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تقىيم األنشطت املدرسيت يف املرحهت االبتدائيت من
وجهت نظر املعهمني واملعهماث
م د .خـالد ةمال
م .م .منال دمحم ابراهيم
م .م رؤى عبد الرزاق عبدالفتاح
ةامعة بؽداد  -كلية التربية  /ابن رشد
لسم العلوم التربوية والنفسية

انفصم األول

انتعريف بانبحث

مشكهت انبحث:
مع لدوم عام دراسي يتةدد الحديث عن األنشطة المدرسية باعتبارها عنصرا ً
مؤؤؤارا ً ؤؤي العمليؤؤة التعليميؤؤة العمليؤؤة علؤؤه السؤؤوال ول ؤ إلاؤؤر عؤؤال ؤؤي بؤؤث ا يةابيؤؤة
والحماس ي المتعلم وبروز مشاركت الفعليؤة ؤي التؤراح وتخطؤيط وتنفيؤو وتمؤويم مؤا
يحتاة من خبرات.
إال إلن بعض المائمين عله إلمور المتعلمؤين واآلبؤال مؤن يونؤون بؤألن األنشؤطة
تعد من وسائل تعؤوق المؤتعلم علؤه نمؤود الدراسؤي وتعرللؤ عؤن االمتحانؤات والتفؤوق
الدراسي وتشؽل عن التعلم كما إلن هنان مؤسسات تعليمية تتةاهل النشاط المدرسؤي
عمؤؤدا ً إلو تكاس ؤوً إلو إهمؤؤاالً وتعؤؤدد تر ؤا ً إلو شؤؤيئا ً يمكؤؤن االسؤؤتؽنال عن ؤ ؤؤي العمليؤؤة
التعليميؤؤة الصؤؤوح  .)0-0 0202ؤؤي حؤؤين إلن نةؤؤاح العمليؤؤة برمت ؤؤا يتعلؤؤك بمؤؤدى
ةديتنا ي تفعيل هود األنشطة وتسخير كل الة ود من إلةل إلن تكون ي خدمة المتعلم
بالدرةة األوله ولؤيس المدرسؤة الهؤادآ ووخؤرون  .)01 :0224ومؤن هنؤا بؤات مؤن
الضرورة بالعودة للمطالبة ي النشاط المدرسي والتفكير ي إلهدا وبرامة وإل سؤاح
المةال ل إلانال اليوم الدراسي وبعؤد اليؤوم الدراسؤي والعنايؤة بالمؤائمين علؤه توةيؤ
وتنفيؤؤؤود الطعيمؤؤؤة  )002 :0222بعؤؤؤداد الرا ؤؤؤد الم ؤؤؤم للرسؤؤؤالة التربويؤؤؤة األنشؤؤؤطة
المدرسية تدرب التوموة عله التفكير الوالعي واحترام النوم وهي التؤي تخؤدم النشؤاط
الحر ليكون اعوً ومؤارا ً ي الميدان التعليمي والمةتمع.
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أهميت انبحث:
إن المومح الرئيسة التي تميؤز المؤرن الحؤادآ والعشؤرين إلنؤ مةتمؤع واحؤد
تتطؤؤور من ؤ وسؤؤائل االتصؤؤال بسؤؤرعة هائلؤؤة والنمؤؤو المتسؤؤارم لوكتشؤؤا ات العلميؤؤة
الحدياؤؤة و االبتكؤؤارات التكنولوةيؤؤة وتاكؤؤل المؤؤيم والمعؤؤايير المديمؤؤة لتحؤؤل محل ؤؤا لؤؤيم
ومعايير ةديدة بما يحمك السعادة والر اهية لإلنسان.
وبما إلن العديد من البحوث التربوية إلابتت إلن التعلؤيم الؤوآ يمؤوم علؤه التلمؤين
وخؤؤزن المعلومؤؤات تعلؤؤيم ؼيؤؤر مةؤؤد وإلنؤ إلسؤؤلوب لؤؤديم حيؤؤث إلكؤؤد ةؤؤون دي ؤوآ إلن
المعر ؤؤة نتؤؤاا تفاعؤؤل الفؤؤرد مؤؤع المشؤؤكوت المرتبطؤؤة بؤؤالوالع وإلن األنشؤؤطة تعتبؤؤر
االختبارات العملية لأل كار مما تستلزم تؤو ير لؤدر كبيؤر مؤن النشؤاط يمارسؤ التلميؤو
ي مةاالت متنوعؤة تن امؤي لديؤ مف ومؤا ً إيةابيؤا ً للؤوات ولبؤول اآلخؤرين وتحسؤن مؤن
إلدائ لألشيال الالعةمي .)002 :0222
لؤؤوا تدعؤؤد األنشؤؤطة التربويؤؤة وسؤؤيلة إلساسؤؤية للؤؤتعلم وإلداة مؤؤن إلدوات التربيؤؤة
لتحميؤؤك الكايؤؤر مؤؤن األهؤؤداؾ التربويؤؤة ووسؤؤيلة لبنؤؤال إلبؤؤدان التومؤؤوة وإشؤؤبام ميؤؤول م
ورؼبؤؤات م وإكسؤؤاب م الخلؤؤك المؤؤويم ووسؤؤيلة مؤؤن وسؤؤائل التوةي ؤ وا رشؤؤاد التربؤؤوآ
والنفسي الدمحم .)33 :0222
النشؤؤاط لؤؤيس مؤؤادة دراسؤؤية منفصؤؤلة عؤؤن المؤؤواد األخؤؤرى بؤؤل إلنؤ يتخلؤؤل كؤؤل
المواد الدراسية ويعد ةزل م ما ً مؤن المؤن ب بمعنؤاد الواسؤع الؤوآ يتؤرادؾ يؤ مف ؤوم
الحيؤؤؤؤؤؤؤاة الدراسؤؤؤؤؤؤؤية لتحميؤؤؤؤؤؤؤك النمؤؤؤؤؤؤؤو الشؤؤؤؤؤؤؤامل المتكامؤؤؤؤؤؤؤل والتربيؤؤؤؤؤؤؤة المتوازنؤؤؤؤؤؤؤة
الالحميل  )022 :0224ضوً عن إلن ا تمدم حؤوً لمواة ؤة مشؤكلة الفؤروق الفرديؤة
وتفاوت ؤؤا تلؤؤن التؤؤي ال يتيح ؤؤا المؤؤن ب التمليؤؤدآ الموحؤؤد للةميؤؤع التلميؤؤو ؤؤي المدرسؤؤة
التمليدية الحالية يحصل عله المعر ة من خول البرنامب الوآ وزعت مفردات شؤ ريا ً
وسنويا ً ليمر ب الةميع بينما يستطيع التلميو إلن يتدرا باسؤتخدام لألنشؤطة التعليميؤة
بحسب سرعت ولدراتؤ ورؼبتؤ الشخصؤية حيامؤا ال تكؤون إلمامؤ عوائؤك إداريؤة إلو
نوم تحد من تمدم الالفراةي .)2 :0220
ويرى التربويين إلن هوا النوم من التعليم يمكؤن التلميؤو مؤن الممارسؤة الفعليؤة
الواعية والتي تاير لدي م الرؼبة ؤي االكتشؤاؾ العلمؤي وتنمؤي لؤدرات م علؤه التحليؤل
والبحؤؤث والممارنؤؤة والف ؤؤم بشؤؤكل مسؤؤتمر وتنمؤؤي التلميؤؤو مؤؤع كؤؤل مرحلؤؤة مؤؤن مراحؤؤل
التعليم التي يمر ب ا .وبولن يحؤول هؤوا النؤوم مؤن التعلؤيم إلؤه نؤوم مؤن الشؤراكة بؤين
المعلم والتلميو مما يؤدآ عوً إله تحميك األهداؾ المرسومة للمادة سوال المعر ية إلو
الوةدانية إلو الم ارية الال ادآ الفراةي ووخرون .)02 :0224
كما إلن عالية تدريس المعلم تتولؾ إله حد بعيد عله مؤدى معر تؤ بالوسؤائل
التؤؤي تعؤؤين التلميؤؤو علؤؤه النشؤؤاط ويفسؤؤح لؤ األ ؤؤك حتؤؤه يتنؤؤوم النشؤؤاط ويؤؤزداد توةيؤ
ويكؤون دورد عؤاالً ؤي مشؤؤاركت ؤي التمؤويم البنؤائي الؤؤوآ يترتؤب عليؤ تعؤديل سؤؤير
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العمؤؤل وليؤؤاس مؤؤدى تمدمؤ وكؤؤولن ؤؤي التمؤؤويم الن ؤؤائي باعتبؤؤارد ةؤؤزل ال يتةؤؤزإل مؤؤن
عملية التعليم نفس ا.
التمويم هو إلداة المعلمين والمشر ين لونتمال بالممارسة التربوية مما هو لائم
إله ما ينبؽي إلن يكون و حةر الزاوية ي كل ما يتعلك بالبرامب التربويؤة والحكؤم
علي ؤؤا تم يؤؤدا ً لتحديؤؤد البؤؤدائل المرشؤؤحة إلمؤؤام متخؤؤوآ المؤؤرارات وهؤؤو عمليؤؤة مسؤؤتمرة
يفترض إلن تحسن إلدال األنشطة ويزيد من لابليت ا للتطوير .
اليونس ووخرون )022-020 :0222
ومن هنا تنبع إلهمية الدراسة التمويمية من إلهمية النشاط المدرسؤي ودورد ؤي
تحسؤؤين إلدال التومؤؤوة و ؤؤي تطؤؤوير العمليؤؤة التعليميؤؤة ومواكبت ؤؤا للتطؤؤور التكنولؤؤوةي
وتطبيك ولن ؤي ا عؤداد والتخطؤيط السؤليم للمسؤتمبل العلمؤي للتومؤوة ووضؤع المؤادة
العلميؤؤة التؤؤي تتميؤؤز بالةفؤؤاؾ والصؤؤعوبة بشؤؤكل مشؤؤوق وعملؤؤي وتطبيمؤؤي ؤؤي صؤؤورة
نشاط وتتمال إلهمية الدراسة باآلتي:
 .0تمويم برنامب النشاط المدرسي ي المدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية.
 . 0التعرؾ عله ةوانب الموة والضؤعؾ ؤي برنؤامب النشؤاط المدرسؤي والكشؤؾ عؤن
السلبيات وتمديم الحلول التي تس م ي تنفيو األنشطة.
 . 1التوصؤؤل إلؤؤه نتؤؤائب يمكؤؤن إلن يكؤؤون وات ائؤؤدة للمؤؤائمين علؤؤه برنؤؤامب األنشؤؤطة
المدرسية من معلمين ومشر ين وتوموة.
هدف انبحث :
ي دؾ البحث الحالي اله تمويم األنشطة المدرسية ي المرحلة االبتدائيؤة مؤن
وة ة نور المعلمين والمعلمات و ك المةاالت اآلتية وهي:
 .0التخطيط وا عداد.
 .0إلنوام األنشطة المدرسية.
 .1تطبيك األنشطة المدرسية.
 .2التمويم.
حدود انبحث :
يمتصر البحث الحالي عله:
 . 0المدارس االبتدائية ي الرصا ة األوله والاانية والاالاة.
 .0المعلمؤؤين والمعلمؤؤات المرحلؤؤة االبتدائيؤؤة ؤؤي مؤؤدارس الرصؤؤا ة األولؤؤه والاانيؤؤة
والاالاة.
 .1العام الدراسي 0200-0202م.
حتديد املصطهحاث :
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التقـويم:
 -0عر مدكور ال :)0220بألن عملية تشخيص وعؤوا لمولؤؾ الؤتعلم إلو ةوانبؤ إلو
للمن ب كل ي ضول األهداؾ التربوية المنشودة المدكور .)040 :0220
 -0عر الحيلة ال :)0221عملية من ةية منومة مخططة تتضمن إصدار األحكؤام
عله السلون إلو الوالع المميس وولن بعد موازنة المواصفات والحمائك لؤولن السؤلون
إلو الوالؤؤع التؤؤي تؤؤتم التوصؤؤل إلي ؤؤا عؤؤن طريؤؤك الميؤؤاس مؤؤع معيؤؤار ةؤؤرى تحديؤؤدد بدلؤؤة
ووضوح الالحيلة .)122 :0221
 -1الصؤؤمادآ والؤؤدرابيع ال :)0222عمليؤؤة منومؤؤة لةمؤؤع وتحليؤؤل المعلومؤؤات بؽؤؤرض
تحديؤؤد درةؤؤة تحمؤؤك األهؤؤداؾ التربويؤؤة وإلتخؤؤاو المؤؤرارات بشؤؤألن ا لمعالةؤؤة ةوانؤؤب
الضعؾ وتو ير النمو السليم المتكامل من خول إعادة تنويم البيئة التربوية واتزان ؤا
الالصمادآ والدرابيع .)12 :0222
التعريؾ ا ةرائي :عملية إصدار حكم عله مؤدى اعليؤة األنشؤطة المدرسؤية
الصفية وؼير الصفية لتحديد مدى مؤا بلؽنؤاد مؤن نةؤاح ؤي تحميؤك األهؤداؾ التعليميؤة
عند التوموة والتي تسعه ل ا ومعر ة ةوانؤب الضؤعؾ ومحاولؤة معالةت ؤا وةوانؤب
الموة والسعي إله تعزيزها وبالتالي الوصول ب ا إله إلعله المراتب المرةوة.
النشاط المدرسي :
ً
 -1عرفه سعاد ( :)1992بألن ا تلن البرامب التي يمارس ا المتعلمون اختياريا وؼيؤر
متضؤؤمنة ؤؤي المنؤؤاهب الدراسؤؤية وولؤؤن بؤؤدا ع واتؤؤي مؤؤن الرضؤؤا الشخصؤؤي الؤؤوآ ينؤؤتب
عن ا وتمدم هود البرامب لؽؤرض نمؤو الفؤرد والةماعؤة وتحميؤك األهؤداؾ االةتماعيؤة
المبتؽاة والمرتبطة بالفرد وإلؼراض المؤسسة التربوية .
السعاد )022 :0220
 -2عرفه قنديل ( :)2001وهو نشاط يمكن إلن يتم داخل الصؾ الصفي) إلو خارةؤ
الؼير صفي) و وق ولن كل ال و نشاط من ب) إلآ هو ةزل من المنوومؤة المتكاملؤة
للمن ب اللنديل .)03 :0220
 -3عرفه أبو ختله ( :)2005الة د العملي إلو البدني الوآ يبول المتعلم إلو المعلم من
إلةل بلوغ هدؾ ما الإلبو ختل .)20 :0223
التعريؾ ا ةرائي :كل البرامب واألنشطة التي تنوم ا المدرسة و ك المن اا
الدراسي والتي يمبل علي ا التوموة و ؤك إمكانيؤات م ولؤدرات م ويشؤبع حاةؤات م ليحمؤك
ال دؾ التربوآ داخل الماعة الدراسية إلو خارة ا.
المرحلة االبتدائية:
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هؤؤي المرحلؤؤة الدراسؤؤية األولؤؤه ؤؤي المؤؤدارس العراليؤؤة ويؤؤدخل ا التلميؤؤو عنؤؤد
بلوؼ السادسة من العمر وهي مدة التعليم النوؤامي ا لزامؤي وبدايؤة السؤلم التعليمؤي
ي العراق تبدإل من سن ال )4سنوات وتستمر لمدة ست سنوات إله سن ال )00سنة.
ال وزارة التربية )02 :0222
انفصم انثاني

