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 هداءإلا

 لىإدي أحرف هذا البحث نه

 لى وطننا الغالي فلسطين وعاصمتها القدس الشريفإ

 لى مدرسة طيبة الثانوية للبناتإلى نبض القلب والقلم إلى بيتنا الثاني إ

 معلماتنا الفضلياتلى معلمينا األفاضل و إ

 لى كل العاملين المخلصين في ميدان التربية والتعليمإ

 افة البحث العلمي بوزارة التربية والتعليم العاليلى القائمين على مشروع نشر ثقإ

 لى كل من يبحث عن المعرفة بين ثنايا هذا البحثإ

 نهدي هذا الجهد المتواضع

 احتراما  

 وتقديرا  

 ووفاء  
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 شكر وتقدير
ْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنعَ 

يَِّتي نِّي ِإَلْيكَ  تُْبتُ  ِإنِّي َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ  (15)األحقاف: اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  َواِ 
الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات، حمدًا كثيرًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجالل 

انه، والصالة والسالم على خير البرية سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وجهه وعظيم سلط
 وعلى آله وصحبه الطيبين األطهار وبعد،،،

الذي  حانه وتعالىبداية يسعدنا ويطيب لنا في هذا المقام الجليل أن نشكر اهلل سب
 لسداد.أعاننا على إنجاز هذا الجهد المتواضع، فهو الذي بيده العون، ومنه التوفيق، وا

ومن باب إرجاع الفضل ألهله نقدم أسمى بطاقات الشكر والتقدير الى األساتذة قادة مشروع 
نشر ثقافة البحث العلمي في مدارس التعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي من مجلس 

 البحث العلمي واللجنة القائمة على هذا المشروع.
لجنة البحث العلمي بمديرية شرق  عضا ألكما يشرفنا أن نتقدم بالشكر والتقدير 

ورئيس قسم  ،خانيونس، وهما: رئيس قسم االدارات التربوية بالمديرية الدكتور أكرم الحجوج
 عضو فريق لجنة البحث العلمي ستاذ رمزي شقفةألوا التدريب بالمديرية األستاذ محمد شبير،

فترة اعداد  هم ومتابعتهم علينا طيلةوإلشراف من المالحظات والتوجيهات السديدة لنا دموهلما ق
 البحث فجزاهم اهلل خير الجزا .

، مين في مديرية شرق خانيونسكالمح نقدم الشكر الموصول ألولئك األساتذةكذلك 
 فلهم منا كل التقدير واالحترام.

وال يفوتنا أن نتقدم بفيض من الحب، وخالص الشكر واالمتنان من مديرة مدرستنا 
 و حمد حفظها اهلل فكانت دومًا مشجعة وداعمة لنا فلها منا كل التقدير والمحبة.األستاذة رشا أب

للغة العربية بالمدرسة وال ننسى في هذه العجالة تقديم الشكر واالمتنان من معلمات ا
 .حث لغويًا فلهن منا كل االحترام ودوًما لرسالة العلم حملتهافي مراجعة الب على جهودهن

 ر لكل من مد يد العون لنا ونقول للجميع،وأخيرًا نتقدم بالشك
 لوكنا نعرف غير الشكر منزلًة          أوفى من الشكر بالثمن
 ألسديناها لكم من القلب                 معطرًة بالورد والريحان

وختامًا نسأل اهلل العلي القدير أن يجعل ما قدمناه من جهد خالصًا لوجهه الكريم، 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى اهلل على سيدنا 

 فريق البحث
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 ملخص البحث

معيقات المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر األساسي 
 بمدرسة طيبة الثانوية للبنات وسبل التغلب عليها.

 للبنات.إعداد فريق البحث العلمي بمدرسة طيبة الثانوية 

ت المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية لدى هدف هذا البحث التعرف على معيقا
 ،طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة طيبة الثانوية للبنات من وجهة نظر الطالبات

ظهار أثر متغيرات المعدل الدراسي وتعليم الوالدين في متوسطات تقديرات الطالبات ا  و 
عض السبل للتغلب على هذه لمعيقات المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية ثم اقتراح ب

 لمال متهالمعيقات، وقد استخدمت الباحثات في هذا البحث المنهج الوصفي "التحليلي" 
لطبيعة هذا البحث، وقد تكون مجتمع البحث من جميع طالبات الصف العاشر األساسي 

ن أربعمئة وعدده، بمدرسة طيبة الثانوية للبنات التابعة لمديرية شرق محافظة خانيونس
طالبًة، موزعات على عشر شعب دراسية من العاشر األساسي شعبة رقم واحد إلى  سبعونو 

 العاشر األساسي شعبة رقم عشرة.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثات بإعداد أداة الدراسة وهي استبانة موجهة الى عينة 
المتعلقة  المعيقات مجاالت هي: سبع وخمسين فقرة توزعت على ستةتكونت من الدراسة و 

احي الشخصية للطالبات، المعيقات بالنواحي الدراسية للطالبات، المعيقات المتعلقة بالنو 
المرتبطة بمعلمي المدرسة المعيقات المرتبطة باإلدارة المدرسية المعيقات المرتبطة 
باإلمكانات المتاحة للنشاط المعيقات المرتبطة باألسرة والمجتمع، وقد قامت الباحثات 

 "حصائيةإلالرزم ا"عانة ببرنامج باالست
  (spss لتحليل استجابات أفراد العينة، واستخراج المتوسطات الحسابية )

 واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية.
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بية أكثر مجاالت مقياس معيقات المشاركة باألنشطة الطالأن  وقد أظهرت نتائج الدراسة

غير الصفية لدى طالبات العاشر األساسي شيوعًا هو: المجال المتعلق بمعلمي 

 أنه توجد فروق كما أظهرت نتائج البحث (، % 86.33المدرسة، ووزنه النسبي )

األنشطة الطالبية غير في مشاركة المعيقات  حصائية في مجاالت مقياسإات داللة ذ
 طيبة الثانوية للبنات.ى طالبات الصف العاشر بمدرسة الصفية لد

في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجالي تبعًا لمتغير المعدل الدراسي، 
 المعلمين، واالسرة والمجتمع.

حصائية في مجاالت مقياس معيقات إأنه ال توجد فروق ذات داللة كما أظهرت النتائج 
لعاشر بمدرسة طيبة الثانوية المشاركة األنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف ا

 "تعليم الوالدين".  تبعًا لمتغيرللبنات 

حصائية في مجال المعيقات المتعلقة باإلدارة إفروق ذات داللة  وبينت نتائج البحث وجود 
المدرسية بين كل من الطالبات  ذوات المعدل الدراسي المتوسط والمنخفض لصالح 

حصائية في مجال المعيقات المتعلقة بالنواحي إتوجد فروق ذات داللة  بينماالمتوسط، 
الشخصية بين كل من الطالبات  ذوات المعدل الدراسي المرتفع والمنخفض لصالح المرتفع، 

حصائية في مجال المعيقات المتعلقة باإلمكانات المتاحة إتوجد فروق ذات داللة  في حين 
و فع والمتوسط لصالح المتوسط، للنشاط  بين كل من الطالبات  ذوات المعدل الدراسي المرت

 .حصائية في مجال المعيقات المتعلقة بالنواحي الدراسيةإال  توجد فروق ذات داللة 

فقد أظهرت  الطالبيةمعيقات المشاركة في األنشطة تغلب على لل المقترحة سبلأما بالنسبة لل
، واالنحرافات الحسابيةمتوسطات ل التوصل ما تم التوصل اليه من من خال نتائج الدراسة

، واألوزان النسبية، لمقياس معيقات المشاركة في األنشطة الطالبية غير الصفية المعيارية
 .اسي بمدرسة طيبة الثانوية للبناتلدى طالبات الصف العاشر األس
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 أن أهم السبل المقترحة للتغلب على هذه المعيقات تتمحور في النقاط التالية:

 غير الصفية في الجدول المدرسي. لألنشطة الطالبيةتخصيص حصة  -1
 اعداد رواد أنشطة مدربين ومتخصصين في تنفيذ وتطوير األنشطة.- -2
 تخفيض النصاب التدريسي واألعمال الملقاة على عاتق رائد النشاط.  -3
 الطالبية.في خدمة األنشطة تسخير اإلعالم التربوي  -4
 تخصيص ميزانية لألنشطة الطالبية وتوفير مرافق خاصة لها. -5
 ديم التعزيز والتقويم المناسب للطلبة والمعلمين المبادرين باألنشطة الطالبية.تق -6
 التخطيط والتنظيم الجيد والفعال لبرامج األنشطة الطالبية من قبل المسئولين. -7
كي  للعمل على المشاركة في األنشطة الطالبية ودعمها توجيه المجتمع المحلي -8

 تحقق أهدافها التربوية.
 الى أن يكن أكثر ايجابية نحو أنفسهن وأكثر ثقة بأدائهنرشاد الطالبات إ -9
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 الفصل األول

 اإلطار العام للبحث

 المقدمة:

التي نالت اهتمام شعوب العالم بمختلف  تعد األنشطة الطالبية من المواضيع
لعمرية؛ وذلك للمتعة والتسلية والفائدة التي تتصف بها، ولم تكن األنشطة المستويات ا

الطالبية وليدة اللحظة، بل أنها اقترنت بالتعليم منذ بدأ وهناك شواهد على اهتمام اإلغريق 
والرومان قديما بتلك األنشطة بما فيها األنشطة التمثيلية والموسيقية كما اشتهر اليونانيون 

المختلفة من خطابة وتمثيل ومناظرات لصقل شخصية الطالب وسلوكه بالشكل بألوان النشاط 
 (2016،الناشئة)شلشالمطلوب مما يدل على أهميتها البالغة في تنمية 

سالمي بنواحي األنشطة المتعددة و دعا اإلسالم إلى ممارسة إلكما اهتم ديننا ا
 عليه وسلم صارع ركانة  األنشطة المفيدة، ومما يدل على ذلك أن النبي محمد صلى اهلل

ه  1393، فصرعه النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود)األزدي
(، كما أقام النبي صلى اهلل عليه وسلم سباقًا للخيل، فقد جا  في صحيح البخاري، عن 341:

بين الخيِل التي قد ُأضِمَرْت،  ساَبَق رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم“عبد اهلل بن عمر أنه قال: 
فُقْلُت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستُة  –فأرَسَلها من الَحفياِ ، وكان أَمُدها ثَِنيََّة الَوداِع 

