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أ

اإلىداء
كؿ معاني الكرـ والوفاء وأورثوا فينا كؿ دوافع
إلى كؿ الذيف وىبوا الحب والحناف وزرعوا في نفوسنا َ
التضحية والعطاء...
ال واكبا ًار إلى أحب الناس.
إلى مف تنحني ليـ ىاماتنا إجبل ً
الدي :مف يفرح لفرحي ويسرىـ نجاحي...
و َ
إلى كؿ أسير ومجاىد وشييد استشيد عمى ثرى الوطف الحبيب  ...وارتقى إلى العمياء.
إلييـ جميعاً أىدي دراستي ىذه ممزوجة بالدؼء والعطاء.

الباح ة

ب

شكر وتكدير
الحمد هلل الذي قدر كؿ شيء فأحسف تقػديره ،وابتمػى اإلنسػاف بمػا يسػره ،ومػا يسػوهو؛ ليحسػف فػي
الحػػالتيف شػػكره وصػػبره ،وجعػػؿ لعبػػده ممػػا يك ػره أم ػبلً فيمػػا يحػػب حػػذ اًر ممػػا يك ػره ،فسػػبحانو واىػػب الػػنعـ،
مقدر النقـ ،لو الحمػد فػي األولػى واةخػرة ،ال إلػو إال ىػو كػؿ شػيء ىالػؾ إال وجيػو ،وكػؿ نعػيـ ازهػؿ إال

جنت ػػو ،وص ػػمى اهلل وس ػػمـ عم ػػى نبين ػػا محم ػػد ال ػػذي أوذي ف ػػي س ػػبيؿ اهلل أبمػ ػ األذى فم ػػـ ي ػػزده إال إيمانػ ػاً

ومضػػاء وعمػػى آلػػو وصػػحبو الػػذيف كػػانوا فػػي السػراء حامػػديف شػػاكريف ،وفػػي الضػراء خاضػػعيف صػػابريف،
وسمـ تسميمًا كثي ًار  ...وبعد:

فيسعدني ويشرفني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جامعة األزىػر متمثمػة برهيسػيا األسػتاذ الػدكتور/

عبد الخالق عبد الرحمن الفة ار لسػعيو الػداهـ لتحسػيف وتطػوير الجامعػة ،ولعمػادة الد ارسػات العميػا متمثمػة
باألسػػتاذ الػػدكتور /أمةةل محمةةود الكحمةةوت لمػػا تقدمػػو مػػف تسػػييبلت وتػػذليؿ الصػػعاب لمدارسػػيف ،وتشػػجيع
البحػػث العممػػي ،ولكميػػة التربيػػة وعميػػدىا الػػدكتور /أسةةامة سةةعيد عبةةد الفتةةاح حمدونةةة لمػػا قدمػػو لػػي مػػف

دعـ مستمر منذ بداية د ارسػتي األكاديميػة ،ولقسػـ أصػوؿ التربيػة ورهيسػيا الػدكتور /صةييب كمةال األغةا
الذي منحني مف عممو الكثير ،كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف أعػانني فػي إخػراج ىػذا العمػؿ الػذي لػـ يكتمػؿ

إال بػػالجيود المخمصػػة لمعديػػد مػػف الشخصػػيات التػػي قػػدمت يػػد العػػوف والمسػػاعدة لػػي فقػػد حظيػػت ىػػذه

الدراسة بإشراؼ الدكتور /محمد ىاشم أغا واألستاذ الػدكتور /فؤاد عمي العةاجز فميمػا أتقػدـ بكػؿ الشػكر
والتقػػدير فقػػد منحػػاني مػػف وقتيمػػا وعمميمػػا الكثيػػر ،كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لكػػؿ مػػف األسػػتاذ الػػدكتور/
زيةةاد عمةةي الجرجةةاوي والػػدكتور  /صةةييب كمةةال األغةةا لقبوليمػػا مناقشػػة د ارسػػتي وأقػػدـ الشػػكر والعرفػػاف
لك ػػؿ م ػػف شػػارؾ بطباع ػػة ىػػذا البح ػػث جػػزاىـ اهلل خي ػػر الجػػزاء ،وأق ػػدـ عظػػيـ ش ػػكري وأمتنػػاني لؤلس ػػاتذة

الةدي عمةر
المحكميف الذيف قاموا بتحكيـ أداة الدراسة وفي النياية ال يفوتني أف أقدـ شػكري الخػالص "لو َ
الكةةومي ووالةةدتي خالديةةة الكةةومي" لمػػا قػػدماه لػػي مػػف الػػدعـ والتشػػجيع وأخي ػ ًار أدعػػو اهلل أف يتقبػػؿ ىػػذا

العمؿ خالصاً لوجيو الكريـ.
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ت
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ممخص الدراسة
دور مديري المدارس الحكومية األساسية في تطبيق األنشطة المدرسية من وجية نظر المعممات
بمحافظات غزة
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى معرفػػة دور مػػديري المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية فػػي تطبيػػؽ األنش ػطة
المدرسػػية مػػف وجيػػة نظػػر المعممػات بمحافظػػات غػزة ،وقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفي ،وتكػػوف
مجتمػػع الد ارسػػة مػػف معممػػات المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية بمػػديريات شػػماؿ ،وشػػرؽ ،وغػػرب غػزة البػػال
ع ػػددىـ ( )3183أم ػػا عين ػػة الد ارس ػػة فق ػػد بمغ ػػت ( )614وق ػػد بمغ ػػت بنس ػػبة  %36م ػػف مجتم ػػع الد ارس ػػة،
وتمثمػػت أداة الد ارسػػة باالسػػتبانة لجمػػع البيانػػات والمعمومػػات وتكونػػت أداة الد ارسػػة مػػف خمسػػة مجػػاالت
وىي:
.2
.3
.4
.5
.6

تطبيؽ األنشطة المدرسية.
توفير المناخ الصفي.
ممارسات أعضاء الييهة التدريسية.
تزويد الصؼ بالتجييزات المناسبة.
تطبيؽ األنشطة البلصفية.

وتوصمت الدراسة إلى النتاكج التالية:
دور كبي ػ ٌػر ج ػػدًا ف ػػي تطبي ػػؽ األنش ػػطة
 .2ك ػػاف لم ػػديري الم ػػدارس الحكومي ػػة األساس ػػية بمحافظ ػػة غػ ػزة ٌ
المدرسػػية ،وقػػد جػػاء ممارسػػات أعضػػاء الييهػػة التدريسػػية فػػي المرتبػػة األولػػى بػػوزف نسػػبي ،%:105
وتمييػػا فػػي نفػػس المرتبػػة األنشػػطة التربويػػة البلصػػفية بػػوزف نسػػبي  ،%:105وتمييػػا المنػػاخ الصػػفي
مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ األنشػػطة بػػوزف نسػػبي  ،%9805وتمييػػا التجيي ػزات الصػػفية المناسػػبة بػػوزف نسػػبي
 ،%98بينما جاءت تطبيؽ األنشطة الصفية في المرتبة الخامسة واألخيرة بوزف نسبي .%96
ػاهيا عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )α≤0.05السػػتجابات عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ دور
 .3ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػ ً
مديري المدارس الحكومية األساسية في تطبيؽ األنشطة المدرسية ترجع إلى (سنوات الخدمة).

ػاهيا عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( )α≤0.05الس ػػتجابات عين ػػة الد ارس ػػة ح ػػوؿ دور
 .4توج ػػد ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػ ً
مػػديري المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية فػػي تطبيػػؽ األنشػػطة المدرسػػية ترجػػع إلػػى (المنطقػػة التعميميػػة)
لصالح مديرية شماؿ غزة.

وقد قدمت الباح ة بعض التوصيات بناء عمى تحميل النتاكج منيا:
 .2ضرورة توفير الوساهؿ التعميمية المناسبة وتنوعيا ،وعدـ تكرارىػا والعمػؿ عمػى تطبيقيػا بحيػث تبلهػـ
الطالبات.

 .3توفير الدعـ المادي والمعنوي لممعممات والطالبات.
ذ

Abstract
The Role of the Primary Governmental School Managers in Implementation the
School Activities from the Perspectives of the Teachers in Gaza Governorates
The aim of this study was to know the basic principles role in enriching school
activities from the perspective of teachers in Gaza governorates, the researcher used
descriptive method, the study population composed of basic government school teachers
from the directorates of East and West of Gaza, in Gaza Governorate an the directorate of
Northern Gaza. In northern Gaza governorate with a total number of (2072) the study
sample consisted 0f (503) amounting to 25% of the study population. The study tool was a
questionnaire to collect data and information, which consisted of five domains;
1. Implementation of In-school Activities0
2. Class Climate0
3. Teachers’ Practices0
4. Provide the class with appropriate equipment0
5. Extracurricular Activities0
The study revailed the following results:
1- The principals at the basic government schools in Gaza governorate played a very
large role in implementation the school activities. Teachers’ practices occupied the
first rank with a relative weight of 90.4%, followed by the extracurricular activities
with a relative weight of 90.4%, followed by class climate with a relative weight of
87.4%, and then the appropriate classroom equipment had a relative weight of 87.4%,
while class activities occupied fifth rank with a relative weight of 85%0
2- There were no statistically significant differences at α ≤00.05 for the responses of the
study sample on the role of principals in implementation the school activities due to
(years of service) in favor of northern Gaza directorate.
3- There were statistically significant differences at α ≤ 00.05 for the responses of the
study sample on the role of the principals in implementation the school activities due
to (directorate)0
The researcher presented some recommendations based on the analyses of the results,
as follows:
1- Providing the appropriate educational tools with diversity and implementation them to
suit both students0
2- Providing the material and moral support for teachers and students0

ر

 .0الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة

 مشكمة الدراسة.
 أسكمة الدراسة.

 فروض الدراسة.
 أىمية الدراسة.

 أىداف الدراسة.
 حدود الدراسة.

 مصطمحات الدراسة.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
التمييد:
تُعػػد المدرسػػة مؤسسػػة اجتماعيػػة ليػػا وظيفتيػػا التربويػػة وليػػا دورىػػا التربػػوي لبنػػاء المجتمػػع الػػذي
يسػػاير التطػػورات فػػي كافػػة المجػػاالت التربويػػة واالجتماعيػػة والثقافيػػة وغيػػرىـ ،باإلضػػافة إلػػى دورىػػا فػػي

بنػػاء الشخصػػية ،واألنشػػطة المدرسػػية وىػػي أحػػد األسػػاليب التػػي تسػػتخدميا المػػدارس فػػي تنشػػهة طالباتيػػا،
وىنا ليس الغرض األساسي مف األنشطة المدرسية تمكيف الطالبات مف مزاولػة األنشػطة التػي يرغبونيػا،

وانما الغرض منيا في كونيا إحدى الوساهؿ الفعالة التي تتبعيا المدرسة لتحقيؽ غايات تربوية.
النشػ ػػاط المدرسػ ػػي ىػ ػػو المحػ ػػرؾ األسػ ػػاس وال ػ ػرهيس لموىبػ ػػة الطالب ػ ػة ،وخصوص ػ ػاً فػ ػػي المرحمػ ػػة

االبتداهية ،فيو يعد الخيط السحري الذي تخرج منػو كػوامف الب ارعػة والموىبػة ،التػي يتمتػع بيػا العديػد مػف
طالباتنػػا ،إضػػاف ًة إلػػى أنػػو قػػد يحظػػى بإقبػػاؿ الطالبػػات بحمػػاس وىمػػة بشػػكؿ إرادي ،واختيػػاري ،وال تجػػد
الطالب ػة أي إجبػػار لمػػدخوؿ فيػػو ،وحتػػى يكػػوف ىػػذا األمػػر لمجميػػع؛ البػ َػد لنػػا مػػف إع ػداد وتقػػديـ األنشػػطة
المدرسية بطراهؽ جديدة ،ومحببة ،تجذب الطالبة وال تنفرىا.
والعكػػس صػػحيح؛ فكممػػا نػػاؿ النشػػاط المدرسػػي العنايػػة واالىتمػػاـ ،شػػاىدنا ،واقبػػاؿ متقطػػع النظيػػر

عمي ػػو م ػػف قب ػػؿ الطالب ػػات ومم ػػا ال ش ػػؾ في ػػو إف جمي ػػع دوؿ العػ ػالـ المتق ػػدـ تب ػػذؿ الجي ػػود ،ف ػػي تفص ػػيؿ

األنشطة المدرسية ،وتدعميا بكؿ ما تستطيع ،وتعتمػد عمييػا اعتمػاداً رهيسػاً فػي ط ارهػؽ التػدريس لتخػريج
ٍ
اع مف الطالبات ،قاد ارت عمى االبتكار ،واالختراع ،وتقديـ شيء لممجتمع.
جيؿ و ٍ

وفي اةونة األخيرة بدأت األنشطة المدرسية تمقى اىتمامػاً ،ورعايػة؛ ولكػف ظػؿ محػدوداً ،ويحتػاج

إلػػى قف ػزات ،ومحركػػات دعػػـ قويػػة؛ ىػػذا الػػدعـ يشػػمؿ الػػدعـ المػػالي ،والمعنػػوي ،والفكػػري ،وكافػػة أش ػكاؿ
الدعـ (أبو عبد اهلل.):-9 :3125 ،

لقػػد أص ػبحت المدرسػػة اليػػوـ تقػػوـ بػػدور ميػػـ فػػي تييهػػة الفػػرص لتحقيػػؽ النمػػو الشػػامؿ لمطالب ػة،

واعدادىا لممواطنة الصالحة ،لذا مف الضروري أف يػدرؾ الجميػع أف النشػاطات المدرسػية ،لػـ تعػد مجػرد

نشػػاط حركػػي جسػػمي يرمػػي إلػػى تم ػريف العضػػبلت ،وبػػاقي أعضػػاء الجسػػـ وتقويتيػػا ،بػػؿ أصػػبحت فن ػًا
تربويًا متقنًا جعمت لو الطرؽ الحديثة في التربية أصػوؿ وقواعػد وأىػداؼ خبلقػة ،ىػذا ينسػجـ مػع غايػات
ومرامي النواحي األخرى لمعممية العممية التربوية المتكاممة (مقبؿ.)21-: :3122 ،

إف اليدؼ مف األنشػطة المدرسػية ىػو زيػادة الكفػاءة العمميػة لمطالبػات ،وصػقؿ المواىػب ،وتنميػة

الميػػارات وتش ػػكيؿ الميػػوؿ واالتجاى ػػات والقػػيـ والتش ػػويؽ واإلشػػباع النفس ػػي واالجتمػػاعي ،وترس ػػيل الق ػػيـ
2

الس ػػموكية اإليجابي ػػة ،وتنمي ػػة الجان ػػب االجتم ػػاعي والتع ػػاوف ،وروح فري ػػؽ العم ػػؿ ،وتنمي ػػة رواب ػػط األلف ػػة

والمحبػػة وتشػػكيؿ فريػػؽ النحبػػة فػػي المجػػاؿ الرياضػػي والكشػػفي والثقػػافي ،وتعزيػػز روح اإلبػػداع والتميػػز
والمنافس ػػة الطيب ػػة والتع ػػاوف م ػػع ذوي العبلق ػػة ف ػػي ال ػػو ازرات والمؤسس ػػات المختمف ػػة والمش ػػاركة والتواص ػػؿ
الخارجي واإلشراؼ الفني عمى كؿ االحتفاالت في الو ازرة والمديريات وبالتنسيؽ مػع جيػات االختصػاص

وحمؿ اليـ الوطني والمشاركة في المناسبات الوطنية واإلسبلمية

(و ازرة التربية والتعميـ العالي ،د .ت.)2 :
يتض ػػح مم ػػا س ػػبؽ أف عم ػػى اإلدارة المدرس ػػية أف تق ػػوـ بتطبي ػػؽ األنش ػػطة المدرس ػػية وبخاص ػ ٍػة أف
اإلدارة المدرسية بمكانتيػا الميمػة تقػوـ بمراجعػة المعممػات ومعرفػة نوعيػة األنشػطة التػي يقػدمونيا حسػب

المواق ػػؼ فيم ػػا إذا كان ػػت األنش ػػطة مناس ػػبة أـ ال كم ػػا لممعم ػػـ دور ف ػػي تط ػػوير ى ػػذا ال ػػدور عم ػػى حس ػػب

المواقؼ.

وقػػد أحسػػت الباحثػػة بأىميػػة تطبيػػؽ األنشػػطة المدرسػػية وكممػػا تػػـ التطبيػػؽ كممػػا حققػت المعممػات
فرصة بالتواصؿ والتعامؿ اإليجابي مع الطالبات خاصػةً ،وأف الطالبػات يوصػموف مػا يشػعروف ويفكػروف

بو عف طريؽ األنشطة.

وكشفت العديد مف الدراسات أنو رغـ الجيد المبذوؿ في تحسيف وتطوير الممارسػات اإلداريػة إال

أف دور مػديري المػدارس الحكوميػة مػا زاؿ بحاجػة أي مزيػد مػف الد ارسػات لتحسػيف الممارسػات اإلداريػة،

والتي تؤدي إلى تحسيف العممية التعميمية التعممية ،ومف تمػؾ الد ارسػات التػي أكػدت عمػى أىميػة ممارسػة
األنشطة المدرسية ودورىا في تنمية القدرات دراسة (صالح والعمصي.)3129 ،

مػف ىنػػا جػػاءت الحاجػػة الممحػػة إلجػراء ىػػذه الد ارسػػة التػػي تيػدؼ إلػػى التعػػرؼ إلػػى دور مػػديري المػػدارس
األساسية في تطبيؽ األنشطة المدرسية.

