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دايهههههـدا  

 
 

 إل  م  علهن  ح دإلعل  دإلثق  بإهنف  
  إل نبع دإحح  دإحهبن
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 إل  ك  م  بو هن  وحلك  لن  مبا يهو دإـوداق  
 

 إل  ك يهؤا  يـر  حلن يهد  
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دإميهش  دإلثـرههش    ب
 

  ب  وـ  بو ف يهو دإشابإق  عل دؤنلًباء  ه  ريلهن  ؤّال  ن  وثـد   بإميش   ؤًال  إل دا  عّال  
.  وك دإهر   بنهن  يشاء   هحهن دإثنا  لضحف  إل  ن   لعف دإلمندو

  هإنهن   لـ دا  ولبإل  عل  ننى إنء  ن  يبهن  ابوها   هبضك  شد بًالء  هحننن دإلثقء 
  نبو د إن  يبإك دإبحثء  ذإعند إن  ك صلحء  ريش د  ك  يحشء   و ـ نن  إل  ك  
نب عء  لل  ـا يهو دإشابإق  نضعًل  ي ًال  ن وشر دإهنوء ولشر  شرثًب  ل  إل   عدام  

.  دإللش ق   دإلعل
  وثـد  للحل  دإميش  دإلثـرش إ البذ دإـ لنو   لـ  ًحل صباا وبشء يهد دانيبن دإهر  

.  رلللع  بإينهبرق دإلعلحق دإلللحعا  دإخبشا دإغهحق  دإصنهبا دإخعثحق دإللحلق
 ثـ  د ح يهو دإشابإق  خنا  خناء  إل ربخك  نولى  وًـو  ن ونوحًن   و بار  نصحن  

.   نبوا دإخشري   ب ن اولبد يهو دإشابإق  
 لب   نهن  وش  بإلش هبن  دإىلحك إعـ لنو  بـ دإثهباو دإيلـر دإلنونا  بإحبًال  ن  هـد  

.  عل  ب وـ ى إن  م  يب ـا  بن إًب  لحل دأل ش  ن ننين
 هإك  وـد د لهبنن   يشر  إل إىهق دإلهبومق دإلن  هحلهن وعادًال  م  ولًب دإللحمء دذ  
.  بن إلنوحًبوًل دأل ش دإيبحش  ن   هبا يهو دإشابإق    شداًبء  ومىحلن إ العداا دإلعلحق  

.  لب   وثـد  بإميش إلـرش دإلش حق  دإللعحل  ن  حب لق دإثـد  
 لب   نهن  وثـد  للحل وثـرشر  د لهبنن  إل دألابوه و ا صعحبنء  دإـ لنو اب ن  

.  ـ دن  م وب لق  حف إحل  دؤالبذ وربض   ن الـر  م  ـرهق  حف اب نو
  هإك ؤ  ـ إن  م دإلثـد  بإميش إلالبذ  يبد  هبا  عل ولب نى  ن دإللبإىق دا صباحق  

. إًهو دإشابإق  لب   شدو  بإهًه دإلعلن  
 لب  وـد وعرك دإميش  دإلش هبن إيك  م اب ـ    ابيل  ن د شدا يهو دإشابإق  اًنا  م  

                      .ذ ش دالى  
                                                    

الباحثة                                                              

 

                                                                                روز جعار
                                                         

 ت
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الممخص 

أثر الزيارات الميدانية في المستوى التحصيمي لدى طالبات الصف الخامس األساسي 

  في مادة االجتماعيات

 

إعداد 

   روز شكري حنا جعار

إشراف 

صادق جبر " أحمد فييم"االستاذ الدكتور 

 

  ىدفت ىذه الدراسة، إلى الكشؼ عف أثر الزيارات الميدانية في المستكل التحصيمي لدل طالبات 

. الصؼ الخامس األساسي في مادة االجتماعيات

 طالبة كىـ مجمكع طالبات الصؼ الخامس األساسي في المدارس 47تككف مجتمع الدراسة مف 

كقامت الباحثة باختيار المدرسة بالطريقة العشكائية . مدرسة في محافظة القدس25الخاصة كعددىا 

كتـ التأكد "  سؤاال60كلمتعرؼ عمى أثر الزيارات الميدانية جرل تصميـ اختبار تحصيؿ مككف مف 

(.  0،88)حيث بمغ معامؿ ألفا  (ألفا ككنباخ )مف صدؽ االختبار باستخداـ االتساؽ الداخمي 

: كقد فحصت ىذه الدراسة تسع فرضيات ىي

في متكسطات تحصيؿ  (α =0,05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 1

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ استيعاب المفاىيـ

ر 
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في متكسطات تحصيؿ  (α = 0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 2

  ر. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ تحديد المكقع

في متكسطات تحصيؿ  (α  =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 3

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ رسـ الخرائط

في متكسطات تحصيؿ  (α  =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 4

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ استخداـ األطمس المدرسي

في متكسطات تحصيؿ  (α  =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 5

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ المظاىر االجتماعية

في متكسطات تحصيؿ  (α  =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 6

. (التضاريس  )مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ المظاىر الطبيعية 

في متكسطات تحصيؿ  (α = 0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 7

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ معرفة الزراعة كالصناعة في فمسطيف

في متكسطات تحصيؿ  (α  =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 8

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ معرفة المدف الفمسطينية

في متكسطات تحصيؿ  (α  =0,05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 9

 .مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ معرفة األماكف الدينية كالتاريخية

: فإف ىذه الدراسة ىدفت إلى اإلجابة عف األسئمة التَّالية " كتحديدا

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في استيعاب المفاىيـ في مادة - 1

 االجتماعيات؟

ز 
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ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في ميارة تحديد المكقع؟ - 2

ما مدل الفركؽ في متكسطات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في ميارة رسـ - 3

 الخرائط؟                             

ما مدل الفركؽ في متكسطات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في معرفة استخداـ - 4

األطمس المدرسي؟ 

ما مدل الفركؽ في متكسطات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في مجاؿ تحميؿ - 5

 المظاىر االجتماعية ؟

ما مدل الفركؽ في متكسطات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في مجاؿ تحميؿ - 6

؟  (التضاريس )المظاىر الطبيعية 

ما مدل الفركؽ في متكسطات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في معرفة - 7

المحاصيؿ الزراعية كالصناعية في فمسطيف ؟ 

ما مدل الفركؽ في متكسطات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في معرفة المدف - 8

الفمسطينية ؟ 

ما مدل الفركؽ في متكسطات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في مجاؿ معرفة - 9

األماكف الدينية كالتاريخية؟ 

كلإلجابة عف ىذه األسئمة، فقد اعدت الباحثة اختباران تحصيميان في مادة االجتماعيات مف كتاب 

أثر الزيارات الميدانية في المستكل التحصيمي لدل طالبات "التربية الكطنية الفمسطينية لقياس 

كتـ التأكد مف صدؽ ىذا االختبار باستخداـ ".الصؼ الخامس األساسي في مادة االجتماعيات

(. 0،88 )حيث بمغ معامؿ ألفا   (ألفا ككنباخ  )االتساؽ الداخمي 

 

 



  17  

س 

كلمتعرؼ عمى أثر الرحالت كالزيارات الميدانية عمى المستكل التحصيمي لدل طالبات الصؼ 

 طالبة مكزعيف 47الخامس األساسي قامت الباحثة بجمع البيانات مف أفراد العينة التي تككنت مف 

في شعبتيف مف طالبات الصؼ الخامس األساسي تجريبية كضابطة مف مدرسة شميدت لمبنات في 

محافظة القدس، كتـ تنفيذ جمع البيانات كتطبيؽ الدراسة عمى مجمكعتيف، المجمكعة  

 طالبة كأفراد لممجمكعة التجريبية التي قامت بخمس رحالت كزيارات ميدانية، 23كعددىا  (أ)

 طالبة كأفراد لممجمكعة الضابطة التي لـ تقـ بالزيارات الميدانية كتـ 24عددىا  (ب)كالمجمكعة 

كيقع جميع طالبات المجمكعتيف في نفس المستكل العمرم كنفس . تدريسيا بالطريقة التقميدية 

كقد قامت . سنة ( 11 – 9 )حيث تتراكح أعمار الطالبات في ىذا المستكل مف , المستكل الدراسي

كتـ تطبيؽ الدراسة في . سنة (10،2)الباحثة بحساب متكسط أعمار الطالبات مف أفراد العينة فبمغ 

. ـ2003/ ـ 2002بداية الفصؿ الدراسي الثاني 

كلمتحقؽ مف مضمكف االختبار التحصيمي لتقدير مدل ارتباط كتجانس الفقرات مع بعضيا البعض، 

فقد تـ عرض االختبار التحصيمي عمى لجنة مف المحكميف مف ذكم االختصاصات العممية 

 .كقد أخذت آراؤىـ كمقترحاتيـ بعيف االعتبار. المختمفة

: وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي 

. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ استيعاب المفاىيـ- 1

 .كجكد  فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ تحديد المكقع- 2

 .عدـ كجكد  فركؽ ذات داللة إحصائية  في متكسط تحصيؿ رسـ الخرائط- 3

 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ استخداـ األطمس المدرسي- 4

 .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ معرفة المظاىر االجتماعية- 5

. (التضاريس )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ معرفة المظاىرالطبيعية-6
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 ش

 .                                 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ معرفة الزراعة كالصناعة في فمسطيف- 7

. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ معرفة المدف الفمسطينية - 8

. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ معرفة األماكف الدينية كالتاريخية- 9

.  أم ىناؾ أثر لمرحالت المدرسية في تحصيؿ الطالبات في مادة االجتماعيات

. ما عدا المجاؿ الخاص برسـ الخرائط

فقد أكصت الباحثة في نياية الدراسة بعدة تكصيات , عمى ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج

: كمقترحات منيا

كنشاط مرافؽ لمنشاطات الالمنيجية  في  (الحقمية)" الزيارات الميدانية" أكصت الباحثة باستخداـ 

. تدريس مادة االجتماعيات كالتركيز عمى الرحالت المدرسية بشكؿ خاص كمنظـ كمخطط 

باإلضافة إلى أساليب تدريس أخرل يقـك بيا المعمـ تناسب المنياج المقرر لزيادة  تحصيؿ  

. الطالبات

مف خالؿ المجالس ذات " الزيارت الميدانية " كتكعية األىالي بأىمية النشاطات الالمنيجية خاصة 

مجمس المعمميف مف أجؿ تشجيع الطالبات عمى المشاركة , مجمس اآلباء كاألميات: العالقة مثؿ

. في ىذه النشاطات الالمنيجية

ثـ دعكة كزارة التربية كالتعميـ إلى تخصيص معمـ متفرغ لمنشاطات الالمنيجية كخاصة 

ألىميتيا في تعرؼ الطالبات عمى كطنيـ كأماكنيـ الدينية كالتاريخية في كؿ " الزيارات الميدانية  " 

. مدرسة
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مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 

 

مقدمة الدراسة   -

مشكمة الدراسة  -

أسئمة الدراسة  -

فرضيات الدراسة  -

أىداف الدراسة  -

أىمية الدراسة  -

محددات الدراسة  -

   التعريفات اإلجرائية -

 

 

 

 

 

 



  21  

 

الفصــل األول 

 مشكمـة الدراسـة وأىميتيـا

 

  : الدراسةمقدمة

                  

ليست المدرسة مجرد مكاف يتجمع فيو الطمبة كالمعممكف، بؿ ىي مجتمع صغير                   

نتماء بعضيـ إلى إ كيشعركف بفيما بينيـ،تصاؿ اليتـ اإذ ،   يتأثركف كيؤثركف،يتفاعمكف فيو

بعض، كييتمكف بأىداؼ مشتركة لمدرستيـ، ككؿ ذلؾ يؤدم إلى خمؽ الجك المناسب لنمكىـ 

كليست المدرسة مجتمعان مغمقان يتفاعؿ داخمو الطالب بمعزؿ عف المجتمع الذم . الفردم كالجماعي

 اتجاه بالمسؤكلية تباط الطمبة بمجتمعيـ كبيئتيـ كالشعكرإرعمى تقكية  أنشأ ىذه المدرسة، بؿ تعمؿ

 .(1984كشحاتو،  خاطر)ىذا المجتمع كتمؾ البيئة 

 إما ،ما يمقيو المعممكف عمى تالميذىـىك التعميـ أّف  طكيمة حقبةالسائد ؿاإلعتقاد لقد ظؿ          

طة الكتب كغيرىا مف امباشرة عف طريؽ المحاضرات كالدركس، أك بطريؽ غير مباشرة بكس

ديمان تقتصرعمى تزكيد الطمبة بالمعمكمات داخؿ حجرات ؽرسالة المدرسة  كقد ظمت.  المطبكعات

بمدل إقبالو عمى استظيار ىذه يتعمؽ الطالب تقييـ ككاف . بعيدان عف الحياة العممية،الدراسة

 انطالقان مف مبادئ التربية التقميدية القديمة التي تقكـ عمى حشك ،المعمكمات كالمعارؼ كحفظيا
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عقكؿ الطمبة بالكـ اليائؿ مف المعارؼ كالمعمكمات، ىذا الكضع، جعؿ الطالب عبارة عف آلة 

.   (1984رياف، )تسجيؿ تسجؿ ما يعرض عمييا 

 

لى دكرىا الفعاؿ في بناء األجياؿ كتنشئة األطفاؿ    كمع تغير دكر المدرسة كتغير النظرة إلييا كا 

جتماعي كالثقافي، كالتجديد التربكم الذم أدل إلى محاربة نظريات إلقتصادم كاإلنتيجة التغير ا

التعمـ التقميدية التي تركز عمى المادة الدراسية كتحصيؿ المعرفة كقيمة في حد ذاتيا، كتيمؿ 

( . 1984رياف، )الطالب كحاجاتو كميكلو كرغباتو

          كتعتبر التربية عممية متكاممة األبعاد، ال تقتصر عمى الجانب الصفي الضيؽ، بؿ تتعداه 

لى كؿ ما مف شأنو أف يثرم خبرة الطالب كمكتسباتو،  إلى مظاىر النشاط المدرسي غير الصفي كا 

ىتماـ بالنشاط المدرسي الالصفي يأخذ اليكـ جانبان ميمان مف العممية إلفا. كيعده لمحياة االجتماعية

 ىذه العممية التي أصبحت اليـك شمكلية تكاممية، فمـ تعد مقتصرة عمى المنياج الدراسي، ،التربكية

كعمى الجيد الذم يبذلو المعمـ، أك عمى الكسائؿ المساندة لمعممية التعميمية كحدىا، كما لـ تعد 

العممية التعميمية حصران عمى أركقة المدارس كالجامعات، فتجاكزت ذلؾ إلى مشاركة المؤسسات 

. (1991حارب، )التربكية األخرل مف بيت كنادو ككسيمة إعالمية كمؤسسة اجتماعية كتثقيفية 

تجاه إلأف اإذ كعمى الرغـ مف أف ربط التعميـ بالبيئة مف أساسيات العممية التعميمية            

 المجتمع خدمة إلى مؤسسة تنظيمية تيدؼ فالمدرسة،المدرسة بالبيئةارتباط التربكم الحديث يؤكد 

. (1983مطاكع،)حتياجاتيا كمكاردىاإعمييا كالكقكؼ عمى  كدراسة البيئة بقصد التعرؼ

 يبدك أف محاكالت إدخاؿ التربية البيئية في برامج التعميـ العاـ في الكطف العربي ال زالت           

ف كانت ىناؾ بعض األقطار قد أخذت  ضئيمة كمقتصرة عمى كتب العمكـ كاالجتماعيات، كا 
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بالمدخؿ االندماجي في تقديـ عدد مف مساقات العمـك كاالجتماعيات في المرحمتيف اإلعدادية 

. (1987 صباريني،)كالثانكية 

كتعتبر األنشطة الطالبية جزءان مف فمسفة المدرسة الثانكية الحديثة، حيث لـ يعد دكر المدرسة  

كفي ىذا العصر مقتصران عمى تعريؼ الطمبة بالمعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ بؿ اتجيت إلى 

فالنشاط  .االىتماـ بالفرد مف جميع جكانبو، ألنو شخصية متكاممة، كعضك فعاؿ في المجتمع

الطالبي شأنو شأف المكاد الدراسية المقررة ليس سكل مجاؿ لخبرات يمر بيا الفرد، كىي خبرات 

يؤدم المركر بيا، إلى تحقيؽ أىداؼ التربية ، كيالحظ أف لمنشاط أثران فعاالن في عممية إذ منتقاة 

عف طريؽ المكاد الدراسية، كذلؾ ألف الطالب  التربية كىك يفكؽ أحيانان أثر التعميـ في حجرة الدراسة

عنصر فعاؿ في اختيار نكع النشاط الذم يشترؾ فيو كفي كضع خطة العمؿ كتنفيذىا مما يجعؿ 

(. 1993أبك رضكاف،) إقبالو عميو متميزان، بحماس أشد مما يتكافر لدراسة المكاد الدراسية

إف المدرسة الحديثة ىي التي تعطي ليذه النشاطات بالغ األىمية، لتتمكف مف معرفة            

 البيئة كظركؼ المجتمع، كالعمؿ عمى ربط المدرسة بالمجتمع، ألف المناشط الالصفية كالتمش

تساعد في تككيف عادات كميارات كقيـ كأساليب تفكير لمكاصمة التعمـ، كلذلؾ اتجيت المدرسة 

الحديثة إلى العناية بتككيف شخصية الطالب مف جميع جكانبيا كلـ تعد رسالتيا محصكرة في مجرد 

ىتماـ بتزكيد الطالب بالمعمكمات بالطرؽ التقميدية، بؿ تطكرت إلى أساليب التربية تطكران كبيران إلا

لككف النشاط  مراعية إلى حد بعيد تطكر نمك الطالب جسميان كعقميان كنفسيان عمى أسس سميمة 

المدرسي الالصفي ىك األسمكب الذم يمكف أف يحقؽ ىذه التربية المتكاممة ألنو يشمؿ برامج 

(.  1984خاطر كشحاتو،) كحاجاتيـلبةمتعددة تستجيب لميكؿ الط

          إف الرحالت المدرسية التعميمية تعد مف النشاطات التربكية اليادفة كالمعززة لممناىج 

الدراسية،كخاصة االجتماعيات، كبأنيا مف الكسائؿ كاألساليب التعميمية التعممية التعاكنية كالفعالة، 
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نظران لمخبرات التي يكتسبيا الطمبة خالليا، اضافة إلى ما تكّلده لدييـ مف حكافز كدكافع يتعذر 

تكفيرىا ليـ داخؿ حجرة الدراسة كما تحققو الرحالت مف تغير مرغكب في جك المدرسة فتجعمو 

محببان لمطمبة، كتثير فييـ الميؿ إلى االطالع كاالكتشاؼ كالنقد كالربط، كتعكدىـ عمى النظاـ 

كتنطمؽ طاقات عقمية ربما كقفت ليا جدراف حجرة الدراسة ىائالن كمانعان . كالصبر كالعمؿ التعاكني

كيقرب الطمبة مف مدرسييـ أكثر أك يقترب المدرسكف منيـ أكثر فتتاح بذلؾ فرص لممدرسيف 

كتتيح الرحمة فرص ادراؾ الصمة بيف ما يدرسكنو في داخؿ .لمعرفة طالبيـ كحاجاتيـ كميكليـ

حجرة المدرسة كما يجرم في الحياة في خارج  المدرسة فيصبح لما يدرسكنو معنى كأىمية كقيمة 

عندىـ، كتبث الرحمة فيما يدرسو الطمبة حيكية كتحكؿ الكصؼ كالمعاني كالعالقات إلى كاقع 

كتتيح الرحمة التعميمية فرصان أماـ الطمبة لمتفكير في المجيكدات الضخمة التي بذليا . مممكس

اليـك لمنيكض بكطننا كرفعة شأنو، فيساعدنا ىذا عمى اعتزاز الطمبة  أجدادنا كالتي يبذليا المسئكليف

كقد صارت الرحالت التعميمية في الكقت الحاضر تتخذ ليا .بكطنيـ كالكالء لو كالحفاظ عمى ثركتو

مكانان ىامان في البرامج التعميمية ككسيمة ىامة مف كسائؿ التربية السميمة كالتثقيؼ االجتماعي 

فالرحالت التعميمية مف أقكل الكسائؿ التعميمية تأثيران .  (1989عبيدات،)كالعممي،بعد أف ثبت نفعيا

فيي تنقمو مف جك األسمكب الرمزم المجرد إلى مشاىدة الحقائؽ عمى . في حياة المتعمـ

فميما أكتي المعمـ . فتقكم عممية اإلدراؾ كتثبت عناصرىا بشكؿ يعجز عنو الكالـ كالشرح.طبيعتيا

مف قدرة بالغية في الكصؼ فمف يستطيع تصكير الحقيقة كمشاىدتيا، ذلؾ أف المشاىدة الحسية 

كتكتسب المناشط المدرسية . تعتبر جزءان مف التعميـ المباشر الذم بقي مف أرقى عناصر التعميـ

الالصفية التي تنفذ خارج الصؼ، سمة التفرد كالخصكصية، كقد لقي استخداـ تمؾ المناشط إقباالن 

كأشكاالن مختمفة مف حيث ارتباطيا بمحتكيات المادة العممية كتنفيذىا مالمحى متزايدان، كما اتخذت 

. (1984كشحاتو، خاطر)كتقييميا
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جماعات النشاط المختمفة الثقافية  إف النشاط المدرسي الالصفي الذم يمارس مف خالؿ         

  بيذا النشاط المتعمؽالتحصيؿ العمميفي  كاالجتماعية كالفنية كالرياضية لو تأثير إيجابي

.  (1981جالؿ،)

الذيف يشارككف في النشاط المدرسي الالصفي ىـ أكثر قدرة الطالب إف  (1994)كيرل شحاتو 

حيث يؤكد إف ما يتركو النشاط . إلى أبعد مف ذلؾ (1984) كيذىب رياف ،عمى اإلنجاز الكاديمي

 المدرسي الالصفي مف أثر يفكؽ أثر التعميـ في حجرة الدراسة المرتكزة عمى حفظ 

المكاد الدراسية كال سيما عندما يككف الطالب عنصران فعاالن في اختيار نكع النشاط ككضع خطة 

العمؿ كتنفيذىا، األمر الذم يجعمو أشد حماسة كأكثر إقباالن مما يؤدم إلى تعمـ أكثر دكامان كأبمغ 

 .أثران 

كتعد األنشطة المدرسية الالصفية امتدادان طبيعيان لألنشطة المدرسية التي يمارسيا           

الطالب داخؿ الصفكؼ الدراسية، كفي ندكة أبك ظبي كالتي شاركت فييا جميع دكؿ مجمس التعاكف 

، تناكلت مكضكع النشاط المدرسي (1991)الخميجي كالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك عاـ 

ألنشطة الفنية كالرياضية االالصفي، كأكدت نتائج دراسات الباحثيف، بأنو ثبت بالبحث العممي إف 

العقؿ " كالعالقة كاضحة بيف الذكاء كالمياقة البدنية ،كالثقافية ترفع فاعمية الطالب لمتحصيؿ الدراسي

كما أف الفنكف تيذب المشاعر كتبني األحاسيس كتجعؿ الطالب مقبالن " السميـ في الجسـ السميـ

 كما يرل تكفيؽ لبةكمف ىنا فإف الط (1991 السيار،)عمى حياتو األكاديمية بصكرة أكثر إيجابية 

 .كىـ األكائؿ في مدارسيـًن دراسيا الذيف يقضكف فراغيـ في نشاط مكجو بيـ متقدمكف (1978)
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في المدارس الثانكية كأثره في  حكؿ النشاط المدرسي الالصفي دراسة( 1981)كأجرل جالؿ        

التحصيؿ الدراسي، كأظيرت النتائج أف ممارسة الطالب لمنشاط المدرسي الالصفي يكسبيـ 

 .معمكمات جديدة في جميع المجاالت

إف ممارسة أم نشاط مدرسي يعمؿ عمى تنمية المعمكمات التي  (1975)كيؤكد بركات         

لتؤكد أىمية  (1992)يقدميا المعمـ لطالبو بالصؼ الدراسي، كما جاءت نتائج دراسة القطاف 

النشاط المدرسي الالصفي في تنمية المعارؼ كالميارات األساسية لمتعمـ كرغـ األىمية التربكية 

لمنشاط المدرسي الالصفي، فيناؾ بيف اآلباء كالمدرسيف مف يقمؿ مف قيمة برامج النشاط المدرسي 

 .الالصفي

كليذا فيـ يركف أنو ال داعي ألف يشغؿ الطالب أنفسيـ في أعماؿ ال تخضع لمتقكيـ          

 كما أنيا ال تفيد في زيادة التحصيؿ الدراسي، كليذا نرل ىؤالء اآلباء كالمدرسيف مف ،الدراسي العاـ

الفئتيف، يقمقكف إذا ما اشترؾ أبناؤىـ في النشاط المدرسي الالصفي أك ىـ عمى األقؿ ال يشجعكنيـ 

عمى االشتراؾ فيو، األمر الذم يحرميـ فرص االستفادة مف خبرات النشاط المدرسي الالصفي 

شباع حاجاتيـ كحاجات  بالنسبة لكثير مف مقكمات سمككيـ المتصمة بتككيف شخصياتيـ كا 

. مجتمعيـ

إف مكقؼ أكلئؾ اآلباء كالمدرسيف نابع مف اىتماميـ الزائد بالتحصيؿ  ةرل الباحثتك        

 لمجانب المعرفي لممكاد لبة المدرسية أم عمى تحصيؿ الطاالختباراتالدراسي كالتركيز عمى 

 .الدراسية دكف عناية بتقكيـ جكانب النمك األخرل

رل إف لمنشاط المدرسي أكمف خالؿ التجربة الشخصية كمعممة كمربية لفترة طكيمة          

يساعد فيك  خالؿ ممارسة النشاط المدرسي الالصفي لبةالالصفي أىميتو في مجاؿ تنمية ميكؿ الط

عمى تكجيييـ تكجييان سميمان يالئـ ىذه الميكؿ، كما أنو يساعدىـ في االتجاه نحك بعض اليكايات 
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، في حيف أف الحرية التي  بشكؿ حسفأكقات الفراغاشغاؿ الخاصة، مما يفيد في تكجيييـ إلى 

تتاح لمطمبة في اختيار ممارسة ألكاف النشاط المدرسي تساعد المدرسة في التعرؼ عمى شخصياتيـ 

كالتي تبدك بكضكح في مكاقؼ النشاط المختمفة سكاء كاف ىذا النشاط ثقافيان أك اجتماعيان أك فنيان أك 

 .رياضيان 

إف ممارسة األنشطة المدرسية المختمفة تعد مف أىـ مجاالت استثمار كقت الفراغ كمف          

العكامؿ اليامة التي تسيـ في االرتقاء بالمستكل الفعمي كالصحي كالجسمي كالنفسي لمفرد، كما أف 

( 1986 دركيش كالحمامي،) مف األىمية بمكاف حيث يؤكد لبةكقت الفراغ خاصة بيف الط استثمار

بأف مستقبؿ أم مجتمع مف المجتمعات، يتكقؼ إلى حد كبير عمى كيفية قضاء أجيالو لساعات 

 .قالفراغ بطريقة بناءة تعكد عمى المجتمع بالفائدة المرجك

فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر النشاط الرياضي كسيمة مف كسائؿ التربية المتكازنة، فعف طريؽ        

ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة أثناء كقت الفراغ في ىذا العصر المميء بالتكتر بشتى 

الضغكط النفسية كالنشاط الفكرم المعقد كالحركة البدنية المحدكدة، جاءت نتائج العديد مف 

النفسية لممشكالت الدراسات لتؤكد بأف ممارسة النشاط الرياضي لو أثر إيجابي في التصدم 

 .(1990التكريتي كآخركف، )كاالجتماعية كالصحية 

كلمنشاط المدرسي الالصفي أىمية في مجاؿ إعداد الطالب مينيان كاكسابو خبرات اجتماعية         

  كتقدير، كتحفيزىـ عمى العمؿ المثمرباحتراـفي تككيف العالقات العامة كالتعامؿ مع الغير 

شباع ىكاياتيـ الفنية كاالجتماعية كالثقافية كالرياضية  المستمر . (1976مخضر، )المتكاصؿ كا 

 