وساَبَق بين الخيِل التي لم ُتضَمْر، فأرَسَلها من ثَِنيَِّة الَوداِع، وكان أَمُدها  – أمياٍل أو سبعة  
وكان ابُن ُعَمَر ممن ساَبَق  –: فكم بين ذلك؟ قال: ِميل  أو نحُوه ُقْلتُ  –مسجَد بني ُزَريٍق 

( ورغب النبي محمد صلى 490 ه: 1409،)األلبانياأللباني رواه أبو داوود وصححه  .”فيها
إليها، لما فيها من تقوية  الصحابة يوجه وكاناهلل عليه وسلم بممارسة الرياضة المفيدة 

"المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن  قال:لألجساد والمحافظة على سالمتها. 
  (164ه: 1416" )النووي،الضعيف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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ومن هذا نستنتج عظمة ديننا االسالمي حيث يرسخ الفائدة في الترويح واألنشطة 
 م.وينمي العقل والجس

وفي ظل التقدم والتطور المستمر في عصرنا الحالي، يلعب النشاط الطالبي دورًا 
بارزًا في اثرا  خبرات المتعلم المتنوعة وتعديل سلوكه، حيث يحقق بذلك التنمية المطلوبة في 

جميع جوانب شخصيته؛ مما يجعله قادرًا على القيام بدوٍر فعاٍل في جميع مجاالت 
ويعد قطاع الطالبات بصفة عامة ثروة ألي مجتمع من  (،239 :2001الحياة)البوهي،

المجتمعات اذ أحسن استغالله، حيث إنهن يمثلن أهم قطاعات المجتمع الى جانب كونهن 
شريحة اجتماعية تشغل وضعًا مميزًا في بنية المجتمع، فهن يمثلن شريحة خاصة وهامة 

عند ممارستهن ألدوارهن التي ينبغي أن داخل المجتمع تؤهلهن ألن يكّن إحدى القوى الفعالة 
عدادهن  يتمرسن على أدائها. لذلك يجب العناية واالهتمام بهذه الفئة من الطالبات وتربيتهن وا 

جيدًا وبصورة متكاملة حتى يكتمل نضجهن ويمكن استغالل طاقاتهن فيما بعد لصالح 
 (3: 2005أحمد،)المجتمع 

غير الصفية اال أن هناك العديد من  وعلى الرغم من أهمية األنشطة الطالبية
المعيقات التي تعترض تنفيذها، مما يضعف من فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة، وهذا 

ما أظهرته نتائج بعض الدراسات التي أجريت محليًا وعربيًا، وعالميًا في مجال األنشطة 
واالدارة المدرسية والمعلم الطالبية، وجميعها أشارت الى وجود معيقات  تتعلق بالطالب نفسة 

قات التي يمكانات وأوليا  األمور والمجتمع المحلي، وال شك أن معرفة المعإلوالمرافق وا
تحول دون تحقيق األنشطة الطالبية غير الصفية بشكل دقيق أمر  بالغ األهمية، لذا دعت 

ستهدفة لتفاديها ى هذه المعيقات، من وجهة نظر الفئة المالى تقصّ  باحثاتالحاجة من قبل ال
 وتذليلها، بما يضمن تحقيق الفائدة على الطلبة والمجتمع بشكل عام.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
 تمحورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

العاشر لدى طالبات الصف  غير الصفية ما معيقات المشاركة في األنشطة الطالبية
 ؟نات بة الثانوية للببمدرسة طياألساسي 

 وانبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 غير الصفية المشاركة في األنشطة الطالبية أكثر مجاالت مقياس معيقات ما -1

 ؟شيوعاً بة الثانوية للبنات لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة طي
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات المشاركة في األنشطة  -2

بة بمدرسة طي األساسي لدى طالبات الصف العاشر لصفيةغير ا الطالبية
 (؟المستوى الدراسي)؛ تبعًا لمتغير الثانوية للبنات 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات المشاركة في األنشطة  -3
بة بمدرسة طي األساسي لدى طالبات الصف العاشر غير الصفية الطالبية

 ليم الوالدين(؟)تع؛ تبعًا لمتغير الثانوية للبنات

 لدىغير الصفية  المشاركة في األنشطة الطالبية ما سبل التغلب على معيقات -4
 ؟األساسي طالبات الصف العاشر

 أهداف الدراسة:
من وجهة نظر عينة  التعرف على معيقات األنشطة الطالبية غير الصفية -1

 من طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة طيبة الثانوية للبنات. البحث
لتعرف على أكثر معيقات المشاركة في األنشطة الطالبية غير الصفية شيوعًا لدى ا-2

 طالبات العاشر في مدرسة طيبة الثانوية للبنات.

اظهار أهم معيقات المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية المرتبطة  -3
النواحي الدراسية للطالبات، النواحي الشخصية  (بالمجاالت التالية 

لنواحي المرتبطة بمعلمي المدرسة، النواحي المرتبطة باإلدارة للطالبات، ا
المدرسية النواحي المرتبطة باإلمكانات المادية، النواحي المرتبطة باألسرة 

 والمجتمع(.
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الكشف عن أثر كل من )المعدل الدراسي، تعليم الوالدين( على درجة معيقات -4
ات الصف العاشر األساسي المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالب

 .بمدرسة طيبة الثانوية للبنات

تقديم السبل المقترحة التي قد تساهم في التغلب على معيقات المشاركة  -5
في األنشطة الطالبية لدى طالبات العاشر األساسي بمدرسة طيبة الثانوية 

 للبنات.
 :أهمية البحث

تتمثل أهميته النظرية،  ضوع الذي يتناوله، حيثو تكمن أهمية البحث في أهمية الم
 والتطبيقية، فيما يأتي:

 :فمن حيث األهمية النظرية، تكمن أهمية البحث
جميع الجوانب: بمن أهمية األنشطة الطالبية للطلبة ألنها تهتم انطالقًا -1

 لكونها تنسجم معكما أن لها أهمية كبيرة  ،الجسمية، والعقلية، واالجتماعية، واالنفعالية
أهدافها: الدينية، والتربوية، والتعليمية، تحقيق وتساعد المدرسة في  ،أهداف التعلم
 .واالجتماعية
التي تؤدي إلى عدم المشاركة في  معيقاتللتكمن أهمية البحث في تناوله  كما-2

والتي تعمل على عرقلة األنشطة الطالبية، إضافة إلى اإلقبال القليل  األنشطة الطالبية
 ا.عليها، وعدم المشاركة فيه

أهمية البحث في قلة الدراسات التي تناولت معيقات المشاركة في  تمثلت كذلك-3
 .محليًا، وعربياً  األنشطة الطالبية بمدارس التعليم العام في األوساط التربوية

 فتكمن أهمية البحث:أما من حيث األهمية التطبيقية 
األنشطة في النتائج التي قد تسفر عنه، ويمكن أن توظف في تعزيز، ودعم  -1

الطالبية للطالبات، إضافة إلى تذليل العقبات، والحد من اإلشكاليات، 
نظر  تقديم السبل المقترحة التي قد تلفت عن طريق تالفي الخللو 

 ومتخذي القرار في دائرة األنشطة الطالبية بوزارة التربية والتعليم ،المسئولين
دارات المدارس العقبات التي تواجه و  ،المشكالت إلى العام الفلسطينية، وا 
توجيه خطط  إلى التعليم العام، ودفعهم تنفيذ األنشطة الطالبية في مدارس

 غزة. محافظاتمدارس في الاألنشطة التوجيه السليم الذي ينسجم مع واقع 
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والباحثين  ،أهمية البحث في أنها تساعد طلبة الدراسات العلياكما تبرز  -2
على تطوير المهارات الحياتية لطالبية األنـشطة االتربويين على دراسة تأثير 

 لدى المتعلمين، واالستفادة منها في إثرا  مفردات المباحث الدراسية.
 حدود البحث:

 2018-2017الفصل الثاني من العام الدراسي  حدود الزمان:
 محافظة خانيونس.-مديرية شرق خانيونس-مدرسة طيبة الثانوية للبنات حدود المكان:

رامج األنشطة الطالبية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين ب حدود الموضوع:
والتي تندرج ضمن خطة األنشطة الطالبية لدائرة االدارة العامة للنشاط النشاط الطالبي بوزارة 

التربية والتعليم والتي تنفذ في مدارس التعليم العام وتشمل جميع برامج األنشطة الدينية 
 الجتماعية والفنية والعلمية والكشفية والرياضية والبرلمان الطالبي.والثقافية وا

 :مصطلحات الدراسة
 المعيقات:

 (935: م 2009)الفيروزآبادي،ْوُق( وهو الحبس والصرف والتثبيط في اللغة من )العَ  :لغة  
( بأنها: "أمور ذاتية في األمر وتخص العمل 45: 1987يعرفها )الغامدي : ااصطالح  
 ته، وتجعل منه أمرًا غير يسير، أو لعلها تقلل من يسره وسهولته وعفوية تنفيذه"ومتطلبا

ومن ثم يمكن تعريف المعيقات اجرائيًا بأنها: كل ما يحول بين النشاط الطالبي غير الصفي 
 لدى طلبة الصف العاشر وبين تنفيذه وتحقيق أهدافه، فيما يتعلق بمحاور البحث.

 :النشاط الطالبي
للعمل  وناشط طابت نفسه( سمع نشاطًا، اللغة من )َنِشطَ شاط في الن: لغة  
 (694: 2009الفيروزآبادي،)

( بأنه النشاط الذي يمارسه المتعلمون خارج الصف، 45: 1994يعرفه )رشوان، : ااصطالح  
 ضمن خطة المدرسة، ويشرف عليه المعلمون، وله أهداف محددة.

نه: هو جميع برامج األنشطة الطالبية التي تنفذ مع ويمكن تعريف النشاط الطالبي إجرائيًا بأ
الطلبة وال تندرج ضمن أنشطة الحصص الدراسية، ويخطط لها من قبل اإلدارة العامة 

لألنشطة الطالبية بوزارة التربية والتعليم وادارات المدارس، ويشرف عليها المعلمون، وتتضمن 
ماعي، النشاط الرياضي، النشاط الكشفي المجاالت التالية: النشاط الثقافي، النشاط االجت

النشاط الفني، البرلمان الطالبي ويسعى لتحقيق أهداف تربوية تساهم  في بنا  شخصية 
 الطالب من جميع الجوانب
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 مفهوم األنشطة الطالبية غير الصفية:

ن الكتاب والباحثين تعددت تعريفات األنشطة الطالبية غير الصفية بواسطة العديد م

 بسبب تنوعها وتعدد أشكالها وأهدافها.