مشكمة الدراسة وتساؤلتيا:
مػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى األدب التربػػوي المتعمػػؽ فػػي مجػػاؿ الد ارسػػات التػػي تناولػػت األنشػػطة
المدرسػػية فقػػد تولػػد الشػػعور لػػدى الباحثػػة الحاجػػة لمثػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف الد ارسػػات ،وكػػاف ال بػ َػد مػػف قطػػع
الشػؾ بػاليقيف لموقػوؼ عمػى ىػػذا الػدور الميػـ لممػدراء فػي تطبيػػؽ األنشػطة المدرسػية والتعػرؼ إلػى درجػػة

ممارسػػة م ػػدراء المػػدارس الحكومي ػػة األساسػػية ل ػػدورىا فػػي تطبي ػػؽ األنشػػطة المدرس ػػية لػػتجعميـ أعض ػػاء
مساىميف في خدمة التعميـ واالرتقاء بو.
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في ضوء ما سبؽ يمكف أف تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرهيس التالي:
ما دور مديري المدارس الحكومية األساسية في تطبيق األنشطة المدرسية من وجيةة نظةر المعممةات
بمديريات شمال وشرق وغرب غزة؟
وقد انبثؽ في السؤاؿ الرهيس األسهمة الفرعية التالية:
 – 2مػ ػػا درجػ ػػة دور المػ ػػدارس الحكوميػ ػػة األساسػ ػػية فػ ػػي تطبيػ ػػؽ األنشػ ػػطة المدرسػ ػػية مػ ػػف وجيػ ػػة نظػ ػػر
المعممات بمديريات شماؿ وشرؽ وغرب غزة؟

 -2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصاهية عند مستوى داللة ( )α≤0,05بيف متوسطات تقػديرات مػديري

المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية لػػدورىـ فػػي تطبيػػؽ األنشػػطة المدرسػػية تعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة:
(أقؿ مف  6سنوات ،مف -6أقؿ مف  21سنوات ،مف  21سنوات فأكثر)؟

 -3ىؿ توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية عنػد مسػتوى داللػة ( )α≤0,05بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد
عينة الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية األساسية لدورىـ في تطبيؽ األنشػطة المدرسػية تعػزى

لمتغير المنطقة التعميمية( :شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة)؟

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة مف خبلؿ النقاط اةتية:
 -2كونيا تعالج موضوعاً ذا أىمية ،وىو دور مديري المدارس الحكومية األساسية في تطبيػؽ األنشػطة
المدرسية.

 -3قػػد تفيػػد الد ارسػػة مػػديري المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية مػػف أجػػؿ إحػػداث التطبيػػؽ المناسػػب لؤلنشػػطة
المدرسية بشكؿ أكثر فعالية وتأثير.

 -4م ػػف المتوق ػػع أف تظي ػػر ى ػػذه الد ارس ػػة رؤي ػػة ل ػػدى المعممػ ػات بأىمي ػػة م ػػا يق ػػوـ ب ػػو م ػػديري المػ ػدارس
الحكومية األساسية في تطبيػؽ األنشػطة المدرسػية لػدييـ وضػرورة التعػاوف معيػـ ومطػالبتيـ بوضػع

برامج فعالة لتطبيؽ األنشطة المدرسية.

 -5طرح مقترحات حوؿ تفعيؿ دور مديري المدارس الحكومية األساسية التي تفيػد فػي تطبيػؽ األنشػطة
المدرسية لدييـ وتطويره.

 -6قد تفيد معممات المرحمة الحكومية األساسية ليتعرفػوا عمػى أىميػة تطبيػؽ األنشػطة المدرسػية لػدييـ،
وتأثيرىا عمى العممية التعميمية.
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أىداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يمي:
 -2التعػػرؼ إلػػى درجػػة دور مػػديري المػػدارس الحكومي ػة األساسػػية فػػي تطبيػػؽ األنش ػطة المدرسػػية مػػف
وجية نظر المعممات بمحافظات غزة.

 -3الكشؼ عما إذا كاف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة
لػػدور مػػديري المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية فػػي تطبيػػؽ األنشػػطة المدرسػػية تُعػػزى لمتغيػػر سػػنوات
الخدمة( :أقؿ مف  6سنوات – 6 ،أقؿ مف  21سنوات 21 ،سنوات فأكثر).

 -4الكشؼ عما إذا كاف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػيف متوسػطات تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة
لػػدور مػػديري المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية فػػي تطبيػػؽ األنشػػطة المدرسػػية تُعػػزى لمتغيػػر المنطقػػة
التعميمية( :شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة).

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود اةتية:
 حد الموضوع :اقتصػرت الد ارسػة عمػى معرفػة دور مػديري المػدارس الحكوميػة األساسػية فػي تطبيػؽ
األنشػػطة المدرسػػية مػػف وجيػػة نظػػر المعمم ػات فػػي المجػػاالت التاليػػة( :تطبيػػؽ األنشػػطة المدرسػػية،
المنػ ػػاخ الصػ ػػفي ،ممارسػ ػػات أعضػ ػػاء الييهػ ػػة التدريسػ ػػية ،التجيي ػ ػزات الصػ ػػفية المناسػ ػػبة ،األنشػ ػػطة

البلصفية).

 الحد البشري :اقتصرت الدراسة عمى عينة ممثمة مف معممات المرحمة األساسية الدنيا.
 الحد المؤسسي :المدارس األساسية (حكومية) المرحمة الدنيا.

 الحةد المكةةاني :اقتصػػرت الد ارسػة عمػػى مديريػة شػػماؿ غػزة بمحافظػػة شػماؿ غػزة ومديريػة شػػرؽ غػزة
ومديرية غرب غزة بمحافظة غزة.

 الحةةةد الزمنةةةي :تػػـ تطبيػػؽ أداة الد ارسػػة فػػي الفص ػػؿ الد ارسػػي الثػػاني مػػف العػػاـ الج ػػامعي -3129
312:ـ.

مصطمحات الدراسة:
 الدور:
"ىي تمػؾ الجيػود المخططػة واليادفػة التػي يقػدميا القػاهموف عمػى إدارة المنظمػة بػالتبلحـ مػع قػوى

المجتمع والبيهة المحيطة بيا ،واالنتقػاؿ مػف الػدور لموظيفػة إلػى الػدور التربػوي المتوقػع لتحقيػؽ األىػداؼ

التي نشأت مف أجميا" (أغا.)85 :3119 ،
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تعريفو إجراكياً بأنيةا" :تمػؾ الجيػود المبذولػة والمخطػط ليػا مسػبقًا والتػي يقػوـ بيػا مػدير المدرسػة

األساسية بغرض الوصوؿ إلى اليدؼ المرغوب بو".
 المرحمة األساسية:

ىي المرحمة التي تدخميا الطالبة عنػدما تبمػ مػف العمػر حػوالي  7سػنوات وتبػدأ مػف الصػؼ األوؿ

وحتى الصؼ السادس األساسي (اإلدارة العامة لمتخطيط -3117،غزة).

 األنشطة المدرسية:

ُويعرفيػا كػ ٌؿ مػػف أبػػي عبػد اهلل والفقيػػري ( )3125بأنيػػا" :ىػػي تمػؾ البػرامج التػػي تنظميػا المدرسػة

متكاممػة مػػع البرنػػامج التعميمػػي ،والتػػي تقبػػؿ عمييػا الطالبػػات برغبػػة ،وتزاوليػا بشػػوؽ وميػػؿ تمقػػاهي بحيػػث

تحقػػؽ أىػػدافاً تربوي ػةً معينػػة ،س ػواء ارتبطػػت ىػػذه األىػػداؼ بتعمػػيـ الم ػواد الد ارسػػية أـ باكتسػػاب خب ػرة أو

ميارة أو اتجاه عممي أو عممي داخؿ الفصؿ أو خارجو ،وفي أثناء اليوـ الدراسي أو بعد انتياء الد ارسػة
عمػػى أف ي ػؤدي ذلػػؾ إلػػى نمػػو فػػي خب ػرة الناشػػهة ،وتنميػػة مواىبيػػا وقػػدراتيا واىتماماتيػػا فػػي االتجاىػػات

المرغوب فييا" (أبو عبد اهلل؛ والفقيري.)25 :3125 ،

تعريفو إجراكيةاً بأنةو" :ىػي تمػؾ البػرامج المنظمػة والمخطػط ليػا بشػكؿ عممػي ،والتػي تسػتند عمػى

اء أكػػاف داخػػؿ الصػػؼ أـ خارجػػو وتمػػارس تحػػت
خطػػة واضػػحة ،والتػػي يمارسػػيا الطالبػػات والمعممػات سػو ً
إشراؼ إدارة المدرسة".
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الفصل ال اني

اإلطار النظري
 المحور األول :اإلدارة المدرسية.

 المحور ال اني :األنشطة المدرسية.
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المحور األول
اإلدارة المدرسية
 مفيوم اإلدارة المدرسية.
 أنماط اإلدارة المدرسية.
 أدوار اإلدارة المدرسية.
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المحور األول

اإلدارة المدرسية
اإلنس ػػاف ك ػػاهف ح ػػي اجتم ػػاعي ال يس ػػتطيع الع ػػيش منف ػػرداً ،وال يس ػػتطيع االس ػػتغناء ع ػػف جي ػػود

اةخػريف مػػف أجػػؿ تسػػييؿ أمػػوره الحياتيػػة ،وكانػػت حاجتػػو لآلخ ػريف سػػيمة ومبسػػطة وغيػػر معقػػدة ،وكممػػا

ازدادت الحيػػاة تعقػػداً وتحض ػ اًر تصػػبح حاجػػة اإلنسػػاف أكثػػر إلػػى اةخ ػريف ،واإلدارة وس ػيمة ميمػػة لتنظػػيـ

الجيػػود الجماعيػػة ،ومػػف ىنػػا كانػػت حاجػػة اإلنسػػاف ماسػػة لػػئلدارة ،وأصػػبحت ضػػروري ًة لمفػػرد ولمجماعػػة،

فػػالفرد بحاجػػة لػػئلدارة لتنظػػيـ وتسػػيير أمػػوره وتحقيػػؽ أىدافػػو ،ونجػػاح ىػػذه المؤسسػػة منػػوط بػػاإلدارة التػػي
تسيسيا ،والمؤسسة بحاجة لئلدارة مف أجؿ تنظيـ أمورىا ودعـ مدخبلتيا المختمفة.

كما أف اإلدارة المدرسية عمى الرغـ أنيا مف أصغر التشكيبلت في اإلدارة التربويػة ،إال أنيػا تُعػد

مف أىميا ،ألنيا األداة المنفذة لمعممية التعميمية (سميماف.)26 :3123 ،
مفيوم اإلدارة المدرسية:

وي َعرفيػػا عػػايش ( )311:بأنيػػا" :مجموعػػة عمميػػات وظيفيػػة "تخطػػيط ،تنسػػيؽ ،توجيػػو" تتفاعػػؿ
ُ

بإيجابية ضمف منػاخ مناسػب داخػؿ المدرسػة وخارجيػا وفقػاً لسياسػة عامػة وفمسػفة تربويػة تضػعيا الدولػة

رغبة في إعداد النشء بما يتفؽ وأىداؼ المجتمع" (عايش.)61 :311: ،

وي َعرفيا العجمي ( )3121بأنيا" :مجموعة مف العمميات التػي يقػوـ بيػا أكثػر مػف فػرد فػي طريػؽ
ُ
المشاركة مف التعاوف والفيـ المتبادؿ لتحقيؽ األىداؼ التربوية" (العجمي.)44 :3121 ،
وتالحةةظ الباح ةةة مةةن التعريفةةات السةةابكة أن ىنةةاك مجموع ة ًة مةةن المضةةامين التربويةةة الواجةةب

توافرىا لتشكل مفيوم إدارة المدرسة:

 -2تنطمؽ اإلدارة المدرسية مف فمسفة واضحة تتمشى مع فمسفة الدولة والمجتمع.

 -3العممي ػػة اإلداري ػػة المدرس ػػية تتض ػػمف التخط ػػيط والتنظ ػػيـ والتوجي ػػو والرقاب ػػة م ػػف أج ػػؿ الوص ػػوؿ إل ػػى
اليدؼ المنشود.

 -4العممية اإلدارية مسهولية مشتركة بيف مديري المدارس واإلداريات والمعممات والمشػرفات التربويػات،
وتتكامؿ جيودىـ معاً مف أجؿ إنجاح العممية اإلدارية.

 -5يجػػب اسػػتثمار جميػػع الم ػوارد الماديػػة والبش ػرية المتاحػػة ،باإلضػػافة إلػػى جميػػع األنشػػطة المدرسػػية
بأفضؿ الطرؽ لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

وتعرفيا الباح ة :بأنيػا جميػع الجيػود والنشػاطات المخطػط ليػا بشػكؿ عممػي ،والتػي تسػتند عمػى
فمسفة واضحة ،وتقوـ عمى المشاركة حيث تقوـ بيا كافة العامبلت في المدرسة مف مػديرات ومسػاعدييا
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والمعممػػات وغيػػرىـ بغيػػة تحقيػػؽ األىػػداؼ التربويػػة داخ ػػؿ المدرسػػة وخارجيػػا ،واسػػتثمار جميػػع المػػوارد
البشرية والمادية.

أنماط اإلدارة المدرسية:
عمػػى الػػرغـ مػػف أف اإلدارة تتفػػؽ فػػي قواعػػدىا األساسػػية وخطوطيػػا العامػػة ،إال أنيػػا تتػػأثر بعامػػؿ

ميػػـ يتمثػػؿ فػػي طبيعػػة شخصػػية المػػدير ،ونمػػط طريقػػة تفكيػره وفمسػػفتو ،وأسػػموبو فػػي العمػػؿ؛ وذلػػؾ لكػػوف
المػػدير يمثػػؿ رأس اليػػرـ فػػي الجيػػاز اإلداري ،وبالتػػالي يػػنعكس عمػػى نمػػط اإلدارة فػػي المدرسػػة ،وىػػذا مػػا

يسوؽ الباحثة لمتطرؽ إلى أنماط اإلدارة المدرسية.
أو ًل :اإلدارة األوتوقراطية:

األوتوقراطيػػػة شػ ػػكؿ مػ ػػف أشػ ػػكاؿ الحكػ ػػـ ،تكػ ػػوف فػ ػػي السػ ػػمطة السياس ػػية بيػ ػػد شػ ػػخص واحػ ػػد بػ ػػالتعييف ال

باالنتخاب ،وكممة "أوتوقراط" أصميا يوناني وتعني الحاكـ الفرد ،أو مف يحكـ بنفسو.
سمات اإلدارة األوتوقراطية:
 -2انتظاـ مظاىر العمؿ.

 -3ارتفاع مستوى اإلنتاجية واألداء.

 -4االنضباط بحضور المدير مقابؿ تناقصيا في حالة غيابو (عابديف.)79 :3123 ،
وترى الباح ة :أف اإلدارة المدرسية الناجحة يجػب عمييػا أال تعتمػد ىػذا الػنمط األوتػوقراطي؛ ألف
ىذا يؤدي إلى انعداـ العبلقات اإلنسانية ،والى انعداـ البناء والى إشاعة الكراىية بيف أفػ ارد المجتمػع فػي

المدرسة.

انياً :اإلدارة الديمكراطية:
اإلدارة الديمقراطيػػة تنمػػي الشػػعور بالمسػػهولية ،وتنمػػي القػػدرة عمػػى اإلبػػداع ،وتعطػػي حريػػة االتصػػاؿ بػػيف
المرؤوسيف ،كما يكوف المدير قدوة حسنة لمجميع في تصرفاتو وممارساتو.

سمات اإلدارة الديمكراطية:
 -2يش ػػرؾ الم ػػدير ال ػػديمقراطي الع ػػامبلت مع ػػو ف ػػي التخط ػػيط ووض ػػع األى ػػداؼ وتنفي ػػذ وتق ػػويـ العم ػػؿ
المدرسي.

 -3يقدر المدير حاجات وقدرات وميوؿ العامبلت معو ويسعى لتمبيتيا ونموىا.

 -4الحػ ػػرص عمػ ػػى تنميػ ػػة العبلقػ ػػات اإلنسػ ػػانية وبػ ػػث روح األلفػ ػػة واألمػ ػػف بينػ ػػو وبػ ػػيف العػ ػػامبلت وبػ ػػيف
العامبلت وبعضيـ البعض.

 -5يشجع المدير الديمقراطي العامبلت معو بالمكافآت التي تحفزىـ عمى العمؿ.
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 -6يع ػػالج الم ػػدير ال ػػديمقراطي األخط ػػاء عم ػػى أني ػػا ظ ػػاىرة طبيعي ػػة دوف إلح ػػاؽ األذى ب ػػالمخطهيف أو
تجريحيـ (الصاي  ،د .ت ،21 :جامعة النجاح الوطنية ،نابمس).

