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األنشطة املدرسية ومعيقاتها يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل كما يراها
املديرون واملعلمون
*د .حممود أمحد أبومسرة

كلية العلوم التربوية ،جامعة القدس

ا .عالية محاد أبوصبحة

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

امللخـــ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الأن�شطة املدر�سية يف املدار�س احلكومية يف حمافظة اخلليل من وجهة
نظر مديري هذه املدار�س ومعلميها ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س احلكومية ومعلميها يف
مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة اخلليل ،البالغ عددهم ( )6981فرد ًا ،يف حني كانت عينة الدرا�سة عينة
عنقودية ،بلغ عدد �أفرادها ( )353فرد ًا ،وقام الباحثان ببناء ا�ستبانة مكونة من ( )56فقرة موزعة على ثالثة
جماالت هي� :أهمية الأن�شطة املدر�سية ،وممار�سة الأن�شطة املدر�سية (ال�صفية والال�صفية) ،ومعيقات الأن�شطة
املدر�سية ،ومت التحقق من �صدقها وثباتها بالطرق الإح�صائية والرتبوية املنا�سبة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
جمال معيقات الأن�شطة املدر�سية قد ح�صل على �أعلى املتو�سطات احل�سابية ،وهو ( ،)3.67وفق مقيا�س خما�سي
التدريج ،وبدرجة مرتفعة� ،أما جمال �أهمية الأن�شطة املدر�سية فكان متو�سطه احل�سابي ( ،)3.59يف حني جاء
جمال ممار�سة الأن�شطة املدر�سية يف املرتبة الثالثة ،ومبتو�سط ح�سابي قدره ( .)3.24وهما بدرجة متو�سطة .كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة�إح�صائية بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملعيقات الأن�شطة املدر�سية
تعزى ملتغريي :جن�س املدر�سة ،ل�صالح مدار�س الذكور ،واملرحلة الدرا�سية ،ل�صالح املرحلة الثانوية� .أما جمال
�أهمية الأن�شطة املدر�سية ،فقد وجدت فروق تعزى ملتغري التخ�ص�ص ،ل�صالح التخ�ص�ص العلمي .يف حني مل تظهر
النتائج فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة للأن�شطة املدر�سية تعزى ملتغري امل�سمى
الوظيفي .وعلى �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة� ،أو�صى الباحثان مبجموعة من التو�صيات.

Abstract :

This study aimed to identify school activities in public schools in the governorate of Hebron from the principals’ and teachers’ point of view. The population of the study consisted of (6981) members, while the sample of the study
was chosen as cluster sample consisting of (353) members. The research* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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ers used the descriptive survey approach, and constructed a questionnaire consisted of (56) items, along
three aspects.The Validity and reliability of the questionnaire were
verified. Results revealed that the
obstacles of school activities wereobtained the highest mean (3.67),
the importance of the activities
mean was (3.59), while the practice of school activities mean was
(3.24). The results also revealed a
statistically significant differences
between the estimates of study sample of obstacles for school activities
due to the variables of gender in favor of males, the educational stage,
in favor of secondary level. With
respect to the aspect of the importance of activities, a difference was
found due to the variable of specialization, for scientific branch. In the
light of the findings of the study, the
researchers suggested a set of recommendations.

املقدمة:

تهتم الرتبية احلديثة بالنظر �إىل الفرد املتعلم ب�شكل
متكامل ،فت�أخذ يف اعتبارها تنمية �شخ�صيته تنمية
متكاملة ،وتربيته معرفي ًا ،وانفعالي ًا ،ونف�سي ًا،
و�أخالقي ًا ،واجتماعي ًا .وتبع ًا لهذا التطور يف
اهتمام الرتبية بالفرد املتعلم ف�إنه ينظر �إىل املدر�سة
باعتبارها �أحد �أهم مقومات احل�ضارة الإن�سانية،
و�أبرز و�سائلها االجتماعية (عابدين.)2001،
ولي�ست املدر�سة مكان ًا يتجمع فيه الطالب للتح�صيل
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الدرا�سي فقط ،بل هي جمتمع �صغري يتفاعلون
فيه ،يت�أثرون وي�ؤثرون ،حيث يتم ات�صال بع�ضهم
ببع�ضهم الآخر ،وي�شعرون بانتماء بع�ضهم �إىل
البع�ض ،ويهتمون ب�أهداف م�شرتكة ملدر�ستهم ،كل
ذلك ي�ؤدي �إىل خلق الروح املدر�سي عندهم ..واجلو
املنا�سب لنموهم الفردي واجلماعي ،ولي�ست املدر�سة
جمتمع ًا مغلق ًا يتفاعل داخله الطالب مبعزل عن
املجتمع الذي �أن�ش�أ هذه املدر�سة ،بل هي تعمل على
تقوية ارتباط الطالب مبجتمعهم وبيئتهم ،وال�شعور
بامل�س�ؤولية جتاه هذا املجتمع وتلك البيئة (�شحاتة،
.)1997
وي�ؤكد ح�سني (� )2009أن حتقيق تنمية �شخ�صية
الطالب تنمية متكاملة يتطلب �إحداث تغيري جذري
يف �سلوك الطلبة من خالل التعليم املرتبط بالعمل،
وهذا ال يتم �إال ب�إعطاء الطلبة الفر�صة ملمار�سة
�أن�شطة متنوعة ومربجمه داخل املدر�سة وخارجها.
فالن�شاط املدر�سي جزء من منهاج املدر�سة احلديثة،
كونه ي�ساعد الطلبة على تكوين عادات ومهارات وقيم
و�أ�ساليب تفكري الزمة ملوا�صلة التعليم ،وللم�شاركة يف
التنمية ال�شاملة ،و�أن �رس التنمية ال يكمن �أ�سا�س ًا يف
توافر الرثوات ،و�إمنا يف كيفية توظيفها وا�ستغاللها،
وا�ستخدام القوى الب�رشية ،وحملها على ا�ستخراج
�أف�ضل ما فيها من طاقات مبدعة ،كل هذا يتم من
خالل �إدارة واعية تقوم على �أ�س�س علمية �سليمة.
ويعترب الن�شاط املدر�سي جزء ًا من منهاج املدر�سة
احلديثة ،فقد �أ�شار �شحاته(� )1997إىل �أن الأن�شطة
املدر�سية ت�ساعد يف تكوين عادات ومهارات وقيم
و�أ�ساليب تفكري الزمة ملوا�صلة التعليم وامل�شاركة
يف التنمية ال�شاملة ،وي�شري �إىل �أن الطلبة الذين
ي�شاركون يف الن�شاط لديهم قدرة على الإجناز
الأكادميي ،ويتمتعون عادة بن�سبة ذكاء مرتفعة،
كما �أنهم �إيجابيون بالن�سبة لزمالئهم ومعلميهم،
كما يتمتع الطلبة امل�شاركون يف برامج الن�شاط بروح
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قيادية ،وثبات انفعايل ،وتفاعل اجتماعي ،كما �أنهم
�أكرث ثقة يف �أنف�سهم ،و�أكرث �إيجابية يف عالقاتهم مع
الآخرين ،و�أنهم ميتلكون القدرة على اتخاذ القرار،
واملثابرة عند القيام ب�أعمالهم ،و�أن الطالب املتفوقني
يف املدر�سة لديهم الرغبة للم�شاركة يف برامج الن�شاط،
وهم �أكرث ر�ضا عن احلياة االجتماعية ،و�أقدر على
حتقيق العالقات االجتماعية مع زمالئهم ومعلميهم،
و�أكرث مي ًال �إىل اخللق والإبداع وامل�شاركة يف الأحداث
ال�سيا�سية ،والتفاعل االجتماعي ،وثقة �أكرب يف النا�س
واملدر�سة والعاملني بها.
ويعد الن�شاط املدر�سي من وجهة نظر الرتبية
احلديثة من �أهم ما ينبغي �أن يركز عليه املنهاج ،فهذا
الن�شاط ي�ساعد على بناء اجلانب النف�سي واالجتماعي
والقيمي واجلمايل واحلركي ،فهو جزء مهم ومتمم
للربنامج الأكادميي الذي يهدف �إىل بناء اجلانب
املعريف للطالب  ،كما وت�سهم الأن�شطة املدر�سية بدور
فعال يف تنمية العالقات والقيم االجتماعية واخللقية
من خالل اخلربات التعليمية التي يكت�سبها الطالب
من الأن�شطة اجلماعية .كما تتيح للطالب اكت�ساب
خربات ومهارات جديدة عن طريق مواقف تعليمية
حقيقية ،حيث �أن ممار�ستهم لهذه الأن�شطة ت�ساعد
يف منو قدراتهم وميولهم ،عالوة على الإ�سهام يف
التن�شئة االجتماعية لهم (خليفة وح�سن.)2004،
كما �أن الأن�شطة املدر�سية تعزز دافعية الطلبة وتقدم
لهم خلفية من املعلومات والتجارب  ،وتوفر متارين
م�ستمرة للأهداف طويلة الأمد ،كما توفر فر�ص ًا
لتطبيق املهارات املتعلمة �سابق ًا ملا حتتويه من �أهداف
خمتلفة ( .)Price and Nelson. 1999كما توفر
الأن�شطة املدر�سية التحفيز والدافع للعطاء( (Gre f
 .)fen, 1988و�أو�ضح ريان (� )1987أن الن�شاط
املدر�سي �ش�أنه �ش�أن املواد الدرا�سية املختلفة لي�س
�سوى جمال للخربات التي مير بها الفرد ،وذلك
لأن الطالب عن�رص فعال يف اختيار الن�شاط املدر�سي
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الذي ي�شرتك فيه ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تعلم �أكرث
فعالية ودوام ًا ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه يهيئ فر�صة
تعلم املبادرة وتوجيه الذات .لهذا كله ال بد �أن
ينظر للأن�شطة الرتبوية النظرة التي ت�ستحق،
لأن الأن�شطة املدر�سية جزء ال يتجز�أ من املنهاج،
وهي القادرة على اكت�شاف ميول واجتاهات الطلبة
وت�شكيلها ،والقادرة على العمل على تنمية اجلانب
النف�سحركي لديهم� ،إ�ضافة اىل م�ساعدتها على تنيمة
اجلانب املعريف لدى الطلبة.

م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها
بالرغم مما �سبق ف�إنه من املالحظ �أن هناك َث َم من
يقلل من قيمة الأن�شطة املدر�سية ،من �آباء ومعلمني
ومديري مدار�س ،فهم يرون �أن التح�صيل الدرا�سي
هو الهدف من الرتبية املدر�سية ،ويعتقدون
�أن الن�شاط املدر�سي ال يفيد يف جمال التح�صيل
الدرا�سي ،واقتناعهم بهذا الر�أي ال يكون عادة
نتيجة درا�سات علمية قادت �إىل هذا اال�ستنتاج ،بل
غالب ًا ما يكون انعكا�س ًا للمناهج الدرا�سية التي �ألفها
الآباء ودر�سوها يف املا�ضي ،والتي مل تكن تُعني
بالن�شاط املدر�سي ،ومل تف�سح له جماال ً يتنا�سب مع
قيمته الرتبوية (ريان .)1995 ،والبع�ض ينظر �إىل
الأن�شطة املدر�سية على �أنها مظهرية �أكرث من الالزم
حيث تقوم املدار�س بتنفيذ الأن�شطة املدر�سية ب�شكل
مظهري ال يحقق الأهداف املتوخاة ،فهي تعتمد
يف �صميمها على التقليد من قبل الطالب بع�ضهم
للبع�ض الآخر ،و�أن هناك العديد من املعوقات التي
حتول دون تنفيذها ،لهذا يتبني �أن هناك حاجة
ما�سة للتعرف �إىل �أهمية الأن�شطة املدر�سية وواقع
ممار�ستها ومعيقاتها .وكان ال بد من التعرف �إىل
تقديرات من هم يف امليدان الرتبوي لهذه الأن�شطة (
مديرين ومعلمني) ،من هنا جاءت م�شكلة الدرا�سة.
وحتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني التاليني:
ال�س�ؤال الأول :ما تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
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من مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة اخلليل
ومعلميها للأن�شطة املدر�سية؟
ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة من مديري مدار�س حمافظة اخلليل
ومعلميها للأن�شطة املدر�سية باختالف متغريات
الدرا�سة :امل�سمى الوظيفي ،وجن�س املدر�سة،
واملرحلة الدرا�سية ،والتخ�ص�ص؟

فر�ضيات الدرا�سة
انبثقت الفر�ضيات ال�صفرية التالية من �س�ؤال
الدرا�سة الثاين:
الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة للأن�شطة املدر�سية تعزى �إىل متغري
امل�سمى الوظيفي.
الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة للأن�شطة املدر�سية (�أهمية الأن�شطة
وممار�ستها ومعيقاتها) تعزى �إىل متغري جن�س
املدر�سة.
الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة للأن�شطة املدر�سية تعزى �إىل متغري
م�ستوى املدر�سة.
الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة للأن�شطة املدر�سية تعزى �إىل
متغريالتخ�ص�ص

�أهمية الدرا�سة
انبثقت �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية الأن�شطة
املدر�سية ،ودورها الفعال يف حتقيق �أهداف النظام
الرتبوي ب�شكل عام ،و�أهداف املناهج الدرا�سية
ب�شكل خا�ص ،حيث تُعد الأن�شطة املدر�سية جزء ًا
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مكم ًال ومدعم ًا للمناهج الدرا�سية ،و�أن معرفة �آراء
املديرين واملعلمني لواقع الأن�شطة املدر�سية يعترب
مهم ًا من �أجل معاجلة اجلانب ال�سلبي منها ،وتعزيز
اجلانب �إاليجابي .وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف:
 .1يتوقع من خالل نتائج الدرا�سة معرفة واقع
الأن�شطة املدر�سية ومعيقاتها يف املدار�س احلكومية
يف حمافظة اخلليل كما يراها املديرون واملعلمون،
ومن ثم التعرف �إىل جوانب القوة وتعزيزها،
وجوانب ال�ضعف ،والعمل على عالجها.
 .2يتوقع من خالل نتائج الدرا�سة احلالية التعرف
�إىل واقع هذه الأن�شطة يف ظل متغريات الدرا�سة:
امل�سمى الوظيفي ،وجن�س املدر�سة ،واملرحلة
الدرا�سية ،والتخ�ص�ص.
 .3ت�شجيع الباحثني على �إجراء درا�سات م�ستقبلية
يف جمال الأن�شطة املدر�سية ،وذلك من خالل �شق
�آفاق جديدة للبحث العلمي يف هذا املجال.

