ذوي الخبرة

   
 مناقشة نتيجة الفرضية السادسة           . 6.2.5

 
بين تقديرات أفراد ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  متغيرتعزى إلى )أهميتها، ممارستها ومعيقاتها (لألنشطة المدرسية عينة الدراسة
 .تخصصال
 

نشطة وبعد أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على بعد ممارسة األ
 ، فروق على بعد أهمية األنشطةوجودر النتائج تظهأالمعيقات تعزى إلى التخصص، فيما 

وسط الحسابي لتخصص األدبي مت، وال)3.64(وسط الحسابي لتخصص العلمي متحيث أن ال
همية أل  تقديرات أفراد عينة الدراسة من ذوي التخصص العلميي أن، وهذا يعن)3.50(

 .األدبي التخصص زمالئهم من ذوي ن تقديرات معلىأكانت األنشطة 
 

الى أن أفراد عينة الدراسة من ذوي التخصص العلمي يدركون مدى وتعزو الباحثة ذلك 
 وغيرها من التخصصات أهمية األنشطة المدرسية في مجاالت الفيزياء والكيمياء واألحياء

العلمية، كون هذه التخصصات بحاجة ماسة ويومية لنشاطات مدرسية، مخبرية وبيئية، 
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تساعد على توضيح األفكار العلمية وتثبيتها في ذهن الطالب، كون العديد من هذه األفكار 
بخالف أفراد عينة الدراسة من ذوي التخصصات  .مجردة بحاجة الى توضيح وتمثيل

 فهم وإن كانوا بحاجة الى أنشطة مدرسية مختلفة، الى أنها تبقى أقل أهمية في هذه األدبية،
ويشترك الجميع في األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية، ولكنهم يختلفون في . الجوانب

 .مجال األنشطة الصفية والتي يعتبر المختبر جزء منها
 
في أن ذوي التخصص العلمي يقدرون ) 2000( تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة درادكةو

 في حين تختلف مع نتيجة . أهمية األنشطة المدرسية أكثر من ذوي تخصص العلوم اإلنسانية
في أن ذوي التخصصات اإلنسانية )  2005( ، والمعشني)2003( دراسة كل من أبو أحمد

 .يقدرون أمية األنشطة المدرسية أكثر من ذوي التخصصات العلمية
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 صيات التو 3.5
 

 :في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، توصي الباحثة بما يلي
 
ضرورة االهتمام بالنشاط المدرسي، من خالل وضع حصص له في جدول الدروس  •

 .األسبوعية في وقت يناسب الطلبة والمعلمين
ب التركيز على األنشطة المدرسية المفيدة بالدرجة األولى، والتي يتناسب بيئة الطال •

 .الفلسطيني من جهة، وحاجته إليها من جهة أخرى

 .أن تكون حصص النشاط المدرسي ضمن نصاب المعلم من الحصص التدريسية •

إعطاء دورات تدريبية للمعلمين في مجال األنشطة المدرسية، ليساهموا في تفعيل هذه  •
 .األنشطة وفق أسس علمية

طلبة بها، وتشجيعهم على القيام بها تخصيص عالمات للنشاطات المدرسية لزيادة اهتمام ال •
 .باعتبارها امتداداً للمواد الدراسية التي يتلقاها الطلبة داخل غرفة الصف

 .تفعيل المكتبة المدرسية، وتقديم الحوافز للمطالعين •

إنشاء المدارس الحديثة بحيث تحوي بنية تحتية متكاملة لألنشطة المدرسية، بما فيها  •
ة، وتزويدها باألجهزة واألدوات الالزمة والكافية لممارسة المالعب والساحات الواسع

 .األنشطة المدرسية بمختلف أنواعها

اعتبار إنجازات الطالب من األمور المهمة التي يجب إبرازها كفعاليات مدرسية، لتكون  •
 .حافزاً للطلبة على االجتهاد والمشاركة الفاعلة فيها

 .مدرسيةتكريم المعلمين المشرفين على األنشطة ال •

إجراء دراسات مستقبلية للتعرف إلى واقع المعيقات التي تحد من ممارسة األنشطة  •
 .المدرسية، بشكل تفصيلي والعمل على وضع الحلول المناسبة لها

عمل دراسات مشابهة تُطبق على عينة دراسية أكبر، ومنطقة جغرافية أوسع في فلسطين  •
 . األنشطة المدرسيةللتعرف على مدى التشابه واالختالف في واقع
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دور األنشطة الالصفية في رعاية التلميذات الموهوبات في ). "2002. (بنجر،آمنة ارشيد
-63، ص82، العدديمجلة رسالة الخليج العرب،"المرحلة االبتدائية من وجهة نظر تربوية

93. 
 

درجة تحقق النشاطات الالصفية الموجه ألهدافها التربوية ). 2001. (جعنيني، نعيم حبيب
  ،)17(، المجلد )1( العدد مجلة جامعة دمشق،في المدارس الثانوية الرسمية في األردن، 

 .209-185:ص 

 
لتربوية بمراحل واقع األنشطة ا). 1996. (الحبشي، محمد والعيساوي،سعيد بن سليمان

، وزارة التربية والتعليم، في سلطنة عمان ومردودها للطالب المشاركين فيها التعليم العام
 . سلطنة عمان

 
، مطبعة المدني، اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية). 1998. (حجي، أحمد إسماعيل

 .القاهرة
  

، )1(، ط دارة المدرسية الفعالةاتجاهات حديثة في اإل). 2009. (حسين، سالمة عبد العظيم
 .دار الفكر، عمان

 
             اإلدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في ). 1993.(الحقيل، سليمان عبد الرحمن

 .، دار الشبل، الرياض)6( ط المملكة العربية السعودية،
 

، مكتبة )1(، ط أساليب التدريس العامة المعاصرة). 2001. (حمدان، صبحي ومقبل، أحمد
 .42-41: الفالح، العين، ص

 
دور األنشطة الطالبية في تنمية ). 2004. (الخراشي، وليد بن عبد العزيز بن سعد

رسالة ماجستير غير (  جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية، المسؤولية االجتماعية،
 ).منشورة 

 
 .الحديثة، القاهرة مكتبة القاهرة النشاط الترويحي،). 1996. (خطاب، محمد عادل
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بناء مقياس لممارسي األنشطة ). 2004.(خليفة، إبراهيم عبد ربه وحسن، نبيل محمد
الرياضة نموذج للحياة "الرياضية المدرسية، بحث مقدم لمؤتمر التربية الرياضية 

 .، الجامعة األردنية، عمان، األردن)الجزء الثاني(، 22/5/2003-20،"المعاصرة
 

درجة ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للنشاطات اإلثرائيه ). 2006. (حمدالخوالده، ناصر أ
غير الصفية لفروع مبحث التربية اإلسالمية والصعوبات التي يواجهونها من وجهة نظر 