عنصران خاصة الرحالت ا أنو ليس مف المغاالة اعتبار النشاط المدرسي ةعتقد الباحثتك        

 كالمعمميف لالشتراؾ معان في لبةأساسيان مف عناصر العممية التربكية كالتعميمية، فيك يجمب الط
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األنشطة المدرسية المتنكعة إلظيار مقدرتيـ الشخصية كمكاىبيـ بمحض إرادتيـ، كترتبط أساسان 

 كبذلؾ نخمؽ ركح االنسجاـ كالتقارب بيف المعمـ كالطالب، كيككف ،كالمعمميفلبة بميكؿ كرغبات الط

ًن مساعدان في حؿ الكثير مف الصعكبات التي تكاجو الطالب كمعممييـ في المدرسة  كأيضان ،عامالن

 .مساعدة المعمـ في دراسة نفسية كشخصية الطالب

كبار عمماء النفس كالتربية خطكرة كجكد ىكة تفصؿ بيف حياة الطالب داخؿ حـر يؤكد ك        

إذ المدرسة كحياتو خارجيا، إذ ال بد مف كجكد تناسؽ كانسجاـ في العالقات بيف المدرسة كالمجتمع 

 كىذا أمر ال مناص منو، كىذه المشاركة تأتي مف ،يأتي عطاء الطالب كمشاركتو منسجمة مع ذلؾ

. (1985اليدار، ). خالؿ إسياـ الطالب في مختمؼ النشاطات المدرسية

تحقؽ  (1981)النشاط المدرسي الالصفي كما يذكر جالؿ في  كمف ىنا فإف المشاركة         

كتحمؿ المسؤكلية كالعمؿ التعاكني بيف أفراد الجماعة، كالقيـ كالعادات لبة الكثير مف الفكائد لمط

الطيبة اإليجابية لممجتمع، كالحرية كاالعتماد عمى النفس، بتكجيو مف المعمـ أك المشرؼ عمى 

إف برامج النشاط المدرسي الالصفي تسيـ في  (1950)النشاط المدرسي، كما يضيؼ ذم يكنج 

 عمى األسمكب الديمقراطي في اشتراكيـ في إدارة المدرسة كتحمميـ المسؤكلية كتنمية لبةتعكيد الط

 .القيادة كتعدىـ لمحياة االجتماعية كاستخداـ أكقات الفراغ استخداما حكيمان 

 كظائؼ ترتبط ارتباطا كثيقان  خاصة الرحالت المدرسية ليالنشاط المدرسي        ترل الباحثة أف ا

يمر في حياتو بمراحؿ نمك متعددة، لكؿ منيا صفاتيا إذ  ، بمتطمبات مراحؿ النمك لمطالب

 .كمميزاتيا الجسمية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية الخاصة بيا

 لممناشط لبةكمف ىنا فإف ىناؾ العديد مف الكظائؼ التي تظير أثناء ممارسة الط         

كالتي حددت أىمية  (1991)كتؤكد، ندكة أبك ظبي عمى ذلؾ  (1994)المدرسية كما يشير شحاتو 

  :النشاط الالصفي في بعض األمكر منيا
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:  الكظيفة السيككلكجية لمنشاط- 1

 تنمية الميكؿ : تسيـ ممارسة المناشط المدرسية بتحقيؽ الكثير مف الكظائؼ النفسية مف أىميا     

 .كالمكاىب    

 :الكظيفة التربكية لمنشاط- 2

:  مف خالؿ ممارسة النشاط المدرسي، مجمكعة مف الصفات الجيدة مثؿلبةيكتسب الط        

النظافة كالنظاـ كاألمانة كاحتراـ اآلخريف كالحفاظ عمى الممكية العامة، كما تسيـ المناشط بدكر 

 إلى المدرسة كاالحتفاظ بيـ فترة طكيمة، تقمؿ مف غيابيـ عف المدرسة لبةكبير في جذب الط

كالمساعدة عمى تككيف صداقات جديدة، كحسف استغالؿ أكقات الفراغ، كتككيف عالقات طيبة مع 

 في إشباع بعض دكافعيـ االجتماعية، لبةالمعمميف، كيسيـ النشاط المدرسي الذم يمارسو الط

 .كالبحث كاالستقصاء كالتعبير عف النفس

فالطالب في أثناء ممارستو لمنشاط يشترؾ مع زمالئو في خبراتو كىك في بعض المناشط          

يحكؿ المكاد الخاـ إلى أشياء ذات قيمة كفائدة كيقـك بنشاط ىادؼ يتكصؿ مف ممارستو إلى نتائج 

 .مفيدة، كما يفصح عف نشاطو لغيره مف زمالئو

: الكظيفة االجتماعية لمنشاط- 3

 كما أنو يصقؿ لبةيقـك النشاط المدرسي الالصفي باكتشاؼ الميكؿ الحرفية كالمينية لمط          

خالؿ ممارسة النشاط المدرسي الالصفي مثؿ التمثيؿ، المكسيقى، الرياضة،   فمف،المكاىب العممية

   .طتظير ميكليـ كتنمك نتيجة تكجييات المشرفيف عمى المناش

كيسيـ النشاط المدرسي الالصفي في قياـ الصداقة كالكد ما بيف أفراد الجماعة التي           

تمارس نشاطان كاحدان كتحمؿ المسؤكلية، كالتعاكف كالثقة بالنفس، كاحتراـ األنظمة كالقكانيف كالتكفيؽ 
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 عمى لبةبيف صالح الفرد كالجماعة كتقدير القيمة العالية ألكقات الفراغ كاستثمارىا، كتدريب الط

 .ف إعداد الطالب لمحياة يقتضي أف يمارس الحياةإذ أ ،خدمة البيئة كالمساىمة في تطكيرىا

 :قتصادية لمنشاطإلالكظيفة ا- 4

النشاط المدرسي الالصفي أحد كسائؿ المؤسسة التعميمية الناجحة لمكشؼ عف المكاىب            

إتاحة في كيعتبر مف كسائؿ التكجيو الميني المتفؽ مع مككنات الشخصية كيسيـ  كالميكؿ،

 مما يساعد عمى رفع مستكل اإلنتاج إلى أعمى درجة ،ستقرار النفسيإلالفرد با الفرصة لشعكر

 . ممكنة

تيح ليـ التدّرب عمى إذ مقتصادية، إل التدريب عمى بعض الخدمات البةكما يتيح لمط           

 . المكاطنيف عميياأةالحركة التعاكنية كتنش  أعماؿ

 :الكظيفة العممية- 5

 بالمعمكمات العممية كفيميا لبةيتيح النشاط المدرسي الالصفي الكسط المالئـ لتزكيد الط           

 كمف ثـ اكتساب الميارات المطمكبة، كما أنو باكتشافو المكاىب لدل األفراد ،حقيقتيا عمى

  .(1999باطايع، )كتنميتيا كصقميا يفتح المجاؿ أماـ اإلبداع كاالبتكارات

كفي ضكء ىذه الكظائؼ التي تعتبر ركائز نمك الفرد صحيان كنفسيان كاجتماعيان كثقافيان           

ذا كاف ،كاقتصاديان تتضح األىمية لمنشاط المدرسي كقيمتو في تحقيؽ أىداؼ التربية كالتعميـ  كا 

ىدؼ التربية كالتعميـ بصفة عامة ىك خمؽ المكاطف المتكامؿ النمك كالشخصية، فإف أىداؼ 

األنشطة المدرسية تجسد ىذا اليدؼ العاـ مف خالؿ مجمكعة مف األىداؼ تحرص عممية النشاط 

  .تحقيقياعمى المدرسي 

إف النشاط المدرسي ليس مادة دراسية منفصمة عف المكاد الدراسية األخرل، انو يتخمؿ كؿ          

المكاد الدراسية، بؿ ىك جزء ميـ مف المنيج المدرسي، فاستخداـ مصطمح المنيج في التربية لو 

 فيك يستخدـ أحيانان بمعنى ضيؽ لمداللة عمى المقررات الدراسية التي يتعمميا ؛مدلكالت مختمفة
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الطالب داخؿ الصؼ كما يرتبط بذلؾ مف طرؽ تدريس، كما يستخدـ أحيانان لمداللة عمى الخبرات 

التعميمية المنبثقة عف المكاد الدراسية مضافان إلييا الخبرات التربكية التي تنمي إلى ما يطمؽ عميو 

كىناؾ استخداـ آخر أكثر اتساعان إذ يعني الحياة المدرسية لمطالب . بالنشاط المدرسي الالصفي

ق ؤفيك يتضمف باإلضافة إلى الدراسة المقررة في الصؼ، كالنشاط المدرسي الالصفي ما تيي

المدرسة مف خبرات تشرؼ عمييا المدرسة، كيتفؽ ىذا التعريؼ مع االتجاىات الحديثة في الفكر 

. التربكم التي تعتبر أف المنيج الدراسي يضـ كافة الخبرات التعميمية التي تشرؼ عمييا المدرسة

 .(1999باطايع،)خارجيا كأسكاء مر بيا الطالب داخؿ جدراف المدرسة 

بأف النشاط المدرسي الالصفي يشمؿ مجاالت متعددة ثقافية  (1979)كيرل بركات           

كاجتماعية كفنية كرياضية، عمى إف جميع مجاالت النشاط متداخمة كمتكاممة كيصعب الفصؿ 

بينيا، ألنيا تتناكؿ تككيف الطالب مف جميع جكانب شخصيتو كشخصية الطالب كحدة متكاممة ال 

. تقبؿ التجزئة

رل بأنو مجمكعة مف ت ةالباحث فإف كخالصة القكؿ عف النشاط المدرسي الالصفي          

 خارج الصؼ الدراسي كتحت لبةاألنشطة الثقافية كالفنية كاالجتماعية كالرياضية، يقـك بيا الط

، كتختمؼ المناشط باختالؼ المرحمة الدراسية  إشراؼ كتكجيو المدرسة أك المشرفيف عمى النشاط

. التي تمارس فييا عمى أساس لكؿ مرحمة تعميمية ليا أىدافيا المنكطة بيا

إف فمسفة النشاط المدرسي ترل إف المقررات الدراسية ال تكفي كحدىا لتككيف شخصية           

المدرسة في كانو ال يجب أف يقتصر دكر الطالب . الطالب كفاية مثمى لمعممية التربكية في المدرسة

نما يمـز أف يتفاعؿ مع ما يتعممو لخدمة البيئة كالمجتمع، كتقكـ عمى أساس  عمى تحصيؿ العمـ، كا 

ككف الفرد يكتسب خبراتو عف طريؽ الممارسة العممية كالتفكير في المشكالت المرتبطة بكاقع 

الحياة، كما إف خبرة الفرد مستمرة في النمك في اتساع كعمؽ بقدر ما تتاح لو الفرص مف الممارسة 

 :-العممية في المكاقؼ التي يمر بيا كفؽ ما يمي
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إف نمك الفرد يتـ عف طريؽ الخبرة الحسية كالحركية كالعقمية كالركحية في آف كاحد، فميس - 1

 .ىناؾ انفصاؿ بيف ىذه النكاحي ألنيا مككنات مترابطة في شخصية الفرد

إف قدرات الفرد كميكلو كاتجاىاتو العقمية تنتج مف التفاعؿ بيف مككناتو الحيكية كالجسمية كبيف - 2

. ما يكتسبو مف خبرات كتجارب نتيجة احتكاكو بالمكاقؼ العممية في الحياة

إف اكتساب المعرفة يأتي نتيجة التفكير في المشكالت الكاقعية كليس نتيجة التأمؿ العقمي - 3

كحده، كنشاط الفرد ىك االختيار العممي لقدراتو الفكرية مما يتطمب المزاكجة بيف الممارسة 

. كالفكر معان 

نما الخبرة المتكاممة- 4  ال تقتصر خبرات الفرد عمى ما يكتسبو مف معارؼ أك ميارات، كا 

 .(1999باطايع، )تتضمف أيضان ما يغرس في نفسو مف القيـ كاالتجاىات الخمقية كاالجتماعية

بأف المعرفة نتاج التفكير في المشكالت الحية المرتبطة بالكاقع، " جكف ديكل"كقد نادل           

فالنشاط كىك االختبار العممي لمفكر مصدر المعرفة، كتعني ىذه الفمسفة إف مكاقؼ التعميـ ينبغي 

 النشاط اليادؼ كتدعك المتعمـ إلى البحث عف حؿ كمكاصمة النشاط  تثيرأف تككف مكاقؼ مشكالت

ليذه الغاية، ذلؾ ىك األساس لحركة النشاط في التربية، أقاـ ديكل منيجو عمى حرؼ الطيي 

كالحياكة كالنجارة، باعتبار أنيا تحكم العالقات األساسية بيف اإلنساف كعالمو، فيي تشمؿ األنشطة 

الخاصة بالبحث عف الطعاـ كالحصكؿ عمى الممبس كالمأكل، كلتحقيؽ ىذا يحتاجكف إلى أنشطة 

عقمية كيدكية، فيذه األعماؿ تتطمب تشكيؿ المكاد كالعمؿ اليدكم، كمف ناحية أخرل تحتاج إلى 

(. 1973 ،رعبد النك)التخطيط كالمحاكلة كالتجريب 

إف فكرة النشاط المدرسي الالصفي كصكرىا التطبيقية ال تعتبر حديثة بؿ ىي قديمة قدـ            

كقد شيد القرف التاسع عشر كالقرف العشركف تطكرات كاضحة في أكجو النشاط . نشأة التعميـ نفسو

 داخؿ المنيج أك خارجو بجانب النشاط الذم يقكمكف بو مرتبطان لبةالمدرسي التي يمارسيا الط
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بالمكاد الدراسية أك مرتبطان بميكؿ كؿ طالب كرغباتو مثؿ التمثيؿ كالتمرينات الرياضية كالصحافة 

كالمناظرات كالتصكير كالرحالت، كىذه المناشط ليست كليدة العصر الحديث بؿ ترجع إلى اإلغريؽ 

غير  .كالركماف، فاأللعاب الرياضية كالمكسيقى كالمناظرات كانت جزء أساسيان مف المنيج الدراسي

إف أىمية ىذه المناشط قد تضاءلت بعد اإلغريؽ كالركماف كأصبحت غير ممثمة بالمنيج الدراسي 

 إليو اإللتفات المشاركة فيو أك عدـ لبةكغير مرتبطة بو، أم عمالن غير مطمكب يجكز لبعض الط

(. 1976 معكض،)رغـ أىميتو كعامؿ أساسي في العممية التربكية 

أصبحت كاقعاه تربكيان لو مفيكمو كأىدافو،  يتبيف لنا مما سبؽ أف األنشطة الطالبية          

 المناىج يعتبركنو عنصران أساسيان مف عناصر مصممككمحدداتو كأسس تنظيمو كاختياره، كأصبح 

المنيج، يعمؿ في عالقات تبادلية كتفاعمية في ذات الكقت مع العناصر األخرل لممنيج، كعرفو كؿ 

حسب مفيكمو لو، كلكف ىذه المفاىيـ تمتقي في المفيكـ األحدث لممنياج الذم يجعؿ الخط 

فالنشاط المكجو  .الفاصؿ، بيف النشاط المنيجي كالنشاط خارج المنياج خطان غامقان ال يكاد يبيف

خارج الفصؿ مجاؿ تربكم ال يقؿ أىمية عف الدركس في الفصؿ إذ يعبر فيو التالميذ عف ميكليـ 

فأصبح ال بد .  كاقعيتيـ كما يتعممكف ميارات كصفات يصعب تعمميا في الفصؿةكحاجاتيـ كأثار

لمنشاط مف أىداؼ، كمضمكف، كمحددات كخطة تضعيا كؿ مدرسة حسب ظركفيا كالتسييالت 

المكجكدة، فميست األنشطة مجرد تغطية لمكقؼ أك إثبات الذات، أك لمتعبير عف مدل التمكف 

 .كالكعي بمبادئ التربية المتقدمة

 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

في معرفة أثر الزيارات الميدانية في مستكل التحصيؿ لدل طالبات الصؼ مشكمة الدراسة   تناكلت 

كقد انبثقت مشكمة الدراسة مف خالؿ عمؿ الباحثة في .الخامس األساسي في مادة االجتماعيات

تدريس مادة االجتماعيات لممرحمة األساسية، كشعكرىا بأىمية القياـ بالزيارات الميدانية في تدريس 
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االجتماعيات، حيث الحظت الباحثة كمف خالؿ عمميا كمدرسة لمادة االجتماعيات، أف الطالبات 

يعانكف مف تزكيدىـ بالكـ اليائؿ مف المعمكمات كتخزينيا دكف االىتماـ بتفصيؿ ىذه المعمكمات 

. كربطيا بالبيئة كمتطمبات الحياة كاىماؿ حاجات الفرد كقدراتو

.  مف خالؿ اتباعيا اسمكب الرحالت كالزيارات الميدانية" كما الحظت الباحثة أيضا

لمطالبات، يثير " في جك المدرسة فتجعمو محببا" مرغكبا" أف الرحالت كالزيارات الميدانية تحقؽ تغيرا

كما يتعكدف عمى النظاـ . فييف الميؿ إلى االطالع كاالكتشاؼ كالبحث كالمالحظة كالنقد كالربط

. كالصبر كالتعاكف

كمف ىنا فإف ىذه الدراسة ىدفت إلى معرفة أثر الزيارات الميدانية في مستكل التحصيؿ لدل 

. طالبات الصؼ الخامس األساسي في مادة االجتماعيات

 :تمثمت المشكمة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي

طالبات الصف الخامس األساسي في المستوى التحصيمي لدى في أثر الزيارات الميدانية ما "

؟  "مادة االجتماعيات

 :كعف ىذا السؤاؿ الرئيس تفرعت األسئمة التالية

 المفاىيـ في مادة ستيعابافي بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة ىؿ ىناؾ فركؽ  -1

؟ االجتماعيات

؟ ميارة تحديد المكقعفي بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة ىؿ ىناؾ فركؽ  -2

؟ ميارة رسـ الخرائطفي بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة ىؿ ىناؾ فركؽ - 3    

 معرفة استخداـ األطمس بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة فيىؿ ىناؾ فركؽ  -4

 المدرسي ؟

ر بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في تحميؿ المظاهىؿ ىناؾ فركؽ  -5
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    ؟  االجتماعية   

 مجاؿ تحميؿ المظاىر بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة فيىؿ ىناؾ فركؽ -6   

؟  (التضاريس  )الطبيعية 

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في معرفة المحاصيؿ الزراعية ىؿ ىناؾ فركؽ -7   

؟ كالصناعية في فمسطيف

 في معرفة المدف الفمسطينية ؟ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطةىؿ ىناؾ فركؽ -8   

 مجاؿ معرفة األماكف  بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة فيىؿ ىناؾ فركؽ -9   

        الدينية كالتاريخية ؟

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

: فروض الدراسة

 :كلإلجابة عف األسئمة السابقة حاكلت الدراسة فحص الفرضيات التالية       
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في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 1

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ استيعاب المفاىيـ

  في متكسطات تحصيؿ( = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 2

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ تحديد المكقع

في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 3

. مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ رسـ الخرائط

في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  4

.  استخداـ األطمس المدرسيمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ

في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 5

. المظاىر االجتماعيةمعرفة مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ 

في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 6

. (التضاريس  ) مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ تحميؿ المظاىر الطبيعية

في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 7

 .مجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مجاؿ معرفة الزراعية كالصناعية في فمسطيف

في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 8

.  في مجاؿ معرفة المدف الفمسطينية مجمكعتيف التجريبية كالضابطة

في متكسطات تحصيؿ (  = 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل - 9

 . في مجاؿ معرفة األماكف الدينية كالتاريخية مجمكعتيف التجريبية كالضابطة

:  أىداف الدراسة

  الكشؼ عف إلىىذه الدراسةىدفت 



  37  

طالبات الصف الخامس األساسي المستوى التحصيمي لدى في أثر الزيارات الميدانية 

المكقع،  كذلؾ مف مجمكعة مف المجاالت ىي رسـ الخرائط، تحديد في مادة االجتماعيات

استخداـ األطمس، معرفة المدف، تحميؿ المظاىر الطبيعية، المظاىر االجتماعية، معرفة الزراعة 

 .كالصناعة، معرفة األماكف الدينية كالتاريخية

حيث أف الكشؼ عنيا مف شأنو أف يساعد في كضع حمكؿ مناسبة تسيـ في تطكير كاقع          

عداده إعدادان سميمان أة ىذه األنشطة لما ليا مف أىمية تربكية في تنش   .الجيؿ كا 

 

: أىمية الدراسة

: في ما يمي  الباحثة مف كجية نظر,دراسة اؿقأىمية ىذتكمف            

تركيزىا كاىتماميا في معرفة الفركؽ بيف الدراسة عف طريؽ الرحالت كالزيارات الميدانية كتطبيؽ 

لممادة الدراسية كبيف دراسة المادة بالطريقة التقميدية في داخؿ غرفة الصؼ فقط لدل طالبات 

الصؼ الخامس األساسي، حيث تكشؼ ىذه الدراسة عف تمؾ الفركؽ، كتحدد بالتالي مدل أىمية 

الرحالت كالزيارات الميدانية، إذ أف المرحمة األساسية ىي أكلى المراحؿ الدراسية التي تعيشيا 

الطالبة كالصؼ الخامس األساسي ىك جزء مف ىذه المرحمة الدراسية، حيث تبدأ مف خالؿ ىذه 

بالشعكب " المرحمة الدراسية عممية تكعية الطالبة كمعرفتيا ببالدىا ككطنيا فمسطيف كمعرفتيا أيضا

. التي حكمت بالدنا عمى أرض الكاقع كتنمية كالءىا كانتماءىا لكطنيا العزيز

المكانية البدء في تعزيز " كلذلؾ فإف إجراء الدراسة عمى الطالبات في ىذه المرحمة يكفر فرصا

قبؿ كصكؿ " الرحالت كالزيارات الميدانية لدييف بحيث تككف ىذه المرحمة أكثر سيكلة كأجدل نفعا

. الطالبة إلى المراحؿ الدراسية العميا كالمرحمة الجامعية
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كتأمؿ الباحثة أف تساعد ىذه الدراسة المعمميف كيخاصة معممي االجتماعيات كالتربكييف كمصممي 

المناىج الدراسية، في التعرؼ إلى أىمية الرحالت كالزيارات الميدانية كنشاط مرافؽ لممنياج، كأف 

عف أثر الرحالت كالزيارات الميدانية في تدريس االجتماعيات في تنمية "تكشؼ الدراسة أيضا

كتعزيز كحب الطالبة بكطنيا كتمسكيا بو، كبالتالي إمكانية اعتماد ىذا االسمكب في تدريس 

 . االجتماعيات، كتدريب المعمميف عمى استخدامو كتكظيفو في العممية التعميمية

 

: محددات الدراسة

. اقتصرت ىذه الدراسة عمى مدرسة شميدت لمبنات في محافظة القدس- 

. اقتصرت ىذه الدراسة عمى طالبات الصؼ الخامس األساسي فقط- 

. اقتصرت ىذه الدراسة عمى الطالبات االناث فقط- 

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الفترة الزمنية التي أجريت فييا كىي الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي - 

. ـ 2003/ ـ 2002

تـ اختيار مدرسة شميدت لمبنات كعينة عشكائية، كتـ اختيار أفراد العينة في المدرسة بالطريقة 

. العشكائية العنقكدية

أداة الدراسة المستخدمة لمعرفة أثر الزيارات الميدانية في المستكل التحصيمي لدل طالبات الصؼ 

 .الخامس األساسي في مادة االجتماعيات ىي اختبار التحصيؿ التي عدتو الباحثة لذلؾ

 :تعريف مصطمحات الدراسة

:  ألغراض الدراسة الحالية يككف لممصطمحات الكاردة، المعاني المحددة التالية       

. ىي األساليب التي يتبعيا المدرس في تكصيؿ المعمكمات في اذىاف الطمبة: طريقة التدريس
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(. 1989)في خكالدة  (الجمبالطي،كالتكانسي )

 

ىي طريقة يتحمؿ فييا المعمـ مسؤكلية كبيرة اليصاؿ المعرفة إلى الطمبة كالزاميـ :الطريقة التقميدية

كيتمثؿ دكر الطمبة بشكؿ رئيس في االصغاء كالتمخيص عف السبكرة كتكرار المعمكمات، . بحفظيا

 )كطرح بعض األسئمة مف كقت آلخر، كال يكفر ليـ المعمـ ممارسة النشاطات الذاتية اال ما ندر

(. 1983مييد،

 

ىك ما يتككف لدل الطالب بعد دراسة كحدة في مادة التربية الكطنية لمصؼ الخامس : التحصيؿ

األساسي بحيث يصبح قادران عمى تحديد المفاىيـ كالمصطمحات التي تتضمنتيا الكحدة، ككذلؾ 

تكضيح معانييا كادراكيا بكضكح، كييقاس بالعالمة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار 

( .  1989)التحصيمي المعّد لذلؾ خكالدة 

 

ىي مرحمة التعميـ اإللزامي كتشمؿ بدءان مف الصؼ األكؿ األساسي كحتى نياية : المرحمة األساسية

 (. 1998صكقار، )الصؼ العاشر األساسي

 

 ىك كؿ حركة فردية أك جماعية مف شأنيا صرؼ الطالب فيما يؤدم بو إلى عائد تربكّم :النشاط

 (.1998صكقار،)
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  ىك نشاط تعميمي فعمي ال تحكمو المقررات الدراسية ذات الطابع:لتربكية الالصفيةاالنشاطات 

الرسمي، يتـ أك يمارس خارج الفصؿ، كعنصر االختيار في الخبرات التي يكتسبيا الطمبة منو غالبان 

 .(2000سالـ، )ما يككف أكبر منو في الخبرات التي يكتسبيا مف المتعمـ داخؿ الفصؿ

 تمؾ البرامج التي تضعيا أك تنظميا األجيزة التربكية لتككف متكاممة في :األنشطة الطالبية 

الدراسية أك باكتساب خبرة أك ميارة ، أك اتجاه عممي أك عممي ، داخؿ الفصؿ أك خارجو ، أثناء 

(.  1993أبك رضكاف، )اليـك الدراسي ، أك بعد انتياء الدراسة 

 

يقصد بيا البرامج التي تنفذ بإشراؼ كتكجيو المدرس كالتي تتناكؿ كؿ : النشاطات المرافقة لممنياج 

ما يتصؿ بالحياة المدرسية، كنشاطاتيا المختمفة ذات االرتباط بالمكاد الدراسية، أك الجكانب 

ذات االىتمامات الخاصة بالنكاحي  (الجماعات كالجمعيات  )االجتماعية كالبيئية، أك األندية 

العممية، أك العممية، أك المكسيقية أك المسرحية، أك الرياضية، كالتي تشكؿ في تداخميا كتكامميا 

نشاطات  )المكقؼ التعميمي بغض النظر عف مسميات تمؾ النشاطات سكاء أكانت تمؾ المسميات 

منيجية، نشاطات المنيجية، نشاطات صفية، نشاطات ال صفية، نشاطات تعميمية، نشاطات 

ألف جميع برامج النشاطات تعطي فرصان  (مصاحبة لممنياج، نشاطات مدرسية، نشاطات تربكية

ثارة دافعيتيـ نحك تحقيؽ األىداؼ التربكية مف جية، كىي تدعـ المنياج  لمطالب الغناء ميكليـ كا 

أبك  )المدرسي مف جية أخرل، كمف ىنا أتت تسمية ىذه النشاطات بالنشاطات المرافقة لممنياج

 (. 1993ىالؿ،
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األنشطة غير الصفية أك الالصفية بأنيا ذلؾ الجزء مف المنيج : النشاط المدرسي الالصفي

مثؿ  (أم ضمف البرنامج الدراسي العادم )الكمي يتضمف خبرات ال تقدـ عادة في الصؼ الدراسي 

 (.1999باطايع،)المخيمات كالرحالت كالمجالس الطالبية 

ىي مجمكعة النظـ الطبيعية كاالجتماعية التي يعيش بيا اإلنساف كالكائنات األخرل التي : البيئة 

(. 1995الشناؽ،)يستمدكف منيا زادىـ، كيؤدكف فييا نشاطيـ 

 

يقـك بتنظيميا كاالعداد إلييا . عبارة عف تخطيط منظـ لزيارة ىادفة خارج المدرسة: الرحمة التعميمية

كيمكف أف تككف .كقد تستغرؽ يكمان أك بعض يكـ أك عدة أياـ. معمـ المادة باالشتراؾ مع طالبو