�أهداف الدرا�سة
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل:
 .1واقع الأن�شطة املدر�سية ومعيقاتها يف املدار�س
احلكومية يف حمافظة اخلليل.
 .2التعرف �إىل الفروق بني تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة لواقع الأن�شطة املدر�سية تبع ًا ملتغريات
الدرا�سة.
 .3تزويد القائمني على اتخاذ القرار الرتبوي ببيانات
ميدانية حول واقع الأن�شطة املدر�سية ومعيقاتها.

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
مفهوم الن�شاط املدر�سي:
)curriculum - Extra- (Extracurricular
يعرف جارتر( )Garter, 1973الن�شاط املدر�سي
ب�أنه موقف تعليمي �شامل ي�شارك فيه الطالب
برغبته ،لإ�شباع حاجة لديه ،وحتقيق هدف مرغوب
فيه ،وتعرف دائرة املعارف الأمريكية الأن�شطة
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املدر�سية ،وكما ورد عند املريحيل( )2003ب�أنها
تتمثل يف الربامج التي تنفذ ب�إ�رشاف وتوجيه
املدر�سة ،وتتناول كل ما يت�صل باحلياة املدر�سية
وان�شطتها املختلفة ذات االرتباط باملواد الدرا�سية،
�أو اجلوانب االجتماعية والبيئية �أو الأندية (
اجلماعات واجلمعيات) ذات االهتمامات اخلا�صة
بالنواحي العملية �أو العلمية �أو الريا�ضية �أو
املو�سيقية �أو امل�رسحية �أو املطبوعات املدر�سية�.أما
الن�شاط الال�صفي فيعرفه �شلبي وزمال�ؤه ()1997
ب�أنه اجلهد الذي يبذله املتعلم بهدف �إ�شباع حاجاته
املعرفية ،و�إك�سابه العديد من املهارات التي ت�ؤدي �إىل
تنمية قدرته على التفكري ،وكذلك �إك�سابها االجتاهات
والقيم" .ويعرفه �آلن ودوير (1983ِ Allen and
 ),Dwyerب�أنه �أن�شطة �إ�ضافية خا�صة ،متار�س
حتت �إ�رشاف املدر�سة ،خارجة عن الأعمال املتعلقة
بتدري�س املواد.ولعل تطور االهتمام با�ستخدام
الأن�شطة املدر�سية قد �صاحبه اختالف يف وجهات
النظر حول بع�ض امل�صطلحات ،مثل :الأن�شطة
املنهجية ،والأن�شطة الالمنهجية ،والأن�شطة ال�صفية
والال�صفية ،والأن�شطة الإ�ضافية داخل املدر�سة
وخارجها ،والأن�شطة املرافقة للمنهاج ،ورمبا �شاع
م�صطلح ن�شاط المنهجي �أكرث من غريه باعتبار �أنه
�أول ت�سمية اختريت عند ا�ستخدام �أوجه الن�شاط
التي جتد مكان ًا يف املنهاج ال�ضيق ،وت�أ�سي�س ًا على
ذلك ،ر�أى بع�ض الرتبويني �أن الن�شاط املدر�سي
يعني الن�شاطات التي تنظم خارج املدر�سة ،و�أفردوا
له �أوقات ًا خا�صة ،و�إدارة عامة منف�صلة عن �إدارة
التعليم .ولكن الأن�شطة الرتبوية جميعها ،يف ظل
املفهوم املعا�رص للمنهاج� ،إمنا هي يف �صميمها
�أن�شطة منهجية ،فكل ن�شاط هو منهجي ما دام يقدم
خربة تعليمية مق�صودة داخل املدر�سة �أو خارجها،
بق�صد �إحداث تغيريات �سلوكية مرغوبة لدى
املتعلمني ،ويف هذا رف�ض ملا يتم�سك به البع�ض من
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القول بـ "الأن�شطة الالمنهجية" ،فكل ن�شاط تربوي
هو منهجي� ،سواء ارتبط مبادة درا�سية معينة �أو
كان عام ًا مرتبط ًا بالأطر املعرفية التي ت�شكل املنهاج
( القر�شي.) 1997 ،وي�ؤكد �شحاته (� )1997أن
ت�سمية الن�شاط ب�أ�سماء منها الن�شاط خارج املنهج،
�أو الزائد عن املنهج� ،أو ن�شاط ال�صفي� ،أو المنهجي،
�أو �إ�ضايف ...ت�سميات م�ضللة لأن الن�شاط الذي
ميار�سه الطلبة جزء متكامل مع املنهاج املدر�سي،
فربامج الن�شاط تعطي فر�ص ًا لإثراء ميولهم و�إثارة
دافعيتهم .وي�ضيف �أي�ض ًا �أن مدلول الن�شاط قد فهم
من قبل املعلمني يف بع�ض الأحيان على �أنه مظهر
وناحية �شكلية ،وفهم على �أنه العمل الذي ي�ساعد
يف اكت�ساب املتعلمني للجوانب املعرفية واملهارية
والوجدانية بفعالية ،كما فهم الن�شاط على �أنه �أعمال
تنظم خارج ال�صفوف الدرا�سية و�أن له وقت ًا خا�ص ًا
غري وقت الدرا�سة داخل ال�صفوف .غري �أن معنى كلمة
ن�شاط ت�شري �إىل �إبراز �أهمية الفرد املتعلم وفعاليته يف
املواقف التعليمية التي يتعر�ض لها داخل ال�صف
الدرا�سي �أو داخل املدر�سة �أو خارجها .وهذا املدلول
ال يعني �سلبية املعلم وفعالية املتعلم ،بل هو تنظيم
لدور املعلم حيث ي�ستثري املتعلم ويوجهه وير�شده،
وهذه الفعالية ال تعني الن�شاط العقلي �أو احلركي،
�أو الن�شاط الوجداين االنفعايل ،بل هو ن�شاط يت�ضمن
جميع جوانب النمو لدى املتعلم فينقله من حالة
الإنفعال �إىل موقف التفاعل والإيجابية.

�أهمية الن�شاط املدر�سي
�إن ممار�سة الن�شاط املدر�سي تنقل الطالب من
ثقافة الذاكرة وخلق الطالب املربمج الآيل املتذكر
غري الن�شط �إىل ثقافة الإبداع ،فالطالب امل�شاركون
يف الأن�شطة هم طالب �إيجابيون قادرون على اتخاذ
القرار و�إبداء الر�أي ،والتعليل والتف�سري ،وامتالك
مهارات ال�سلوك االجتماعي والقيم االجتماعية،
ومنو الثقة بالنف�س ،وتقبل �أفكار الآخرين ،و�إنتاج
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�أفكار جديدة ،وظهور حت�سن يف االت�صال اللغوي
باختيار الكلمات والعبارات الدقيقة واملنطقية،
والتحرر من قيود الكتاب املدر�سي �إىل �آفاق فكرية
وثقافية �أعمق و�أكرث �شمو ًال ،وحتقيق �أهداف املنهج
الدرا�سي على امل�ستويات املعرفية والوجدانية
واملهارية( �شحاته.) 1997،
وذكرت عبد احلميد (� )2007أن الأن�شطة املدر�سية
تتميز مبا تت�سم به من روح جماعية يرتبى عليها
الطالب وتبث فيهم روح اجلماعة علمي ًا وعملي ًا
وتوجيههم �إىل خدمة �أنف�سهم ب�أ�ساليب و�أهداف
تربوية لها �أهميتها وفوائدها املتمثلة مبا يلي:
.1الإ�سهام يف تثبيت املفاهيم العلمية و�إدراكها �أثناء
عملية التعلم مبا يحقق من ترابط وتكامل بني املنهج
املقرر والن�شاط املمار�س.
.2امل�شاركة يف حتقيق الطالب ذاته مبا ميار�سه من
برامج وي�شارك فيه من م�رشوعات وخدمة عامة.
.3تدريب الطالب على حتمل امل�س�ؤولية والعمل
التعاوين بني �أفراد جماعة الن�شاط والتعويد على
التحلي بالإيثار و�إنكار الذات.
.4املواءمة بني الأفكار والتوجيهات ال�شخ�صية وبني
القيم والعادات الطيبة والإيجابية للمجتمع ب�صفة
عامة.
كما �أو�ضح احلقيل والع�صيمي الواردان يف الدخيل
(� ) 2001أهمية الن�شاط املدر�سي فيما يلي:
.1الن�شاط املدر�سي جمال خ�صب لتعبري الطالب
عن ميولهم و�إ�شباع حاجاتهم ،ومما ال �شك فيه �أن
�إ�شباع حاجات الطالب عامل من العوامل التي تعزز
حمبتهم للمدر�سة ومتنعهم من اجلنوح والتمرد.
.2من خالل الن�شاط املدر�سي يتعلم الطالب �أ�شياء
ي�صعب تعلمها داخل الف�صل ،فعن طريق هذا الن�شاط
ميكن �أن يزود الطالب باخلربات املتنوعة ،اخللقية
والعملية والعلمية التي ال يتاح لهم غالب ًا اكت�سابها
داخل الف�صل ،مثل التعاون مع الغري ،وحتمل

36

امل�سئولية ،و�ضبط النف�س ،وال�صرب ،وامل�شاركة يف
اتخاذ القرار ،والتخطيط ،وغري ذلك من الأ�شياء
التي من �ش�أنها تدعيم �شخ�صية الطالب.
.3يعني الن�شاط املدر�سي �إعانة فعالة على تنمية ميول
الطالب وتوجيههم التوجيه ال�سليم.
.4ينمي الن�شاط املدر�سي ا�ستعداد الطالب للتعلم
ويجعلهم �أكرث قابلية ملواجهة املواقف التعليمية
املتعددة ،وحت�صيل ما تقدمه املدر�سة لهم.
.5ي�ساهم الن�شاط املدر�سي الهادف يف حتقيق �أهداف
املنهاج الدرا�سي.
.6ي�ساهم الن�شاط املدر�سي يف اكت�ساب الطالب
خربات اجتماعية يف تكوين العالقات الإن�سانية
ال�سليمة داخل املدر�سة وخارجها.
.7يعني الن�شاط املدر�سي يف حفز الطالب يف جمال
التح�صيل العلمي.
.8ي�ساهم الن�شاط املدر�سي يف تنمية �أفكار الطالب
و�أ�ساليبهم.
.9يعني الن�شاط املدر�سي على تعزيز الثقة بالنف�س
لدى الطالب.
.10يعترب الن�شاط املدر�سي و�سيلة هامة خللق جو من
التناف�س ال�رشيف بني الطالب.