 ،)33(، المجلد )2(، العدد مجلة دراسات العلوم التربويةمعلمي المبحث في األردن، 
  .452-436:ص

 
 .، دار الفكر العربي، القاهرةالرياضة والحضارة اإلسالمية). 1995. (الخولي، أمين أنور

 
دام األنشطة البحثية في تدريس أثر استخ). 2006. (الخولي، محمد توفيق أحمد سليم

لوم على تحصيل وتنمية المهارات الحياتيه لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس الع
 ).رسالة ماجستير غير منشورة  ( ، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية،االبتدائي

 
النشاط المدرسي ومعوقاته في منطقة المدينة ). 2001. (الدخيل، محمد عبد الرحمن فهد

، البحوث والدراسات وأوراق العمل، )محرر (المنورة التعليمية في نظر مديري المدارس،
 .الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، السعودية

 
دور مدير المدرسة الثانوية في تطوير األنشطة المدرسية في ). 2000 (.درادكه، أمجد

رسالة ماجستير (  جامعة اليرموك، إربد، األردن، محافظة إربد من وجهة نظر المعلمين،
 ).غير منشورة 

 
، الترويح وأوقات الفراغ في المجتمع المعاصر). 1986. (درويش، كمال والحمامي، محمد

 .ربي، القاهرةالع ، دار الفكر)2(ط 
 

، المكتبة )2 (ي، طالمدرسية واإلشراف التربو اإلدارة). 1997. ( عبد القادر هاشم،رمزي
 .الوطنية، عمان
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، عالم )3 (، طالنشاط المدرسي،أسسه،أهدافه، تطبيقاته). 1987. (ريان، فكري حسن
 .الكتب القاهرة

 
، عالم )5( ط تطبيقاته،النشاط المدرسي، أسسه، أهدافه، ). 1995. (ريان، فكري حسن

 .الكتب، القاهرة
 

 واقع النشاطات التربوية الالصفية ). 2000. (  السالم، حورية حسن عبد الرحمن
وأهميتها في المدارس الحكومية من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظة 

 ).رةرسالة ماجستير غير منشو( ، الجامعة األردنية، عمان، األردن،البلقاء
 

، ، رسالة المعلمتقويم حصة النشاط المدرسي). 1997. ( والشيخ، بثينه،السعد، أحمد ياسين
 .، أيلول67-64:، ص)3(، مجلد )38(العدد 

 
أثر برنامج قائم على األنشطة في تنمية التفكير ). 2004. (السلخي، محمود جمال جميل

 جامعة عمان ة واتجاهاتهم نحوه،اإلبداعي لطلبة المرحلة األساسية في التربية اإلسالمي
 ).رسالة ماجستير غير منشورة ( العربية، عمان، األردن، 

 
فاعلية برنامج مقترح من األنشطة التعليمية ). 2004. (سمعان، سوسن حنا عيسى

 المصاحبة في رفع مستوى تحصيل طلبة الصف الثاني اإلعدادي في مادة اللغة الفرنسية،
 ).الة ماجستير غير منشورة رس( جامعة دمشق، سوريا، 

 
معوقات النشاط الطالبي غير الصفي في ). 2008. (سميح بن هزاع بن فارس السميح،

جامعة الملك سعود، المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين ورواد النشاط والمديرين، 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة ( الرياض، السعودية، 

 
أثر األنشطة المرافقة للمنهاج في التوعية البيئية ). 2001. (شاهين، سارة عبد الفتاح

رسالة (  القدس، فلسطين، ومفهوم الذات لدى طلبة الصف السابع األساسي، جامعة القدس،
 ).ماجستير غير منشورة 
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،  )4(، ط النشاط المدرسي، مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه). 1997. (شحاته، حسن
 .سكلية التربية، جامعة عين شم

 
دراسة تقويمية لواقع النشاط التربوي بمدارس ). 2000. (الشريف، أحمد سعد عبد اهللا

، أبو ظبي، المؤتمر األول لألنشطة التربوية، اإلمارات العربية المتحدة  دولة
 .، أبو ظبي2001سبتمبر،

 
تدريس الدراسات ). 1997. (شلبي، أحمد، وعطية، يحي، وفهيمة، سليمان، والجمل، علي

 .المركز المصري للكتاب، القاهرةجتماعية بين النظرية والتطبيق، اال
 

 . ، دار عالم الكتب، الرياضتطوير المناهج الدراسية). 1995. (شوق، محمود أحمد
 

 ط النشاطات التربوية المدرسية بين األصالة والتحديث،). 1998. (عابد، رسمي علي
 .، دار مجدالوي للنشر، عمان، األردن)1(
 

، دار الشروق للنشر اإلدارة المدرسية الحديثة). 2001. (ن، محمد عبد القادرعابدي
 .والتوزيع، عمان، األردن

 
أثر استخدام أنشطة إثرائية مقترحه في اللغة العربية ). 2006. (عبد الباري، ماهر شعبان

ر على تنمية التحصيل والمهارات اللغوية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، بحث منشو
، 2006/مارس/ 6-5 ،"التعليم والتنمية في المجتمعات الجديدة"في المؤتمر العلمي األول 
 .326-313:ص جامعة أسيوط، كلية التربية بالوادي الجديد،

 
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األنشطة المدرسية). 2007. (عبد الحميد، آالء

 .األردن شارع الملك فيصل، عمان،
 

فعالية النشاط التمثيلي في تنمية بعض ). 2004. (دامي، انتصار فيصل السيدعبد ال
 جامعة الملك سعود، الرياض، ،يمهارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصف الثاني االعداد

 ).ر منشورة يرسالة ماجستير غ( السعودية، 
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 للتراث، القاهرة، دار التوفيقية ،استمتع بحياتك). 2009. (العريفي، محمد بن عبد الرحمن
 .  مصر

 
، ط األنشطة التربوية والمدرسية). 2009(.  وعامر،طارق عبد الرؤوفعزوز، رفعت

 .القاهرة ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،)1(
 

 .، دار السالم، عمان)6(، ط تربية األوالد في اإلسالم). 1983. (علوان، عبد اهللا ناصح
 

، المركز العربي لفراغ لدى الشباب العربيقضاء وقت ا). 1990. (علي، بدر الدين
 . للدراسات األمنية والتدريب الرياضي، الرياض، السعودية

 
ه للنشر ير، دار المس)3(، ط مبادئ اإلدارة المدرسية). 2002. (العمايرة، محمد حسن

 .  والتوزيع والطباعة، عمان، األردن

 
ه للنشر والتوزيع ير، دار المسيالفكر التربوي االسالم). 2000. (العمايرة، محمد حسن

 .  والطباعة، عمان، األردن
  

، )2(، العدد مجلة البحوث التربويةسي، رالنشاط المد).1989. (عنان، محمود عبد الفتاح
 .255-209:ص

 
، دار القراءة أساليب التربية والتعليم في االسالم). 1990.(عوض اهللا، الشيخ األمين محمد

 . دبي، االمارات العربيةللجميع للنشر والتوزيع،
 

أثر برنامج قائم على األنشطة الالمنهجية في تنمية ). 2008. (العويدي، عاهد فرحان
الكفاءة االجتماعية لدى عينة من الطالب ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة األساسية في 

 ). رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة عمان العربية، عمان، األردن، األردن

 
معوقات النشاط الطالبي في التعليم العام بالمرحلة ). "2001. (د، عبداهللا سليمانالفه

مجلة مستقبل التربية ، "االبتدائية والمتوسطة بمنطقة الرياض من وجهة نظر رواد األنشطة
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-233:ص ،)7(، المجلد )20(العدد  ،المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، العربية
253. 
 