اخلهفيت اننظريت واندراساث انسابقت
الخلفية التاريخية لألنشطة التعليمية:
ً
النشاط ي اللؽة ي الماموس المحيط :نشط كسمع نشاطؤـا بؤالفتح ؤو ناشؤط
طابؤؤت نفسؤؤ للعمؤؤل وؼيؤؤرد .واالنشؤؤطة التعليميؤؤة ليسؤؤت ةديؤؤدة بؤؤل هؤؤي لديمؤؤة لؤؤدم
المدارس وات ا حيث نوحو من الناحية التاريخية إلن األنشطة كانؤت تمؤارس كةؤزل
إلساسؤؤي مؤؤن المنؤؤاهب التعليميؤؤة ؤؤي المؤؤدارس ا ؼريميؤؤة والرومانيؤؤة حيؤؤث اشؤؤؤت ر
اليونانيون باأللعاب الرياضية المختلفة وكولن بألنوام متعؤددة مؤن الفنؤون كالموسؤيمه
والخطابة والتمايل .السيدآ  :0223ص.)0
كما اهتم العرب لبؤل ا سؤوم ب ؤود األنشؤطة بحكؤم بيئت ؤا الصؤحراوية حيؤث
اعتمدوا عله دراسة األار عله رمال الصحرال ومرالبؤة النةؤوم ؤي السؤمال للتعؤرؾ
عله إلولات نزول المطر المحاسن .)020 :0224
و ؤؤي صؤؤدر ا سؤؤوم إو إلكؤؤدت تعؤؤاليم الرسؤؤول الكؤؤريم الدمحم م) علؤؤه النشؤؤاط
والممارسة العملية كألسلوب تربوآ وكان عله شؤكلين نشؤاط ترويحؤي نشؤاط تعليمؤي
الالنحووآ .)022 :0221
وتبلؤؤور االهتمؤؤام باألنشؤؤطة التعليميؤؤة ومراعؤؤاة الفؤؤروق الفرديؤؤة ؤؤي المةتمؤؤع
األوربي بدلا ً من المرن الاامن عشر الميودآ كما ورد ي كتابات ةان ةان روسؤو
ولد نتب عن كل ولؤن إلن و ؤرت منؤاهب تعليميؤة ترتكؤز علؤه المؤتعلم بعؤد إلن و ؤرت
عيوب كايرة للمناهب المتمركزة حول المادة الدراسؤية والتؤي كانؤت ت مؤل المؤتعلم وال
تلبي احتياةات وال تشيع ميول .
ي حين و رت إلول مدرسة م تمة بالنشاط ي العصر الحؤديث ؤي شؤيكاؼو
سؤؤنة  0224علؤؤه يؤؤد ةؤؤون ديؤؤوآ حيؤؤث بؤؤرزت البؤؤدايات العلميؤؤة التةؤؤاد المنؤؤاهب
المتمحورة حول المتعلم والتي تموم عله إلربعة دوا ع:
 . 0الدا ع االةتماعي :يتضح مؤن خولؤ رؼبؤة الطفؤل ؤي مشؤاركة اآلخؤرين بخبراتؤ
عن طريك اللعب والنشاط والعمل.
 .0الدا ع البنائي :يتبلور من خول حب الطفل لتشكيل األشيال.
 . 1الدا ع البحاي إلو التمصؤي :مؤن خؤول محؤاوالت الطفؤل لوكتشؤاؾ والتعؤرؾ علؤه
نتائب نشاط .
 .2الدا ع الفني :يتمال ي لدرات الطفل عله االتصال وا بدام .
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الالفراةي )2 :0220
ؤؤي عؤؤام  0222بؤؤدإلت ممارسؤؤة األنشؤؤطة بشؤؤكل إلوسؤؤع ؤؤي مدرسؤؤة مريؤؤام
االبتدائية الملحمة بةامعة ميسورآ حيث خو من ب النشاط من مؤواد دراسؤية تمليديؤة
ونوم حول إلربعة إلنشطة :الموحوة اللعب المصص والعمل اليدوآ.
و ي عام  0202إلدخلت األنشطة إله المدارس الاانوية ؤي الواليؤات المتحؤدة
بؽرض إلدخال الليالة البدنية وكسر الملل من الدراسة النورية .
العبد الوهاب )02 :0220
ومؤؤن هنؤؤا يؤؤرى البؤؤاحاون إن هنؤؤان إلطرا ؤا ً عديؤؤدة تس ؤ م ؤؤي تحميؤؤك إلهؤؤداؾ
العمليؤؤة التعليميؤؤة تتضؤؤح مؤؤن خؤؤول الخصؤؤائص المرتبطؤؤة بمف ؤؤوم األنشؤؤطة والتؤؤي
نستطيع إلن نحددها عله إلساس تمركزها حول المؤتعلم إلو الؤوآ نسؤمي المؤتعلم محؤور
العملية التعليمية.
أنواع األنشطة المدرسية:
تعد األنشطة المدرسية امتدادا ً طبيعيا ً للمناهب الممررة بل هؤي ؤي كايؤر مؤن
المناهب ةزل من ا وتمال الةانب العملي التطبيمي بعد إلن يتعرؾ التلميو إله األطار
النورآ للدروس يفترض إلن يكون لادرا ً عله االنتمال إله التطبيك علي ا.
تمسم النشاطات التربوية إله:
 .0النشؤؤاطات الصؤؤفية تماؤؤل مؤؤا يمؤؤوم بؤ التلميؤؤو داخؤؤل ؼر ؤؤة الصؤؤؾ وتحؤؤت إشؤؤراؾ
مباشؤؤر مؤؤن المعلؤؤم وتكؤؤون مؤؤدت ا لصؤؤيرة ومتابعت ؤؤا متابعؤؤة سؤؤريعة والتؤؤي ينفؤؤوها
التوموة رادى إلو ةماعات مال البحث ي المعةم ورسم الخرائط .
الالةاؼوب )22 :0220
 . 0إلما النوم الااني تسمه النشاطات الوصفية الالومن ةيؤة) ألن ؤا تمؤع خؤارا حؤدود
الفصول الدراسية والمناهب وتكؤون مؤدة تنفيؤوهااطول كمؤا ت ؤدؾ إلؤه اكتشؤاؾ
االستعدادات المختلفة لدى التوموة.
وتس م ي تنمية الووق الم ني واالنتاةي لؤدى التومؤوة وبؤث روح المنا سؤة
بين م مع ملل راؼ م بالمفيد بمعنه وخر إعداد التومؤوة للحيؤاة ومؤن إلمالت ؤا مشؤاركة
التوموة ي المسابمات العامة وخدمة المةتمع المحلي إلو التدرب ي المصانع .
الالعامرآ )030 :0222
أهداف األنشطة المدرسية:
إل -ؼرس الخصال الحميدة النابعة من تعاليم ديننا الحنيؾ ي نفوس التوموة من خول
البرامب واألنشطة ال اد ة.
ً
ً
ب -بنال شخصية متكاملة للتلميو ليصبح مواطنا صالحا يخدم مةتمع .
ا -تلبية الحاةات االةتماعية والنفسية كالحاةة إلؤه تحميؤك الؤوات ومسؤاعدة التومؤوة
للتخلص من بعض ما يعاني من مشاكل كالملك واالضطراب.
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د -خدمؤة المؤؤادة العلميؤة والعمؤؤل علؤه تسؤ يل م ؤؤا مؤن خؤؤول الممارسؤة العلميؤؤة ل ؤؤا
وربط ا بوالع محسوس عن طريك األنشطة المصاحبة للمادة.
هـ -تدريب الميادات ا دارية والفنية للتوموة بالتعاون مع الة ات المعنية.
الالفاضل )2 :0222
معايير األنشطة المدرسية
يحمك النشاط المدرسي إلهدا إو ما وضع و ك معايير علمية وهي:
 . 0ضرورة تنوم األنشطة التعليمية المعلم الناةح هو الوآ يرسم خطت عله إلساس
استخدام عدد من األنشطة التعليمية ال اد ة ليس ي تدريس وحدة معينة ولكن ي كل
حصة يدرس ا ولمد خرا العالم اربر ببعض التعميمات التي ل ا عولة باالنتباد وإله
تنوم النشاط ي عملية التدريس يمكن تلخيص ا كاآلتي:
 ةوب انتباد التوموة بسرعة بتمديم نشاط ةديد. كلما طال استمرار نشاط معين زادت سرعة انخفاض مستوى االنتباد. ينخفض انتباد التوموة بسرعة عندما ال يةدون ما يفعلون . .0يةب إلن تنباك برامب النشاط من حياة المدرسة ووالع ا وورو ا ووروؾ البيئة
المحيطؤؤة ب ؤؤا وإلن تتحؤؤدد صؤؤورة النشؤؤاط ؤؤي ضؤؤول ميؤؤول التومؤؤوة ومؤؤواهب م و ؤؤي
اللطيط ووخرون )122 :0222
ضول البيئة ومشكوت ا.
ً
 .1يةؤؤب إلن يكؤؤون النشؤؤاط موة ؤا نحؤؤو هؤؤدؾ مرؼؤؤوب يؤ وال يمتصؤؤر األمؤؤر علؤؤه
مةرد تحديدد ولكن البد إلن يتبع ولن وضع خطة منومة للعمل والتنفيو واالنتاا.
 . 2يةب إلن يكون تمدير هوا النشاط عله إلساس ليمت التربوية ال علؤه إلسؤاس نتائةؤ
المادية.
ميؤؤام التلميؤؤو بألوةؤؤ النشؤؤاط المختلفؤؤة إنمؤؤا تنمؤؤي يؤؤ المؤؤدرة علؤؤه التفكيؤؤؤر
والتخطيط والتنفيو كما تنمؤي يؤ المؤدرة علؤه احتؤرام العمؤل اليؤدوآ وتبصؤرد عمليؤا ً
بأللوان النشاط المختلفة.
 . 3يةب إلن نواكب االتةاهات التربويؤة المعاصؤرة وتخضؤع للتمؤويم المسؤتمر وتتؤيح
ال را )033 :0222
رص التعاون بين العاملين ي ا.
وظائف النشاط المدرسي:
 .0وويفة نفسية :إن ممارسة األنشطة تساعد التلميو عله التعؤرؾ علؤه واتؤ وميولؤ
والتنفيس عن انفعاالت وإشبام حاةات النفسية المختلفة.
 . 0وويفؤؤة تعليميؤؤة :حيؤؤث يسؤؤاهم النشؤؤاط التربؤؤوآ ؤؤي دعؤؤم عمليؤؤة الؤؤتعلم مؤؤن خؤؤول
الممارسة العملية لبعض ما يكتسب التوموة داخل الصؾ وما يتم مؤن منالشؤات لؤرالة
وكتابة وؼير ولن.
 .1وويفة اةتماعية :تساعد التوموة علؤه مواة ؤة موالؤؾ الحيؤاة وتكؤوين العولؤات
االةتماعية السليمة والتفاني ي خدمة الةماعة.
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 .2وويفؤؤة تشخيصؤؤية :اكتشؤؤاؾ مواهؤؤب التومؤؤوة والعمؤؤل علؤؤه تنميت ؤؤا وتوةي ؤؤا
االتةاد السليم الالفراةي .)03 :0220
 .3وويفة م نيؤة :الممارسؤة العمليؤة لؤبعض الم ؤن التؤي تتطلؤب م ؤارات معينؤة ممؤا
يساعد عله تحميك المستمبل الم ني الوويفي.
 . 4وويفؤؤة صؤؤحية :مؤؤن خؤؤول النشؤؤاط يؤؤتم اكتسؤؤاب العؤؤادات والسؤؤلوكيات الصؤؤحية
المختلفة التي تساعد عله المحا وة عله النمو الصحي الةيد والليالة البدنية .
الالخراشي )00-00 :0222
معوقات النشاطات:
هنان عدة عوامل تعوق النشاط التربوآ من ا:
 نمطية البرامب الممدمة وا تمارها لعناصر التنويع والتشويك وا عوم. عدم وضوح ال يكل التنويمي للعاملين ي مةال النشاط المدرسي. للة إةرال الدراسات واألبحاث العلمية عن األنشطة. عدم ا يمان الحميمي بميمة األنشطة وإلهميت ا ويتضمن ولن ي إلن كليات التربيؤة التتضمن برامة ا إعؤدادا ً حميميؤا ً للمعلؤم لممارسؤة األنشؤطة بألنواع ؤا المختلفؤة ممارسؤة
تتصل بالمناهب الدراسية.
 المدرسؤؤة لؤؤيس ل ؤؤا دليؤؤل بالمناشؤؤط يمكؤؤن إلن يسترشؤؤد ب ؤؤا عنؤؤد التخطؤؤيط للنشؤؤاطالمدرسي.
الالحربي )422-322 :0220
التقويم التربوي
لمؤؤؤد إلصؤؤؤبحت النوؤؤؤرة إلؤؤؤه التمؤؤؤويم التربؤؤؤوآ نوؤؤؤرة شؤؤؤاملة واسؤؤؤعة النطؤؤؤاق
وصؤؤؤارت عمليؤؤؤة المسؤؤؤاللة التربويؤؤؤة لعمليؤؤؤة التعلؤؤؤيم والؤؤؤتعلم الصؤؤؤفي مؤؤؤن المكونؤؤؤات
الضؤؤرو رية لحركؤؤة ا صؤؤوح التربؤؤوآ الحدياؤؤة والتؤؤي تعتمؤؤد علؤؤه بنؤؤال مسؤؤتويات
الالحريرآ
ومحكات للتعلم يتولع من التلميو الوصول إلي ا باتةاد التعلم األمال
.)002 :0224وبما إن التمويم لؤادر علؤه ادال إلدوارد المختلفؤة بدلؤة ووالعيؤة تعؤزز
الامة بنتائة وتةعل التربويين متخوآ المرار مطمئنؤين إلؤه ا ةؤرالات التؤي تتخؤو
ي ضول هود النتائب ألن مال هود المرارات مصيرية ؤي إلؼلؤب األحيؤان ل ؤوا ينبؽؤي
إلن يكون التمؤويم سؤليما ً بؤألكبر درةؤة ممكنؤة بمؤا ؤي ولؤن سؤومة األدوات المسؤتعملة
وكيفية تطبيم ا بطبيعة الحال وهنا نؤوكر بعؤض الخصؤائص التؤي يةؤب مراعات ؤا ؤي
هوا الصدد:
 . 0المدرة عله إعطؤال الميمؤة الحميميؤة للشؤيل موضؤوم التمؤويم يتطلؤب حسؤن اختيؤار
األدوات المستعملة ي ةمع البيانات.
 .0وضوح إلهداؾ عملية التمويم.
 . 1الشمولية وعدم االلتصار عله ةانب إلو ةزل صؽير من العملية التعليمية.
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 .2االستمرارية :ال ينبؽي إلن ينحصر التمويم ي ولت بعين بل يكون مستمرا ً ليعطي
الميخائيل )13 :0223
صورة دليمة عن المموم.
 . 3إلن تكون عملية تعاونية يشارن ي ا كل من يؤار ي العملية التعليميؤة كالمدرسؤين
والمشؤؤر ين التربؤؤويين وإل ؤؤراد مؤؤن البيئؤؤة كؤؤالخبرال وإلوليؤؤال األمؤؤور مؤؤن ووآ الخبؤؤرة.
الالحيلة )123 :0220
أهداف التقويم التربوي:
إن إلآ مؤسسة تربوية إلو التصادية ل ا إلهدا ا التي تسعه دائمؤا ً إلؤه تحميم ؤا
وعند تمويم المؤسسات التربوية وخاصة المدرسة إن إلهداؾ المدرسة تتلخص بـ:
 .0معر ؤؤة مؤؤدى تحصؤؤيل التومؤؤوة للؤؤدروس إلو البرنؤؤامب التعليمؤؤي إلو إكسؤؤاب م م ؤؤارة
معينة إلو خبرة معينة.
 .0إرسال تمارير لألسرة عن تمدم التلميو.
 .1تزويد المرشد النفسي بمعلومات تساعد ي إرشاد التوموة م نيا ً وتربوياً.
 . 2ليؤؤاس لؤؤدرة التومؤؤوة علؤؤه الؤؤتعلم وولؤؤن عؤؤن طريؤؤك اختبؤؤارات الؤؤوكال والمؤؤدرات
والمابليات.
 . 3تمييم المدرسة ككل لمعر ة إلين يةب إلن يحدث التحسن والتطوير.
الملحم )122 :0223
أنواع التقويم:
 . 0التمويم المبلي الالتم يدآ) :يةرآ هوا النوم من التمؤويم لبؤل عمليؤة الؤتعلم وتبؤرز
إلهميت من خول ما يكتشف من خلفيات معرو ة للتوموة بحيث يمكن إعادة النور ؤي
إلهداؾ التعليمية التي وضعت إلساسا ً لتحميم ا من خول عملية التعلم.
الاورنداين هيةن )22 :0220
 . 0التمويم التكويني المستمر :هوا النوم من التمويم يتم إلانال العملية التعليميؤة ال ؤدؾ
هو تزويد التوموة بالتؽوية الراةعة لتحسؤين التعلؤيم والؤتعلم ضؤوً عؤن معر ؤة مؤدى
التمؤؤدم الحاصؤؤل لؤؤدى التومؤؤوة ومؤؤن وسؤؤائل الالتمؤؤارين الصؤؤفية الواةبؤؤات المنزليؤؤة).
الةامل )042 0222
 .1التمويم التشخيصي :ي تم هوا النوم ي تحديد مواطن الموة والضعؾ ؤي تحصؤيل
المتعلمين لألهداؾ التعليمية ومعر ة األسباب التي إلدت إله ولن.
ويشير ال )Ashloock 1994إله إلهميؤة التشؤخيص إو يسؤتطيع المعلؤم تحديؤد
األخطار الشائعة وبالتالي يمكن المتابعة ي إعداد إلنشطة عوةية للمساهمة ي تؤوليل
الصعوبات التي يمع ي ا التوموة .العوم )01: 0224
 . 2التمويم الختامي :يؤألتي هؤوا النؤوم ؤي ن ايؤة العمليؤة التدريسؤية ال ؤدؾ من ؤا تحديؤد
درةؤؤة تحميؤؤك التوميؤؤو للمخرةؤؤات التعليميؤؤة الرئيسؤؤة لمؤؤادة مؤؤا ومؤؤن خولؤ يسؤؤتطيع
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المعلم تحديد التوموة الوين إلتمنوا حدا ً معينا ً من الم مات التي تعرضوا ل ا إلانؤال تنفيؤو
تدريس وحدة دراسية الالممدادآ ووخرون .)123-120 :0222
جمـاالث انتقـىيم
 .1تقويم عمل المعلم:
من العمليات األساسؤية ؤي التربيؤة الحدياؤة تمؤويم عمؤل المعلؤم وإلن مؤن إلهؤم
المعايير التي يتم من خول ا تمويم المعلم:
 لدرت عله مراعاة استعداد التوموة ولدرات م. م ارت ي تفعيل دور التومؤوة ؤي المولؤؾ الصؤفي ضؤوً عؤن مراعاتؤ لكؤل مؤنالموهوبين وضعاؾ التحصيل.
ال ؤؤؤؤدؾ مؤؤؤؤن تمؤؤؤؤويم المعلؤؤؤؤم هؤؤؤؤو توضؤؤؤؤيح نؤؤؤؤواحي المؤؤؤؤوة والضؤؤؤؤعؾ لديؤؤؤؤ
الالةاؼوب .)002 :0222
 .2تقويم المنهج والمشروعات التربوية المستحدثة:
هي عملية تمويم المن ب الالبرنامب التعليمي) برمت بما يشمل من إلساليب تعلم
وكتب مدرسية وتمنيات تربوية هوا التمويم ال يتم بطريمة مةؤردة وإنمؤا ؤي موالؤؾ
مدرسية علية بحيث يصبح تمويم المن ب عملية ديناميكية مبدعة.
إلما بالنسبة لتمويم المشروعات التربوية المستحداة التمويم يلعب دورا ً م مؤا ً
ي كل مراحل إعداد وتنفيو البرامب ويمصد بالمشروم التربوآ مةموعة من األنشطة
والعمليات المستحداة ال اد ة التي يمكن تحديدها بدلة ويفترض إلن ا تؤار تألايرا ً معينؤا ً
ي مةموعة من األ راد مؤاوً برنؤامب تربؤوآ مبتكؤر لتعزيؤز المؤيم العالميؤة والتسؤامح
داخل المدرسة العوم .)20 :0224
 .3تقويم تعلم التالمذة:
ويمصد ب تحديد مستوى ما حصل التوموة مؤن نتؤائب الؤتعلم وبالتؤالي معر ؤة
مدى استفادت م مما تعلمود وولؤن بموازنتؤ باألهؤداؾ التؤي يسؤعه المعلؤم إلؤه تحميم ؤا
الالحيلة .)121 :0221
اندراساث انسابقت:
 .1دراسة عبد العزيز (1996م):
تقويم األنشطة المدرسية الالصفية في المرحلة االبتدائيةة بمةدارم مدينةة الريةا
جامعة الملك سعود  -كلية التربية.
هدؾ الدراسة :هد ت هود الدراسة إله التعرؾ عله والع النشاط المدرسؤي الوصؤفية
ي المرحلة االبتدائية والوصول إله ةوانب الموة والضؤعؾ لتلؤن األنشؤطة والتعؤرؾ
عله العمبات التي تواة تلن األنشطة.
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من ب الدراسة :استخدم الباحث المن ب الوصفي التحليلي.
مةتمؤؤع الدراسؤؤة :ةميؤؤع المشؤؤر ين علؤؤه األنشؤؤطة المدرسؤؤية ومؤؤن مؤؤوة ين ومؤؤديرين
ومدرسين.
إلدوات الدراسة :استخدم الباحث األدوات التالية:
 .0االستبانة :وتم استخدام االستبانة عله عينة من المشر ين عله األنشطة المدرسية.
 .0الممابلة الشخصية :تم استخدام الممابلة مع إل راد عينة الدراسية الموكورين سابماً.
إلهم النتائب التي توصل إلي ا الباحث:
 . 0يوةد نشؤاط مدرسؤي الصؤفي يمؤارس ؤي المؤدارس االبتدائيؤة ؤي مدينؤة الريؤاض
و ك خطط مدروسة من لبل إدارات النشاط المدرسي بوزارة المعارؾ.
 . 0عدم وضوح بعض إلهداؾ النشاط المدرسي لدى المشر ين عله النشاط.
 . 1وةود لصور ي إعداد تدريب المشر ين عله النشاط المدرسي.
العبد العزيز )32 :0224
 .2دراسة عو الكريم (2004م):
أهمية المناشط التربوية في مقرر الجغرافيا -قسم الخرائط التوزيعةات لطلبةة الصةف
الثاني الثانوي بالمدارم السودانية (محلية كرري).
هدؾ الدراسة :تسعه الدراسة إله:
التعؤؤرؾ علؤؤه النشؤؤاط التربؤؤوآ الؤؤوآ يمؤؤارس ؤؤي مؤؤدارس المرحلؤؤة الاانويؤؤة
والمصاحب للمواد ا كاديمية عامة والةؽرا ية خاصة.
من ب الدراسة :اتبعت الباحاة ي هود الدراسة المن ب الوصفي.
مةتمع الدراسة :معلمي ومعلمات وموة ين وموة ؤات مؤادة الةؽرا يؤا وبعؤض طلبؤة
وطالبات المدارس الاانوية بمحلية كررآ.
عينة الدراسة :معلمي ومعلمات مادة الةؽرا ية المرحلة الاانوية محليؤة كؤررآ عينؤة
من طلبة الصؾ الااني الاانوآ بمحليؤة كؤررآ .مةموعؤة مؤن معلمؤي ومعلمؤات مؤادة
الةؽرا يا بمحلية كررآ.
إلدوات الدراسة :استعملت الباحاة األدوات التالية:
ً
االسؤؤتبانة :لمعلمؤؤي ومعلمؤؤات مؤؤادة الةؽرا يؤؤا ؤؤي المرحلؤؤة الاانويؤؤة وإليض ؤا لطؤؤوب
وطالبات المرحلة الاانوية.
إلهم النتائب :توصلت الباحاة إله نتائب من إلهم ا:
إل -االهتمام بالمناشط التربية يس م ي عالية تدريس الةؽرا يا.
ب -ال يمارس المعلم نشاط خارا حةرة الدراسة إال نادراً.
ال عوض الكريم )32 :0222
 .3دراسة الخراشي (:)2004
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"دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعية"
هدؾ الدراسة :التعرؾ عله األنشطة الطوبية وإلهميت ا ي إكساب وتنمية المسؤولية
االةتماعية لدى الطلبؤة ومؤدى تؤألاير هؤود األنشؤطة والبؤرامب المتاحؤة علؤه شخصؤية
الطالب الةامعي.
من ب الدراسة :استخدم الباحث المن ب الوصفي التحليلي.
مةتمع الدراسة :ال )12020لطلبة كليات وإللسام ةامعة الملن سعود بالرياض.
عينة الدراسة :تتكون من ال )022طالبا ً يمالون ةميع طوب داخل الةامعة الممارسين
لألنشطة الطوبية
إلداة الدراسة :اختبار بعدآ ممابوت شب ممننة.
الوسائل االحصائية :الةداول التكرارية النسب المئوية الوسط الحسابي تحليل التباين
إلهم النتائب:
 هنان حاةة ماسة لدى طلبة الةامعة ي المشاركة باألنشطة الةامعية المتاحة. هنان بعض المتؽيرات االةتماعيؤة والمعولؤات التؤي ل ؤا إلاؤر ؤي اكتسؤاب الخبؤراتوالم ارات لدى طلبة كعدم التعاون والمشاركة من عل الطالب مع ؼيرد.
 عؤؤدم التعؤؤاون مؤؤع األخصؤؤائي إلو مشؤؤرؾ النشؤؤاط وإليض ؤا ً عؤؤدم االهتمؤؤام بالمواعيؤؤدوالنوام داخل الكلية إلو خارة ا .الالخراشي )20 :0222
 .4دراسة دمحم (: )2009
دراسة تقويمية للنشاط المدرسي في المةدارم الحكوميةة ومةج وجهةة نظةر
معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بمحلية كرري – أم درماج.
هدؾ الدراسة :تمويم النشاط المدرسي ي المدارس الحكومية من وة ؤة نوؤر معلمؤي
ومعلمات المرحلة الاانوية للتعرؾ عله درةؤة تخطيطؤ وتنفيؤود وإلنواعؤ وإلسؤاليب
تمويم والمشكوت التي تواة التطبيك.
من ب الدراسة :استخدمت الباحاة المن ب الوصفي وتمالت عينة الدراسة ال )022معلؤم
ومعلمة بالمرحلة الاانوية محلية كررآ -إلم درمان ال )4مشر ي النشاط المدرسي.
إلهم النتائب:
 ضعؾ الميزانية المخصصة للنشاط المدرسي. هنان بعض المشكوت التي تواة تطبيك النشاط المدرسي. يتم تنفيو النشاط المدرسي بألنواعؤ المختلفؤة ؤي المؤدارس الاانويؤة الحكوميؤة محليؤةكررآ .الدمحم )03 :0222
 .5دراسة العمري والسعيد (:)2009
تقويم واقع األنشطة الطالبية وتطويرها باستعمال وسائل وتقنيات التعليم
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هؤؤدؾ الدراسؤؤة  :التعؤؤرؾ علؤؤه والؤؤع األنشؤؤطة الطوبيؤؤة وتطويرهؤؤا باسؤؤتعمال وسؤائل
وتمنيؤات التعلؤؤيم مؤؤن خؤؤول التوصؤؤل إلؤه الوالؤؤع الفعلؤؤي لألنشؤؤطة الطوبيؤؤة الالصؤؤفية/
الوصفية) ي البيئة الةامعية ومعر ؤة التؤألاير المتولؤع لوسؤائل وتمنيؤات التعلؤيم علؤه
ممارسة الطالبات لألنشطة الةامعية.
من ب الدراسة :استخدم المن ب الوصفي التحليلي.
عينة الدراسة :ئتين األوله ال )012طالبة من طالبات كليات البنات بةامعة طيبة من
مختلؤؤؾ التخصصؤؤات ومختلؤؤؾ المراحؤؤل الدراسؤؤية والفئؤؤة الاانيؤؤة ال )01عضؤؤوا ً مؤؤن
المؤؤائمين علؤؤه األنشؤؤطة ؤؤي الكليؤؤات المختلفؤؤة .تمالؤؤت إلداة الدراسؤؤة اسؤؤتبيان مفتؤؤوح
الطرؾ مكون مؤن اؤوث محؤاور رئيسؤة :الوالؤع الفعلؤي لألنشؤطة الطوبيؤة ؤي البيئؤة
الةامعيؤؤة الحاليؤؤة التؤؤألاير المتولؤؤع لوسؤؤائل وتمنيؤؤات التعلؤؤيم معولؤؤات إلامؤؤة األنشؤؤطة
والمشاركة ي ا.
الوسائل ا حصائية :إللفا كرونباخ Alpha- Cronpak
إلهم النتائب:
ً
 إن نسبة الطالبات ؼير المشاركات عالية ةدا كما إلن والؤع مشؤاركة الطالبؤات ؤياألنشطة التوموية ضعيؾ بصفة عامة.
 عدم مراعاة النصاب التدريسي عند ليام المشر ات عله األنشطة. عدم وةود إلماكن متخصصة لممارسة األنشطة ي الةامعة.الالعمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرآ والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيد )042 :0222
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انفصم انثانث