�أهداف الن�شاط املدر�سي
يعترب الن�شاط املدر�سي الركيزة الأ�سا�سية واملجال
الطبيعي الذي تبنى عليه اخلربات املتكاملة التي
يكت�سبها التلميذ عن طريق التفاعل بني الن�شاط
واملواد الدرا�سية الأخرى ،مبا ي�ؤدي �إىل ك�شف قدرات
التلميذ و�إ�شباع ميوله وهواياته ،وتنمية �شخ�صيته،
كما �أنه من املمكن �أن يحقق الن�شاط املدر�سي الكثري
من الأهداف الرتبوية املهمة (املريحيل.)2003 ،
وقد �أ�شارت عبد احلميد ( )2007اىل �أن الن�شاط
املدر�سي يعمل على حتقيق الأهداف الرتبوية
املن�شودة ومنها:
.1تعميق املفهوم الإ�سالمي ال�شامل عن طريق
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املمار�سة والتطبيق عقيدة وفكر ًا ومنهج ًا و�سلوك ًا
وتعام ًال وعم ًال لتحقيق العبودية هلل عز وجل.
�.2إ�ستثمار �أوقات الطالب بربامج هادفة ومفيدة
تعود عليهم وعلى جمتمعهم و�أمتهم ووطنهم
باخلربة والفائدة.
.3ك�شف املواهب والقدرات الإبداعية والعمل على
�صقلها وتنميتها.
.4تدريب الطالب على االنقياد والطاعة يف املعروف
وحتمل امل�سئولية وامل�شاركة يف النهو�ض ب�أعباء
احلياة.
.5تقوية ال�شعور واالنتماء وتقدير امل�سئولية وطاعة
ويل الأمر وتقدير العلم والعلماء.
.6توثيق الروابط الأخوية بني الطالب وتقوية روح
الت�آلف والتعاون واملحبة بينهم وخدمة بالدهم
والتفاعل مع ق�ضايا وطنهم وجمتمعهم و�أمتهم
الإ�سالمية.
.7عالج م�شكالت الطالب النف�سية واالجتماعة
والبدنية وتنمية التثقيف العام ،وتنمية اجتاهاتهم
نحو العمل واال�ستمتاع به واحرتام العاملني و�إتقان
ما يتولونه من �أعمال وم�س�ؤوليات.
.8تنمية الروح الريا�ضية واللياقة البدنية لدى
الطالب وممار�سة الرتويح الربيء.
كما ذكر احلقيل (� )1993أن من �أهداف الن�شاط
املدر�سي ما يلي:
.1بناء ال�شخ�صية املتكاملة لي�صبح الطالب مواطن ًا
�صاحل ًا يرتبط بوطنه ،ويعتز به ،وي�ستعد للت�ضحية
من �أجله.
.2تعميق قيم ديننا احلنيف ،وترجمتها �إىل �أفعال
ومواقف �سلوكية.
.3تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع جمتمعهم
امل�سلم ،مبا يحقق لهم التكيف االجتماعي ال�سليم يف
ظل التطورات ال�رسيعة املعا�رصة.
.4تر�سيخ القيم االجتماعية البناءة ،كالتعاون
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واملناف�سة ال�رشيفة وخدمة املجتمع.
�.5إ�ستك�شاف القدرات واملهارات واملواهب ،و�صقلها
وتنميتها وتوجيهها خلدمة الفرد واملجتمع.
.6ا�ستثمار �أوقات الفراغ فيما يجدد معلومات
الطالب وينمي خرباتهم وينوعها وي�ؤدي �إىل �إثرائهم
ثقافي ًا وين�شط قدراتهم العقلية.
.7احرتام العمل والعاملني ،وتقدير قيمة العمل
اليدوي ،واال�ستمتاع به ،لأن املمار�سة احل�سية
واحلركية جتعل من الن�شاط مادة ممتعة ومرغوبة،
تفيد الرتويح عن النف�س ،وت�سهل عملية الإدراك
والإتقان.
.8خدمة املادة العلمية حتى يتمثلها الطالب ،في�سهل
ا�ستيعابه لها ،وي�ؤكد تثبيتها يف الأذهان ،واعتمادها
على �أكرب عدد من احلوا�س ،من خالل املج�سمات
والر�سوم التو�ضيحية ،و�إجراء التجارب والبحوث
والقيام بالدرا�سات امليدانية.
.9تدريب الطالب على اال�ستفادة مما تلقوه من
معارف وعلوم للإعانة على حل م�شكالت جمتمعهم.
.10االرتباط الوثيق بتاريخ الأمة الإ�سالمية
وح�ضارتها ،واالقتداء ب�سرية ال�سلف ال�صالح.
.11تربية الطالب على االعتماد على النف�س
واخل�شونة ،وحتمل امل�س�ؤولية ،وتعود القيادة
والطاعة يف املعروف.
.12تلبية احلاجات االجتماعية والنف�سية لدى
الطالب ،كاحلاجة �إىل االنتماء االجتماعي وال�صداقة،
وحتقيق الذات ،والتقدير ،وم�ساعدة الطالب على
التخل�ص من بع�ض ما يعانيه من م�شاكل ،كالقلق
واال�ضطراب واالنطواء.
وعند احلديث عن �أهداف الأن�شطة املدر�سية ،ومدى
حتققها يف املدار�س ،وعدد الطلبة امل�شاركني فيها� ،أو
امل�ستفيدين منها ،ي�شري م�صطفى وزمال�ؤه ()1977
�إىل هذا املو�ضوع ،ويرى �أن هذه ق�ضية �أ�سا�سية
تغيب عن الأذهان �أحيان ًا ،وحتتاج �إىل �إعادة نظر،
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ف�أغلب املدار�س التي تهتم بالن�شاط املدر�سي يكون
هدفها امل�شاركة يف م�سابقة ،او معر�ض علمي� ،أو
حفل مدر�سي� ،أو تنال املرتبة الأوىل يف مباريات
على م�ستوى املديرية �أو الوطن يف جمال� ،أو
جماالت حمددة ،وبالتايل تهتم املدار�س باختيار
عدد حمدود من الطلبة املتميزين يف هذا الن�شاط
�أو ذاك ،وتقوم بتدريبهم وت�أهيلهم ا�ستعداد ًا ليوم
احلفل� ،أو امل�سابقة� ،أو املباراة  ،ويحرم باقي الطلبة
من امل�شاركة يف هذه الأن�شطة ،وهم الأكرثية عادة.
وهذا يتناق�ض مع �أهداف الأن�شطة املدر�سية ،التي
تتناول الطلبة ،وال تتحدث عن فئة منهم ،فكل طالب
يف املدر�سة له ن�صيب يف الأن�شطة املدر�سية ،وفق
ميوله وقدراته ،وال بد �أن توجه هذه الأن�شطة خلدمة
جميع الطلبة دون ا�ستثناء ،ك ٌل �إىل لون الن�شاط الذي
ينا�سبه .وهذا ي�ؤدي �إىل التعرف على الأ�س�س العلمية
التي يبنى عليها الن�شاط املدر�سي.

جماالت الأن�شطة املدر�سية
يوجد الكثري من الأن�شطة املدر�سية التي ميكن �أن
يزاولها الطلبة ،ك ٌل ح�سب ا�ستعداداته وميوله ،وقد
�أ�شار درادكه(� )2000إىل �أن الأن�شطة املدر�سية
ميكن �أن ت�شمل:
الن�شاطات العلمية ،الن�شاطات الثقافية ،الن�شاطات
الفنية ،الن�شاط الريا�ضي ،ن�شاط الك�شافة
واملر�شدات ،الن�شاط االجتماعي والرحالت املدر�سية،
الأندية ال�صيفية واخلدمة العامة .كما �صنف كل من
عزوز وعامر( )2009جماالت الأن�شطة املدر�سية
�إىل:
الأن�شطة العلمية.
الأن�شطة الثقافية.
الأن�شطة االجتماعية .الأن�شطة الفنية.
الن�شاط الديني.
الأن�شطة الريا�ضية.
الن�شاط الك�شفي.
وحددت وزارة الرتبية والتعليم العايل
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الفل�سطينية( )2009جماالت الأن�شطة املدر�سية
بالتايل:
الأن�شطة الثقافية.
الن�شاط الك�شفي الإر�شادي.
الن�شاط االجتماعي.
الن�شاط الريا�ضي.
وي�شمل كل جانب من هذه اجلوانب العديد من
الن�شاطات الفرعية.