وترى الباح ة :أف اإلدارة المدرسية الناجحة إذا ما استخدمت النمط الديمقراطي فػي اإلدارة ،فإنػو
يجب أف يكوف لدى العامبلت وعي وايماف بأىميػة المشػاركة فػي العمػؿ ،واالنتمػاء إلػى المدرسػة وتحمػؿ

سيسيـ في الكشؼ عػف المواىػب وابػداعات األفػراد التػي
المسهولية ،وىذا النمط إذا ما استخدـ جيدا فإنو ُ
دور كبير في نجاح اإلدارة المدرسية.
ليا ٌ
أدوار اإلدارة المدرسية:
أو ًل :األدوار اإلدارية:
ذكر الحريري ( )3121ثبلثاً مف األدوار اإلدارية لمدير المدرسة ،وىي:
 -2حفظ النظاـ واالنضباط المدرسي.

 -3تنظيـ البرامج اإلعبلمية فػي المدرسػة( :إذاعػة مدرسػية ،مجػبلت داخميػة ،لوحػات جداريػة ،ولقػاءات
مسرحية).

 -4تنظيـ وادارة الوقت (الحريري.)362–361 :3121 ،
انياً :األدوار الجتماعية:
يرى البعض أن من أىم أدوار مدير المدرسة في مجال العالقة مع المجتمع ما يمي:
بد مف تثقيؼ أولياء األمور.
 -2التعاوف مف أجؿ القضاء عمى الصراع القيمي ،ولتحقيؽ ذلؾ ال َ
 -3العمؿ عمػى رفػع الػوعي التربػوي لػدى اةبػاء وتػوجيييـ إلػى الػدور المتوقػع مػنيـ فػي مسػاعدة بنػاتيـ
عمى النجاح المدرسي (البنا.)4: :3121 ،

ال اً :األدوار الفنية:
ذكر الحريري( )3121النقاط اةتية:
 -2تطوير أساليب التقويـ التي تتبعيا المعممة مع طالباتيا.

 -3متابعة نمو الطالبات( :معرفي ،نفسي ،اجتماعي ،عاطفي ،اكتشاؼ الموىوبات ،بطيهي التعمـ).
 -4تنمية االتجاىات اإليجابية لدى المعممات.

 -5تقويـ أعماؿ العامبلت والمعممات بالمدرسة (الحريري.)362–361 :3121 ،
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رابعاً :األدوار اإل نسانية:
يحتاج القاهد المدرسي إلى منحة كبيرة مف االستقبللية لمقياـ بيذه األدوار بفعالية ،وىو مػا أكػدت
عميو التقارير بأف اإلدارة المدرسػية ال ب َػد أف تتمتػع بمزيػد مػف االسػتقبللية لتػتمكف مػف الخػروج مػف إطػار
البيهػػة اليرميػػة التقميديػػة البيروقراطيػػة التػػي ىيمنػػت عمػػى النظػػاـ التعميمػػي لفتػرة طويمػػة ،ومػػا كػػاف ليػػا مػػف

تبعات سمبية عميو (عبد المنعـ؛ ومصطفى.)329 :3123 ،
وتضيف الباح ة أدوا ارً أخرى تتم ل في:

ضػػرورة المحافظػػة عمػػى ىويػػة الطالبػػات الثقافيػػة والدينيػػة مػػف خػػبلؿ تنظػػيـ األنشػػطة المنيجيػػة

والبلمنيجيػػة المناسػػبة ،وكػػذلؾ حمايػػة الطالبػػات مػػف االنح ارفػػات الفكريػػة التػػي تيػػددىـ فػػي ىػػذا العصػػر
الػػذي يتس ػػـ باالنفت ػػاح والعولم ػػة والتبػػادؿ الثق ػػافي م ػػف جي ػػة ،ووجػػود االح ػػتبلؿ اإلسػ ػراهيمي عم ػػى األرض

الفمسطينية مف جية أخرى.
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المحور ال اني
األنشطة المدرسية
 مفيوم األنشطة المدرسية وأىميتيا واتجاىاتيا.
 مجالت األنشطة المدرسية وأىدافيا.
 مبادئ األنشطة المدرسية.

 وظاكف األنشطة المدرسية وأنواعيا ومعاييرىا.
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المحور ال اني

األنشطة المدرسية
تقػػوـ ممارس ػػة الطالب ػػات لتم ػػؾ األنش ػػطة المدرسػػية بتفريػ ػ مواى ػػب إف وجػػدت وبخاص ػ ٍػة أف ىن ػػاؾ

بعػػض المتعممػػات لػػدييـ مواىػػب منيػػا الرسػػـ والنشػػيد والرياضػػة وكتابػػة الشػػعر وكتابػػة القصػػص ،لػػذلؾ

ممارسػػتيـ لتمػػؾ األنشػػطة يػػؤدي إلػػى اكتشػػاؼ تمػػؾ المواىػػب ومػػف بعػػد ذلػػؾ يمكػػف تنميتيػػا وتوظيفيػػا فػػي
بد مف تشجيع جميع مديري المدارس والمعممات عمى تطبيؽ األنشػطة المدرسػية
مكانيا الصحيح ،لذا ال َ
في الوقت والمكاف المناسبيف وفؽ طبيعة المساؽ ووفؽ طبيعة المتعممات.
مفيوم األنشطة المدرسية:
وي َعرفيػػا الفػػي ( )3121بأنيػػا" :البػرامج المتنوعػػة التػػي تعػػدىا المدرسػػة لمطالبػػات ،ويػػتـ ممارسػػتيا
ُ

داخ ػ ػػؿ المدرس ػ ػػة أو خارجي ػ ػػا تح ػ ػػت إشػ ػ ػراؼ معممػ ػ ػة متخصصػ ػ ػة ،وى ػ ػػذه البػ ػ ػ ارمج تتواف ػ ػػؽ م ػ ػػع مي ػ ػػوليـ
واىتمامػػاتيـ ،وتمب ػػي احتياج ػػاتيـ ،وى ػػي تػ ػرتبط ب ػػالمنيج ،وتعمػػؿ مع ػػو عم ػػى تحقي ػػؽ النم ػػو الش ػػامؿ ل ػػدى
الطالبات معرفيًا ووجدانيًا ومياريًا" (الفي.)24 :3121 ،
وي َعرفيػػا سػػبلمة وآخػػروف ( )311:بأنيػػا" :كػػؿ نشػػاط تقػػوـ بػػو المعممػػة أو الطالبػػات أو كبلىمػػا
ُ

اء أكػاف ىػذا النشػاط داخػؿ المدرسػة أـ خارجيػا
بقصد تنويع أساليب توصؿ المعمومة بيسػر وسػيولة ،سػو ً
طالما أنو يتـ تحت إشراؼ المدرسة وبتوجيو منيا" (سبلمة وآخروف.)456 :311: ،
وتُ َعرفيةةا الباح ةةة إجراكيةاً بأنيةةا" :ىػػي تمػػؾ البػرامج المنظمػػة والمخطػػط ليػػا بشػػكؿ عممػػي ،والتػػي

اء أكػػاف داخػػؿ الصػػؼ أـ خارجػػو
تسػػتند عمػػى خطػػة واضػػحة ،والتػػي يمارسػػيا الطالبػػات والمعمم ػات س ػو ً
وتمارس تحت إشراؼ إدارة المدرسة".
األىمية التربوية لألنشطة المدرسية:
النشػاط يعنػػي الحركػػة ،والحركػػة تتضػػمف عمػبلً ،والعمػؿ يػػؤدي إلػػى النمػػاء ،فالنشػػاط عنصػػر ميػػـ

لبنػػاء شخصػػية الطالب ػة وصػػقميا ،والتربيػػة المتكاممػػة تتطمػػب ظروف ػاً مييػػأة لتطبيػػؽ النشػػاطات المدرسػػية،

ألثر ذلؾ في تنمية شخصية الطالبة (السبيعي.)232 :311: ،

ويرى عطية ( )311:إف األنشطة المدرسية تُسيـ في تشكيؿ خبرات الطالبات ،وتعػديؿ سػموكيـ
وتػربيتيـ لػػذلؾ فػػإف نشػػاطات التعمػػيـ والػتعمـ تعػػد القمػػب النػػابض فػػي المػػنيج؛ ولكػػي تػػؤدي دورىػػا بفعاليػػة

بد أف تكوف مرتبطة بأىداؼ المنيج (عطية.)212 :311: ،
ونجاح ال َ
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وقد وضح لفي ( )9101أىمية النشاط المدرسي عمى النحو التالي:
 -2يمبي احتياجات الطالبات االجتماعية والنفسية كالحاجة إلى االنتماء االجتمػاعي والصػداقة والتقػدير
وتحقيؽ الذات.

ُ -3يسيـ النشاط المدرسي في الكشؼ عف قدرات وميوؿ ومواىب الطالبات ويعمؿ عمى تنميتيا.
 -4يحفز الطالبات عمى التعمـ ،ويجعميـ أكثر قابمية لمواجية المواقؼ التعميمية والتفاعؿ مػع مػا تقدمػو
المدرسة ليـ.

 -5يييئ لمطالبات مواقؼ تعميمية شبيية بمواقؼ الحياة (الفي.)27-26 :3121 ،
ويمكن توضيح أىمية األنشطة التربوية بشكل مفصل كما يمي:
أو ًل :أىمية األنشطة بالنسبة لمطالبات:
تكسب األنشطة الطالبات مجموعػة مػف االتجاىػات المرغوبػة مثػؿ االتجػاه نحػو الدقػة ،والنظافػة،

واألمانة ،واحتراـ اةخريف ،والعمؿ ،والحفاظ عمى الممكية العامة ،وكميا اتجاىات تربوية تسعى المدرسػة
لتأكيدىا لدى طالباتيا وتتضح أىميتيا فيما يمي:
أ -توسيع خبرات الطالبات في مجاالت عديدة لبناء شخصيتيـ وتنميتيا.
ب  -تنمية االتجاىات السموكية السميمة لمطالبات مف خبلؿ الحرية المنظمة التي تتاح لممارسػتيـ
األنش ػػطة المختمف ػػة عم ػػى نح ػػو ينم ػػي ف ػػييـ االعتم ػػاد عم ػػى ال ػػنفس ،ويكس ػػبيـ الق ػػدرة عم ػػى المب ػػادأة

واالبتكار.

انياً :أىمية األنشطة بالنسبة إلدارة المدرسة:
تعمؿ األنشطة عمى:
أ  -تػػوفير تعػػاوف أفضػػؿ بػػيف الطالبػػات وأعضػػاء ىيهػػة التػػدريس واإلداريػػيف والمػػوظفيف بالمدرسػػة ،كمػػا
تقرب بيف الجماعات المختمفة.

ب  -تزبؿ الفواصؿ بيف أقساـ النظاـ المدرسي الواحد.
ت  -تتيح الفرصة لبلستفادة مف أوقات الفراغ.
ث  -تساعد المعممات عمى فيػـ القػوى التػي تػدفع الطالبػات إلػى األسػاليب التػي يتبعونيػا فػي تصػرفاتيـ
حياؿ المواقؼ الصعبة.
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ال اً :أىمية األنشطة بالنسبة لممنيج:
المنيج ىو "جميع الخبرات ذات المعنى واألنشطة اليادفة التي توفرىا المدرسة وتوجييا مػف أجػؿ
تحقيؽ أىدافيا".
والنشػػاط يػػزود المػػنيج بػػالخبرات التػػي تكتسػػبيا الطالبػػة فػػي الفصػػؿ ،ويكشػػؼ عػػف خبػرات تعميميػػة

جديدة ،ويييئ فرصاً لمتوجيو النفسي والجماعي.

لذا تعتبر استراتيجيات التعميـ النشط ميمة جداً لكونيا مصحوبة باألنشطة الجماعية يسػتطيع كػؿ

مػػتعمـ اف يحقػػؽ ذاتػػو ضػػمف العمػػؿ الجمػػاعي ويوطػػد العبلقػػات بػػيف المتعممػػات ويؤكػػد عمػػى اف الش ػراكة
(االنا ضمف التحسف) ىي التي تحقؽ التنمية والتطور.

رابعاً :أىمية األنشطة بالنسبة لمبيكة الجتماعية:
تتيح األنشطة التربوية لمطالبات أف يمارسف بعض الميارات التي تمكنيـ مف اإلسياـ ،ولػو جزهيػاً

بجيػد تعػاوني ييػػدؼ إلػػى حػػؿ مشػػكبلت المجتمػػع ،وتسػتطيع المدرسػػة أف تعػػد طالباتيػػا لمثػػؿ ىػػذه الحيػػاة
التعاونية بأساليب مختمفة ،وأف تضمف ميارات التعاوف ،وتؤكد عمييا كأساس ميـ في بناء المنيج.
واألنشػػطة تػػدرب الطالبػػات عمػػى خدمػػة البيهػػة واإلسػػياـ فػػي تطويرىػػا؛ فاإلعػػداد الحقيقػػي لمم ػواطف

كي يأخذ دو اًر إيجابياً في بيهتو ومجتمعو يتطمػب أف يػدرب عمػى خدمػة بيهتػو ،والمشػاركة فػي مشػرعاتيا،
ألف إعداد الطالبة لمحياة يقتضي أف يمػارس الحيػاة ،ولعػؿ ىػذا االتجػاه يتػيح الفرصػة لنمػو عمميػة الػربط
بيف التربية والمجتمع ومشكبلتو ومشروعاتو ربطًا حقيقيًا (عثماف وقمر.)44-42 :311: ،
وذكر سميم ( )9101نكاط أخرى تتم ل فيما يمي:
- 0تتعمـ الطالبات خبلؿ ىذا النشاط أشياء يصعب تعمميا في الفصؿ.
-9النشػػاط وسػػيمة لتنميػػة ميػػوؿ الطالبػػات وم ػواىبيـ ،وفرصػػة لمكشػػؼ عػػف ىػػذه الميػػوؿ والمواىػػب يعػػيف
عمى توجيييـ التوجيو التعميمي والميني الصحيح.
-4النشاط يثير استعداد الطالبات لمتعمـ ،ويجعميـ أكثر قابميػ ًة لمواجيػة المواقػؼ التعميميػة ،واكتسػاب مػا

تقدمو المدرسة ليـ.

-5النشاط المدرسي يييئ لمطالبػات مواقػؼ تعميميػة شػبيية بمواقػؼ الحيػاة ،إف لػـ تكػف مماثمػةً ليػا ،ممػا
تترتب عميو سيولة استفادة الطالبة ممػا تعمػـ عػف طريػؽ المدرسػة فػي المجتمػع الخػارجي وانتقػاؿ أثػر مػا

تعمـ إلى حياتيـ المستقبمية (سميـ.)24-22 :3121 ،

ويتضةةح ممةةا سةةبق أن أىميةةة األنشةةطة بالنسػػبة لمطالبػػات تتمثػػؿ فػػي توجيػػو الطالبػػات واكتشػػاؼ
مي ػػوليـ وق ػػدراتيـ وتوس ػػيع خبػ ػراتيـ وتنمي ػػة اتجاى ػػاتيـ بينم ػػا بالنس ػػبة إلدارة المدرس ػػة في ػػي ترس ػػل مفي ػػوـ
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التعػػاوف بػػيف كافػػة المعممػػات والطالبػػات وفيػػـ قػواىـ وكػػذلؾ تسػػيـ فػػي تمكػػيف الطالبػػات فػػي الحفػػاظ عمػػى
البيهة وتشجعيـ عمى العمؿ الجماعي ،كما أف ذلؾ يييئ ليـ مواقؼ تعميمية وتشكيؿ شخصيتيـ.

واألنشػػطة تسػػيـ فػػي تشػػكيؿ خب ػرات الطالبػػات وتعػػديؿ سػػموكيـ ،وتحفػػز الطالبػػات عمػػى الػػتعمـ،

ويجعمي ػػـ أكث ػػر قابميػ ػة لمواجي ػػة المواق ػػؼ والتفاع ػػؿ معيػ ػا ،وتعم ػػـ الطالب ػػات أش ػػياء يص ػػعب تعممي ػػا ف ػػي
الفصؿ.

خامساً :التجاىات التربوية لألنشطة المدرسية:
يسػػعى النشػػاط التربػػوي المدرسػػي لتأكيػػد المبػػادئ التربويػػة التػػي تحقػػؽ لمطالب ػة تعمم ػاً ذاتي ػاً وتعمم ػاً

مستم ًار وتعممًا بالعمؿ وتعممًا مدى الحياة لذا ينبغي أف تركز عمى االتجاىات التربوية التالية:

أ-ضرورة االىتماـ بالنشػاط الػذاتي لمطالبػة والتحقػؽ مػف اعتمادىػا بعػد اهلل عمػى نفسػيا فػي الػتعمـ بحيػث

تنشأ ،وقد تأصمت في نفسيا القدرة عمى التعميـ الذاتي.

ب -اإليم ػػاف ب ػػأف التعم ػػيـ عمميػ ػةٌ مس ػػتمرة طػ ػواؿ الحي ػػاة ،ول ػػذلؾ ينبغ ػػي ت ػػدريب الطالبػ ػة عم ػػى االس ػػتزادة
العممية والعممية في جميع مراحؿ حياتيا بحيث ال ينتيي التعميـ بانتياء الدراسة النظامية.