الرحمة لزيارة مؤسسة، أك مكاف تاريخي، أك سد مف السدكد، أك منطقة مف المناطؽ تشتير بمعالـ 

(. 1989عبيدات،)جغرافية أك بشرية، أك ما شابو ذلؾ 

 

ىي طريقة يتحمؿ فييا المعمـ مسؤكلية كبيرة اليصاؿ المعرفة إلى التالميذ : الطريقة التقميدية

كيتمثؿ دكر الطمبة بشكؿ رئيس في االصغاء كالتمخيص عف السبكرة كتكرار . كالزاميـ بحفظيا

المعمكمات، كطرح بعض األسئمة مف كقت آلخر، كال يكفر ليـ المعمـ ممارسة النشاطات الذاتية إال 

(. 1983مييد، )ما ندر

 
 

 
 

 

 

 

 



  42  

الفصــل الثــاني 

 الخمفية النظرية والدراسات السابقة

 
 

: ىي  يشتمل ىذا الفصل أربعة أقسام 

: الخمفية النظرية 

: (رحالت تعميمية )الزيارات الميدانية: أواًل 

 مقدمـــة              

 شروط الرحمة التعميمية - أ

 األىداف العامة لمرحمة التعميمية-        ب

 

 .المعايير التي يمكن استخداميا في اختيار مواقع الزيارات والرحالت التعميمية-         ت

 
 

      :مفيوم األنشطة التربوية: ثانياً 
 
 

األدب التربوي المتعمق بالنشاطات التربوية : ثالثًا 

 

الدراسات السابقة المتعمقة بالنشاطات التربوية -  رابعًا 

الدراسات العربية  -   أ 
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 الدراسات األجنبية-   ب

 

: الخمفية النظرية

: (رحالت تعميمية )الزيارات الميدانية : أوالً 

 
 

مقدمـــة 
  

         
تعتبر الرحالت المدرسية مظيران ىامان مف مظاىر النشاط المدرسي، ففييا ينطمؽ الطمبة مف بيف 

كاالعتقاد السائد اآلف أف المدارس الحديثة ال غنى ليا عف .جدراف الغرؼ الصفية إلى عالـ أرحب
اف الرحالت .  الرحالت التعميمية فيي ضركرة الزمة في جميع مراحؿ التعميـ كلجميع مكاد الدراسة

ككذلؾ تعتبر الرحالت كسيمة ناجحة مف .المدرسية تككف أكثر نفعان اف أحسف تخطيطيا كتنفيذىا
كسائؿ التعميـ اذ يكتسب الطمبة مف خالليا الخبرات النافعة باإلضافة إلى أنيا تخمؽ فييـ حكافز 
عديدة يتعذر تكفيرىا ليـ داخؿ الصفكؼ الدراسية كتحقؽ الرحالت كالزيارات تغيران مرغكبان في جك 
المدرسة فتجعمو محببان لمطمبة، يثير فييـ الميؿ إلى االطالع كاالكتشاؼ كالبحث كالمالحظة كالنقد 

كفي الرحالت تنطمؽ الطاقات العقمية، كيقترب .كما تعكدىـ عمى النظاـ كالصبر كالتعاكف. كالربط
 .الطمبة مف مدرسيـ أكثر، مما يساعد عمى تفيـ نفسياتيـ كامكانية معاكنتيـ عمى حؿ مشاكميـ

كتتضمف الرحالت المدرسية أيضان زيارة المتاحؼ كالمصانع كالمرافؽ العامة كاألماكف األثرية 
كالمنتزىات كالمشاريع الصناعية كالزراعية، كفمسطيف زاخرة بمعالميا األثرية كالدينية، كغنية 
بمظاىرىا الطبيعية المتنكعة، كالرحالت عمى نكعيف، رحالت السير عمى األقداـ كالتي تحقؽ 

باالضافة إلى األىداؼ العامة مف الرحالت تنمية المياقة البدنية كالصحية، كالتمتع بجماؿ الطبيعة 
كالرحالت التي تستعمؿ فييا .كتنمية قدرات الطمبة في التفكير كحؿ مشكالتيـ بأساليب عممية

دليؿ النشاطات  )كسائط النقؿ تككف اما داخمية لمدة يـك كاحد أك أكثر أك رحالت خارجية 
( . 1991التربكية،
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 :شروط الرحمة التعميمية - أ

 
أف تككف الرحمة ذات أىداؼ تعميمية إذ كثيران مف الرحالت ما تنطبع بالطابع الترفييي دكف - 1

االىتماـ بأغراضيا التعميمية، فتنحرؼ الرحمة عف غرضيا األساسي، كتصبح مجاالن لمترفيو، 
كالتفاخر بإحضار الكجبات الغذائية الدسمة، بدالن مف أف تثرم المنياج المدرسي كتحقؽ األىداؼ 

. التي تعذر تحقيقيا داخؿ غرفة الصؼ
كليس معنى ذلؾ أال يتخمؿ الرحمة نكع مف أنكاع الترفيو الممتـز بالقكاعد االخالقية، كانما يفترض 

. أال يطغى ىذا الجانب اليدؼ التعميمي الذم صممت الرحمة أساسان مف أجمو
 
أف يتـ تنفيذ الرحمة كفؽ تخطيط مدركس كمنظـ يشترؾ في إعداده الطمبة تحت إشراؼ - 2

. المعممة
 
. أف تمكف الرحمة مف اكتساب خبرات جديدة لمطمبة يصعب عمييـ الحصكؿ عمييا بدكف الرحمة- 3
 
أف تككف الرحمة ذات صمة بالمنياج المدرسي، كمكممة لمدركس اليكمية، كالنشاط التعميمي - 4

(.             1989عبيدات،)                                       
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: األىداف العامة لمرحمة التعميمية - ب

 تيدؼ الرحالت المدرسية باعتبارىا نشاطان تربكيان يساىـ في نمك خبرات الطالب كقدراتو في 
: االتجاىات التربكية المرغكبة إلى تحقيؽ غايات عدة منيا

 
 : ترسيخ أبعاد معينة نذكر منيا -1

            البعد الثقافي، البعد العممي، البعد التاريخي، البعد االقتصادم، البعد االجتماعي، البعد 
. (السير عمى األقداـ  )           الجسدم

ترجمة الرحمة المدرسية إلى سمكؾ عممي تطبيقي لترجمة المنياج عمميان بالتدكيف  -2
عداد البحكث كالتقارير المدعمة بالصكر كالنماذج الحسية كالعينية  كالمالحظات كا 

(. 1998عابد،)كتشجيع إقامة الزكايا كالمعارض الخاصة
 .تبعد الطالب عف الجك الركتيني الذم يعيشكنو في المدرسة -3

تنمي عند الطمبة اإلحساس بالمسؤكلية، كتحمؿ المشاؽ، كتكلد عنده ركح التعاكف  -4
 .كالعمؿ مع غيره

تشكؿ إطاران تطبيقيان لمدركس النظرية في المدرسة، حيث تجمع الرحمة بيف النظرية  -5
كالتطبيؽ العممي، كمما يترؾ في نفكس الطمبة أثران يستمر مدة طكيمة مف الزمف دكف 

 .أف يمحى
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تنمي عند الطمبة االعتزاز بالكطف كباإلنجازات التي قاـ بيا اسالفيـ، مف خالؿ  -6
فرحمة إلى مدينة أريحا كمشاىدة قصر ىشاـ بف عبد الممؾ، يجعؿ . مشاىدتيـ ليا

 .الطمبة يسترجعكف كثيران مف المعمكمات التي درسكىا عف اآلثار األمكية

إذ يتعذر عميو اكتشافو في غرفة . يستطيع المعمـ أف يكتشؼ السمكؾ الحقيقي لمطالب -7
إذ كثيران ما يخفي الطالب سمككو الحقيقي كراء التزامو بأنظمة، كقكانيف . الصؼ
 .المدرسة

يستطيع المعمـ أف يكتشؼ كثيران مف مكاىب طالبو، كالتي يصعب عميو اكتشافيا  -8
فقد يكتشؼ بأحدىـ القدرة عمى الغناء، أك التمثيؿ، أك التصكير، . داخؿ غرفة الصؼ

 .أك ميارة قيادة اآلخريف، فيسعى إلى تنميتيا كتعزيزىا

حيث يستطيع مشاىدة الظكاىر الطبيعية، . تنمي قدرة الطالب عمى المالحظة -9
كاالجتماعية، كاالقتصادية عف كثب، كتدربو عمى جمع المعمكمات مف مصادرىا 

(. 1989عبيدات،)األصمية
             

 

 :المعايير التي يمكن استخداميا في اختيار مواقع الزيارات والرحالت التعميمية - ت

 

: بعض المعايير التي يمكف استخداميا في اختيار مكاقع الزيارات كالرحالت

 

. أف يككف المكقع ذا صمة بالمكضكع الذم يدرسو الطمبة -1

 .أال تككف مف الزيارات التي يمكف أف يقكـ بيا الطمبة مع أسرىـ أك كأفراد -2

 .مناسبة المكقع إذا أخذنا في االعتبار الزمف كالمجيكد كتكمفة الرحمة -3

 .أف يككف بالمكقع أشياء جديدة عمى الطمبة كميمة بالنسبة ليـ -4

إذا لـ يكف ىناؾ مرشد، فيؿ يستطيع المدرس أك أم شخص آخر القياـ بدكر   -5

 (.1984جبر،عمي،)    المرشد؟ 
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      :مفيوم األنشطة التربوية: ثانياً 

فقد قاـ أنصار التربية .         تناكؿ الباحثكف مفاىيـ النشاط التربكم بالبحث كالدراسة كالتعريؼ

مجمكعة مف الفعاليات المكجية "بتعريؼ النشاط التربكم بأنو  (1998في صكقار، )الحديثة 

مكاناتو  كالمنظمة يمارسيا الطالب خارج الصؼ سكاء داخؿ المدرسة أك خارجيا الستغالؿ طاقاتو كا 

شباع رغباتو كميكلو كتنمية إبداعو " . كا 
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ىي كسائؿ : "المناشط المدرسّية غير الصفّية بقكليا (1998في صكقار، )        كعرفت الخياط 

فعالة تتمـ المنيج كتعزز تعممو بما فييا مف تطبيؽ كممارسة كتشكيؽ يحرؾ الدكافع كينمي القدرات 

". كالميارات في مكاقؼ شبيية بمكاقؼ الحياة

:  النشاط المدرسي (1992في النبتيني، )        كما تعرؼ دائرة المعارؼ األمريكية 

بأنو يتمثؿ في البرامج التي تنفذ بإشراؼ كتكجيو المدرسة، كالتي تتناكؿ كؿ ما يتعمؽ بالحياة "

ذات االىتمامات  (الجماعات كالجمعيات كالفرؽ)المدرسية، كأنشطتيا المختمفة، كالبيئية، أك األندية

". الخاصة بالنكاحي العممية،أكالعممية،أكالرياضية المكسيقية،أكالمسرحية،أكالمطبكعات المدرسية

بأنو كؿ ما يقـك بو "النشاط اإلضافي عمى المنيج  (1992في النبتيني، )        كما عرفو سمعاف 

كىك نشاط يخضع الدارة المدرسة، كيرتبط بمنيج المكاد الدراسية . الطمبة مف أعماؿ خارج صفكفيـ

المنفصمة المنظمة تنظيمان منطقيان بينما يعرؼ النشاط المصاحب لممنيج بأنو الخبرات التي يمارسيا 

الطمبة خارج الصفكؼ الدراسيةن كىي خبرات ال تقؿ أىمية عف الخبرات التي تقدميا المدرسة داخؿ 

  0"الفصكؿ الدراسية

بأنو : "عمى مصطمح النشاط المدرسي، كيعرفو  (1992في النبتيني، )        كيطمؽ المقاني 

". الجيد العقمي أك البدني الذم يبذلو المتعمـ مف أجؿ بمكغ ىدؼ ما

 

: النشاط االضافي عمى المنيج عمى أنو (1993في أبك ىالؿ، )        كعرؼ سمعاف كآخركف  

كؿ ما يقكـ بو الطمبة مف أعماؿ خارج فصكليـ، كىك نشاط يخضع الدارة المدرسة، كيرتبط بمنيج "

الخبرات : "كما عرفكا النشاط المصاحب لممنيج عمى أنو. المكاد الدراسية المنفصمة المنظمة تنظيما

التي يمارسيا الطمبة خارج الصفكؼ الدراسية، كىي خبرات ال تقؿ في مساىمتيا العممية كالتربكية 

." عف الخبرات التي تقدميا المدرسة داخؿ الفصكؿ



  49  

بأنو حصيمة متداخمة كمتكاممة : "النشاط التعميمي (1993في أبك ىالؿ، )        كماعرفت ككجؾ 

" . مف المتغيرات التي تشكؿ في تداخميا كتكامميا المكقؼ التعميمي

النشاط الذم : "النشاط غير الصفي بأنو (1993في أبك ىالؿ، )        كعرؼ خاطر كشحاتو 

." يمارسو الطمبة خارج الفصؿ كضمف الخطة الدراسية داخؿ المدرسة 

جماعة النشاط المدرسي بأنيا  (1984)        كما عرؼ سميث المشار اليو في خاطر كشحاتو 

كحدة اجتماعية تتككف مف عدد مف الطمبة يتفاعؿ بعضيـ مع البعض اآلخر، كيؤمنكف بمجمكعة "

".  اعتمادان متبادالن  مشتركة مف القيـ، كيعتمد بعضيـ عمى بعض

أنو يعد كسيمة كحافزان "عمى  (1985)        كما يعرفو القامكس التربكم المشار اليو في العمي 

الثراء المنياج كاضفاء الحيكية عميو ، كذلؾ عف طريؽ تعامؿ المتعمميف مع البيئة كادراكيـ 

لمككناتيا المختمفة مف طبيعية الى مصادر إنسانية كمادية، بيدؼ اكتسابيـ الخبرات األكلية التي 

. تؤدم الى تنمية معارفيـ كقيميـ كاتجاىاتيـ بطريقة مباشرة 

 

        

 

 

 

: النشاط التربكم (1991)  كيعرؼ دليؿ النشاطات التربكية في األردف

في البرنامج التعميمي   بأنو تمؾ البرامج التي تضعيا أك تنظميا األجيزة التربكية لتككف متكاممة"

تمقائي، بحيث تحقؽ أىدافان تربكية معينة،  كالتي يقبؿ عمييا الطمبة برغبة، كيزاكلكنيا بشكؽ كميؿ

المكاد الدراسية ، أك باكتساب خبرة أك ميارة أك باتجاه عممي أك  سكاء ارتبطت ىذه األىداؼ بتعميـ
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الصؼ أك خارجو أثناء اليـك الدراسي أك بعد انتياء الدراسة، عمى أف يؤدم ذلؾ الى  عممي داخؿ

". المرغكبة نمك في خبرة الطالب كتنمية ىكاياتو كقدراتو في االتجاىات التربكية

        النشاطات التربكية بمفيكميا المتعدد كالشامؿ ال تقتصر عمى حدكد الصؼ، كداخؿ 

المدرسة، فيي أكسع مف ذلؾ بكثير، اذ أنيا تتضمف كؿ الخبرات التي يمر بيا الطالب في 

كلكف المدرسة تمثؿ . المدرسة، كالساحة، كالممعب، كالجمعية، كالنادم، كاألسرة، كالشارع كالمنزؿ

المكاف الذم تتـ فيو أرقى ألكاف ىذه النشاطات تنظيمان، كخبرةن، ألف ذلؾ يتـ عف طريؽ معمميف 

 .مؤىميف لإلشراؼ عمى ىذه األنشطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: األدب التربوي المتعمق بالنشاطات التربوية : ثالثاً 
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       ترتبط فمسفة األنشطة التربكية، بالفمسفة التقدمية الحديثة في التربية، كالتي تؤمف بأف 

اإلنساف يعيش في مجتمع دائـ التغير، كبأف نّمكه يتـ نتيجة التفاعؿ بينو كبيف البيئة التي يعيش 

فييا، كاف خبراتو التي يكتسبيا في مراحؿ نمكه المختمفة تتككف بطريقة متكاممة في النكاحي 

الجسمية، كالعقمية، كاالجتماعية، كاالنفعالية عف طريؽ ما يقـك بو مف أنشطة جسمية كعقمية 

. مختمفة

       كيقصد بالنشاط التربكم، تمؾ البرامج التي تضعيا أك تنظميا األجيزة التربكية لتككف 

متكاممة في البرنامج التعميمي كالتي يقبؿ عمييا الطمبة برغبة، كيزاكلكنيا بشكؽ كميؿ تمقائي، بحيث 

تحقؽ أىدافان تربكية معينة، سكاء ارتبطت ىذه األىداؼ بتعميـ المكاد الدراسية، أك اكتساب خبرة أك 

ميارة أك اتجاه عممي أك عممي داخؿ الصؼ أك خارجو أثناء اليـك الدراسي أك بعد انتياء الدراسة، 

عمى أف يؤدم ذلؾ الى نمك في خبرة الطالب كتنمية ىكاياتو كقدراتو في االتجاىات التربكية 

( . 1991دليؿ النشاطات التربكية،  ). المرغكبة

      كتتقدـ األمـ في سّمـ الحضارة اإلنسانية بقدر نشاط أفرادىا كسعييـ الحثيث نحك اإلبداع 

كال يككف اإلبداع أصيالن كخالقان ما لـ يتكافؽ النشاط مع ميكؿ الفرد كيشبع رغباتو كمكاىبو . كالبناء

كقد كانت التربية القديمة التقميدية ال تدرج مثؿ ىذه .كىذا ما حدا بالمربيف الى إلحاؽ النشاط بالتربية

النشاطات في برامجيا مما كاف يدفع الناشئة الى ممارسة نشاطاتيـ في مجاالت منفصمة عف 

المدرسة، ككاف ىذا االنفصاؿ يسّبب عند الطمبة حيرة بسبب العجز عف المالءمة بيف دركسيـ 

ككانت العناية في المناىج التقميدية تتركز حكؿ المادة الدراسية عمى .المدرسّية كأنشطتيـ الخارجية

إال أف رجاؿ التربية الحديثة يركف أف المنيج نظاـ يتككف مف مجمكعة مف . أنيا كسيمة كغاية

األجزاء أك المككنات التي ترتبط فيما بينيا ارتباطان عضكيان كثيقان يؤثر كؿ منيا في غيره كيتأثر 
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المقررات الدراسية كالكتب كالمراجع كالكسائؿ التعميمية كالمناشط : "أما مككنات ىذا النظاـ فيي.بو

كاالمتحانات كالطرائؽ كالمباني كالمعدات كىذه كميا متكاممة، بحيث أضحى المنيج حصيمة تفاعؿ 

عضكم مستمر لمجمكعة متشابكة مف العكامؿ، تشمؿ المجتمع بثقافتو كفمسفتو كمشكالتو كالمتعّمـ 

مف حيث النظر الى طبيعتو كفيـ خصائص نمكه كأساليب تعممو كالعصر الذم يحيا فيو كيتفاعؿ 

معو قد جعمت التربية الحديثة مف المتعمـ محكرالعممية التربكية داخؿ المدرسة كخارجيا ،مراعية 

خصائص المتعمميف، ساعية ألف يتعّمـ الطالب بجيكدىـ الخاصة تحركيـ دكافع معرفية بتكجيو 

كقد رأل أنصار التربية ".مف المدارس بغية إتاحة الفرصة إلكساب المعارؼ كالسمككيات ذاتيا

أف تحقيؽ نمك أفضؿ لمطمبة يصعب أف يتـ داخؿ المدرسة في ضكء األساليب : "الحديثة

كاإلمكانات المادية كالزمنية المتاحة ليا كال سيما أف العصر الحديث قد فرض عمى المدرسة ميامان 

تنكء بيا، لذلؾ، كاف مف الضركرم اعتماد المناشط التربكّية التماـ دكر المدرسة في إعداد الطالب 

كفي أكائؿ ىذا القرف أدخؿ النشاط الى المدارس في الكاليات المتحدة بيدؼ ".لمحياة اعدادان مناسبان 

محاربة الممؿ الذم يصيب التالميذ مف جراء الدراسة النظرية الجافة، كلمعناية باألجساـ كتحقيؽ 

كشاع ىذا المفيـك في " نشاط خارج المنيج"كأطمؽ عمى  ىذا النكع مف النشاط اسـ . المياقة البدنية

. كثير مف أنحاء العالـ، كاتسع مجاؿ النشاط ليضـّ مناشط مختمفة كالجمعيات كالنكادم كالجماعات

كصارت لو أىداؼ ثقافية كاجتماعية كنفسّية كركحّية باإلضافة الى األىداؼ المتعمقة بتنمية الجسـ 

(. 1998صكقار، )

 الى أف فكرة النشاطات ليست كليدة العصر الحديث ، بؿ ىي   (1993)        يشير أبك ىالؿ 

فقد انتشرت أياـ االغريؽ كالركماف الدراما كالمكسيقى كالمناظرة .قديمة قدـ نشأة التعمـ نفسو 

 .كالرياضة البدنية 

 :وقد مرت النشاطات بأربع مراحل
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: المرحمة األولى 

         تجاىمت النشاطات، إذ كاف عدد النشاطات قميؿ كتتـ دكف تدخؿ مف المدرسة كدكف 

اتصاؿ بأىدافيا إذ كاف اىتماـ المعمميف مقتصران عمى المكاد الدراسية دكف االلتفات إلى األمكر 

. األخرل

 : المرحمة الثانية

معارضة النشاطات مف قبؿ إدارة المدرسة، إذ ازداد عددىا كطغت عمى كقت الطمبة        

كىددت الجك األكاديمي، إذ كانت تشكؿ تحديان لممكاد األكاديمية كاعتبرت أداة تصرؼ الطمبة عف 

. عمميـ المدرسي 

: المرحمة الثالثة 

        تقبؿ ىذه النشاطات خارج إطار المنيج كاعتبارىا جزءان مف كظيفة المدرسة، كقد ساعد ذلؾ 

عمى التحكؿ في مكانة النشاطات داخؿ المدرسة، كاىتماـ الطمبة كأكلياء األمكر في ىذه النشاطات 

 .

: المرحمة الرابعة 

كذلؾ حيف تغيرت النظرية التربكية مف مرحمة االىتماـ .         االىتماـ بالنشاطات غير الصفية

بالمعمكمات إلى مرحمة االىتماـ بنمك الشخصية، كاالجتماعية التي تتضمف اتجاىات كأنماطان 

(. 1993في أبك ىالؿ، )سمككية سميمة، تؤدم إلى حياة سعيدة في مجتمعات ديمقراطية 
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كقد تعددت األىداؼ التي تسعى النشاطات التربكية الى تحقيقيا، اال أف معظـ ىذه األىداؼ كانت 

تدكر حكؿ المتعمـ، ككيفية إكسابو مجمكعة مف االتجاىات المرغكب بيا، كما كاىتمت بإشباع 

(. 1993أبك ىالؿ، ). دكافعيـ االجتماعية،كاإلنشائية،كالبحث كاالستقصاء كالتعبيرعف النفس

الى أف ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ التي يسعى  (1993في أبك ىالؿ، )        كيشير العمي

: النشاط المدرسي الى تحقيقيا كمنيا 

.  ييدؼ النشاط المدرسي الى تييئة مكاقؼ تربكية محببة إلى نفس المتعمـ  -1

 يؤدم النشاط المدرسي كظيفة تشخيصية، اذ أنو يساعد عمى إتاحة الفرص لظيكر  -2

 .مكاىب المتعمميف، كابراز ميكليـ 

ييدؼ النشاط المدرسي الى تدريب المتعمميف عمى حب العمؿ ، كاحتراـ العامميف كتقدير  -3

 .العمؿ اليدكم 

 .ييدؼ النشاط المدرسي الى تدريب المتعمميف عمى االنتفاع بكقت فراغيـ فيما يفيدىـ  -4

ييدؼ النشاط المدرسي إلى غرس ركح التعاكف، كتعكد العمؿ، كتنمية العالقات االجتماعية  -5

 .بينيـ 

ييدؼ النشاط المدرسي الى تخطيط العمؿ، كتنظيمو، كتحديد المسؤكلية كالتدريب عمى  -6

 .القيادة بيف المتعمميف

يؤدم النشاط المدرسي كظيفة عالجية ألنو يتيح الفرصة لعالج الكثير مف المشكالت النفسية -7

 .التي يعاني منيا بعض المتعمميف، كالشعكر بالخجؿ، كاالنطكاء عمى النفس، كحب العزلة 

ىناؾ أىداؼ تركيحية تتمثؿ في البرامج الفنية، كالعاب التسمية، كاقامة الحفالت، كالقياـ -8

 . بالرحالت، كغير ذلؾ مف أنكاع النشاط التركيحي 
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أف ىنالؾ خمسة أىداؼ ترمي النشاطات التربكية  (1993في أبك ىالؿ، )        كما حدد المقاني 

: الى تحقيقيا  كىي 

. تنمية ميارات تعميمية معرفية لدل المتعمـ - 1

 .تنمية ميكؿ كاتجاىات كقيـ- 2

 .الربط بيف النظرية كالتطبيؽ - 3

 .تنمية ميارات االتصاؿ - 4

 .تعمـ التخطيط كالعمؿ في فريؽ - 5

        كما أصدرت مديرية النشاطات التربكية في كزارة التربية كالتعميـ في األردف كتيبان، أطمقت 

: ، حددت فيو األىداؼ التّالية لمنشاطات التربكيةكىي (دليؿ النشاطات التربكية)عميو اسـ 

تنشئة األفراد عمى االيماف بالقيـ الدينية، كالتمسؾ باإلسالـ كمبادئو كقيمو كأسمكب حياة - 1

. كتكعية الطمبة بقكاعد كأداب السمكؾ الخمقي كاالجتماعي

ربط الحياة المدرسية بالحياة االجتماعية المحيطة عف طريؽ األنشطة التي تيدؼ الى التعاكف، - 2

. كالمشاركة مع المؤسسات االجتماعية في البيئة المحيطة

تأكيد كترسيخ المفاىيـ الدراسية بشكؿ عممي ، تطبيقي لتحقيؽ أىداؼ التربية الحديثة القائمة - 3

. عمى العمـ كالتكنكلكجيا، كاليادفة الى ايجاد المجتمع العممي المبدع المنتج

المساىمة في تربية الطمبة تربية ديمقراطية، لمتدرب عمى القيادة، كالتبعية، كاحتراـ النظاـ - 4

. كالقكانيف، كاكتساب القدرة عمى إبداء الرأم كالمناقشة

تنشئة األفراد عمى اإليماف بأف التعميـ عممية مستمرة مدل الحياة، كالتركيز عمى التعمـ الذاتي، - 5

بحيث يعمـ الفرد نفسو بنفسو، كأف يأخذ خبراتو مف الحياة كمدرسة كبرل، عف طريؽ ممارسة 

. أنكاع النشاطات المختمفة 
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إتاحة الفرصة لمطمبة االنتفاع بأكقات فراغيـ في المعب اليادئ، كالتركيح البرمء كاكتساب -6

كتحقيؽ التكازف بيف التربية الركحية كالجمالية مف جية، كبيف التربية المعرفية كالثقافية . الميارات

.  مف جية أخرل

اكتساب القدرات كالميكؿ كالميارات، كالعمؿ عمى إبرازىا كتنميتيا كتكجيييا، كتزكيد الطمبة -7

دليؿ النشاطات ).بالخبرات العممية كالعممية التي ال يتسنى ليـ إكسابيا داخؿ الصؼ

(.  1991التربكية،

مقاالن في رسالة المعمـ يقكؿ فيو عف أىداؼ النشاط  (1993في أبك ىالؿ، )        ككتب الشامي

بأف النشاط المدرسي جزء أساسي مف المكاد التي يدرسيا الطالب يكمؿ كيدعـ المقررات "المدرسي 

الدراسية، كعمى ذلؾ فاف أىداؼ النشاط المدرسي ال تخرج بطبيعتيا عف األىداؼ التي ينشدىا 

كالنشاط بحكـ طبيعتو يستطيع أف يسيـ في . منياج المكاد الدراسية في نطاؽ األىداؼ العامة 

تحقيؽ ىذه األىداؼ مف ناحية االرتفاع، بتثقيؼ الطمبة كتدريبيـ عمى كسب المعرفة مف مصادرىا 

األكلى، كما يتيح الفرص لمطمبة بأف يمارسكا عمميات التعاكف كتحمؿ المسؤكلية، كيقكمكا بالتعامؿ 