الأن�شطة الرتبوية من منظور �إ�سالمي
تعد فكرة الأن�شطة الرتبوية قدمية قدم ن�ش�أة التعليم
نف�سه حني كانت متار�س �أيام الإغريق والرومان،
فكانت تنت�رش الدراما ،واملو�سيقى ،واملناظرة
والريا�ضة البدنية وغريها .كذلك احلال بالن�سبة
للعرب �أيام اجلاهلية ،لهم �أن�شطتهم املختلفة ،مثل
�سوق عكاظ ،حيث يتناف�سون يف �إلقاء الق�صائد
ال�شعرية ،واملبارزة بال�سيوف وركوب اخليل
واجلري وغريها من الريا�ضات .وحث الإ�سالم على
العناية واالهتمام بجميع الأن�شطة املفيدة التي تنمي
ال�شخ�صية من جميع جوانبها (املع�شني.)2005،
وقد ذكر اللعب �رصيح ًا يف �أكرث من موقع يف
القر�آن الكرمي ،قال تعاىل�" :أر�سله معنا غد ًا يرتع
ويلعب" (يو�سف .)12،وقد حث الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم على �أن نعامل الأطفال باللطف واللني
ونربيهم من خالل اللعب والن�شاط و�أن نتبا�سط،
فنعاملهم على قدر عقولهم ومن �أقواله ( :من كان
له طفل فليت�صابى له ) (�إبراهيم .)1979،ويذكر
الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه �أن من مل ي�شغل نف�سه
باحلق �شغلها بالباطل( اخلويل .)1995،وقد ذكر
عنان(� )1989أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
دخل غدير ًا فقال ":ي�سبح كل رجل �إىل �صاحبه"،
ف�سبح كل رجل �إىل �صاحبه حتى بقي النبي و�أبو
بكر ،ف�سبح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
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�أبي بكر ر�ضي اهلل عنه حتى اعتنقه ،وقال":لو كنت
متخذ ًا خلي ًال حتى �ألقى اهلل التخذت �أبا بكر خلي ًال
ولكنه �صاحبي".
ويذكر العريفي(� )2009أن ال�سيدة عائ�شة ذهبت
مع الر�سول �صلى اهلل علية و�سلم يف �سفر ،فلما قفلوا
راجعني واقرتبوا من املدينة ،قال �صلى اهلل عليه
و�سلم للنا�س :تقدموا عنا ،فتقدم النا�س عنه ،حتى
بقي مع عائ�شة ،وكانت جارية حديثة ال�سن ،ن�شيطة
البدن ،فالتفت �إليها وقال :تعايل حتى �أ�سابقك،
ف�سابقته ورك�ضت ورك�ضت حتى �سبقت ،وبعدها
بزمان خرجت معه �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سفر بعدما
كربت و�سمنت وحملت اللحم وبدنت ،فقال �صلى اهلل
علية و�سلم للنا�س :تقدموا فتقدموا ،ثم قال لعائ�شة:
تعايل حتى �أ�سابقك ،ف�سابقته ف�سبقها ،فلما ر�أى ذلك
جعل ميازحها وي�رضب بني كتفيها ويقول :هذه بتلك
هذه بتلك ،فكانت تربيته عليه ال�صالة وال�سالم تربية
ج�سمية ونف�سية يف الوقت نف�سه.
وقد جاء يف الأثر عن �سيدنا عمر بن اخلطاب �أنه
�أو�صى الآباء ب�أن يعلموا �أوالدهم �شتى �أنواع
الريا�ضات والأن�شطة حيث قال":علموا �أوالدكم
الكتابة والقراءة والرماية وال�سباحة وركوب
اخليل ،ف�إنهم خملوقون لزمان غري زمانكم".
ولعمر بن اخلطاب قول م�أثور (:لن تخور قوى ما
دام �صاحبها ينزع وينزو) ،ويعني �أن قوة الفرد
ولياقته لن ت�ضعف ما زال يداوم على التدريب
على الوثب فوق ظهور اخليل ،فمن هنا نفهم ب�أن
الدين الإ�سالمي قد وجه امل�سلمني �إىل عمارة الدنيا
وتقدمها ،وقرن العلم بالعمل والتفكري بالتجربة
والتنفيذ (املع�شني.)2005،
والن�شاط لي�س �شيئ ًا جديد ًا يف الفكر الرتبوي
الإ�سالمي ،فقد اعتنى به وح�ض عليه الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم فكان يعلم ال�صحابة من خالل
املواقف احلياتية" ،وقد �أقام ر�سول اهلل �صلى اهلل
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عليه و�سلم م�سابقات ريا�ضية عديدة ،كما �شارك
يف بع�ضها ،و�شاهد بع�ضها الآخر ،و�أقر العديد
من الأن�شطة التي كان ميار�سها ال�صحابة ،مثل
�سباقات اخليل والإبل والرمي والريا�ضة" .كما
كان عليه ال�صالة ال�سالم يقيم �سباق ًا للخيل بني
ال�صحابة" (الكاف.)2003،
كما �أكد دروي�ش واحلمامي (� )1986أن الرتبية
الإ�سالمية اهتمت بتحقيق النمو ال�شامل للم�سلم،
فاهتمت بجوانب �شخ�صية امل�سلم من النواحي
البدنية والنف�سية والعقلية واالجتماعية والأخالقية
والروحية وذلك من خالل تعليم امل�سلم ملبادئ
دينه ومن خالل الن�شاطات الرتبوية واالجتماعية.
و�أو�ضح علوان (� )1983أن الإ�سالم حث على
الرتويح وح�سن �شغل �أوقات الفراغ و�أهميته
لل�صحة عند ال�شباب ،ويبدو ذلك وا�ضح ًا من خالل
موقف علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ،داعيا
ًللريا�ضة" روحوا القلوب �ساعة بعد �ساعة ف�إن القلب
�إذا كره عمي".
وقد جاء الإ�سالم معرب ًا عن االهتمام بوقت الفراغ
مو�ضح ًا �أهمية الرتويح يف جتديد الن�شاط وبعث
القوة ،حيث جاء احلديث ال�رشيف جامع ًا بني ال�صحة
والفراغ يف �إيجاز معجز "نعمتان مغبونٌ فيهما كثري
من النا�س :ال�صحة والفراغ" (علي.)1990 ،
وي�شري عو�ض اهلل (� )1990إىل �أن امل�سلمني �أدركوا
�أهمية ال�صلة بني العقل واجل�سم ،ولهذا عنوا باجل�سم
بالرتبية البدنية ،وخففوا عنه الأعباء لي�ستطيع
�أن ي�ساعد العقل على التعليم والتعلم ،وحذروا من
�إرهاق اجل�سم يف �سبيل العلم ومن موا�صلة الدر�س
واجلهد دون �أن يتخلل ذلك راحة وريا�ضة .وي�شرتط
املاوردي رحمه اهلل ال�صحة اجل�سدية ك�رشط من
�رشوط التعلم اجليد ،وتوافر هذا اجلانب �إمنا يكون
ب�إ�شباع حاجات املتعلم البدنية ،والغزايل رحمه اهلل ال
يرى يف اللعب جمرد ن�شاط تلقائي يقوم به التالميذ
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فح�سب ،ولكنه و�سيلة يعرب بها التالميذ عن فطرتهم،
ويحقق ثالثة �أمور :يقوي ج�سم التلميذ ،ويدخل
ال�رسور �إىل قلبه ،ويريح التلميذ من تعب الدرو�س
(العمايرة.)2000 ،
ويالحظ �أن الن�شاط( الرتبوي) كان منذ بدايات
الإ�سالم �أ�سا�س ًا من مكونات املنهاج الرتبوي
اال�سالمي ،كون اال�سالم حر�ص على الرتبية العقلية
واجل�سمية والنف�سية على حد �سواء ،والأن�شطة حتقق
جوانب من هذه الرتبية ،وجاء اهتمام علماء الإ�سالم
الرتبويون مببد�أ الن�شاط ،وكان اهتمامهم باجلوانب
اجل�سمية والنف�سية ،كما كان اهتمامهم باجلانب
املعريف ،وخ�ضعت الأن�شطة( الرتبوية) عندهم ملعايري
�إ�سالمية ،لتحقيق �أهداف تربوية �إ�سالمية ،فقد كان
الإ�سالم هو املوجه ل�سلوكيات معلميهم ومتعلميهم
على حد �سواء ،كما كان املوجه لأهدافهم الرتبوية
واحلياتية ،فجاءت �أن�شطتهم الرتبوية من�ضبطة
بدينهم الإ�سالمي (الكاف.)2003 ،
وتناولت العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية
الن�شاطات املدر�سية ،من جوانب خمتلفة :واقعها،
ومعوقاتها ،ودور املدير يف تطويرها ،وغريها من
املجاالت:
فقد جاءت درا�سة احلب�شي والعي�ساوي ()1996
للتعرف �إىل واقع الأن�شطة الرتبوية مبراحل التعليم
يف �سلطنة عمان ومردودها الإيجابي على الطالب
امل�شاركني فيها ،ولكي حتقق الدرا�سة �أهدافها وجهت
ا�ستبانة �إىل عينة من قيادات الرتبية والتعليم �شملت
( )130فرد ًا من القادة الرتبويني وكذلك ()73
معلم ًا ومعلمة من املراحل االبتدائية والإعدادية
والثانوية ،و( )760طالب ًا من طالب املرحلة الثانوية
العامة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الأن�شطة الرتبوية
يف املدار�س الثانوية متار�س على �أ�سا�س امليل والرغبة
املوجودة لدى الطالب ،بالإ�ضافة �إىل حبه م�شاركة
اجلماعة يف مزاولة هذا الن�شاط ،بالإ�ضافة �إىل تعدد
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وتنوع الأن�شطة التي ميار�سها ه�ؤالء الطالب ،فمنها
ما هو ثقايف ،ومنها ما هو اجتماعي ،وريا�ضي وفني
وغريه.
�أما درا�سة درادكة ( )2000فقد هدفت �إىل التعرف
اىل دور مدير املدر�سة يف تطوير الأن�شطة املدر�سية
من وجهة نظر املعلمني ،ولتحقيق ذلك مت بناء
وتطوير ا�ستبانة مكونة من ( )49فقرة موزعة
على �أربعة جماالت هي :الأن�شطة العامة ،الأن�شطة
املعرفية ،الأن�شطة االجتماعية ،الأن�شطة الريا�ضية،
وطبقت على عينة مكونة من ( )324معلم ًا ومعلمة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تقديرات معلمي
املدار�س الثانوية لدور مدير املدر�سة يف تطوير
الأن�شطة املدر�سية جاءت بدرجة متو�سطة.
يف حني جاءت درا�سة ال�رشيف ( )2000للتعرف �إىل
واقع الن�شاط الرتبوي والعوامل امل�ؤثرة فيه بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،والوقوف على امل�شكالت
واملعوقات التي تعرت�ض �أهدافه وو�ضع احللول
املنا�سبة لتطوير الن�شاط املدر�سي ب�أ�سلوب علمي
وعملي .وتكونت عينة الدرا�سة من مديري ومديرات
املدار�س والتوجيه الفني ،ومعلمات ومعلمي الأن�شطة
الرتبوية والعلمية وم�رشيف الن�شاط و�أولياء الأمور،
�إ�ضافة �إىل امل�س�ؤولني بوزارة الرتبية والتعليم
وال�شباب ،ومت اختيار العينة بالطريقة الع�شوائية من
املناطق التعليمية وبلغ �إجمايل �أفراد العينة ()1094
فرد ًا� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن:
�أعلى ن�سبة ملمار�سة الأن�شطة الأدبية والثقافيةيف املدار�س كانت جلماعات :ال�صحافة ،والإذاعة،
واملكتبة ،واللغة العربية ،والن�شاط العلمي ،وحتفيظ
القر�آن ،والتمثيل.
�أعلى ن�سبة ملمار�سة الن�شاط االجتماعي يفاملدا�س ،كانت للرحالت املدر�سية ،واخلدمة العامة،
واجلمعيات التعاونية.
�-أعلى ن�سبة ملمار�سة الن�شاطات الريا�ضية ،كانت
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جلماعات كرة القدم ،واليد ،وال�سلة.
�أعلى ن�سبة ملمار�سة الأن�شطة الفنية كانت للر�سم،واملعر�ض ،والأ�شغال اليدوية ،وامل�رسح.
�أعلى ن�سبة للم�شاركة يف امل�سابقات ،كانتللم�سابقات الريا�ضية ،واالجتماعية ،والدينية،
والأدبية .وهدفت درا�سة الدخيل (� )2001إىل معرفة
وجهة نظر مديري املدار�س يف الن�شاط املدر�سي
ودوره يف تفعيل العملية الرتبوية ،ومعرفة العقبات
التي تواجه الن�شاط املدر�سي يف منطقة املدينة
املنورة ،والتعرف اىل احللول والتو�صيات يف تفعيل
الن�شاط املدر�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()46
مدير ًا  ،وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة جلمع البيانات.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل اهتمام املديرين بالن�شاط
املدر�سي ودوره يف تفعيل العملية الرتبوية .و�أن من
�أهم معيقات الن�شاط املدر�سي :قلة توافر املهارات
الالزمة لأداء الن�شاط من قبل املعلمني ،واعتبار
الن�شاط خارج نطاق التقومي بالن�سبة للطالب ،وعدم
وجود حوافز للإ�رشاف على الن�شاط ،وازدحام
اجلدول باملواد الدرا�سية.
وجاءت درا�سة بنجر( )2002بهدف حتديد مدى
�إمكانية رعاية التلميذات املوهوبات يف مرحلة التعليم
االبتدائي من خالل الأن�شطة الال�صفية ،ولتحقيق
الهدف من الدرا�سة قامت الباحثة ب�إعداد ا�ستبانة
وتطبيقها على عينة خمتارة ع�شوائي ًا من املعلمات
واملوجهات يف املدار�س احلكومية والأهلية يف مدينة
الريا�ض .و�أظهرت الدرا�سة �أن الإذاعة املدر�سية،
واملكتبة املدر�سية ،واملنا�سبات الدينية ،واللقاءات
االجتماعية ،والقراءة احلرة ت�أتي على ر�أ�س قائمة
من اثنني وع�رشين ن�شاط ًا غري �صفي منا�سب لرعاية
املوهوبات.
وهدفت درا�سة الب�صام (� )2008إىل التعرف �إىل واقع
دور مديرة املدر�سة يف الأن�شطة املدر�سية غري ال�صفية
مبدار�س البنات احلكومية مبدينة الريا�ض .و�شملت
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عينة الدرا�سة جميع جمتمع الدرا�سة والبالغ عدده
( )192مديرة و( )192رائدة ن�شاط .وبينت النتائج
�أن دور املديرة كان كبري ًا يف رعاية الأن�شطة املدر�سية،
و�أهم دور لها هو ت�أكيدها على خلو الن�شاط من �أي
�إ�سفاف �أو خروج عن التقاليد .كما �أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
�أفراد الدرا�سة نحو حمور واقع دور مديرة املدر�سة
يف الأن�شطة املدر�سية غري ال�صفية باختالف متغري
اخلربة ل�صالح من هن �أقل من خم�س �سنوات ،وكذلك
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية باختالف متغري
امل�سمى الوظيفي ،ل�صالح املديرة ،كما بينت الدرا�سة
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريي
امل�ؤهل العلمي ونوعية املبنى املدر�سي.
�أما درا�سة ال�سميح ( )2008فقد حاولت معرفة
معيقات الن�شاط غري ال�صفي من وجهة نظر عينة من
املعلمني ورواد الن�شاط ومديري املدار�س يف املرحلة
املتو�سطة مبحافظة اخلرج التعليمية ،وتكونت عينة
الدرا�سة من جمتمع البحث كام ًال ،وهم ( )37مدير ًا،
و( )37رائدا و( )521معلم ًا .وخل�صت الدرا�سة �إىل
عدد من النتائج حول معيقات الن�شاط غري ال�صفي
منها� :ضعف متابعة مديري املدار�س لأعمال املعلمني
امل�رشفني على الأن�شطة الطالبية ،وغمو�ض �أهداف
الن�شاط غري ال�صفي لدى العديد من مديري املدار�س.
ومن الدرا�سات الأجنبية التي حاولت معرفة
العالقة بني �إدراك الطلبة للن�شاطات املرافقة للمنهج
الدرا�سي يف املرحلة الثانوية يف عدة مدار�س يف والية
تك�سا�س ب�أمريكا درا�سة بريثوت (Breithaut,
 )1997ولكي حتقق الدرا�سة �أهدافها ،وجتيب عن
ت�سا�ؤالتها ركزت على جمموعة من النقاط �أهمها:
الوقوف على خ�صائ�ص طالب هذه املرحلة ،مع
الرتكيز على طبيعتها و�أهميتها ،بالإ�ضافة �إىل مفهوم
الن�شاط املدر�سي و�أنواعه و�أهميته للطالب يف هذه
املرحلة .وكانت اال�ستبانة هي الأداة امل�ستخدمة
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يف هذه الدرا�سة ،والتي طبقت على ( )1025طالب ًا
وطالبة .وعند حتليل النتائج تبني �أن طالب املدار�س
الثانوية يقبلون ب�إيجابية على امل�شاركة يف الأن�شطة
ب�رصف النظر عن اجلن�س� ،إال �أن الطالب ميتلك وعي ًا
م�سبق ًا عن خريطة الأن�شطة التي متار�س باملدر�سة
بل وعلى درجة كبرية من االقتناع ب�أن الن�شاط
املدر�سي �سواء �أكان ال�صفي �أو الال�صفي ي�سهم
بدرجة كبرية يف تنمية مهاراتهم ،ويوظف قدراتهم
ومن ثم يتح�سن الأداء �إىل الأف�ضل بالن�سبة للطالب
يف جماالته احلياتية املختلفة ،وكذلك يرتقي م�ستوى
حت�صيله ،فيحقق م�ستوى �أف�ضل على ال�صعيد
الأكادميي .وجاءت درا�سة مدثازلال (Midtha s
 )sel, 2000ملعرفة مدى دعم مديري املدار�س يف
الرنويج للأن�شطة املدر�سية .وقام الباحث بتوزيع
ا�ستبانة على ( )81مدير ًا اختريوا بطريقة العينة
الع�شوائية من ( )40منطقة تعليمية ومن مدار�س
خمتلفة ابتدائية وثانوية .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن مديري املدار�س يف الرنويج يدعمون الأن�شطة
الرتبوية ب�صورة مرتفعة ،كما �أ�شارت النتائج
�أن درجة دعم مديري املدار�س للأن�شطة املدر�سية
يف املدار�س الثانوية يف الرنويج �أعلى من املدار�س
االبتدائية ،ومل ت�رش الدرا�سة �إىل �أية فروق ذات داللة
تعود للجن�س �أو املنطقة التعليمية.
وهدفت درا�سة �ألي�سون (� )Allison, 2003إىل
معرفة املعيقات التي حتول دون ممار�سة الأن�شطة
البدنية يف املدار�س الثانوية يف �أمريكا الالتينية.
ولتحقيق هدف الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة للتعرف �إىل
العوامل التي ت�ؤثر على م�شاركة الطلبة يف الأن�شطة
البدنية ،واملعيقات التي تعرت�ض هذه امل�شاركات.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل بع�ض املعيقات ،وكان من
�أهمها عدم توفر الوقت املنا�سب ،وعزى الباحث ذلك
للواجبات املدر�سية ،واالهتمامات الأخرى للطلبة،
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن الطالبات �أكرث تعر�ض ًا
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ملعيقات الأن�شطة البدنية من الذكور.
اما درا�سة دانولت وبونيلني ( Denault and Pou l
 )ing, 2009فقد حاولت التعرف �إىل دور الأن�شطة
الال�صفية يف التح�صيل وال�سلوك .وقد �أجريت
الدرا�سة من خالل ا�ستبانة وزعت على جمموعة
من الطالب ،هم عينة الدرا�سة ،بلغ عددها ()299
طالب ًا ،من جمتمع الدرا�سة املكون من ()1500
طالب .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة امل�شاركني
يف الأن�شطة الال�صفية كانوا �أكرث التزام ًا بالقوانني
وال�ضبط املدر�سي من الطلبة الذين ال يحبذون
اال�شرتاك يف الأن�شطة الال�صفية ،كما بينت النتائج
�أن الطلبة امل�شاركني يف الأن�شطة الال�صفية هم �أكرث
حت�صي ًال من �أقرانهم غري امل�شاركني يف مثل هذه
الأن�شطة.
وهدف كل من ماير وماكميالن (Meyer and
 )Macmillan, 2009يف درا�ستهما �إىل معرفة
دور مديري املدار�س كقادة تغيري ،و�أثر هذه القيادة
على املناهج وطرق التدري�س والأن�شطة الال�صفية،
وقد �أجريت هذه الدرا�سة يف ثالث ع�رشة مدر�سة
من مدار�س كندا ،وكانت �أداة الدرا�سة املقابلة،
وتناولت املجاالت التالية :املناهج ودور املديرين يف
�أثرها ،وطرق التدري�س وكيفية متابعتها ،والأن�شطة
الال�صفية ودور مديري املدار�س بها كقادة تغيري.
وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن دور مديري
املدار�س يف هذه املجاالت عالٍ  ،كما �أ�شارت �إىل �أن
الأن�شطة املدر�سية ت�ساعد يف التخفيف من م�شكالت
الطالب االجتماعية وال�سلوكية.