، )1( ط ،)المنهج وطرائق التدريس ( مفهوم التربية اإلسالمية ). 1998. (القاسمي، علي
 .دار المنار، دبي

 
أثر التعلم عن طريق اللعب في التحصيل الدراسي ). 2007. (القدومي، تغريد عبد الرحيم

واالحتفاظ في مادة اللغة اإلنجليزية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في مدارس مدينة 
 ). رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ية،نابلس الحكوم

 
معوقات ممارسة األنشطة التعليمية في المرحلة االبتدائية ). 1997. (سالم خلف اهللالقرشي، 

-38:، ص)9(، عدد )3(، مجلد ، مجلة مستقبل التربية العربيةبالمملكة العربية السعودية
58. 

 
، االتجاهات العالمية المعاصرة في ممارسة األنشطة البيئية). 2007. (قمر، عصام توفيق

 .المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية
 

تقويم األنشطة غير الصفية للتربية اإلسالمية ). 2003. (الكاف، حفيظ بن سالم بن محمد
ماجستير رسالة ( جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، بالمرحلة اإلعدادية بسلطنة عمان، 

 ).غير منشورة 
 

معلم العلوم، مسؤولياته، أساليب عمله، إعداده، نموه العلمي ). 1983. (لبيب، رشدي
 . األنجلو المصرية، القاهرةوالمهني،

 
 .، عالم الكتب، القاهرةالمناهج بين النظرية والتطبيق). 1989. (اللقاني، أحمد

 
 أثر استخدام أنشطة إثرائيه بواسطة ).2008. (المالكي، عبد العزيز بن درويش بن عابد

 برنامج حاسوبي في عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي،
 ).رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة أم القرى، السعودية، 

 
 .617-616:، القاهرة، ص، المعجم الوجيز). 1990. (مجمع اللغة العربية
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اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو ). 1995. (لطفيمحسن، سمير عبد اللطيف 
رسالة ماجستير غير (طين،  جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسممارسة األنشطة الطالبية،

 ). منشورة
 

دور المناهج الفلسطينية والنشاطات الالمنهجية في ). 2004. (محمد، رانيه حسين حسان
 جامعة ة األساسية العليا في محافظة رام اهللا والبيرة،عي البيئي لدى طلبة المرحلوتنمية ال

 ).رسالة ماجستير غير منشورة ( بيرزيت، فلسطين، 
 

دور مدير المدرسة في تفعيل األنشطة ). 2003. (المريحيل، صالح عبد اهللا سليمان
 الطالبية من وجهة نظر المعلمين في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية،

 ).رسالة ماجستير غير منشورة ( اليرموك، األردن، جامعة 
 

مصطفى، حسن، وسمعان، وهيب ابراهيم، وعاشور، محمد محمد، ومعوض، 
، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، اتجاهات جديدة في االدارة المدرسية). 1977.(رياض

 .جمهورة مصر العربية
 

 المدرسة الثانوية في تطوير دور مدير). 2005. (المعشني، مسلم بن أحمد بن سهيل
 جامعة األنشطة المدرسية في محافظة ظفار في سلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين،

 ).رسالة ماجستير غير منشورة ( عمان األهلية، عمان، األردن، 
 

    دار ،)مفهومه،تنظيمه،عالقته بالمنهج(النشاط المدرسي ). 1978. (مقبل، فهمي
 .المسيرة، بيروت

 
تخطيط وإدارة األنشطة التربوية في التعليم الثانوي العام ). 1992. (تيني، خالد حسينالنب

 ).رسالة دكتوراة غير منشورة ( ، جامعة القاهرة، القاهرة، في األردن
 

، دار الفرقان للنشر )1(، ط التربية في الوطن العربي). 2005. (نشوان، يعقوب حسين
 .والتوزيع، عمان، األردن
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فاعلية األنشطة المدرسية وعالمات المشاركة ). 1994. (وق حسين عبد الفتاحنور، فار
في معالجة التبول الالإرادي بالتعاون بين المدرسة والوالدين والطبيب عند الطالب بين 

رسالة ( ، الجامعة األردنية، عمان، األردن،  في مديرية منطقة عمان األولى 12-6سن 
 ).تير غير منشورة سماج

      
 
، اإلدارة الخطة السنوية لألنشطة الطالبية). 2009/2010. (وزارة التربية والتعليم العالي 

    .  العامة لألنشطة الطالبية، رام اهللا، فلسطين
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  )1(ملحق رقم 
 

 مجاالت األنشطة المدرسية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 : وتهدف إلى،األنشطة الثقافية:  المجال األول
الفردية لدى الطلبة، والعمل على الكشف عن الميول والمهارات األدبية والعلمية والفنية . 1

 .تنميتها ورعايتها
 بإكسابه القدرة على التفكير العلمي والتخطيط السليم وخلق أجواء ،صقل شخصية الطالب. 2

 .التنافس اإليجابي
تنشئة جيل فلسطيني معتز بدينه، وقيمه، ولغته، وتراثه، منتم لوطنه وأمته، متابع للتطور . 3

 .متاحةالعلمي عبر الوسائل ال
تقدير دور الرواد في المجاالت العلمية، واألدبية، والفكرية، والفنية المختلفة والعلماء في . 4

 .نفوس الطلبة
 .التعرف على البيئة المحيطة وما تحتويه من حاجات وإمكانيات يمكن استثمارها. 5
 .استثمار الطلبة ألوقات الفراغ بما يحقق المنفعة. 6
 .ة على حل مشكالته بطريقة علمية منظمةإكساب الطالب القدر. 7
 .تنمية الذائقة الفنية والجمالية لدى الطلبة واإلحساس بالنواحي الجمالية من حولهم. 8
 .إكساب الطلبة ثقافة التشارك والتعاون واحترام الرأي اآلخر. 9
 