ت  -التأكي ػػد ب ػػأف ى ػػي المدرس ػػة الكبػ ػرى وأن ػػو م ػػف الممك ػػف أف تػ ػتعمـ الطالب ػػة بم ػػا تكتس ػػبو م ػػف المح ػػيط

االجتماعي الذي يعيش فيو أو المحيط العاـ.

ث  -إف التعميـ المستمر الذي يترؾ أث اًر ىو التعميـ بالعمؿ والممارسة حيػث يييػئ لمطالبػة معرفػة نفسػيا

في نتاهج عمميا الممموس.

ج  -التحقيؽ مػف تعػود الطالبػة عمػى تحمػؿ المسػهوليات التػي تعيػد إلييػا واالعتمػاد عمييػا بعػد الفهػة فػي

تنفيذىا ،وانجاز ما يسند إلييا مف أعماؿ بميارة واتقاف (عبد المجيد.)35 :3119 ،

ويتضح مما سبؽ أف التعميـ عمميةٌ مسػتمرة فيػي ال تقتصػر عمػى مرحمػة معينػة أو سػف معػيف بػؿ

ىػػي مسػػتمرة طػػوؿ الحيػػاة لػػذا فػػإف الطالبػػة تكتسػػب مزيػػداً مػػف الخب ػرات مػػف البيهػػة االجتماعيػػة كمػػا أف
التعميـ يعمؿ ،ويترؾ أث اًر كبي اًر في نفوس الطالبات مما ُيسيـ في تعزيز مفيوـ المسؤولية.

سادساً :مجالت األنشطة المدرسية:
لكؿ مجاؿ لو أنشطة معينة أنماط واضػحة وأىػداؼ محػددة توضػح مسػاره لػذلؾ سػوؼ نقػوـ بسػرد

بعض المجاالت مع شرح بسيط لكؿ مجاؿ وفيما يمي تمؾ المجاالت:
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المجال األول النشاط الجتماعي:
وي َعرفيا الفي ( )3121بأنيا" :ىػو ذلػؾ النشػاط الػذي ييػتـ بتحقيػؽ النمػو الشػامؿ لػدى الطالبػات،
ُ
وخصوصًا نموىـ االجتماعي ،وذلؾ بتكاممو مع المنيج ،وبما يتضمنو مف تنوع وتطبيػؽ بأسػموب عممػي

يتيح الفرصة ليؤالء المتعممات ليكونوا أكثر إيجابي ًة ،وأكثر قدرةً عمى تحمؿ المسهولية ،ومعرفػة بحقػوقيـ
وواجباتيـ تجاه مجتمعيف (الفي.)212 :3121 ،
وذكر عبد المجيد ( )9118متطمبات لمنشاط الجتماعي:
 -2التوافؽ مع المنيج الدراسي في رعاية النمو الشامؿ لمطالبات.

 -3النمو االجتماعي ىو نشاط متنوع ُيسيـ بأسموبو العممي وتنمية لتوفير أنسػب الظػروؼ التػي تسػاعد
عمى اكتماؿ نموىـ واكتشاؼ مواىبيـ وقدراتيـ وصقميا عمى وجو الخصوص.
اء أكػاف منيػا مػا يحػيط بالمدرسػة أـ المجتمػع
 -4المساىمة في تقديـ الخدمات االجتماعية المتنوعة سو ً
بصفة عامة.
 -5تييهػ ػػة مواقػ ػػؼ تربويػ ػػة يمكػ ػػف عػ ػػف طريقيػ ػػا ب ػ ػث القػ ػػيـ وتوجيػ ػػو االىتمػ ػػاـ ،والتػ ػػدريب عمػ ػػى السػ ػػموؾ
االجتماعي المحبب.

 -6تدريب الطالبات عمى تحمؿ المسهولية واكتساب الميارات القيادية.

 -7تحقيؽ االنتماء االجتماعي الذي تتوفر فيو األلفة والمودة والتضحية والتعاوف والترابط.
 -8تنميػػة الشػػعور بالمسػػهولية الجماعيػػة بػػيف الطالبػػات والرغبػػة فػػي االطػػبلع والمشػػاركة بػػالنيوض فػػي
المجتمع مع الحفاظ عمى قيمو ومبادهو اإلسبلمية.

 -9د ارسػػة بعػػض الظ ػواىر لممشػػكبلت االجتماعيػػة والتعػػرؼ إلػػى أسػػبابيا والمشػػاركة فػػي وضػػع الحمػػوؿ
المناسبة ليا بما يحقؽ مصمحة المجتمع (عبد المجيد.)47-46 :3119 ،

النشاط ال اني ال كافي:
النش ػػاط الثق ػػافي ال ػػذي يتض ػػمف أنػ ػواع عدي ػػدة مني ػػا النش ػػاط المس ػػرحي والنش ػػاط الفن ػػي واالع ػػبلـ
المدرسي وسيتـ الحديث عنيـ كما في اةتي:
 -0النشاط المسرحي:
النشػػاط المسػػرحي يتػوافر فيػػو عنصػػر المشػػاىدة والتعمػػيـ ،ممػػا يػػوفر إمكانيػػة فػػتح مجػػاالت واسػػعة

لممناقشة والدراسة واألنشطة ،فيػو نافػذة واسػعة نفتحيػا عمػى مصػراعييا؛ لكػي يطػؿ منيػا الطالبػات عمػى
المجتمع بصفة خاصة ،والعالـ مف حولو بصفة عامة – وأيضاً -عمى المواد الدراسية ،فيو وسيمة أكثػر

جذباً وأكثػر شػموالً ،ممػا يجعمػو يحتػؿ مكانػاً بػار اًز ،فيػو يحتػؿ موقعػاً ميمػاً فػي الػدوؿ المتقدمػة ،فيقػؼ -

جنباً إلى جنب  -مع كافة مستحدثات تكنولوجيا التعميـ (عفانة والموح.)23-22 :3119 ،
18

 -9النشاط الفني:
م ػػف ألػ ػواف النش ػػاط الفن ػػي( :جماع ػػات التمثي ػػؿ ،الموس ػػيقى ،الغن ػػاء ،الرس ػػـ ،التص ػػوير ،األش ػػغاؿ
الفنية ،الخياطة والتفصيؿ (لمطالبات) فبلحة البساتيف والزراعة) (أبو النصر.)21: :311: ،
-3اإلعالم المدرسي:
مف أىـ أىداؼ اإلعبلـ المدرسي:
أ -إنو يورد الطالبة ينابيع الثقافة عمى اختبلؼ صنوفيا.
ب -أف الثقافة التي تروي ظمأ الطالبة العممي تجعميا قادرة عمى النقاش في مواضيع عدة.
ت -والطالبة التي تداوـ عمى القراءة والكتابة ،تتضح ليا معالـ مستقبميا.

ث -والطالب ػة الت ػي تتعمػػؽ بػػالقراءة تصػػبح مدمن ػة عمييػػا ،وال تق ػدر عمػػى االنفكػػاؾ منيػػا وبالتػػالي ،تحػػب
كتبيا المدرسية ،وينكب عمييا وتصبح مف المتفوقات.

ج -يتولػػد لػػدى الطالبػػة المداومػػة عمػػى االطػػبلع والقػػراءة ،المواظبػػة والجمػػد ،والصػػبر والسػػير الطوي ػػؿ
بػ ػ ػػيف خبايػ ػ ػػا الكتػ ػ ػػب ،وبػ ػ ػػذلؾ قػ ػ ػػد تصػ ػ ػػبح فػ ػ ػػي المسػ ػ ػػتقبؿ أديب ػ ػ ػة مبدع ػ ػ ػة أو طبيب ػ ػ ػة نطاسػ ػ ػػية ،أو

ميندس ػة متميػػزة ،أو عالم ػة يشػػار إليي ػا بالبنػػاف ،أو صػػحافية جريه ػة ،أو مسػػؤولة مخمص ػة معطػػاء
(صافي.)2: :3122 ،

مما ال شؾ فيو اف الديف اإلسبلمي وضع المصطمحات لكؿ جوانػب الحيػاة ومػف بينيػا الصػحؼ،

فمقػػد ورد فػػي الق ػرآف الك ػريـ عػػدد مػػف اةيػػات الكريمػػة فػػي سػػور متعػػددة ،ذكػػرت اسػػـ الصػػحؼ ،وطالمػػا

ػر وأىميػػة عظيمػػة ،وىػػذه الفاهػػدة
ذكػػرت كممػػة الصػػحؼ فػػي القػػرآف الك ػريـ ،فيػػي بػػذلؾ تحمػػؿ معنػػى كبيػ اً
أيضا (الضبع.)34 :311: ،
الكبيرة والعظيمة تحمؿ في طياتيا معاني عممية وتربوية ً

النشاط ال الث الكشفي:
يحقؽ النشاط الكشفي ما يمي:
-2الكش ػػافة تعم ػػؿ عم ػػى تنمي ػػة روح الػ ػوالء واالعتػ ػزاز ب ػػالوطف وتنم ػػي عنػ ػد الطالب ػػات اإلحس ػػاس ب ػػدعـ

المحتاجيف.

-3تنمي القيـ االجتماعية الصادقة وتنمي السموكيات المرغوب فييا.
-4تعمؿ عمى تنمية المواطنة الصالحة ،وتنمي حب العمؿ ضمف الجماعة.
-5تنمي روح األخوة بيف الطالبات ،وتعمؿ عمى تنمية روح التنافس الشريؼ بيف الطالبات.
-6تساعد عمى تنمية القدرات العقمية ،وتنمي روح القيادة في نفوس الطالبات.
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-7تكسب الطالبات الثقة بالنفس (الفقيري وأبو عبد اهلل.)36-35 :3125 ،
النشاط الرابع الرياضي:
جماعػػات فػػرؽ األلعػػاب ،الكشػػافة ،الزى ػرات ،والمرشػػدات (لمطالبػػات) ،والتمرينػػات الح ػرة والسػػباحة

(أبو النصر.)21: :311: ،
النشاط الخامس العممي:
أىداؼ النشاط العممي:

-2تعويد الطالبات عمى دقة المبلحظة واالستنتاج الكتشاؼ مواىب المخترعيف نواة عمماء المستقبؿ.
-3التدريب عمى استخداـ األجيزة وصيانتيا ،وترشيدىـ إلى قواعد األمف والسبلمة.
-4تعريؼ الطالبات بأىمية الزراعة لتوفير األمف الغذاهي والناحية الجمالية.
-5تعويد الطالبات عمى أىمية العمؿ اإلنساني والتطوعي (السبيعي.)26: :311: ،
النشاط السادس الجماعي العام ويتم ل في:
مف أنماط النشاط الجماعي العاـ ما يأتي:
أولً :الندوات:
الي ػػدؼ الػ ػرهيس م ػػف ى ػػذا الن ػػوع مػ ػف المس ػػابقات ى ػػي تعزي ػػز ق ػػدرة الطالب ػػات عم ػػى الوق ػػوؼ أم ػػاـ

الحضػػور والشػػرح والنقػػاش ،إضػػافةً إلػػى بنػػاء ميػػارات د ارسػػة األبحػػاث العمميػػة ،والتعػػرؼ إلػػى أسػػاليب

ػر فػػي د ارسػػتيا الجامعيػػة
األبحػػاث ،واكتسػػاب معمومػػات عمميػػة وخب ػرات عمميػػة كثي ػرة ،وىػػذه تفيػػدىا كثيػ ًا
وحياتيا العامة (شواىيف.)9: :311: ،
تناسػب ىػػذه الطريقػػة الصػػفوؼ المزدحمػة ،وىػػي أكثػػر مػػا تسػتخدـ فػػي المػػدرجات الجامعيػػة ،حيػػث

يربػػو عػػدد الدارسػات لممسػػاؽ الواحػػد عمػػى الماهػػة ،تقػػوـ األسػػتاذة المشػرفة باختيػػار عػػدد محػػدود جػػدًا مػػف

بل ،وىؤالء األربعة يختاروف راهدة ليـ مف بينيـ ،ويتقاسػموف جوانػب الموضػوع
الطالبات ،وليكف أربعة مث ً

المط ػػروح عم ػػى بس ػػاط البح ػػث ،وتػ ػدرس ك ػػؿ واح ػػدة م ػػنيـ جانبػ ػاً م ػػف جوانب ػػو ،وبع ػػد انتي ػػاء الجمي ػػع م ػػف

دراساتيـ ،يعقدوف ندوة أماـ زمبلهيف ،حيث تتحدث كؿ واحػدة مػنيف عػف الجػزء المخصػص ليػف ،وبعػد

أف ينتي ػ ػػي الجمي ػ ػػع م ػ ػػف التح ػ ػػدث ،يف ػ ػػتح ب ػ ػػاب النق ػ ػػاش الم ػ ػػنظـ أم ػ ػػاـ الجمي ػ ػػع ،وف ػ ػػي نياي ػ ػػة الن ػ ػػدوة،

تعػ ػػرض الرهيسػ ػ ػة ممخص ػ ػًا وافيػػ ػًا لمد ارسػ ػػات التػ ػػي قػ ػػدمت ،ويػ ػػوزع صػ ػػو ًار منػ ػػو عمػ ػػى جميػ ػػع الدارسػػ ػات
(الشقيرات.)312 :311: ،
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انياً :الرحالت:
الرحمة نشاط جماعي محبب لجميع الطالبات مف حيث يقوموف – تحت إشراؼ المدرسة –
بزيارة مكاف محبب ليف يقضوف فيو يومًا واحدًا أو أكثر لشغؿ أوقات فراغيف بشكؿ مفيد
(أبو النصر.)226 :311: ،
ذكر أبو عبد اهلل ( )3125النقاط التالية:
 -2تعمؿ الرحبلت عمى توسيع خياؿ الطالبات ،وتساعد في توسيع ثقافة الطالبات.

 -3تعود الطالبات عمى تحمؿ المسؤولية ،وتزود الطالبات بالجديد مف المعمومات واألفكار.
 -4تساعد الطالبات في التعرؼ إلى األماكف األثرية والتاريخية.
 -5تعمؽ لدى الطالبات االنتماء الوطني واإلسبلمي الصادؽ.

 -6تعد وسيمة ناجحة مف وساهؿ التعمـ وتعمؿ عمى إثارة الميؿ لبلكتشاؼ.
 -7تعمؿ عمى تقوية العبلقة بيف الطالبة والمعممة.
 -8تعمؿ عمى تنمية اإلحساس بجماؿ الطبيعة.

 -9تنمي لدى الطالبات القدرة عمى حؿ المشكبلت.

 -:تنمي التفكير العممي مف خبلؿ كتابة التقارير وتساعد في التعرؼ عمى البيهة.
 -21تعمؿ عمى تعزيز ربط المادة الدراسية بالحياة.

 -22تساعد عمى صنع الجو المحب لممرح ،وتعمؿ عمى استثمار وقت الفراغ.
 -23تنمي روح العمؿ الجماعي (أبو عبد اهلل.)35-34 :3125 ،
ال اً :الزيارات:
تعتبر طريقة التدريس بأسموب الزيارات الميدانيػة مػف الطػرؽ الفعالػة فػي مجػاؿ المػواد االجتماعيػة

ولترس ػػيل المواطن ػػة ،وذل ػػؾ لكوني ػػا تنق ػػؿ الطالبػ ػة م ػػف المح ػػيط الض ػػيؽ المتمث ػػؿ ف ػػي الورش ػػة أو الفص ػػؿ
الد ارسػػي إلػػى مواقػػع العمػػؿ واإلنتػػاج ،وتيػػدؼ ىػػذه الطريقػػة إلػػى ربػػط المؤسسػػة التعميميػػة بالبيهػػة بمختمػػؼ
جوانبيا والعمػؿ عمػى تطػور البيهػة وتحديػد المشػكبلت التػي تواجييػا ،وتنميػة الحساسػية االجتماعيػة لػدى

الطالب ػػات ،وترجم ػػة المب ػػادئ والنظري ػػات إل ػػى حم ػػوؿ عممي ػػة لمواجي ػػة مش ػػكبلت البيه ػػة ،وسػ ػواء أكان ػػت
الزيارات الميدانية ليا بصورة ألحد المصانع أو المزارع أو المتاحؼ (بدير.)225 :3119 ،

تعػد الزيػارات مػف الوسػػاهؿ الميمػة لتنميػة الثقافػػة العامػة لمطالبػات ،واثػارة ميػػوليـ لقػراءة مػا يتصػػؿ

باألماكف الم ازرة في مختمؼ المواد المطبوعة أو المنشورة في المصادر المختمفة ،وتدفعيـ لمتساؤؿ عنمػا

يجيموف مما يحسف استغبلؿ ىذه الفرص لممشرفات عمى ىذه الزيارات لتزويػد الطالبػات بمػا يمػزميف مػف
معمومػ ػػات وتػ ػػوجيييـ لبلطػ ػػبلع عمػ ػػى المصػ ػػادر المتصػ ػػمة بتسػ ػػاؤالتيـ إلشػ ػػباع رغبػ ػػاتيف فػ ػػي المعرفػ ػػة
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والتحص ػ ػػيؿ الثق ػ ػػافي ،واتس ػ ػػاع أفقي ػ ػػـ وتنمي ػ ػػة م ػ ػػداركيـ ،وتوثي ػ ػػؽ الص ػ ػػمة بي ػ ػػنيـ وب ػ ػػيف بيه ػ ػػتيـ المحمي ػ ػػة
(أبو عبد اهلل.)9: :3125 ،

وتؤكةةد الباح ةةة :بعػػد سػػرد كافػػة المجػػاالت بػػأف أي مجػػاؿ مػػف تمػػؾ المجػػاالت الػػذي تػػـ ذكرىػػا ليػػا
دور فعاؿ وقػوي وميػـ فػي بنػاء وتنميػة شخصػية الطالبػة وتقػوـ أيضػًا بتزويػدىا بحصػيمة معمومػات كبيػرة
وتساعد في توسيع خياليا وثقافتيا مف أجؿ أف تصبح عارفة بكؿ ما ىو جديد.