مع اآلخريف عمى نحك ينمي فييـ االعتماد عمى النفس كالثقة فييا، كالنشاط عالكة عمى ىذا كمو 

مجاؿ يجد فيو الطمبة ما يسد حاجتيـ كيرفع مف ىمميـ في تحصيؿ المعرفة كعف طريقو يكتسب 

. الطمبة بو ىكايات صالحة بو ىكايات صالحة، تنفعيـ في حياتيـ 

الى  األسس التي يقكـ عمييا النشاط كيمكف إجماليا في النقاط  (1993 )        أشار أبك ىالؿ 

: التّالية

مراعاة ميكؿ الطمبة في اختيار كجو، أك أكثر مف أكجو النشاط، بما يتمشى منيا مع ميكليـ، - 1

كيالئـ استعداداتيـ دكف أف نفرض عمييـ الكانان معينة مف النشاطات، عندىا نستطيع أف 

. نكتشؼ قدراتيـ ، كنبرز شخصياتيـ كنفسح المجاؿ أماميـ لممبادءة كالتجديد كاالبتكار 
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عدـ االقتصار في ممارسة النشاطات عمى الكصكؿ بالطمبة الى المعرفة المجردة، كانما - 2

بتحفيزىـ الى المجاالت التطبيقية، التي تجعميـ يفكركف كيعممكف بأيدييـ كيممسكف نتائج 

. جيدىـ بأنفسيـ، فتزداد قدرتيـ عمى األداء كرغبتيـ في االنطالؽ 

ضركرة اعتبار النشاطات امتدادان لممكاد التربكية التي يأخذىا الطالب داخؿ غرفة الصؼ، - 3

بحيث تككف ممارسة اليكاية كالنشاط أك التدريب مشبعان بالقيـ السمككية الحميدة، كبركح اليكاية 

. المقركنة بالمتعة كالتركيح كاإلنتاج

ضركرة التنسيؽ بيف الكقت الذم يبذلو الطالب لممارسة النشاط، كالكقت المخصص لمقياـ - 4

بكاجباتو البيتية، حتى ال يؤثر القياـ بالنشاط بشكؿ سمبي عمى الطاقة الفعمية كالجسدية 

. لمطالب

تكفير المعدات كاألدكات التي تتطمبيا النشاطات كارشاد الطمبة الى امكانات بيئتيـ، كخاماتيا - 5

. كسبؿ االنتفاع منيا

تكجيو النشاطات الى مياديف اإلنتاج اليادفة التي تنفع الطالب عقميان كسمككيان كماديان، كما تفيد - 6

. في نمك المجتمع كمو

دعكة أكلياء األمكر كالمختصيف لالطالع عمى نشاطات أبنائيـ كطمبتيـ، كذلؾ لحفز أكلياء - 7

.  األمكر عمى بذؿ مزيد مف العناية كالدعـ

الى أف اختيار المدرسة لنشاط ما، كمدل ممارستو   (1993في أبك ىالؿ )        أشار المقاني

أم الظركؼ كالعكامؿ التي تحدد اختيار النشاط، كمان كنكعان كىذه - فييا يخضع لمحددات 

:  المحددات ىي 

. االمكانات المتاحة* عممية التقكيـ  *اتجاه المعمـ   * نمط االشراؼ السائد  * نكع المنيج   * 

. تحدد نكع الفمسفة التي يتبناىا المنيج النشاط المدرسي نكعو ككمو : نكع المنيج - 1
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ال يمكف تحقيؽ أىداؼ المنيج دكف تكامؿ بيف عناصره، كدكف تكامؿ : نمط اإلشراؼ السائد- 2

بيف المشاركيف فيو جميعيـ، ككذلؾ المعنييف بتنفيذه، بمعنى آخر ىؿ يرغب المديركف 

 .كالمشرفكف تنفيذ أكجو النشاطات المختمفة 

اذا تككف اتجاه ايجابي لممعمـ نحك النشاط المدرسي، فاف ذلؾ يساعد عمى تنفيذ : اتجاه المعمـ - 3

. النشاطات المدرسية عمى أكمؿ كجو

اذ اىتـ التقكيـ بنشاط المتعمـ، كجعؿ لو كزنان، فاف ذلؾ سيدفع الطالب الى : عممية التقكيـ- 4

. االىتماـ بالنشاط كممارستو

 تعد االمكانات المادية، بعدان أساسيان في تشكيؿ النشاط كممارستو كاتساعو: االمكانات المتاحة- 5

. أك ضيقو أك تالشيو مف خريطة العمؿ التربكم بالمدرسة

أف عممية اختيار أشكاؿ النشاط المدرسي، كما  (1993في أبك ىالؿ، )        كيرل العجكر

تراىا النظرية التربكية الحديثة فتتـ في مراحؿ تصميـ المناىج كتخطيطيا، اذ أف األمر يسير في 

 .خط متكاز مع غيره مف عناصر المنيج المدرسي
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 :الدراسات السابقة المتعمقة بالنشاطات التربوية: رابعاً 

عادت الباحثة إلى الدراسات التي اىتمت بالنشاطات الالمنيجية خاصة النشاطات المتعمقة  

 لعالقتيا بيذه الدراسة مف حيث تأثير الرحالت  Field Trips (الحقمية  )بالرحالت الميدانية 

. في تحصيؿ الطالب كزيادة خبراتيـ كمعارفيـ (الحقمية  )الميدانية 

.  كقد اطمعت الباحثة في ىذا المجاؿ عمى دراسات كبحكث عربية كأجنبية

فكجدت الباحثة أف الدراسات األجنبية كاف اىتماميا بالنشاطات الالمنيجية كتركيزىا عمى الرحالت 

، أكثر مف الدراسات العربية التي كاف تركيزىا عمى النشاطات الالمنيجية أك (الحقمية  )الميدانية 

. المرافقة لممنياج في مجاالت مختمفة، كالرحالت الميدانية كانت جزء مف ىذه المجاالت

 

: الدراسات العربية - أ

كىي بعنكاف (: 2000)دراسة سالم 

الالصفية كأىميتيا في المدارس الحككمية مف كجية نظر طمبة المرحمة  كاقع النشاطات التربكية)

 .(محافظة البمقاء  األساسية العميا في

        كقد ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف كاقع النشاطات التربكية الالصفية، كأىميتيا في 

النشاط الثقافي كالفني، النشاط العممي، كالنشاط : المدارس الحككمية مف خالؿ ستة مجاالت ىي

 الرياضي، نشاط الرحالت المدرسية، الكشافة كالمرشدات، النشاط التطكعي االجتماعي،
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الجنس، كمكقع المدرسة، كمستكل الصؼ عمى أىمية : كما ىدفت الى معرفة أثر كؿ مف متغيرات

: ممارسة النشاطات كذلؾ مف خالؿ االجابة عف السؤاؿ المحكرم األساسي كىك 

 

ما كاقع النشاطات التربكية الالصفية كأىميتيا النسبية في المدارس الحككمية مف كجية نظر طمبة "

؟ " المرحمة األساسية العميا في محافظة البمقاء

طالبان كطالبة، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي  (636)        تككنت عينة الدراسة مف 

مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بإعداد استبانة خاصة لقياس كاقع كأىمية . التحميمي

فقرة، كلإلجابة عف السؤاؿ الرئيس  (76)مجاالت، كاشتممت عمى  (6)النشاطات التربكية، تضمنت 

تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلجابات الطمبة عمى جميع فقرات االستبانة 

كلإلجابة عف األسئمة الفرعية، تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتأكد مف . في مجاالتيا الستة

 )كجكد فركؽ ذات كقد تكصمت الدراسة الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

= 0.5)  النشاط العممي، النشاط )ألىمية النشاطات تعزل لمتغير الجنس عمى المجاالت

، عمى الدرجة الكمية لالختبار، في حيف ال تكجد فركؽ (الرياضي، النشاط التطكعي االجتماعي

النشاط الثقافي كالفني، نشاط الرحالت المدرسية، كنشاط  )ذات داللة إحصائية عمى المجاالت 

. (الكشافة كالمرشدات

        كما أشارت النتائج أيضان الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 

.  (لجميع مجاالت النشاط الستة تعزل لمتغير مكقع المدرسة)

تعزل )        اظيرت النتائج ايضان الى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة 

النشاط )لمتغير مستكل الصؼ، عمى جميع مجاالت الدراسة، باستثناء المجاؿ األكؿ كىك مجاؿ 

. (الثقافي كالفني
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        بناء عمى النتائج أكصت الباحثة بتكفير المؤىؿ المدرب، كالمرافؽ الالزمة كالتسييالت 

التربكية المطمكبة لكؿ مدرسة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ في األردف، تشجيع المعمميف عمى 

المشاركة كاإلشراؼ كىذا يتطمب تكفير حكافز مشجعة مادية كمعنكية مف الجيات المعنية، تكعية 

مجمس المعمميف، كمجمس اآلباء : األىالي بأىمية النشاطات مف خالؿ المجالس ذات العالقة مثؿ

كاألميات، مف أجؿ تشجيع الطمبة عمى المشاركة في ىذه األنشطة، دعكة كزارة التربية كالتعميـ الى 

تخصيص معمـ متفرغ لمنشاطات التربكية في كؿ مدرسة، تقديـ الحكافز كالمكافآت المادية كالمعنكية 

لممبرزيف في النشاطات المدرسية المختمفة، عقد دكرات خاصة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ 

 فيلمقائميف عمى األنشطة التربكية إلبراز أىميتيا كفائدتيا التربكية، زيادة فعالية انفتاح المدرسة 

المجتمع المحمي عف طريؽ تقديـ الخدمات التطكعية الالزمة لممجتمع، تكفير اإلمكانات المادية 

كاألدكات الالزمة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ لممارسة األنشطة، زيادة االىتماـ بمدارس اإلناث مف 

قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كتفعيؿ دكر النشاطات المدرسية فييا، كتبادؿ الزيارات بيف المدارس 

. لمتعرؼ عمى تجارب اآلخريف كاالستفادة منيا في ىذا المجاؿ 

     

اتجاىات المعمميف نحك النشاطات ),في األردف حكؿ (1993)        كفي دراسة قاـ بيا أبك ىالؿ

. (المرافقة لممنياج في المدارس الثانكية في كزارة التربية في محافظة اربد 

        ىدفت الكشؼ عف اتجاىات معممي كمعممات المرحمة الثانكية نحك النشاطات المرافقة 

كالمؤىؿ العممي، كالجنس، كعدد سنكات الخبرة، عمى تمؾ : لممنياج، كبياف أثر بعض المتغيرات 

معممان، كمعممة، التابعيف لمديرية التربية كالتعميـ  (172)االتجاىات، كتككنت عينة الدراسة مف 

لمحافظة اربد، كقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة استبانة قاـ ببنائيا كتطكيرىا، كتأكد مف صدقيا 

مجاؿ النشاط العممي، : فقرة مكزعة عمى المجاالت التالية (53)كثباتيا، كتضمنت االستبانة 
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كالثقافي، كالفني، كمجاؿ الرياضي، كمجاؿ النشاط االجتماعي، كالرحالت المدرسية، كمجاؿ نشاط 

.  الكشافة كالمرشدات، كمجاؿ االندية الصيفية كالخدمة العامة

        أشارت نتائج الدراسة أف معظـ اتجاىات عينة الدراسة مالت الى الناحية اإليجابية نحك 

النشاطات المرافقة لممنياج، كذلؾ حسب المتكسطات التي حصمت عمييا مجاالت الدراسة مرتبة 

مجاؿ النشاط العممي كالثقافي كالفني، مجاؿ النشاط الكشفي اإلرشادم، : مف األعمى الى األدنى

النشاط الرياضي، النشاط االجتماعي، نشاط الرحالت المدرسية، مجاؿ نشاط األندية الصيفية 

كالخدمة العامة، كقد بينت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المعمميف نحك 

النشاطات المرافقة لممنياج تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 

اتجاىات المعمميف نحك النشاطات المرافقة لممنياج تعزل لمتغير الجنس، كعدد سنكات الخبرة، كأف 

. ىناؾ فركقان ذات داللة احصائية

 

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة كاقع النشاط  (1999في باطايع، )        كفي دراسة عبد الكىاب 

. المدرسي الالصفي في المرحمة المتكسطة بدكلة الككيت

 تمميذ 400        طبؽ الباحث استبيانان عمى عينة مف تالميذ كتمميذات ىذه المرحمة بمغت حكالي 

كتمميذة باإلضافة الى استطالع رأم مشرفي النشاط المدرسي في مدارس العينة كالتي بمغ عددىـ 

. مشرفان كمشرفة، كذلؾ شممت العينة مديرم المدارس كمدير إدارة النشاط المدرسي (53)

:          أظيرت نتائج الدراسة أف األنشطة التي تجدب اىتماـ التالميذ كالتمميذات أكثر مف غيرىا

. الرحالت كالزيارات، النشاط الرياضي، النشاط الديني، كالنشاط الفني 

كأف القمة ال  (%75)        كما بينت الدراسة أف الغالبية تقبؿ عمى برامج النشاط المدرسي بكاقع 

. لظركؼ خاصة (%2)تقبؿ عميو 
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        كتظير نتائج الدراسة أف التالميذ كالتمميذات لـ يتفقكا بخصكص أكقات ممارسة النشاط 

المدرسي ككفايتو، فقد ذكر التالميذ كالتمميذات داخؿ المدينة أف فترة النشاط كافية بينما ذكر 

البعض مف خارج المدينة أف فترة النشاط غير كافية، بينما اتفؽ معظـ المشرفيف سكاء داخؿ 

المدينة أك خارجيا عمى أف فترة النشاط كافية في ضكء الكقت المتاح لممارسة النشاط المدرسي 

. الالصفي في المدارس المتكسطة

: في ضكء النتائج التي أظيرىا البحث تقدـ الباحث بالعديد مف المقترحات كانت أىميا 

يجب دراسة حاالت التالميذ الذيف ال يقبمكف عمى النشاط بالتعاكف بيف اإلدارة المدرسية كمشرؼ 

النشاط االجتماعي لمكقكؼ عمى أسباب العزكؼ عف ممارسة النشاط، ضركرة اعادة النظر في 

المناىج الدراسية مع ضركرة إصالح الجك الدراسي بصفة كمية مف حيث الخطة المقررة، الكتاب، 

المعمـ، المشرؼ، النشاط الكسيمة، الجك المدرسي، العالقات االجتماعية داخؿ المدرسة كخارجيا 

. كالعالقة بيف البيت كالمدرسة 

باإلضافة الى ذلؾ يجب أف يككف في االعتبار ضركرة كضع برامج نشاط عمى أساس الميؿ 

. كاليكايات كالقدرات كتكفير المشرفيف األكفياء عمى تنفيذ تمؾ البرامج 

النشاط المدرسي يجب أف يحتكم : كأكضح الباحث مف خالؿ النتائج كالتكصيات مفادىا اآلتي 

عمى جكانب عممية كحرفية كىكايات عممية تفيد في االعداد لمحياة العممية كذلؾ حتى تككف 

.  األنشطة متفقة مع حاجات كميكؿ التالميذ كمشبعة ليا
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 :الدراسات األجنبية  -ب

في التعميـ كخاصة في مرحمة  ( Field Trip)أثبتت دراسات عديدة أىمية الرحالت العممية الحقمية 

التعميـ االبتدائي؛ كال غرابة في ذلؾ، فالطفؿ في ىذه المرحمة يعتمد عمى التعميـ الحسي المباشر، 

تزكد األطفاؿ المتعمميف بالخبرات التعميمية الحسية المباشرة، كفييا يستخدـ الطفؿ فالبيئة الخارجية 

المالحظة، كالتصنيؼ، كالقياس، : حكاسو في عممية التعمـ، كيكتسب العمميات العممية كالمتكاممة، مثؿ

كتؤدم كذلؾ إلى . ككذلؾ تنمي عند الطفؿ التفكير العممي كحب المعرفة. كالتنبؤ، كالتجريب كغيرىا

(. 1988زيتكف،  ) نحك البيئة كالمحافظة عميياةتطكير اتجاىات إيجابي

 

: كمف ىذه الدراسات 

 (:Field Trips )المجمكعة التي اىتمت بالرحالت الميدانية إلى الحقكؿ - 1

تعد الرحالت العممية اليادفة المنظمة مف أكلكيات االستراتيجيات التعميمية في تدريس العمـك عامة 

 )كعمـ األحياء خاصة؛ لككنيا استراتيجية تتيح المالحظة الدقيقة كمعايشة البيئة عمى حقيقتيا، 

كتؤكد ىذه الطريقة عمى العمؿ الميداني، دراسة البيئة الطبيعية أك الصناعية . (1985سبع العيش، 

 (. 1986الخميمي،  )المرتبطة بالمكضكعات العممية التي يدرسيا الطالب بشكؿ كاقعي كمباشر 

 لمعرفة فائدة Bokhorji( 1986)        كمف الدراسات التي أجريت في بيئات عربية دراسة 

في تعميـ العمكـ في مدرسة ذككر لممرحمة المتكسطة في  (الحقكلية)الرحالت العممية الميدانية 

مسؤكال عف  ( 23) مدرس عمكـ، ك (73)ككانت الدراسة مسحية ثـ أيخذت آراء كؿ مف .السعكدية 
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مسؤكليف مف  ( 7) مشرؼ عمكـ، كمشرفيف اجتماعييف، ك (40)مدارس المرحمة المتكسطة، ك 

تشير    .كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أىمية الرحالت الميدانية في تدريس العمـك . كزارة التربية

إلى أىمية  (1991في الشبكؿ،) Kernخالصة البحكث التربكية التي قامت كيرف بمراجعتيا 

كأىميتيا كدافع لعممية التحسف في التعمـ . في اتجاىات الطمبة العممية (الحقمية)الدراسات الميدانية 

في العمكـ؛ أما دراستيا التي استيدفت لتحديد أثر الرحالت الميدانية في تنمية االتجاىات العممية، 

العمـك )فقد أشارت إلى أف الطمبة الذيف تعممكا بالطريقة المكجية ميدانيان كاف شعكرىـ تجاه العمكـ 

أكثر ايجابية مف زمالئيـ الذيف درسكا بالطريقة العادية المعتمدة عمى الكتاب كالنشاطات  (األرضية

(. 1991في الشبكؿ، ) (1988زيتكف، )المخبرية المرافقة لو؛ 

 

كالتي ىدفت إلى  (1991في الشبكؿ،  ) Martin, Falk & Ballingكقد أجريت دراسة           

. في التعميـ في بيئة مألكفة كبيئة غير مألكفة (Field Trip)معرفة أثر الرحالت الميدانية الحقمية 

مجمكعة تعممت بعض المفاىيـ في البيئة غير : كىي دراسة تجريبية كتـ فييا اختيار مجمكعتيف

كبعد قياـ الطمبة بالنشاطات . المألكفة، كالمجمكعة الثانية تعممت المفاىيـ نفسيا في البيئة المألكفة

: المطمكبة منيـ، قيست قدرة الطمبة في المعمكمات كالسمكؾ ككانت النتائج كما يمي 

أكدت النتائج الفرضية القائمة إف البيئة غير المألكفة تككف مكقعان ضعيفان لمتعميـ مقارنة بالبيئة - 

: المألكفة

 .البيئة المألكفة تساعد في عممية التعميـ - 

 . البيئة غير المألكفة تؤثر في سمكؾ الطمبة -
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بدراسة أثر الرحالت المدرسية  (1991في الشبكؿ، ) ،Falk & Ballingكقد قاـ كؿ مف           

البيئة المألكفة كالبيئة غير المألكفة، كىدفت الدراسة : ؛ قيسمت البيئة إلى نكعيف(الحقمية)الميدانية 

. إلى معرفة تأثير البيئة غير المألكفة في سمكؾ كتعميـ الطمبة

         أيجريت ىذه الدراسة عمى مئات الطمبة مف الصؼ الثالث كالخامس االبتدائي كمف مختمؼ 

األجناس، ككميـ مف الطبقة المتكسطة، كسكاف الضكاحي، كاليدؼ ىك تعميـ درس العمـك عف 

كتعميـ نصؼ إعداد الطمبة مف كؿ صؼ في منطقة شجرية خمؼ . األشجار خارج غرفة الصؼ

 مدرستيـ، كالنصؼ اآلخر مف الطمبة قامكا برحمة مدرسية كلمدة يـك كامؿ إلى مركز األشجار

كتـ تعميـ كؿ الطمبة مف قبؿ معممتيف متدربتيف . الطبيعي كالذم لـ يحدث أف قامكا بزيارة مف قبؿ

 .عمى التعميـ الالصفي، كاستخدمتا الطريقة نفسيا في التعميـ لجميع المجمكعات

: كأشارت النتائج  إلى ما يمي 

ظير عمييـ الممؿ ككانكا  (قرب المدرسة  )طمبة الصؼ الخامس الذيف تعممكا خارج المدرسة  -

. أضعؼ المجمكعات تعممان 

في حيف أف المجمكعة الثانية مف الصؼ نفسو كالتي خرجت برحمة عممية كانت أفضؿ 

المجمكعات تعممان، كذلؾ ألثر البيئة عمى التعميـ، كلكف طمبة الصؼ الثالث االبتدائي لـ يقدركا 

. تحمؿ يكـ الرحمة الطكيؿ كالبيئة غير مألكفة لدييـ، كمع كؿ ىذا اظير نكعان مف التعمـ 

كمف ىذه الدراسة استطاع الباحثاف أف يعمما عمى أف طمبة الخامس كالسادس يستفيدكف           

مف الرحالت المدرسية العممية كلمدة يكـ، أما األصغر سنان فيككف تعميميـ أفضؿ خارج الصؼ أك 

في منطقة مألكفة لدييـ كقريبة مف المدرسة، ألف األطفاؿ يككنكف بحاجة لمعرفة البيئة قبؿ بدء 

التعميـ، كىذا ما أشارت إليو أبحاثيـ حكؿ ىذا المكضكع، أم أف تكرار الزيارة لمكاف الرحمة يعطي 
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احسف النتائج في عممية التعميـ، اذ يككف اليدؼ مف الزيارة األكلى ىك معرفة كاكتشاؼ البيئة 

. كيككف اليدؼ مف الزيارة الثانية تعميـ المفاىيـ العممية كتطبيؽ الخطة العممية المطمكبة . الجديدة

 

: كمف ىذه النتائج خمص فمؾ كبكلنج إلى 

. دعـ النظرية القائمة بأف التعميـ المعرفي يتـ في الرحالت الميدانية  -1

أف الرحالت العممية ممتعة لمطالب كلممعمـ، كتساعد الطالب عمى أف يحتفظ بالمادة العممية  -2

. التي يتعمميا أثناء الرحمة الميدانية 

كأخيران أف الشيء الذم يكد الباحثاف التكصؿ إليو كاألكثر فائدة ىك إدراؾ أىمية المكاف في  -3

عممية التعميـ، كبمقدكرنا أف نيعّدؿ بالمكاف مثمما نعمؿ مع الكتب كاألفالـ مف أجؿ تحقيؽ 

.        األىداؼ التعميمية 

، كىي بمنزلة خالصة ثالث (ـ1991في الشبكؿ، )  Falk & Balling          أما دراسة 

كأثرىا في االتجاىات، كقد تككنت عينة  (الحقمية)دراسات، كانت تيدؼ إلى معرفة أىمية الرحالت 

طمبة الصفيف الصؼ الخامس كالسادس كىـ الذيف ساىمكا في  (425)الدراسة األكلى مف 

: النشاطات الالصفية ككانت نتائج ىذه الدراسة ما يمي 

. زيادة في تعميـ المفاىيـ البيئية في البيئة المألكفة كغير المألكفة - 

مف  % 90 نحك البيئة، ككاف المالحظ أف الطمبة كانكا يصرفكف ةمالحظة االتجاىات اإليجابي- 

.  كقتيـ في أثناء الرحمة في النشاطات المطمكبة منيـ 

         أما الدراسة الثانية فكانت دراسة استطالعية تيدؼ إلى معرفة اتجاىات كمدل فيـ 

، (الحقمية)المعمميف كاإلدارييف كأساتذة الجامعات كمسئكلي المراكز الطبيعية لمرحالت الميدانية 
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فكانت النتائج أف المجمكعات األربع قدمكا إجابات متشابية عف أسئمة االستبانة مما أظير 

 . (الحقمية)اتجاىاتيـ اإليجابية لمرحالت الميدانية 

         كالدراسة الثالثة حاكلت أف تدرس أثر بعض العكامؿ ذات العالقة بالرحالت في التعميـ 

كأشارت نتائجيا إلى أف أثر بعض العكامؿ مثؿ الكحدات التي يتـ تعميميا، كمنطقة . كالسمكؾ

. الرحمة ذات العالقة بالرحالت الحقكلية ترؾ أثران ايجابيان في التعميـ كالسمكؾ 

كقد بينت الدراسات الثالث أف التربكييف ييتمكف برحالت الحقكؿ ألىميتيا كفكائدىا            

عمى المعرفة كالعاطفة، كما أف المكاد المتعممة كمنطقة الرحمة تسيـ أيضان في التأثير –التعميمية 

. عمى االتجاىات كالسمكؾ كالتعميـ 

 مف قبؿ مجمس التربية في 1947كأعاد دراسة  (1991 ،في الشبكؿ )  Huntleyثـ جاء            

: طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ السادس إذ قسمكا إلى مجمكعتيف (94)مدينة نيكيكرؾ مستخدمان 

. تجريبية كضابطة

كقد تـ تعميـ المجمكعة الضابطة في غرفة الصؼ في حيف تـ تعميـ المجمكعة التجريبية            

كقد أعطى امتحاف قبمي كآخر بعدم في أربعة مكضكعات منيجية . عف طريؽ التعميـ الالصفي

كقد كشفت الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة . (رياضيات، عمـك طبيعية، عمكـ، كمفردات )

. إحصائية بيف المجمكعات في أم مف المكضكعات المنيجية األربعة 

كيشير معظـ المربيف العرب كاألجانب إلى أىمية الرحالت التعميمية كنشاط في تدريس            

العمـك كيركف ضركرة استخداميا، كيتناكليا البعض ككسيمة تعميمية بينما يراىا آخركف عمى أنيا 

نشاط مف أنشطة تدريس العمكـ، كفي الحالتيف تجمع اآلراء عمى أف الرحالت الزمة لتحقيؽ أىداؼ 

 .التربية بكجو عاـ كالتربية العممية بكجو خاص
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إلعداد دليؿ لمرحالت التعميمية في مجاؿ التربية العممية  (1983 )كىذا ما دفع محجكب           

لمحافظة سكىاج، أشار فيو إلى ضركرة كجكد معمكمات كبيانات كافية عف المكاف حتى يسيـ في 

. انجاح الرحالت التعميمية 

في عممية التعميـ  (الحقمية  )أظيرت الدراسات المعركضة عف أىمية الرحالت العممية            

: كخاصة ألطفاؿ المرحمة االبتدائية، إذ أف ىذه الرحالت تسيـ باآلتي 

. تزكد الطمبة بالخبرات الحسية المباشرة - 1

. تساعد الطالب عمى اكتساب العمميات األساسية مثؿ تنمية ميارة المالحظة - 2

. تنمي االتجاىات كالميكؿ االجابية عند الطمبة نحك البيئة كالمحافظة عمييا - 3

.  ليا تأثير ايجابي عمى المجاؿ االنفعالي كالمجاؿ المعرفي - 4

 

 :ىي  أما المجمكعة التي اىتمت بخبرات التعميـ الالصفي كأثرىا في المجاؿ المعرفي

النشاطات الطالبية كانسجاـ "بدراسة في جامعة نبراسكا بعنكاف  (2000في سالـ) Gdowsskiقاـ  

كىدفت إلى فحص االختالفات بيف مستكل مشاركة الطالب في " الطمبة مع المنياج المدرسي

النشاطات الطالبية، كمشاركتيـ في النشاطات الخارجية حسب متغيرات الجنس، الكضع 

( 569)االجتماعي كاالقتصادم، كرضا الطالب عف المناخ المدرسي، كتككنت عينة الدراسة مف 

. طالبان كطالبة مف الصفيف العاشر كالحادم عشر مف مدرسة فريمكنت الثانكية في نبراسكا