 :وتشمل األنشطة الثقافية الجوانب التالية
 . اإلذاعة المدرسية.ا

إعالمية مدرسية يقوم الطلبة من خاللها بتقديم مجموعة من البرامج وسيلة : مفهومها
المختلفة، إضافة إلى إحياء المناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية والقومية والتي تعمل 

 .على إثراء الحصيلة الثقافية للطالب وتنمي في نفسه قيم االنتماء للدين والوطن والمجتمع
 
 . األنشطة األدبية.ب 

مجموعة من األنشطة ذات الصلة باألدب العربي واللغة العربية وفنونها، وتهدف : ومهامفه
إلى زيادة حصيلة الطالب المعرفية من هذه الفنون، وتنمية الذوق األدبي والجمالي في نفسه، 
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مسابقة الشعر، القرآن الكريم والحديث الشريف، مسابقة : وتطوير الملكة النقدية لديه وتشمل
ربي، المقالة، الخطابة، صحيفة الحائط، الخاطرة، المطالعة الحرة، التحقيق الخط الع

 . الصحفي، البحث
 
 . األنشطة العلمية.ج

هي ذلك النشاط الذي يتيح للطالب ممارسة هواياته ذات الطابع العلمي المحببة لديه : مفهومها
اهبه بمزاولة البرامج ويعمق مفهوم التفكير العلمي عنده، ويفسح المجال إلبراز قدراته ومو

الفيزياء، الكيمياء، األحياء، الجيولوجيا، (النظرية والتطبيقية في المجاالت المختلفة 
، بأساليب مشوقة وممتعه تحقق الفائدة للطالب والمجتمع )الخ...الرياضيات والحاسوب اآللي

في أدوار والوطن، كما أنه يلبي االحتياجات الالزمة التي تتطلبها خصائص نمو الطالب 
 .حياته والمراحل المختلفة لتعلمه

 
 : وتتمثل مجاالت األنشطة العلمية بالتالي

 :مجاالت نظرية وتشتمل على . أ
اإلذاعة، التلفاز، الصحافة (متابعة الجديد والمفيد في دنيا العلوم عبر وسائل اإلعالم  •

 ).والمطبوعات، المكتبات، األفالم العلمية، برامج الحاسوب، اإلنترنت
 .دار الرسائل والصحف والمجالت والبحوث العلميةإص •
شفوية أو تحريرية أو في وسائل اإلعالم (اإلعداد والمشاركة في المسابقات العلمية  •

 ).وغيرها
 .اللقاءات والندوات والدورات العلمية •
 .إعداد االستبيانات واإلحصائيات والدراسات العلمية •
 
 :مجاالت تطبيقية وتشتمل على . ب
أجهزة عرض، شفافيات، شرائح ضوئية، :  الوسائل والنماذج التعليميةإنتاج وصيانة •

 .أشرطة صوتية، أفالم فيديو، أقراص مضغوطة
 .القيام بالتجارب المخبرية •
 .كيفية استعمال األجهزة وطريقة صيانتها •
 .محاكاة األجهزة واالختراعات ومن ثم محاولة تطويرها، أو ابتكار أجهزة أفضل •
 .حفظ الكائنات الحيةالتشريح والتحنيط و •
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 .وتصنيفها) صخور، نباتات، حشرات، صناعات(جمع العينات  •
 .الزراعة، وإعداد بيئات مناسبة لتربية الكائنات الحية •
صناعة بعض المواد الكيميائية البسيطة والتي يمكن تصنيعها بإمكانات المدارس وقدرات  •

 .الخ...الطالب مثل الصابون، معجون األسنان، العطور
) البرمجة(ريب على كيفية استخدام برامج الحاسب وملحقاته، وكذلك إنتاج البرامج التد •

 ).هندسة الحاسب(وصيانة أجهزته 
 
  األنشطة الموسيقية.د
 

تعد الفنون الموسيقية من أهم اللغات محاكاة للمشاعر واألحاسيس، لغة العواطف واالنفعاالت 
ية الهامة في تهذيب السلوك، وتنمية النواحي  بين الشعوب، وأحد العلوم اإلنسان التفاهملغة

 .الجمالية لدى اإلنسان، وتطوير اإلبداعات والمواهب
 :ومن مجاالت األنشطة الموسيقية

 ).مسابقة الغناء الفردي(األنشطة المركزية  . أ
 :األنشطة غير المركزية وتشتمل . ب

 ).الجوقة(مسابقة الغناء الجماعي  -1
 .وسيقيةمسابقة العزف الفردي على أية آلة م -2

 .مسابقة العزف الجماعي -3

 .مسابقة الزجل الشعبي -4

 .مسابقة الدبكة الشعبية -5

 .مسابقة اللوحة التراثية -6

 
  األنشطة الفنية والتعبيرية.هـ

مجموعة من النشاطات الفنية التشكيلية التي تساعد على صقل مواهب الطلبة : مفهومها
 النشاط التعبيري الدرامي إلى تنمية دفويهالفنية، وتنمية الحس الفني والجمالي لدى الطلبة، 

وصقل شخصية الطالب القيادية وزيادة معرفته بالمسرح واألداء المسرحي، وتطوير قدرته 
 .على النقد المسرحي الهادف

 : األنشطة الفنيةمجاالت
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 ).مسابقة الرسم(األنشطة المركزية  . أ
 :األنشطة غير المركزية وتشمل . ب

 .العمل الفني اإلبتكاري -1
 .قلم الرصاصالرسم ب -2

 . الرسم الزيتي -3

 .رسم الجداريات المدرسية -4

 .الحفر الغائر والبارز باستخدام خامات مختلفة -5

 .مسابقة العمل المسرحي -6

 .األداء المسرحي الفردي -7

 .المسرح الصامت -8

 
   الفعاليات الختامية.ز
مسابقات متضمناً نتائج ال. تقوم كل مديرية بإقامة معرضاً علمياً فنياً: المعارض الختامية . أ

 .الطالبية الخاصة بالرسم والخط والوسائل التعليمية وأي نشاطات أخرى مرتبطة به

 :األنشطة المركزية مع المؤسسات المحلية والوطنية . ب

في إطار العالقة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المحلية والوطنية التي تعني 
 تنفذ الوزارة وبالتعاون مع عدد من هذه باألنشطة التربوية بشكل عام والثقافية بشكل خاص،

 :ؤسسات عدداً من النشاطات الثقافية الطالبية سنوياً وتشملمال
 .المسابقات الثقافية والفنية والموسيقية والعلمية -1
 .ورش العمل والندوات واأليام الدراسية -2

 :األهداف
 .إتاحة فرص المشاركة للمؤسسات المجتمعية في دعم العملية التعليمية -1
وثيق التعاون بين الوزارة وهذه المؤسسات بما يعود على الطلبة ومدارسهم بالفائدة ت -2