التعليق على الدرا�سات ال�سابقة

حاول الباحثان احل�صول على �أكرب عدد من الدرا�سات
ال�سابقة املرتبطة بدرا�ستهما ،ومبجاالتها املختلفة،
حتى يتمكنا من توظيف هذه الدرا�سات يف مواطن
خمتلفة من الدرا�سة ،ك�إثراء الإطار النظري� ،أو
بناء �أداة الدرا�سة� ،أو مناق�شة النتائج وتف�سريها من
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خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة� ،سوا ًء العربية
�أو الأجنبية.ومن �أهم ما مييز الدرا�سة احلالية عن
الدرا�سات ال�سابقة ،هو �أن �أداة الدرا�سة تكونت من
ثالثة جماالت خمتلفة وهي� :أهمية الأن�شطة املدر�سية،
وممار�ستها ومعيقاتها ،يف حني �أن �أداة الدرا�سة يف
العديد من الدرا�سات ال�سابقة تناولت جما ًال واحد ًا
فقط .فمنها ما احتوى على �أق�سام الأن�شطة (علمية،
ثقافية ،اجتماعية ،ريا�ضية )...،مثل درا�سة املع�شني
( ،)2005وبع�ضها ا�شتمل على دور مدير املدر�سة يف
ممار�سة الدور املناط به يف تطوير الأن�شطة املدر�سية
مثل درا�سة درادكة ( ،)2000ومنها ما تناول جانب
املعيقات فقط مثل درا�سة ال�سميح ( ،)2008ومل
يلحظ الباحثان �أ َّيا من الدرا�سات ال�سابقة حاولت
البحث يف جمال �أهمية الأن�شطة املدر�سية.
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املعلومات املت�صلة بامل�شكلة وحتليلها وتنظيمها
وترتيبها ،ثم تف�سريها لتحقيق �أهداف الدرا�سة،
وذلك ملالءمتة لطبيعة هذه الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س
احلكومية ومعلميها يف حمافظة اخلليل ،والبالغ
عددهم ( ) 6981فرد ًا ،منهم () 379مدير ًا ومديرة،
و(  ) 6602من املعلميني واملعلمات ،يف مديريات
الرتبية والتعليم الثالث� ،شمال اخلليل واخلليل
وجنوب اخلليل ،وفق ًا للبيانات التي ح�صل عليها
الباحثان من مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة
اخلليل ،يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام
،2009/2010ويبني اجلدول ( ) 1توزيع �أفراد
جمتمع الدرا�سة ح�سب متغريات امل�سمى الوظيفي
واجلن�س واملديرية.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
* منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي القائم على جمع
اجلدول ( :)1توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب متغريات امل�سمى الوظيفي واجلن�س واملديرية
املجموع
1424
2253
2925
6602

املعلمون
�إناث
659
1050
1480
3189

ذكور
765
1203
1445
3413

املجموع
90
126
163
379

املديرون
�إناث
40
69
69
178

املديرية
ذكور
50
57
94
201

�شمال اخلليل
اخلليل
جنوب اخلليل
املجموع

اجلدول ( :)2توزيع �أفراد عينة الدرا�سة وفق ًا ملتغرياتها امل�ستقلة
الرقم
1

املتغري
امل�سمى الوظيفي

2

املرحلة الدرا�سية

3

جن�س املدر�سة

4

التخ�ص�ص

امل�ستوى
مدير
معلم
ثانوي
�أ�سا�سي
�إناث
خمتلطة
ذكور
علمي
�أدبي

العدد
24
329
129
224
131
94
128
120
233
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عينة الدرا�سة
تكونت عينة الدرا�سة من (  )353فرد ًا من �أفراد
جمتمع الدرا�سة ،منهم (  ) 24مدير ًا ،و()329
معلم ًا .ومت اختيار عينة الدرا�سة ب�شكل عنقودي،
حيث مثلت املدر�سة وحدة (عنقود) العينة ،هذا بعد
�أن مت تق�سيم جمتمع الدرا�سة �إىل طبقات ح�سب
متغريات :املديرية ،وجن�س املدر�سة .ومتثل هذه
العينة ما ن�سبته()5.1%من جمتمع الدرا�سة،
واجلدول ( )2يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
متغرياتها امل�ستقلة.

�أداة الدرا�سة :البناء وال�صدق والثبات

قام الباحثان ب�إعداد �أداة الدرا�سة ،وهي عبارة عن
ا�ستبانة ،وذلك للتعرف على الأن�شطة املدر�سية يف
املدار�س احلكومية يف حمافظة اخلليل من وجهة
نظر املديرين واملعلمني ،وذلك باال�ستعانة بالأدب
الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال ،خا�ص ًة
درا�سة الدخيل( ،)2001كما ا�ستعان الباحثان
بذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف امليدان الرتبوي
من مديرين ومعلمني ،ور�ؤ�ساء �أق�سام الأن�شطة
املدر�سية يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة
اخلليل ،لبناء اال�ستبانة يف �صورتها .بعدها قام
الباحثان بالتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ،من خالل
عر�ضها على جمموعة من املحكمني ،من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف املجال الرتبوي والإدارة الرتبوية،
بلغ عددهم ( )15حمكم ًا .حيث توجه الباحثان
للمحكمني بالرجاء لالطالع على فقرات اال�ستبانة
وجماالتها ،و�إبداء الر�أي يف هذه الفقرات ،من
حيث انتماء الفقرات �إىل جماالتها ،ومدى ارتباطها
ب�أهداف الدرا�سة ،وتعديل وحذف و�إ�ضافة ما
يرونه منا�سبا ،ويخدم �أهداف الدرا�سة .وبعد جمع
اال�ستبانات من املحكمني ،قام الباحثان ب�إجراء
التعديالت املطلوبة ،و�إخراج اال�ستبانة يف �صورتها
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النهائية ،حيث تكونت من ق�سمني:
الق�سم الأول :ي�شمل املعلومات العامة عن امل�ستجيب،
ومتثل متغريات الدرا�سة امل�ستقلة.
الق�سم الثاين :ي�شمل فقرات اال�ستبانة وجماالتها،
وبلغ عدد فقرات اال�ستبانة ( )56فقرة ،موزعة على
ثالثة جماالت هي:
املجال الأول� :أهمية الأن�شطة املدر�سية ،وي�ضم (12
) فقرة .
املجال الثاين :ممار�سة الأن�شطة املدر�سية( ال�صفية
والال�صفية) ،وي�ضم (  ) 25فقرة.
املجال الثالث :معيقات الأن�شطة املدر�سية ،وي�ضم (
 ) 19فقرة.

كما مت التحقق من �صدق اال�ستبانة با�ستخدام �صدق
االت�ساق الداخلي ،بوا�سطة معامل ارتباط بري�سون،
واملالحق ( ،)3(،)2( ،)1تبني قيم معامالت االرتباط
بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية
على كل جمال من جماالت اال�ستبانة.
كما ويالحظ من خالل قيم الداللة الإح�صائية �أن
جميع قيم معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا ،وبالتايل
يتحقق �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ،وبالتايل
ميكن اعتمادها �أداة لقيا�س ما �صممت من �أجله.
كما مت ح�ساب معامل ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول التايل يبني هذه القيم
وفق ًا ملجاالت �أداة الدرا�سة .يت�ضح من اجلدول رقم
(� )3أن جميع قيم معامل الثبات قد جاءت مرتفعة
ومقبولة قي جمال البحث العلمي .وهذا يعني �أن �أداة
الدرا�سة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
اجلدول( :)3معامالت ثبات �أداة الدرا�سة ح�سب معادلة
كرونباخ �ألفا

معامل الثبات
0.91
0.90
0.89

الرقم
املجال
�أهمية الأن�شطة املدر�سية 1
ممار�سة الأن�شطة املدر�سية 2
معيقات الأن�شطة املدر�سية 3
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املعاجلة الإح�صائية
متت املعاجلة الإح�صائية للبيانات با�ستخدام برنامج
الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية  ،SPSSحيث مت
ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع الأن�شطة
املدر�سية يف املدار�س احلكومية يف حمافظة اخلليل،
من خالل فقرات �أداة الدرا�سة ،وجماالتها .يف حني
مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون .والتحقق من ثبات الأداة بح�ساب
معامل الثبات كرونباخ �ألفا ( Cronbach alpha
) ،كما مت فح�ص فر�ضيات الدرا�سة عند م�ستوى
عن طريق االختبارات
الداللة
الإح�صائية التالية :اختبار( )t-testوحتليل التباين
الأحادي(ANOVA One Way Analysis of
،)Varianceواختبارتوكي للمقارنات البعدية بني
املتو�سطات احل�سابية.حيث مت تدريج ا�ستجابة
امل�ستجيب على فقرات اال�ستبانة وفق مقيا�س
خما�سي التدريج كالتايل :كبرية جد ًا و�أعطيت خم�س
درجات ،كبرية و�أعطيت �أربع درجات ،متو�سطة
و�أعطيت ثالث درجات ،قليلة و�أعطيت درجتني،
قليلة جد ًا و�أعطيت درجة واحدة� ،أما عالمة املجال(
الدرجة الكلية للمجال) فيتم ح�سابها من خالل جمع
عالمات امل�ستجيب على فقرات هذا املجال .ومت
اعتماد املقيا�س الوزين الآتي لتحديد درجة تقدير
�أفراد عينة الدرا�سة لواقع الأن�شطة املدر�سية من
خالل قيم املتو�سطات احل�سابية*:
درجة منخف�ضة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي للفقرة
�أو املجال �أو الدرجة الكلية �أقل من (- 3انحراف
معياري واحد ).
درجة متو�سطة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي حم�صور ًا
بني ( 3 -+انحراف معياري واحد ).
درجة مرتفعة� :إذا كان املتو�سط احل�سابي �أكرب من
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(+ 3انحراف معياري واحد).