وقد عرفت األنشطة الطالبية غير الصفية بأنها كل ما يمارسه التالميذ خارج حجرات 

الدراسة, وهي شاملة ولها جوانبها الفكرية والنفسية واالجتماعية, بحيث تكمل نقائص 

 (.7: 1981وحاجات التالميذ )خليل,  ميولالمنهاج؛ ألنها وسيلة للتفكير واالبتكار وترتبط ب

كما تم تعريفها بأنها "كل ما يقوم بها الطلبة من جهد عقلي أو بدني هادف, وفق 

خطة موضوعة من قبل إدارة المدرسة لتحقيق أهداف تربوية معينة, وتنفذ خارج الغرف 

 الصفية سواًء داخل أو خارج المدرسة, وتتم تحت اشراف ادارة المدرسة".

 (11: 2012ابت,)ث

يتبين من التعريفات السابقة لألنشطة الطالبية غير الصفية أنها تمارس خارج 

الحجرة الدراسية وأنها مخططة ومقصودة وتحقق أهداف تربوية تنسجم مع أهداف عملية 

 التعلم, وتكون بإشراف ادارة المدرسة والمعلمين كما أنها تأخذ أشكاالً متعددة.

 :لطالبيةنشأة وتطور األنشطة ا
تعتبر "األنشطة الطالبية" كمفهوم من المفاهيم الحديثة االستخدام في التربية، وأنها 

 .أحد أهم الوسائل التربوية لتحقيق الكثير من أهداف التربية الحديثة
بيد أن األنشطة الطالبية قديمة قدم النظام التعليمي نفسه، وكثير من هذه األنشطة قد 

ة، فمثاًل يحدثنا التاريخ عن " اهتمام إسبرطة وأثينا بالرياضة وجدت في المدارس القديم
والموسيقى، ومسابقات الخطابة، واشتراك الطالب في الحكم الذاتي، والنوادي 

 )2: 1980" )فتحي،إلخوالمناظرات والتمثيليات والجماعات ذات النشاط االجتماعي...
 :هي  ،ية بأربع مراحلوفي القرنين التاسع عشر والعشرين مرت األنشطة الطالب

كانت معظم هذه األنشطة ولسنين عديدة تلقى تجاهاًل، وقد ساعدت  :المرحلة األولى
على ذلك الظروف االقتصادية والثقافية السائدة آنذاك، كما أن النظرة السائدة للمدارس 

 ( 52: 1998)عميرة،.وقتها أنها فقط للتعليم، وليس فيها مكان لألنشطة الطالبية
كانت في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، وكان  :لة الثانيةالمرح
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ن كان اتصالها بالمدرسة ضعيفًا، ولم يكن  فيها تسامح مع األنشطة الطالبية، وا 
يخصص لها وقت يذكر، وال تسبغ عليها المدرسة رعايتها، وفي كثير من الحاالت لم 

يها، بشرط أال تصرفهم عن الدراسة، أو يتجاوز األمر السماح للطالب باالشتراك ف
 ( 24-22:  1995)ريان، .تجعلهم يقصرون فيها

بدأت بعد الحرب العالمية األولى بقليل، حيث كانت األنشطة  :المرحلة الثالثة
الطالبية تلقى بالتدريج قبواًل، وأخذت تضمن في المنهج، وتنمو نموًا مطردًا، ابتداً  من 

شرين، بل أنها استمرت في االزدهار حتى خالل مرحلة العشرينيات من القرن الع
:  1998)شحاتة،  .الكساد االقتصادي في الثالثينيات، وأثنا  الحرب العالمية الثانية

22-21 ) 
 في سنوات االستقرار بعد الحرب، فقد دخلت كثير من هذه األنشطة ::المرحلة الرابعة

عندما ساد المفهوم الواسع للمنهج،  المنهج، كمواد اختيارية، وأصبح معترفًا بها في
الذي تضمن األنشطة الطالبية كجز  من البرنامج الدراسي الكلي، وأصبح مجااًل 
أساسيًا من مجاالت التربية والتعليم، كما أصبح النشاط واجبًا مهمًا يقوم به المعلم 

 . Gerber, 1996 :2-3)) .ليتمم رسالته في تربية طالبه

 بوي من وجهة نظر إسالمية:النشاط المدرسي التر 

لو تتبعنا التربية اإلسالمية منذ بزوغ فجرها، لوجدنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كان 
 م الصحابة خالل مواقف من الحياة.يعلّ 

مسجد ويشجعهم الكان النبي عليه الصالة والسالم يسمح لألحباش أن يلعبوا بالمحراب في 
جواز أن يقال مسجد  –)رواه البخاري في كتاب الصالة باب " قائال: " دونكم يا بني أرفدة

 بني فالن(

و كان الصحابة رضوان اهلل عليهم في عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتبارون برمي 
 (170النحالوي : )المغرب. م بعد صالة السها
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ربية النشاط في فجر اإلسالم يمتاز بميزات تنبع من صميم هدف التومن المالحظ أن 
 اإلسالمية، ومن خلف النبوة، وهذه الميزات تصلح أن تكون شروطا ألي نشاط مدرسي:

، وال تخصص له أوقات تزاحم الدروس بحسب المواقف والمناسبات  يكون النشاط أن-1
النظامية، أو عطل رسمية إال ما خصصه اإلسالم من األعياد بهذا يحتفظ النشاط برونقه 

 ال يجوز أن يغلب الهزل فيه على الجد.و  النفوس مستعدة له النفوس، وتبقىوبأثره في 

ج عن األخالق والمبادئ أن يكون النشاط بريئا من كل اختالف أو إسفاف أو خرو  -2
فتنة، أو والإثارة الضغائن، أو االستهزا  ببعض الطالب، أو الغيبة أو النميمة، ك اإلسالمية

 واية القصص الخرافية التي تبث كذبها، أو ر لالكالم، أو التغز الفحش والبذا ة في 
 (.32: 2014)رشيد،

 صفية:الأهمية األنشطة الطالبية غير 

لسلوك المستقيم طبًقا افي تنمية الخلق الحسن والمعاملة الطيبة و  ةالطالبي ةطنشسهم األت -1
 .لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

حقيق أهداف التربية والتعليم، ومجال وسيلة من الوسائل الفعالة لت ةالطالبي ةطنشاألتعد  - 2
شباع حاجاتهم، األمر الذي يؤدي إلى تعزيز محبتهم  خصب يعبر الطالب عن ميولهم وا 

  .درستهملم
في تدريب الطالب على مستوى األدا  األمثل للوظائف الجسمية  ةالطالبي ةطنشسهم األت-3

  .ياتهحتاج إليها في مختلف أطوار حوالعقلية واالجتماعية التي سي
 .وقت الفراغ لدي الطالب استثمارفي  ةالطالبي ةطنشسهم األت 4- 

مما يساهم في  واالبتكارتيح الفرصة للطالب في إظهار المواهب ت ةالطالبي ةنشطاأل  -5
 (.2014الصديق، (خدمة المجتمع

العديد  لهمتحمل يتبين مما سبق أن األنشطة الطالبية تلعب دورًا حيويًا في حياة الطلبة ألنها 
دورًا محوريًا  ، كما أن  لهاتجعلهم يكتسبون مهارات تعليمية وحياتية متعددة التي من الفوائد
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طلبة ها الالتي يسير علي الدينية والوطنية واالجتماعية في عملية التنشئة وغرس القيم والمبادئ
الحياة  يجعلهم أكثر قدرة على النجاح واالعتماد على أنفسهم في شؤون في حياتهم، مما

  .كافة

 أهداف األنشطة الطالبية غير الصفية:

 وترجمتها الى أفعال ومواقف سلوكية. تعميق القيم اإلسالمية والوطنية لدى الطلبة 

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع المجتمع بما يحقق التكيف االجتماعي السليم، 
 في ظل التطورات السريعة المعاصرة.

 لدى الطلبة، والعمل على تنميتها  والمواهبيول والمهارات الم القدرات و الكشف عن
 ( 57:  2002)الدخيل، .وصقلها بما يخدم الفرد والمجتمع ورعايتها

  صقل شخصية الطالب بإكسابه القدرة على التفكير العلمي والتخطيط السليم وخلق
 يجابي.إلأجوا  التنافس ا

 مكانيات يمكن استثمارها. التعرف على البيئة المحيطة وما تحتويه من حاجات  وا 

 .استثمار الطلبة ألوقات الفراغ بما يحقق المنفعة 

 .تنمية الذائقة الفنية والجمالية لدى الطلبة واإلحساس بالنواحي الجمالية من حولهم 

  الخطة السنوية لدائرة والتكيف االجتماعي وتحقيق الذات.إشباع الحاجات النفسية(
 (7: 2018 -2017بية والتعليم العالي للعاماألنشطة الطالبية بوزارة التر 

 صفية:الاألنشطة الطالبية غير  تطبيق مجالت

 ألنشطة المدرسية التي تهدفأحد مجاالت ا ةالديني ةطنشعد األت األنشطة الدينية: -1
 ، وتحميهمتبصرهم في أمور دينهم لدى الطلبة، كما سالميةإللى تعميق المفاهيم اإ

 ( 95-91: 2002)الجرجاوي،سبهم األخالق الحميدة وتك من األفكار المنحرفةٍ 
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والسنة النبوية عن طريق إقامة دورات   تعليم القرآن الكريموتتمثل األنشطة الدينية ب
قامة مسابقات تحفيظ القران واألحاديث النبوية، ممارسة أساليب الدعوة  التالوة واألحكام وا 

إقامة المحاضرات  ،د الدروس العلمية عق ،إجرا  المسابقات والبحوث والخطابة، واإلرشاد
قامة  المشاركة في األعمال الخيرية ،والندوات إصدار مجالت و مطويات وملصقات، وا 

إقامة   الحث على إقامة الصلوات، التعاون مع اإلذاعة المدرسيةالمشاهد المسرحية، 
الفلسطينية،  )الخطة السنوية لألنشطة التربوية لوزارة التربية والتعليممعارض إسالمية 

2016 ). 