 .المرجوة

 .إكساب الطلبة القدرة على التفاعل مع اآلخرين إيجابياً -3

 .تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات في العمل التربوي واإلبداعي -4

 :آلية التنفيذ
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لتعليم تباعاً لتقوم بتعميمها على مدارسها يتم تعميم هذه النشاطات على مديريات التربية وا
 .وفق آلية عمل خاصة بكل نشاط توضح في حينه

 : األنشطة والفعاليات الخارجية-ت
تشارك وزارة التربية والتعليم العالي سنوياً في عدد من األنشطة والفعاليات الطالبية التي 

 :تتقام على المستويين العربي أو العالمي، وتشمل هذه الفعاليا
 ).المكتوبة أو المرسومة(المسابقات الثقافية والعلمية  -1

 .مشاركة الوفود الطالبية بالفعاليات الخارجية -2

 :األهداف
 . تعريف دول وشعوب العالم بالهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية-1
 إكساب الطلبة الفلسطينيين القدرة على مخاطبة اآلخرين وتبادل الخبرات والتواصل -2

 .معهم
 تنمية الروح القيادية اإليجابية القادرة على تمثيل الوطن أصدق تمثيل لدى الطلبة -3

 .الفلسطينيين
 :آلية التنفيذ

 .يتم تعميم هذه األنشطة والفعاليات على المديريات حال ورودها للوزارة للعمل بها
 

 النشاط الكشفي اإلرشادي :المجال الثاني
 :أهدافه

 .لوكيات الصحيحةاكتساب القيم الدينية والس -1
 .، وفق ما أمر به ديننا الحنيفمعاملة أهل الديانات األخرى بالحسنى والمودة -2

العدل واإلخاء اإلنساني وتنمية روح األخوة والصداقة العربية وتشجيع الدعوة  -3
 .واالحترام المتبادل بين الثقافة العربية والثقافات األخرى

والء للوطن والتفاخر به وحب التضحية احترام قوانين المجتمع وأنظمته وتنمية ال -4
 .والفداء في سبيل اهللا والوطن

 .اكتساب المعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات المرتبطة بالصحة العامة -5

تنمية المعلومات والمهارات الخاصة باأللعاب لتحقيق اللياقة البدنية التي تفيد الفرد  -6
 .والمجتمع

 .ة السلوك القويم مع اآلخرينتنمية العالقات االجتماعية وممارس -7
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اكتساب مهارات حل المشكالت االجتماعية واإللمام بالتطورات واألحداث الجارية  -8
 .وأثرها على األوضاع االجتماعية واالقتصادية الحالية والمستقبلية

تنمية الميول واالتجاهات العلمية وترسيخ الجانب القيمي المتمثل في حب العلم واإلقبال  -9
 .عليه

 .تنمية أساليب التفكير اإلبداعي -10
 التعرف على المشكالت المختلفة التي تواجه البيئة والعمل على تقديم الحلول المناسبة -11
 .لها
الثقة بالنفس، وحسن التصرف في المواقف، ( تنمية السمات الشخصية االيجابية مثل -12

 .)االعتماد على النفس، الشجاعة، مهارات القيادة، تقبل اآلخرين
 
 النشاط االجتماعي: لمجال الثالثا 
 

 :ويشمل الجوانب التالية
 

 لياء األمورومجالس أ: أوالً
 :أهدافها العامة

 وإزالة الحواجز النفسية واالجتماعية ،توثيق عرى المودة بين المعلمين وأولياء األمور -1
 .ثقة بمن حولهبين المدرسة والبيت، ويكون ذلك باعثاً على إحاطة الطالب بجو من األمان وال

تبادل الرأي بين المعلمين وأولياء األمور فيما يتعلق بتربية األبناء والتنسيق بين  -2
المدرسة والبيت في أسلوب معاملة الطالب، ليكون توجيه المنزل متمشياً مع توجيه المدرسة، 

 .فيتحقق النمو السليم على أساس تكامل الشخصية

علم ودوره، وتعريفهم بالنظم القائمة في المدرسة تعريف أولياء أمور الطالب بمكانة الم -3
 .وأعمالها وتنظيماتها ونشاطاتها

 .التعاون على حل مشكالت الطلبة وتذليل الصعوبات التي تواحههم -4

 .العمل على حث المجتمع لمساعدة المدرسة على القيام بدورها -5
 

 :العمل التطوعي: ثانياً
 :األهداف

 .افل االجتماعي واالنتماء الوطنيتعزيز مفهوم العمل التطوعي والتك -1
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 .تدعيم روح األخوة والتعاون -2

 .تنمية الجوانب االجتماعية -3

 .اكتساب بعض مهارات العمل الجماعي من خالل القيام بخدمات متنوعة -4

تدعيم التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العالقة بهذا الموضوع  -5
 .واالستفادة من إمكاناتها وبرامجها

 
 :الرحالت المدرسية: ثالثاً

 :األهداف
 .تعميق االنتماء الوطني وتنشئة جيل فلسطيني معتز بقيمه ودينه وترثه -1
 ...).دينياً، وجغرافياً، وتاريخياً، واقتصادياً(تعريف الطلبة بالبيئة المحلية  -2

 .االهتمام بالجانب الترفيهي للطلبة -3

 .كن السياحية واألثريةتنمية اتجاهات إيجابية لدى الطلبة بالمحافظة على األما -4

تنمية االتجاهات الصحيحة عند الطلبة، ومساعدتهم على التكيف مع أنفسهم وزمالئهم  -5
 .ومجتمعهم، من خالل التعود على النظام واالعتماد على النفس

تقوية التفاعل اإليجابي بين المعلم والطالب من خالل تعزيز معرفة المعلم لجوانب  -6
 .شخصية الطالب

 .ة وتدريبهم على اإلفادة من أوقاتهم بشكل مثمر، وتنمية هواياتهم المختلفةتمكين الطلب -7

تنمية قدرات الطلبة على التفكير العلمي المنظم وكتابة التقارير وتحمل المسؤولية وحل  -8
 .المشكالت

 .تنمية اللياقة البدنية والصحية لدى الطلبة -9

 .مشاركة المجتمع المحلي في األعمال التنموية واإلنتاجة -10
 

 :المخيمات الصيفية: رابعاً
 :أهدافها

 .يجابي خالل العطلة الصيفية للطلبة لشغل أوقات فراغهم بشكل إإتاحة الفرصة -1
تنمية المهارات والقدرات لدى الطلبة عن طريق مشاركتهم في أنواع النشاطات وفقاً  -2

 .لميولهم ورغباتهم

 .ينتنمية الروح القيادية والعمل الجماعي والمشاركة مع اآلخر -3
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 .الكشف عن المهارات والقدرات اإلبداعية لدى الطلبة -4