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
نتائج �س�ؤال الدرا�سة الأول
ما تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة من مديري املدار�س
احلكومية يف حمافظة اخلليل ومعلميها للأن�شطة
املدر�سية؟
للتعرف غلى تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع
الأن�شطة املدر�سية كما �أ�شارت �إليها جماالت
�أداة الدرا�سة ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد العينة على
هذه الفقرات واملجاالت ،كما تو�ضحها اجلداول(،)4
(.)6( ،)5

جمال �أهمية الأن�شطة املدر�سية
اجلدول ( )4يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لفقرات جمال �أهمية الأن�شطة املدر�سية
مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا .ت�شري قيم املتو�سطات احل�سابية
الواردة يف اجلدول رقم (� )4إىل �أن تقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة لأهمية الأن�شطة املدر�سية جاءت
بدرجة متو�سطة ،للدرجة الكلية ولفقرات هذا املجال
وعددها( )12فقرة ،قد حظيت جميعها بدرجات
متو�سطة ،ويالحظ �أن �أعلى قيمة ملتو�سطات فقرات
هذا املجال هي( )3.77للفقرة" تعزز ثقة الطلبة
ب�أنف�سهم ،و�أقل قيمة كانت ( )3.28للفقرة " ت�ساعد
يف حتقيق قيم روحية" .وهذا يدلل على �أن �أفراد
عينة الدرا�سة من املديرين واملعلمني مل يقدروا �أهمية
الأن�شطة املدر�سية بدرجة مرتفعة ،بل متو�سطة .وقد
تعزى هذه النتيجة (كون الدرجة متو�سطة ولي�ست
مرتفعة لهذا املجال) �إىل �أن املديرين واملعلمني يولون
النواحي الأكادميية والتعليمية �إهتمام ًا �أكرث ،ب�سبب
عمق املنهاج الفل�سطيني ،وحماولة �إنهاء املقرر
مع نهاية العام الدرا�سي ،وهم يعرفون �أن قيامهم
بن�شاطات �صفية �أو غري �صفية ،يتطلب وقت ًا �أطول من
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وقت احل�صة ال�صفية اخلالية من الن�شاطات .كما �أن
تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملجال �أهمية الأن�شطة
جاءت بدرجة متو�سطة نظر ًا لغياب الوعي الرتبوي
نحو الأن�شطة املدر�سية ،وعدم وجود وقائع ملمو�سة
وحم�سو�سة جتعل من املعلم واملدير يدرك �أهمية
الأن�شطة املدر�سية و�رضورتها للعملية الرتبوية،
فغيابها من اجلدول الأ�سبوعي للطلبة ،وعالماتهم،
وعدم وجود �أ�ساتذة متخ�ص�صني يف �أي من جماالت
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الأن�شطة ،با�ستثناء الرتبية الريا�ضية حديث ًا ،وغياب
عملية التحفيز ،وغريها من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل
تدين درجة �أهمية الأن�شطة املدر�سية كما يراها �أفراد
عينة الدرا�سة �إىل درجة متو�سطة .وتتفق نتائج هذه
الدرا�سة مع نتائج درا�سة درادكه ( ،)2000وماير
وماكميالن (،)Meyer and Macmillan, 2009
والب�صام ( ،)2008يف بيان �أهمية الأن�شطة املدر�سية
ودور مديري املدار�س يف تطويرها.

اجلدول ( :)4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال �أهمية الأن�شطة مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا.
الفقرة
الرتتيب رقم الفقرة
تعزز ثقة الطلبة ب�أنف�سهم
10
1
تك�شف عن ميول الطلبة ومواهبهم
7
2
تنمي مهارات االت�صال والتوا�صل لدى
3
3
الطلبة
ت�ساعد على التناف�س االيجابي بني الطلبة
6
4
ت�ساعد يف تنمية مهارات الطلبة
9
5
تربط الأن�شطة املدر�سية بني املعرفة
1
6
النظرية والواقع
ت�ساعد على تكوين اجتاهات �إيجابية عند
12
7
الطلبة نحو املدر�سة
ت�ساعد يف حت�سني م�ستوى التح�صيل
8
8
العلمي
حتقق الأن�شطة املدر�سية �أهداف املنهاج
2
9
املدر�سي
ت�ساعد يف حتقيق قيم وطنية
4
10
تنمي قدرات الطلبة على حل امل�شكالت
11
11
ت�ساعد يف حتقيق قيم روحية
5
12
الدرجة الكلية
*
*

جمال ممار�سة الأن�شطة املدر�سية
اجلدول رقم ( )5يبني املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال مرتبة
ترتيب ًا تنازلي ًا .ت�شري قيم املتو�سطات احل�سابية
الواردة يف اجلدول رقم (� )5إىل �أن تقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة ملمار�سة الأن�شطة املدر�سية جاءت
بدرجة متو�سطة ،للدرجة الكلية وملعظم فقرات

املتو�سط احل�سابي
3.77
3.76
3.72

االنحراف املعياري
0.86
0.88
0.81

الدرجة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.69
3.69
3.64

0.82
0.81
0.92

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.56

0.91

متو�سطة

3.55

0.93

متو�سطة

3.52

0.89

متو�سطة

3.46
3.45
3.28
3.59

0.91
0.86
0.85
0.87

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

هذا املجال وعددها( )25فقرة ،وقد حظيت فقرتان
بدرجة مرتفعة ،وفقرتان بدرجة منخف�ضة ،و�أن
�أعلى املتو�سطات احل�سابية على جمال ممار�سة
الأن�شطة قد جاء للفقرة رقم ( )11التي تن�ص على
�أنه "ت�ستخدم الإذاعة املدر�سية بفاعلية" ،ومبتو�سط
ح�سابي قدره( ،)4.35وهي من الن�شاطات الال�صفية،
يف حني كانت درجة ممار�سة الأن�شطة على الفقرتني
( )24و( )23منخف�ضة ،وهي الفقرات املتعلقة بتنظيم
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م�سابقات يف جمال ال�سباحة وركوب اخليل ،وهي من
الن�شاطات الال�صفية،كما ويالحظ �أن ( )4فقرات
كان متو�سطها احل�سابي �أقل من( ،)3.0و�أن فقرتني
فقط كان متو�سطها احل�سابي �أعلى من (.)4.0وقد
يعزى هذا �ألأمر لن�شاط الإذاعة املدر�سية الذي ميار�س
ب�شكل يومي يف طابور ال�صباح ،مما يعزز من م�ستوى
امل�شاركة الطالبية ،وتعويدهم على اجلر�أة وح�سن
الإلقاء ،وكذلك كرثة التعاميم والن�رشات من املديرية
لتفعيل الإذاعة املدر�سية� .أما فقرة "ي�شارك الطلبة
يف فعاليات اليوم املفتوح" فقد جاءت يف الرتتيب
الثاين ومبتو�سط ح�سابي( ،)4.01ويعزى هذا �إىل
اهتمام املدر�سة ب�أن تُظهر �أعمال ومواهب و�إجنازات
طالبها ومعلميها يف يوم ي�شارك فيه اجلميع ،وتدعو
�إليه املديرية واملجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات املختلفة
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لتحظى مبكانة مرموقه ومميزة عند اجلميع .وقد
جاءت الفقرتان املتعلقتان بتنظم م�سابقات لركوب
اخليل ،وم�سابقات يف جمال ال�سباحة ،يف الرتتيب
الأخري وبدرجة منخف�ضة ،ويعزى ذلك �إىل عدم
وجود هذين الن�شاطني �ضمن الن�شاطات املدر�سية
�أ�ص ًال ،ولو فكرت وزارة الرتبية والتعليم با�ستحداث
ن�شاط ال�سباحة �ضمن الن�شاطات املدر�سية فلن يكون
ذلك مي�رس ًا ،لعدم توفر املياه الالزمة لتغيري مياه
برك ال�سباحة با�ستمرار ،ب�سبب �سيطرة ال�سلطات
الإ�رسائيلية على م�صادر املياه .وقد اتفقت نتائج
هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ال�رشيف(،)2000
وبنجر( ،)2002يف ممار�سة �أنواع حمددة من
الأن�شطة املدر�سية مثل تفعيل الإذاعة املدر�سية.

اجلدول رقم ( :)5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال ممار�سة الأن�شطة مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا.
االنحراف املعياري الدرجة
املتو�سط
الفقرة
الرتتيب رقم
احل�سابي
الفقرة
مرتفعة
0.70
4.35
ت�ستخدم الإذاعة املدر�سية بفاعلية
11
1
مرتفعة
0.96
4.01
ي�شارك الطلبة يف فعاليات اليوم املفتوح
25
2
متو�سطة
0.82
3.86
تُفعل اللوحات العلمية �أثناء احل�ص�ص ال�صفية
2
3
متو�سطة
0.91
3.80
ي�شارك الطلبة يف الألعاب الريا�ضية
20
4
متو�سطة
0.96
3.77
تنظم رحالت مدر�سية للطلبة
22
5
متو�سطة
0.87
3.69
يتعامل الطلبة مع جم�سم الكرة الأر�ضية
5
6
متو�سطة
0.89
3.64
يتم ا�ستخدام الأدوات الهند�سية يف الر�سم
9
7
متو�سطة
0.90
3.61
يحدد الطلبة املواقع اجلغرافية على اخلريطة
4
8
متو�سطة
0.89
3.56
تعر�ض جتارب علمية �أثناء احل�ص�ص ال�صفية
1
9
متو�سطة
1.02
3.43
ميار�س الطلبة هوايتهم يف الن�شيد
16
10
متو�سطة
1.01
3.39
تقام مهرجانات ريا�ضية مب�شاركة الطلبة
13
11
متو�سطة
0.90
3.34
تنظم م�سابقات �أدبية( الق�صة ،ال�شعر)...،
12
12
متو�سطة
0.95
3.30
يتعاون الطلبة واملعلمون يف متثيل وتقم�ص �أدوار
7
13
لتو�ضيح املواقف
متو�سطة
1.15
3.25
توظف التقنيات احلديثة يف احل�صة( حا�سوب)...،
10
14
متو�سطة
0.90
3.25
تُ�صمم جم�سمات علمية من قبل الطلبة
3
15
متو�سطة
1.18
3.24
تنظم جمموعات من الطلبة للدبكة ال�شعبية
15
16
متو�سطة
1.03
3.20
ي�شارك الطلبة يف م�سابقات الر�سم
18
17
متو�سطة
1.01
3.13
يتم �إجراء م�سابقات يف اخلط العربي
14
18
متو�سطة
1.07
3.05
 21يتم تنظيم زيارات علمية( للمتاحف واملعار�ض العلمية )
19
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20
21
22
23
24
25
*

6
17
8
19
24
23
*

يخ�ص�ص وقت حلفظ القر�آن الكرمي
ي�شارك الطلبة يف �إقامة معار�ض فنية
يحاول الطلبة ت�صميم برامج حا�سوبية
يتم تنظيم معر�ض للكتاب
يتم تنظيم م�سابقات يف جمال ال�سباحة
تنظم م�سابقات لركوب اخليل
الدرجة الكلية
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1.09
1.03
1.09
1.07
0.98
0.97
0.89

3.03
3.01
2.64
2.45
1.49
1.46
3.24

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
منخف�ضة
منخف�ضة
متو�سطة

جمال معيقات الأن�شطة
اجلدول رقم ( )6يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات هذا املجال مرتبة ترتيب ًا تنازلي ًا.
اجلدول ( :)6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال معيقات الأن�شطة املدر�سية
الفقرة

الرتتيب رقم
الفقرة
 6ن�صاب املعلم من احل�ص�ص التدري�سية ي�شغله عن امل�شاركة يف الأن�شطة
1
املدر�سية بفاعلية
ازدحام الربنامج اليومي التدري�سي للطلبة
12
2
كرثة �أعداد الطلبة يف ال�صف الواحد
10
3
غياب احلوافز املقدمة للمعلمني امل�رشفني على الأن�شطة
14
4
قلة الإمكانات املادية املخ�ص�صة للأن�شطة
13
5
عدم توفر البنية التحتية املنا�سبة ملمار�سة الأن�شطة(ملعب ،م�رسح،
16
6
قاعات ريا�ضية)...،
تركيز املنهاج على اجلانب النظري وعدم االهتمام باجلانب العملي
17
7
قلة احلوافز املقدمة للطلبة امل�شاركني يف الأن�شطة املدر�سية
15
8
غياب دليل املعلم امل�رشف على الأن�شطة
18
9
ح�ص�ص الن�شاط ال تدخل �ضمن تقومي املعلم
7
10
قلة الدورات التدريبية للمعلمني امل�رشفني على الأن�شطة املدر�سية
19
11
الن�شاط املدر�سي ال يدخل �ضمن تقومي الطالب
11
12
غياب جانب التخ�ص�ص لدى امل�رشفني على الأن�شطة املدر�سية
9
13
غياب الت�شجيع الكايف من مديرية الرتبية للقيام بالأن�شطة املدر�سية
1
14
اجتاهات املجتمع املحلي ال�سلبية نحو الأن�شطة املدر�سية
5
15
عدم التعاون بني املعلمني يف الإ�رشاف على الأن�شطة املدر�سية
8
16
امل�شرتكة
قلة اهتمام الطلبة بالأن�شطة املدر�سية
4
17
�شعور املعلم بعدم وجود قيمة تربوية للأن�شطة املدر�سية
3
18
قلة اهتمام الإدارات املدر�سية بالأن�شطة
2
19
الدرجة الكلية
*
*