منهجيت انبحث وإجراءاته
يتنؤؤاول هؤؤوا الفصؤؤل ا ةؤؤرالات التؤؤي اتبع ؤؤا البؤؤاحاون لؽؤؤرض تحميؤؤك هؤؤدؾ
البحث وتسير هود ا ةرالات عله و ك ما يألتي:
إلوالً :من ةية البحث:
بما إن البحث الحالي ي ؤدؾ إلؤه تمؤويم النشؤاط المدرسؤي للمرحلؤة االبتدائيؤة
ي محا وة بؽداد إن المؤن ب المناسؤب ةؤرالات هؤوا البحؤث هؤو المؤن ب الوصؤفي
بعرؾ بألن كل استمصال ينصب عله واهرة مؤن الوؤواهر كمؤا هؤي لائمؤة ؤي
الوآ ا
الوالع بمصد تشخيص ا وكشؾ ةوانب ا وتحديد العولة بؤين عناصؤرها إلو بين ؤا وبؤين
وواهر تعليمية واةتماعية إلخرى ال ان دالين  :0222ص.)101
ً
ثانيا :جمتمع انبحث :
مؤؤؤن إلةؤؤؤل تحديؤؤؤد المةتمؤؤؤع األصؤؤؤلي للبحؤؤؤث زار البؤؤؤاحاون شؤؤؤعبة التخطؤؤؤيط
لمؤؤديريات التربيؤؤة /الرصؤؤا ة األولؤؤه والاانيؤؤة والاالاؤؤة /وزارة التربيؤؤة لمعر ؤؤة عؤؤدد
المدارس االبتدائية وعدد المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 0200/0202م.
أ -المجتمع األصلي للمدارم االبتدائية:
بلؤؤؤػ عؤؤؤدد المؤؤؤدارس االبتدائيؤؤؤة ال )0224مدرسؤؤؤة ابتدائيؤؤؤة المختلطؤؤؤة ؼيؤؤؤر
مختلطؤؤة) موزعؤؤة علؤؤه اؤؤوث مؤؤديريات للتربيؤؤة الرصؤؤا ة األولؤؤه الرصؤؤا ة الاانيؤؤة
الرصا ة الاالاة كما مبين ي الةدول ال)0
ب -المجتمع األصلي للمعلميج والمعلمات:
يتأللؾ المةتمع األصلي للبحث مؤن معلمؤي ومعلمؤات المؤدارس االبتدائيؤة ؤي
محا وؤؤؤؤة بؽؤؤؤؤداد  /لطؤؤؤؤام الرصؤؤؤؤا ة الاألولؤؤؤؤه الاانيؤؤؤؤة الاالاؤؤؤؤة) للعؤؤؤؤام الدراسؤؤؤؤي
ال )0200/0202والبؤؤالػ عؤؤددهم ال )10422معلمؤؤا ً ومعلمؤؤة بوالؤؤع ال )2222معلمؤؤا ً
شؤؤكلوا نسؤؤبة ال )%00و ال )02422معلمؤؤة شؤؤكلن نسؤؤبة ال )%22وكمؤؤا موضؤؤح ؤؤي
الةدول ال.)0
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ةدول ال)0
يوضح توزيع المةتمع األصلي للمدارس االبتدائية ومعلمي ومعلمات الرصا ة
ي محا وة بؽداد حسب الةنس والنسبة المئوية
المحا وة
بؽداد