 .المساهمة في خدمة وتنمية المجتمع وتعزيز االنتماء للدين والوطن واألرض -5

 .اإلسهام في تعزيز المنهج التعليمي بما يساهم في بناء القيم والسلوك الجيد لدى الطلبة -6

ارات وتعزيز التواصل التعرف على أطفال من مدارس أخرى وتبادل الخبرات والمه -7
 .بينهم

 
 

 النشاط الرياضي: المجال الرابع
يعتبر النشاط الرياضي عامالً أساسياً لتنمية قدرات الطالب البدنية والمهارية خالل ممارسة 

 من خالل البرنامج التي تنفذ من قبل اإلدارة العامة للنشاطات ،الطلبة للنشاطات الرياضية
ن قبل قسم النشاطات الطالبية على مستوى المديرية أو من النشاط الرياضي وم/ الطالبية

 .خالل النشاط الرياضي داخل المدرسة
 :أهداف النشاط الرياضي

إكساب الطلبة المهارات والقدرات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضية والصحية  -1
 .لبناء الجسم السليم

ط الرياضي في كسب اللياقة نشر الوعي الرياضي الموجه الداعي إلى ممارسة النشا -2
 .البدنية  والنشاط الدائم وتقوية الجسم

لعمل بمفهوم غرس وترسيخ المناهج والمفاهيم والقيم الصحيحة للنشاط الرياضي ومنها ا -3
 .دراك البعد التربوي الصحيح للمنافسات الرياضيةروح الفريق الواحد بإ

 .رية للطلبةرفع مستوى الكفاءة البدنية والقدرات الحركية والمها -4

لقويم وإكسابهم الثقة في النفس وتنمية هات االجتماعية السليمة والسلوك اتنمية االتجا -5
 .الروح الرياضية

 .تقدير أهمية استثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة -6

االهتمام بالطلبة الموهوبين في األلعاب الرياضية المختلفة والعمل على االرتقاء  -7
 .هم الفنية والمهاريةبمستويات

إن من مهام المسئولين توفير التسهيالت الالزمة لتنفيذ تلك األنشطة، فما هي المعيقات التي 
 .تحول دون تنفيذها أو عدم فعاليتها
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 )2(ملحق رقم
 قائمة اسماء المحكمين

 
 مكان العمل االسم  الرقم

 جامعة القدس محسن عدس. د .1
 لقدسجامعة ا محمد عابدين. د .2
 جامعة القدس محمد شعيبات.د .3
 جامعة القدس عفيف زيدان. د .4
 جامعة القدس إبراهيم عرمان . د .5
 جامعة القدس المفتوحة كمال يونس. د .7
 جامعة القدس المفتوحة رجاء العسيلي. د .8
 جامعة الخليل   نبيل الجندي.د .9

 تربية الخليل ميسون التميمي. د .10
 تربية الخليل لد النجارخا. ا .11
 جامعة القدس حاتم ابوهالل. ا 12
 تربية شمال الخليل ايهاب شحادة. ا .12
 تربية شمال الخليل جمال عبد الهادي. ا .13
 تربية جنوب الخليل  إبراهيم قرعيش. ا .14
 تربية جنوب الخليل عزات المخارزة. ا .15
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 )3(ملحق رقم 
 االستبانة قبل التحكيم

 
 جامعة القدس 

 الدراسات العلیا 
 دارة التربویةإلبرنامج ماجستیر ا

 

 

 حكیمــــــــللت
 

 أخي المحكم الكريم
 .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 

 ،،،تحية طيبة وبعد 
 

واقع األنشطة المدرسية في المدارس الحكومية في محافظة جراء دراسة حول إتقوم الباحثة ب
وذلك الستكمال متّطلبات الحصول على ، هاومعلمي المدارسهذه لخليل من وجهة نظر مديري ا

 . ة من جامعة القدسدارة التربويإلدرجة الماجستير في ا
فقرة، موزعة على   ) 64( وألغراض هذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة، تتضمن 

قع ممارسة األنشطة المدرسية، ومعيقات األنشطة أهمية األنشطة المدرسية، وا: المجاالت التالية
 .المدرسية 

الع على أرجو من حضرتكم اإلطّ، ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ودراية في الميدان التربوي
مجاالت هذه اإلستبانة وفقراتها، وابداء الرأي في مدى مالءمتها ألغراض الدراسة، بالتعديل أو 

 . الحذف، أو اإلضافة
 
 

 لكم حسن تعاونكمشكرًا 
 عالية أبوصبحة:  الطالبة                                                              
 الدكتور محمود أبوسمرة :  المشرف                                                              
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 ة المدرسة المحترم /مدير....... ة/الزميل
 .ة/ة المحترم/علم الم........ة/الزميل

 تحية طيبة وبعد،،،،
واقع األنشطة المدرسية في المـدارس الحكوميـة فـي          تقوم الباحثة بدراسة ميدانية حول      

وذلك اسـتكماالً لمتطلبـات      المدارس،    هذه محافظة الخليل من وجهة نظر مديري ومعلمي      
 .الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعة القدس

من حضرتكم التفضل واإلجابة عن فقرات االستبانة المرفقة بما يتناسب مـع وجهـة              أرجو  
نظرك من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، علماً أن البيانات التي ستعطيها ستعامل بسـرية               

 . ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي،تامة
 وشكراً حلسن تعاونكم 

  عالية ابو صبحة:                            الطالبة                                        
  الدكتور محمود أبوسمرة:المشرف

 معلومــات عامــة: القســــم األول
 في المكان المناسب) × ( يرجى وضع عالمة 

       
   مــمعل  ديرــم  المسمى الوظيفي* 
       

   ىــأنث  رـــذك  الجنـــــس* 
       

 واتسن) 10(  أكثر من   سنوات) 10-5(  من   سنوات) 5(    أقل من    في الوظيفة الحاليةالخبرة* 

       
   أساسية  ثانوية  مســتوى المدرـسة* 
       

   قرية  مدينة  ةـمكان المدرس* 
       

 أعلى من بكالوريوس  بكالوريوس فقط  أقل من بكالوريوس  يـالمؤهل العلم* 

       
 جنوب الخليل  الخليل  شمال الخليل  ريةـــالمدي* 
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 مجاالت االستبانة وفقراتها: القســم الثانــي
 

 أهميــة األنشـطة المدرســية: المجــال األول
أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية، وذلك بناء على أهميـة النشـاط   ) × ( يرجى وضع أشارة  
 :المدرسي كما تراها

 بدرجـــــة
 ةالفقـــــــر مالرق

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً

تربط األنشطة المدرسية بين المعرفة النظرية والتطبيق      . 1
 .العملي

     

