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 هشكلت البحث

 :تمحورت مشكلة الدراسة فً السؤال الرئٌس اآلتً
ما معٌمات المشاركة فً األنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة لدى طالبات الصف العاشر األساسً بمدرسة 

 طٌبة الثانوٌة للبنات ؟

 :وانبثك من السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة اآلتٌة
ما أكثر مجاالت ممٌاس معٌمات المشاركة فً األنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة لدى طالبات الصف  -1

 العاشر بمدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات شٌوعاً؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً معٌمات المشاركة باألنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة لدى  -2

 ؟(المستوى الدراسً)طالبات الصف العاشر األساسً بمدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات؛ تبعاً لمتغٌر 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً معٌمات المشاركة باألنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة لدى  -3 

 ؟(تعلٌم الوالدٌن)طالبات الصف العاشر األساسً بمدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات؛ تبعاً لمتغٌر 
ما سبل التغلب على معٌمات المشاركة فً األنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة لدى طالبات الصف  -4

 العاشر األساسً؟
 

 م2018 – 2017للعام الدراسي 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )



 
 
 

 :أهداف البحث
التعرف إلى معٌمات األنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة من وجهة نظر عٌنة البحث من طالبات الصف  -1

 .العاشر األساسً بمدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات
التعرف إلى أكثر معٌمات المشاركة فً األنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة شٌوعاً لدى طالبات الصف   -2

 .العاشر األساسً بمدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات
 :اظهار أهم معٌمات المشاركة باألنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة المرتبطة بالمجاالت التالٌة -3

النواحً الدراسٌة للطالبات، النواحً الشخصٌة للطالبات، النواحً المرتبطة بمعلمً المدرسة، النواحً 
 .المرتبطة باإلدارة المدرسٌة، النواحً المرتبطة باإلمكانات المادٌة، النواحً المرتبطة باألسرة والمجتمع

على درجة معٌمات المشاركة باألنشطة ( المعدل الدراسً، تعلٌم الوالدٌن)الكشف عن أثر كل من  -4
 .الطالبٌة غٌر الصفٌة لدى طالبات الصف العاشر األساسً بمدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات

تمدٌم السبل الممترحة التً لد تساهم فً التغلب على معٌمات المشاركة فً األنشطة الطالبٌة لدى طالبات  -5
 .العاشر األساسً بمدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات

 

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هشروع نشر ثقافت البحث العلوي يف التعلين العام 



 
 

 :أهويت البحث
 :تكمن أهمٌة البحث فً أهمٌة الموضوع الذي ٌتناوله، حٌث تتمثل أهمٌته النظرٌة فٌما ٌأتً

الجسمٌة، والعملٌة، : انطاللاً من أهمٌة األنشطة الطالبٌة للطلبة ألنها تهتم بجمٌع الجوانب-1

 واالجتماعٌة، واالنفعالٌة، كما أن لها أهمٌة كبٌرة لكونها تنسجم مع أهداف التعلم،

 كما تكمن أهمٌة البحث فً تناوله للمعٌمات التً تؤدي إلى عدم المشاركة فً األنشطة الطالبٌة-2 
 .كذلن تتمثل أهمٌة البحث فً للة الدراسات التً تناولت معٌمات المشاركة فً األنشطة الطالبٌة-3

 وتتمثل األهمٌة التطبٌمٌة
فً النتائج التً لد تسفر عنه، وٌمكن أن توظف فً تعزٌز، ودعم األنشطة الطالبٌة للطالبات، إضافة  -1

إلى تذلٌل العمبات، والحد من اإلشكالٌات، وتمدٌم السبل الممترحة التً لد تلفت نظر المسئولٌن، ومتخذي 

المرار فً دائرة األنشطة الطالبٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم العام الفلسطٌنٌة، وإدارات المدارس إلى 

المشكالت، والعمبات التً تواجه تنفٌذ األنشطة الطالبٌة فً مدارس التعلٌم العام، ودفعهم إلى توجٌه 
 .خطط األنشطة التوجٌه السلٌم الذي ٌنسجم مع والع المدارس فً محافظات غزة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :هصطلحاث البحث
 :المعيقات