1
المةموم

لطام
الرصا ة

0

عدد
المدارس

0

المةموم

ت

األوله

112

0202

%02

2242

%14

الاانية

213

1220

%22

2110

00201 %12

الاالاة

122

0312

%14

4132

%04

11
%
12
%
02
%

1

0224

2222

%00

02422

10422 %22

022

عدد المعلمين والمعلمات

0.124

222

النسبة

ج -عينة البحث:
تكونؤؤت عينؤؤة البحؤؤث الحؤؤالي مؤؤن معلمؤؤي ومعلمؤؤات مؤؤديريات تربيؤؤة بؽؤؤداد
الرصؤؤا ة الاألولؤؤه الاانيؤؤة الاالاؤؤة) ولؤؤد شؤؤملت عينؤؤة البحؤؤث ال )022معلؤؤم ومعلمؤؤة
موزعين بحسب المديرية والةنس والةدول ال )0يوضح ولن.
ةدول ال)0
عينة البحث موزعة بحسب المديرية والةنس
الةنس
المديرية
إناث
وكور
30
03
الرصا ة األوله
40
02
الرصا ة الاانية
22
00
الرصا ة الاالاة
034
22
المةموم
ً
ثانثا :أداة انبحث:
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تعددت األدوات ي مةال العلؤوم واختلفؤت إلسؤاليب ا لؤوا مؤن األمؤور الوزمؤة
تحليل إلداة البحث التي تنسةم مع موضوم البحث ألن اسؤتعمال األداة المناسؤبة تؤؤدآ
إلؤؤه تحميؤؤك هؤؤدؾ البحؤؤث وهؤؤو التمؤؤويم النشؤؤاط المدرسؤؤي ؤؤي المرحلؤؤة االبتدائيؤؤة ؤؤي
محا وة بؽداد) وبعد ا طوم عله األدبيات ارتألى البؤاحاون اختيؤار الاالسؤتبانة) إلداة
لبحا ا ألن ا من األدوات التي تسمح للمستةيب ا ةابة بحرية وصراحة.
اتبع الباحاون ا ةرالات اآلتية عداد األداة وهي:
 . 0ا طؤؤؤوم علؤؤؤه البحؤؤؤوث والدراسؤؤؤات واألدبيؤؤؤات وات العولؤؤؤة بتمؤؤؤويم األنشؤؤؤطة
المدرسية.
 .0إةؤؤرال دراسؤؤة اسؤؤتطوعية للحصؤؤول علؤؤه بعؤؤض الفمؤؤرات التؤؤي تماؤؤل المحؤؤاور
األساسية التي تشمل ا عملية التمويم وهي:
إل -التخطيط وا عداد.
ب -إلنوام األنشطة المدرسية.
ا -تطبيك األنشطة المدرسية.
د -التمويم.
ً
رابعا :انعينت االستطالعيت:
بعد تحديد المةتمع األصلي من المدارس االبتدائية معلمي ومعلمؤات المرحلؤة
االبتدائيؤة ؤي لطؤام الرصؤؤا ة مؤن محا وؤة بؽؤداد وتؤؤم اختيؤار ال )03معلمؤا ً ومعلمؤؤة
وال )02تدريسؤؤيا ً وتدريسؤؤية مؤؤن ووآ االختصؤؤاص بؤؤالعلوم التربويؤؤة والنفسؤؤية إو بلؤؤػ
العؤدد الكلؤي وأل ؤراد العينؤؤة االسؤتطوعية ال )03ؤردا ً ولؤؤد تضؤمنت اسؤتبانة الدراسؤؤة
االستطوعية اربعة اسئلة مفتوحة تحت كل محور سؤؤال واحؤد مط وطلؤب البؤاحاون
من ا راد العينة االستطوعية بيان راي ؤم بشؤألن اهؤم الفمؤرات التؤي يةؤب إلن تتضؤمن ا
المحاور االربعة االنفة الوكر التي تم اعتمادها ي البحث بعد ان تؤم اعؤداد االسؤتبانة
المفتوحة بشكل ا الن ائي تم توزيع ا عله ا راد العينة االستطوعية وبعد اسؤتوم نسؤ
االستبانة من المستةيبين لام الباحاين بتصفية الفمرات التي حصلت علي ا والتي كان
عددها ال )32مرة موزعة عله المحاور االربعة كان بعض ا متشاب ا ًوبعض ا اآلخر
يحتاا اله تعؤديل مؤن ناحيؤة الصؤياؼة اللؽويؤة والعلميؤة حيؤث بلؤػ عؤدد الفمؤرات مؤن
العينة االستطوعية ال ) 22مرة ونتيةة العتماد البؤاحاين علؤه إلكاؤر مؤن مصؤدر لبنؤال
إلداة البحؤؤث مؤؤد تؤؤم إضؤؤا ة ال 3مؤؤرات) مؤؤن الدراسؤؤات واألدبيؤؤات وولؤؤن يكؤؤون عؤؤدد
الفمرات الكلي ال.)32
ً
خامسا :صدق األداة :Validity
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يعد الصدق من الشروط الوزمة التي ينبؽي توا رهؤا ؤي األداة التؤي يعتمؤدها
إلآ باحث الالواهر  )010 :0222إو تعد األداة صادلة إوا كان بممؤدورها إلن تمؤيس
عؤوً مؤؤا وضؤؤعت لمياسؤ ويتولؤؤؾ الصؤؤدق علؤؤه عؤؤاملين همؤؤا :الؽؤؤرض مؤؤن األداة إلو
الوويفة التؤي ينبؽؤي إلن تمؤوم ب ؤا وكؤولن الفئؤة إلو الةماعؤة التؤي سؤتطبك علؤي م األداة
الملحم  .)044 :0220وللتألكد من صدق استبانة الدراسة الحاليؤة تؤم اعتمؤاد الصؤدق
الواهرآ ال )Face Validityإو يشير إليبل ال )Ebelمن الوسؤائل الفضؤله للتألكؤد مؤن
الصدق الواهرآ إلن يعرض الباحث االستبانة عله عدد من الخبرال المختصين ب وا
ال Ebel,
المةؤؤال لؽؤؤرض تمؤؤدير صؤؤوحية الفمؤؤرات للصؤؤفة المؤؤراد لياسؤ ا
 .)1972: p.552عله هوا األساس تم عرض االستبانة عله مةموعة من المختصين
ي مةال التربية وعلم النفس والمناهب والمياس والتمويم .تم استعمال المعايير الاواؤة
الصالحة ؼير صالحة تحتاا إله تعديل) لكل مرة من الفمرات الخاصة بكؤل محؤور
من المح اور األربعة وبعد استوم االستبانة من كل خبير وتم االعتماد عله تألشؤيرهم
الدليك للفمرات الصالحة وؼير الصالحة والفمرات والتي تحتاا إله تعؤديل تؤم تحديؤد
نسبة لوتفاق لدرها ال )%22ألكار محكا ً لصوحية الفمرة وإهمال الفمرات التي دون
هؤؤؤود النسؤؤؤبة إلشؤؤؤار بلؤؤؤوم ال )Bloomإوا مؤؤؤا حصؤؤؤلت الفمؤؤؤرة علؤؤؤه نسؤؤؤبة اتفؤؤؤاق بؤؤؤين
المحكمؤؤين وممؤؤدارها ال )%23ؤؤألكار يمكؤؤن عؤؤدها مؤؤرة صؤؤالحة لتحميؤؤك الصؤؤدق ل ؤؤا
البنيامين بلوم  .)002 :0221وبعد تحليل إةابات الخبرال عن الفمرات تم إةرال مؤا
يلي:
 .0حوؾ الفمرات التي لم تحصل عله نسبة االتفاق ال )%22ألكار لةميع الفمرات.
 .0دمب إلو شطر بعض الفمرات.
 . 1إةؤؤرال تعؤؤديل لؤؤبعض مؤؤن الفمؤؤرات وإعؤؤادة صؤؤياؼت ا مؤؤن الناحيؤؤة اللؽويؤؤة إلو مؤؤن
الناحية العلمية.
ً
وبمؤؤا إلن عؤؤدد المحكمؤؤين بلؤؤػ ال )03محكمؤا ولؤؤوا عؤؤدت الفمؤؤرة صؤؤالحة عنؤؤدما
تحوؤؤه بموا مؤؤة ال )00محكم ؤا ً مؤؤن إلصؤؤل ال )03محكم ؤا ً وهؤؤو مؤؤا يعؤؤادل نسؤؤبة االتفؤؤاق
ال )%22ال بركسون  )402 :0220وكما مبين ي الةدول ال )1وبعد وضع الصياؼة
الن ائيؤؤة لفمؤؤرات االسؤؤتبانة التؤؤي ضؤؤمت ال )32تؤؤم اختيؤؤار مميؤؤاس اواؤؤي البؤؤدائل هؤؤي
الموةودة موةودة لحد ما ؼير موةؤودة ) واعطيؤت درةؤات رلميؤة ال )0-1ووضؤع
عومة ال ) /ي االختيار الوآ يراد مناسبا لكل مرة من مرات االداة .
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0

1

2

ال)32 22

عدد الخبرال

0

ال2 2 0
2 2
01 02
02 03
03 01
13 02
22 12
)30 23
ال3 1 0
00 4
02 02
00 02
02 00
10 12
14 12
20 12
)32
ال00 02
02 04
02 04
11 10
20 12
22 21
22 24
30 22
)31

الموا مين

ت

الفمرات

ؼير
الموا مين

النسبة
المئوية

م.د .خالد جوال
م.م .هنال دمحم ابراهين
م.م .رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

درةة
الحرية

ليمة مربع
كاآ
المحسوبة

ليمة
مربع
كاآ
الةدولية

مستوى
الداللة

03

03

صفر

022
%

0

03

02.21

دالة عند
مستوى
داللة
2.220

03

02

0

%21

0

00.02

02.21

دالة عند
مستوى
داللة
2.220

03

01

0

%24

0

2.242

4.42

دالة عند
مستوى
داللة
2.20

03

00

2

%21

0

1.02

1.22

ؼير دالة
عند
مستوى
داللة
2.23

ً
سادسا:انثباث :Reliability
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مف وم الابات يعني ان يعطي االختبار النتؤائب نفسؤ ا تمريبؤا اوا اعيؤد تطبيمؤ
عله المةموعة نفس ا من اال راد اويعطي نفس النتائب عله اختبار اخر مواز و ؤي
الوؤروؾ نفسؤ ا ويعؤد الابؤات شؤرطا ً مؤن الشؤروط التؤي ينبؽؤي توا رهؤا ؤؤي االدوات
المستخدمة ي البحوث الاالمام  )023 :0220تم استعمال طريمة اعادة االختبار الن
االنسب لموضوم البحث هوا كولن يعد من الطرق االكار شيوعا ً تم تطبيؤك االسؤتبانة
عله عينة مكونة من ال )12معلما ً ومعلمة بوالع ال )03معلماًوال )03معلمة حيث يشير
ادمز ال  ) Adamsاله ان المدة الزمنية بين التطبيك االول لألداة والتطبيؤك الاؤاني ل ؤا
يةؤؤب ان اليتةؤؤاوز اسؤؤبوعين او اواؤؤة اسؤؤابيع حيؤؤث تعؤؤد المؤؤدة موئمؤؤة للتحمؤؤك مؤؤن
استمرار االةابة او ابات ا ال .(Adams,1966,p:85
تم استعمال معامل ارتباط بيرسؤون ال )Pearsonلكونؤ إلكاؤر المعؤاموت دلؤة
وتم استخراا معامل الابات لكل مةال من المةاالت وكانت معاموت الابؤات تتؤراوح
بؤؤين ال )2.22 – 2,23تماؤؤل ليمت ؤؤا مؤؤا بؤؤين الةيؤؤد -عؤؤال) إلمؤؤا بالنسؤؤبة لمعامؤؤل الابؤؤات
لوستبانة ككل ممدارد ال )2.22وهو معامل عال كما هو موضح ي الةدول ال.)2

ت
0
0
1
2

ةدول ال)2
يوضح ليم معامل الابات موزعة بحسب المةاالت
معامل الابات معامل الابات
المةاالت
لوداة ككل
لكل مةال
2.23
التخطيط وا عداد ولألنشطة
2 ,22
2.20
إلنوام األنشطة المدرسية
2.22
تطبيك واألنشطة المدرسية
2.22
تمويم األنشطة المدرسية

ً
سابعا :تطبيك األداة:
بعؤؤد التحمؤؤك مؤؤن الخصؤؤائص السؤؤايكومترية لؤؤألداة خؤؤول اسؤؤتخراا الصؤؤدق
والابات إلصبحت األداة ةاهزة للتطبيك ولؤد تؤم تطبيؤك األداة بصؤورة ةماعيؤة علؤه
عينة البحث البالؽة ال )022معلم ومعلمة.
ً
ثامنا :انىسائم اإلحصائيت:
لتحميك هدؾ البحث الحالي تم استعمال الوسائل األحصائية اآلتية:
 . 0مربع كاآ لمياس داللة الفروق بين الموا مين وؼير الموا مين من المحكمين لمياس
صدق األداة.
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الل-ق)0
كا = 0ــــــ
ق
إو تمال :ل :التكرار الموحو.
ق :التكرار المتولع.