      .تحقق األنشطة المدرسية أهداف المنهج المدرسي  . 2
      .تساعد على التنافس الشريف بين الطلبة  . 3
      وطنية اًقيمللطلبة تحقق   . 4
       دينيةاً قيمللطلبة  تحقق  . 5
      تحقق قيماً اجتماعية  . 6
      .تكشف عن ميول الطلبة ومواهبهم  . 7
      .تساعد على تحسين مستوى التحصيل الدراسي  . 8
      .تساعد على تنمية مهارات الطلبة  . 9

      .منفسهأ  بةتعزز ثقة الطلب  . 10
ل  التفكير وحفي مجاالت ات الطلبةتعمل على تنمية قدر  . 11

 .المشكالت
     

 
 ممارسة األنشطة المدرسية في مدرستك: المجــال الثانـي

أمام كل فقرة وفق ما تراه مناسباً، بحيث تعكس االستجابة درجة           ) × (  يرجى وضع إشارة    
 :ممارسة النشاط المدرسي

 
 النشــاط الصـفي: أوالً
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 بدرجـــــة
    النشاط الرقم

 قليلة جداً يلةقل متوسطة كبيرة كبيرة جداً
      . أثناء الحصص الصفيةإجراء تجارب عليمةيتم  . 1
      عل اللوحات العلميهفَتُ . 2
      .تصميم مجسمات علميةيتم  . 3
      . على الخرائط المواقعتحديد يقوم الطلبة ب . 4
      .مع مجسم الكرة األرضية الطلبة تعامل ي . 5
      تسميع القرآن الكريم غيباًيتم  . 6
 بالتمثيـل وتقمـص      الطلبة مع المعلمـين    موقي . 7

 . لتوضيح المواقفاألدوار
     

      يةتصميم برامج حاسوبيحاول الطلبة  . 8
       للطالباتة كالتطريز  مهني بأعمال الطلبةموقي . 9
      . للرسمدوات الهندسيةألايتم استخدام  . 10

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة داٌكبيرة ج درجة ممارسة النشاط/ النشـــاط الالصفي ثانياً
      .تفعيل اإلذاعة المدرسيةيتم  . 11
      .القصة القصيرةيحاول الطلبة كتابة  . 12
      .كتابة الشعر يتدرب الطلبة على  . 13
      . الخط العربيات فيمسابق يتم إجراء  . 14
      .لدبكة الشعبيةتنظم مجموعات من الطلبة ل . 15
      الغناءهم في يمارس الطلبة هوايت . 16
      .إقامة معارض فنيةيتم  . 17
      .لرسمل اتمسابقيشارك الطلبة في  . 18
      : يشارك الطلبة في ألعاب . 19
      كرة الطائرة                                
                                       كرة القدم 
                                       التنس 
                                       كرة السلة 
                                       الشطرنج 

     يتم تنظيم رحالت مدرسية للطلبة                          .20
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      تقام مسابقات لركوب الخيل .21 
      يتم تنظيم مسابقات في مجال السباحة .22
      .ارك الطلبة في فعاليات اليوم المفتوحيش .23

 
 معيقات األنشطة المدرسية :المجــال الثالــث
 .من معيقات األنشطة المدرسية اآلتية، كما تراها)معيق(أمام كل فقرة) ×(يرجى وضع إشارة

 بدرجـــــة
 الفقـــــــرة الرقم

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً

درسة التشجيع الكافي من المديرية للقيام باألنشـطة        ال تجد الم    .1
 المدرسية

     

      شعور المعلم بعدم وجود قيمة تربوية لألنشطة المدرسية  .2
      قلة اهتمام الطلبة باألنشطة المدرسية  .3
      قلة اهتمام المجتمع باألنشطة المدرسية  .4
      المدرسية اتجاهات أولياء أمور الطلبة السلبية نحو األنشطة   .5
نصاب المعلم من الحصص التدريسية يشغله عن المشاركة في           .6

 األنشطة المدرسية بشكل فعال
     

      .حصص النشاط ال تدخل ضمن تقويم المعلم  .7
عدم تعاون المعلمين حين اإلشراف على األنشـطة المدرسـية      .8

 المشتركة
     

       المدرسية  غياب جانب التخصص لدى المشرفين على األنشطة  .9
      .كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد  .10
      .النشاط المدرسي ال يدخل ضمن تقويم الطالب  .11
      ازدحام البرنامج اليومي التدريسي للطلبه  .12
      قلة اإلمكانات المادية الالزمة للقيام باألنشطة  .13
      .ةدمة للمعلمين المشرفين على األنشطقغياب الحوافز الم  .14
      قلة الحوافز المقدمة للطلبة المشاركين في األنشطة المدرسية  .15
      .عدم توفر البيئة المناسبة لممارسة األنشطة  .16
      .عدم اهتمام اإلدارات المدرسية باألنشطة  .17
      .التركيز على الجانب النظري وعدم االهتمام بالجانب العملي  .18
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      . بالنشاط المدرسيعدم وجود دليل للمعلم خاص  .19
عدم عقد دورات تدريبيه للمعلمين القائمين باالشـراف علـى            .20

 .االنشطه المدرسيه
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 )4(لحق رقم م
 االستبانة بعد التحكيم

 
 جامعة القدس 

 الدراسات العلیا 
 دارة التربویةإلبرنامج ماجستیر ا

 
 .ة/المحترمة المدرسة /مدير....... ة/الزميل
 .ة/ة المحترم/ المعلم........ة/الزميل

 
 تحية طيبة وبعد،،،،

األنشطة المدرسية في المدارس الحكومية في محافظـة         "تقوم الباحثة بدراسة ميدانية حول    
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصـول     ،  " المدارس  هذه الخليل من وجهة نظر مديري ومعلمي     

 .لتربوية في جامعة القدسعلى درجة الماجستير في اإلدارة ا
أرجو من حضرتكم التفضل واإلجابة عن فقرات االستبانة المرفقة بما يتناسب مـع وجهـة               
نظرك من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، علماً أن البيانات التي ستعطيها ستعامل بسـرية               

 . ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي،تامة
 حسن تعاونكم على وشكراً 

  عالية ابو صبحة:                                                            الطالبة        
  الدكتور محمود أبوسمرة:المشرف

 معلومــات عامــة: القســــم األول
 في المكان المناسب) × ( يرجى وضع عالمة 

       
   مــمعل  ديرــم  المسمى الوظيفي* 
       

   ثانوية  أساسية  مستوى المدرسة * 
       

 واتسن) 10(  أكثر من   سنوات) 10-5(  من   سنوات) 5(    أقل من   الخبرة في الوظيفة الحالية* 
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 مختلطة  اناث  ذكور  جنس المدرسة* 
       

   أدبي  علمي  التخصص* 
       

 جنوب الخليل  الخليل  شمال الخليل  المديرية* 

       
 مجاالت االستبانة وفقراتها:  الثانــيالقســم

 أهميــة األنشـطة المدرســية: المجــال األول
مقابل كل فقرة من الفقرات اآلتية، وذلك بناء على أهمية النشـاط            ) × ( يرجى وضع أشارة    
 :المدرسي كما تراها