وهي األنشطة التي  تثري فكر الطلبة، وتساهم في توعيتهم في  األنشطة الثقافية : -2
المجاالت الدينية والوطنية واالجتماعية، وتتمثل في: الصحافة واالذاعة المدرسية،  

والمسرح المدرسي، والندوات والمحاضرات، والمناظرات، والمكتبة المدرسية، و 
لقا  الشعر ونظمه، والعرافة، والفلكلور، وأنشطة المسابقات ا لثقافية، وفن الخطابة، وا 

( 2016موسيقية)الخطة السنوية لألنشطة التربوية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 
. 

وهي أنشطة متنوعة تسهم بأسلوبها العلمي والعملي رعاية  األنشطة الجتماعية: -3
االجتماعي، وتوفر الظروف التي تساعد الطلبة  النمو الشامل للطالب وخاصة النمو

(، ومن 35: 2000برهوم، )على تطوير نموهم، واكتشاف مواهبهم لصقلها 
مجاالتها: الخدمة العامة، العمل التطوعي، الرحالت المدرسية، والمجالس المدرسية، 

المشاركة المجتمعية في المناسبات واألنشطة، المسابقات االجتماعية، الزيارات 
الخطة السنوية لألنشطة ) ، والبرلمان الطالبيالميدانية للطلبة، المعسكرات الصيفية

 (2017- 2018الطالبية وزارة التربية والتعليم، 

سات داخل المدرسة من واقع رؤية مجموعة من الممار  هي أنشطة الفنون التشكيلية:-4
براز إممارسات بقدرتها على الجمالية، للبيئة المحلية المحيطة بهم، وتتميز تلك الالطلبة 

ظهار قدراتهم إخصائص حية وشكلية تعبر عن حاجات التالميذ وميولهم باإلضافة الى 
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وخبراتهم المكتسبة في مجال الفنون المختلفة مثل الرسم، والنحت، والتصوير، والزخرفة، 
 (.109: 2001والتطريز )الفهد، 

للطلبة، من خالل توجيه وهي أنشطة تهتم بالصحة العامة  األنشطة الصحية: -5
نحو تحسين صحة الطلبة جسديا و نفسيا و ذهنيا و اجتماعيا من خالل  تهارسال

تعزيز المفاهيم والمهارات التي تدعم قدراتهم للتعامل مع مجريات حياتهم بفاعلية 
الخطة السنوية لدائرة الصحة المدرسية بوزارة التربية  (ة،ضمن ظروف بيئية آمن

وتتحقق األنشطة الصحية من خالل تدريب  (2018-2017ين، فلسط –والتعليم 
سعافات األولية والوقاية البدنية، والصحة العامة، والصحة الشخصية إلالطلبة على ا

ذاعة المدرسية، والملصقات إلونشر الثقافة الصحية عن طريق المحاضرات، وا
فعيلها واألناشيد والعروض التمثيلية والمشاركة في المناسبات الصحية وت

 (.231:  2005منصور،)
هي أنشطة تربوية، غير صفية تطوعية مفتوحة للجميع، تسهم  األنشطة الكشفية: -6

في تربية التالميذ، وتنميتهم لتحقيق أقصى ارتقا  بقدراتهم العقلية، والبدنية، و 
 2006الوجدانية، واالجتماعية، ليصبحوا مواطنين مسئولين في مجتمعاتهم)راشد،

:228 ) 
تمثل بتشكيل الفرق الكشفية في المدارس وتطبيق المناهج الكشفية واإلرشادية، وت  

براز الفنون والمهارات الكشفية في  وممارسة رفع العلم وتحيته يوميًا حسب األصول وا 
األندية الكشفية وعقد االجتماعات والتدريبات والدورات للفرق الكشفية واإلرشادية 

 (201: 2004المعسكرات الكشفية )شحاته،باإلضافة الى إقامة المخيمات و 
هي أنشطة رياضية بدنية تهدف إلى نمو الطلبة نموًا متزنًا،  األنشطة الرياضية: -7

واالرتقا  بهم الى المستوى الذي يصبح فيه إنسانًا نافعًا وتتوقف رفاهية المجتمع الى 
 (45:  2006سليم، )حد كبير، على مدى اتصاف أفراده بالروح الرياضية 

هي األنشطة التي تتيح للطلبة ممارسة هوياتهم المحببة لهم،  ألنشطة العلمية:ا -8
وتعمق مفهوم التفكير العلمي لديهم، وتفسح المجال إلبراز قدراتهم ومواهبهم بمزاولة 
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البرامج النظرية والتطبيقية في مجاالت العلوم الطبيعية مثل الفيزيا ، والكيميا ، 
والحاسب اآللي بأساليب مشوقة وممتعة ومحققة  اضياتوالري اوجيواألحيا ، والجيول

الفائدة للطالب والمجتمع والوطن، كما أنها تلبي االحتياجات المميزة التي تطلبها 
 (106:  2001الفهد، )خصائص نمو الطالب وأدوار حياته ومراحله المختلفة. 

 معيقات المشاركة في األنشطة الطالبية:

ت التي تواجه األنشطة الطالبية غير الصفية من الضرورة ان معرفة المشكالت والمعيقا
بمكان، وذلك للعمل على تذليل هذه المشكالت، وتحديد طرق مواجهتها، وقد أجريت العديد 
من الدراسات العربية والمحلية في هذا المجال والتي كشفت عن الكثير من هذه المشكالت 

 (64: 2012ها )البزم،والمعيقات التي تحول دون تحقيق األنشطة ألهداف

 المعيقات المتعلقة بالطالبات-أول  
 .ن الحقيقي بقيمة األنشطة ومردودها اإليجابي على التحصيل الدراسيضعف االيما -
 نظرة بعض الطالب لألنشطة على أنها ال تلبي حاجاتهم النفسية واالبداعية. -

 (.68-67:  1997)شحاتة، 

 سةالمعيقات المرتبطة بمعلمي المدر  -ثانيا
 .النصاب التدريسي للمعلم زيادة -1

 افتقاد المعلم للمهارات الالزمة للممارسة األنشطة وتوجيهها . -2
 (68: 1997.)شحاتة،اهتمام المعلم بالجانب األكاديمي فقط-3

ضعف اإلعداد التربوي للمعلمين  القائمين على األنشطة مما يؤدي الى عدم  -4
 .اإلحاطة باألهداف والوظائف التربوية لألنشطة

 (22:  1998ضعف الحوافز للمعلمين المشرفين على األنشطة )الحبشي،

 المرتبطة باإلدارة المدرسية. المعيقات  -لثا  ا  ث
 قلة العناية في تقييم الطلبة أو المعلمين باألنشطة غير الصفية. -1
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ضعف تعاون مدير المدرسة وفهمه الخاطئ لألنشطة على اعتبار أن الهدف منها  -
 ر لوقت الطلبة.ترويحي أو أنه هد

بداعاتهم وعدم إبرازها واإلشادة بها.  (68: 1997) شحاتة،  إهمال إنتاج الطلبة وا 
عجز اإلدارات المدرسية من قيادة النشاط المدرسي قيادة ديموقراطية فاعلة وغياب  -

:  2004عنصر المتابعة من قبل األجهزة المسئولة في اإلدارة التربوية)شحاتة،
107) 

 المرتبطة باإلمكانات المادية المتاحة للنشاط. اتالمعيق -رابعا  

 شح اإلمكانات المادية المناسبة لتحقيق متطلبات األنشطة. -1
 ضيق الوقت لدى الطلبة للممارسة األنشطة بسبب العمل بنظام الفترتين. -2
 عدم وجود دليل للمدرسة باألنشطة يمكن االسترشاد به عند التخطيط لألنشطة. -3
ل يضعف من ممارسة ألوان عديدة من النشاط المدرسي، ازدحام الطلبة بالفصو  -4

 (193: 1995سوا  داخل الفصل أم خارجه)أحمد،

 المرتبطة باألسرة والمجتمع. المعيقات -سا  خام
معارضة بعض أوليا  األمور للممارسة أبنائهم للنشاط المدرسي على أنه عمل  -1

 (193: 1995ترويحي منفصل عن المنهاج ومضيعة للوقت)أحمد،
ترى الباحثات كونهن طالبات مدرسة، ومن خالل احتكاكهن المباشر بطالبات و 

المدرسة أيضًا أن هناك معيقات أخرى تعيق مشاركة الطالبات في األنشطة الطالبية 
 غير الصفية وتنبع من رؤية واحتياجات الطالبات وهي:

 عدم تخصيص حصة للنشاط الطالبي في الجدول المدرسي. -1
 ضيق الوقت  لدى الطالبات بسبب تكدس المناهج المدرسية وصعوبتها. -2
ضعف عوامل الشجيع والتحفيز للطالبات من قبل اإلدارة المدرسية والمعلمين  -3

 على المشاركة باألنشطة.
 نظرة المعلمين إلى األنشطة على أنها ترفيهية فقط وجهلهم بأهدافها التربوية. -4
 الطالبية. قلة وجود ميزانية مخصصة لألنشطة -5



14 
 

ضعف عنصر التخطيط والتنظيم لألنشطة من قبل المشرفين بحيث ال تنسجم  -6
 مع ميول واحتياجات الطالبات.

غياب الرؤية لدى أوليا  األمور عن أهمية مشاركة الطالبات باألنشطة  -7
 الطالبية.

 قلة اشراك المجتمع المحلي بدعم وتفعيل األنشطة الطالبية. -8
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 لثالفصل الثا

 الدراسات السابقة:

بعد اطالع فريق البحث على العديد من الدارسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية، التي 
 تناولت  موضوع البحث تم ترتيبها وفق التسلسل الزمني من األقدم الى األحدث.