        كقد أظيرت النتائج إلى أف ىناؾ فرقان كاضحان بيف مستكل مشاركة الطالب في النشاطات، 

كرضا الطالب عف المناخ المدرسي، كأنو ليس ىناؾ فرؽ كاضح بيف الطالب االجتماعي 

كاالقتصادم كرضا الطالب عف المناخ المدرسي، كبيف الذككر كاالناث كرضا الطالب عف المناخ 

. المدرسي
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عالقة نجاح الطمبة في النشاطات " دراسة بعنكاف  (2000في سالـ)Burnett         كأجرل  

كىدفت إلى معرفة العالقة بيف نجاح الطالب كمشاركتيـ في " الطالبية في معيد السنتيف 

   .    طالبان كطالبة (706)النشاطات الالمنيجية في جامعة كاليفكرنيا، كتككنت عينة الدراسة مف 

كأظيرت النتائج أف الطالب الذيف يشارككف في النشاطات الالصفية يتكقع حصكليـ عمى        

أعمى مستكل أكاديمي مف أكلئؾ الذيف لـ يشارككا، كأنيـ أكثر ارتباطان بالكمية مف غيرىـ، كلدييـ 

. ثقة أكبر مف الذيف لـ يشارككا في النشاطات المصاحبة لممنياج

  

ىؿ النشاطات المصاحبة لممنياج "دراسة بعنكاف  (2000في سالـ،) Hollingsoworth كأجرل 

كىدفت إلى التعرؼ عمى أثر األنشطة المصاحبة لممنياج ". ذات أثر حاسـ عمى الخبرة المدرسية

مدارس منتقاه،  (7)معممان ك (273) طالبان ك (756)عمى الخبرة المدرسية، كتككنت عينة الدراسة مف

كقد كجد أف الطمبة كالمعمميف عمى حد سكاء يتفقكف حكؿ أىمية األنشطة الالمنيجية في المدارس 

كأف االستنتاجات تدؿ عمى أف السمكؾ يتأثر ايجابيان بالمشاركة، كالطالب العاممكف قد ال يشارككف 

في ىذه األنشطة، كالمشاركة ليا تأثير ايجابي عمى المناخ المدرسي، كالمشاركة في النشاطات 

. المصاحبة لممنياج تكسب الطالب خبرات غير مكجكدة في غرفة الصؼ

 

تحميؿ دكافع المشاركة في النشاطات المصاحبة لممنياج "دراسة بعنكاف Coyle ( 1995 ) كأعد 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف الدافع كاالرتباط " كعالقتيا بالتحصيؿ العممي

طالب مف بنسمفانيا، كأشارت  (508)الالمنيجي كالتحصيؿ األكاديمي، تككنت عينة الدراسة مف 

الدراسة أف الدافع مف أجؿ المتعة كاف أعمى مف غيره عند الذككر، أما اإلناث فقد كاف اىتماميـ 

في مجاؿ الخدمات، كقد أجمع الطالب عمى أنيـ ارادكا االستفادة مف النشاط الالمنيجي لمحصكؿ 
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 كقد كاف ىناؾ عالقة بيف العالقات كالدافع المستمر لألنشطة غير ،عمى مكاف أكاديمي أفضؿ

.  الرياضية

 

الدافع الداخمي لمتعمـ كالنشاطات خارج "بدراسة عنكانيا  (2000في سالـ ) Bergin كقاـ برجف  

كىدفت إلى تفحص طبيعة النشاطات التي يتابعيا الطمبة " المدرسة كالتحصيؿ في جامعة ستانفكرد

طالبان كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي في  (159)خارج المدرسة، تككنت عينة الدراسة مف 

دراستو، كأشارت النتائج إلى أف األنشطة الخارجية التي يتابعيا الطمبة مرتبطة باالنجاز المدرسي، 

كأف الخصائص الدافعية لمطمبة مرتبطة باألنشطة الخارجية التي يتابعكنيا، كبالتالي الخصائص 

النشاطات الخارجية التي يرغبيا : الدافعية لمطمبة مرتبطة باإلنجاز المدرسي، كأىـ نتائج الدراسة 

الطالب ترتبط بإنجازاتيـ المدرسية، كدكافع الطالب ترتبط بالنشاطات الخارجية التي يرغبكنيا، 

. كاليدؼ الذم يسعى الطالب إليو مف مشاركتيـ في األنشطة ىك المتعة كالعالقات االجتماعية 

 

دراسة مقارنة بيف تحصيؿ الطمبة األكاديمي كمستكل "  دراسة بعنكاف  ) 1987Slocum(كأجرل 

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف " المشاركة في البرامج الرئيسة المرافقة لممنياج

مشاركة الطمبة في النشاطات المنيجية المصاحبة، كمستكل التحصيؿ األكاديمي، تككنت عينة 

الدراسة مف ثالث مدارس ثانكية، كأشارت النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث عمى أف معدؿ العالقة 

لمطمبة المشاركيف في برنامج كاحد لمنشاطات المنيجية المصاحبة لممنياج، كانت أعمى مف الطمبة 

الذيف لـ يشارككا في أم برنامج، ككذلؾ الطمبة المشاركيف في أكثر مف برنامجيف، حيث كانت 

.  العالقة ليـ أعمى مف الذيف شارككا في برنامجيف
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 نتائج األدب التجريبي المتعمؽ بأثر التعميـ Backman & Crompton (1985)كفي دراسة 

، أظير أف ىذه الدراسات جميعيا (1980-1932 )الالصفي في النمك المعرفي خالؿ الفترة 

اقترحت أف التعميـ الالصفي يمكف أف يسيـ في إثارة التفكير النقدم، كيزيد ميارات حؿ المشكمة، 

كينمي المفاىيـ بدالن مف عممية التذكر، كلكف الدراسات القميمة بينت حدكث تفكؽ في التطكر أك 

كقد خمص باكماف ككرامبتف إلى أف معظـ األدب . النمك المغكم بطريقة التعميـ خارج الصؼ

التجريبي يقدـ الدعـ إلى الذيف يركف أف التعميـ الالصفي في النمك المعرفي في مجاؿ التربية نحك 

البيئة، كالعمكـ العامة، كلكف معظـ األبحاث ينقصيا الدقة العممية في تجاربيا، كاذا فاف نتائجيا 

 . غير دقيقة كغير ثابتة

ىدفت الدراسة إلى تقكيـ األنشطة  (1999في باطايع،  ) Swansuionبحث سكانسيكف    

لى مقارنة إعداد الطالب بالمدارس الثانكية الذيف  المدرسية في بعض الكاليات األمريكية، كا 

. يشترككف في المناشط خارج الصؼ مع الطالب الذيف ال يشترككف

فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت لمقارنة الطالب  (32)أعد الباحث استبانة مؤلفة مف         

. المشتركيف كغير المشتركيف في النشاط المدرسي

طالبان كطالبة  (275)طبقت االستبانة عمى عينة مف طالب المدارس الثانكية تككنت مف         

. كمشرفي النشاط المدرسي لممدارس الثانكية كأبطاؿ األلعاب الرياضية لبعض مدارس التعميـ العاـ

:  أظيرت نتائج الدراسة ما يمي 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف الذككر كاإلناث في ممارسة األنشطة المدرسية  -1

. الثقافية

أكضحت نتائج الدراسة بأف المناشط المدرسية الالصفية، يتـ تقييميا بمدل إسياميا في  -2

 . بمكغ أىداؼ ىامة كجزء متكامؿ مف البرنامج الكمي لممدرسة
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كما أكضحت نتائج الدراسة، بأف الميؿ إلى نشاط معيف، مقياس كاؼو لقبكؿ بعض طالب -  3  

 .المدارس الثانكية لالنضماـ إلى األندية الرياضية

: مناقشة الدراسات السابقة 

إف الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثة تدؿ عمى أنيا لـ تنطمؽ مف فراغ، فقد كاف ىناؾ مف 

. سبقيا إلى دراسة النشاطات المدرسية كعالقتيا بتحصيؿ الطالب

 لقد أعطي الباحثيف األجانب أىتمامان كبيران بمكضكع النشاط المدرسي الالصفي خاصة الرحالت 

(. Field Trips)الميدانية إلى الحقكؿ 

أما الدراسات العربية كاف تركيزىا عمى النشاطات الالصفية أم النشاطات المرفقة لممنياج كأثرىا 

. في التحصيؿ المعرفي 

:          كمف خالؿ مراجعة الدراسات العربية كاألجنبية السابقة يتضح ما يمي 

أكدت معظـ الدراسات األجنبية كالدراسات العربية عمى كجكد أثر إيجابي الستخداـ    - 1

في عممية التعميـ كخاصة ألطفاؿ  (الحمقية)النشاطات الالصفية خاصة الرحالت الميدانية 

: المرحمة االبتدائية، اذ أف ىذه الرحالت تسيـ باآلتي 

. تزكد الطمبة بالخبرات الحسية المباشرة    - 

. تساعد الطالب عمى اكتساب العمميات األساسية مثؿ تنمية ميارة المالحظة    - 

.  عند الطمبة نحك البيئة كالمحافظة عمييا ةتنمي االتجاىات كالميكؿ اإليجابي   - 

. ليا تأثير إيجابي في المجاؿ االنفعالي كالمجاؿ المعرفي    - 

.      كىذا ما ينطبؽ مع نتيجة الدراسة التي قامت بيا الباحثة

تجمع اآلراء عمى أف الرحالت الزمة لتحقيؽ أىداؼ التربية بكجو عاـ كالتربية العممية بكجو - 2

إلعداد دليؿ لمرحالت التعميمية في مجاؿ التربية في  (1983)كىذا ما دفع محجكب . خاص
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أشار فيو إلى ضركرة كجكد معمكمات كبيانات كافية عف المكاف حتى يسيـ في , محافظة سكىاج

. انجاح الرحالت التعميمية

كتتفؽ الباحثة مع محجكب بالنسبة إلى ضركرة إعداد دليؿ المعمـ، اذ قامت الباحثة باصدار - 3

أشارت فيو إلى ىدؼ قياـ الباحثة بعمؿ ىذا الدليؿ   (2002)دليؿ المعمـ لمرحالت التعميمية 

: كمف ىذه االعتبارات ما يمي, كاإلعتبارات التي جعمت الباحثة بالتفكير في إصداره

شعكر الباحثة بتمبية الحاجة الماسة لدل الطمبة لتجميع المعمكمات الخاصة بمعالـ فمسطيف - أ

. كمكاقعو التاريخية كالدينية كاألثرية كالسياحية كالبيئية كالحضارية كالتعرؼ عمييا عمى أرض الكاقع

التأكيد عمى أىمية تنظيـ الرحالت المدرسية اليادفة التي تساىـ في تحقيؽ مجمكعة مف أبرز - ب

 :األىداؼ العامة لمتربية كالتعميـ لدل الطمبة كىي

استيعاب عناصر التراث كاستخالص العبرة لفيـ الحاضر كتطكيره، كتذكؽ الجكانب الجمالية في 

الفنكف المختمفة كفي مظاىر الحياة، كاستثمار القدرات الخاصة كاألكقات الحرة في تنمية المعارؼ 

كجكانب االبداع كالعمؿ التعاكني، كتنمية التفكير الناقد كالمكضكعي في المشاىدة كالبحث كحؿ 

. المشكالت

أىمية التعريؼ بمكاقع فمسطيف كمعالمو التاريخية، كالدينية، كاألثرية، كالسياحية، كالبيئية، - ت

كالحضارية، مما يفيد المعمـ في ربط المناىج الدراسية بكاقع الحياة في فمسطيف كمعالمو كيفيد 

.   الطمبة في اعداد التقارير كاألبحاث التربكية التي تتعمؽ بكطنو كاستعراض أبرز معالمو

تطرقت الباحثة في ىذا الدليؿ إلى الرحالت المدرسية مف حيث شركطيا، أىدافيا، أنكاعيا 

كتطرقت أيضان إلى كضع برنامج الرحالت كالتخطيط كاإلعداد لمرحمة الميدانية . كالتخطيط ليا

. التعميمية

: يمر التخطيط لمرحمة التعميمية في ثالث مراحؿ
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 . (تحديد األىداؼ الخاصة لمرحمة التعميمية كتنظيـ الرحمة  )مرحمة ما قبؿ الرحمة - أ

. مرحمة أثناء الرحمة- ب

تقكيـ الرحمة، استمارة تقكيـ لمرحمة مف قبؿ الطمبة، كاستمارة تقكيـ  )مرحمة ما بعد الرحمة  - ث

. (لمرحمة مف قبؿ األىؿ، استمارة لألىؿ بعد كؿ رحمة كاستمارة في نياية العاـ الدراسي

اذ . فاتفقت ىذه الدراسة مع محجكب كالدراسات األخرل مف حيث أىمية التخطيط في الرحالت- 4

أف نجاح الرحالت الميدانية يعتمد عمى التخطيط الكامؿ لمرحمة مف حيث خطة المادة الدراسية، 

لى ،كالمعرفة بمكاف الرحمة  فالرحمة العممية تحتاج إلى عناية التخطيط المسبؽ لبرنامجيا، كا 

لى التييئة الكاممة لجميع  متطمباتيا . التخطيط اليادؼ لخبراتيا، كا 

  .(الحقمية )كأكدت النتائج الفرضية القائمة بأف التعميـ المعرفي يتـ في الرحالت الميدانية - 5

 .Falk & Balling( 1980)انظر 

كانت بعض الدراسات مف النكع التجريبي الذم تـ عمى مجمكعتيف بغرض المكازنة بيف ىذه -6

 Bokhorji (1986 ،(Kern (1985،(  Martin, Falk & Balling(1981)  المجمكعات فدراسة

  ،(Falk & Balling(1979 ،(Huntley (1979 ،(،1991في الشبكؿ) , كدراسات أجريت سنة

كانت عمى مجمكعتيف التجريبية كالضابطة . مف قبؿ مجمس التربية في مدينة نيكيكرؾ1947

. كالدراسة الحالية تتفؽ ىي كالدراسات ذات المجمكعتيف

كأنيا ممتعة  (الحقمية  )أغمب الدراسات العربية كاألجنبية تبيف أىمية الرحالت الميدانية - 7

لمطالب كالمعمـ، كتساعد الطالب عمى أف يحتفظ بالمادة العممية التي سيتعمميا أثناء الرحمة 

  .  Falk & Balling (1980 )الميدانية انظر

تتفؽ دراستي مف حيث أف الدراسة حكؿ الصؼ الخامس األساسي أم المرحمة األساسيػة كانت - 8

 ، (1991 ،في الشبكؿ)  Falk & Balling(1979،   Huntley (1979) (منسجمة مع دراسة
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.  مف قبؿ مجمس التربية في مدينة نيكيكرؾ1947ت التي أجريت سنة كالدراسا

أظيرت غالبية الدراسات التي تـ استعراضيا سابقان أىمية النشاطات التربكية في العممية - 9

  . التعممية–التعميمية 

إف  طمبة عينة الدراسة المختارة في الدراسات األجنبية ىي في معظميا مف طمبة المدارس - 10

. المرحمة األساسية، بينما تككنت عينة الدراسة مف طمبة المدارس الثانكية في الدراسات العربية

: تختمؼ ىذه الدراسة عف سابقاتيا في 

.   المجتمع الذم تجرم عميو الدراسة كعينة الدراسة- 1

زمف تطبيؽ الدراسة، حيث ىنالؾ فرؽ زمني بيف بعض الدراسات السابقة كىذه الدراسة، التي - 2

. تطبؽ في نياية القرف العشريف كبداية القرف الحادم كالعشريف لمميالد

تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة؛ في أنيا تبحث عف أىمية الرحالت - 3

الميدانية في تحصيؿ مادة االجتماعيات لممرحمة األساسية، بينما  أغمب الدراسات األخرل 

.  تناكلت مادة العمـك كغير ذلؾ

كقد تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة في فمسطيف؛ في ككنيا بحثت في - 4

" سية في مادة االجتماعيات المرحمة األسالبةلدل ط المستكل التحصيميفي أثر الزيارات الميدانية "

 .كتحديدان الصؼ الخامس األساسي

: كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في الجكانب اآلتية 

االستفادة مف نتائج الدراسات في تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية كمكازنة ىذه 

. النتائج بنتائج الدراسات السابقة 
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الفصـــل الثـالث 
 

الطريقـة واإلجـراءات 
 

 
 
 

 منيج  الدراسة    - 
 مجتمع الدراسة              - 
عينة  الدراسة           - 
 الدراسة أدوات            - 
اجراءات الدراسة             - 
صدق الدراسة     - 
ثبات الدراسة             - 
 التحميل االحصائي            - 
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الفصل الثالث 

الطريقة واالجراءات  

 

في ىذا الفصؿ تناكلت الباحثة كصفان لمطريقة كلالجراءات التي اتبعت الختيار عينة الدراسة، كالداة 

البحث المستخدمة، ككيفية التحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة، ككذلؾ كصفان لتطبيؽ الدراسة، 

. كلممعالجات االحصائية التي اتبعت فييا

 

منيج الدراسة  

اعتمدت ىذه الدراسة المنيج التجريبي في تدريس كحدتيف دراسية مف كتاب التربية الكطنية 

، "المجتمع الفمسطيني"الفمسطينية المقرر لمصؼ الخامس األساسي كىي الكحدة األكلى بعنكاف 

، لمجمكعتيف األكلى تجريبية كباستخداـ أسمكب األنشطة "الشعب الفمسطيني"كالكحدة الثانية بعنكاف 

الالصفية كالقياـ برحالت كزيارات ميدانية، كالمجمكعة الثانية ضابطة استخداـ الطريقة التقميدية، 

. مع قياس قبمي كبعدم لطمبة المجمكعتيف، كقياس بعدم لتحصيؿ طالب المجمكعتيف
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 مجتمع الدراسة 

طالبة، يشكمكف جميع طالبات الصؼ الخامس األساسي في  ( 451)تككف مجتمع الدراسة مف 

حيث بمغ مجمكع المدارس , المدارس الخاصة لمحافظة القدس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ

كتشتمؿ ىذه المدارس عمى  . مدرسة (25 )األساسية الخاصة التي يكجد بيا الصؼ الخامس 

 .شعبة دراسية لمصؼ الخامس األساسي  (28 )

عينة الدراسة  

طالبة، يشكمكف شعبتيف مف الصؼ الخامس األساسي في مدرسة  ( 47 )تككنت عينة الدراسة مف 

شميدت لمبنات كأفراد لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، نفس المدرسة التي تعمؿ بيا 

الباحثة، قامت الباحثة باختيار المجمكعة التجريبية بالطريقة العشكائية، كقع االختيار عمى الشعبة 

 كأفراد لممجمكعة( ب)طالبة كأفراد لممجمكعة التجريبية، كالشعبة  (23)كعدد الطالبات فييا  (أ)

كيقع جميع . مف المجتمع األصمي (% 10,4)كقد شكمت عينة الدراسة . (24)كعددىا الضابطة 

طالبات المجمكعتيف في نفس المستكل العمرم كنفس المستكل الدراسي، حيث تتراكح أعمار 

عينة الدراسة المككنة مف مجمكعتيف  كقد تـ اخضاع.سنة (11-9)الطالبات في ىذا المستكل مف 

تجريبية كضابطة الختبار ذكاء مصكر كذلؾ لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف في مستكل 

كقامت الباحثة باعداد كتطبيؽ اختبار تحصيؿ في مادة االجتماعيات لمتعرؼ عمى أثر .الذكاء

في تحصيؿ  (كالطريقة التقميدية/ أسمكب الرحالت كالزيارات الميدانية  )متغير طريقة التدريس 

. الطالبات

.   تكزيع أفراد العينة حسب المجمكعة(1)يبيف الجدكؿ رقـ 
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 ( 1)جدكؿ رقـ 

توزيع أفراد العينة حسب المجموعة 
 
 

المجموعة 
 

 النسبة المئوية العدد

 48.9 23 الضابطة

 51.1 24 التجريبية

 100 47 المجمكع

 

ادوات الدراسة 

: االدكات المستخدمة في ىذه الدراسة ىي

عممت الباحثة عمى تحميؿ كحدة دراسية مف كتاب التربية الكطنية لمصؼ  :المادة التعميمية-1

، كالكحدة الثانية بعنكاف *المجتمع الفمسطيني*الخامس األساسي كىي الكحدة األكلى بعنكاف 

كاستخرجت منيا المفاىيـ كالمصطمحات التي تضمنتيا ىذه الكحدة، ثـ قامت * الشعب الفمسطيني*

انظر الممحؽ رقـ  )الباحثة بتحديد األىداؼ السمككية المستخمصة مف ىذه المفاىيـ كالمصطمحات 

5 .) 

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة اختباران تحصيميان اعدتو بنفسيا :االختبار التحصيمي- 2 

لقياس التحصيؿ كاالحتفاظ بالتعمـ لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي في مادة االجتماعيات، 

: كقامت الباحثة بالخطكات التالية العداد االختبار التحصيمي

تحديد المفاىيـ كالمصطمحات األساسية التي تضمنتيا كحدة دراسية مف كتاب التربية الكطنية -أ

" المجتمع الفمسطيني"الفمسطينية المقرر لمصؼ الخامس األساسي كىي الكحدة األكلى بعنكاف 

". الشعب الفمسطيني" كالكحدة الثانية بعنكاف 



  82  

قامت الباحثة باعداد فقرات االختبار تبعان لممفاىيـ كالمصطمحات التي تضمنتيا الكحدة األكلى - ب

 .كالكحدة الثانية المذككرة

 اعداد االختبار في صكرتو األكلى بحيث ركعي فيو أف تككف فقراتو ممثمة لممفاىيـ - ت

كالمصطمحات التي تتضمنتيا الكحدتاف األكلى كالثانية، ككذلؾ لألىداؼ السمككية لكؿ مفيكـ مع 

 فقرة مف 80لدل الطالبات، كتضمف  (التذكر، الفيـ، التطبيؽ )مراعاة مستكيات المجاؿ المعرفي 

اجابات كاحدة منيا  (4)نكع االختبار مف متعدد، بحيث يككف لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 

صحيحة فقط، كعمى الطالبة اختيار االجابة الصحيحة، حيث يمتاز ىذا النكع مف االختبارات 

 .بارتفاع معامؿ صدقو كثباتو

 )قامت الباحثة بعرض االختبار عمى المشرؼ كعمى مجمكعة مف المحكميف البداء الرأم فيو  - ث

 .(صدؽ المحتكل 

 .قامت الباحثة بتعديؿ فقرات االختبار كحذؼ بعضيا تبعان لمالحظات المشرؼ كالمحكميف - ج

تـ كضع االختبار التحصيمي في صيغتو النيائية لقياس التحصيؿ كاالحتفاظ بالتعمـ لدل  - ح

 (2انظر الممحؽ رقـ  )طالبات الصؼ الخامس األساسي في مادة االجتماعيات، 

، تكزيع فقرات االختبار في صكرتو النيائية حسب نكع المادة ( 2 )كيكضح الجدكؿ التالي رقـ 

 .التعميمية عمى مستكيات األىداؼ السمككية بمكـ

 (  2 )جدول رقم 

توزيع فقرات االختبار في صورتو النيائية حسب نوع المادة التعميمية عمى 

                     مستويات األىداف السموكية لبموم 

النسبة  التطبيؽالنسبة  الفيـالنسبة  المعرفةالنسبة عدد  نكع المادة
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 المئكية المئكية المئكية المئكية الفقرات

المفاىيـ 

 كالمصطمحات

37 61.7% 23 38.3% 29 48.3% 8 13.3% 

معمكمات 

 أخرل

23 38.3%       

 - - - - - - %100 60 المجمكع

قامت الباحثة باعداد دليؿ المعمـ، لتطبيؽ الرحالت كالزيارات الميدانية لممجمكعة التجريبية التي 

 بشكؿ (رحالت كزيارات ميدانية )طبؽ عمييا الدراسة عف طريؽ النشاطات المصاحبة لممنياج 

    :عدة ىي فكرت الباحثة باعداد ىذا الدليؿ استجابة العتبارات. منظـ

شعكر الباحثة بتمبية الحاجة الماسة لدل الطمبة لتجميع المعمكمات الخاصة بمعالـ فمسطيف - أ

   كمكاقعو التاريخية كالدينية كاألثرية كالسياحية كالبيئية كالحضارية كالتعرؼ عمييا عمى أرض   

.     الكاقع

التأكد عمى أىمية  تنظيـ الرحالت  المدرسية النشاطات الالمنيجية اليادفة التي تساىـ في - ب

تحقيؽ  مجمكعة مف أبرز األىداؼ العامة لمتربية كالتعميـ لدل الطمبة كىي استيعاب عناصر 

التراث كاستخالص العبرة لفيـ كتطكير، كتذكؽ الجكانب الجمالية في الفنكف المختمفة كفي مظاىر 

الحياة، كاستثمار القدرات الخاصة كاألكقات الحرة في تنمية المعارؼ كجكانب االبداع كالعمؿ 

 .التعاكني، كتنمية التفكير الناقد كالمكضكعي  في المشاىدة كحؿ المشكالت

أىمية التعريؼ بمكاقع فمسطيف كمعالمو التاريخية، كالدينية، كاألثرية، كالسياحية، كالبيئية، - ت

كالحضارية مما يفيد المعمـ في ربط المناىج بكاقع الحياة في فمسطيف كمعالمو كيفيد الطمبة  في 

 .إعداد التقارير كاألبحاث التربكية التي  تتعمؽ بكطنو كاستعراض أبرز معالمو

:    يحتكم ىذا  الدليؿ عمى 
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 .تقديـ (1

 .لمحة عف الرحالت المدرسية كأىميتيا (2

 .شركط الرحمة المدرسية (3

 .األىداؼ العامة لمرحمة المدرسية (4

 .نكع الرحالت التي يمكف القياـ بيا (5

 .المعايير التي يمكف استخداميا في اختيار مكاقع الرحالت كالزيارات الميدانية (6

 . برنامج الرحالت (7

 .التخطيط كاإلعداد  لمرحالت المدرسية (8

 

 :يمر التخطيط في ثالث مراحل  

. تحديد األىداؼ الخاصة لمرحمة التعميمية: مرحمة ما قبؿ الرحمة- 

.                           قسيمة مكافقة األىؿ عمى الرحمة

 

. كرقة عمؿ أثناء الرحمة: تنفيذ الرحمة - 

 

. تقكيـ الرحمة: مرحمة ما بعد الرحمة- 

.                         استمارة تقكيـ الرحمة التعميمية لمطمبة

مف أجؿ تطكير الرحالت ك )                         استمارة تقكيـ الرحمة التعميمية لألىؿ 

 .(                         الزيارات الميدانية
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: صدق االختبار

فقرة، كقد جرل  " 80"لقد أعدت الباحثة االختبار التحصيمي بصكرتو األكلى حيث تككف مف 

التحقؽ مف صدؽ االختبار عف طريؽ قياـ الباحثة بعرضو عمى لجنة مف المحكميف ، كقد طمبت 

األسئمة التي كردت في االختبار مف صياغتيا، : الباحثة مف المحكميف ابداء مالحظاتيـ حكؿ

كمدل مالءمتيا لممحتكل، كمدل صحة البدائؿ كمناسبتيا، كقد أخذت مقترحاتيـ كمالحظاتيـ في 

فقرة في صكرتو  (60)االعتبار حيث أجرت الباحثة التعديالت المناسبة، حتى استقر االختبار عمى 

. عالمة (60)النيائية كاعطيت عالمة كاحدة لكؿ فقرة فبمغ الحد األعمى 

 

: ثبات االختبار

لقد تـ تطبيؽ فقرات االختبار عمى عينة مف مجتمع الدراسة كمف غير مدارس عينة الدراسة، 

طالبة مف طالب الصؼ الخامس األساسي في مدرسة الالتيف مف خارج أفراد  (15)تككنت مف 
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عينة الدراسة، كقد تـ اعادة االختبار عمى نفس العينة المذككرة بعد ثالثة أسابيع، تـ حساب معامؿ 

 0،93)إذ بمغت قيمة ىذا المعامؿ بيف االختباريف،(بيرسكف)ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ارتباط 

. كاعتبرت ىذه القيمة مناسبة ألغراض ىذه الدراسة. (

 

 Reliability:  ثبات أداة الدراسة

تـ حساب  الثبات الختبار الدراسة بمجاالتو المختمفة بطريقة االتساؽ الداخمي كبحساب معامؿ 

 ( . 3 )الثبات كركنباخ ألفا، كجاءت النتائج كما يمي في الجدكؿ رقـ 

 

 