م.د .خالد جوال
م.م .هنال دمحم ابراهين
م.م .رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

الالبياتي )021 :0222

 . 0معامؤؤل ارتبؤؤاط بيرسؤؤون :لحسؤؤاب معامؤؤل االرتبؤؤاط وولؤؤن لميؤؤاس معامؤؤل الابؤؤات
بطريمة إعادة االختبار.
ن مب س ص – المب س) المب ص)
ر= ــــــــــــــــــــــــــــــ
0
0
0
{ن مب س – 0المب س) } { ن مب ص – المب ص) }
إو يمال:
ر= معامل ارتباط بيرسون.
ن= مةموعة إل راد العينة.
س= درةات التطبيك األول.
ص= درةات التطبيك الااني.
الالبياتي 0 :0222ص)12
 . 1الوسط المؤرةح :وولؤن لميؤاس مؤدى تحمؤك كؤل مؤرة مؤن مؤرات االسؤتبانة بحسؤب
المعادلة االتية:
ال ت+ )1×0الت+)0×0الت)0×1
معادلة الحدة الدح)= ــــــــــــــــــــــــ
ن
او يمال =
دح= الوسط المرةح
ت = 0تكرار اال راد الوين استةابوا للبديل االول
ت = 0تكرار اال راد الوين استةابوا للبديل الااني
ت =1تكرار اال راد الوين استةابوا للبديل الاالث
)(yanch,1965p:326
الوزن المئوآ= وولن لو ادة من ي تفسير النتائب
الوسط المرةح
المعادلة = الوزن المئوآ =ــــــــــــــــــ ×022
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الدرةة المصوى
الالؽريب )042 :0223
الدرةة المصوى  -:يمصد ب ا اعله درةة ي الممياس ي هوا البحث الممياس اواي
إلون الدرةة المصوى ال.)1
انفصم انرابع

عرض اننتائج :
تحميمؤا ً ل ؤؤدؾ البحؤؤث الحؤؤالي الؤؤوآ يؤؤنص علؤؤه التمؤؤويم النشؤؤاط المدرسؤؤي ؤؤي
المؤؤدارس االبتدائيؤؤة ) لؤؤام البؤؤاحاون بتطبيؤؤك اسؤؤتبانة النشؤؤاط المدرسؤؤي الخاصؤؤة بعينؤؤة
البحؤؤؤث والبالؽؤؤؤة ال )022ؤؤؤردا ً ؤؤؤي مةاالت ؤؤؤا األربعؤؤؤة الالتخطؤؤؤيط وا عؤؤؤداد إلنؤؤؤوام
األنشطة تطبيك األنشطة التمويم) إو اعتمد الباحاون إحصائيا ً علؤه كؤل مؤن معادلؤة
الحدةال الوسط المرةح) والوزن المئؤوآ) لتمؤويم النشؤاط المدرسؤي ؤي كؤل مةؤال مؤن
المةاالت إو تعد الفمرة التي تحصل عله وسؤط مؤرةح مؤن ال )0درةؤة ؤألكار ووزن
مئوآ ال )%42ألكار إن ا موةودة بينما تعد كل مرة تحصل عله وسط مرةح إللل
من ال )0درةة ووزن مئوآ إللل من ال )%42إن ؤا ؼيؤر موةؤودة وسؤيموم البؤاحاون
بمنالشة تلن النتائب التي حصؤلوا علي ؤا ؤي ضؤول المةؤاالت الرئيسؤة والةؤدول ال)0
يوضح المةاالت األربعة وتسلسل ا حسب وةودها وتوا رها ي المدارس االبتدائية.

ت
0
0
1
2

ةدول ال)0
الوسط المرةح والوزن المئوآ والمرتبة للمةاالت األربعة
المرتبة
الوزن
الوسط المرةح
المةال
المئوآ%
0
%22
0.02
التخطيط وا عداد
0
%42
0.22
إلنوام األنشطة
2
%42
0.20
تطبيك األنشطة
1
%42
0.22
التمويم

ويتبؤؤين مؤؤن الةؤؤدول ال )0إن ةميؤؤع المةؤؤاالت موةؤؤودة إو تراوحؤؤت إلوسؤؤاط ا
المرةحة من ال )0.20-0.02درةة ي حين تراوحت إلوزان ا المئوية بؤين ال-%22
.)%42
و ي ضول النتائب اعود سيموم الباحاون بعرض نتائب كل مةال عله إلسؤاس
الرتبة التي حصل علي ا والةداول ال )3 2 1 0توضح ولن.
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ت
.0
.0
.1
.2
.3
.4
.2
.2
.2
.02
.00
.00
.01

م.د .خالد جوال
م.م .هنال دمحم ابراهين
م.م .رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

ةدول ال)0
الوسط المرةح والوزن المئوآ والمرتبة لمةال التخطيط وا عداد
الوزن
الوسط
المرتبة
المةال
المرةح المئوآ%
تلتزم وزارة التربية بوضع خطة
1
20
0.20
سنوية للنشاط المدرسي
تلتزم المدرسة بوضع خطة للنشاط
0
22
0.42
المدرسي
تشتمل الخطة عله إلهداؾ النشاط
0
22
0.40
المدرسي العامة
توضع خطة متكاملة تشمل كل
3
22
0.1
ةوانب النشاط المدرسي
ترتبط إلهداؾ النشاط المدرسي
2
22
0.14
باألهداؾ التعليمية للمرحلة
الدراسية
تراعي الخطة حاةات التوموة
02
44
0.22
النفسية
تبنه برامب النشاط المدرسي عله
2
42
0
إلسس علمية تحدد حاةات ورؼبات
التوموة
توضح خطة النشاط المدرسي ي
2
42
0
ضول ا مكانات البشرية للمدرسة
تنسك خطة النشاط المدرسي ي
2
22
0.0
ضول ا مكانات المادية للمدرسة
يساهم التوميو ي وضع خطة
00
32
0.40
للنشاط المدرسي
يساهم إلوليال األمور ي وضع
01
21
0.02
خطة للنشاط المدرسي
توضع خطة متكاملة لوسائل تمويم
00
42
0.20
النشاط المدرسي
نعمل عله وضع معلومات ةديدة
4
20
0.00
للتوموة وإارائ ا
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ويتبين من الةؤدول ال )0إلن الفمؤرات وات التسلسؤل ال2 2 3 2 1 0 0
 ) 01 2كانؤؤت موةؤؤودة ومتحممؤؤة إو تراوحؤؤت إلوسؤؤاط ا المرةحؤؤة بؤؤين ال)0- 0,42
درةة ي حين تراوحت إلوزان ا المئوية بين ال )%42-22ي حين إلن الفمرات وات
التسلسؤؤل ال )00 00 02 4لؤؤم تكؤؤن موةؤؤودة وؼيؤؤر متحممؤؤة إو تراوحؤؤت إلوسؤؤاط ا
المرةحة بين ال )0.02 -0.22ي حين تراوحت إلوزان ا المئوية بين ال.)%21-44
اوال :مجال التخطيط واإلعداد
الفقرات المتحققة:
تلتزم المدرسة بوضع خطة للنشاط المدرسي.
حصلت هود الفمرة عله وسط مرةح ال )0.42ووزن مئوآ ال )22إو حازت
عله المرتبة األولؤه يؤرى إل ؤراد العينؤة إلن التخطؤيط الؤدليك لألنشؤطة الصؤفية يشؤةع
التوموة عله ا حساس بألهمية العمل عله الم مة واالندماا ي مولؾ التعلم الهتمام
التلميو بكل ما يموم ب من إلةل إنةاح هود الم مة اللطامي .)012 :0223
تشتمل الخطة عله إلهداؾ النشاط المدرسي العامة.
حؤازت علؤه المرتبؤة الاانيؤؤة ضؤمن الفمؤرات المتحممؤؤة إو بلؤػ الوسؤط المؤؤرةح
ال )0.40ووزن مئؤؤوآ ال )22ويتضؤؤح مؤؤن هؤؤود النتيةؤؤة إلن ؤ ال يصؤؤح إلن يوة ؤد نشؤؤاط
مدرسي بؤو هؤدؾ إلو ؼايؤة وهؤوا يعنؤي إلن النشؤاط المدرسؤي لؤ مضؤمون ولؤ خطؤة
يسير ي ا با ضؤا ة إلؤه إلن إلدال التلميؤو يةؤب إلن يمؤاس لمعر ؤة إوا كؤان لؤد نةؤح ؤي
تحميك ال دؾ إلم ال اليونس ووخرون .)010 :0222
تلتزم وزارة التربية بوضع خطة سنوية للنشاط المدرسي.
نالت المرتبة الاالاة ضمن الفمؤرات المتحممؤة إو بلؤػ الوسؤط المؤرةح ال)0.20
وزن مئؤؤوآ ال ) 20ممؤؤا إلكؤؤد أل ؤؤراد العينؤؤة إلن البؤؤد مؤؤن وضؤؤع خطؤؤة سؤؤنوية مؤؤن لبؤؤل
وزارة التربية ويموم ب ا لةان متخصصة مكونة من إلصحاب الكفالات العلمية والفنية
والتؤؤي تعنؤؤه ب ؤالتزود بالمعلومؤؤات وإلسؤؤاليب تنوؤؤيم األنشؤؤطة وتوعيؤؤة إلوليؤؤال األمؤؤور
والتوموة بألهمية األنشطة وطريمة ممارست ا المنتةة.
الفقرات غير المتحققة:
نعمل عله وضع معلومات ةديدة للتوموة وإارائ ا.
حصلت عله وسؤط المؤرةح ال )0.00ووزن مئؤوآ ال )20لؤوا صؤنفت ضؤمن
الفمرات ؼير المتحممة ي مةال التخطيط وا عؤداد ممؤا يؤدلل إلن المعلومؤات الممدمؤة
للتوموة تتميز بالةمود والملل وال يحمك النمو المعر ؤي ل ؤم ومؤن هنؤا ينبؽؤي ا ؤادة

-251-

العدد السادس واالربعوى  .هجلة الفتخ  .نيساى لسنة 3122

م.د .خالد جوال
م.م .هنال دمحم ابراهين
م.م .رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

من ا مكانات المتاحة والعمل عله تمؤديم ممؤررات إارائيؤة للتومؤوة المتمؤدمين دراسؤيا ً
وممررات عوةية للتوموة الضعفال.
تراعي الخطة حاةات التوموة النفسية.
إو حصؤؤلت علؤؤه وسؤؤط المؤؤرةح ال )0.22ووزن مئؤؤوآ ال )44صؤؤنفت ضؤؤمن
الفمؤؤرات ؼيؤؤر المتحممؤؤة ؤؤي مةؤؤال التخطؤؤيط وا عؤؤداد ألن ؤؤا لؤؤم تحوؤؤه بموا مؤؤة إل ؤؤراد
العينة وإلن من الضرورآ إلن ت يئ للتوموة الخطة الموئمة الستاارة النشؤاط وتوةيؤ
ؤي االتةاهؤات التؤي تؤؤؤدآ إلؤه اسؤتةابة الفؤرد للمؤؤؤارات الخارةيؤة الماديؤة اما يؤؤة)
وتفاعل لواد النفسية مع ا الالعةيمي .)012 :0222
توضع خطة متكاملة لوسائل تمويم النشاط المدرسي.
يوحو ان الوسط المرةح ل ود الفمرة بلػ ال )0,20اما الوزن المئوآ مؤد بلؤػ
ال )42وبولن صنفت هود الفمرة ضمن الفمؤرات ؼيؤر المتحممؤة ؤالتمويم مرحلؤة م مؤة
ألآ برنامب تربوآ برامب األنشطـة المدرسية لم تلك حته اآلن الة ؤد الكؤا ي إلانؤال
تطبيم ا وهـوا ما يؤار سلبا ً عله هود البرامب ويؤدآ إله عدم تطويرها بل وإعالت ؤا
تمؤؤويم البؤؤرامب لؤؤم يؤؤرق إلؤؤه ال ؤـدرةة المطلوبؤؤة خاصؤؤة إوا مؤؤا لورنؤؤت بؤؤاألؼراض
األساسية التي تسعه هود البرامب للوصول إلي ا ال را .)040 :0222
ةدول ال)1
الوسط المرةح والوزن المئوآ والمرتبة لمةال إلنوام األنشطة
المرتبة
الوزن
الوسط
المةال
ت
المرةح المئوآ%
0
20
 .0يؤؤتم ممارسؤؤؤة األنشؤؤؤطة داخؤؤؤل ؼر ؤؤؤة 0.24
الصؾ
2
42
 .0يؤؤتم ممارسؤؤة األنشؤؤطة خؤؤارا ؼر ؤؤة 0.20
الصؾ
2
43
0.24
 .1يتم عمل إلة زة من البيئة المحيطة
2
20
 .2إلنشؤؤؤؤؤطة خاصؤؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤؤالمرون الكؤؤؤؤؤؤريم 0.22
والتربية ا سومية
0
21
0.2
 .3إلنشطة خاصة بالتربية الفنية التصميم
إلعمال يدوية)
1
20
0.24
 .4إلنشطة خاصة بالتربية الرياضية
3
20
0.20
 .2إلنشطة خاصة باللؽة العربية
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.2
.2
.02
.00
.00
.01
.02

إلنشطة التدبير المنزلي
إلنشطة خاصة بالعلوم
إلنشطة خاصة باللؽات األخرى
إلنشؤؤؤؤطة خاصؤؤؤؤة بؤؤؤؤالفنون المسؤؤؤؤرح
سينما موسيمه)
إلنشؤؤؤطة تتعلؤؤؤك بؤؤؤالممررات الدراسؤؤؤية
لكل صؾ دراسي
إلنشؤؤؤؤؤطة تمؤؤؤؤؤارس خؤؤؤؤؤارا المدرسؤؤؤؤؤة
السفرات علمية تر ي ية).
تعزز مبدإل المنا سة العلمية

م.د .خالد جوال
م.م .هنال دمحم ابراهين
م.م .رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