 الدراسات العربية: -أول  

رسي في مرحلة التعليم العنوان : "واقع ممارسة النشاط المد (2000دراسة )برهوم، -1
األساسي الدنيا في محافظة رفح". وهدفت هذه الدراسة الى معرفة واقع ممارسة 

النشاط المدرسي في مرحلة التعليم األساسي في محافظة رفح. وكانت عينة الدراسة 
مئة من جميع معلمي ومعلمات التعليم األساسي في محافظة رفح والبالغ عددهم)

، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود معوقات لممارسة و معلمةً  ( معلماً  وخمسة وستون
زيادة النصاب التدريسي النشاط المدرسي في مرحلة التعليم األساسي، ومن أبرزها: 

كثرة أعداد للمعلم وكثرة األعمال الكتابية والصفية الملقاة على عاتقه باإلضافة إلى 
ة بممارسة النشاط المدرسي، الفصول وقلة التجهيزات المادية الخاصفي التالميذ 

 .وعدم وجود األماكن المتخصصة وعدم وجود ميزانيات خاصة بالنشاط
دارته في المرحلة ا  صفي و الالعنوان: "تنظيم النشاط غير  (م2001 دراسة )الحمدان، -2

(  أربعمئة وثماناالبتدائية: دراسة ميدانية في مدينة الرياض" وبلغ حجم العينة ) 
قلة : صفي هيالنتائج: أن من أكثر معوقات النشاط غير معلمة. ومن أبرز ال

 اإلمكانيات والمخصصات المالية، وازدحام جداول المعلمات بالحصص الدراسية
" العنوان: "معوقات النشاط غير الصفي بالمرحلة الثانوية( 2004دراسة )العريني، -3

األنشطة وهم جميع المعلمين المشرفين على )مئة وعشرون( وبلغت عينة الدراسة 
صفية في مدارس الدمام الحكومية بالمملكة العربية السعودية، ومن أبرز الغير 

قصور معرفة الطالب بأهداف النشاط  : المعوقات التي كشفت عنها نتائج الدراسة
تاحة الفرصة للطالب في اختيار النشاط الذي يحبه، ومعارضة إصفي، وعدم الغير 
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برسوم مالية  مقابل اشتراكه في بعض  بعض أوليا  األمور، وتكليف الطالب
 .األنشطة، وعدم كفاية الوقت المخصص للنشاط

 الدراسات األجنبية: -ثانيا  

المشاركة في األنشطة غير المنهجية وتسوية :  العنوان( Darling,2004دراسة)  -1
المراهقين. وتعرض هذه الدراسة مدى العالقة  بين المشاركة باألنشطة الطالبية غير 

جية  مع السمات الشخصية للطالبات في مرحلة المراهقة مثل االنطوا  والخجل المنه
والمقدرة على تنظيم عالقات اجتماعية وكذلك تفحص الدراسة دور ضغوطات الحياة 

 المدرسية والوقت المستغرق في األنشطة الطالبية غير المنهجية .
 ة على الطلبة".العنوان: "تأثير األنشطة غير الصفي (Wilson (2009,دراسة  -2

كشفت الدراسة عن وجود العديد من المشاكل التي تقلل من فرصة مشاركة الطلبة في 
األنشطة غير المنهجية في بعض المدارس التابعة للواليات المتحدة األمريكية، ومنها:  

ضغط المنهاج ،والتكلفة المادية لألنشطة غير الصفية التي ال تسطيع بعض العائالت على 
وخصوصًا المشاركة بالنشاط مقابل الدفع المالي، ومن العقبات أيضًا كثرة عدد  تغطيتها

األنشطة والتي  تعمل على تشتت الطلبة، وعدم التوازن ما بين أهداف األنشطة غير 
 المنهجية مع أهداف المنهاج يخلق جو من الفتور وعدم االيجابية .

 :التعقيب على الدراسات السابقة
التي تتعلق بالنشاط الطالبي  العربية واألجنبية دراسات السابقةتعددت اهتمامات ال -1

غير الصفي ، فمنها ما اهتم بتأثير األنشطة الالصفية على الطلبة، ومنها ما اهتم 
ومنها ما  ،طالبيواقع ممارسة النشاط البتنظيم و إدارة النشاط الطالبي ومنها اهتم ب

التعرف على ب، ومنها ما ُعني ثانويةمعوقات النشاط غير الصفي بالمرحلة التناول 
 .مدى وعي الطالب بأهمية األنشطة الطالبية

يوجد في هذه الدراسات من البيئة التعليمية المحلية التي جرى فيها البحث الحالي،  -2
 مما يساعد على االستفادة منها ومن نتائجها وتوصياتها بشكل أكبر.
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صفي كمنهج بحث وعلى االستبانة اعتمدت جميع الدراسات السابقة على المنهج الو  -3
 كأداة لجمع المعلومات كما هو الحال في هذا البحث.

أوضحت جميع الدراسات السابقة معيقات تنفيذ األنشطة الطالبية واتفقت جميعها  -4
على أن هذه المعيقات تتعلق بالمعلمين واإلدارة المدرسية والجوانب المادية وأوليا  

صاب التدريسي للمعلم وكثرة األعمال الكتابية والصفية زيادة الناألمور والطالب مثل 
الفصول وقلة التجهيزات في التالميذ  ازدحامباإلضافة إلى  ،الملقاة على عاتقه

المادية الخاصة بممارسة النشاط المدرسي، وعدم وجود األماكن المتخصصة وعدم 
مضيعة  أن االنشطةالطلبة  عتقادوا ،وجود ميزانيات خاصة بالنشاط المدرسي

توفر مشاركة في األنشطة الطالبية، وعدم للوقت، وعدم موافقة أوليا  األمور على ال
سناد األنشطة لغير  العدد الكافي من الفنيين المتخصصين في األنشطة، وا 

وتكليف الطالب ، المختصين، وعدم وجود خطط واضحة ومحددة للبرامج واألنشطة
، وجميع الدراسات اتفقت مع البحث نشطةبرسوم مالية  مقابل اشتراكه في بعض األ

الحالي في المعيقات، وقدم البحث اضافة نوعية لم تتناولها الدراسات السابقة  تمثلت 
في قياس المعيقات التي تتعلق بالجوانب الشخصية للطالبات في الصف العاشر  

حث  (  التي اتفق معها البDarling,2004)                      دراسةباستثنا   
السمات الشخصية للطالبات في مرحلة المراهقة مثل  حيث أوضحت الدراسة أن

والقلق، تشكل معيق يواجه الطالبات أمام المشاركة باألنشطة  ،والخجل ،االنطوا 
 الطالبية
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 الفصل الرابع
 جراءات المنهجية للبحث:إلا

المجتمع والعينة التي اختيرت  يتناول هذا الفصل بيان المنهج المتبع في هذا البحث، ووصف
منه، واألدوات التي تم استخدامها، واإلجرا ات العملية التي اتبعت في البحث على النحو 

 اآلتي.
 :منهج البحث - أول  

                             استخدمت الباحثات في هذا البحث المنهج الوصفي
Descriptive Methodologyث وفروضه، وهو "دراسة الظاهرة ؛ ألنه يناسب أهداف البح

كما توجد في الواقع، وتهتم بوصفها وصفًا دقيقًا، وتعبر عنها تعبيرًا كيفيًا أو كميًا؛ فالتعبير 
الكيفي يصف لنا الظاهرة، ويبين خصائصها، بينما التعبير الكمي يعطينا وصفًا رقميًا لمقدار 

خرى" )عبيدات وعدس وعبد الحق، الظاهرة، أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر األ
1993 :219.) 

 مجتمع الدراسة: -ثانيا  
يقصد به تجمع األشخاص، أو األشيا ، أو الموضوعات التي تتعلق بالظاهرة، أو المتغير 

(، وشمل المجتمع  األصلي للدراسة جميع  17: 2006موضوع الدراسة)السر والحجار، 
، التابعة لمديرية شرق خانيونس، للبنات طالبات الصف العاشر بمدرسة طيبة الثانوية

طالبًة، موزعات على عشر شعب دراسية من العاشر األساسي  ن أربعمئة وسبعونوعدده
 شعبة رقم واحد إلى العاشر األساسي شعبة رقم عشرة.

هي مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة، يتم اختيارها بطرق معينة)السر  ثالثا  عينة البحث:
 (18: 2006والحجار،

وتكونت عينة هذا البحث الفعلية من مئتين وخمس وثالثون طالبًة بواقع خمسة فصول 
دراسية تم اختيارهم بطريقة القرعة، وتم إجرا  مسح شامل لجميع أفراد العينة بتوزيع مئتين 
وخمس وثالثين استبانة واستبعدت الباحثات منها سبع عشرة استبانة، وذلك لعدم تعبئتها 

يحة، وبقيت منها مئتان وثماني عشرة استبانة مثلت المجتمع المدروس بنسبة التعبئة الصح
 سبع وأربعين بالمئة والجدول اآلتي يوضح الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة.

 
 

 ( 1جدول )
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 الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة.
 النسبة المئوية العدد البيان المتغيرات

 
 المعدل الدراسي

 %41 90 100- 85:  مرتفع
 %52 114 65 -84:  متوسط
 %7 14 فأقل  64:  منخفض

 %100 218  المجموع
 

 تعليم الوالدين
 %52 113 دبلوم فأقل

 %39 86 جامعي
 %9 19 دراسات عليا

 %100 218  المجموع
 أداة البحث -رابعا  

العاشر مقياس معيقات المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف 
 األساسي.