 (935: م 2009الفٌروزآبادي،)وهو الحبس والصرف والتثبٌط ( العَْوق  )فً اللغة من  :لغة  
ا أمور ذاتٌة فً األمر وتخص العمل ومتطلباته، وتجعل منه أمراً : "بأنها( 45: 1987الغامدي )ٌعرفها : اصطالح 

 "غٌر ٌسٌر، أو لعلها تملل من ٌسره وسهولته وعفوٌة تنفٌذه
كل ما ٌحول بٌن النشاط الطالبً غٌر الصفً لدى طلبة الصف : ومن ثم ٌمكن تعرٌف المعٌمات اجرائٌاً بأنها

 .العاشر وبٌن تنفٌذه وتحمٌك أهدافه، فٌما ٌتعلك بمحاور البحث
 :النشاط الطالبي

 ( 694: 2009الفٌروزآبادي،)سمع نشاطاً، وناشط طابت نفسه للعمل ( نَِشطَ )النشاط فً اللغة من : لغة  
ا بأنه النشاط الذي ٌمارسه المتعلمون خارج الصف، ضمن خطة المدرسة، ( 45: 1994رشوان، )ٌعرفه : اصطالح 

 .وٌشرف علٌه المعلمون، وله أهداف محددة
هو جمٌع برامج األنشطة الطالبٌة التً تنفذ مع الطلبة وال تندرج : ويمكن تعريف النشاط الطالبي إجرائيا  بأنه

ضمن أنشطة الحصص الدراسٌة، وٌخطط لها من لبل اإلدارة العامة لألنشطة الطالبٌة بوزارة التربٌة والتعلٌم 

النشاط الثمافً، النشاط االجتماعً، : وادارات المدارس، وٌشرف علٌها المعلمون، وتتضمن المجاالت التالٌة

النشاط الرٌاضً، النشاط الكشفً النشاط الفنً، البرلمان الطالبً وٌسعى لتحمٌك أهداف تربوٌة تساهم  فً بناء 

 .شخصٌة الطالب من جمٌع الجوانب

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :الدراساث السابقت
 :الدراسات العربية

".  واقع ممارسة النشاط المدرسي في مرحلة التعليم األساسي الدنيا في محافظة رفح: "العنوان  (2000برهوم،)دراسة 

وكانت عٌنة . وهدفت هذه الدراسة الى معرفة والع ممارسة النشاط المدرسً فً مرحلة التعلٌم األساسً فً محافظة رفح

معلماً و معلمة، ( مئة وخمسة وستون)الدراسة من جمٌع معلمً ومعلمات التعلٌم األساسً فً محافظة رفح والبالغ عددهم

زٌادة : وكشفت نتائج الدراسة عن وجود معولات لممارسة النشاط المدرسً فً مرحلة التعلٌم األساسً، ومن أبرزها

النصاب التدرٌسً للمعلم وكثرة األعمال الكتابٌة والصفٌة الملماة على عاتمه باإلضافة إلى كثرة أعداد التالمٌذ فً الفصول 

وللة التجهٌزات المادٌة الخاصة بممارسة النشاط المدرسً، وعدم وجود األماكن المتخصصة وعدم وجود مٌزانٌات خاصة 
 .بالنشاط
دراسة ميدانية في مدينة : تنظيم النشاط غير الصفي وإدارته في المرحلة االبتدائية: "العنوان (ه1422الحمدان، )دراسة 

للة : أن من أكثر معولات النشاط غٌر الصفً هً: ومن أبرز النتائج. معلمة( أربعمئة وثمان) وبلغ حجم العٌنة " الرياض

 .  اإلمكانٌات والمخصصات المالٌة، وازدحام جداول المعلمات بالحصص الدراسٌة
(  مئة وعشرون)وبلغت عٌنة الدراسة " معوقات النشاط غير الصفي بالمرحلة الثانوية: "العنوان( 2004العريني،)دراسة 