0.40
0.10
0.1
0.0

32
22
21
22

00
4
00
01

0.2

42

02

0.0

12

02

0.00

22

2

ويتبين من الةدول ال )1إلن الفمرات وات التسلسل ال02 02 02 03 02
 )02 00 02كانؤؤت موةؤؤودة ومتحممؤؤة إو تراوحؤؤت إلوسؤؤاط ا المرةحؤة بؤؤين ال-0.2
 )0.20درةؤؤة ؤؤي حؤؤين تراوحؤؤت إلوزان ؤؤا المئويؤؤة بؤؤين ال )%42 -21ؤؤي حؤؤين إلن
الفمرات وات التسلسل ال )04 03 02 01 00 04لم تكن موةودة وؼير متحممة
إو تراوحت إلوساط ا المرةحة بين ال )0.0 -0.24ي حين تراوحت إلوزان ؤا المئويؤة
بين ال.)%12-43
ثانيا :مجال أنواع األنشطة
الفقرات المتحققة:
إلنشطة خاصة بالتربية الفنية التصميم إلعمال يدوية).
إو حازت عله المرتبة األوله ضمن الفمرات المتحممة إو بلػ الوسؤط المؤرةح
ال )0.2ووزن مئوآ ال ) 21بؤولن يشؤيرون ا ؤراد العينؤة إلن األهؤداؾ المعلنؤة لألنشؤطة
الفنية تعمل عله استؽول مواهب التوموة لخلؤك ةؤو مناسؤب لتربيؤة ا دران السؤمعي
والتدرا ب م إله مستوى التووق سوال الموسيمي إلو المسرحي إلو التربية الفنية المبني
عله الف م وا دران الالعةيمي .)024 :0222
يتم ممارسة األنشطة داخل ؼر ة الصؾ.
حصلت عله وسؤط مؤرةح ال )0.24ووزن مئؤوآ ال )20إو يؤرى إل ؤراد عينؤة
البحؤؤث إلن األنشؤؤطة تسؤ م ؤؤي عمليؤؤات تطؤؤوير الؤتعلم وولؤؤن ألهميت ؤؤا النوعيؤؤة حيؤؤث
يعتمد ي ممارست ا والميام ب ا عله العمل والنورية والتطبيك ؤي ون واحؤد .ممؤا د ؤع
التوموة للتعلم داخل الفصول الدراسية مما يارآ تةربت م العلميؤة وير ؤع مؤن إلدائ ؤم
وتحصؤؤيل م بمؤؤا يؤؤؤدآ إلؤؤه إحؤؤداث التؽييؤؤر المطلؤؤوب ؤؤي سؤؤلوك م وحيؤؤات م اليؤؤونس
ووخرون .)012 :0222
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إلنشطة خاصة بالتربية الرياضية.
إو حازت المرتبة الاالاة من الفمرات المتحممة إو بلػ الوسط المؤرةح ال)0.24
ووزن مئوآ ال )20مما إلكد إلن إل راد عينة البحؤث إلن النشؤاط الرياضؤي يسؤاعد بشؤكل
حميمي ي الكشؾ عن م يول التوموة ولدرات م كما إلن نتائب األبحاث العلمية ي هؤوا
المةال إله إلن حصة تربية بدنية واحدة إلسؤبوعيا ً ال تلبؤي سؤوى ال )%2مؤن الحاةؤات
الحركيؤؤة اليوميؤؤة للمؤؤتعلم وحصؤؤتين إلسؤؤبوعيا ً ال يمؤؤدمان سؤؤوى ال )%00مؤؤن النشؤؤاط
الضرورآ للتنمية البدنية لوا البد من إلعطال رصة إلكبؤر ب ؤوا النؤوم مؤن الحصؤص
الرياضية وبما يحمك ما يمؤارب  %02عؤن احتياةاتؤ بطريمؤة عفويؤة خؤارا الؤدرس
الإلنشطة الوصفية).
الفقرات الغير متحققة:
يتم عمل إلة زة من البيئة المحيطة.
بلػ وسط المرةح ال )0.24ووزن مئوآ ال )43وهوا يدل عله إلن إل راد عينؤة
البحث لد إلشاروا إله إلن عملية تكوين إلة زة من البيئة المحيطؤة تكؤاد تكؤون معدومؤة
وولن لملة الخامات والوسائل واألدوات الموةودة داخل الماعة الدراسية ممؤا يحؤد مؤن
توويؾ ال وايات ي االنتاا العملي الالحيلة .)022 :0222
إلنشطة تتعلك بالممررات الدراسية لكل صؾ دراسي.
حصؤؤلت علؤؤه وسؤؤط مؤؤرةح ال )0.2ووزن مئؤؤوآ ال )42وب ؤؤوا ةؤؤالت ضؤؤمن
الفمؤؤرات ؼيؤؤر المتحممؤؤة ضؤؤمن مةؤؤال إلنؤؤوام األنشؤؤطة ويؤؤرى ا ؤؤراد العينؤؤة إلن بعؤؤض
األنشطة المدرسية ليست بالضرورة تواةدها لكل ممؤرر دراسؤي بؤالرؼم ممؤا ل ؤا مؤن
دور إلساسؤؤي ؤؤي مخرةؤؤات العمليؤؤة التربويؤؤة المتكاملؤؤة وكايؤؤر مؤؤن النشؤؤرات التؤؤي
تصدرها وزارة التربية ومراكز البحوث التربوية تدعو إله ضرورة العناية باألنشطة
الصفية والوصفية لكل ممرر دراسي الشحات .)041 :0222
إلنشطة التدبير المنزلي
حصلت هود الفمرة عله وسط مرةح لدرد ال )0.40ووزن مئؤوآ ال )32ب ؤوا
تعد الفمرات ؼير المتحممة هوا يؤدل علؤه إلن إلنشؤطة التؤدبير المنزلؤي لؤم تتمتؤع بألهميؤة
عاليؤؤة المسؤؤتوى إلو حتؤؤه متوسؤؤطة المسؤؤتوى بؤؤالرؼم مؤؤن ضؤؤرورة بلؤؤوغ هؤؤود الفمؤؤرة
درةة من األهمية وولن ألن ا تعزز دور التلميو ؤي البيؤت ؤي إلدال واةبؤ مؤن خؤول
االهتمام ورعاية النوا ة والترتيب والتنويم إليضا ً وهوا بدورد يتعزز ي تعويد التلميو
عله ممارسة العادات السلوكية المرؼوب ي ا من خؤول حاؤ علؤه إحؤداث التواصؤل
بين البيت والمدرسة الشحات .)041 :0222
ةدول ال)2
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الوسط المرةح والوزن المئوآ والمرتبة لمةال تطبيك األنشطة
ت

المةال

 .0يمؤؤؤوم النشؤؤؤاط المدرسؤؤؤي علؤؤؤه إلسؤؤؤس
تنويمية معينة.
 .0يساعد النشاط المدرسي التومؤوة علؤه
م والمناهب الدراسية الممررة.
 .1تمنح رصة للتوميو ي تنويم الحياة.
 .2توةؤؤؤؤد محفؤؤؤؤزات معنويؤؤؤؤة وشؤؤؤؤ ادات
تمديرية لممارسة األنشطة المدرسية.
 .3تؤؤؤؤؤؤزود األنشؤؤؤؤؤؤطة المسؤؤؤؤؤؤتخدمة ؤؤؤؤؤؤي
المدرسؤؤؤؤة سؤؤؤؤلوكيات إيةابيؤؤؤؤة تؤؤؤؤرتبط
بالحياة.
 .4تحتؤؤوآ األنشؤؤؤطة المدرسؤؤية لعناصؤؤؤر
التشويك والةوب للتوموة.
 .2تشؤؤؤؤؤؤةع األنشؤؤؤؤؤؤطة المدرسؤؤؤؤؤؤية روح
ا بدام واالبتكار لدى التوموة.
 .2تساعد األنشطة علؤه اكتشؤاؾ الميؤول
والمدرات لدى التوموة.
 .2يوةؤؤؤؤؤد ولؤؤؤؤؤت مخصؤؤؤؤؤص لألنشؤؤؤؤؤطة
المدرسؤؤؤؤية بالنسؤؤؤؤبة للسؤؤؤؤنة الدراسؤؤؤؤية
واليوم الدراسي.
 .02يوةد إلبنيؤة إلو مراكؤز خاصؤة ةؤرال
األنشطة المدرسية.
 .00تعؤؤؤد األنشؤؤؤطة مؤؤؤن األسؤؤؤاليب الم مؤؤؤة
لتدريب التوموة ي إلولات راؼ م.
 .00تمسؤؤؤؤؤؤم النسؤؤؤؤؤؤبة المئويؤؤؤؤؤؤة لألنشؤؤؤؤؤؤطة
المدرسؤؤؤؤؤؤية الالصؤؤؤؤؤؤفية والوصؤؤؤؤؤؤؤفية)
بالتساوآ).

المرتبة

الوسط
المرةح
0.02

الوزن
المئوآ%
21

3

0.1

22

0

0.20
0.24

40
40

00
00

0.22

42

2

0.00

22

1

0.10

22

0

0.02

21

4

0.24

43

2

0.22

22

01

0.24

43

2

0.22

41

02

ويتبين من الةدول ال )2إلن الفمرات وات التسلسل ال12 11 10 02 02
 )13كانت موةودة ومتحممة إو تراوحت إلوسؤاط ا المرةحؤة بؤين ال )0.22-0.1ؤي
حين تراوحت إلوزان ا المئوية بين ال )%42-22ؤي حؤين إلن الفمؤرات وات التسلسؤل
ال )12 12 12 14 10 12لم تكن موةودة وؼير متحممة إو تراوحؤت إلوسؤاط ا
المرةحة بين ال )0.22 -0.24ي حين تراوحت إلوزان ا المئوية بين ال.)%22-43
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ثالثا :مجال تطبيق األنشطة.
الفقرات المتحققة:
يساعد النشاط المدرسي التوموة عله م المناهب الدراسية الممررة.
ةالت هود الفمرة بالمرتبة األوله إلو بلػ الوسط المرةح ال )0.1ووزن مئؤوآ
ال )22وبولن يرى إلؼلب المعلمين والمعلمات بألن النشاط المدرسي يساهم ي الكشؾ
عن خبرات تعليمية ةديدة لد يحتوي ا المن ب الدراسي وتموية الخبرات التي يكتسؤب ا
التوموة داخل الفصل والعمل عله تنشيط التعليم داخؤل الماعؤات الدراسؤية المصؤطفه
.)22-20 :0220
تشةع األنشطة المدرسية روح ا بدام واالبتكار لدى التوموة.
بلػ الوسؤط المؤرةح ال )0.10ووزن مئؤوآ ال )22ويبؤدو مؤن هؤود النتيةؤة إلن
ا بؤدام والنشؤاطات االبتكاريؤة ؤي ةوهرهؤا نؤوم مؤن الحيؤاة الفعليؤة إلكاؤر مؤن كون ؤؤا
مةموعؤؤة مؤؤن التؤؤدابير التربويؤؤة المحؤؤددة .وباختصؤؤار ؤؤإن ا نشؤؤطة المدرسؤؤية تضؤؤع
التوموة ي معالةة وهنية للموالؾ والخبرات وللؤب ةوهرهؤا للوصؤول إلؤه م ؤارات
ةديدة لم تكن لدي م من لبل الالحموز .)040 :0222
تحتوآ األنشطة المدرسية لعناصر التشويك والةوب لدى التوموة.
بلػ الوسط المرةح ةابات عينة البحث ل ؤود الفمؤرة ال )0.00ووزن مئؤوآ
ال ) 22وتشير هود النتيةة إله إلن األنشطة المتوا رة تحتوآ عناصر التشويك والةوب
ولكن بنسبة ضئيلة مما يتوةب انخراط التوموة ي إللوان األنشطة المدرسؤية بمحؤض
إرادت ؤؤم ممؤؤا يفسؤؤح المةؤؤال إلمام ؤ ألطؤؤوق العنؤؤان لخيال ؤ وإبؤؤراز إبداعات ؤ ولدرات ؤ
العملية.
الفقرات غير المتحققة:
تعد األنشطة من األساليب الم مة لتدريب التوموة ي إلولات راؼ م.
حصؤؤلت علؤؤه وسؤؤط مؤؤرةح ال )0.24ووزن مئؤؤوآ ال )43وب ؤؤوا يمررإل ؤؤراد
العينؤؤة عؤؤدم تحمؤؤك هؤؤود الفمؤؤرة ؤؤي مةؤؤال تطبيؤؤك األنشؤؤطة مؤؤع العلؤؤم إلن إدارة الفؤؤراغ
وتنويم يس م ي تحميك الصحة النفسية لدى التوموة وكمؤا تعنؤه بتؤوةي م دراسؤيا ً
وم نيا ً وكولن ترتيب المواد والتة يزات تكون مناسبة الحةم والسعة والمةال البيئي
التي تألخو ي االعتبار المرحلة النمائية التي يمر ب ا التوموة .
اللطامي )022 :0223
يوةد ولت مخصص لألنشطة بالنسبة للسنة الدراسية واليوم الدراسي.
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صنفت الفمرات الؽير المتحممة إو حصلت عله وسط مرةح ال ) 0,24ووزن
مئؤؤوآ ال  ) 43ممؤؤا إلكؤؤد علؤؤه ضؤؤرورة تحديؤؤد ولؤؤت متخصؤؤص لألنشؤؤطة المدرسؤؤية
ووضؤؤع ا ضؤؤمن خطؤؤة السؤؤنة الدراسؤؤية وولؤؤن لمؤؤا ل ؤؤا مؤؤن إلهميؤؤة ؤؤي الولؤؤوؾ علؤؤه
الخبرات واكتسؤاب الم ؤارات مؤن المؤن ب الدراسؤي كمؤا تؤدرب التومؤوة علؤه التفكيؤر
الوالعي العلمي واحترام النوم مما يؤدآ إله تحميك األهداؾ المرةوة.
تمسم النسبة المئوية لألنشطة المدرسية الالصفية والوصفية) بالتساوآ.
بلػ الوسط المرةح ل ود الفمرة ال )0.22ووزن مئوآ لدرد ال )40إو تمؤع هؤود
الفمرة ضمن الفمرات الؽيؤر متحممؤة هؤوا مؤا يؤدل علؤه إلن األنشؤطة المدرسؤية الصؤفية
والوصفية ال تحوه برعاية تخطيطية تنفيوية إلانؤال اليؤوم الدراسؤي إلو العؤام الدراسؤي
ألن وضع خطة منومة إلآ ان هنان تمسيم و ؤك النسؤب المئويؤة واألوزان والمياسؤات
التربوية التي ترسم صورة النشاط األكاؤر عاليؤة ألن التخؤبط والعشؤوائية تؤديؤان إلؤه
عدم ترتيب المعلومات الموةودة ي المن ب الدراسي وتشويش تفكير التلميو مما يعيم
الوصول عله ال دؾ الوآ يسعه إله تحميم السعد .)012 :0222
ةدول ال)3
الوسط المرةح والوزن المئوآ والمرتبة لمةال التمويم
المرتبة
الوزن
الوسط
المةال
ت
المرةح المئوآ%
2
44
0.22
 .0تنسةم مع مواعيد الةدول األسبوعي.
00
41
0.22
 .0تستخدم إلساليب متنوعة من التمويم.
2
44
0.22
 .1يتصؾ بالشمولية والدلة.
3
42
 .2يسعه باتةاد تحميك األهداؾ السلوكية0.22 .
2
24
0.02
 .3يتناسب مع طبيعة المادة الدراسية.
1
22
0.1
 .4تساهم إدارة المدرسة ؤي تمؤويم النشؤاط
المدرسي.
4
42
0
 .2يساهم المشؤر ون التربويؤون ؤي تمؤويم
األنشطة المدرسية.
00
42
0.2
 .2يسؤؤؤؤؤتخدم إلنؤؤؤؤؤوام التمؤؤؤؤؤويم الالتكؤؤؤؤؤويني
التةميعي الختامي).
01
32
 .2يشؤؤؤارن التومؤؤؤوة ؤؤؤي تمؤؤؤويم إلنشؤؤؤطت م 0.40
واتياً.
02
41
 .02تتصؾ العمليؤة التمويميؤة بالموضؤوعية 0.22
والابات.
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 .00يستخدم سةل النشاط المدرسؤي لمتابعؤة
التوموة.
 .00تراعؤؤؤؤؤي العمليؤؤؤؤؤة التمويميؤؤؤؤؤة الفؤؤؤؤؤروق
الفردية بين التوموة.
 .01تتبؤؤع نتؤؤائب التمؤؤويم المنطؤؤك العلمؤؤي ؤؤي
التفسير.
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0.2