مرتبة تنازلي ًا
الدرجة

املتو�سط
احل�سابي
4.29

االنحراف
املعياري
0.92

مرتفعة

4.25
4.20
4.12
4.10
4.05

0.85
0.98
1.02
0.93
1.02

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.96
3.89
3.74
3.61
3.60
3.58
3.43
3.40
3.32
3.32

0.91
0.99
1.00
1.07
1.06
1.11
1.03
1.01
1.07
1.06

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

3.11
2.94
2.80
3.67

0.98
1.03
1.02
0.58

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
مرتفعة
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ت�شري البيانات يف اجلدول ( ،)6قيم املتو�سطات
احل�سابية� ،إىل تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
ملعيقات الأن�شطة املدر�سية جاءت بدرجة مرتفعة،
للدرجة الكلية ،ولـ( )12فقرة ،ومتو�سطة لفقرات
املجال الأخرى ،وعددها( .)7و�أعلى املتو�سطات
احل�سابية على جمال معيقات الأن�شطة قد جاء
للفقرة رقم (" )6ن�صاب املعلم من احل�ص�ص
التدري�سية ي�شغله عن امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية
بفاعلية" ،ومبتو�سط ح�سابي قدره( ،)4.29وكانت
�أقل املتو�سطات احل�سابية يف هذا املجال للفقرة رقم
(" :)2قلة اهتمام الإدارات املدر�سية بالأن�شطة"،
ومبتو�سط ح�سابي قدره( .)2.80وهذا يعني،
ح�سب تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة� ،أن اهتمام
الإدارات املدر�سية بالأن�شطة املدر�سية لي�س املعيق
الأ�سا�س من بني معيقات الأن�شطة املدر�سية ،وكذلك
�شعور املعلم بالقيم الرتبوية للأن�شطة املدر�سية،
فلديه �شعور بوجود قيم تربوية للأن�شطة املدر�سية،
ولكن الفقرات املتعلقة بـ :ن�صابه من احل�ص�ص
التدري�سية ،وازدحام الربنامج اليومي التدري�سي
للطلبة ،وكرثة �أعداد الطلبة يف ال�صف الواحد هي
املعيقات الأبرز للأن�شطة املدر�سية.وقد تعزى هذه
النتيجة( كون املعيقات جاءت بدرجة مرتفعة) �إىل
كرثة املهام والواجبات املطلوبة من الطلبة ،وعمق
املنهاج الفل�سطيني وعدم مراعاته مل�ستويات الطلبة.
وعدم قدرة املعلم على ال�سيطرة واملتابعة امل�ستمرة
جلميع الطالب نظر ًا لكرثة �أعداد الطلبة يف ال�صفوف،
وتنوع ميولهم ورغباتهم ،واختالف مواهبهم .كما
�أن لغياب احلوافز التي تقدم للمعلمني والطلبة دورا
مهما يف معوقات االن�شطة املدر�سية� .إ�ضافة �إىل �أن
الإمكانات املادية املطلوبة للأن�شطة املدر�سية املتنوعة
تفوق يف كثري من الأحيان ميزانية املدر�سة .والأماكن
الالزمة ملمار�سة الن�شاط املدر�سي قد حتددها طبيعة
املدر�سة ،مما ال يدع جما ًال للتو�سع على ح�ساب مرافق
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�أخرى لي�ست من ممتلكات املدر�سة .كل هذا يجعل
من تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة معيقات
الأن�شطة املدر�سية درجة مرتفعة�.أما بخ�صو�ص
الإدارات املدر�سية ،فاملدراء يحثون املعلمني على
تفعيل الأن�شطة املدر�سية من خالل اللجان املختلفة،
و�ضمن �إمكانياتهم .وهذا ما يلم�سه املعلمون ،لهذا
جاءت الفقرة املتعلقة بدور الإدارات املدر�سية يف
جمال االن�شطة املدر�سية �ضمن املعيقات املنخف�ضة.
وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة
الدخيل(،)2001و�ألي�سون(،)Allison, 20003
وال�سميح ( ،(2008يف حتديد �أهم معيقات الأن�شطة
املدر�سية مثل ن�صاب املعلم من احل�ص�ص التدري�سية
الكبري ،وكرثة �أعداد الطلبة وغريه.

نتائج ال�س�ؤال الثاين

هل تختلف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة للأن�شطة
املدر�سية باختالف متغريات الدرا�سة :امل�سمى
الوظيفي ،وجن�س املدر�سة ،واملرحلة الدرا�سية،
والتخ�ص�ص؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين قام الباحثان
باءيجاد املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات
الدرا�سة الوارد ذكرها يف ال�س�ؤال الثاين ،ومن ثم
مت التحقق من داللة الفروق بني قيم هذه املتو�سطات
عند م�ستوى الداللة ( )α≥0.05بفح�صها من خالل
الفر�ضيات ال�صفرية التالية:

نتائج الفر�ضية الأوىل

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
للأن�شطة املدر�سية تعزى �إىل متغري امل�سمى الوظيفي.
لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الأوىل قام الباحثان
با�ستخدام اختبار ( ت ) ،واجلدول رقم ( )7يبني
نتائج الفروق على جماالت اال�ستبانة وفق ًا ملتغري
امل�سمى الوظيفي.
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اجلدول( :)7نتائج اختبار( ت) الختبار داللة الفروق على جماالت اال�ستبانة وفق ًا ملتغري امل�سمى الوظيفي
العدد

امل�سمى
املجال
الوظيفي
24
مدير
�أهمية
الأن�شطة
329
معلم
24
مدير
ممار�سة
الأن�شطة
329
معلم
24
مدير
معيقات
الأن�شطة
329
معلم
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (.)α≤0.05

االنحراف
املعياري
0.54
0.63
0.53
0.60
0.41
0.59

املتو�سط
احل�سابي
3.61
3.59
3.57
3.37
3.67
3.67

قيمة ت
املح�سوبة
0.15

درجة احلرية
351

م�ستوى
الداللة*
0.88

1.62

351

0.11

0.004

351

0.99

احلوافز ،والعك�س متام ًا ،وهذا ينعك�س بدوره
على املعلمني ،فاهتمام املدير يقابله اهتمام من قبل
املعلمني ،وتقديراته للأن�شطة املدر�سية تتقارب مع
تقديرات املعلمني.

ت�شري البيانات الواردة يف اجلدول (� )7إىل �أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة للأن�شطة املدر�سية ،على جماالت
اال�ستبانة ،تعزى �إىل متغري امل�سمى الوظيفي ،حيث
بلغت قيم ت (  ،) 0.004 ،1.62 ،0.15وجميعها غري
دالة �إح�صائي ًا .وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن املهام
وامل�س�ؤوليات موجهة جلميع العاملني يف املدر�سة
من مديرين ومعلمني على حد �سواء ،فعندما يكون
املدير مهتما بالأن�شطة فهو ي�شكل اللجان املختلفة
من املعلمني ويخطط معهم ،ويتابع تنفيذ الن�شاطات
ويعمل على �إزالة املعيقات من �أجل تفعيلها ،وتوفري
الإمكانات والت�سهيالت املادية واملعنوية ،وتقدمي

نتائج الفر�ضية الثانية

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
للأن�شطة املدر�سية تعزى �إىل متغري جن�س املدر�سة.
لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثانية مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت
�أداة الدرا�سة وفق ًا ملتغري جن�س املدر�سة ،واجلدول
رقم ( )8يبني ذلك

اجلدول( :)8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وفق ًا ملتغري جن�س املدر�سة.
املجال
�أهمية الأن�شطة
ممار�سة الأن�شطة
معيقات الأن�شطة

جن�س املدر�سة
ذكور
�إناث
خمتلطة
ذكور
�إناث
خمتلطة
ذكور
�إناث
خمتلطة

العدد
128
131
94
128
131
94
128
131
94

املتو�سط احل�سابي
3.53
3.59
3.68
3.24
3.28
3.19
3.74
3.70
3.53

االنحراف املعياري
0.61
0.66
0.59
0.57
0.48
0.57
0.60
0.51
0.63

وللتحقق فيما �إذا كانت الفروق الظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية الواردة يف اجلدول دالة اح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة (  ،) α ≤ 0.05مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ،واجلدول رقم ( )9يبني نتائج التحليل.
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اجلدول( :)9نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق بني املتو�سطات وفق ًا ملتغري جن�س املدر�سة
املجال

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجة احلرية

الأهمية

بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

1.28
136.04
137.32
0.49
102.13
102.61
2.72
116.22
118.94

2
350
352
2
350
352
2
350
352

املمار�سة

املعيقات

* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (.)α≤0.05

ت�شري البيانات يف اجلدول (� )9إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة املحدد
ملجايل الأهمية واملمار�سة� ،إذ بلغت قيمة (ف)
على جمال الأهمية ( ،)1.65وعلى جمال ممار�سة
الأن�شطة ( ،)0.84وهي قيم غري دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة املحدد ،يف حني كانت الفروق ذات
داللة �إح�صائية على جمال املعيقات� ،إذ بلغت قيمة
ف ( )4.09وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا.وملعرفة اجتاه
الداللة مت ا�ستخدام اختبار ( توكي ) للمقارنات
البعدية ،واجلدول رقم ( )10يبني نتائج التحليل.
ت�شري نتائج اختبار توكي �إىل �أن الفروق هي بني
مدار�س الذكور واملدار�س املختلطة ،وملا كان املتو�سط
احل�سابي ملدار�س الذكور ( ،)3.74وهي قيمة �أعلى
من املتو�سط احل�سابي للمدار�س املختلطة ()3.53
مما يعني �أن الفروق دالة ل�صالح مدار�س الذكور (
�أي �أن مدار�س الذكور تواجه معيقات يف الأن�شطة
املدر�سية �أعلى من املدار�س املختلطة).
وقد يعزى ذلك �إىل �أن م�س�ؤوليات احلياة الكبرية
م�ستوى املتغري
ذكور
�إناث
خمتلطة

قيمة ف

م�ستوى الداللة*

متو�سطات
املربعات
0.64
0.39

1.65

0.19

0.24
0.29

0.84

0.44

1.36
0.33

4.09

*0.02

والظروف ال�صعبة التي يعي�شها �شعبنا الفل�سطيني
حتت نري االحتالل ،جعل الذكور �سوا ًء �أكانوا معلمني
�أو طالبا ين�رصفون لأعمال �إ�ضافية �أخرى بعد انتهاء
الدوام املدر�سي من �أجل زيادة الدخل ،لأن ذلك يقع
على عاتق الذكور ،حتى لو كانوا �صغار ًا ،والأن�شطة
املدر�سية بحاجة �إىل وقت وتفرغ ،يف حني �أن الإناث
غري مطالبات بذلك ،عالو ًة على �أن املر�أة بطبيعتها
ن�شيطة وحيوية نظر ًا لكونها تلعب دور الأم يف منزلها
فهي تت�صف بال�صرب واحللم واحلكمة ،كذلك البناء
النف�سي للمر�أة من حيث �أنها مراقبة ومنتقدة �أكرث
مما لو كانت يف بيتها ،وبالتايل فهي مطالبة بالتميز
يف عملها مهما كان ،ناهيك عن روح النّدية املوجودة
بني املر�أة والرجل .هذا يف مدار�س الإناث ،واملدار�س
املختلطة كذلك �شبيهه مبدار�س الإناث لأن معظم
هيئاتها التدري�سية �إناث.واختلفت هذه النتيجة مع
ألي�سون ( )Allison, 2003يف �أن الإناث
نتيجة �
ِ
تواجه معيقات يف ممار�سة الأن�شطة املدر�سية �أكرث
من الذكور.