وهم جمٌع المعلمٌن المشرفٌن على األنشطة غٌر الصفٌة فً مدارس الدمام الحكومٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة، ومن أبرز 

لصور معرفة الطالب بأهداف النشاط غٌر الصفً، وعدم إتاحة الفرصة للطالب : المعولات التً كشفت عنها نتائج الدراسة 

فً اختٌار النشاط الذي ٌحبه، ومعارضة بعض أولٌاء األمور، وتكلٌف الطالب برسوم مالٌة  ممابل اشتراكه فً بعض 

 .األنشطة، وعدم كفاٌة الولت المخصص للنشاط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :هنهجيت البحث
                             استخدمت الباحثات فً هذا البحث المنهج الوصفً

Descriptive Methodology ؛ ألنه ٌناسب أهداف البحث وفروضه، وهو

دراسة الظاهرة كما توجد فً الوالع، وتهتم بوصفها وصفاً دلٌماً، وتعبر عنها "

تعبٌراً كٌفٌاً أو كمٌاً؛ فالتعبٌر الكٌفً ٌصف لنا الظاهرة، وٌبٌن خصائصها، 

بٌنما التعبٌر الكمً ٌعطٌنا وصفاً رلمٌاً لممدار الظاهرة، أو حجمها، ودرجات 

 "  ارتباطها مع الظواهر األخرى
 (.219: 1993عبٌدات وعدس وعبد الحك، )
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :الدراسات األجنبية

 .  المشاركة في األنشطة غير المنهجية وتسوية المراهقين:  العنوان( Darling,2004) دراسة

وتعرض هذه الدراسة مدى العاللة  بٌن المشاركة باألنشطة الطالبٌة غٌر المنهجٌة  مع السمات 

الشخصٌة للطالبات فً مرحلة المراهمة مثل االنطواء والخجل والممدرة على تنظٌم عاللات 

اجتماعٌة وكذلن تفحص الدراسة دور ضغوطات الحٌاة المدرسٌة والولت المستغرق فً األنشطة 
 .الطالبٌة غٌر المنهجٌة 

 ".تأثير األنشطة غير الصفية على الطلبة: "العنوان (Wilson,2009)دراسة 
كشفت الدراسة عن وجود العدٌد من المشاكل التً تملل من فرصة مشاركة الطلبة فً األنشطة غٌر 

ضغط المنهاج ،والتكلفة :  المنهجٌة فً بعض المدارس التابعة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ومنها

المادٌة لألنشطة غٌر الصفٌة التً ال تسطٌع بعض العائالت على تغطٌتها وخصوصاً المشاركة 

بالنشاط ممابل الدفع المالً، ومن العمبات أٌضاً كثرة عدد األنشطة والتً  تعمل على تشتت الطلبة، 

وعدم التوازن ما بٌن أهداف األنشطة غٌر المنهجٌة مع أهداف المنهاج ٌخلك جو من الفتور وعدم 
 .االٌجابٌة 

 



 
 

 :حدود البحث 
 2018-2017الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً  :حدود الزمان
محافظة -مدٌرٌة شرق خانٌونس-مدرسة طٌبة الثانوٌة للبنات :حدود المكان

 .خانٌونس
جمٌع برامج األنشطة الطالبٌة  غٌر الصفٌة المعتمدة من  :حدود الموضوع

وزارة التربٌة والتعلٌم العالً بفلسطٌن والتً تندرج ضمن خطة األنشطة 

الطالبٌة لدائرة االدارة العامة للنشاط الطالبً بوزارة التربٌة والتعلٌم أو 

بالشراكة مع المجتمع المحلً والتً تنفذ فً مدارس التعلٌم العام وتشمل جمٌع 

برامج األنشطة الدٌنٌة والثمافٌة واالجتماعٌة والفنٌة والعلمٌة والكشفٌة 
 .والرٌاضٌة والبرلمان الطالبً

 



 
 

 :جمتوع و عينت  البحث 
 :  أوال  مجتمع البحث

شمل المجتمع  األصلً للبحث جمٌع طالبات الصف العاشر األساسً بمدرسة طٌبة 

وعددهن أربعمئة وسبعون طالبةً، ، التابعة لمدٌرٌة شرق خانٌونس، الثانوٌة للبنات

موزعات على عشر شعب دراسٌة من العاشر األساسً شعبة رلم واحد إلى العاشر 
 .األساسً شعبة رلم عشرة