 وصف المقياس:
من أجل تحقيق أهداف البحث؛ تم االعتماد بشكل أساسي على أداة صممت خصيصًا 

للتعرف على معيقات المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر 
األساسي، حيث تم وضع تصور لمجاالت أداة البحث و التي على أساسها تم بنا  الفقرات 

الخاصة بكل مجال وذلك في ضو  مشكلة البحث والدراسات السابقة في هذا المجال وتتكون 
األداة من سبع وخمسين فقرة، موزعة على ستة مجاالت وهم:  المعيقات المتعلقة بالجوانب 

الدراسية للطالبة، والمعيقات المتعلقة بالجوانب الشخصية للطالبة، والمعيقات المتعلقة باإلدارة 
سية، والمعيقات المتعلقة بمعلمي المدرسة، والمعيقات المتعلقة باإلمكانات المادية المدر 

المتاحة للنشاط، والمعيقات المتعلقة باألسرة والمجتمع انظر ملحق رقم واحد، كما تم بنا  أداة 
 البحث من خالل معرفة مدى صدق وثبات األداة من عدمه، وذلك على النحو اآلتي:

( صدق األداة هي "قدرتها على قياس 15: 1988عرف )عبيدات،ي صدق أداة البحث:
ما وضعت لقياسه" وقد تم حساب معامالت الصدق لالستبانة بعد تجريبها علي العينة 

الطرق  اتالباحث تالفعلية، ومن ثم اجرا  المعالجات اإلحصائية الالزمة، وقد استخدم
 التالية للتأكد من صدق االستبانة:
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 صدق المحتوى:
صدق المحتوى الى معرفة مدى تمثيل المقياس لجوانب السمة، أو الصفة  يهدف

المطلوب قياسها؛ بمعنى ارتباط الجانب المقيس بغيره من الجوانب األخرى بالنسبة 
 (258:  2000للظاهرة )عالوي ورضوان، 

صياغة األسئلة والفقرات ذات العالقة بتساؤالت البحث وأهدافه صياغة واضحة  -1
 م محتواها.بحيث يمكن فه

 روعي في صياغة الفقرات أن تكون اإلجابة مغلقة. -2
 صدق المحكمين:

تم عرض فقرات األداة في صورتها األولية على مجموعة من األساتذة المتخصصين في 
مجال االختصاص بمديرية شرق خانيونس للحكم على الفقرات، من حيث صياغتها، 

 ومناسبتها، ومال متها لقياس ما وضعت من أجله.
سدا  بعض المالحظات حيث إقام السادة المحكمين بإعطا  رأيهم باألداة عن طريق 

أكد بعضهم على دقة الفقرات وقدرتها على قياس ما وضعت له فيما طرح البعض 
 .منهم بعض الملحوظات الجيدة التي تم األخذ بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها
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ق ألهم النتائج التي توصل اليها البحث فيما يتعل عرض   تم هذا الفصل من خالل
الصف العاشر األساسي بمدرسة طيبة الثانوية  باستجابات أفراد العينة من طالبات

 للبنات، بهدف تحديد معيقات المشاركة في األنشطة الطالبية غير الصفية
ومستوى  والتعرف على مدى اختالف رؤية الطالبات تبعا الختالف المعدل الدراسي،

حصائية التي أجريت على ما تم جمعه إلتعليم الوالدين، بناً  على المعالجات ا
 .وتحليله من بيانات، من خالل أدوات الدراسة

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:
: ما أكثر مجاالت مقياس معيقات المشاركة في األنشطة نتائج السؤال األول، ونصه

مدرسة طيبة الثانوية ب صف العاشر األساسيال الطالبية غير الصفية لدى طالبات
 للبنات شيوعًا؟

باستخدام المتوسطات الحسابية،  جابة على السؤال األول؛ قامت الباحثاتولإل
واالنحرافات المعيارية، واألوزان النسبية، لمقياس معيقات المشاركة في األنشطة 

طيبة الثانوية  لدى طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة الطالبية غير الصفية
 .للبنات

 (2جدول )
لمجالت مقياس معيقات المشاركة  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية

في األنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة طيبة الثانوية 
 للبنات:

 
 م

 
 المقياس مجالت

عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 يالحساب

النحرافات 
 المعيارية

األوزان 
 النسبية

 الترتيب

 3 %67.33 0.37 2.02 12 النواحي الدراسية 1
 6 %55.67 0.40 1.67 11 النواحي الشخصية 2
 2 %80.33 0.41 2.41 11 دارة المدرسيةإلا 3
 1 %87.33 0.73 2.62 9 المدرسة معلمي 4
 5 %59.33 0.55 1.78 8 مكانات المتاحةإلا 5
 4 %63.67 0.54 1.91 6 ألسرة والمجتمعا 6

: أكثر مجاالت مقياس معيقات المشاركة باألنشطة الطالبية  يتضح من الجدول السابق أن
غير الصفية لدى طالبات العاشر األساسي شيوعًا هو: مجال معلمي المدرسة، ووزنه النسبي 
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لم وعدم تفريغ زيادة النصاب التدريسي للمع( وتعزو الباحثات ذلك إلى % 86.33)

, كما أن تهايصرفه عن متابع مما جزء من جدوله لمتابعة األنشطة الطالبية؛

 لطالبية بالمدرسة.العجز في عدد المعلمين يعرقل من مسيرة األنشطة ا

كوادر مؤهلة ومتخصصة من المعلمين عدم وجود كما تعزو الباحثات ذلك إلى 

دريبية للمعلمين في مجاالت ندرة الدورات الت و دارة األنشطة الطالبيةإل

(  1987و تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد الوهاب )  األنشطة الطالبية

( ويقول فيها :إن هناك عدم وضوح في 2010التي أشار لها عرفة في دراسته )

الرؤية عند بعض المدرسين القائمين على إدارة النشاط نتيجة نقص اإلعداد 

 عدم إحاطتهم بأهداف ووظائف األنشطة الطالبية.والتدريب الذي أّدى الى 

كما  نجد أن بعض المعلمين يحذرون الطلبة من المشاركة باألنشطة الطالبية؛ باعتبارها 
مضيعة للوقت؛ بسبب عدم إيمانهم بأهمية النشاط الطالبي وعدم اقتناعهم بجدواه كوسيلة 

 ية .تربوية فنجد بعضهم ينظر إلى األنشطة الطالبية نظرة دون
كما نالحظ أن العديد من المعلمين المكلفين باإلشراف على األنشطة الطالبية غير مكترثين 

 بالنشاط؛ بسبب إجبارهم على متابعة األنشطة دون قناعة منهم
 باإلضافة إلى إهمال تقويمهم وتعزيزهم.
يقات : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مع" نتائج السؤال الثاني ومناقشتها، ونصه

األنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة طيبة الثانوية  مشاركة
 للبنات؛ تبعًا لمتغير المعدل الدراسي.

معيقات مشاركة األنشطة الطالبية غير ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمجالت مقياس 3جدول )
 الثانوية للبنات تبعا  لمتغير المعدل الدراسي .الصفية لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة طيبة 

 الدللة مستوى "ف" قيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مقياسمجالت 

 الدراسية

 

 0.05دالة عند مستوى 3.709 72.498 2 144.996 بين المربعات

 19.545 215 4202.215 داخل المجموعات

 217 4347.211 المجموع

 0.05دالة عند مستوى 4.537 190.748 2 381.497 بين المربعات اإلدارة المدرسية
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 42.046 215 9039.829 داخل المجموعات

 217 9421.326 المجموع

 غير دالة إحصائيا   2.038 39.719 2 79.438 بين المربعات المعلمين

 19.492 215 4190.782 داخل المجموعات

 217 4270.220 لمجموعا

 

 الشخصية

 0.01دالة عند مستوى 5.153 102.590 2 205.181 بين المربعات

 19.910 215 4280.659 داخل المجموعات

 217 4485.839 المجموع

 0.05دالة عند مستوى 4.091 77.453 2 154.906 بين المربعات اإلمكانات

 18.934 215 4070.768 داخل المجموعات

 217 4225.674 المجموع

 غير دالة إحصائيا   .389 4.143 2 8.285 بين المربعات األسرة والمجتمع

 

 

 10.650 215 2289.756 داخل المجموعات

 217 2298.041 المجموع

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت مقياس 
ة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة معيقات المشاركة األنشط

تبعًا لمتغير المعدل الدراسي، في حين ال توجد فروق ذات داللة  طيبة الثانوية للبنات.
إحصائية في مجالي المعلمين، واألسرة والمجتمع. ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثات 

رف على الفروق في مجاالت كل من باستخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية للتع
المعيقات المتعلقة بكل من النواحي الدراسية، المعيقات المتعلقة بالنواحي الشخصية، و 
المعيقات المتعلقة باإلدارة المدرسية، المعيقات المتعلقة بمعلمي المدرسة،  والمعيقات 

 والمجتمع.المتعلقة باإلمكانات المتاحة للنشاط، والمعيقات المتعلقة باألسرة 



24 
 

لمتعلقة باإلدارة المدرسية تبعا  لمتغير ا المعيقات المقارنات البعدية بين متوسطات مجال( 4جدول رقم )
 .المعدل الدراسي

 منخفض
 20.33م= 

 متوسط
 24.72م= 

 مرتفع
 22.67م= 

 المعدلت الدراسية

 مرتفع - 2.06- 2.33
 22.67م= 

 متوسط 2.06 - *4.39
 24.72م= 

 منخفض 2.33 - *4.39 -
 20.33م= 

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال المعيقات المتعلقة 
باإلدارة المدرسية بين كل من الطالبات  ذوات المعدل الدراسي المتوسط والمنخفض لصالح 

بالنشاط  المتوسط وتعزو الباحثات ذلك الى أن الطالبات ذوات المعدل المتوسط لديهن اهتمام
الطالبي وينتظرن التقويم والتعزيز والمتابعة من االدارة المدرسية ألدائهن باألنشطة بينما 

الطالبات ذوات التحصيل المنخفض غير مباليات باألنشطة الطالبية وال يرغبن االحتكاك مع 
 ادارة المدرسة.

بالنواحي الشخصية تبعا  لمتغير  لمتعلقةا معيقات المقارنات البعدية بين متوسطات مجال(  5جدول رقم )
 .المعدل الدراسي

 منخفض
 23.53م= 

 متوسط
 26.30م= 

 مرتفع
 27.38م= 

 المعدلت الدراسية

 مرتفع - 1.08 *3.84
27.38 

 متوسط 2.06 - 2.77
26.30 

 منخفض *3.84 - 2.27 -
23.53 

يقات المتعلقة يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال المع
بالنواحي الشخصية بين كل من الطالبات  ذوات المعدل الدراسي المرتفع والمنخفض لصالح 

المرتفع وتعزو الباحثات ذلك الى أن الطالبات ذوات المعدل المرتفع لديهن اهتمام ونجاح 
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بالجانب األكاديمي وال يرغبن في مجال آخر يحتمل النجاح والفشل بينما الطالبات ذوات 
المعدل المنخفض ال يوجد لديهن تحقيق ذات في الجانب األكاديمي فربما يكون لديهن فرصة 

 في تحقيق الذات أثنا  المشاركة باألنشطة.