22

0

0.10

22

0

0.24

43

2

ويتبين من الةدول ال )3إلن الفمرات وات التسلسل ال32 24 23 22 21
 ) 30كانت موةودة ومتحممؤة إو تراوحؤت إلوسؤاط ا المرةحؤة بؤين ال )0-0.2درةؤة
ؤؤي حؤؤين تراوحؤؤت إلوزان ؤؤا المئويؤؤة بؤؤين ال )%42-22ؤؤي حؤؤين إلن الفمؤؤرات وات
التسلسؤؤل ال )30 22 22 22 20 20 22لؤؤم تكؤؤن موةؤؤودة وؼيؤؤر متحممؤؤة إوا
تراوحت إلوساط ا المرةحة بين ال )0.40 -0.22ي حؤين تراوحؤت إلوزان ؤا المئويؤة
بين ال.)%32-44
خامسا :مجال التقويم:
الفقرات المتحققة:
يستخدم سةل النشاط المدرسي لمتابعة التوموة.
بلػ الوسط المرةح ال )0.2ووزن مئوآ ال )22إو نالت المرتبة األوله ضؤمن
الفمرات المتحممة ويرى إل راد عينة البحؤث إلهميؤة إعؤداد سؤةل عؤام لةماعؤات النشؤاط
بالمدرسؤؤة يتضؤؤمن بيانؤؤات إةماليؤؤة عؤؤن عؤؤدد إلعضؤؤال كؤؤل ةماعؤؤة ونشؤؤاط ا وتمؤؤدم ا
ومدى تحميم ا ألهدا ا وتلخيص ما يتم تنفيود يوميا ً من إلعمال النشاط المدرسي.
تراعي العملية التمويمية الفروق الفردية بين التوموة.
إو حازت علؤه المرتبؤة الاانيؤة ضؤمن الفمؤرات المتحممؤة ؤي مةؤال التمؤويم او
حصلت عله وسط مرةحال )0 ,10وزن مئوآ ال )22إلكدوا عينؤة البحؤث إلن العمليؤة
التمويميؤؤة تكؤؤون مميؤؤزة إو كانؤؤت لؤؤادرة علؤؤه التمييؤؤز بؤؤين المسؤؤتويات وتسؤؤاعد علؤؤه
إلو ار الفروق الفردية وتضع كل تلميو ي مكان المناسب .
الالحموز )003 :0222
تساهم إدارة المدرسة ي تمويم النشاط المدرسي.
حازت هود الفمرة عله وسط مرةح ال )0.1وزن مئوآ ال )22وهوا يدل عله
عدم ليام إدارة المدرسة بالتمويم المستمر لألنشطة من إلةل تمديم تؽويؤة راةعؤة للر ؤع
من مستواها ولولن عله مديرة المدرسة المساهمة ي وضع الحلول المناسبة لةميؤع
المشؤكوت التؤي تعتؤرض كؤؤل برنؤامب مؤن بؤرامب نشؤؤاط التومؤوة كمؤا إلن مؤن واةؤؤب
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إدارة المدرسؤؤة تمؤؤديم مؤؤا يلؤؤزم مؤؤن إمكانؤؤات ماديؤؤة وعلميؤؤة لتفعيؤؤل النشؤؤاط بالصؤؤورة
المطلوبة.
الفقرات غير المتحققة:
يتصؾ بالشمولية والدلة.
إو بلػ الوسط المرةح ال )0.22ووزن مئؤوآ ال )44إو حصؤلت علؤه المرتبؤة
األوله وتشير النتائب عدم تحمك هود الفمرة ضمن مةال التمويم مما إلكدت إل راد عينة
البحؤؤث وةؤؤوب شؤؤمول العمليؤؤة التمويميؤؤة لةميؤؤع مةؤؤاالت األهؤؤداؾ التربويؤؤة الاواؤؤة
المعر ؤؤي الالعملؤؤي الوةؤؤداني الم ؤؤاراتي) ولتحميؤؤك تمؤؤويم موضؤؤوعي ودليؤؤك البؤؤد إلن
يتحمك ي ا إلمرا ن :يعتمد التمويم عله المياس الكمي الرلمي التربؤوآ الؤدليك يتصؤؾ
باالتسام والشمولية الالحيلة .)120 :0221
تنسةم مع مواعيد الةدول األسبوعي.
ةؤؤالت بالمرتبؤؤة الاانيؤؤة ضؤؤمن الفمؤؤرات ؼيؤؤر المتحممؤؤة بلؤؤػ الوس ؤط المؤؤرةح
ال )0.22ووزن مئؤؤوآ ال ) 44علؤؤه الؤؤرؼم مؤؤن إلهميؤؤة هؤؤود الفمؤؤرة إال إلن ؤؤا لؤؤم تحؤؤو
بموا مؤة نسؤبة كبيؤرة مؤن إل ؤؤراد العينؤة لؤولن البؤد إلن يؤؤتم وضؤع توليؤت زمنؤي لةميؤؤع
األنشطة المدرسية لكي تنسةم مع مواعيد الةدول األسبوعي وولن لتو ي التؤداخل إلو
التعارض بين ما واالستفادة المصوى ضمن ا مكانيات المتاحة .
الالفاضل )002 :0222
يتبع نتائة المنطك العلمي ي التفسير.
احتلؤؤت هؤؤود المرتبؤؤة الفمؤؤرة الاالاؤؤة ضؤؤمن الفمؤؤرات الؽيؤؤر متحممؤؤة ؤؤي مةؤؤال
التمويم حسب رإلآ ا راد عينة البحث حيث حصلت عله وسط مرةح ال )0.24ووزن
مئوآ ال ) 43العمليؤة التمويميؤة تتبؤع ؤي عؤرض وتفسؤير النؤاتب المنطمؤي العلمؤي مؤن
خؤؤول :تحديؤؤد المعؤؤايير التؤؤي ؤؤي ضؤؤولها يؤؤتم الحكؤؤم علؤؤه التومؤؤوة واختيؤؤار إلدوات
التمويم المناسب لكل مادة دراسية.
انفصم اخلامس

االستنتاجـاث وانتىصياث

االستنتاجاث:
 اسؤؤتنت ب البؤؤاحاون مؤؤن خؤؤول هؤؤود الدراسؤؤة إلؤؤه ا تمؤؤار المؤؤدارس االبتدائيؤؤة إلؤؤه إلدلؤؤةخاصة بممارسة األنشطة المدرسية وكولن اال تمار إله المعلم المؤدرب علؤه ممارسؤة
تلن األنشطة بفاعلية.
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 عؤؤدم تؤؤو ر الولؤؤت الكؤؤا ي لممارسؤؤة األنشؤؤطة المدرسؤؤية وازدحؤؤام اليؤؤوم الدراسؤؤيبالممررات الدراسية التي تامل الطالب باألعبال الدراسية.
 تؤؤدني مسؤؤتوى ممارسؤؤة األنشؤؤطة المدرسؤؤية مؤؤن لبؤؤل التومؤؤوة ويعؤؤود ولؤؤن إلؤؤه عؤؤدمممارسة النشاط كةزل من المن ب الدراسي يدعمؤ ويعمؤل علؤه تحميؤك بعؤض إلهدا ؤ
كما إلن ال يدخل ضمن خطة التمويم الدراسي للتلميو.
 عؤؤؤدم مراعؤؤؤاة األنشؤؤؤطة المدرسؤؤؤية الالصؤؤؤفية والوصؤؤؤفية) لحاةؤؤؤات نفسؤؤؤية للتومؤؤؤوةوالمشكوت التي يتعرضون ل ا كالعزلة واالرتبان والخةل.
انتىصياث:
 .0ضؤؤرورة تمؤؤويم إلدال التومؤؤوة علؤؤه ممارسؤؤت م لألنشؤؤطة المدرسؤؤية ضؤؤمن إلعمؤؤال
السؤنة شؤرط إلن تكؤؤون مؤادة وإلساسؤية ل ؤؤا تؤألاير علؤه نةؤؤاح إلو رسؤوب التومؤوة يمؤؤا
لاموا ب من إلنشطة مدرسية خول العام الدراسي.
 . 0االهتمام بتو ير الممر المخصص للنشاط ي كل مدرسة وتؤو ير الولؤت المناسؤب
لممارسة تلن األنشطة.
 .1ضرورة إلدخال موضوعات خاصؤة باألنشؤطة التربويؤة ماهيت ؤا إنماط ؤا إلسؤاليب
ممارست ا بفعالية ي برامب إعداد المعلم ي مؤسسات إعدادد إلو برامب تدريب .
 .2مكا ألة التوموة المتفولين ي مةاالت األنشطة المدرسؤية المختلفؤة كمؤنح شؤ ادات
تمديرية ل م.
 . 3العمؤؤؤل علؤؤؤه تحؤؤؤديث وتطؤؤؤوير األنشؤؤؤطة بحيؤؤؤث تواكؤؤؤب التؽييؤؤؤرات والتطؤؤؤورات
المستمرة وكولن تو ير تمنيات وإلة زة تعلؤيم ؤي األنشؤطة لمؤا ل ؤا مؤن دور كبيؤر ؤي
ةوب التوموة نحو تطبيك وممارسة األنشطة التربوية.
الممترحات:
 . 0إةرال دراسة عربية ممارنة ي تمويم األنشطة المدرسية بين دولة عربية وإلخؤرى
مماالة.
 . 0وضع برنؤامب ممتؤرح لبؤرامب النشؤاط بالمرحلؤة الاانويؤة وبميؤة المراحؤل التعليميؤة
وصوالً للمستوى الةامعي.
 .1إة رال دراسؤة تةريبيؤة لتوضؤيح دور النشؤاط المدرسؤي ؤي زيؤادة التحصؤيل لؤدى
طلبة المرحلة الةامعية.
املصــادر :
 .0إلبؤؤو ختلؤؤة إينؤؤاس عمؤؤر محمؤؤود .ال :)0223نوريؤؤات المنؤؤاهب التربويؤؤة دار
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الصفال للطباعة والنشر ط 0عمان األردن.
 .0ا مؤؤام مصؤؤطفه محمؤؤود ووخؤؤرون .ال :)0220التمؤؤويم والميؤؤاس دار الحكمؤؤة
للطباعة والنشر بؽداد العراق.
 .1بنيؤؤامين بلؤؤوم ووخؤؤرون .ال :)0221تميؤؤيم تعلؤؤم الطالؤؤب التةميعؤؤي والتكؤؤويني
ترةمة دمحم إلمين المفتي ووخرون دار مكروةيل للنشر الماهرة.
 .2البياتي عبد الةبار تو يك وزكريا إلاناسؤيوس .ال :)0222ا حصؤال الوصؤفي
واالستداللي ي التربية وعلم النفس الةامعة المستنصرية بؽداد.
 .3ـــــــــــــ .ال :)0222ا حصال وتطبيماتؤ ؤي العلؤوم التربويؤة والنفسؤية ط0
إارال للنشر والتوزيع عمان األردن.
 .4اورنؤؤداين إلولبؤؤرت واليزابيؤؤث هؤؤيةن .ال :)0220الميؤؤاس والتمؤؤويم ؤؤي علؤؤم
النفس مركز الكتاب األردني للنشر عمان.
 .2الةؤؤاؼوب دمحم عبؤؤد الؤؤرحمن ووخؤؤرون .ال :)0222دراسؤؤة ميدانيؤؤة حؤؤول دور
المكتبؤؤؤة المدرسؤؤؤية ؤؤؤي نةؤؤؤاح العمليؤؤؤة التعليميؤؤؤة منطمؤؤؤة الشؤؤؤارلة التعليمؤؤؤي
ا مارات العربية المتحدة.
 .2ـــــــــــــــــؤؤؤـ .ال :)0220الؤؤؤن ب المؤؤؤويم ؤؤؤي م نؤؤؤة التعلؤؤؤيم دار وائؤؤؤل للنشؤؤؤر
والتوزيع ط 0عمان األردن.
 .2ةامل عبد الرحمن عبؤد السؤوم .ال :)0222طؤرق التؤدريس العامؤة وم ؤارات
تنفيو وتخطيط عملية التدريس دار المناهب ط 0عمان األردن.
 .02الحربؤي عبؤؤد م حمؤود ال :)0220النشؤؤاط الطوبؤي مؤؤؤتمر النشؤاط الطوبؤؤي
ودورد ي العملية التربوية ةامعة الملن سعود الرياض .0220
 .00الحريرآ را دة .ال :)0224ا شؤراؾ التربؤوآ والعؤ وو الؤ المسؤتمبلية دار
المناهب للنشر والتوزيع ط 0عمان األردن.
.00
.01
.02
.03
.04

الحميؤؤؤل سؤؤؤليمان عبؤؤؤد الؤؤؤرحمن .ال :)0224ا دارة المدرسؤؤؤية وتعبئؤؤؤة لواهؤؤؤا
البشرية ي المملكة العربية السعودية مطابع التمنية لألو ست الرياض.
الحيلؤؤة دمحم محمؤؤود .ال:)0222التربيؤؤة الم نيةوإلسؤؤاليب تدريس ؤ ا دار المسؤؤيرة
للنشر والتوزيع ط 0عمان األردن.
ــــــــــ .ال :)0220تصؤميم التعلؤيم نوريؤة وممارسؤة دار المسؤيرة والتوزيؤع
ط 0عمان األردن.
الخراشي وليد بؤن عبؤد العزيؤز .ال :)0222دور األنشؤطة الطوبيؤة ؤي تنميؤة
المسؤولية االةتماعيؤة دراسؤة ميدانيؤة علؤه عينؤة مختؤارة مؤن تومؤوة ةامعؤة
الملن سعود رسالة ماةستير ةامعة الملن سود الرياض.
سؤؤعد محمؤؤود الوريؤؤؾ .ال :)0220المعولؤؤات التؤؤي تحؤؤد مؤؤن دور األخصؤؤائي
االةتمؤؤؤؤؤاعي المدرسؤؤؤؤؤي مةلؤؤؤؤؤة الخدمؤؤؤؤؤة االةتماعيؤؤؤؤؤة الةمعيؤؤؤؤؤة المصؤؤؤؤؤرية
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لإلخصائيين االةتماعيين.
سعد ن اد صبيح .ال :)0222الطرق الخاصة ؤي تؤدريس العلؤوم االةتماعيؤة
مطابع التعليم العالي والبحث العلمي بؽداد.
سؤؤؤيدآ ةمؤؤؤال االبتدائيؤؤؤة .ال .)0223مشؤؤؤرؾ عؤؤؤام /نؤؤؤرةس دمحم الدوين/مؤؤؤدير
المدرسة ناريمان محمود عطية
Sidigmalschool@yahoo.com.
شحات حسن .ال :)0222المناهب الدراسية بين النورية والتطبيك مكتبة الدار
العربية للكتاب ط 0الماهرة.
صؤؤؤوح إلحمؤؤؤد .ال :)0202النشؤؤؤاط المدرسؤؤؤي دعؤؤؤوة إلكاؤؤؤر ونةؤؤؤاح إلخؤؤؤوان
المسلمون.
ahmedsalah1000@hotmail,com.
الصؤؤؤمادآ عبؤؤؤد م ومؤؤؤاهر الؤؤؤدرابيع .ال :)0222الميؤؤؤاس والتمؤؤؤويم النفسؤؤؤي
والتربوآ بين النورية والتطبيك دار وائل للنشر والتوزيع عمان األردن.
طعيمؤؤة رشؤؤدآ إلحمؤؤد .ال :)0222المؤؤن ب المدرسؤؤي المعاصؤؤر إلسسؤ بنؤؤاؤد
تنويمات تطويرد دار المسيرة للنشر والتوزيع ط 0عمان األردن.
العامرآ عبد م .ال :)0222المعلم الناةح دار إسامة للنشر والتوزيع ط0
عمان األردن.
عبد الوهاب ةول .ال :)0222النشؤاط المدرسؤي مناهةؤ ومةاالتؤ وبحواؤ
مكتبة الفوح ط 0الكويت.
العةمي دمحم حسنين .ال :)0222اسؤتراتيةيات ا دارة للمدرسؤة والصؤؾ دار
المسيرة للنشر والتوزيع ط 0عمان األردن.
عؤؤوم صؤؤوح الؤؤدين محمؤؤود .ال :)0224الميؤؤاس والتمؤؤويم التربؤؤوآ والنفسؤؤي
إلساسؤؤيات وتطبيماتؤ وتوةي اتؤ المعاصؤؤرة دار الفكؤؤر العربؤؤي مدينؤؤة نصؤؤر
الماهرة.
ــــــــــــؤؤـ .ال :)0222الميؤؤاس والتمؤؤويم التربؤؤوآ ؤؤي العمليؤؤة التدريسؤؤية دار
المسيرة للنشر والتوزيع ط 0عمان األردن.
العمرآ عائشة بل يش ؼزيل عبد م السعيد .ال :)0222تمويم والع األنشطة
الطوبيؤؤؤة وتطويرهؤؤؤا باسؤؤؤتخدام وسؤؤؤائل وتمنيؤؤؤات التعلؤؤؤيم إلطروحؤؤؤة دكتؤؤؤوراد
منشورة ةامعة طيبة السعودية.
عوض الكريم رابعة .ال :)0222إلهمية المناشط التربوية ي ممرر الةؽرا ية
رسالة ماةستير ي المناهب وطرق التدريس ؼير منشورة ةامعة الخرطؤوم
كلية التربية.
الؽريب رمزية .ال :)0223التمويم والمياس النفسي والتربوآ مكتبؤة اآلنةلؤو
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المصرية الماهرة.
 .10الفاضؤؤؤل إلحمؤؤؤد بؤؤؤن دمحمواخؤؤؤرون .ال :)0222النشؤؤؤاطات المدرسؤؤؤية ماهيت ؤؤؤا
وإلهميت ا ومةاالت ا كلية التربية ةامعة الملن سعود.
 .10ان دالين روبولد ووخرون .ال :)0222مناهب البحث ي التربية وعلم النفس
ط 0ترةمة :دمحم نبيل ترمل ووخرون مكتبة اآلنةلو المصرية الماهرة.
.11