 ( 3 )جدول رقم 

 لثبات  مجاالت الدراسة والدرجة الكمية ( Cronbach Alpha ) نتائج  معامل  كرونباخ  ألفا 
لالختبار التحصيمي في مادة االجتماعيات 

 Alphaقيمة   عدد الفقرات المجال

 0.54 6 المفاىيـ

 0.79 4 رسـ الخرائط

 0.62 4 تحديد المكقع

 0.57 16 استخداـ األطمس المدرسي

 0.53 3 التضاريس

 0.65 4 المدف الفمسطينية

 0.61 4 الزراعة كالصناعة في فمسطيف

 0.66 9 األماكف الدينية كالتاريخية

 0.60 10المظاىر االجتماعية 
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 0.88 60 الدرجة الكمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراءات الدراسة 

قامت الباحثة بتحديد المدرسة مف المدارس الخاصة في محافظة القدس، كقع االختيار بالطريقة - 

. العشكائية العنقكدية عمى مدرسة شميدت لمبنات 

ثـ قامت الباحثة باختيار صؼ مف صفكؼ المرحمة األساسية بالطريقة العشكائية العنقكدية أيضان - 

كقع االختيار عمى الصؼ الخامس األساسي، يتشكؿ الصؼ الخامس في مدرسة شميدت مف 

شعبتيف، كتـ تقسيـ الشعبتيف إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة، كتـ اختيار المجمكعة 
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كانت مف المجمكعة التجريبية  (أ  )فالشعبة . التجريبية كالمجمكعة الضابطة بالطريقة العشكائية ن 

كيقع . طالبة (24)كانت مف المجمكعة الضابطة كعددىا ( ب ) طالبة، كالشعبة  (23)كعددىا 

جميع طالبات المجمكعتيف في نفس المستكل العمرم كنفس المستكل الدراسي، حيث تتراكح أعمار 

. سنة (11 – 9)الطالبات في ىذا المستكل مف 

قامت الباحثة بحصكؿ عمى عالمات طالبات المدرسة لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مادة - 

االجتماعيات لمتأكد مف مدل تكافىء المجمكعتيف في مستكل التحصيؿ في مادة االجتماعيات 

 (.4)كجاءت النتائج كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ 

 
( 4)جدول رقم 

لمفروق في مستوى تحصيل الطمبة في مادة االجتماعيات  (t-test)نتائج اختبار ت 
لممجموعتين الضابطة والتجريبية 

 
المجموعة 

 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الضابطة 
 

23 78.69 9.45  
45 

 
0.790 

 
0.434 

التجريبية 
 

24 76.20 11.93 

 في 0.05أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (4) يتضح لنا مف الجدكؿ رقـ 
مستكل تحصيؿ الطمبة في مادة االجتماعيات لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، مما يؤكد تكافؤ 

.  المجمكعتيف في مستكل التحصيؿ في مادة  االجتماعيات
 

، مف أجؿ التأكد مف تكافؤ (1972صالح،  )ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار الذكاء المصكر - 

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مستكل الذكاء، ييدؼ ىذا االختبار إلى تقدير القدرة العقمية 

سنة،كىك يعتمد عمى إدراؾ العالقة بيف مجمكعة مف  (17-8 )لألفراد الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 
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كىك اختبار لفظي يطبؽ جماعيان، كال يحتاج إلى المغة ككسيمة . األشكاؿ كانتقاء الشكؿ المختمؼ

لشرح التعميمات كال يحتاج كذلؾ ألم ميارة لغكية ألف األسئمة عبارة عف صكر كيطمب مف 

كقد تبيف أف طالبات المجمكعتيف ىـ مف طبيعي .(2000الدبس، )المفحكص إدراؾ العالقة بينيا

 (.5)كجاءت النتائج كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ . الذكاء

( 5)جدكؿ رقـ 

لمفروق في درجة اختبار الذكاء لممجموعتين   (t-test)نتائج اختبارات 

الضابطة والتجريبية 
المجموعة 

 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الضابطة 
 

23 67.39 32.45  
45 

 
0.070- 

 
0.945 

التجريبية 
 

24 68.00 27.07 

 0.05أنو ال تكجد فركؽ  ذات داللة إحصائية عند المستكل  (5)   يتضح  لنا مف الجدكؿ رقـ 
في درجة اختبار الذكاء لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، فقد  بمغ  المتكسط الحسابي  لدرجة  

 لممجمكعة  التجريبية، مما يؤكد  تكافؤ  68.00 مقابؿ 67.39اختبار الذكاء لممجمكعة الضابطة 
. المجمكعتيف  في مستكل الذكاء

قامت الباحثة باعداد المادة التعميمية مف المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الكحدة األكلى بعنكاف - 

مف كتاب التربية الكطنية " الشعب الفمسطيني" كالكحدة الثانية بعنكاف "  المجتمع الفمسطيني"

الفمسطينية المقرر لمصؼ الخامس األساسي، حيث تـ تدريس المجمكعة التجريبية باسمكب 

الرحالت كالزيارات الميدانية كالمجمكعة الضابطة فكاف التدريس فييا يتمشى مع ما ىك مكجكد في 

 .الكتاب المدرسي المقرر

قامت الباحثة باعداد كبتطبيؽ اختبار تحصيؿ في مادة االجتماعيات عمى المجمكعتيف في - 

جمستيف،الجمسة األكلى لممجمكعتيف استخداـ الكحدة األكلى كالكحدة الثانية مف كتاب التربية 
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الكطنية الفمسطينية المقرر كبعد ثالثة أسابيع قامت الباحثة بإعادة تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى 

طالبات المجمكعتيف التجريبية كالتي قامت بخمس زيارات كرحالت ميدانية خارج الصؼ، 

كالمجمكعة الضابطة التي استخدـ معيا األسمكب التقميدم أم دراسة الكحدة األكلى كالكحدة الثانية 

مف الكتاب المقرر داخؿ حجرة الدراسة، كالجمسة الثانية ىدفيا التحقؽ مف فرضيات الدراسة لمتعرؼ 

عمى  (الطريقة التقميدية/ أسمكب الرحالت كالزيارات الميدانية )عمى أثر متغير طريقة التدريس 

.  تحصيؿ الطالبات

" ( 4"انظرالممحؽ رقـ )قامت الباحثة بجمع أكراؽ االجابات كتصحيحيا حسب نمكذج اجابة - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: التحميل اإلحصائي 

         بعد جمع تطبيؽ االختبارات الخاصة بالدراسة، قامت الباحثة بمراجعتو لمتأكد مف 

صالحيتيا  لعممية التحميؿ، كبعدىا تـ إدخاليا  لمحاسكب بإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ 

اإلجابات  المفظية إلى رقمية إذ تـ اعطاء درجة كاحدة لالجابة الصحيحة كصفر لمالجابة  

الذكاء، االختبار التحصيمي في )كقد تـ استخراج عالمة لكؿ طالب في اختبارات الدراسة . الخاطئة

، كذلؾ تمييدان إلجراء التحميؿ  60 بعد تحكيميا مف العالمة األصمية 100مف  (مادة االجتماعيات
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اإلحصائي الالـز لمدراسة، كالذم تـ باستخراج األعداد، النسب المئكية، المتكسطات الحسابية ، 

، كمعادلة الثبات كركنباخ  ألفا  (T-test)االنحرافات المعيارية، اختبارات 

(Cronbach Alpha)  كذلؾ  باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية ،SPSS . 
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الفصـل الرابــع 
 

نتائج الدراسة وتفسيرىا 

 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى :أوالً 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية: ثانياً 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثالثة: ثالثاً 

. النتائج المتعمقة الرابعة بالفرضية الصفرية: رابعاً 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الخامسة: خامساً 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية السادسة: سادساً 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية السابعة: سابعاً 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثامنة: ثامناً 

. النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية التاسعة: تاسعاً 
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الفصـل الرابــع 

نتائج الدراسة وتفسيرىا 

 

  :النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس كىك

ما أثر الزيارات الميدانية في مستوى التحصيمي لدى طالبات الصف الخامس األساسي في مادة "

". االجتماعيات؟ 

 تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل تحصيؿ الطمبة في االختبار 

. التحصيمي في مادة االجتماعيات في مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية بشكؿ عاـ

 .(6) كما يظير في الجدكؿ رقـ 

( 6)جدول رقم 
األعداد، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تحصيل الطمبة في االختبار 

التحصيمي في مادة االجتماعيات في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية بشكل عام 
 

المجال 
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 22.91 70.21 47 المفاىيـ

 19.84 78.98 47 رسـ الخرائط

 24.42 83.24 47 تحديد المكقع

 14.95 75.46 47 استخداـ األطمس المدرسي

 32.02 65.24 47 التضاريس

 22.88 75.53 47 المدف الفمسطينية

 26.06 64.09 47 الزراعة كالصناعة في فمسطيف

 23.76 63.94 47 األماكف الدينية كالتاريخية
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 19.59 76.59 47المظاىر االجتماعية 
 14.65 72.89 47 الدرجة الكمية
 مستكل تحصيؿ الطمبة في االختبار التحصيمي في مادة  االجتماعيات (6)يكضح لنا الجدكؿ رقـ 

  72.89بشكؿ عاـ، إذ بمغ المتكسط الحسابي لمستكل تحصيميـ عمى الدرجة الكمية  لالختبار 

، 83.24كقد كاف أعمى مستكيات التحصيؿ في المجاؿ الخاص بتحديد المكقع  بمتكسط حسابي 

، فالمجاؿ 76.59، فالمجاؿ الخاص بالمظاىراالجتماعية 78.98فالمجاؿ الخاص برسـ الخرائط  

، فالمجاؿ 75.46، فالمجاؿ الخاص باستخداـ األطمس 75.53الخاص بمعرفة المدف الفمسطينية 

، فالمجاؿ الخاص بالزراعة 65.24  فالمجاؿ الخاص بالتضاريس70.21الخاص بالمفاىيـ

، كأخيران المجاؿ الخاص باألماكف الدينية كالتاريخية بمتكسط حسابي 64.09كالصناعة في فمسطيف 

63.94   .

.  أف مستكل التحصيؿ لجميع المجاالت كانت جيدة (6)نالحظ مف الجدكؿ رقـ 
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( 7)جدول رقم 
 

لمفروق في مستوى تحصيل الطمبة في االختبار التحصيمي  (t-test)يبين نتائج اختبار ت 
القبمي في مادة االجتماعيات لممجوعتين الضابطة والتجريبية 

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  22.02 62.31 23 الضابطة المفاىيـ
45 

 
0.029- 

 
 20.41 62.50 24 التجريبية 0.977

  22.17 70.65 23 الضابطة رسـ الخرائط
45 

 
0.553- 

 
 18.76 73.95 24 التجريبية 0.583

  27.85 79.34 23 الضابطة تحديد المكقع
45 

 
0.706- 

 
 20.60 84.37 24 التجريبية 0.484

استخداـ 
األطمس 
 المدرسي

  11.90 69.29 23 الضابطة
45 

 
0.219- 

 
 11.79 70.05 24 التجريبية 0.827

  29.93 49.27 23 الضابطة التضاريس
45 

 
0.567- 

 
 29.17 54.16 24 التجريبية 0.573

المدف 
 الفمسطينية

  21.26 69.56 23 الضابطة
45 

 
0.665- 

 
 23.86 73.95 24 التجريبية 0.509

    26.44 53.26 23 الضابطةالزراعة 
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كالصناعة في 
 فمسطيف

 0.402 -0.845 45 23.09 59.37 24 التجريبية

األماكف الدينية 
 كالتاريخية

  16.75 55.55 23 الضابطة
45 

 
0.434- 

 
 19.65 57.87 24 التجريبية 0.667

المظاىر 
 االجتماعية

  20.86 64.78 23 الضابطة
45 

 
1.548- 

 
 18.83 73.75 24 التجريبية 0.129

  10.35 64.49 23 الضابطة الدرجة الكمية
45 

 
1.160- 

 
 10.69 68.05 24 التجريبية 0.252

 
 في 0.05 أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل (7)يتضح  لنا مف الجدكؿ رقـ 

مستكل تحصيؿ الطمبة في االختبار التحصيمي القبمي في مادة االجتماعيات  لممجمكعتيف 

فقد كاف تقارب في مستكل تحصيؿ الطمبة في االختبارالتحصيمي القبمي لمادة .الضابطة كالتجريبية

االجتماعيات في جميع مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية كذلؾ عمى اختالؼ نكع المجمكعة، سكاء 

الضابطة أك التجريبية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية  لمستكيات التحصيؿ  في 

. االختبار في الجدكؿ

 

       كيتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا، معركضة حسب تسمسؿ 

 .األسئمة المطركحة فييا

 

 بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في استيعاب الفركؽ   ما مدل:أوالً 

  ؟المفاىيـ في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات

 
: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية
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ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في مجاؿ 

 في نتائج اختبار (0،05)استيعاب المفاىيـ في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 
. التحصيؿ البعدم

 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 

في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، . المعيارم لدرجات الطالبات
.  يبيف ذلؾ( 8)كالجدكؿ رقـ 

 
 

 
 

( 8)جدول رقم 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 
. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 21.29 63.04 23 الضابطة المفاىيـ

 10.96 92.36 24 التجريبية

 
 أعمى مف (92،36)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية 

. (63،04)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 
 

كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 
.  يبيف ذلؾ(9) كالجدكؿ رقـ ،(ت)اختبار 

 
( 9)جدول رقم 
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 لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار (ت )نتائج اختبار

. التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص بالمفاىيـ
  
 

المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  21.29 63.04 23 الضابطة المفاىيـ
45 

 
5.896- 

 
 10.96 92.36 24 التجريبية 0.000

 

 لصالح المجمكعة (0،000) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

، حيث بمغت قيمة ت (0،05)كىك أقؿ مف مستكل  (0,000)التجريبية ألف مستكل الداللة ىك

.  كىي دالة احصائيان -(5،896) 

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في تحديد المكقع في  الفركؽ  ما مدل:ثانياً 

 ؟ نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات

 
: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية

 
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في مجاؿ 

 في نتائج اختبار (0،05)تحديد المكقع في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 
. التحصيؿ البعدم

 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

. يبيف ذلؾ (10)كالجدكؿ رقـ 
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( 10)جدول رقم 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في االختبار التحصيمي البعدم في 
. مادة االجتماعيات لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المجاؿ الخاص بتحديد المكقع

 
 

المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 30,06 72,82 23 الضابطة تحديد المكقع

 9.51 95.83 24 التجريبية

 
 

أعمى مف (95,83)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية
 (.72,82)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 

 
كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 

.  يبيف ذلؾ (11)  كالجدكؿ رقـ ،(ت)اختبار 
 

 
( 11)جدول رقم 
 

 لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطةعمى االختبار (ت)نتائج اختبار
.  التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص بتحديد المكقع

 
 

المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

    30,06 72,82 23 الضابطة تحديد المكقع
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 0.002  -3.505 45 9,51 95,83 24 التجريبية

 
 

 لصالح المجمكعة (0،002) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 
 حيث بمغت قيمة ت ،(0،05)كىك أقؿ مف مستكل (0,002)التجريبية ألف مستكل الداللة ىك 

.  كىي دالة احصائيان -(3,505) 
 

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في رسـ الخرائط في  الفركؽ  ما مدل:ثالثاً 

 ؟ اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات

 
: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية

 
 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في مجاؿ 
 في نتائج اختبار (0،05)رسـ الخرائط في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

. التحصيؿ البعدم
 
 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

.  يبيف ذلؾ (12) كالجدكؿ رقـ 
 

 ( 12 )جدول رقم 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 
. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
االنحراف المتوسط  العدد المجموعةالمجال 
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 المعياري الحسابي

 14،57 84,78 23 الضابطة رسـ الخرائط

 19،47 86،45 24 التجريبية

 
 أعمى مف (86،45)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية

 (.84,78)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 
 

كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 
.  يبيف ذلؾ (13 )، كالجدكؿ رقـ(ت)اختبار 

 
 
 ( 13 )جدول رقم 

 
لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار  (ت )نتائج اختبار

.  التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص برسـ الخرائط
 

المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  14،57 84,78 23 الضابطة رسـ الخرائط
45 

 
0,333- 

 
 19،47 86،45 24 التجريبية 0.741

 
 في متكسطات (0,741) يشير ىذا الجدكؿ إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

كىك أكبر مف مستكل  (0،741)مجمكعتيف الدراسة التجريبية كالضابطة ألف مستكل الداللة ىك 

.  كىي دالة احصائيان -(0,333)، حيث بمغت قيمة ت (0،05)
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بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في استخداـ األطمس  الفركؽ ما مدل :رابعاً 

 ؟ في مادة االجتماعيات في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم المدرسي

 
: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية

 
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في مجاؿ 

 في نتائج (0،05)استخداـ األطمس المدرسي في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 
. اختبار التحصيؿ البعدم

 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

. يبيف ذلؾ ( 14 )كالجدكؿ رقـ 
 

 
 ( 14 )جدول رقم 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 
. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

استخدام 
األطمس 
 المدرسي

 15,07 70,10 23 الضابطة

 5,67 91.92 24 التجريبية

 
 أعمى مف (91،92)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية 

 (.70،10)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 
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كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 
.  يبيف ذلؾ (15) ، كالجدكؿ رقـ(ت)اختبار 

 
 ( 15 )جدول رقم 

 
لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار  (ت )نتائج اختبار

.  التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص باستخداـ األطمس المدرسي
 

المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

استخدام 
األطمس 
 المدرسي

  15,07 70,10 23 الضابطة
45 

 
6,515- 

 
 5,67 91.92 24 التجريبية 0.000

 
 لصالح المجمكعة (0،000) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

، حيث بمغت قيمة ت (0،05)كىك أقؿ مف مستكل  (0،000)التجريبية ألف مستكل الداللة ىك 
.  كىي دالة احصائيان -(6,515)
 

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في المظاىر  الفركؽ ما مدل: خامسًا 

  ؟في مادة االجتماعيات االجتماعية في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم

: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية
 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ  في 
 في نتائج (0،05)مجاؿ المظاىر االجتماعية في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

. اختبار التحصيؿ البعدم
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لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

.  يبيف ذلؾ(16)كالجدكؿ رقـ 
 
 
 
 
 ( 16 )جدول رقم 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 
. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المظاىر 
 االجتماعية

 18,27 76,08 23 الضابطة

 9,46 91.25 24 التجريبية

 
 

أعمى مف ( 91،25)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية 
 (.76،08)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 

 
كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 

.  يبيف ذلؾ (17 )، كالجدكؿ رقـ(ت)اختبار 
 
 
 ( 17 )جدول رقم 

 
لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار  (ت )نتائج اختبار

.  التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص بالمظاىر االجتماعية
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المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

المظاىر 
 االجتماعية

  18,27 76,08 23 الضابطة
45 

 
3,549- 

 
 9,46 91.25 24 التجريبية 0.001

 
 لصالح المجمكعة (0،001) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

، حيث بمغت قيمة ت (0،05)كىك أقؿ مف مستكل  (0،001)التجريبية ألف مستكل الداللة ىك 
. كىي دالة احصائيان -( 3،549)  

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في المظاىر  الفركؽ ما مدل:سادسًا 

  ؟في مادة االجتماعيات في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم (التضاريس  )الطبيعية 

 
: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية

 
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في مجاؿ 

 في (0،05)في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية  (التضاريس)المظاىر الطبيعية 
. نتائج اختبار التحصيؿ البعدم

 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

. يبيف ذلؾ ( 18 )كالجدكؿ رقـ 
 

 ( 18 )جدول رقم 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 
. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
االنحراف المتوسط  العدد المجموعةالمجال 
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 المعياري الحسابي

 33,33 66.66 23 الضابطة التضاريس

 18,33 90.27 24 التجريبية

 
 

أعمى مف ( 90،27)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية 
 (.66،66)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 

 
كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 

.  يبيف ذلؾ (19)  كالجدكؿ رقـ،(ت)اختبار 
 
 
 ( 19)جدول رقم 
 

 لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار (ت )نتائج اختبار
.  التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص بالتضاريس

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  33,33 66.66 23 الضابطة التضاريس
45 

 
2,991- 

 
 18,33 90.27 24 التجريبية 0.005
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 لصالح المجمكعة (0،005) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

 حيث بمغت قيمة ت ،(0،05)كىك أقؿ مف مستكل  (0،005)التجريبية ألف مستكل الداللة 

.  كىي دالة احصائيان -(2،991)  

 

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في معرفة الزراعة  الفركؽ ما مدل:سابعًا 

  ؟في مادة االجتماعيات كالصناعة في فمسطيف في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم

: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية
 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  في التحصيؿ في  
 (0،05)الزراعة كالصناعة في فمسطيف في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية مجاؿ 

. في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم
 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

 . يبيف ذلؾ(20)كالجدكؿ رقـ 
 
 
 
 
 (20)جدكؿ رقـ 

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 

. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة
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المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الزراعة 
والصناعة في 

 فمسطين

 23,78 55,43 23 الضابطة

 14,74 87,50 24 التجريبية

 
 

 أعمى مف (87،50)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية 
 (.55،43)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 

 
كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 

.   يبيف ذلؾ(21)كالجدكؿ رقـ ، (ت)اختبار 
 

 
 (21)جدكؿ رقـ 

 
 لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار (ت )نتائج اختبار

. التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص بالزراعة كالصناعة في فمسطيف
  

المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الزراعة 
والصناعة في 

 فمسطين

  23,78 55,43 23 الضابطة
45 

 
5,581- 

 
 14,74 87,50 24 التجريبية 0,000
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 لصالح المجمكعة (0،000) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

، حيث بمغت قيمة ت (0،05)كىك أقؿ مف مستكل  (0،000)التجريبية ألف مستكل الداللة ىك 

 .كىي دالة احصائيان ( 5،581) 

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في معرفة المدف  الفركؽ ما مدل: ثامناً 

  ؟في مادة االجتماعيات الفمسطينية في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم

: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية
 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في مجاؿ 
 في نتائج (0،05)معرفة المدف الفمسطينية في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

. اختبار التحصيؿ البعدم
 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

. يبيف ذلؾ (22)كالجدكؿ رقـ 
 

 ( 22 )جدول رقم 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 

. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة
 

المجال 
 

 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معرفة المدن 
 الفمسطينية

 22،88 68،47 23 الضابطة

 17،93 89،58 24 التجريبية

 
أعمى مف ( 89،58)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية 

 (.68،47)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 
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كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 
. يبيف ذلؾ ( 23 )، كالجدكؿ رقـ(ت)اختبار 

 ( 23 )جدكؿ رقـ 
 

لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتينالتجريبية كالضابطةعمى االختبار  (ت )نتائج اختبار
.  التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص بمعرفة المدف الفمسطينية

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

معرفة المدن 
 الفمسطينية

  22،88 68،47 23 الضابطة
45 

 
3،528- 

 
 17،93 89،58 24 التجريبية 0،001

 
 لصالح المجمكعة (0،001) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

، حيث بمغت قيمة ت  (0،05)كىك أقؿ مف مستكل  (0،001)التجريبية ألف مستكل الداللة 

. كىي دالة احصائيان -( 3،528) 

 

بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في  الفركؽ ما مدل:  تاسعًا 

  ؟في مادة االجتماعيات مجاؿ معرفة األماكف الدينية كالتاريخية في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم

: كقد تـ ترجمة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التًّالية
 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ في مجاؿ 
معرفة األماكف الدينية كالتاريخية في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

.  في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم(0،05) 
 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كالتحقؽ مف صحة الفرضية، تـ استخراج المتكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المعيارم لدرجات الطالبات، في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم، 

.  يبيف ذلؾ (24)كالجدكؿ رقـ 
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  ( 24 )جدكؿ رقـ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، لدرجات الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم، 
. لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معرفة األماكن 
الدينية 
 والتاريخية

 19،48 49،27 23 الضابطة

 10،60 92،12 24 التجريبية

 
أعمى مف (92،12)يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية

 (.49،27)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة الضابطة الذم بمغ 
كلفحص ما إذا كاف الفرؽ بيف متكسط درجات الطالبات مف المجمكعتيف داالن إحصائيان، فقد أجرم 

.  يبيف ذلؾ (25) ، كالجدكؿ رقـ (ت)اختبار 
 
 ( 25 )جدكؿ رقـ 

لمتكسط درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار  (ت )نتائج اختبار
.  التحصيمي البعدم في مادة االجتماعيات في المجاؿ الخاص بمعرفة األماكف الدينية كالتاريخية

 
المجال 

 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

معرفة األماكن 
الدينية 
 والتاريخية

  19،48 49،27 23 الضابطة
45 

 
9،309- 

 
 10،60 92،12 24 التجريبية 0،000
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 لصالح المجمكعة (0،000) يشير ىذا الجدكؿ إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 

، حيث بمغت قيمة ت (0،05)كىك أقؿ مف مستكل  (0،000)التجريبية ألف مستكل الداللة ىك 

.  كىي دالة احصائيان -(9،309 )

 
 

 
 الفصـل الخـامـس

 
    

مناقشة وتفسيرالنتائج والتوصيات 
 

 
 .مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى- 1
. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية- 2
. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثالثة- 3
. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الرابعة- 4
. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الخامسة- 5
. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية السادسة- 6
. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية السابعة- 7
. مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثامنة- 8
.  مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية التاسعة- 9
 

التوصيات - 
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الفصل الخامس  

مناقشة وتفسير النتائج والتوصيات  

تناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة كتفسير نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا في الفصؿ الرابع، كال بد ىنا 

مف ربط عناصر البحث الحالي، بالرجكع إلى األسئمة التي تـ تحديدىا في الفصؿ األكؿ، 

كالفرضيات التي بنيت عمييا، كالنتائج التي أفرزىا الفصؿ الرابع، كمحاكلة تعميؿ ىذه النتائج إيجابيان 

كربطيا بنتائج البحكث السابقة كالتي تناكليا الفصؿ الثاني مف ىذا البحث، كمعرفة أكجو , كسمبيان 

اإلختالؼ كاإلئتالؼ بيف نتائج البحث الحالي كنتائج البحكث السابقة، كمحاكلة تفسير ىذا التقارب 

. كالتباعد في ىذه النتائج

. بنيت قكاعد البحث عمى تسعة أسئمة، كلكؿ سؤاؿ فرضية،كفيما معالجة لذلؾ

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: أوالً 
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ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في استيعاب المفاىيـ في 

نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في استيعاب 
 في نتائج اختبار التحصيؿ (0،05)المفاىيـ في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

. البعدم
أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،000) كىي دالة احصائيان عند المستكل -(5،896)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 
قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (92،36)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 
 (.63،04)لممجمكعة الضابطة 

  

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ثانياً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في تحديد المكقع في نتائج 

اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في تحديد المكقع 
 في نتائج اختبار التحصيؿ (0،05)الخرائط في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

. البعدم
أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،002)كىي دالة احصائيان عند المستكل ، (3،505)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 
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، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (95،83)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

(. 72،82)لممجمكعة الضابطة 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ثالثاً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في رسـ الخرائط في نتائج 

اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في رسـ الخرائط 
.  في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم(0،05)في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت قيمة (0،741)كىي دالة احصائيان عند المستكل،(0،333)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ متكسط 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة (86،45)عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

 (.84،78)الضابطة 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: رابعًا ً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في استخداـ األطمس 

المدرسي في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في استخداـ 
 في نتائج اختبار (0،05)األطمس المدرسي في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

 .التحصيؿ البعدم
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أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،000)كىي دالة احصائيان عند المستكل ، (-6،515)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (91،92)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

 (.70،10 )لممجمكعة الضابطة

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: خامساً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في المظاىر االجتماعية 

في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في المظاىر 
 في نتائج اختبار التحصيؿ (0،05)االجتماعية في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

. البعدم
أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،001)كىي دالة احصائيان عند المستكل ، (-3،549)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (91،25)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

 (.76،08 )لممجمكعة الضابطة

 

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس: سادساً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في المظاىر الطبيعية 
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في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟  (التضاريس) 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد ذات فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في المظاىر 
 في نتائج (0،05)في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية   (التضاريس)الطبيعية  

. اختبار التحصيؿ البعدم
أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،005)كىي دالة احصائيان عند المستكل ، (2،991)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (90،27)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