أىداف األنشطة المدرسية:
 -2إف تعميؽ نظاـ األسرة المدرسية باىتماـ ينصب عمى تربية الطالبة بدال مف مجػرد تمقينػو معمومػات
ومعػػارؼ عمػػى شػكؿ مػواد د ارسػػية – ىػػذا النظػػاـ – يحمػػؿ روح المفيػػوـ الحػػديث لمتربيػػة ذاتيػػا :وىػػو

إف الطالبة التي تتعمـ أىـ بكثير مف أي حصيمة مف المعمومات يق َػدر لػو أف يجمعيػا ،وفػي الحقيقػة
إف أس ػرة المدرسػػة تصػػنع وضػػعاً تصػػبح الطالب ػة نفسػػيا ى ػي الموضػػوع الػػذي يػػدرس ويعمػػؿ معي ػا

ويتعمـ عنيا.

 -3التعػػرؼ إلػػى الخػػدمات الموجػػودة فػػي البيهػػة واألدوات المسػػتخدمة فػػي التنفيػػذ ،والعمػػؿ عمػػى تطويرىػػا
بما يرفع اإلنتاج في البيهة ،ويكسبو اتجاىات ابتكارية جديدة.

 -4نشػر الػػوعي الصػػحي وتدعيمػػو بػػيف الطالبػػات فػػي المدرسػػة وبيهػػتيـ عػػف طريػػؽ مػػا تقدمػػو جماعػػات
النشاط مف توعية صحية.

 -5اكتشاؼ أصحاب الميوؿ واليوايات العممية وتنميتيا بما يكفؿ إنتاجيتيا المبدعة.

 -6استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عمى المجتمع والطالبات (اإلبراىيـ.)381-379 :3122 ،
-7تنمية القيـ واالتجاىات والميوؿ والميارات وأساليب التفكير.
ووجدانيا وميارًيا.
-8تمكيف الطالبات مف بناء شخصيتيف معر ًفيا
ً
-9ترسيل حس المبادرة واالبتكار لدييف.
-:تنمية إحساس الطالبػات بأسػس ومبػادئ الديمقراطيػة ،وتعويػدىف عمػى ممارسػتيا فػي الحيػاة المدرسػية
(السيدي ،د .ت ،7-6 :المركز الجيوي لميف التربية والتكويف ،مراكش).
فالمناىج تفقد أحياناً الكثير مف الحاجات الجماليػة والروحيػة واالجتماعيػة ،لػذلؾ كػاف االتجػاه إلػى

األنشطة لتحقيؽ األىداؼ التربوية ،والتي يمكف عرض أىدافيا عمى النحو التالي كما تـ ذكرىا:
أ-تييهة فرص أكثر لمخبرة في التخطيط والعمؿ التعاوني.
ب-تنمية وتقوية الصحة البدنية والعقمية لمطالبات.
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ت-تعويد الطالبػات عمػى احتػراـ الػنظـ العامػة المنبثقػة مػف الشػريعة اإلسػبلمية ،واالرتبػاط الوثيػؽ بتػاريل
األمة اإلسبلمية وحضارتيا ،واالقتداء بسيرة السمؼ.

ث-تمبية االحتياجات النفسية واالجتماعية لمطالبات.
ج-تعميػؽ قػػيـ الػػديف اإلسػػبلمي الحنيػػؼ وترجمتيػػا إلػػى أفعػػاؿ ومواقػػؼ وسػػموؾ فػػي حيػػاة الطالبػة اليوميػػة
(عثماف وقمر.)47-44 :311: ،

وتةةرى الباح ةةة :بػػأف أىػػداؼ األنشػػطة المدرسػػية تتمحػػور حػػوؿ تنميػػة اسػػتعدادات وقػػدرات وميػػوؿ
الطالبات ،واستغبلؿ األوقات المناسبة مػف أجػؿ تنفيػذ تمػؾ األنشػطة ،وأيضػا ىػي مكممػة لممنيػاج والمػادة
الدراسية ،وتساعد في إتماـ المادة الدراسية بنجاح.
مبادئ األنشطة المدرسية:
تعتمد األنشطة المدرسية عمى مبادئ متعددة أىميا:
المبدأ األول النشاط الذاتي :الموجو لتحقيػؽ غػرض يثيػر فػي الطالبػات اىتمامػًا وحماسػة قمبيػة ،والطػرؽ

ىي طرؽ النشاط التي تجعؿ الطالبة نشيطة فاعمة في حياتيا.

المبدأ ال اني الحرية في التفكيةر :وفػي القػوؿ وفػي العمػؿ ،وفػي الحركػة والنشػاط ،والتربيػة الحديثػة تقػوـ
عم ػػى احتػ ػراـ حري ػػة الطالبػ ػة ،وعم ػػى م ارع ػػاة الوه ػػاـ والتع ػػاطؼ ف ػػي العبلق ػػات ب ػػيف الطالب ػػات ،واكتس ػػاب
الخبرات بأسموب ديمقراطي ،ال إكراه فيو وال عسؼ وال قير.

المبدأ ال الث تعمم الحياة لمحياة :مجػاؿ الػتعمـ بطػرؽ النشػاط يمتػد إلػى مػا وراء حجػرات الد ارسػة ،وكػأف
جدراف المدرسة قد زالت فاتصمت المدرسة بالبيهة المحيطة ،وقد أصبحت جػزءًا مػف المجتمػع الواسػع ،ال
حػ ػواجز ف ػػي الط ػػرؽ الحديث ػػة تفص ػػؿ المدرس ػػة ع ػػف المجتم ػػع الخ ػػارجي ،ف ػػالجوالت والزي ػػارات وال ػػرحبلت

والمخيمات تخرج بالمدرسة إلى المجتمع ،وينتقػؿ المجتمػع إلػى المدرسػة حػيف ُيػدعي الخبػراء والموظفػوف
وأربػػاب المصػػالح واألعمػػاؿ ونجػػوـ النشػػاطات المختمفػػة ،لمتحػػدث إلػػى الطالبػػات فػػي مدرسػػتيف ،وحػػيف
تتصؿ الطالبات بيف في زياراتيـ ليـ في مراكز أعماليـ (سميـ.)31-2: :3121 ،
وتةةرى الباح ةةة :بػػأف األنشػػطة يجػػب أف تكػػوف واضػػحة ومحػػددة ومفيومػػة ومتكاممػػة ومخططػػة مػػف
أجؿ تحقيؽ اليدؼ بنجاح.
وظاكف األنشطة المدرسية:
ذكر ك ٌؿ مف سبلمة وآخروف ( )311:النقاط التالية:
 -2نشر الثقافة العممية.

 -3تدريب الطالبات عمى خدمة البيهة.
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 -4تدريب الطالبات عمى العمؿ الجماعي وانماء االتجاىات المناسبة.

 -5إنماء الميوؿ والمواىب العممية (سبلمة وآخروف.)458-457 :311: ،
وأضاف لفي ( )9101التالي:
يحقؽ النشاط المدرسي العديد مف الوظاهؼ التربوية واالجتماعية والنفسػية لػدى الطالبػات ،ويمكػف

عرض ىذه الوظاهؼ عمى النحو التالي:
الوظيفة األولى :التربوية:

النشاط المدرسي يحقؽ العديد مف الوظاهؼ التربوية التي يمكف إيجازىا فيما يمي:
أ -توسيع خبرات الطالبات بما يسيـ في بناء شخصياتيف وتنميتيا.
ب -تنمية االتجاىات السموكية السميمة لدى الطالبات.

ت -إتاحة الفرصة لمطالبات لبلتصاؿ ببيهتيف المحمية والتعامؿ معيا ،والتفاني في خدمتيا.
ث -إكساب الطالبات القدرة عمى المبلحظة والمقارنة والتحميؿ واالستنتاج.
الوظيفة ال انية :الجتماعية:
النشاط المدرسي يحقؽ الوظاهؼ االجتماعية التالية:
أ -إشباع احتياجات الطالبات االجتماعية.

ب -بناء شخصيات الطالبات ،واعدادىف لمحياة المعاصرة.

ت -إكساب الطالبة القدرة عمى حسف التصرؼ في المواقؼ االجتماعية المختمفة.
ث -غرس الثقة في نفوس الطالبات ،وتقوية اعتمادىف عمى الذات.
الوظيفة ال ال ة :السيكولوجية:
النشاط المدرسي يحقؽ الكثير مف الوظاهؼ السيكولوجية التي يمكف إيجازىا عمى النحو التالي:
أ -الكشؼ عف ميوؿ الطالبات ،وىواياتيف ،ومواىبيف ،والعمؿ عمى تنميتيا.
ب -تنميػ ػػة شخصػ ػػية الطالب ػ ػة ،والعمػ ػػؿ عمػ ػػى تنميتيػ ػػا تنميػ ػػة متكاممػ ػػة ومتوازنػ ػػة يبػ ػػرز فييػ ػػا الجانػ ػػب
(الوجداني ،والمياري ،والمعرفي).

ت -تنمية أنماط السموؾ السوية والمرغوبة لدى الطالبات ومنيا احتراـ الرأي والرأي اةخر.
ث -تنمية القيـ السميمة كالتعاوف ،والتقدير ،واالحتراـ (الفي.)35-31 :3121 ،
وترى الباح ة :بػأف األنشػطة المدرسػية ليػا دور فعػاؿ فػي نجػاح العمميػة التعميميػة وخاصػة عنػدما
يػػتـ اختيػػار نػػوع األنشػػطة المناسػػبة لكػػؿ مػػادة تعميميػػة ،ومػػف ناحيػػة فإنيػػا تسػػاعد الطالبػػات عمػػى العم ػؿ
الجماعي وتنمية مواىبيف.
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أنواع األنشطة المدرسية:
 -2لعب الدور.
 -3األساطير – القصص – كتاب الصور.
ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ ما يأتي:
أ -الراوي :يستخدـ كممات قوية مثؿ القتؿ والحوادث وليست كممات عف شيء ناعـ ودافئ.
ب -الكصة :يمكف أف تكوف مف حياة الطالبة ،ويمكف أف تكوف حقيقة وتحدث اةف.
ت -كتاب الصور :االختيار يكوف لكتاب مناسب لمموضوع أو اليدؼ األسػبوعي ،وأيضػاً مناسػباً لموقػت
فػػي الجػػدوؿ ،ىنػػاؾ مهػػات الكتػػب المقػػررة تختمػػؼ فػػي األسػػموب وفػػي المػػوف وفػػي العػػرض وتقريػػب

الحقيق ػ ػػة وأيضػ ػ ػًا تختم ػ ػػؼ ف ػ ػػي النظػ ػ ػرة الثابت ػ ػػة ألن ػ ػػو يمك ػ ػػف أف تك ػ ػػوف ش ػ ػػكميا لطيفػ ػ ػًا وب ػ ػػبل قيم ػ ػػة

(حطيبة.)99-95 :311: ،

وقسـ الرفاعي ( )3119األنشطة إلى نوعيف:
 -2أنشطة صفية.

 -3أنشطة غير صفية (الرفاعي.)21 :3119 ،
وترى الباح ة :بأف األنشطة المدرسية ليا أنػواع عديػدة ،وال تقتصػر عمػى نػوع محػدد ،فيػي تشػمؿ
أنشػػطة صػػفية وغيػػر صػػفية ،وبدنيػػة مثػػؿ المباريػػات ،ومعرفيػػة مثػػؿ الق ػراءة ،وواقعيػػة مثػػؿ الخب ػرات التػػي

تكتسػبيا الطالبػة سػواء ثابتػػة ومتحركػة ،ومجػردة مثػؿ التمفػػاز لمػا تحتويػو مػف أفػػبلـ فرديػة وجماعيػة ،حػرة

وسمعية مثؿ االسػتماع إلػى الموسػيقى ،وبصػرية مثػؿ مشػاىدة فػيمـ ،وصػوتية مثػؿ الغنػاء ،ومياريػة مثػؿ
إعداد رسومات ،ووجدانية مثؿ قراءة قصة أو شعر إلل مف تمؾ األنشطة.
معايير األنشطة المدرسية:
األنشطة المدرسية مثميا مثػؿ أي برنػامج يخضػع لقػوانيف وقواعػد يجػب التقيػد بيػا مػع م ارعػاة تمػؾ
القوانيف لكي نصؿ إلى المعايير الصحيحة فػي تطبيػؽ تمػؾ األنشػطة ونقػوـ بػذكر تمػؾ المعػايير كمػا فػي

اةتي:

-2يجب أف يكوف النشاط موجياً نحو ىدؼ مرغوب فيو ،ويكوف ىذا اليدؼ واضحاً عند المعممة.
-3يخضع ىذا النشاط لعممية مبلحظة دقيقة ،وتسجيؿ ليذه المبلحظة مف جانب المعممة.
-4أف يكوف ليذا النشاط اتصاؿ بالدراسة في الفصؿ.
-5أف يكوف تقدير ىذا النشاط عمى أساس قيمتو التربوية ،ال عمى أساس نتاهجو المادية.
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-6يجب أف يكوف النشاط متنوع الجوانب (سميـ.)27-24 :3121 ،
وذكر عطية ( )9119نكاطاً أخرى وىي:
-2استنادىا إلى الفمسفة التربوية التي يستند إلييا المنيج.
-3مراعاتيا خصاهص الطالبات وقدراتيف ،ومراحؿ نموىف ،وعاداتيف وقيميف.
-4مراعاتيا مستوى المعممة وتأىيميا ومناسبتيا الوقت المتاح لتنفيذىا.
-5صمتيا بأىداؼ المنيج وأىداؼ الموضوع.
-6مراعاتيا نظـ التعميـ ،واإلمكانيات البلزمة لتنفيذىا.
-7مراعاتيا عنصر األماف والسبلمة في التنفيذ أو الممارسة (عطية.)212 :311: ،
وذكر الطناوي ( )9119نكاطاً أخرى وىي:

-2ارتباط النشاط التعميمي باألىداؼ المرجو تحقيقيا.
-3موضوع الدرس (محتوى الدرس).
-4إمكانات المدرسة.
-5خبرة المعممة.

-6الكتب والمراجع.

-7الممخص السبوري.
-8التقويـ.