الفراةؤؤي هؤؤادآ إلحمؤؤد .ال :)0220األنشؤؤطة التعليميؤؤة ودور المشؤؤرؾ والمعلؤؤم
ؤؤي تصؤؤميم ا وتمويم ؤؤا اللمؤؤال التربؤؤوآ الخؤؤامس المديريؤؤة العامؤؤة للتعلؤؤيم
مسمط.
ؤؤرا عبؤؤد اللطيؤؤؾ بؤؤن حسؤؤين .ال :)0222مؤؤن ب المدرسؤؤة الاانويؤؤة ؤؤي وؤؤل
تحديات المرن الواحد والعشرين دار الاما ة للنشر والتوزيع ط 0السعودية.
يركسون ةورا إلآ .ال :)0220التحليل ا حصائي ي التربية وعلم الؤنفس
ترةمؤؤة :هنؤؤال محسؤؤن العكيلؤؤي الةامعؤؤة المستنصؤؤرية دار الحكمؤؤة للطباعؤؤة
والنشر بؽداد.
لطؤؤؤؤؤؤامي يوسؤؤؤؤؤؤؾ نؤؤؤؤؤؤايؾ لطؤؤؤؤؤؤامي .ال :)0223إدارة الصؤؤؤؤؤؤفوؾ األسؤؤؤؤؤؤس
السيكولوةية دار الفكر للطباعة والنشر ط 0عمان األردن.
لطؤيط ؼسؤان يوسؤؾ ووخؤرون .ال :)0222طرائؤك التؤدريس العامؤة معالةؤؤة
تطبيمية معاصرة دار الاما ة للنشر والتوزيع ط 0عمان األردن.

.12

لنؤديل ياسؤؤين عبؤؤد الؤؤرحمن .ال :)0220التوصؤؤيات المتولعؤؤة والؽائبؤؤة لبحؤؤوث
ودراسؤؤات اللمؤؤال السؤؤنوآ العلمؤؤي التاسؤؤع للةمعيؤؤة السؤؤعودية للعلؤؤوم التربويؤؤة
والنفسية المنعمد ي رحاب ةامعة الملن سعود بالرياض.
محاسن دمحم علي الشي  .ال :)0224دراسة تمويمية لبرنامب النشؤاط المدرسؤي
بمؤؤدارس مرحلؤؤة األسؤؤاس الحكوميؤؤة محليؤؤة إلم درمؤؤان ماةسؤؤتير ؤؤي المنؤؤاهب
وطرق التدريس ؼير منشورة ةامعة الخرطوم كلية التربية.
دمحم ةاسؤؤؤم دمحم .ال :)0222سؤؤؤايكولوةية ا دارة التعليميؤؤؤة والمدرسؤؤؤة وو ؤؤؤاق
التطوير العام دار الاما ة للنشر ط 0عمان األردن.
دمحم منؤؤال محمؤؤود مسؤؤاعد .ال :)0222دراسؤؤة تمويميؤؤة للنشؤؤاط المدرسؤؤي ؤؤي
المدارس الحكومية من وة ة نور معلمؤي ومعلمؤات المرحلؤة الاانويؤة بمحليؤة
كؤؤرزآ إلم درمؤؤان رسؤؤالة ماةسؤؤتير ؼيؤؤر منشؤؤورة ةامعؤؤة الخرطؤؤوم كليؤؤة
التربية السودان.
مدكور علي إلحمد .ال :)0220منؤاهب التربيؤة إلسسؤ ا وتطبيمات ؤا دار التفكيؤر
العربي ط 0الماهرة.
مصؤؤطفه صؤؤوح عبؤؤد الحميؤؤد .ال :)0220ا دارة المدرسؤؤية ؤؤي ضؤؤول الفكؤؤر

.12
.13
.14
.12

.12
.22
.20

.20
.21
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ا دارآ المعاصر دار المري للنشر والتوزيع الماهرة.
 .22الممؤؤؤدادآ إلحمؤؤؤد دمحم ووخؤؤؤرون .ال :)0222بنيؤؤؤة ا عؤؤؤداد لمعلمؤؤؤي المرحلؤؤؤة
االبتدائيؤة موضؤؤوعات ا وإلسؤؤاليب تدريسؤ ا وتمؤويم تعلم ؤؤا دار المسؤؤيرة للنشؤؤر
والتوزيع ط 0عمان األردن.
 .23ملحؤؤم سؤؤامي دمحم .ال :)0220الميؤؤاس والتمؤؤويم ؤؤي التربيؤؤة وعلؤؤم الؤؤنفس دار
المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع ط 0عمان األردن.
 .24ـــــــــ .ال :)0223المياس والتمويم ي التربية وعلم النفس دار المسيرة للنشر
والتوزيع ط 1عمان األردن.
 .22ميخائيؤؤؤل إلمطؤؤؤانيوس .ال :)0223التمؤؤؤويم التربؤؤؤوآ الحؤؤؤديث طؤؤؤرابلس دار
ةامعة سب ا طرابلس.
 .22الؤؤنحووآ عبؤؤد الؤؤرحمن .ال :)0221إلصؤؤول التربيؤؤة ا سؤؤومية وإلسؤؤاليب ا ؤؤي
البيت والمدرسة والمةتمع ط 1دار الفكر للنشر والتوزيع دمشك.
 .22ال ؤؤؤادآ الفراةؤؤؤي ووخؤؤؤرون .ال :)0224األنشؤؤؤطة والم ؤؤؤارات التعليميؤؤؤة دار
الن ضة للنشر والتوزيع الماهرة.
 .32وزارة التربية .ال :)0222نحو رؤية مشتركة للتربية ي العراق بؽداد.
 .30يونس تحؤي ووخؤرون .ال :)0222المنؤاهب األسؤس المكونؤات التنويمؤات
التطوير ط 0دار الفكر للنشر والتوزيع
المصادر االةنبية :
1. Ebe,R.L.(1972) Essential of Education Measurement ,
NewJersy ,Prentice Hall Inc Englewood.Cliffs
2.youch.A.(1965)vill butTheBeginning,New yourkHou
ملحق ()1
بسم ميحرلا نمحرلا هللا
ةامعة بؽداد
كلية التربية /ابن رشد
لسم العلوم التربوية والنفسية
عزيزآ المعلم..
عزيزتي المعلمة..
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نضع بين يؤدين مةموعؤة مؤن العبؤارات التؤي تماؤل موالؤؾ موةؤودة إلو ؼيؤر
موةودة داخل مدرستن لوا يرةه منن ا ةابة عن ا بصورة دليمة بوضؤع عومؤة ال
 ) /إلمام االختيار المناسب وال تتؤرن إلآ عبؤارة دون إةابؤة علمؤا ً إن إةابتؤن تسؤاهم
ي البحث العلمي.
ماال :يوضح كيفية ا ةابة.
موةودة

الفمرة
يمؤؤيس النشؤؤاط المدرسؤؤي المسؤؤتويات
العملية العليا.

موةودة إله
حد ما
/

ؼير
موةودة

الباحاون
م .م .رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

م .د .خالد ةمال لاسم
م .م .منال دمحم إبراهيم

ت
.0
.0
.1
.2
.3
.4
.2
.2

الفمرات

موةودة

تلتؤؤؤؤزم وزارة التربيؤؤؤؤة بوضؤؤؤؤع خطؤؤؤؤة سؤؤؤؤنوية
للنشاط المدرسي.
تلتزم المدرسة بوضع خطة للنشاط المدرسي.
تشؤؤتمل الخطؤؤة علؤؤه إلهؤؤداؾ النشؤؤاط المدرسؤؤي
العامة.
توضع خطة متكاملة تشمل كل ةوانب النشؤاط
المدرسي.
تؤؤؤرتبط إلهؤؤؤداؾ النشؤؤؤاط المدرسؤؤؤي باألهؤؤؤداؾ
التعليمية للمرحلة الدراسية.
تراعي الخطة حاةات التوموة النفسية.
تبنه برامب النشاط المدرسي عله إلسس علمية
تحدد حاةات ورؼبات التوموة.
توضؤؤؤح خطؤؤؤة النشؤؤؤاط المدرسؤؤؤي ؤؤؤي ضؤؤؤول
ا مكانات البشرية للمدرسة.
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.2
.02
.00
.00
.01
.02
.03
.04
.02
.02
.02
.02
.00
.00
.01
.02
.03
.04
.02
.02
.02
.12
.10

تدنسؤؤؤؤك خطؤؤؤؤة النشؤؤؤؤاط المدرسؤؤؤؤي ؤؤؤؤي ضؤؤؤؤول
ا مكانات المادية للمدرسة.
يسؤؤؤؤاهم التوميؤؤؤؤو ؤؤؤؤي وضؤؤؤؤع خطؤؤؤؤة للنشؤؤؤؤاط
المدرسي.
يسؤاهم إلوليؤؤال األمؤؤور ؤؤي وضؤؤع خطؤؤة للنشؤؤاط
المدرسي.
توضؤؤح خطؤؤة متكاملؤؤة لوسؤؤائل تمؤؤويم النشؤؤاط
المدرسي.
نعمؤؤل علؤؤه وضؤؤع معلومؤؤات ةديؤؤدة للتومؤؤوة
وإارائ ا.
يتم ممارسة األنشطة داخل ؼر ة الصؾ.
يتم ممارسة األنشطة خارا ؼر ة الصؾ.
يتم عمل إلة زة من البيئة المحيطة.
إلنشؤؤؤؤؤطة خاصؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤالمرون الكؤؤؤؤؤريم والتربيؤؤؤؤؤة
ا سومية.
إلنشؤؤطة خاصؤؤة بالتربيؤؤة الفنيؤؤة التصؤؤميم إلعمؤؤال
يدوية).
إلنشطة خاصة بالتربية الرياضية.
إلنشطة خاصة باللؽة العربية.
إلنشطة التدبير المنزلي.
إلنشطة خاصة بالعلوم.
إلنشطة خاصة باللؽات األخرى.
إلنشؤؤؤؤطة خاصؤؤؤؤة بؤؤؤؤالفنون المسؤؤؤؤرح سؤؤؤؤينما
موسيمه).
إلنشطة تتعلؤك بؤالممررات الدراسؤية لكؤل صؤؾ
دراسي.
إلنشؤؤؤؤطة تمؤؤؤؤارس خؤؤؤؤارا المدرسؤؤؤؤة السؤؤؤؤفرات
علمية تر ي ية).
تعزز مبدإل المنا سة العلمية.
يمؤؤؤوم النشؤؤؤاط المدرسؤؤؤي علؤؤؤه إلسؤؤؤس تنويميؤؤؤة
معينة.
يسؤؤؤاعد النشؤؤؤاط المدرسؤؤؤي التومؤؤؤوة علؤؤؤه ؤؤؤم
المناهب الدراسية الممررة.
تمنح رصة للتوموة ي تنويم الحياة.
توةؤؤؤد محفؤؤؤزات معنويؤؤؤة وشؤؤؤ ادات تمديريؤؤؤة
لممارسة األنشطة المدرسية.
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.10
.11
.12
.13
.14
.12
.12
.12
.22
.20
.20
.21
.22
.23
.24
.22
.22
.22
.32
.30
.30

تؤؤؤؤزود األنشؤؤؤؤطة المسؤؤؤؤتخدمة ؤؤؤؤي المدرسؤؤؤؤة
سلوكيات إيةابية ترتبط بالحياة.
تحتؤؤوآ األنشؤؤطة المدرسؤؤية لعناصؤؤر التشؤؤويك
والةوب للتوموة.
تشؤؤؤؤؤةع األنشؤؤؤؤؤؤطة المدرسؤؤؤؤؤية روح ا بؤؤؤؤؤؤدام
واالبتكار لدى التوموة.
تسؤؤؤؤؤاعد األنشؤؤؤؤؤطة علؤؤؤؤؤه اكتشؤؤؤؤؤاؾ الميؤؤؤؤؤول
والمدرات لدى التوموة.
يوةؤؤؤؤد ولؤؤؤؤت مخصؤؤؤؤص لألنشؤؤؤؤطة المدرسؤؤؤؤية
بالنسبة للسنة الدراسية واليوم الدراسي.
يوةد إلبنية إلو مراكز خاصؤة ةؤرال األنشؤطة
المدرسية.
تدعؤؤؤدا األنشؤؤؤطة مؤؤؤن األسؤؤؤاليب الم مؤؤؤة لتؤؤؤدريب
التوموة ي إلولات راؼ م.
تمسؤؤؤؤم النسؤؤؤؤبة المئويؤؤؤؤؤة لألنشؤؤؤؤطة المدرسؤؤؤؤؤية
الالصفية والوصفية) بالتساوآ.
تنسةم مع مواعيد الةدول األسبوعي.
تستخدم إلساليب منوعة ي التمويم.
يتصؾ بالشمولية والدلة.
يسعه باتةاد تحميك األهداؾ السلوكية
يتناسب مع طبيعة المادة الدراسية.
تسؤؤؤؤؤاهم إدارة المدرسؤؤؤؤؤة ؤؤؤؤؤي تمؤؤؤؤؤويم النشؤؤؤؤؤاط
المدرسي.
يساهم المشر ون التربويون ي تمويم األنشؤطة
المدرسية.
يسؤؤتخدم إلنؤؤوام التمؤؤويم الالتكؤؤويني التةميعؤؤي
الختامي).
يشارن التوموة ي تمويم إلنشطت م واتياً.
تتصؤؤؤؤؤؤؾ العمليؤؤؤؤؤؤة التمويميؤؤؤؤؤؤة بالموضؤؤؤؤؤؤوعية
والابات.
يسؤؤؤؤتخدم سؤؤؤؤةل النشؤؤؤؤاط المدرسؤؤؤؤي لمتابعؤؤؤؤة
التوموة
تراعؤؤي العمليؤؤة التمويميؤؤة الفؤؤروق الفرديؤؤة بؤؤين
التوموة.
تتبع نتائب التمويم المنطك العلمي ي التفسير.
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