 (.66،66 )لممجمكعة الضابطة

. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السابع: سابعاً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في معرفة الزراعة 

كالصناعة في فمسطيف في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في معرفة الزراعة 
 في نتائج (0،05)كالصناعة في فمسطيف في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

 .اختبار التحصيؿ البعدم
أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،000)كىي دالة احصائيان عند المستكل ، (5،581)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (87،50)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

 (.55،43 )لممجمكعة الضابطة
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. مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن: ثامناً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في معرفة المدف الفمسطينية 

في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في معرفة المدف 
 في نتائج اختبار التحصيؿ (0،05)الفمسطينية في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية 

. البعدم
أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،001)كىي دالة احصائيان عند المستكل ، (3،528)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (89،58)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

 (.68،47 )لممجمكعة الضابطة

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال التاسع : تاسعاً 

ما مدل الفركؽ بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، في المجاؿ الخاص بمعرفة 

األماكف الدينية كالتاريخية في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم في مادة االجتماعيات؟ 

: كقد تـ صياغة ىذا السؤاؿ إلى الفرضية الصفرية التالية

ال تكجد فركؽ ذات دالة إحصائيان بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في المجاؿ الخاص 
بمعرفة األماكف الدينية كالتاريخية في مادة االجتماعيات عند مستكل داللة إحصائية  

.  في نتائج اختبار التحصيؿ البعدم(0،05)
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أظيرت الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان، عمى اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة 

، كجاءت (0،000)كىي دالة احصائيان عند المستكل ، (9،309)التجريبية حيث بمغت قيمة ت 

قيمة ت لتؤكد الفركؽ الممحكظة في متكسطات عالمات الطمبة لإلمتحاف البعدم، حيث بمغ 

، بينما بمغ متكسط عالمات الطمبة (92،12)متكسط عالمات الطمبة لممجمكعة التجريبية 

      (.49،27 )لممجمكعة الضابطة

 

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ الرئيس كىك 

التحصيمي لدى طالبات الصف الخامس  ما أثر الزيارات الميدانية في المستوى" 

 ؟"االجتماعيات األساسي في مادة

 تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة التسعة 

 أف أىمية النشاطات (5)حيث أظيرت نتائج التحميؿ االحصائي كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

لجميع المجاالت كانت جيدة، ىذا ما يدؿ عمى تطكر الكعي التربكم لدل الطمبة في المحافظة، 

كنتيجة لاليماف بأف النشاط المدرسي أصبح شأنو شأف المكاد الدراسية، يحقؽ األىداؼ التربكية 

المنشكدة، عالكةن عمى أنو مجاؿ لمخبرات المنتقاه اليادفة، كالتي  تفكؽ  أثرىا أثر التعمـ داخؿ 

الفصؿ الدراسي، نظران لما  لمنشاط مف خصائص تؤدم  إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة بأقؿ جيد 

ككقت ممكف، فالنشاط أصبح جزءان ال يتجزأ مف البرنامج العاـ لممؤسسة التعميمية، كجزءان ميمان مف 

. المنيج الدراسي بمفيكمو الحديث

فالزيارات الميدانية مكجية كمساعدة تربكية ميمة، فيي تعتبر كسيمة ناجحة كميمة في التطبيؽ  

المباشر لممعمكمات، ألف القصد مف التعمـ ليس المعرفة كقيمة في ذاتيا، بؿ تكظيؼ ىذه المعرفة 
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في الحياة، كيعد نشاط الرحالت المدرسية مف الكسائؿ التعميمية الناجحة، إذ يكتسب الطمبة مف 

خالليا الخبرات النافعة، باإلضافة إلى أنيا تخمؽ فييـ حكافزعديدة يتعذر تكفيرىا ليـ داخؿ حجرات 

. الدرس، كما كتحقؽ الرحالت كالزيارات تغيران مرغكبان في جك المدرسة، فتجعمو محببان  لمطمبة

 كتالحظ الباحثة بعد اإلنتياء مف نتائج الدراسة كمناقشتيا عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية التي 

قامت بالزيارات الميدانية عمى المجمكعة الضابطة التي لـ تقـ بالزيارات الميدانية كتعزز الباحثة 

 (الحقمية)السبب في إظيار ىذه النتيجة مف قبؿ أفراد عينة الدراسة إلى اعتبار الرحالت الميدانية 

مظيران ىامان مف مظاىر النشاط المدرسي، ففييا ينطمؽ الطمبة كيتحرركف مف قيكد الدراسة إلىعالـ 

أكسع كأرحب، حيث االعتقاد السائد اآلف أف المدارس الحديثة ال غنى ليا عف الرحالت التعميمية، 

فيي ضركرة الزمة في جميع مراحؿ التعمـ كلجميع مكاد الدراسة، كتجدراإلشارة في ىذا أف الرحالت 

   .المدرسية تككف أكثر نفعان، كأجدل فائدة إف أحسف تخطيطيا كتنفيذىا كأكضحت  لمطمبة أىدافيا

كترجع األىمية أيضان مف اعتبار الرحالت الميدانية كسيمة ناجحة مف كسائؿ التعميـ كالتعمـ، إذ 

يكتسب الطمبة مف خالليا الخبرات النافعة الحية كالمباشرة، لما ينتج عنيا مف مشاىدات كاقعية حية 

كليا، أثر يفكؽ أثر التعميـ كالتعمـ داخؿ حجرات المدرسة، عالكةن عمى ككنيا رياضة عقمية 

كجسمية، كذات فائدة صحية كنفسية كاجتماعية كثقافية كتركيحية، إضافة إلى فكائدىا المعرفية 

المتمثمة في التعرؼ عمى البيئة كالمجتمع، مف خالؿ زيارة المتاحؼ كالمصانع كالمرافؽ العامة 

. كأماكف األثرية كالدينية كالمشاريع الصناعية كالزراعية كغيرىا 

 فقد حاز عمى أدنى المتكسطات الحسابية بالنسبة لمجاالت الدراسة األخرل األماكف الدينية 

. كالتاريخية كتعزك الباحثة السبب أف زيارة ىذه األماكف كانت سريعة بسبب األكضاع الراىنة 

 أما بالنسبة إلى رسـ الخرائط قبمت الفرضية كتعزك الباحثة السبب إلى أف كال المجمكعتيف تقـك 

. برسـ الخرائط داخؿ حجرة الدراسة 



  121  

 

: اتفقت ىذه الدراسة مع غيرىا مف الدراسات األجنبية كالعربية مف حيث

، المرحمة (مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية)أثر الرحالت الميدانية، دراسة ميدانية             

.  الدراسية كاف التركيز عمى الصفيف الخامس كالسادس األساسي

( 1991,في الشبكؿ) Kern (1985) كمف الدراسات األجنبية التي اتفقت معيا الدراسة، دراسة 

ىذه الدراسة استيدفت لتحديد أثر الرحالت الميدانية في تنمية االتجاىات العممية، فقد أشارت إلى 

أكثر ايجابية  (العمـك األرضية)أف الطمبة الذيف تعممكا بالطريقة المكجية ميدانيان كاف شعكرىـ تجاه 

 .مف زمالئيـ الذيف درسكا بالطريقة العادية المعتمدة عمى الكتاب كالنشاطات المخبرية المرافقة

، كالتي ىدفت إلى (1991في الشبكؿ،  ) Martin, Falk & Balling (1981)         كدراسة 

في التعميـ في بيئة مألكفة كبيئة غير  (Field Trips )معرفة أثر الرحالت الميدانية الحقمية 

فيذه الدراسة تؤكد أف . (مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة )كىي دراسة تجريبية . مألكفة

الرحالت العممية ممتعة لمطالب كلممعمـ، كتساعد الطالب عمى أف يحتفظ بالمادة العممية التي 

. يتعمميا أثناء الرحمة الميدانية

، فحاكلت دراسة أثر (1991في الشبكؿ،  ) Falk & Balling (1980)          كدراسة 

، فقسمت البيئة إلى نكعيف البيئة المألكفة كالبيئة غير (الحقمية  )الرحالت المدرسية الميدانية 

. كىدفت الدراسة إلى معرفة البيئة غير المألكفة في سمكؾ كتعميـ الطمبة. مألكفة

أجريت ىذه الدراسة عمى مئات الطمبة مف الصفيف الثالث كالخامس األساسي مجمكعة ضابطة 

.  كمجمكعة تجريبية

، كىي بمثابة خالصة (1991في الشبكؿ،  ) Falk & Balling ( 1979)          كدراسة 

كقد بينت .كأثرىا في االتجاىات (الحقمية  )ثالث دراسات كانت تيدؼ إلى معرفة أىمية الرحالت 
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الدراسات الثالثة أف التربكييف ييتمكف برحالت الحقكؿ ألىميتيا كفكائدىا التعميمية كالتعممية 

المالحظة عمى المعرفية كالعاطفة، كما أف المكاد المتعممة كمنطقة الرحمة تسيـ في التأثير عمى 

االتجاىات كالسمكؾ كالتعميـ 

 عمى طمبة الصؼ السادسز أخذ 1947 كأعاد دراسة Huntley (1979)          كدراسة 

مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كأعد امتحاف قبمي كبعديز كقد كشفت الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ 

. ذات داللة احصائية بيف المجمكعات

 التي حممت نتائج األدب التجريبي، ,Backman & Crompton( 1985)         كدراسة 

، أظير أف ىذه 1980-1932المتعمؽ بأثر التعميـ الالصفي في النمك المعرفي خالؿ الفترة 

الدراسات جميعيا اقترحت اف التعميـ الالصفي يمكف أف يسيـ في إثارة التفكير النقدم، كيزيد 

.  ميارات حؿ المشكمة، كينمي المفاىيـ بدالن مف عممية التذكر الّصـ

، كدراسة أبك ىالؿ (2000) كمف الدراسات العربية التي اتفقت معيا الدراسة، دراسة سالـ 

 مف قبؿ مجمس 1947كىناؾ دراسات رائدة أجريت سنة .(1977)كدراسة عبد الكىاب , (1993 )

تـ اختيار مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعتيف ضابطتيف مف طمبة . التربية في مدينة نيكيكرؾ

الصفيف الخامس كالسادس كبعد تطبيؽ إجراءات الدراسة كانت النتيجة تفكؽ المجمكعة التجريبية 

.   كبفركؽ ذات داللة احصائية

          

         ترل الباحثة عمى أىمية كجكد دليؿ لمرحالت التعميمية فمذلؾ قامت الباحثة في عمؿ ىذا 

، كيتفؽ محجكب مع الباحثة في أىمية ذلؾ إذ قاـ محجكب بإعداد دليؿ لمرحالت (2002)الدليؿ 

، في مجاؿ التربية العممية لمحافظة سكىاج، أشار فيو إلى ضركرة كجكد (1983)التعميمية 

. معمكمات كبيانات كافية عف المكاف حتى يسيـ في انجاح الرحالت التعميمية
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 كخالصة القكؿ نستطيع أف نقكؿ أف معظـ التربكييف العرب كاألجانب يشيركف إلى أىمية الرحالت 

 .، كلـ تجد الباحثة دراسة كاحدة لـ تؤيد الرحالت المدرسية(الحقمية)الميدانية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: التوصيــات 
 

       في ضكء النتائج  التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة، كاالستفادة مف األدب التربكم كالدراسات 
: السابقة  المتصمة  بمكضكع  الدراسة  الحالي، يمكف التقدـ بالتكصيات التَّالية 
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: تكصي الباحثة القائميف عمى النشاط المدرسي الالصفي مف المسؤليف التربكييف ما يمي 

 

مف خالؿ المجالس " الزيارات الميدانية"تكعية األىالي بأىمية النشاطات الالمنيجية خاصة  .1

مجمس اآلباء كألميات، مجمس المعمميف مف أجؿ تشجيع الطالب عمى : ذات العالقة مثؿ

.  المشاركة في ىذه النشاطات الالمنيجية

الزيارات "دعكة كزارة التربية كالتعميـ إلى تخصيص معمـ متفرغ لمنشاطات الالمنيجية كخاصة  .2

 .ألىميتيا في تعرؼ الطالب عمى كطنيـ كأماكنيا الدينية كالتاريخية  في كؿ مدرسة " الميدانية

 .تقديـ الحكافز كالمكافآت المادية كالمعنكية لممبرزيف في النشاطات المدرسية المختمفة  .3

عقد دكرات خاصة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ لمقائميف عمى ىذه األنشطة التربكية  .4

. إلبراز أىميتيا كفائدتيا التربكية " الزيارات الميدانية"الالمنيجية كخاصة 

يجب أف يككف في االعتبار كضع برامج نشاط عمى أساس ميؿ كاليكايات كالقدرات كتكفير  .5

 .المشرفيف األكفياء عمى تنفيذ تمؾ البرامج 

تكفير اإلمكانات المادية مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ لممارسة األنشطة الالمنيجية خاصة  .6

 ".الزيارات الميدانية"

 .تبادؿ الزيارات بيف المدارس لمتعرؼ عمى تجارب اآلخريف كاالستفادة منيا في ىذا  المجاؿ .7

اىتماـ المشرفيف أثناء زيارتيـ إلى المدارس المختمفة بطرح أسئمة لممعمميف عف النشاطات  .8

الالمنيجية التي قاـ بيا المعمـ خالؿ الفصؿ الدراسي كليس التركيز بالدرجة األكلى عمى دفتر 

 .التحضير كنسخ المعمكمات عميو فقط 



  125  

الزيارات "تشجيع المعمميف عمى المشاركة كاإلشراؼ عمى النشاطات الالمنيجية خاصة - 9

 .كىذا  يتطمب تكفير حكافز مشجعة مادية كمعنكية مف الجيات  المعنية " الميدانية

حتى ال تككف ارتجاليان فيفيد " الزيارات الميدانية"تخطيط النشاط المدرسي الالمنيجي خاصة -10

.            الطالب تربكيان مف حيث تنمية مياراتيـ كىكاياتيـ العممية  

" . الزيارات الميدانية"عمؿ دليؿ لمنشاطات الالمنيجية كخاصة -11

اعادة مثؿ ىذه الدراسة عمى عينات أعـ كاشمؿ مف عينة ىذه الدراسة كفي مراحؿ مختمفة مف -12

الجنس كالمستكل : مراحؿ التعميـ العاـ كفي مكضكعات تعميمية أخرل كبادخاؿ متغيرات مثؿ 

. االقتصادم كاالجتماعي كمستكل التحصيؿ 
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المراجـــع 

 

المراجع العربية : أوالً 

 المراجع األجنبية: ثانيًا ً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  127  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

: المراجع العربية: أوالً 

األنشطة الطالبية في مديرية تربية لواء مأدبا دراسة استطالعية (. 1993).أبك رضكاف، عبداهلل
رسالة ماجستير غير منشكرة،الجامعة األردنية، عماف، . آلراء طمبة المرحمة الثانوية

. األردف
 

اتجاىات المعممين نحو النشاطات المرافقة لممنياج في المدارس الثانوية (.1993).أبكىالؿ،عمر
. في محافظة اربد، اليرمكؾ. في وزارة التربية والتعميم

 
النشاط المدرسي الالصفي في المدارس الثانوية بمدن (.1999).باطايع،حسف

. اليمف. عدن،الحوطة،زنجار،بالجميورية اليمنية
 

.  دار النيضة العربية.التربية ومشكالت المجتمع(.1975).بركات، لطفي أحمد
 

. بغداد، العراؽ. دراسة حول النشاط المدرسي(. 1990).التكريتي،كآخركف
 

اتجاىات حديثة في تدريس المواد (.1984). جبر، سميماف محمد، عمي،ّسرالختـ عثماف
. دار المريخ، الرياض، السعكدية. االجتماعية

 
. مطبعة المعارؼ، الشارقة. رؤيا مستقبمية لمنشاط المدرسي(.1991).حارب،سعيد
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مركز البحث .تعريف بعض األساليب الشائعة في تدريس العموم(. 1986).الخميمي، خميؿ يكسؼ
. كالتطكير، جامعة اليرمكؾ، اربد، األردف

 
دليل المناشط الثقافية والتربوية غير الصفية (. 1984).خاطر،محمكد رشدم كشحاتو،محمد
. المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ، ادارة التربية، تكنس.بالمدارس الثانوية في الوطن العربي

 
أثر طريقة التعمم باالكتشاف الموجو والتعمم بالطريقة (. 1989).خكالدة، ناصر أحمد ضاعف

التقميدية عمى تحصيل الطمبة واحتفاظيم بالتعمم في مادة التربية االسالمية لمصف األول 
 .رسالة ماجستير غير منشكرة،الجامعة األردنية، عماف، األردف. الثانوي

 
. ، دمشؽ، سكريا96مجمة صكت المعمميف،عدد.المناشط المدرسية(.1986).الخياط،حكرية

.  أىمية النشاط المدرسي عمى طمبة المدارس الثانوية(. 1986).دركيش، كالحمامي
 

 ، مكتبة عالـ الكتب،1ط. النشاط المدرسي،أسسو،أىدافو وتطبيقاتو(.1984).رياف، فكرم حسف
. عماف، األردف

 
 رسالة ماجستير .االتجاىات والميول العممية في تدريس العموم(. 1988).زيتكف، عايش محمكد

. غير منشكرة،عماف، األردف
 

ولقع النشاطات التربوية الالصفية وأىميتيا في المدارس الحكومية من (.2000).سالـ، حكرية
رسالة ماجستير غير . وجية نظر طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة البمقاء

. منشكرة،عماف، األردف
 

. كزارة التربية كالتعميـ، عماف، األردف. أساليب تدريس العموم (. 1985).سبع العيش، نجكد
 

. القاىرة ، األنجمك المصرية.اتجاىات جديدة في األدة المدرسية(. 1972 ).سمعاف، كىيب
 

. الشارقة، مطبعة المعارؼ. رؤية مستقبمية لمنشاط المدرسي(.1991).السيار، عائشة
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. 78-76،(2). رسالة المعمـ. النشاطات المدرسية(. 1980).الشامي،محمد عمي
 

أثر تدريس العموم بطريقة إدماج النشاط الالصفي، في (. 1991 ). الشبكؿ، فتحية ابراىيـ حسف
رسالة ماجستيرغير منشكرة،  جامعة .التحصيل والتفكير العممي لدى طمبة الصف الرابع األساسي

  .اليرمكؾ، اربد، األردف
 

الدار المصرية، .  النشاط المدرسي مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبقو(.1994).شحاتو، حسف
. القاىرة، مصر

 
مدى تضمين البعد البيئي في محتوى التربية االجتماعية والوطنية (. 1995).الشناؽ،فرحاف

. رسالة ماجستير غير منشكرة،عماف، األردف. والعموم لمرحمة التعميم األساسي في األردن
 

دراسة أثر مساق جامعي في التربية البيئية في اتجاىات الطمبة (.1987).صباريني،محمد سعيد
. رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، عماف، األردف. نحو البيئة

 
. القاىرة، مكتبة النيضة المصرية، مصر. عمم النفس التربوي(. 1972).صالح، أحمد زكي

 
رسالة . النشاطات الطميعية وعالقتيا بتحصيل تالميذ المرحمة االبتدائية(. 1998).صكقار، سياـ

. ماجستير غير منشكرة، دمشؽ، سكريا
 

، دار 1الطبعة. النشاطات التربوية المدرسية بين األصالة والتحديث(. 1998).عابد، رسمي عمي
. مجدالكم لمنشر، عماف، األردف

 
. نيضة مصر، القاىرة، مصر.التربية والمناىج(. 1973).عبد النكر، فرنسيس

 
 مكتبة الفالح .مفاىيمو،مجاالتو، وبحوثو: النشاط المدرسي (. 1981).عبد الكىاب، جالؿ

. الككيت
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دار الفكر، عماف، . أساليبو- أدواتو-البحث العممي مفيومو(. 1989 ).عبيدات،ذكقاف كآخركف
. األردف

 
أثر كل من طريقة االكتشاف وطريقة المنظم المتقدم (.1985).عبيدات، أحمد عارؼ سالمة 

الشارح والطريقة التقميدية، في تحصيل طمبة الصف األول الثانوي العام ذوي التفكير المجرد 
رسالة ماجستيرغير منشكرة، جامعة . وذوي التفكير المحسوس في مادة الجغرافيا في األردن

    .اليرمكؾ، اربد، األردف
 

تطوير واقع النشاطات التربوية في المدارس الثانوية (. 1985).العجكر، خالد أحمد السميماف
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، اربد، األردف.في لواء جرش

 
 تقويم بعض مناىج النشاط الحر في المدرسة االبتدائية(. 1985).العمي،أحمد عبداهلل أحمد

. ،ذات السالسؿ، الككيت. بالكويت
 

األصول الحديثة لتدريس المغة العربية والتربية . عمي الجمبالطي، كأبك الفتكح التكانسي
. ، القاىرة، دار نيضة مصر، مصر2الطبعة .الدينية

 
 

. دراسة ميدانية حول النشاط المدرسي(. 1992).القطاف،سامية
 

دار .الوسائل التعميمية التعممية إعدادىا وطرق إستخداميا(. 1993).الكمكب، بشير عبد الرحيـ
. إحياء العمكـ، بيركت، لبناف

 
عالـ الكتب، . اتجاىات في مناىج وتدريس االقتصاد المنزلي(. 1983).ككجؾ، ككثر حسيف

. القاىرة، مصر
 

. عالـ الكتب، القاىرة، مصر. المناىج بين النظرية والتطبيق(.1982).المقاني، أحمد حسيف
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الطبعة الثالثة، عالـ الكتب، القاىرة، .المناىج بين النظرية والتطبيق(.1989).المقاني، أحمد حسيف
. مصر

 
إعداد دليل لمرحالت التعميمية في مجال التربية في (. 1983 ). محجكب، عمي كريـ محمد

. 79-1،68مجمة العمـك الحديثة،محافظة سوىاج، 
 

كزارة التربية كالتعميـ، . يوم النشاط المدرسي(. 1991 ). مديرية التربية كالتعغميـ لمحافظة إربد
. المممكة األردنية الياشمية

 
أثر تضمين البعد البيئي في تدريس الدراسات االجتماعية عمى (. 1989).المراشدة، حسيف

. رسالة ماشستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف. اتجاىات الطمبة نحو البيئة
 

. القاىرة، مصر.اتجاىات جديدة في االدارة المدرسية(. 1976).مخضر، حسيف عبداهلل
 

.  مكتبة النيضة المصرية،القاىرة، مصر. الوسائل التعميمية(.1983 ).مطاكع، ابراىيـ
 

. القاىرة، مصر. نظريات التربية الرياضية وطرق التدريس(. 1976). معكض، لطفي
 

دار المسيرة، . النشاط المدرسي مفيومو، تنظيمو،عالقتو بالمنيج(. 1978).مقبؿ،فيمي تكفيؽ
.  بيركت، لبناف

 
اختبار أثر طريقتي التدريس باالكتشاف والتقميد والمستوىاالقتصادي (. 1983).مييد،نكرالديف

رسالة . واالجتماعي في ميارة التفكير الناقد عند طالب الصف األول االعدادي في مادة الجغرافيا
. ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف

 
أثر طريقة التعمم باالكتشاف الموجو والتعمم بالطريقة التقميدية عمى (.1989).ناصر،خكالدة

رسالة ماجستير غير . تحصيل الطمبة واحتفاظيم في مادة التربية االسالمية لمصف األول الثانوي
. منشكرة،عماف، األردف
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دارة األنشطة التربوية في التعميم الثانوي العام في (. 1992).النبتيني، خالد حسيف تخطيط وا 
. رسالة ماجستير غير منشكرة،القاىرة، مصر.. األردن

 
.  حضرمكت. الرسالة التربوية(.1985).اليدار، محمد سقاؼ

 
دليل النشاطات (. 1991).كزارة التربية ك التعميـ،المديرية العامة لشؤكف الطمبة كالنشاطات التربكية

. ،عماف، االردف2الطبعة . التربوية
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 ( 1 )ممحق رقم 

أىداؼ االختبار التحصيمي في الكحدتيف األكلى كالثانية في مادة االجتماعيات مف 

: كتاب التربية الكطنية الفمسطينية لمصؼ الخامس األساسي
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: يتكقع مف المتعممة بعد دراستيا ىذا المكضكع أف تككف قادرة عمى أف 

خطكط الطكؿ )أسيا، الكطف العربي، المكقع الفمكي : تحدد مكقع فمسطيف بالنسبة لكؿ مف .1

 . (كدكائر العرض

 .تبيف عمى الخريطة الدكؿ المجاكرة لفمسطيف مف جميع الجيات  .2

 .تميز أكثر مناطؽ فمسطيف اتساعان  .3

 .تحدد مفيـك المجتمع .4

 .تذكر ثالث صفات لممكاطف الصالح .5

 .تميز بيف نكعي األسرة  .6

الية .7 ًى ًّ المجتمع، المكاطف، المكاطف الصالح، األسرة البسيطة، الحمكلة، : تحدد المفاىيـ الّت

 .العشيرة، القبيمة، األمة، الدكلة

 .تعدد أسماء البحار كالبحيرات المحيطة بفمسطيف  .8

 .تميز مكقع البحيرات كالمسطحات المائية في فمسطيف  .9

 .تذكر أربعة أسباب أدت إلى أىمية مكقع فمسطيف  .10

.  تذكر ثالثة استخدامات لمبحار كالبحيرات المحيطة بفمسطيف  .11

 . تذكر عاصمة فمسطيف اذا ما اعطيت مجمكعة مف المدف الفمسطينية عمى الخريطة  .12

. تصنؼ المدف الفمسطينية إلى داخمية كخارجية  .13

. تنسب األماكف الدينية ما ىي المدف المكجكدة في فمسطيف  .14

قبة الصخرة المشرفة ، كنيسة الجثمانية ، : تحدد مكقع األماكف الدينية التَّالية في فمسطيف  .15

. المسجد األقصى ، كنيسة الميد 

. تعدد أىـ الصناعات في فمسطيف  .16
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. تذكر مناطؽ الصناعات النباتية في فمسطيف  .17

. تبيف ثالثة عكامؿ أدت إلى قياـ الصناعة في فمسطيف  .18

. تنسب نكع الصناعة إلى المدينة التي تكجد فييا في فمسطيف .19

. تميز بيف الزراعة البعمية كالزراعة المركية  .20

. الجبمية ، الصحراكية ، الغكرية : تميز بيف أنكاع المزركعات في المناطؽ المختمفة  .21

. تحدد الجية التي تقع فييا المناطؽ الساحمية في خريطة فمسطيف باستخداـ األطمس  .22

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  (2 )ممحق رقم 
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اختبار تحصيؿ في الكحدتيف األكلى كالثانية في مادة االجتماعيات مف كتاب التربية الكطنية 

 :الفمسطينية لمصؼ الخامس األساسي 

: تعميمات 

. الرجاء كتابة اسمؾ كالمعمكمات المطمكبة في المكاف المخصص بأعمى كرقة اإلجابة  فقط- 1

 .حيث يتبع كؿ سؤاؿ أربع احتماالت إجابة كاحدة فقط صحيحة "اختبار مف متعدد "ىذا  - 2 

. في كرقة اإلجابة المرفقة كما ىك مبيف مف المثاؿ (X)الرجاء بعد قراءة السؤاؿ كضع اإلجابة -3 

. الرجاء عدـ اإلجابة عمى كرقة األسئمة 

ال تختارم . يفضؿ استخداـ  قمـ رصاص لإلجابة حتى يمكنؾ محك اإلجابة اذا غيرت رأيؾ- 4

.     انتبيي أثناء اإلجابة إلى أرقاـ األسئمة . إجابتيف، فقط اختارم جكابان كاحدة

. الزمف المخصص ليذا االختبار ىك ستكف دقيقة بمعدؿ دقيقة كاحدة لكؿ سؤاؿ- 5

 .تحسب عالمتؾ عمى ىذا االختبار بمجمكع إجابتؾ الصحيحة - 6

: كفي ما يمي مثاؿ عمى اإلجابة 

صحراكية  ( غكرية        ث( ساحمية       ت( جبمية      ب (أ: مدينة القدس مدينة 

في  (X)فما عميؾ إال كضع إشارة  (أ  )فاإلجابة الصحيحة  اذ كانت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 

: أماـ  الرقـ  الذم  يشير  إلى  الفقرة   (أ  )كرقة اإلجابة تحت الحرؼ  

 ث ت ب أ رقـ السؤاؿ

 X    

 

 