 :ثانيا  عينة البحث
تكونت عٌنة هذا البحث الفعلٌة من مئتٌن و خمس وثالثون  طالبة بوالع خمسة 

فصول دراسٌة تم اختٌارهن بطرٌمة المرعة، وتم إجراء مسح شامل لجمٌع أفراد 

العٌنة بتوزٌع مئتٌن وخمس وثالثٌن استبانة واستبعد ت الباحثات  منها سبع عشرة 

استبانة، وذلن لعدم تعبئتها التعبئة الصحٌحة، وبمٌت منها مئتان وثمانً عشرة استبانة 
 .مثلت المجتمع المدروس بنسبة سبع وأربعٌن بالمئة

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :أدواث البحث 
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثات بإعداد أداة الدراسة وهي استبانة موجهة  

الى عينة الدراسة وتكونت من سبع وخمسين فقرة توزعت عمى ستة مجاالت 
المعيقات المتعمقة بالنواحي الدراسية لمطالبات، المعيقات المتعمقة بالنواحي :  هي

الشخصية لمطالبات، المعيقات  المرتبطة بمعممي المدرسة المعيقات المرتبطة 
باإلدارة المدرسية المعيقات المرتبطة باإلمكانات المتاحة لمنشاط المعيقات 
المرتبطة باألسرة والمجتمع وقد تم صياغة األسئمة والفقرات ذات العالقة 

بتساؤالت البحث وأهدافه صياغة واضحة بحيث يمكن فهم محتواها روعي في 
 .صياغة الفقرات أن تكون اإلجابة مغمقة

وتم عرض فقرات األداة عمى مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجال 
االختصاص بمديرية شرق خانيونس وتم اسداء بعض الممحوظات الجيدة التي 

 .تم األخذ بها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :نتائج البحث 
 .بناًء على المعالجات اإلحصائٌة التً أجرٌت على ما تم جمعه وتحلٌله من بٌانات، من خالل أدوات الدراسة

أظهرت نتائج البحث أن أكثر مجاالت ممٌاس معٌمات المشاركة باألنشطة الطالبٌة غٌر الصفٌة لدى طالبات 
كما بينت النتائج ، %( 86.33)المجال  المتعلك بمعلمً المدرسة، ووزنه النسبً : العاشر األساسً شٌوعاً هو

أنو توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال المعيقات المتعلقة باإلمكانات المتاحة للنشاط  بين كل من 
الطالبات  ذوات المعدل الدراسي المرتفع والمتوسط لصالح المتوسط وكشفت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروق ذات 
داللة احصائية في مجاالت مقياس معيقات المشاركة األنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر 

 ".تعليم الوالدين"بمدرسة طيبة الثانوية للبنات تبعًا لمتغير 
 :وأوضحت نتائج البحث أن أىم السبل المقترحة للتغلب على ىذه المعيقات تتمحور في النقاط التالية

 .تخصيص حصة  لألنشطة الطالبية غير الصفية في الجدول المدرسي -1
 .اعداد رواد أنشطة مدربين ومتخصصين في تنفيذ وتطوير األنشطة -2
 .تخصيص ميزانية لألنشطة الطالبية وتوفير مرافق خاصة ليا -3
 .التخطيط والتنظيم الجيد والفعال لبرامج األنشطة الطالبية من قبل المسئولين -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :تىصياث البحث 
 
 تخصيص حصة لألنشطة الطالبية في جدول الحصص األسبوعي -1

 .بمعدل حصة واحدة كحد أقصى في األسبوع
 .اسناد األنشطة الطالبية للمعلمين المتخصصين والمتمكنين من إدارتها -2
 .تنظيم أنشطة طالبية تنسجم مع المرحلة العمرية واحتياجاتها -3
 .توفير المرافق واألدوات الالزمة للممارسة األنشطة الطالبية -4
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