-9األنشطة اإلضافية (الختامية) (الطناوي.)5:–55 :311: ،
إف النشاط االجتماعي الػذي يتوافػؽ مػع المػنيج الد ارسػي يسػيـ فػي تحقيػؽ النمػو الشػامؿ لمطالبػات

فيف نساء المستقبؿ حيث يتػدربف المتعممػات عمػى تحمػؿ المسػؤولية واكتسػاب الميػارات القياديػة ويحقػؽ
االنتم ػػاء االجتم ػػاعي وتق ػػديـ الخ ػػدمات المتنوع ػػة ،وك ػػذلؾ النش ػػاط المس ػػرحي كون ػػو يت ػػوفر في ػػو عنص ػػر

المشاىدة والتعمـ فيو وسيمة أكثر جذباً وشموالً وأيضاً النشػاط الفنػي مػف جماعػات التمثيػؿ والرسػـ والفػف

وال يمكػػف نسػػياف االعػػبلـ المدرسػػي وأىدافػػو فػػي المسػػاعدة عمػػى الػػدواـ عمػػى الق ػراءة والكتابػػة فيػػو ينبػػوع
الثقافة والنشاط الكشػفي الػذي يحقػؽ ويعػزز االنتمػاء الػوطني ويرسػل روح األخػوة بػيف المتعممػات ،وممػا

ال شؾ فيو اف النشاط الرياضي يبني األجساـ ويحقؽ التعاوف أما النشػاط العممػي فيعػود الطالبػات عمػى
دقة المبلحظة واالستنتاج والتدرب عمى استخداـ التقنية الحديثة أما النشػاط االجتمػاعي يتمثػؿ بالنػدوات

والرحبلت والزيارات فيمكف مبلحظة الندوات وما يحقؽ مػف تعزيػز قػدرات المتعممػات عمػى الوقػوؼ امػاـ
الحضػػور والشػػرح والنقػػاش والػػرحبلت تسػػيـ فػػي تزويػػد المتعممػػات بكػػؿ مػػا ىػػو جديػػد مػػف المعمومػػات
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واألفكػػار وكػػذلؾ الزيػػارات الميدانيػػة والتػػي تنقػػؿ المتعمم ػة مػػف المحػػيط الضػػيؽ المتمثػػؿ فػػي الصػػؼ إلػػى
مواقع العمؿ واإلنتاج واثارة ميوؿ المتعممة لقراءة ما يتصؿ باألماكف المزارة وتدفعيـ بالتساؤؿ حػوؿ كػؿ

مػػا ىػػو جديػد وتسػػيـ فػػي توسػػيع مػػدارؾ المتعممػػات جميعػاً فيػػذه األنشػػطة جميعػاً تيػػدؼ إلػػى تنميػػة القػػيـ

والميػ ػػوؿ والميػ ػػارات وأسػ ػػاليب التفكيػ ػػر والحاجػ ػػات الجماليػ ػػة والروحيػ ػػة واالجتماعيػ ػػة وتسػ ػػيـ فػ ػػي تنميػ ػػة

المتعمم ػػات وبن ػػاء الشخص ػػية م ػػف جمي ػػع جوانبي ػػا مم ػػا توج ػػد طالب ػػة متوازن ػػة ق ػػادرة عم ػػى ح ػػؿ مش ػػاكميا

ومسػػاىمة فػػي حػػؿ مشػػاكؿ مجتمعيػا بإعػػدادىا لمحيػػاة المعاصػرة والركػػب الحضػػاري ومػػف خػػبلؿ د ارسػػتي
الجامعية اعتقػد اف المفكػر التربػوي جػوف ديػوي قػد ركػز عمػى اسػاس التعمػيـ بػاألداء مػف خػبلؿ النشػاط،

وجػػاف بيػػداد الػػذي أسػػس مدرسػػة حػػب اإلنسػػانية فػػي ألمانيػػا وخصػػص ثػػبلث سػػاعات يومي ػاً لؤلنشػػطة
التعميمية والترويحية والبدنية وساعتاف لؤلعماؿ اليدوية(الطنطاوي.)56-55 : 311: ،

وتةةرى الباح ةةة :بػػأف األنشػػطة يجػػب أف تكػػوف واضػػحة ودقيقػػة ومتصػػمة بالد ارسػػة ،وتكػػوف ذا قيمػػة
تربوي ػػة ومح ػػددة ومتنوع ػػة ومثيػ ػرة وجذاب ػػة ومراعي ػػة الف ػػروؽ الفردي ػػة ،وتناس ػػب ك ػػذلؾ إمكان ػػات المدرس ػػة
ومناسبة لموقت المتاح لتنفيذىا لكي تحقؽ اليدؼ المنشود.
ويتضػػح ممػػا سػػبؽ أف تطبيػػؽ النشػػاط التربػػوي أىميػػة وضػػرورة قصػػوى كونيػػا تحقػػؽ تعمم ػاً ذاتي ػاً

مس ػػتم اًر وتع ػػد الم ػػتعمـ لمحي ػػاة المعاصػ ػرة لكون ػػو تعممػ ػاً بالعم ػػؿ ول ػػيس تعممػ ػاً تقمي ػػدياً يعتم ػػد عم ػػى الحف ػػظ

واالس ػػتظيار وق ػػت االمتح ػػاف فاألنش ػػطة تفع ػػؿ كثي ػػر م ػػف الحػ ػواس مث ػػؿ الت ػػذوؽ الفن ػػي والس ػػمع والبص ػػر

والممػػس جميعيػػا يعمػػؿ وىػػذا مػػا يسػػيـ فػػي ترسػػيل مكونػػات التربيػػة والمتمثمػػة بػػالمكوف المعرفػػي واألداهػػي
والوجداني وىذا يتػرؾ أثػ ًار أكثػر اسػتم اررية مػف الػتعمـ التقميػدي وىنػا يصػبح دور المعممػة أف تعمػـ الطالبػة
كيؼ تتعمـ وتعمػـ بالمسػتقبؿ كمػا تحقػؽ األنشػطة النمػو الشػامؿ لػدى الطالبػات حيػث يتكامػؿ مػع المػنيج

نظ اًر لمتنوع في األنشطة وتطبيقيا.
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الفصل ال الث

الدراسات السابكة
 أولً :الدراسات العربية والمحمية.
 انياً :الدراسات األجنبية.

 ال اً :التعكيب عمى الدراسات السابكة.
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الفصل ال الث
الدراسات السابكة
قامت الباحثة باالطبلع والرجوع إلػى العديػد مػف الد ارسػات السػابقة العربيػة واألجنبيػة ،التػي بحثػت

ودرست موضوع األنشطة المدرسية ،التي استفدت منيا في العديد مػف إجػراءات الد ارسػة الحاليػة كإعػداد

أداة الد ارسػػة وصػػياغة مشػػكمتيا وتسػػاؤالتيا وتفسػػير نتاهجيػػا ،وقػػد قامػػت الباحثػػة بػذكر الد ارسػػات السػػابقة

المتعمقة بتطبيؽ األنشطة المدرسية:
وفيما يمي عرض ليذه الدراسات:

أولً :الدراسات العربية والمحمية:
 -0دراسة صالح و العمصي (9108م) بعنوان" :الةدور التربةوي لألنشةطة الرياضةية بمحافظةات غةزة
من وجية نظر معممي التربية الرياضية".
ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى الػػدور التربػػوي لؤلنشػػطة الرياضػػية بمحافظػػات غ ػزة مػػف وجيػػة نظػػر معمم ػي

التربيػة الرياضػػية ،وقػػد اتبػػع الباحثػػاف المػػنيج الوصػفي باألسػػموب التحميمػػي ،وشػػممت عينػػة الد ارسػػة ()71

معممًا و( )51معمم ًة اختيرت بطريقة عشػواهية ،ولتحقيػؽ ذلػؾ اسػتخدـ الباحػث اسػتبانة مكونػة مػف ()36
فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ،وتوصمت نتاهج الدراسة إلػى أف درجػة ممارسػة الػدور التربػوي لؤلنشػطة
الرياضػػية مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف عمػػى الدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة جػػاءت بمسػػتوى عػ ٍ
ػاؿ ،بينمػػا احتػػؿ

عاؿ ،يميو المجاؿ النفسي في المرتبة الثانيػة بمسػتوى ع ٍ
المجاؿ الجسمي المرتبة األولى بمستوى ٍ
ػاؿ يميػو
عاؿ ،وأخي ًار المجاؿ الصحي بمستوى ٍ
المجاؿ االجتماعي في المرتبة الثالثة بمستوى ٍ
عاؿ ،وأنو ال توجػد

ػاهيا بػيف متوسػػطات اسػتجابات المعممػيف تبعػًا إلػػى متغيػرات( :الجػنس ،المؤىػؿ العممػػي،
فػروؽ دالػة إحص ً
سنوات الخبرة) ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بمحتوى برامج األنشطة الرياضية بدرجة أكبر.
 -9دراسة آل سميمان (9108م) بعنةوان" :واقةع األنشةطة التربويةة فةي المركةز الخيةري لتعمةيم الكةرآن
وعمومو بمحافظة الخرج من وجية نظر الطالب".
تيػػدؼ إلػػى التعريػػؼ بواقػػع األنشػػطة التربويػػة العمميػػة ،والثقافيػػة ،واالجتماعيػػة ،بػػالمركز الخيػػري

لتعميـ القرآف وعمومو بمحافظة الخرج.

وق ػػد اس ػػتخدـ الباح ػػث االس ػػتبانة لجم ػػع المعموم ػػات حي ػػث بمػ ػ مجتم ػػع الد ارس ػػة  388طالبػ ػاً وق ػػد

اسػػتجاب مػػنيـ  361طالبػًا مػػوزعيف عمػػى الفػػروع السػػتة التابعػػة لممركػػز ،أي :بنسػػبة  %:104ومػػف أبػػرز
النتػػاهج أنػػو توجػػد موافقػػة عاليػػة بػػيف أف ػراد الد ارسػػة عمػػى األنشػػطة التربويػػة التػػي يقػػدميا المركػػز الخيػػري،
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حيػػث بم ػ متوسػػط تمػػؾ االسػػتجابات ( )4029ثػػـ األنشػػطة الثقافيػػة بمتوسػػط ( )401ثػػـ األنشػػطة العمميػػة
الشػػرعية بمتوسػػط ( )30:7وأف ىنػػاؾ فروق ػًا ذات داللػػة إحصػػاهية عنػػد مسػػتوى ( )1016بػػيف متوسػػطات
اسػػتجابات أف ػراد الد ارسػػة حػػوؿ الدرجػػة الكميػػة لؤلنشػػطة التربويػػة بػػاختبلؼ متغيػػر فػػروع المركػػز ،ولػػذلؾ

لصالح أفراد الدراسة بحمقات الميث بف سعد.

وتوصمت الدراسة إلى توصيات ومقترحػات مػف أبرزىػا العنايػة بالقسػـ اإلعبلمػي بػالمركز ،والعمػؿ

عمى تركيز جيوده ،بما يحقؽ أىداؼ المركز ،ويبرزىا لسكاف محافظة الخرج.

إجراء دراسة تتناوؿ الصعوبات والمعوقات التي تعمؽ ممارسة األنشطة بالمركز الخيري.
 -4دراسة جمال وآخةرون (9100م) بعنةوان" :تكةويم األنشةطة المدرسةية فةي المرحمةة البتداكيةة مةن
وجية نظر المعممين والمعممات".

وىدفت إلى تقويـ األنشطة المدرسية في المرحمػة االبتداهيػة مػف وجيػة نظػر المعممػيف والمعممػات،

وبمغت عينة البحث ( )311معممًا ومعمم ًة.

واسػػتعمؿ البػػاحثوف االسػػتبانة أداة لد ارسػػتيـ ،واسػػتعمؿ البػػاحثوف معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف والوس ػط

المرجح والوزف المهوي ومربع كاي وساهؿ إحصاهية لدراستيـ.

النتاكج :تدني مستوى ممارسة األنشطة المدرسية مف قبؿ الطبلب ،وذلؾ يعود إلػى عػدـ ممارسػة
النشػػاط كجػػزء مػػف المػػنيج الد ارسػػي يدعمػػو ،ويعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ بعػػض أىدافػػو كمػػا أنػػو ال يػػدخؿ ضػػمف
خطة التقويـ الدراسي لمطالب.

 -4دراسةةة الشةةمري (9100م) بعنةوان" :أ ةةر تحريةةك األنشةةطة الصةةفية والالصةةفية فةةي تحصةةيل طمبةةة
الصف الرابع البتداكي في مادة التدريبات المغوية".
وىػػدفت التعػػرؼ إلػػى أثػػر تحريػػؾ األنشػػطة الصػػفية والبلصػػفية فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ ال اربػػع

االبتػػداهي فػػي مػػادة التػػدريبات المغويػػة ،بمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )231طالب ػاً وطالبػػة ،واسػػتعممت الباحثػػة

الوساهؿ اإلحصاهية تحميؿ التبايف األحادي ومربع كاي واختبار توكي.

حيث قامت بتقسيميـ إلى ثبلث مجموعات :مجموعة تجريبية ومجموعػة تجريبيػة ثانيػة ومجموعػة

ضابطة.

النتةاكج :تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة األولػى التػي درسػت مػادة التػدريبات المغويػة بتحريػؾ األنشػطة
الصفية عمى طمبة المجموعة الضابطة التي درسػت مػادة التػدريبات المغويػة بالطريقػة االعتياديػة ،وتفػوؽ

المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػة التػػي درسػػت مػػادة التػػدريبات المغويػػة بتحريػػؾ األنشػػطة البلصػػفية عمػػى طمبػػة
المجموعة الضابطة التي درست مادة التدريبات المغوية بالطريقة االعتيادية.
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أوصةةت الباح ةةة بتػػدريب معممػػي الصػػؼ ال اربػػع االبتػػداهي ومعمماتػػو عمػػى ماىيػػة األنشػػطة الصػػفية
والبلصفية وكيفية استعماليا في الدرس.
 -5دراسةةة الضةةبع وأمةةين (9101م) بعن ةوان" :فاعميةةة برنةةامج أنشةةطة تربويةةة فةةي تحسةةين ميةةارات
التواصل المفظي لدى طالب الروضة ذوي مشكالت الخجل والنطواء".
ى ػػدفت إل ػػى إع ػػداد برن ػػامج إث اره ػػي وتجريب ػػو باس ػػتخداـ المع ػػب والم ػػرح واإلب ػػداع والط اره ػػؼ لتنمي ػػة

ميػػارات التواصػػؿ المفظػػي ،وتخفيػػؼ حػػدة الخجػػؿ واالنط ػواء لػػدى طالػػب الروضػػة ،اسػػتخدمت الد ارسػػة
المنيج التجريبي ،طبقت األداة عمى عينة قوامو ( )23طالبًا وطالبة.
وأظيةةرت النتةةاكج :أف أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة قػػد سػػجموا فروقػاً عمػػى أبعػػاد الميػػارات التواصػػؿ

المفظي في الدرجة الكمية لممقياس عند مقارنػة درجاتيػا مػع درجػات المجموعػة الضػابطة ،مػا عػدا أبعػاد:

(التمييز السمعي ،إدراؾ األحجاـ إدراؾ المفرد والجمع ،ومعرفة الجمؿ االستفيامية).

أما معرفة وظاهؼ األشخاص ،وادراؾ أزماف ،ومعرفة مفيوـ الحاؿ ،والقدرة عمػى تقميػد مػا يسػمع،
ػاهيا بػػيف المجموعػػة التجريبيػػة
وادراؾ األشػػكاؿ ،والقػػدرة عمػػى المبلحظػػة فمػػـ يكػػف فييػػا فػػروؽ دالػػة إحصػ ً
والمجموعة الضابطة.
 -6دراسةةةة الرنتيسةةةي (9101م) بعنةةةوان" :تكةةةويم مسةةةتوى أداء الطالةةةب المعمةةةم لألنشةةةطة الصةةةفية
وعالقتيا ببعض المتغيرات".
وىػػدفت إلػػى تقػػويـ مسػػتوى أداء الطالػػب المعمػػـ لؤلنشػػطة الصػػفية ،وعبلقتيػػا بػػبعض المتغي ػرات،

كالمعػػدؿ التراكمػػي والجػػنس والتخصػػص ،وبمغػػت عينػػة الد ارسػػة ( )71طالبػًا وطالبػػة مػػف المرحمػػة الرابعػػة
الممارسػػيف لمتػػدريب الميػػداني ،وصػػمـ الباحػػث بطاقػػة مبلحظػػة لمبلحظػػة أداء الطالػػب المعمػػـ لؤلنشػػطة
الصفية كأداة لدراستو.
واس ػػتعمؿ الباح ػػث االختب ػػار الت ػػاهي والنس ػػب المهوي ػػة ومعام ػػؿ ارتب ػػاط بيرسػ ػوف وس ػػاهؿ إحص ػػاهية

لتحميؿ نتاهج دراستو ،النتاهج :ارتفػاع مسػتوى أداء الطمبػة المعممػيف لؤلنشػطة الصػفية بشػكؿ عػاـ ،وجػود
ارتباط ضعيؼ بيف أداء الطالب المعمـ ألنشطة الصفية ومعدليـ التراكمي.
 -7دراسة الدبسي والعالن (9119م) بعنوان" :واقع األنشطة التربوية وأ رىا عمى التحصةيل الدراسةي
لطالب الصف الرابع األساسي من وجية نظر المعممين".
وىدفت إلى معرفػة واقػع األنشػطة التربويػة ،وأثرىػا عمػى التحصػيؿ الد ارسػي لطػبلب الصػؼ ال اربػع

األساسي مػف وجيػة نظػر المعممػيف ،بمغػت عينػة الد ارسػة ( )36معممػة ،اسػتعمؿ الباحثػاف االسػتبانة أداة
لدراستيما.
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النتةةاكج :الطمبػػة المشػػاركيف فػػي األنشػػطة كانػػت نتػػاهجيـ أعمػػى وأكثػػر تفوق ػًا مػػف الطمبػػة الػػذيف لػػـ

يشاركوا باألنشطة.

وأوصيا بضػرورة النظػر فػي إمكانيػة أف تأخػذ األنشػطة دورىػا فػي المػنيج والمكػاف ،وأىميػة تحفيػز
الطالب والمعمـ المشرؼ عمى ممارسة األنشطة.
 -8دراسة الغامدي (9119م) بعنوان" :تنفيذ برامج جماعة النشاط العممي الالصفي مةن وجيةة نظةر
مشرفي جماعة النشاط العممي".