لمتعلقة باإلمكانات المتاحة للنشاط ا ت المعيقاتالمقارنات البعدية بين متوسطات مجال( 6جدول رقم )
 .تبعا  لمتغير المعدل الدراسي

 منخفض
 15.07م= 

 متوسط
 15.86م= 

 مرتفع
 14.10م= 

 المعدلت الدراسية

 مرتفع - *1.76 - 0.97 -
 14.10م= 

 متوسط *1.76 - 0.79
 15.86م= 

 منخفض 0.97 0.79 - -
 15.07م= 

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال المعيقات المتعلقة 
كل من الطالبات  ذوات المعدل الدراسي المرتفع والمتوسط باإلمكانات المتاحة للنشاط  بين 

لصالح المتوسط وتعزو الباحثات ذلك الى أن الطالبات ذوات المعدل المرتفع حريصات على 
الدراسة ويعتبرن األنشطة مضيعة للوقت لذلك فال ينظرن الى االمكانات المتاحة للنشاط حين 

باألنشطة الطالبية ولديهن رغبة بتوفير نجد ان الطالبات متوسطات التحصيل مهتمات 
 حوافز ومؤثرات للنشاط حتي يشبعن ميولهن.

لمتعلقة بالنواحي الدراسية تبعا  لمتغير المعدل ا المعيقات المقارنات البعدية بين متوسطات مجال( 7جدول رقم )
 .الدراسي

 منخفض
22.73 

 متوسط
25.06 

 مرتفع
 23.60م= 

 المعدلت الدراسية

 مرتفع - 1.45- 0.87
 23.60م= 

 متوسط 1.45 - 2.32
25.8 

 منخفض 0.87 2.32 -
22.73 
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يتضح من الجدول السابق أنه ل  توجد فروق ذات دللة احصائية في مجال المعيقات المتعلقة بالنواحي 
 الدراسية.

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في معيقات ومناقشتها، ونصه لثنتائج السؤال الثا
األنشطة الطالبية غير الصفية لدلى طالبات الصف العاشر بمدرسة طيبة الثانوية  مشاركة

 للبنات تبعًا لمتغير تعليم الوالدين؟.

معيقات المشاركة باألنشطة الطالبية ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمجالت مقياس 8جدول )
 ة للبنات  تبعا  لمتغير تعليم الوالدين.غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة طيبة الثانوي

 الدللة مستوى قيمة"ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين مقياسمجالت 

 النواحي الدراسية
 

  .416 8.388 2 16.775 بين المربعات
 20.142 215 4330.436 داخل المجموعات

 217 4347.211 المجموع
  1.426 61.672 2 123.345 بين المربعات المدرسيةالدارة 

 43.264 215 9297.981 داخل المجموعات
 217 9421.326 المجموع

  1.141 22.428 2 44.855 بين المربعات المعلمين
 19.653 215 4225.365 داخل المجموعات

 217 4270.220 المجموع
 

 النواحي الشخصية
  .073 1.517 2 3.035 بين المربعات

 20.850 215 4482.805 داخل المجموعات
 217 4485.839 المجموع

  .902 17.589 2 35.178 بين المربعات المكانات
 19.491 215 4190.497 داخل المجموعات

 217 4225.674 المجموع
  .020 .212 2 .425 بين المربعات األسرة والمجتمع

 
 

 10.687 215 2297.617 عاتداخل المجمو 
 217 2298.014 المجموع

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مجاالت مقياس 
ة معيقات المشاركة األنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة طيب

 "تعليم الوالدين".الثانوية للبنات تبعًا لمتغير 

 المشاركة في األنشطة الطالبية ما سبل التغلب على معيقاتج السؤال الرابع، ونصه : نتائ
يتضح   ؟بمدرسة طيبة الثانوية للبناتاألساسي  لدى طالبات الصف العاشر غير الصفية 
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للمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ،  خالل الرؤية التي قدمها الجدول الثاني،من 
ة، لمقياس معيقات المشاركة في األنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات واألوزان النسبي

 الصف العاشر األساسي بمدرسة طيبة الثانوية للبنات .
 أن أهم السبل المقترحة للتغلب على هذه المعيقات تتمحور في النقاط التالية:

 تخصيص حصة  لألنشطة الطالبية غير الصفية في الجدول المدرسي. -10
 واد أنشطة مدربين ومتخصصين في تنفيذ وتطوير األنشطة.اعداد ر - -11
 تخفيض النصاب التدريسي واألعمال الملقاة على عاتق رائد النشاط. -12
 تسخير اإلعالم التربوي  في خدمة األنشطة الطالبية . -13
 تخصيص ميزانية لألنشطة الطالبية وتوفير مرافق خاصة لها. -14
لمعلمين المبادرين باألنشطة تقديم التعزيز والتقويم المناسب للطلبة وا -15

 الطالبية.
التخطيط والتنظيم الجيد والفعال لبرامج األنشطة الطالبية من قبل  -16

 المسئولين.
للعمل على المشاركة في األنشطة الطالبية توجيه المجتمع المحلي  -17

 تحقق أهدافها التربوية.كي  ودعمها
ثر ثقة رشاد الطالبات الى أن يكن أكثر ايجابية نحو أنفسهن وأكإ -18

 بأدائهن

 توصيات الدراسة:

حصة األسبوعي بمعدل تخصيص حصة لألنشطة الطالبية في جدول الحصص  -1

 واحدة كحد أقصى في األسبوع.

 دارتها.إاسناد األنشطة الطالبية للمعلمين المتخصصين والمتمكنين من  -2

 تنظيم أنشطة طالبية تنسجم مع المرحلة العمرية واحتياجاتها. -3

 ألدوات الالزمة للممارسة األنشطة الطالبية.توفير المرافق وا -4

 

 قائمة المصادر و المراجع:

 القرآن الكريم تنزيل العزيز الحكيم
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 المصادر: -أولا 

, المجلد الرابع :  سنن أبي داوده(:  1393األذري, أبو داوود سليمان السجستاني ) -1

 دار الحديث بيروت.

المجلد الثاني:  سنن أبي داودصحيح ه ( :  1409األلباني, محمد ناصر الدين )  -2

 مكتب التربية لدول الخليج : الرياض.

غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل ه( :  1405األلباني, محمد ناصر الدين) -3

 ,بيروت,لبنان.3, المكتب االسالمي,طوالحرام

: دار القدس للنشر الطبعة القاموس المحيطم(:  2009الفيروز آبادي مجد الدين) -4

 األولى.

 : دار الخير شرح النووي على مسلمه (:  1416لنووي يحي بن شرف ) ا -5

 المراجع -ثانياا 

 المراجع العربية:  -أ

واقع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفية في مدارس (: 2006أبو العطا, محمد) .1

, رسالة ماجستير, "غير وكالة الغوث الدولية بغزة كما يراها المديرون والمعلمون

 ة التربية الجامعة االسالمية, غزة.منشورة", كلي

 دار المعرفة , القاهرة.التكيف والمشكالت المدرسية، ( : 1995أحمد, محمد) .2

واقع ممارسة النشاط المدرسي في مرحلة التعليم (: 2000برهوم, سميرة ) .3

رسالة ماجستير, "غير منشورة ", كلية التربية , الجامعة األساسي الدنيا، 

 االسالمية غزة.

دور األنشطة الالصفية في تنمية  قيم طلبة م (:  2010م, ماهر أحمد ) البز .4

, رسالة ماجستير , المرحلة األساسية من وجهة نظر معلميهم  بمحافظات غزة

 جامعة األزهر, غزة, فلسطين.

األنشطة م ( :  2001البوهي, فاروق شوقي ومحفوظ, أحمد فاروق )  .5

 كندرية, جمهورية  مصر العربية,دار المعرفة الجامعية االس1,طالمدرسية

دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة باألنشطة ( :  2012ثابت, سمير) .6

. رسالة ماجستير, الجامعة الالصفية  من وجهة نظر المعلمين وسبل تفعيلها

 االسالمية , غزة, فلسطين.

عة , الطب النشاط المدرسي وتطبيقاته  التربوية( : 2002الجرجاوي, زياد ) .7

 الرابعة, دار المقداد للطباعة, غزة.

واقع ومردود األنشطة التربوية لتالميذ م( :  1998الحبشي, محمد حسن ) .8

, دراسة ميدانية, المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية, المرحلة العدادية

 شعبة بحوث األنشطة التربوية, القاهرة, جمهورية مصر العربية.

, الطبعة األولى, دار الفكر العربي, ثراء بيئة التعلمإ( : 2006راشد, علي )  .9

 القاهرة.
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أثر اشتراك تالميذ مرحلة التعليم م ( :  1994رشوان أحمد محمد علي)   .10

, األساسي في األنشطة المدرسية غير الصفية على تحصيلهم في اللغة العربية

 (.10(,ع ) 2جامعة أسيوط, مجلة كلية التربية, م)

"التربية السالمية واألنشطة المدرسية"، ( : 2014رشيد سليمان) .11
www.alukaah.net 

أساسيات الحصاء وتطبيقاته (.  2006السر, خالد والحجار, رائد.) .12

 , مكتبة الطالب الجامعي, جامعة األقصى, محافظة خانيونس, فلسطين.التربوية

 , الطبعة األولى, مكتبة المجتمعالنشاطات المدرسية( : 2006سليم, فؤاد ) .13

 العربية للنشر والتوزيع, عمان األردن.

النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجالت ( : 2004شحاتة, حسن )  .14

 , الطبعة الثامنة, الدار المصرية اللبنانية, القاهرة.تطبيقه

, القاهرة, الدار المصرية النشاط المدرسيم( :  1998شحاتة, حسن)  .15

 اللبنانية.

"األنشطة (: 2016شلش)عادل  .16
 .2016سبتمبر https://www.ts3a.com،27،بية"الطال

البحث (. 1993عبيدات, ذوقات وعدس, عبد الرحمن وعبد الحق, كايد.) .17

 .دار أسامة للنشر, األردنالعلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، 

ة بوكالة دور مديري المدارس العداديم( : 2010عرفة, خضر حسني) .18

, رسالة  الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية الالصفية

 ماجستير, الجامعة االسالمية ,غزة.

معوقات النشاط الغير صفي في ( : 2004العريني، أحمد بن محمد)  .19
 (.55مجلة الجامعة االسالمية العدد ) المرحلة الثانوية

األنشطة العلمية غير الصفية م( :  1998عميرة,  ابراهيم بسيوني )  .20

 , مكتب التربية العربي لدول الخليج,  الرياض.وأندية العلوم

معوقات النشاط الطالبي في التعليم العام ( : 2001الفهد, عبد هللا ) .21

, بالمرحلة البتدائية والمتوسطة بمنطقة الرياض من وجهة نظر رواد األنشطة

 127 -97الخليج ,جامعة المنصورة, ص ص  مجلة مستقبل التربية العربي, لدول

معجم المصطلحات التربوية ( :  2003اللقاني,  أحمد والجمل, علي ) .22

 , الطبعة الثانية , عالم الكتب, القاهرة.المعرفية في المناهج وطرق التدريس

 "،("أهمية األنشطة الطالبية 2014مجدي الصديق) .23
https://www.facebook.com/al7erafi  معهد الخرطوم 2014سبتمبر.