 بدرجـــــة
 الفقـــــــرة مالرق

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً

المعرفـة النظريـة    تربط األنشطة المدرسية بـين       .1
 والتطبيق العملي

     

      اج المدرسيتحقق األنشطة المدرسية أهداف المنه .2
      تنمي مهارات االتصال والتواصل لدى الطلبة .3
      وطنية اًق قيميتحق تساعد في  .4
      روحية اً قيم قيتحقتساعد في  .5
      ى التنافس االيجابي بين الطلبةتساعد عل .6
      تكشف عن ميول الطلبة ومواهبهم .7
       التحصيل الدراسي تحسين مستوىفيتساعد  .8
       تنمية مهارات الطلبةفيتساعد  .9

      منفسهأ  بةتعزز ثقة الطلب .10
      شكالتحل المعلى  ات الطلبة قدرتنمي .11
 اتجاهات إيجابية عنـد الطلبـة       تساعد على تكوين   .12

 نحو المدرسة
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 ممارسة األنشطة المدرسية في مدرستك: المجــال الثانـي
مقابل كل فقرة وفق ما تراه مناسباً، بحيث تعكس االجابة درجة           ) × (  يرجى وضع إشارة    

 :ممارسة النشـاط المدرســي

                                 النشاط الصفي
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً الدرجة/                    الفقرة الرقم

 جداً
       أثناء الحصص الصفيةةي تجارب علمتعرض .1
      ة أثناء الحصص الصفيةعل اللوحات العلميفَتُ .2
       من قبل الطلبةصمم مجسمات علميةتُ .3
      لخرائط على ا الطلبة المواقع الجغرافيةحدد ي .4
       مجسم الكرة األرضيةمع الطلبة تعامل ي .5
      القرآن الكريم يخصص وقت لحفظ  .6
تمثيل وتقمـص   في   يتعاون الطلبة والمعلمون   .7

 . لتوضيح المواقفأدوار
     

      يةتصميم برامج حاسوبيحاول الطلبة  .8
      يتم استخدام األدوات الهندسية في الرسم .9

ــي    .10 ــة فـ ــات الحديثـ ــف التقنيـ توظـ
 ....)حاسوب،(الحصة

     

 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداٌ الدرجة / النشـــاط الالصفي ثانياً
       بفاعليةاإلذاعة المدرسيةتستخدم  .11
      ..)، الشعر،القصة( تنظم مسابقات أدبية .12
      بة تقام مهرجانات رياضية بمشاركة الطل .13
       الخط العربيات فيمسابق يتم إجراء  .14
      لدبكة الشعبيةتنظم مجموعات من الطلبة ل .15
      يمارس الطلبة هوايتهم في النشيد .16
      يشارك الطلبة في إقامة معارض فنية .17
      الرسم اتمسابقيشارك الطلبة في  .18
      يتم تنظيم معرض للكتاب  .19



 127 

      يشارك الطلبة في األلعاب الرياضية .20
للمتاحف والمعـارض   (يتم تنظيم زيارات علمية    .21

 )                         العلمية
     

      تنظم رحالت مدرسية للطلبة .22
      تنظم مسابقات لركوب الخيل .23
      يتم تنظيم مسابقات في مجال السباحة .24
      لبة في فعاليات اليوم المفتوحيشارك الط .25

 
 معيقات األنشطة المدرسية :المجــال الثالــث
من معيقات األنشطة المدرسية اآلتية، وكما ) معيق( مقابل كل فقرة) × ( يرجى وضع إشارة 

 .تراها
 بدرجـــــة

 الفقـــــــرة الرقم
 قليلة جداً قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً

جيع الكافي من مديرية التربية للقيام غياب التش .1
 باألنشطة المدرسية

     

      .قلة اهتمام اإلدارات المدرسية باألنشطة .2
شعور المعلم بعدم وجود قيمة تربوية لألنشطة  .3

 المدرسية
     

      قلة اهتمام الطلبة باألنشطة المدرسية .4
طة اتجاهات المجتمع المحلي السلبية نحو األنش .5

 المدرسية
     

نصاب المعلم من الحصص التدريسية يشغله عن  .6
 المشاركة في األنشطة المدرسية

     

      .حصص النشاط ال تدخل ضمن تقويم المعلم .7
عدم التعاون بين المعلمين في اإلشراف على األنشطة  .8

 المدرسية المشتركة
     

  نشطةغياب جانب التخصص لدى المشرفين على األ .9
 المدرسية

     

      .كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد .10
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      النشاط المدرسي ال يدخل ضمن تقويم الطالب .11
      ازدحام البرنامج اليومي التدريسي للطلبة .12
      قلة اإلمكانات المادية المخصصة لألنشطة .13
على غياب الحوافز المقدمة للمعلمين المشرفين  .14

 األنشطة
     

قلة الحوافز المقدمة للطلبة المشاركين في األنشطة  .15
 المدرسية

     

  عدم توفر البنية التحتية المناسبة لممارسة األنشطة .16
 ...)ملعب، مسرح، قاعات رياضية،( 

     

تركيز المنهاج على الجانب النظري وعدم االهتمام  .17
 بالجانب العملي

     

       دليل للمعلم المشرف على األنشطةغياب .18
قلة الدورات التدريبية للمعلمين المشرفين على  .19

 األنشطة المدرسية
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 )5(ملحق رقم 
 

 مديرية شمال الخليل/كتاب تسهيل مهمة        
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 )6(ملحق رقم 
 

 مديرية شمال الخليل/ستبانة االكتاب تسهيل مهمة توزيع 
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 )7(قم ملحق ر
 مديرية الخليل/كتاب تسهيل مهمة 
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 )8(ملحق رقم 
 
 مديرية الخليل/ستبانة االكتاب تسهيل مهمة توزيع 
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 )9(ملحق رقم 
 

 مديرية جنوب الخليل/كتاب تسهيل مهمة 
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 )10(ملحق رقم 
 

 مديرية جنوب الخليل/  ستبانةاالكتاب تسهيل مهمة توزيع 
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 هرس الجداولف
 

 مجتمع الدراسة حسب متغيرات المسمى الوظيفي والجنس توزيع أفراد  1.3
 .والمديرية

57 

 58 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها المستقلة 2.3
 معامالت االرتباط بين فقرات مجال أهمية األنشطة والدرجة الكلية  3.3

 .للمجال
59 

 درجة الكليةمعامالت االرتباط بين فقرات مجال ممارسة األنشطة وال 4.3
 . للمجال

60 

 معامالت االرتباط بين فقرات مجال معيقات األنشطة والدرجة الكلية 5.3
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