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػى درجػػة تنفيػػذ بػرامج جماعػػة النشػػاط العممػػي البلصػػفي مػػف وجيػة نظػػر مشػرفي

جماعػػة النشػػاط العممػػي ،وكانػػت عينػػة الد ارسػػة عبػػارة عػػف  :5معممػاً مشػرفاً مػػف مشػرفي جماعػػة النشػػاط
العممي في مدارس شرؽ مدينػة الطػاهؼ االبتداهيػة والمتوسػطة والثانويػة ،طبػؽ عمػييـ اسػتبانة تتكػوف مػف
سبعة مجاالت أساسية ،ولتحقيؽ أىداؼ الد ارسػة تػـ اسػتخداـ المػنيج الوصػفي ،وأظيػرت نتػاهج الد ارسػة:

ب ػػأف تنفي ػػذ بػ ػرامج ال ػػدورات العممي ػػة ج ػػاء بمتوس ػػط ض ػػعيؼ ،وتنفي ػػذ ال ػػرحبلت والزي ػػارات العممي ػػة بدرج ػػة
أيضػا  -بدرجػة
متوسطة ،وتنفيذ الندوات العممية جاء بدرجة متوسطة ،وتنفيذ المسابقات العممية جػاء ً -
متوسطة ،بينما كانت درجة تنفيػذ المعػارض والمتػاحؼ العمميػة بمتوسػط ضػعيؼ ،وتنفيػذ األفػبلـ العمميػة

ػاء عمػػى ذلػػؾ أوصػػت الد ارسػػة بػػإجراء د ارسػػة عػػف أثػػر مشػػاركة الطػػبلب فػػي ب ػرامج جماعػػة
ضػػعيفًا ،وبنػ ً
النشػػاط العممػػي عمػػى تحصػػيميـ الد ارس ػي فػػي الم ػواد العمميػػة ،وتنظػػيـ مزيػػد مػػف الػػدورات والمحاض ػرات
والندوات والرحبلت والمسابقات والمعارض العممية داخؿ المدرسة.

انياً :الدراسات األجنبية:
 -0دراسةةةة شةةةاه وفةةةاروق ) )Faroog Shah, 2009بعنةةةوان" :تةةةأ ير المكتبةةةة المدرسةةةية عمةةةى
التجاىات التعميمية عند الطالب".
ىػدفت إلػى الكشػػؼ عػف وجيػة نظػػر معممػيف المػدارس حػػوؿ تػأثير المكتبػة المدرسػػية عمػى تطػػوير

اتجاىات الطبلب التعميمية.

واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفي ،واعتمػػد الباحػػث االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة ،وكانػػت االسػػتبانة

مكون ػػة م ػػف س ػػتة عش ػػر عب ػػارة اعتم ػػدت عم ػػى معي ػػار ( )likertوحمم ػػت المعطي ػػات باس ػػتخداـ ()SPSS
وكانت قيمة معامؿ االرتباط ِ( )α=0.91549وكانت عناصر االستبانة تتعمؽ بمدى تأثير المكتبػة عمػى
االتج ػػاه التعميم ػػي عن ػػد الط ػػبلب ،وتك ػػوف مجتم ػػع الد ارسػ ػة م ػػف ك ػػؿ المعمم ػػيف ال ػػذكور واإلن ػػاث ،واخت ػػار

معمما ومعممة.
الباحث عينة عشواهية مكونة مف (ً )671
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وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتاكج من أىميا:
أ .لػدى المعممػيف رأي إيجػابي تجػاه فواهػد اسػتخداـ المكتبػػة فػي تطػوير اتجاىػات إيجابيػة لػدى الطػػبلب
نحو التعميـ.

ػث إف
ب .كش ػػفت الد ارس ػػة أف ىن ػػاؾ اختبلفػ ػًا ف ػػي وجي ػػات النظ ػػر ب ػػيف المعمم ػػيف ال ػػذكور واإلن ػػاث ،حي ػ ُ
المعمميف الذكور لدييـ نزعة إيجابية أكثر الستخداـ المكتبات مما ىي عند المعممات.

 -9دراسة نابي ( )Nabi ,2009في باكستان بعنوان ":دراسة حول دور اإلذاعة في التربيةة الريفيةة
في باكستان"
"Study on role of radio for rural education in Pakistan".
ىدفت إلى فحص فعالية اإلذاعة التربوية واستراتيجياتيا المتنوعػة المطبقػة فػي التعمػيـ الريفػي فػي

باكستاف.

واستخدـ الباحث مجموعة مف االستبانات ليا عبلقة بموضوع البحث.
وقد أشارت النتاهج إلػى أف غالبيػة المسػتمعيف يمتمكػوف مجموعػات إذاعيػة ،وحصػموا عمػى الفاهػدة

مف البرامج التربوية اإلذاعية ،كمػا وجػد أف اسػتراتيجيات اإلذاعػة فػي التعمػيـ الريفػي كانػت ممحوظػة فػي

ىذا المجاؿ وركزت االنتباه عمى أىداؼ ومشاكؿ الريفييف.

التعكيب عمى الدراسات السابكة:
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة وعناصرىا الرهيسة ،يمكف رصد العديد مف جوانػب التشػابو
كبير في إثراء ىذه الدراسة.
أثر ٌ
واالختبلؼ بيف ىذه الدراسة والدراسات السابقة ،والتي كاف ليا ٌ
ويمكػػف رصػػد نقػػاط التشػػابو واالخػػتبلؼ بػػيف ىػػذه الد ارسػػة والد ارسػػات السػػابقة ،ومػػدى اسػػتفادة ىػػذه

الدراسة مف الدراسات السابقة ،والمميزات التي تميزت بيا الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.
 -0من حيث األىداف:

تػ ػناولت الد ارسػػات العربيػػة تػػأثير المكتبػػة المدرسػػية عمػػى االتجاىػػات التعميميػػة عنػػد الطػػبلب مثػػؿ

دراسة (شاه وفاروؽ )311: ،ومنيـ مف تناوؿ واقع األنشطة وأثرىا عمى التحصػيؿ الد ارسػي مثػؿ د ارسػة

(الدبس ػػي؛ والع ػػبلف ،)311: ،وبالت ػػالي م ػػف حي ػػث األى ػػداؼ تتش ػػابو ى ػػذه الد ارس ػػة جزهيػ ػاً م ػػع الد ارس ػػات

السابقة.

وتشػػابيت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع بعػػض الد ارسػػات العربيػػة السػػابقة مػػف حيػػث اليػػدؼ الػػذي تناولتػػو،

ومنيػػا د ارسػػة (الدبسػػي؛ والعػػبلف )311: ،التػػي تناولػػت واقػػع األنشػػطة التربويػػة ،وأثرىػػا عم ػى التحصػػيؿ
الدراسي.
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 -9من حيث المنيج:
لقػػد اشػػتركت ىػػذه الد ارسػػة مػػع معظػػـ الد ارسػػات العربيػػة فػػي اعتمادىػػا المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي
كمػػنيج يبلهػػـ ىػػذا النػػوع مػػف الد ارسػػات ،مثػػؿ د ارسػػة (صػػالح؛ والعمصػػي )3129 ،وأمػػا بػػاقي الد ارسػػات

فاختمفت معيا في المنيج مثؿ دراسة (شاه؛ وفاروؽ )311: ،ود ارسة (الغامدي )311: ،التػي اعتمػدت
المنيج الوصفي ومنيا اعتمدت المنيج التجريبي مثؿ دراسة (الضبع؛ وأميف.)3121 ،
 -3من حيث أداة الدراسة:
اشػػتركت الد ارسػػة الحاليػػة مػػع معظػػـ الد ارسػػات العربيػػة فػػي اعتمادىػػا االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة مثػػؿ

د ارسػػة (صػػالح؛ والعمصػػي )3129 ،ود ارس ػػة (آؿ سػػميماف )3129 ،ود ارسػػة (جمػػاؿ وآخػػروف)3122 ،

ودراسة (الدبسي؛ والعبلف )311: ،واختمفت مع بعض الدراسات التي اعتمدت باإلضػافة إلػى االسػتبانة

ك ػػأداة لمد ارس ػػة المبلحظ ػػة مث ػػؿ ود ارس ػػة (ش ػػاه؛ وف ػػاروؽ )311: ،واختمف ػػت م ػػع بع ػػض الد ارس ػػات الت ػػي
اعتمدت المبلحظة كأداة لمدراسة مثؿ دراسة (الرنتيسي.)3121 ،
 -4من حيث مجتمع وعينة الدراسة:
اشتركت الدراسة الحالية في اختيار معممات المدارس فػي محافظػات غػزة كمجتمػع وعينػة لمد ارسػة

مػػع الد ارسػػات العربيػػة ،حيػػث انفػػردت الد ارسػػة الحاليػػة فػػي اختيػػار المجتمػػع والعينػػة المتمثػػؿ فػػي معممػات

المدارس الحكومية في محافظات غزة ،فمف الدراسات العربيػة اسػتخدمت التعمػيـ فػي محافظػة غػزة فمنيػا

دراسة اشتممت عينتيا عمى المعممات مثؿ دراسة (صالح؛ والعمصي )3129 ،ودراسة (جمػاؿ وآخػروف،
 )3122ود ارسػ ػػة (الدبسػ ػػي؛ والعػ ػػبلف )311: ،ود ارسػ ػػة (شػ ػػاه؛ وفػ ػػاروؽ )311: ،واختمفػ ػػت مػ ػػع بعػ ػػض

الد ارس ػػات الت ػػي اش ػػتممت عينتي ػػا عم ػػى الطالب ػػات مث ػػؿ د ارس ػػة (آؿ س ػػميماف )3129 ،ود ارس ػػة (الش ػػمري،
 )3122ود ارسػػة (الرنتيسػػي )3121 ،واختمفػػت مػػع بعػػض الد ارسػػات التػػي اشػػتممت عينتيػػا عمػػى األطفػػاؿ

مثؿ دراسة (الضبع؛ وأميف.)3121 ،
أوجو الستفادة من الدراسات السابكة:
لقد استفادت الدراسة الحالية مف الد ارسات السابقة في المجاالت التالية:
 -2استخداـ منيج الدراسة المبلهـ ليذه الدراسة.
 -3تصميـ واعداد الدراسة (استبانة) وصياغة بنودىا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
 -4استخداـ األساليب اإلحصاهية المناسبة.

 -5اختيار عينة الدراسة والتعامؿ مع متغيرات الدراسة.

 -6تحميؿ النتاهج وتفسيرىا وصياغة المقترحات والتوصيات في ضوء نتاهج الدراسة.
 -7تدعيـ اإلطار النظري لمدراسة واعداده واثراؤه.
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أوجو الختالف لمدراسة الحالية عن الدراسات السابكة:
ػث إنيػا تناولػت موضػوعاً حيويػاً ميمػاً فػي مجػاؿ
 -2اختمفت الدراسة الحالية عف الد ارسػات السػابقة ،حي ُ
األنشطة المدرسية ،وىو التعرؼ إلى دور مديري المدارس الحكومية األساسػية فػي تطبيػؽ األنشػطة
المدرسية مف وجية نظر المعممات بمحافظات غزة.

 -3تُعػػد ىػػذه الد ارسػػة مػػف أواهػػؿ الد ارسػػات عمػػى المسػػتوى المحمػػي فػػي محافظػػات غ ػزة ،التػػي تناولػػت
األنشػػطة المدرسػػية ،وذلػػؾ لشػػيوع مثػػؿ ىػػذه الد ارسػػات فػػي األدب التربػػوي العربػػي واألجنبػػي ،وندرتُػو
في األدب التربوي المحمي.

 -4اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بانفرادىا في مجتمع وعينة الد ارسػة ،حيػث تمثمػت العينػة
فػػي جميػػع معممػػات المػػدارس الحكوميػػة األساسػػية بمديريػػة الشػػماؿ بمحافظػػة شػػماؿ غ ػزة ومػػديرتي
شرؽ وغرب بمحافظة غزة ،حيث استغرقت العينة  %36مف مجتمع الدراسة.
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الفصل الرابع

الطريكة واإلجراءات

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا لمػػنيج الد ارسػػة ،واألفػراد مجتمػػع الد ارسػػة وعينتيػػا ،وكػػذلؾ أداة الد ارسػػة

المس ػػتخدمة ،كم ػػا يتض ػػمف ى ػػذا الفص ػػؿ وص ػػفًا لئلجػ ػراءات الت ػػي قام ػػت بي ػػا الباحث ػػة ف ػػي تطبي ػػؽ أدوات
الد ارسػػة ،وطػػرؽ إعػػدادىا ،وصػػدقيا وثباتيػػا ،وأخيػ اًر المعالجػػات اإلحصػػاهية التػػي تػػـ االعتمػػاد عمييػػا فػػي

تحميؿ الدراسة.

أولً :منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،والذي يعتمد عمػى د ارسػة الواقػع كمػا ىػو ،وذلػؾ مػف

خػػبلؿ جمػػع البيانػػات والمعمومػػات مػػف المصػػادر المختمفػػة ويصػػفيا وصػػفاً دقيقػاً ويعبػػر عنيػػا تعبيػ اًر كيفيػاً

وكمياً وتحميميا ومف ثـ تفسيرىا لموصوؿ إلى النتاهج العممية (أبو حطب وصادؽ،3121:ص.)215

انياً :مجتمع الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممات المدارس األساسية بمديريػة الشػماؿ بمحافظػة شػماؿ غػزة

ومديرتي شرؽ وغػرب غػزة بمحافظػة غػزة ،والبػال عػددىـ ( )3183مػوزعيف كمػا ىػو موضػح فػي جػدوؿ
( )2عمى النحو التالي:

جدول رقم ( :)0يوضح توزيع مجتمع الدراسة
المديرية

عدد المدارس

عدد المعممات

شرق غزة

51

916

غرب غزة

44

868

شمال غزة

35

621

اإلجمالي

:8

3183

المصدر :وزارة التربية والتعميم العالي ،الكتاب اإلحصاكي السنوي9108/9107 ،

37

ال اً :عينة الدراسة:
 -0العينة الستطالعية لمدراسة:
تػػـ اختيػػار ( )41معممػػة مػػف عينػػة الد ارسػػة بشػػكؿ عش ػواهي بغػػرض التأكػػد مػػف صػػبلحية أدوات

الد ارسػة واسػػتخداميا لحسػػاب الصػػدؽ والثبػات ،والتحقػػؽ مػػف صػػبلحيتيما لمتطبيػؽ عمػػى العينػػة األصػػمية،

وتـ استبعادىـ مف عينة الدراسة األصمية.
 -9العينة الفعمية لمدراسة:

تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشواهية البسيطة.
الجداوؿ التالية تبيف خصاهص عينة الدراسة (المعممات) كالتالي:
 -0توزيع العينة حسب سنوات الخدمة(لممعممات):
جدول رقم ( :)9يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
المتغير
سنوات الخدمة

مستويات المتغير

عدد المعممات

النسبة المكوية

أقؿ مف  6سنوات

24:

%3807

مف  21 – 6سنوات

289

%4605

أكثر مف  21سنوات

297

%4801

513

%011

المجموع

 -9توزيع العينة حسب المنطكة التعميمية (لممعممات):
جدول رقم ( :)3يوضح توزيع أفراد العينة حسب المنطكة التعميمية
المتغير
المنطكة التعميمية

مستويات المتغير

عدد المعممات

النسبة المكوية

شماؿ غزة

282

%4501

شرؽ غزة

348

%5802

غرب غزة

:6

%290:

513

011%

المجموع

رابعاً :أداة الدراسة:
ألجؿ تحقيؽ أغراض الد ارسػة قامػت الباحثػة بػاالطبلع عمػى األدبيػات التربويػة والد ارسػات السػابقة

المتعمقة بمشكمة الدراسة ،واستطبلع عينة مف الخبػراء والمختصػيف بػبعض الجامعػات ،ثػـ قامػت الباحثػة

ببنػاء اسػػتبانة فػػي صػػورتيا األوليػػة ،تكونػت االسػػتبانة مػػف ( )4:فقػرة موزعػػة عمػػى ( )6مجػػاالت ،بحيػػث
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يشػػمؿ المج ػػاؿ األوؿ عمػػى ( )9فقػ ػرات ،والمج ػػاؿ الث ػػاني عمػػى ( )9فقػ ػرات ،والمجػػاؿ الثال ػػث ( )9فقػ ػرة،

والمجاؿ الرابع عمى ( )8فقرات ،والمجاؿ الخامس ( )9فقرات.
خطوات بناء الستبانة:

 -2االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة.

 -3استطبلع رأي بعض الخبراء عف طريؽ المقابمة الشخصية ذات الطابع غير الرسمي.
 -4تحديد المجاالت الرهيسة لمدراسة.

 -5صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.

 -6تـ عرض القاهمة عمى الدكتور المشرؼ ومف ثـ تـ تصميـ صورة أولية لبلستبانة.

 -7تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى ( )21محكمػػيف مختصػػيف مػػف ذوي الخب ػرة فػػي كػػؿ مػػف جامعػػة األزىػػر
والجامعة اإلسبلمية وجامعة األقصى.

 -8تػػـ تعػػديؿ االسػػتبانة ووضػػعيا فػػي صػػورتيا النياهيػػة ،حيػػث تػػـ التعػػديؿ عمػػى بعػػض الفقػرات وحػػذؼ
واضافة فقرات أخرى.
 -9تـ الحصوؿ عمى خطاب توصية بتسييؿ ميمة الباحثة.
 -:تـ توزيع االستبانة.