 الحرفي الحكومي.

https://www.ts3a.com/?p=28524
https://www.facebook.com/al7erafi/posts/
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أصول التربية السالمية وأساليبها ( :  2004النحالوي, عبد الرحمن ) .24

 , الطبعة الثالثة, دار الفكر, دمشق.في البيت والمدرسة والمجتمع

خطة األنشطة التربوية ( : 2018-2017وزارة التربية والتعليم العالي ) .25
 ، فلسطين.السنوية لدائرة األنشطة الطالبية

 المراجع األجنبية:  -ب
-Wilson, N. (2009). Impact of Extracurricular on Students1 

University of Wisconsin- Stout: USA 
2 -Darling, N. (2004) Participation in extracurricular activities 

and  Adjustment. Oberlin College: Oberlin. 
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 (1ملحق رقم )
 مقياس معيقات المشاركة في األنشطة الطالبية غير الصفية

 معلومات عامة:
 

 االسم:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الصف العاشر:
 

 المعدل الدراسي:
 

 منخفض:                    مرتفع:                      متوسط: 
 

 تعليم الوالدين:
 دراسات عليا:جامعي:                    دبلوم  فأقل:            

 تعليمات:
 أخواتي الطالبات :

الفريق البحثي بمدرسة طيبة الثانوية للبنات بصدد إعداد بحث ميداني ضمن مشروع نشر ثقافة البحث 
 بوزارة التربية والتعليم, العلمي في مدارس التعليم العام

بعنوان:  "معيقات المشاركة باألنشطة الطالبية غير الصفية لدى طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة 
 طيبة الثانوية للبنات وسبل التغلب عليها".

أمامكن مجموعة من العبارات, ويهمنا معرفة رأيكن الشخصي بكل صراحة ووضوح. الرجاء قراءة كل 
(أمام اإلجابة التي تناسب عما  ما تشعرين به حقاً, مع عدم ترك أي عبارة × ثم وضع عالمة )  عبارة جيداً 

 دون إجابة. تأكدي أختي الطالبة أن إجابتك محل ثقة وفي سرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث.
 

 نشكر لكم حسن تعاونكم وثقتكم،،،،،،،،،،،
   

 اعداد/ الفريق البحثي بمدرسة طيبة الثانوية للبنات                                        
                                                       

 2018-2017العام الدراسي:                                                 
 

 المعيقات المرتبطة بالجوانب الدراسية للطالبة:  –أولا 

 غيرموافق يدمحا موافق الفقرة م

    أرى أن الدراسة أهم من المشاركة في األنشطة الطالبية. 1
    أعتقد أن األنشطة الطالبية مضيعة للوقت. 
    أالحظ أن المناهج التي ندرسها غير مشجعة على المشاركة في األنشطة الطالبية. 3
    وت من دروس.أتجنب المشاركة باألنشطة الطالبية الن المعلمات ال يعوضن ما يف 4
    أمتنع عن المشاركة باألنشطة الطالبية  بسبب عدم رصد عالمات لهافي التقويم الفصلي. 5
    أرى أن ضيق الوقت بسبب تكدس المنهاج ال يساعدني على المشاركة باألنشطة الطالبية. 6
    أحرص الحصول على معدل عال؛ لذا أبتعد عن المشاركة باألنشطة الطالبية. 7
    أرى أن وقت األنشطة الطالبية يتعارض مع وقت الحصص الدراسية. 8
    تعيق الواجبات المدرسية من التحضير لبرامج األنشطة الطالبية. 9

    أؤمن أن المشاركة في األنشطة الطالبية لها تأثير سلبي على االمتحانات. 10
    يجنبني عن المشاركة فيها.أؤكد أن  غياب عنصر التقويم في االنشطة الطالبية  11
    أتمنى تخصيص حصة أنشطة في الجدول. 12
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 المعيقات المرتبطة بالجوانب الشخصية للطالبة: -ثانياً 
غير  محايد موافق الفقرة م

 موافق
    أنا غير مهتم باألنشطة الطالبية. 1
    أرى أن المشاركة في األنشطة الطالبية تؤثر على صحتي. 
    ن األنشطة الطالبية ال تصلح اال ألصحاب الهوايات.أعتقد أ 3
    أفتقر الى معرفة ماهية وأهمية األنشطة الطالبية. 4
    أشعر بالضيق عند دعوتي للمشاركة باألنشطة الطالبية. 5
    أشعر بالحرج الشديد عند ممارستي للنشاط الطالبي أمام األخرين. 6
    طة الطالبية.أتوقع الفشل في أدائي باألنش 7
    أتجنب المشاركة باألنشطة الطالبية؛ ألنني أخشى من عدم التمكن من انجازها. 8
    أفتقر للثقة بأدائي أثنا  المنافسة في األنشطة الطالبية. 9

    أعتقد أن امكانياتي ضعيفة وال تؤهلني للمشاركة . 10
    ألنشطة الطالبية.أحتاج للتدريب في المهارات االزمة للمشاركة با 11

 يقات المرتبطة باإلدارة المدرسيةالمع -ثالثاً 
 غيرموافق محايد موافق الفقرة م
    أرى أن المدرسة تهمل األنشطة الطالبية. 1
    أالحظ أن هناك ضعفًا في فعالية لجان األنشطة الطالبية بالمدرسة. 2
    ة طالبية محددة.أعتقد أن ادارة المدرسة تفتقر الى وجود خطة أنشط 3
    تصمم المدرسة برامج وأنشطة طالبية ال تتوافق مع ميول وحاجات الطالبات. 4
    تفتقر المدرسة الى وجود أنشطة طالبية جذابة. 5
    أشعر بالملل؛ ألن ادارة المدرسة تركز على نمط معين من األنشطة. 6
    المدرسة.أرى غياب عنصر التنويع في األنشطة التي تضعها  7
    أالحظ عدم تشجيع اإلدارة المدرسية  للطالبات على المشاركة باألنشطة الطالبية 8
    أشعر بضعف متابعة اإلدارة المدرسية لألنشطة الطالبية. 9

    أرى أن ادارة المدرسة ال تهتم بتوعية الطالبات بأهمية األنشطة الطالبية. 10
    تقدم حوافز تشجيعية للمعلمين المشرفين على األنشطة الطالبية. أالحظ أن ادارة المدرسة ال 11

 المعيقات المرتبطة بمعلمي المدرسة: -رابعاً 
 غير موافق محايد موافق الفقرة م
    أرى أن المعلم مضغوط في عدد الحصص؛ مما  يصرفه عن متابعة األنشطة الطالبية. 1
    من مسيرة األنشطة الطالبية بالمدرسة.أعتقد أن العجز في عدد المعلمين يعرقل  2
    ألمس عدم وجود كوادر مؤهلة من المعلمين لإلشراف على األنشطة الطالبية. 3
    أالحظ ندرة الدورات التدريبية للمعلمين في مجاالت األنشطة الطالبية. 4
    النشاط.أعتقد أن تكليف المعلم بمتابعة األنشطة دون قناعته؛  يجعله غير مكترث ب 5
    أالحظ قلة اهتمام المعلمات بتقديم الحوافز للطالبات نظرًا لمشاركتهن في األنشطة الطالبية. 6
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    أرى أن  بعض المعلمين ينظر الى األنشطة الطالبية نظرة دونية. 7
    يحذر بعض المعلمين الطلبة من المشاركة باألنشطة الطالبية؛ باعتبارها مضيعة للوقت. 8
    أرى أن هناك ضعفًا لدى بعض المعلمين في مجال ريادة النشاط الطالبي. 9

 المعيقات المرتبطة باإلمكانات المتاحة للنشاط الطالبي: -خامساً 
 غير موافق محايد موافق الفقرة م
    أعتقد قلة الميزانية المخصصة لألنشطة  الطالبية بالمدرسة يعطل من تنفيذها. 1
    لمؤثرات المستخدمة بالنشاط من أجهزة وأدوات ال تجذبني له.أرى  أن قلة ا 2
أؤمن بأن عدم وجود حصة مخصصة للنشاط الطالبي في الجدول المدرسي من أكثر األسباب  3

 التي ال تدفعني القيام به.
   

    اتجنب المشاركة ببعض األنشطة ألني ال استطيع على تكلفتها المادية 4
    أماكن خاصة ومجهزة لألنشطة الطالبية بالمدرسة؛ تصعب من القيام بها . أعقد أن قلة وجود 5
أعتقد أن قلة توفر دليل تربوي مطور لمنهجية األنشطة الطالبية في أيدي الطلبة يحد من اقبال  6

 الطلبة على المشاركة.
   

    ية.أعتقد أن تكدس عدد الطلبة بالمدرسة يؤثر سلبًا على تفعيل األنشطة الطالب 7
أعتقد قلة توفير حوافز مادية تشجيعية للطلبة المشاركين باألنشطة تخلق لديهم نوع من  8

 االحباط.
   

 المعيقات المرتبطة باألسرة والمجتمع المحلي: -سادسًا 
 غير موافق محايد موافق الفقرة م
رئيس على عدم أعتقد أن قلة وعي األهل بأهمية األنشطة الطالبية بالنسبة للطلبة عامل  1

 تشجيعهم ألبنائهم.
   

    أرى أن  العديد من  أوليا  األمور يعتقدون أن المدرسة مكان للدراسة فقط. 2
أرى  أن  العديد من أوليا  أمور الطلبة يعتقدون أن المشاركة باألنشطة الطالبية تعمل على   3

 تدني التحصيل.
   

    ى المشاركة باألنشطة يقتل لدي روح المبادرة.أرى أن عدم تشجيع األصدقا  بالمدرسة عل 4
    أتوقع أن نظرة المجتمع سلبية أمام مشاركة الفتيات باألنشطة المتنوعة. 5
أؤكد أن ندرة  اشراك المجتمع المحلي بالتخطيط لألنشطة وتفعيلها يضعف من مساهمة  6

 المجتمع في دعمها.
   

 
 
 
 
 
 
 

 