جدول ( :)10نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على جمال املعيقات.
�إناث
ذكور
0.04
0.04
0.17
*0.21

خمتلطة
*0.21
0.17
-
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نتائج الفر�ضية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
للأن�شطة املدر�سية تعزى �إىل متغري املرحلة الدرا�سية.
لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الثالثة قام الباحثان
با�ستخدام اختبار (ت) ،واجلدول رقم ( )11يبني
نتائج التحليل ملجاالت اال�ستبانة وفق ًا ملتغري املرحلة
الدرا�سية .تظهر البيانات يف اجلدول (� )11إىل �أنه ال
توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة املحدد
على جمايل� :أهمية الأن�شطة وممار�سة الأن�شطة تعزى
�إىل متغري املرحلة الدرا�سية ،حيث بلغت قيم ت (،0.85
 )1.15على التوايل ،وهي لي�ست دالة �إح�صائي ًا ً ،فيما
تظهر البيانات يف اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة
اح�صائي ًا على جمال معيقات الأن�شطة ،حيث كانت
قيمة (ت) دالة �إح�صائي ًا ،وملا كان املتو�سط احل�سابي
ملدار�س املرحلة الثانوية �أكرب من املتو�سط احل�سابي
ملدار�س املرحلة الأ�سا�سية ،حيث كانت قيم املتو�سط
احل�سابي (  )3.61 ،3.77على التوايل ،مما يعني

�أن تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملعيقات الأن�شطة
املدر�سية يف املرحلة الثانوية �أكرب من معيقات
الأن�شطة يف املرحلة الأ�سا�سية .وقد يعزى ذلك �إىل
�أن املدار�س الثانوية غالب ًا ما ين�صب اهتمامها مبجال
التعليم والتعلم بالدرجة الأوىل ،لذا نرى املدير يطالب
باحل�ص�ص الإ�ضافية ،ويقوم مبحاولة تنمية املعلمني
مهني ًا مبا يكفل ح�صول مدر�سته على موقع مرموق
ومتقدم يف نتائج الثانوية العامة ،وهو يف هذا الو�ضع
يحاول �أن يبعد الطالب عن الأن�شطة املدر�سية التي
يرى �أنها ت�ؤثر �سلبي ًا على حت�صيل الطلبة .وقد يعزى
ذلك �أي�ض ًا �إىل الن�شاطات املدر�سية للمرحلة الثانوية
تتطلب �إمكانيات مادية �أكرب من تلك التي تلزم
للمرحلة الأ�سا�سية ،وبالتايل كانت املعيقات �أعلى.
وقد اختلفت نتائج هذه الدرا�سة يف هذا اجلانب مع
درا�سة احلب�شي والعي�ساوي ( ،)1996وبريثيوت
( )Breithaut, 1997يف �أن املدار�س الثانوية تواجه
معيقات يف ممار�سة الأن�شطة املدر�سية �أكرث من
املدار�س الأ�سا�سية.

اجلدول( :)11نتائج اختبار( ت ) لفح�ص داللة الفروق على جماالت اال�ستبانة وفق ًا ملتغري املرحلة الدرا�سية
درجة احلرية
قيمة ت
االنحراف
املتو�سط
العدد
املرحلة
املجال
املعياري
احل�سابي
الدرا�سية
351
0.85
0.64
3.61
244
�أ�سا�سي
�أهمية
الأن�شطة
0.59
3.55
129
ثانوي
351
1.15
0.60
3.41
244
�أ�سا�سي
ممار�سة
الأن�شطة
0.60
3.34
129
ثانوي
351
2.45
0.57
3.61
244
�أ�سا�سي
معيقات
الأن�شطة
0.59
3.77
129
ثانوي
* دال �إح�صائي ًاعند م�ستوى الداللة (.)α≤0.05

نتائج الفر�ضية الرابعة

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ 0.05بني تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
للأن�شطة املدر�سية تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص.
لفح�ص الفر�ضية ال�صفرية الرابعة مت ا�ستخدام
اختبار (ت) ،واجلدول التايل رقم ( ) 12يبني نتائج
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م�ستوى
الداللة*
0.39
0.25
*0.02

هذا االختبار وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص .تظهر النتائج
يف اجلدول (� )12إىل �أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ملجايل ممار�سة
الأن�شطة ومعيقاتها تعزى ملتغري التخ�ص�ص ،فيما
تظهر البيانات وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
ملجال �أهمية الأن�شطة املدر�سية ،ل�صالح التخ�ص�ص

د.حممود ابومسره،أ.عاليه ابوصبحه،االنشطة املدرسية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)7العدد (،)1ص (2012،)58-31

العلمي .وقد تعزى هذه النتيجة اىل ان �أفراد عينة
الدرا�سة من ذوي التخ�ص�ص العلمي يدركون مدى
�أهمية الأن�شطة املدر�سية يف جماالت الفيزياء والكيمياء
والأحياء وغريها من التخ�ص�صات العلمية ،كون
هذه التخ�ص�صات بحاجة ما�سة ويومية لن�شاطات
مدر�سية ،خمربية وبيئية ،ت�ساعد على تو�ضيح
الأفكار العلمية وتثبيتها يف ذهن الطالب ،كون العديد
من هذه الأفكار جمردة بحاجة �إىل تو�ضيح ومتثيل.
بخالف �أفراد عينة الدرا�سة من ذوي التخ�ص�صات

الأدبية ،فهم و�إن كانوا بحاجة �إىل �أن�شطة مدر�سية
خمتلفة� ،إال �أنها تبقى �أقل �أهمية يف هذه اجلوانب.
وي�شرتك اجلميع يف الأن�شطة الريا�ضية والثقافية
واالجتماعية ،ولكنهم يختلفون يف جمال الأن�شطة
ال�صفية التي يعترب املخترب جزء ًا منها .وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة درادكة ( )2000يف �أن ذوي
التخ�ص�ص العلمي يقدرون �أهمية الأن�شطة املدر�سية
�أكرث من ذوي التخ�ص�صات الإن�سانية.

اجلدول( :)12نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق على جماالت اال�ستبانه وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص.
درجة احلرية
قيمة ت
االنحراف
املتو�سط
العدد
التخ�ص�ص
املجال
املعياري
احل�سابي
351
1.99
0.63
3.64
120
علمي
�أهمية
الأن�شطة
0.62
3.50
233
�أدبي
351
1.72
0.57
3.31
120
علمي
ممار�سة
الأن�شطة
0.61
3.42
233
�أدبي
351
0.56
0.54
3.70
120
علمي
معيقات
الأن�شطة
0.60
3.66
233
�أدبي
* دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (.)α≤0.05

التو�صيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة التي مت التو�صل �إليها،
بو�صي الباحثان مبا يلي:
•�رضورة االهتمام بالن�شاط املدر�سي ،من خالل
و�ضع ح�ص�ص له يف جدول الدرو�س الأ�سبوعية يف
وقت ينا�سب الطلبة واملعلمني.
•الرتكيز على الأن�شطة املدر�سية املفيدة بالدرجة
الأوىل ،والتي تنا�سب بيئة الطالب الفل�سطيني من
جهة ،وحاجته �إليها من جهة �أخرى.
•�أن تكون ح�ص�ص الن�شاط املدر�سي �ضمن ن�صاب
املعلم من احل�ص�ص التدري�سية.
•�إعطاء دورات تدريبية للمعلمني يف جمال الأن�شطة
املدر�سية ،لي�ساهموا يف تفعيل هذه الأن�شطة وفق
�أ�س�س علمية.
•تخ�صي�ص عالمات للن�شاطات املدر�سية لزيادة
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م�ستوى
الداللة*
*0.048
0.09
0.58

اهتمام الطلبة بها ،وت�شجيعهم على القيام بها
باعتبارها امتداد ًا للمواد الدرا�سية التي يتلقاها
الطلبة داخل غرفة ال�صف.
•�إن�شاء املدار�س احلديثة بحيث حتوي بنية
حتتية متكاملة للأن�شطة املدر�سية ،مبا فيها
املالعب وال�ساحات الوا�سعة ،وتزويدها بالأجهزة
والأدوات الالزمة والكافية ملمار�سة الأن�شطة
املدر�سية مبختلف �أنواعها.
•اعتبار �إجنازات الطالب من الأمور املهمة التي
يجب �إبرازها كفعاليات مدر�سية ،لتكون حافز ًا
للطلبة على االجتهاد وامل�شاركة الفاعلة فيها.
•تكرمي املعلمني امل�رشفني على الأن�شطة املدر�سية.
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ملحق رقم(:)1
معامالت االرتباط بني فقرات جمال �أهمية الأن�شطة والدرجة الكلية للمجال
م�ستوى الداللة
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

معامل االرتباط
0.67
0.68
0.75
0.71
0.70
0.75
0.68
0.79
0.77
0.73
0.72
0.68

الفقرة
تربط الأن�شطة املدر�سية بني املعرفة النظرية والتطبيق العلمي
حتقق الأن�شطة املدر�سية �أهداف املنهاج املدر�سي
تنمي مهارات االت�صال والتوا�صل لدى الطلبة
ت�ساعد يف حتقيق قيم وطنية
ت�ساعد يف حتقيق قيم روحية
ت�ساعد على التناف�س االيجابي بني الطلبة
تك�شف عن ميول الطلبة ومواهبهم
ت�ساعد يف حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
ت�ساعد يف تنمية مهارات الطلبة
تعزز ثقة الطلبة ب�أنف�سهم
تنمي قدرات الطلبة على حل امل�شكالت
ت�ساعد على تكوين اجتاهات �إيجابية عند الطلبة نحو املدر�سة

معامالت االرتباط بني فقرات جمال ممار�سة الأن�شطة والدرجة الكلية للمجال
م�ستوى الداللة
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

معامل االرتباط
0.46
0.38
0.53
0.47
0.54
0.54
0.48
0.66
0.54
0.55
0.42
0.70
0.58
0.71
0.58
0.59
0.68
0.72
0.64
0.51

الفقرة
تُعر�ض جتارب علمية �أثناء احل�ص�ص ال�صفية
تُفعل اللوحات العلمية �أثناء احل�ص�ص ال�صفية
تُ�صمم جم�سمات علمية من قبل الطلبة
يحدد الطلبة املواقع اجلغرافية على اخلرائط
يتعامل الطلبة مع جم�سم الكرة الأر�ضية
يخ�ص�ص وقت حلفظ القر�آن الكرمي
يتعاون الطلبة واملعلمون يف متثيل وتقم�ص �أدوار لتو�ضيح املواقف
يحاول الطلبة ت�صميم برامج حا�سوبيه
يتم ا�ستخدام الأدوات الهند�سية يف الر�سم
توظف التقنيات احلديثة يف احل�صة(حا�سوب)...،
ت�ستخدم الإذاعة املدر�سية بفاعلية
تنظم م�سابقات �أدبية(الق�صة،ال�شعر)...،
تقام مهرجانات ريا�ضية مب�شاركة الطلبة
يتم �إجراء م�سابقات يف اخلط العربي
تنظم جمموعات من الطلبة للدبكة ال�شعبية
ميار�س الطلبة هواياتهم يف الن�شيد
ي�شارك الطلبة يف �إقامة معار�ض فنية
ي�شارك الطلبة يف م�سابقات الر�سم
يتم تنظيم معر�ض للكتاب
ي�شارك الطلبة يف الألعاب الريا�ضية
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.1
.2
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.4
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.19
.20
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يتم تنظيم زيارات علمية للمتاحف واملعار�ض العلمية
تنظم رحالت مدر�سية للطلبة
تنظم م�سابقات لركوب اخليل
يتم تنظيم م�سابقات يف جمال ال�سباحة
ي�شارك الطلبة يف فعاليات اليوم املفتوح

.21
.22
.23
.24
.25

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.65
0.50
0.40
0.41
0.47

معامالت االرتباط بني فقرات جمال معيقات الأن�شطة والدرجة الكلية للمجال
م�ستوى الداللة
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

معامل االرتباط
0.53
0.50
0.60
0.52
0.51
0.63

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.59
0.58
0.62
0.47
0.60
0.61
0.62
0.64
0.68
0.60

0.001
0.001
0.001

0.61
0.56
0.56

الرقم
الفقرة
.1
غياب الت�شجيع الكايف من مديرية الرتبية للقيام بالأن�شطة املدر�سية
.2
قلة اهتمام الإدارات املدر�سية بالأن�شطة
.3
�شعور املعلم بعدم وجود قيمة تربوية للأن�شطة املدر�سية
.4
قلة اهتمام الطلبة بالأن�شطة املدر�سية
.5
اجتاهات املجتمع املحلي ال�سلبية نحو الأن�شطة املدر�سية
ن�صاب املعلم من احل�ص�ص التدري�سية ي�شغله عن امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية .6
بفاعلية
.7
ح�ص�ص الن�شاط ال تدخل �ضمن تقومي املعلم
.8
عدم التعاون بني املعلمني يف الإ�رشاف على الأن�شطة املدر�سية امل�شرتكة
.9
غياب جانب التخ�ص�ص لدى امل�رشفني على الأن�شطة املدر�سية
.10
كرثة �أعداد الطلبة يف ال�صف الواحد
.11
الن�شاط املدر�سي ال يدخل �ضمن تقومي الطالب
.12
ازدحام الربنامج اليومي التدري�سي للطلبة
.13
قلة الإمكانات املادية املخ�ص�صة للأن�شطة
.14
غياب احلوافز املقدمة للمعلمني امل�رشفني على الأن�شطة
.15
قلة احلوافز املقدمة للطلبة امل�شاركني يف الأن�شطة املدر�سية
عدم توفر البنية التحتية املنا�سبة ملمار�سة الأن�شطة(ملعب ،م�رسح ،قاعات .16
ريا�ضية)...،
.17
تركيز املنهاج على اجلانب النظري وعدم االهتمام باجلانب العملي
.18
غياب دليل للمعلم امل�رشف على الأن�شطة
.19
قلة الدورات التدريبية للمعلمني امل�رشفني على الأن�شطة املدر�سية