  141  

. ال تتركي سؤاالن بدكف إجابة كال تحاكلي التخميف - 7

. ال تضعي أية إشارة عمى كرقة األسئمة، كقكمي باعادتيا مع كرقة اإلجابة - 8

. ال تقمبي الصفحة اال بعد اف يطمب منؾ - 9

. أف نتيجة ىذا االختبار ال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي التربكم - 10

 

كاآلف ابدأم باإلجابة 
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القسم األول 

 
حتى رقـ  (1)أمعني النظر في خريطة  فمسطيف  السياسية المرفقة كأجيبي عف األسئمة مف رقـ 

(8 : )

: تتسع فمسطيف كمما اتجينا نحك - 1

الغرب - الشرؽ        د- الجنكب          ج- الشماؿ                 ب- أ

: تتشكؿ الصحراء الفمسطينية عمى شكؿ مثمث رأسو عند  -1

رفح             - خميج العقبة         ب- أ

. البحر األبيض المتكسط- البحرالميت      د- ج

: يمتد السيؿ الساحمي الفمسطيني مف  -2

. رأس الناقكرة حتى غزة - ب.        رأس الناقكرة حتى رفح- أ

. عكا إلى غزة - د.                 حيفا إلى رفح- ج

: ينبع نير األردف مف جبؿ الشيخ كيتجو جنكبان ماران ببحيرة طبريا كيصب في  -3

.     خميج العقبة - ب.   البحر األبيض المتكسط - أ
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. البحر األحمر- د.       البحر الميت - ج

: مف مدف فمسطيف الساحمية  -4

.   القدس كنابمس- ب.           أريحا كطبريا - أ

. راـ اهلل كبيت لحـ- د.           حيفا كعكا- ج

ترغب تانيا زيارة مدينة فمسطينية غنية بأثارىا المسيحية، مف المتكقع أف تنصحييا بزيارة مدينة  -5

 :

راـ اهلل - بيت لحـ             د- نابمس               ج- ب.                   الخميؿ- أ

تمتاز مدينتا بيت لحـ كبيت جاال بكفرة أشجار الزيتكف، لذا تتكقعيف أف يككف اشتيارىا  -6

: بصناعة

 .البالستؾ- األثاث              د- الكرؽ                ج- التحؼ السياحية          ب- أ

: مف المصايؼ الجبمية في فمسطيف  -7

 يافا  –غزة                 د- أريحا                  ج- راـ اهلل                  ب- أ

 

: تتعمؽ بخريطة فمسطيف التضاريسية المرفقة  (21)إلى  (9)األسئمة مف 

: الرقـ الذم يشير إلى مكقع جباؿ القدس التضاريسية ىك  -8

  4-                    د3-                         ج2-                   ب1-    أ

: الرقـ الذم يشير إلى البحر الميت ىك  -9

 4-                   د3-                          ج2-                    ب1-   أ

: الرقـ الذم يشير إلى صحراء النقب ىك  -10

 4-                    د3-                          ج2-                    ب1-     أ
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: تكجد صحراء النقب في الجية - 12 

الغربية  - الشرقية           د- الجنكبية                    ج- الشمالية           ب- أ

: الساحؿ ىك منطقة - 13

.       تطؿ عمى البحر مباشرة- ب.                                  زراعية -      أ

. صناعية - د.                  تطؿ عمى سفكح الجباؿ -    ج

 

 

 

: تعرؼ اليضبة بأنيا أرض - 14

.                 مرتفعة تنتيي بقمة حادة  - أ

.  منبسطة تنتيي بقمة حادة  - ب

.  متكسطة اإلرتفاع كتنتيي بقمة محدبة - ج

. مرتفعة ذات امتداد كاسع كليس ليا قمة بارزة- د

: الجبؿ ىك أرض مرتفعة - 15

.   ذات امتداد كاسع - ب.                             ليا قمة بارزة - أ

. ليس ليا قمة بارزة- د.                  أقؿ ارتفاع مف اليضبة - ج

: السيؿ ىك - 16

. أرض منبسطة كاسعة- ب.                     أكثر المناطؽ ارتفاعان - أ

. أرض صحراكية- د.                            مجرل مائي - ج

: الغكر ىك أرض - 17
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. مرتفعة ليا قمة بارزة- ب.                   منخفضة بيف جبميف - أ

. منخفضة كاسعة تنحصر بيف الجباؿ- د.                             منبسطة - ج

: البحر مسطح كاسع مف المياه المالحة - 18

 . تسير فيو السفف كتعيش فيو األسماؾ كالكائنات البحرية األخرل - أ

. تسير فيو السفف فقط- ب

.                           تخرج مياىو مف باطف األرض-  ج

. محاط باليابسة مف أربع جيات - د

 

: تتميز مدينة صفد عف مدينة عكا بأف صفد تقع في منطقة - 19

. سيمية- صحراكية              د- ساحمية            ج- جبمية           ب- أ

: أكثر الجباؿ ارتفاعان في فمسطيف ىك جبؿ - 20

 قرنطؿ –عيباؿ                 د- الجرمؽ              ج- الزيتكف          ب-  أ

: ضعي دائرة حكؿ الحرؼ الذم تككف فيو جميع الكممات تشير إلى الظكاىر الطبيعية - 21

.                  جبؿ، ميناء، عاصمة، غكر، نير  - أ

.  جبؿ، سيؿ، نير، غكر، تؿ  - ب

 .        عاصمة، جبؿ، قبيمة، غكر، زراعة مركية- ج

. تؿ، ميناء، قبيمة، غكر، نير-  د
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القسم الثاني  
 

: يتـ اإلجابة عمييا باستخداـ األطمس المدرسي  (37)إلى  (22)األسئمة مف 
 

: تقع مدينة بيت لحـ بالنسبة إلى مدينة القدس اتجاه - 22

الغرب - الشرؽ                 د- الجنكب              ج- الشماؿ             ب- أ

: تقع مدينة راـ اهلل  شماؿ مدينة - 23

أريحا  - القدس                   د- الخميؿ                ج- غزة              ب- أ

: تقع مدينة أريحا شماؿ - 24
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البحر الميت - البحر األسكد            د- البحر المتكسط       ج- بحيرة طبريا       ب- أ

أبك يكسؼ تاجر يقيـ في مدينة طكلكـر أراد السفر في السيارة إلى غزة ما االتجاه الذم عميو - 25

: أف يسمكو

الجنكبي الشرقي   - الشمالي الشرقي          ب- أ

.  الجنكبي الغربي- الشمالي الغربي          د- ج

: تعتبر فمسطيف ممتقى القارات الثالثة التالية - 26

.    أسيا ، أفريقيا كأكركبا- ب.              أكركبا ، أفريقيا ك أستراليا- أ

. أكركبا كأسيا كأستراليا - د.          األمريكتاف الشمالية كالجنكبية كأكركبا- ج

: فمسطيف قريبة مف قناة - 27

. البكسفكر- نياجرا              د- بنما           ج- السكيس               ب- أ

: اسـ السيؿ الذم يقع بيف مدينتي جنيف كالناصرة ىك مرج بف - 28

. تامر- عامرم              د- عاصـ             ج- عامر         ب- أ

 

: تتميز مدينة غزة بأنيا تقع عمى - 29

المنطقة الجبمية    - ب.   السيؿ الساحمي الفمسطيني- أ

.  منطقة األغكار- المنطقة الصحراكية      د- ج

: تقع مدينة حيفا عمى أطراؼ خميج - 30

عدف    - عيماف            د- عكا                ج- العقبة           ب- أ

: النير الذم يفصؿ األردف عف فمسطيف ىك نير - 31

األردف - المقطع              د- الزرقاء              ج- العكجاء       ب- أ
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: تقع مدينة عكا بالنسبة لمدينة حيفا - 32

شماؿ عرب        - ب.           شماؿ شرؽ- أ

جنكب غرب - جنكب شرؽ             د- ج

: يحد فمسطيف مف الشرؽ - 33

لبناف كالعراؽ     - األردف كسكريا         ب- أ

مصر كخميج العقبة - البحر المتكسط كمصر     د- ج

: مدينة بيت جاال تابعة لمحافظة - 34

راـ اهلل  - القدس             د- بيت لحـ           ج- الخميؿ            ب- أ

: مف األنيار الساحمية في فمسطيف  نيرا - 35

المقطع كالعكجاء     - األردف كالعاصي      ب- أ

المقطع كاليرمكؾ  - الميطاني كالعاصي     د- ج

 

 

 

: لك أردت السفر مف فمسطيف إلى لبناف تسريف اتجاه - 36

الغرب  - الشرؽ                 د- الجنكب              ج- الشماؿ           ب-  أ

عكا مف المدف الفمسطينية التي لـ يستطع نابميكف مف فتحيا، تقع ىذه المدينة بالنسبة لمدينة - 37

: يافا

شماؿ عرب       - ب.              شماؿ شرؽ- أ

جنكب غرب  - جنكب شرؽ           د- ج
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القسم الثالث  
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: اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ التي تمي كؿ فقرة 

: المجتمع ىك - 38

مجمكعة مف الناس تعيش في منطقة جغرافية محدكدة كتمارس مختمؼ النشاطات اإلنسانية  - أ

 .كليا عاداتيا كتقاليدىا كقيميا الخاصة بيا 

 .مجمكعة مف الناس تعيش في منطقة جغرافية محدكدة كتمارس مختمؼ النشاطات اإلنسانية - ب

 .خميط مف الناس تعيش في منطقة جغرافية كتمارس مينة كاحدة - ج

 .مجمكعة مف الناس تعيش في منطقة جغرافية كتديف جميعيا بديف كاحد-  د

: المكاطف الصالح ىك- 39

 .االنساف الغير الممتـز بالمحافظة عمى كطنو كالدفاع عنو كحمايتو كيعمؿ عمى تقدمو  - أ

. األنساف الممتـز بالمحافظة عمى كطنو كالدفاع عنو كحمايتو كيعمؿ عمى تقدمو  - ب

 .الشخص الذم يعيش عمى أرض الدكلة كيحمؿ جنسيتيا كيطيع قكانينيا كيؤدم الكالء ليا- ج 

 .  الشخص الذم يعيش عمى أرض الدكلة فقط - د

: االنساف الممتـز بالمحافظة عمى كطنو ىك المكاطف - 40

 .     غير الصالح لمجتمعو- ب.      غير الممتـز  - أ

 .  الذم ال يخدـ كطنو- د.       الصالح - ج

: األسرة الممتدة ىي مجمكعة مف األشخاص كتتككف مف - 41

 .أب كجدة كأطفاؿ - ب. أب  كأـ  كأبناء كاألعماـ كالعمات كالجد كالجدة  - أ

 .أب كأـ  كأبناء- د.      مجمكعة أقارب - ج

: األسرة البسيطة تتشكؿ مف - 42
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.   الزكجة كاألخكاؿ كاألعماـ- ب.                                الزكجة كالزكج- أ

. الزكجة كالزكج كالجد كالجدة- د.            الزكجة كالزكج كاألطفاؿ الصغار- ج

: الحمكلة ىي - 43

. أسرة تتككف مف عائمتيف مف أب كأـ - ب.                  أسرة كاحدة  - أ

. أربع أك خمس عائالت كبينيا ركابط الدـ كالقرابة-  د.    أسرة مع بعض األصدقاء- ج

: العشيرة ىي مجمكعة مف - 44

الحمائؿ  - األصدقاء           د- القبائؿ       ج- العائالت         ب- أ

: القبيمة ىي - 45

عشيرة                  - حمكلة             ج- ب.        أسرة كبيرة - أ

مجمكعة مف األشخاص يعيشكف في منطقة جغرافية كاحدة كيتكممكف المغة العربية كليـ - د

. نفس العادات كالتقاليد كالديف 

مجمكعة مف الناس تحققت كحدتيا عمى مر العصكر التاريخية فأصبح ليا لغة كاحدة تتكمـ - 46

: بيا كتاريخ كاحد كتراث  ثقافي كمعنكم كاحد كليا مصالح مشتركة ىي 

األسرة  الممتدة     - األسرة الكبيرة         ب- أ

األسرة الصغيرة  - األمة            د- ج

: الدكلة  ىي  مجمكعة مف األفراد الذيف يعيشكف  _47

.  في دكؿ مختمفة - في بقعة جغرافية محددة            ب- أ

. في بقعة جغرافية محددة يخضعكف لسمطة سياسية معينة - ج

. في بقعة جغرافية محددة يخضعكف لعدة سمطات سياسية - د

القسم الرابع 
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أمعني النظر في األماكف الدينية كالتاريخية المرفقة كأجيبي عف األسئمة باستخداـ الكتاب المدرسي 

: كالقراءات االضافية كالمصكرات التي جمعيا مف الزيارات الميدانية 

: يشير إلى قبة الصخرة المشرفة أشرؼ عمى بناءىا ميندساف مسمماف  ىما  (3)رقـ - 48

. رجاء الكندم كيزيد بف سالـ  - أ

 . رجاء الكندم كزيد بف سالـ  - ب

 .معاكية بف أبي سفياف كعمى بف أبي طالب-  ج

 .عمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف - د

: يشير إلى كنيسة الجثمانية تكجد بالقرب مف كادم  (6)رقـ - 49

مكسى  - القمط               د- قدركف                ج- الجكز             ب-    أ

: يشير إلى قصر ىشاـ ىؿ ىك مف آثار العصر  (2)رقـ - 50

. الفاطمي- األمكم              د- العباسي               ج- الراشدم         ب-     أ

: يشير إلى كنيسة الميد تكجد بالقرب مف كنيسة  (1)رقـ - 51

مغارة الحميب  - ماريكحنا            د- البشارة               ج- حقؿ الرعاة      ب-     أ

: يشير إلى المسجد األقصى ، يكجد بالقرب منو مكاف ديني اسمو (4)رقـ - 52

الجامع المركاني       - ب.      جامع عمر بف الخطاب- أ

الحـر اإلبراىيمي - كنيسة القيامة      د- ج

: يشير إلى جبؿ قرنطؿ ، سمي بيذا االسـ نسبة إلى  (5)رقـ - 53

. صعكد يسكع المسيح عميو السالـ إلى السماء  - أ

 .صياـ يسكع المسيح عميو السالـ أربعيف يكمان  - ب

 .  يسكع المسيح عميو السالـ - ج

 .مكت يسكع المسيح عميو السالـ - د 

: يشير إلى سكر القدس ، قاـ ببنائو  ( 7 )رقـ - 54
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سميماف اثاني      - سميماف األكؿ          ب- أ

. سمماف الثالث- سميماف الثالث            د- ج

: تقع كنيسة القيامة في البمدة القديمة لمدينة القدس بالقرب مف سكؽ - 55

الدباغة      - المحاميف             ب- أ

المتجكليف  - خاف الزيت              د- ج

: أحد األمكنة التالية مكجكدة في مدينة القدس - 56

كنيسة مغارة الحميب       - الحـر اإلبراىيمي         ب- أ

. قبة الصخرة المشرفة- كنيسة البشارة      د- ج

: أحد المزركعات التالي ال يزرع في منطقة األغكار - 57

.  الحمضيات –الرماف              د - النخيؿ                 ج- المكز          ب- أ

:  أحد الصناعات التالية ليس مف الصناعة الغذائية 58

زيت الزيتكف  - المعكركنة          د- األلباف                  ج- الصابكف      ب- أ

: يعكد شيرة مدينة نابمس في فمسطيف بصناعة الصابكف إلى كثرة زراعة - 59

الرماف - العنب                د- الزيتكف                ج- النخيؿ           ب- أ

: يعتمد اقتصاد فمسطيف في الدرجة األكلى عمى   - 60

النفط           - الحاصالت الزراعية     ب- أ

. استخراج المعادف- الصناعة              د-  ج

 

 إف شاء اهلل// بالتكفيؽ 
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 ( 3 )ممحق رقم 
ورقة اإلجابة عمى اختبار التحصيل 

: .......................  الصؼ : ..............................                    االسـ 
: ........................ رقـ الطالبة 

: ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة التي تختارينيا لكؿ سؤاؿ مف األسئمة السابقة 
القسم األول 

 
     رقـ السؤاؿ 

 ثت  ب أ 1

 ث ت ب أ 2        

 ث ت ب أ 3        

 ث ت ب أ 4        

 ث ت ب أ 5        

 ث ت ب أ 6        

 ث ت ب أ 7        

 ث ت ب أ 8        

 ث ت ب أ 9        

 ث ت ب أ 10        

 ث ت ب أ 11        

 ث ت ب أ 12        

 ث ت ب أ 13        

 ث ت ب أ 14        

 ث ت ب أ 15        

 ث ت ب أ 16        

 ث ت ب أ 17        

 ث ت ب أ 18        

 ث ت ب أ 19        

 ث ت ب أ 20        

 ث ت ب أ 21        
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القسم الثاني 

 
     رقـ السؤاؿ

 ث ت ب أ 22

 ث ت ب أ 23

 ث ت ب أ 24

 ث ت ب أ 25

 ث ت ب أ 26

 ث ت ب أ 27

 ث ت ب أ 28

 ث ت ب أ 29

 ث ت ب أ 30

 ث ت ب أ 31

 ث ت ب أ 32

 ث ت ب أ 33

 ث ت ب أ 34

 ث ت ب أ 35

 ث ت ب أ 36

 ث ت ب أ 37
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القسم الثالث 
 

     رقـ السؤاؿ

 ث ت ب أ 38

 ث ت ب أ 39

 ث ت ب أ 40

 ث ت ب أ 41

 ث ت ب أ 42

 ث ت ب أ 43

 ث ت ب أ 44

 ث ت ب أ 45

 ث ت ب أ 46

 ث ت ب أ 47
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القسم الرابع 
 

     رقـ السؤاؿ

 ث ت ب أ 48

 ث ت ب أ 49

 ث ت ب أ 50

 ث ت ب أ 51

 ث ت ب أ 52

 ث ت ب أ 53

 ث ت ب أ 54

 ث ت ب أ 55

 ث ت ب أ 56

 ث ت ب أ 57

 ث ت ب أ 58

 ث ت ب أ 59

 ث ت ب أ 60
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 ( 4 )ممحق رقم 
 

مفتاح تصحيح اختبار التحصيل 
 

القسم األول 
 

  رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ

ب  1
 أ 2

 أ 3
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 ت 4

 ت 5

ت  6
 أ 7

 أ 8

 أ 9

 ث 10

 ب 11

 ب 12

 ب 13

 ث 14

 أ 15

 ب 16

 ث 17

 أ 18

 أ 19

 ب 20

 ب 21

 
 
 
 

القسم الثاني 
 

 رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ

 ب 22

 ت 23

 ث 24

 ث 25
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 أ 26

 أ 27

 أ 28

 أ 29

 ب 30

 ث 31

 أ 32

 أ 33

 ب 34

 ب 35

 أ 36

 أ 37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
القسم الثالث 

 
 رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ
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 أ 38

 ب 39

 ت 40

 أ 41

 ت 42

 ت 43

 ث 44

 ث 45

 ت 46

 ت 47
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القسم الرابع 
 

 رمز اإلجابة رقـ السؤاؿ

 أ 48

 ب 49

 ت 50

 ث 51

 ب 52

 ب 53

 أ 54

 ب 55

 ث 56

 ت 57

 أ 58

 ب 59

 أ 60
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 ( 5 )ممحق رقم 

 
تحميؿ محتكل الكحدتيف األكلى كالثانية مف كتاب التربية الكطنية الفمسطينية لمصؼ الخامس 

. األساسي
 

: الكحدة األكلى 
. المجتمع الفمسطيني  .1
 .الكطف العربي كفمسطيف  .2

 .مكقع فمسطيف كمساحتيا كحدكدىا  .3

 .المكاطف الفمسطيني كنشأتو  .4

   
: أىـ المفاىيـ الرئيسة في ىذه الكحدة 

المجتمع، المجتمع الفمسطيني، المكاطف، المكاطف الصالح، األسرة، األسرة البسيطة، األسرة 
المشتركة، األسرل الكبرل، القبيمة، كطف، بحر، خميج، مضيؽ، قناة، دلتا، نير، كادم، محافظة، 

. مدينة، ميناء، عاصمة، سيؿ، ساحؿ، جبؿ، غكر، حدكد، حدكد سياسية، حدكد طبيعية
 

. فمسطيف //   الكطف العربي في قارتي أسيا كأفريقيا     : الخرائط الكاردة 
 

: األىداؼ 
. تعريؼ الطالبات بمجتمعيـ مف حيث المكقع كالحدكد كالمساحة كالدكؿ المجاكرة  .1



  164  

السعي إلى اعداد المكاطف الصالح كالمحافظة عمى عاداتو كتقاليده كقيمو العربية  .2
 .كاإلسالمية األصمية 

العمؿ عمى اعداد المكاطف الصالح القادر عمى خدمة أمتو ككطنو كالمحافظة عمى قدراتو  .3
كمكاجية األخطار الجسيمة التي يجب أف يتصدل ليا  

 
.   حصص 10الكحدة األكلى تحتاج إلى  

 
: الكحدة الثانية 

. الشعب الفمسطيني  .1
 .األمة  .2

 .الدكلة  .3

 .كظائؼ الدكلة  .4

 
. الكطف العربي في قارتي أسي ك أفريقيا :  الخرائط الكاردة 

 
: األىداؼ 

. خمؽ االنسجاـ بيف الطفؿ كالمجتمع الذم يعيش فيو 
 

 
.   حصص 4الكحدة الثانية  تحتاج  إلى   
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 ( 6 )ممحق رقم 

جدول امتحان التحصيل في الوحدتين األولى والثانية من كتاب التربية الوطنية الفمسطينية  

 

لمصف الخامس األساسي 

 المجمكع الكمي المفاىيـ الرئيسة 

 6 6                              مفاىيـ 
 4  4                               رسـ الخرائط

 4 4 تحديد المكقع
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 16 16 استخداـ األطمس المدرسي

 3 3 التضاريس

 4 4المدف الفمسطينية  
الزراعة ك الصناعة في 

فمسطيف  
4 4 

 9 9األماكف الدينية كالتاريخية  
 10 10المظاىر االجتماعية 

 60 60المجمكع 
 

 . 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13: السؤاؿ : مفاىيـ 
 . 4 + 3 + 2 + 1"   : رسـ خرائط  

 . 12 + 11 + 10 + 9"  : تحديد المكقع  
:  استخداـ األطمس  المدرسي 

22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 
36 + 37 .

 . 21 + 20 + 19: التضاريس 
  .8 + 7 + 6 + 5: المدف الفمسطينية 

: الزراعة كالصناعة في فمسطيف 
 57 + 58 + 59 + 60 . 
 

: األماكف الدينية كالتاريخية 
 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 . 

: المظاىر االجتماعية 
 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47. 
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The Effect of Field Visits On The Achievement Level of The  

Basic Fifth Grade Female Students in Social Studies 

 

Prepared by: 

Rose Shukri Hanna Jaar 

Superised by: 

Prof. Dr.Ahmad  Fahim Sadeq Jaber 

 

Abstract 
    This study aimed to reveal the effect of field visits on the achievement 

level of the basic fifth grade students in  Social Studies. 

    The population of the study consisted of 47 female students who are the 

total of fifth grade female students in private schools the number of which 

is 25 schools in the Governorate of Jerusalem.The researcher selected the 

school by the random method.In order to know the effect of the field visits, 

an achievement test was designed and it consisted of 60 questions. 

 The validity of the test was ascertained by using internal consistency 

 ( Alpha Cronbach) whereby alpha coefficient was (0.88). 

     This study examined nine hypotheses which are:  

1- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement of the experimental and control groups in the 

domain of comprehending the concepts.   

2- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement of the experimental and control groups in the 

domain of identifying locatios. 
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3- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement  of the experimental and control groups in the 

domain of map drawing.  

4- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement  of the experimental and control groups in the 

domain of using the school atlas.  

5- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement  of the experimental and control groups in the 

domain of social phenomena.  

6- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement  of the experimental and control groups in the 

      domain of  natural phenomena the contours.                                      

7- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement  of the experimental and control groups in the 

domain of knowing agriculture and industry in Palestine.  

8- There are no statistically significent differences at the level ( α = 0.05 ) 

in the means of achievement  of the experimental and control groups in the 

domain of knowing Palestinian cities.  

9-  There are no statistically significent differences at the level (α =0.05) 

in the means of achievement  of the experimental and control groups in the 

domain of knowing religious and historical places. 

 

Specifically,this study aimed to answer the following questions:  

1-What is the extent of the differences among female students in the 

experimental group and the control group in comprehending the concepts 

of Social Studies? 
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2-  What is the extent of the differences among female students in the 

experimental group and the control group in the skill of  identifying 

the location? 

3- What is the extent of the differences among female students in the 

experimental group and the control group in the skill of map drawing? 

4-What is the extent of the differences among female students in the 

experimental group and the control group in knowing how to use the atlas? 

8- 5-What is the extent of the differences among female students in the 

9- experimental group and the control group in analyzing social in 

phenomena Palestine?   

10- 6-What is the extent of the differences among female students in the 

experimental group and the control group in analysing natural phemomena 

 the contours? 

11- 7-What is the extent of the differences among female students in the 

experimental group and the control group in knowing agricultural and 

industrial products in Palestine?    

12-  8-  What is the extent of the differences among female students in 

the experimental group and the control group in knowing Palestinian 

cities?  

9-What is the extent of the differences among female students in the 

experimental group and the control group in the domain of knowing 

religious and historical places? 

 

         To answer these questions, the researcher prepared an achievement 

tests in Social Studies from the Palestinian National Education text book in 

order to measure ( the effect of field visits on the achievement level of the 

basic fifth grade female students in Social Studies). The validity of this 
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test was ascertained by using internal consistency ( Alpha Cronbach) 

whereby the alpha coefficient was (0.88).  

    To know the effect of trips and field visits on the achievement level of 

the basic fifth grade female students, the researcher gathered the data from 

the sample consisting of 47 female students distributed in two sections of 

the basic fifth grade female students: an experimental and control sections 

at Schmidts Girls School in the Governorate of Jerusalem. The collection 

of data and carrying out the study were implemented on two groups: group 

(A)consisting of 23 female students as the experimental groups  which 

carried out five trips and field visits and groups (B) consisting of 24 female 

students. Who did not carry out field visits and who were taught by the 

traditional method.All the female students in the two groups are in the 

same age level and are at the same scholastic level, whereby the age of the 

female students at this level range from 9 to 11 years. The reseacher 

calculated the average age of the female students in the sample ad it was 

10.2 years. The study was caried out at the beginning of the second 

semester of the school year 2002 | 2003. 

   In order to ascertain the conted of the achievement test in estimating the 

extent of the relationship and cohesion of the items with each other, the 

achievement test was presented to a committee of referces having different 

educational specializations. Their opinions and suggestions were taken 

into considaration. 

   

The Results of the Study Revealed the Following:  

1- There are statistically significant differences in the means of 

achievement in comprehending concepts.  

2- There are statistically significant differences in the means of 

achievement in identifying location. 
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3- There are statistically significant differences in the means of 

achievement in map drawing. 

4- There are statistically significant differences in the means of 

achievement in using the school Atlas. 

5- There are statistically significant differences in the means of 

achievement in knowing social phenomena. 

6- There are statistically significant differences in the means of 

achievement knowing natural phenomena (the contours) . 

7- There are statistically significant differences in the means of 

achievement in knowing agriculture and industry in Palistine. 

7- 8.There are statistically significant differences in the means of 

achievement in knowing Palestinian cities.                                          

 9- There are not statistically significant differences in the means of 

achievement in knowing religious and historical places. 

8-  

9-  That  is there is an effect of school trips on the  female students 

achievement Social Studies except in the domain pertaining to map 

drawing.                                 

  In the light of the results of this study, the research at the end of this study 

presented several recommendations and suggestions among which are:       

   The researcher recommended the use of ( field visits) on (the site) as a 

cocurricular activity in the teaching Social Studies and concentrating on 

school trips in a special, organized and pganned way, in addition to other 

teaching methods used by the teacher which suit the prescribed curriculum 

in order to increase the female students achievement.  

  Parents should be made aware of the importance of cocurricular activities 

specially ( field visits) through the relevant councils such as the fathers and 
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mothers council and the teachers, council in order to encourage the female 

etudents to participate in these cocurricular activities. 

Also the Ministery  Of Education is called upon to allocated a full time 

teacher for the cocurricular activities specially the ( field visits) due to 

their importance in making the female students in every school know their 

homeland and their religious and historical places. 