خامساً :إجراءات تطبيق الدراسة:
 -1صدق الستبانة و باتيا:
وقد تأكدت الباحثة مف صدؽ االستبانة بالطرؽ التالية:
أ -صدق المحكمين:
تػػـ اسػػتخداـ صػػدؽ المحكمػػيف فػػي الد ارسػػة ،حيػػث تػػـ عػػرض االسػػتبانة فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى

مجموعة مف المحكميف والبال عددىـ ( )21محكميف مختصيف في مجاؿ التربية ومف جامعات متنوعػة
كما في ممحؽ رقـ ( ،)4وكػاف عػدد فقػرات االسػتبانة ( )61فقػرة فػي صػورتيا األوليػة ،وقػد تػـ االسػتجابة
ةراء المحكميف مف حيث التعديؿ واعادة الصياغة ،وبذلؾ خرجت االستبانة في صورتيا النياهية.
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صدق المحكمين لالستبانة:
جدول رقم ( :)4يوضح مجالت الستبانة وعدد فكراتو
رقم المجال

اسم المجال

عدد الفكرات

-2

دور المدير في تطبيؽ األنشطة الصفية.

9

-3

دور المدير في توفير المناخ الصفي.

9

-4

دور المدير في ممارسات أعضاء الييهة التدريسية.

9

-5

دور المدير في تزويد الصؼ بالتجييزات المناسبة.

8

-6

دور المدير في تطبيؽ األنشطة البلصفية.

9

المجموع
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يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ ( )5أف االس ػػتبانة تتض ػػمف ( )4:فقػ ػرة لمتع ػػرؼ إل ػػى دور م ػػديري الم ػػدارس

الحكومية األساسية في تطبيؽ األنشطة المدرسية.
ب -صدق البناء:

تػػـ التأكػػد مػػف البنػػاء بحسػػاب معػػامبلت ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات كػػؿ مجػػاؿ مػػف المجػػاالت

والدرجة الكمية لبلستبانة ،وذلؾ مػف خػبلؿ تطبيػؽ االسػتبانة عمػى عينػة اسػتطبلعية قواميػا ( )41معممػ ًة
مف خارج عينة الدراسة ،كما ىو موضح في جدوؿ (:)6

جدول رقم ( :)5يوضح معامالت ارتباط كل مجال من المجالت والدرجة الكمية لالستبانة
معامل ارتباط

قيمة

رقم

-2

دور المدير في تطبيؽ األنشطة الصفية.

10:47

10111

داؿ عند 1012

-3

دور المدير في توفير المناخ الصفي.

10:6:

10111

داؿ عند 1012

10:42

10111

داؿ عند 1012

10:72

10111

داؿ عند 1012

10869

10111

داؿ عند 1012

اسم المجال

المجال

-4
-5
-6

بيرسون

دور المدير في ممارسات أعضاء الييهة
التدريسية.
دور المدير في تزويد الصؼ بالتجييزات
المناسبة.
دور في المدير في تطبيؽ األنشطة البلصفية.

الدللة

مستوى الدللة

صدق التساق الداخمي:
تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بحسػػاب معػػامبلت ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػة كػػؿ فق ػرة
والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو ،فكانت النتيجة كما في الجداوؿ التالية:
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جدول رقم ( :)6يوضح معامالت الصدق لكل فكرة مع الدرجة الكمية لممجال األول "دور المدير في تطبيق
األنشطة الصفية"

م .الصدق

قيمة الدللة

الرقم

1082:

10111

-3

يتابع البرامج الحديثة والخاصة باألنشطة مف أجؿ تطويرىا.

10924

10111

-4

يطور األنشطة بما يبلهـ المنياج.

10922

10111

-5

يقوـ بتقويـ األنشطة بطريقة عممية.

10971

10111

-6

يشرؼ عمى تخطيط وتنفيذ األنشطة داخؿ الصفوؼ.

10979

10111

-7

ينفذ برامج تطويرية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ األنشطة.

10:12

10111

-8

يقوـ بتوزيع األنشطة حسب المنياج.

109:9

10111

-9

يعمؿ عمى اإلفادة مف خبرات أولياء األمور مف ذوي االختصاص.

10985

10111

-2

الفكرات
يدعـ مدير المدرسة تطبيؽ األنشطة داخؿ الصفوؼ إلحداث التغيير
اإليجابي.

** دالة عند مستوى (.)1010

يتضح مف الجدوؿ ( )7أف جميع الفق ارت المتعمقة بمجاؿ تطبيؽ األنشطة الصفية دالة إحصػاهيًا،

وىذا يؤكد عمى اتساقيا الداخمي مع المجاؿ الذي تنتمي إليو.

جدول رقم ( :)7يوضح معامالت الصدق لكل فكرة مع الدرجة الكمية لممجال ال اني-دور المدير في توفير
المناخ الصفي.

قيمة

الرقم

الفكرات

م .الصدق

-2

يشجع مدير المدرسة عمى العبلقات اإليجابية بيف الطالبات داخؿ الصفوؼ.

107:1

10111

-3
-4

يوفر مناخاً آمناً داخؿ الصفوؼ.

10839

10111

ييتـ بتوفير ما يمزـ الصفوؼ مف وساهؿ تعميمية.

10988

10111

-5

يستمع ألفكار الطالبات اإلبداعية.

10971

10111

-6

يعمؿ عمى حؿ المشاكؿ داخؿ الصفوؼ.

10962

10111

-7

يتابع الخطط المناسبة لتطوير الصفوؼ.

10:54

10111

-8

يستمع إلى مشاكؿ الطالبات مف أجؿ تطوير األنشطة.

10956

10111

-9

يطمع أولياء األمور عمى ما تقوـ بو المعممات مف أنشطة مدرسية.

10836

10111

الدللة

** دالة عند مستوى (.)1010

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ ( )8أف جمي ػػع الفقػ ػرات المتعمق ػػة بمج ػػاؿ المن ػػاخ الص ػػفي م ػػف أج ػػؿ تطبي ػػؽ

األنشطة دالة إحصاهياً ،وىذا يؤكد عمى اتساقيا الداخمي مع المجاؿ الذي تنتمي إليو.
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جدول رقم ( :)8يوضح معامالت الصدق لكل فكرة مع الدرجة الكمية لممجال ال الث-دور المدير في
ممارسات أعضاء الييكة التدريسية

قيمة

الرقم

الفكرات

م .الصدق

-2

يتعاوف مع المعممات مف أجؿ تحسيف األنشطة.

10933

10111

-3

يتيح فرصة بيف المعممات إلبداء اةراء التطويرية.

10925

10111

-4

يشجع المعممات لحضور دورات مف أجؿ تحسيف األنشطة.

10617

10111

10898

10111

-6

يوفر مناخاً يسوده روح الفريؽ بيف المعممات.

10869

10111

-7

يساعد المعممات في التخطيط لؤلنشطة منذ البداية.

1098:

10111

-8

يتابع الزيارات التبادلية بيف أعضاء ىيهة التدريس.

10816

10111

-9

يحث أولياء األمور عمى متابعة أبناهيـ.

10661

10111

-5

يتعاوف مع المعممات مف أجؿ إتاحة فرص متساوية لمطالبات في المشاركة
الصفية.

الدللة

** دالة عند مستوى (.)1010

يتض ػح مػػف الجػػدوؿ ( )9أف جميػػع الفق ػرات المتعمقػػة بمجػػاؿ ممارسػػات أعضػػاء الييهػػة التدريسػػية

دالة إحصاهيًا ،وىذا يؤكد عمى اتساقيا الداخمي مع المجاؿ الذي تنتمي إليو.

جدول رقم ( :)9يوضح معامالت الصدق لكل فكرة مع الدرجة الكمية لممجال الرابع-دور المدير في تزويد
الصف بالتجييزات المناسبة

قيمة

الرقم

الفكرات

م .الصدق

-2

يعمؿ مدير المدرسة عمى تزويد الصفوؼ بالكتب والوساهؿ الضرورية.

10877

10111

-3

يشجع المعممات عمى استخداـ التقنيات التربوية.

1084:

10111

-4

يحرص عمى توفير وساهؿ تعميمية حديثة توافؽ متطمبات العصر.

10899

10111

-5

يعمؿ عمى معرفة حاجات الطالبات مف أجؿ تمبيتيا.

10984

10111

-6

يتابع صيانة األنشطة وكؿ ما تحتاجو مف نواقص.

10992

10111

-7

يحث عمى ترشيد استيبلؾ األنشطة الثمينة.

10942

10111

-8

يعمؿ عمى حشد الدعـ المجتمعي لؤلنشطة.

10843

10111

الدللة

** دالة عند مستوى (.)1010

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ ( ):أف جمي ػػع الفقػ ػرات المتعمق ػػة بمج ػػاؿ التجييػ ػزات الص ػػفية المناس ػػبة دال ػػة

إحصاهياً ،وىذا يؤكد عمى اتساقيا الداخمي مع المجاؿ الذي تنتمي إليو.
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جدول رقم ( :)01يوضح معامالت الصدق لكل فكرة مع الدرجة الكمية لممجال الخامس-دور المدير في
تطبيق األ نشطة الالصفية

الرقم
-2

م .الصدق

الفكرات
يعزز مدير المدرسة األنشطة الثقافية والعممية التي يظير فييا الطالبات مياراتيـ

قيمة
الدللة

10771

10111

-3

يعقد لقاءات مع الطالبات لمتعرؼ إلى اىتماماتيـ.

10786

10111

-4

يصدر شيادات تقدير لمطالبات المتميزات في األنشطة.

10634

10111

-5

يحرص عمى تفعيؿ عمؿ المجاف لئلشراؼ عمى األنشطة البلصفية.

10799

10111

-6

يتابع األنشطة الرياضية والرحبلت الترفييية والمسابقات الثقافية.

10724

10111

-7

ُيحي بالمدرسة المناسبات الدينية والوطنية.
يشجع عمى إصدار مجبلت تعزز األنشطة المختمفة.

10892

10111

10837

10111

-9

يؤكد عمى ضرورة المشاركة في المسابقات المدرسية.

10973

10111

وىواياتيـ.

-8

** دالة عند مستوى (.)1010

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )21أف جميػػع الفق ػرات المتعمقػػة بمجػػاؿ األنشػػطة التربويػػة البلصػػفية دال ػػة

إحصاهياً ،وىذا يؤكد عمى اتساقيا الداخمي مع المجاؿ الذي تنتمي إليو.
 -2بات الستبانة:

تػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قواميػػا ()41

معمم ًة مف خارج عينة الدراسة ،ومف ثـ استخداـ الطرؽ التالية:
أ -طريكة التجزكة النصفية:

قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف نتػػاهج العبػػارات الفرديػػة والعبػػارات الزوجيػػة ،وحصػػمت

عمى معامبلت الثبات التي يوضحيا الجدوؿ (.)22
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جدول رقم ( :)00يوضح معامل الرتباط بين نتاكج الفكرات الفردية والفكرات الزوجية
عدد

معامل

معامل

الرتباط قبل

الرتباط بعد

مستوى الدللة

109:2

10:53

داؿ عند 1012

109:8

داؿ عند 1012
داؿ عند 1012

م

اسم المجال

2

دور المدير في تطبيؽ األنشطة الصفية.

9

3

دور المدير في توفير المناخ الصفي.

9

10924

4

دور المدير في ممارسات أعضاء الييهة التدريسية.

9

10857

10966

5

دور المدير في تزويد الصؼ بالتجييزات المناسبة.

8

10928

109::

داؿ عند 1012

6

دور المدير في تطبيؽ األنشطة البلصفية.

9

10784

10915

داؿ عند 1012

4:

10986

10:44

داؿ عند 1012

العبارات

عبارات االستبياف ككؿ

التعديل

التعديل

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )22أف مع ػػامبلت الثب ػػات بطريق ػػة التجزه ػػة النص ػػفية جميعي ػػا كان ػػت

مرتفع ػةً ،حيػػث تػػـ تعػػديؿ معامػػؿ االرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف ب ػراوف لمحػػور الػػذي عػػدد فق ارتػػو
زوجي ،في حػيف تعػديؿ معامػؿ االرتبػاط باسػتخداـ معادلػة جتمػاف بػراوف لمحػور الػذي عػدد فق ارتػو فػردي

وبم معامؿ الثبات الكمي كاف ( )10:44مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.
 ال بات بطريكة ألفا – كرونباخ  :Alphaقامت الباحثة بحساب معامؿ ألفا كرونباخ لقياس الثبػات
حيث بم معدؿ الثبات ( )10:84وىو معامؿ ثبات ٍ
عاؿ يشير إلى صبلحية المقياس.

جدول رقم ( :)09يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالت الستبانة وكذلك الستبانة ككل
لالستبانة األولى
م

اسم المجال

عدد العبارات

قيمة معامل

ألفا كرونباخ

مستوى الدللة

-2

دور المدير في تطبيؽ األنشطة الصفية.

9

10:37

داؿ عند 1012

-3

دور المدير في توفير المناخ الصفي.

9

10:38

داؿ عند 1012

9

10986

داؿ عند 1012

8

10:18

داؿ عند 1012

9

10937

داؿ عند 1012

4:

10:84

داؿ عند 1012

-4
-5
-6

دور المدير في ممارسات أعضاء الييهة
التدريسية.
دور المدير في تزويد الصؼ بالتجييزات
المناسبة.
دور المدير في تطبيؽ األنشطة البلصفية.
عبارات االستبياف ككؿ
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سادساً :األساليب اإلحصاكية المستخدمة:
قامػػت الباحث ػػة بتفري ػ وتحمي ػػؿ االسػػتبانة م ػػف خػػبلؿ برن ػػامج ( )SPSSاإلحصػػاهي وت ػػـ اس ػػتخداـ
األساليب اإلحصاهية التالية:
 -2النسب المكوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصؼ عينة الدراسة.

 -3المتوسةةةط الحسةةةابي والةةةوزن النسةةةبي والنحةةةراف المعيةةةاري لمعرفػػة درجػػة الموافقػػة عمػػى فقػػرات
االستبانة.

 -4اختبار ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's Alphaوكةذلك طريكةة التجزكةة النصةفية لمعرفػة ثبػات
فقرات االستبانة.

 -5معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون ( )Pearson Correlation Coefficientلكيةةاس درجةةة الرتبةةاط:
يق ػػوـ ى ػػذا االختب ػػار عم ػػى د ارس ػػة العبلق ػػة ب ػػيف متغيػ ػريف ،وق ػػد اس ػػتخدمو الباح ػػث لحس ػػاب االتس ػػاؽ

الداخمي والصدؽ البناهي لبلستبانة.

 -6اختبةار  Tفةي حالةة عينتةين ( )Independent Samples T-Testلمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ
فروق ػػات ذات داللػ ػػة إحص ػػاهية ب ػػيف مجمػػػوعتيف م ػػف البيان ػػات المسػػػتقمة ،مثػ ػػؿ" :الجػػػنس والمؤى ػػؿ
العممي".

 -7اختبةار تحميةل التبةاين األحةةادي ))One Way Analysis of Variance – ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصاهية بيف ثػبلث مجموعػات أو أكثػر مػف البيانػات،
مثؿ سنوات الخدمة.

 -8اختبةةةار شةةةيفيو ) (scheffe Testلمعرف ػػة اتج ػػاه الف ػػروؽ ب ػػيف ث ػػبلث مجموع ػػات أو أكث ػػر م ػػف
البيانات.
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الفصل الخامس

نتاكج الدراسة وتفسيرىا
 المحك المعتمد في الدراسة.

 النتاكج المتعمكة بالسؤال األول.

 النتاكج المتعمكة بالسؤال ال اني.

 النتاكج المتعمكة بالسؤال ال الث.
 توصيات الدراسة.

 مكترحات الدراسة.
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الفصل الخامس

نتاكج الدراسة وتفسيرىا
عرض ػػا لنت ػػاهج الد ارس ػػة ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ اإلجاب ػػة ع ػػف أس ػػهمة الد ارس ػػة،
يتض ػػمف ى ػػذا الفص ػػؿ
ً
واستعراض أبرز نتاهج االستبانة ،والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميػؿ فقراتيػا؛ بيػدؼ التعػرؼ إلػى "

دور م ػػديري الم ػػدارس الحكومي ػػة األساس ػػية ف ػػي تطبي ػػؽ األنشػ ػطة المدرس ػػية م ػػف وجي ػػة نظ ػػر المعممػ ػات
بمحافظػػات غ ػزة" ،وقػػد ت ػ اـ إج ػراء المعالجػػات اإلحصػػاهية لمبيانػػات المتجمعػػة مػػف اسػػتبانة الد ارسػػة ،إذ تػػـ

اسػػتخداـ برنػػامج الػػرزـ اإلحصػػاهية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ()SPSS؛ لمحصػػوؿ عمػػى نتػػاهج الد ارسػػة التػػي

تـ عرضيا ،وتحميميا في ىذا الفصؿ.

المحك المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة تـ تحديد طوؿ الخبليا في مقيػاس ليكػرت الخماسػي مػف خػبلؿ
حساب المدى بيف درجات المقياس ( )5=2-6ومف ثـ تقسػيمو عمػى أكبػر قيمػة فػي المقيػاس؛ لمحصػوؿ
عمى طوؿ الخمية؛ أي ( )1091=6/5وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلػى أقػؿ قيمػة فػي المقيػاس (بدايػة

المقيػاس وىػػي واحػػد صػػحيح( :وذلػػؾ لتحديػد الحػػد األعمػػى ليػػذه الخميػػة ،وىكػذا أصػػبح طػػوؿ الخبليػػا كمػػا
ىو موضح في الجدوؿ اةتي:

جدول رقم ( :)03يوضح المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي

الوزن النسبي

درجة الموافكة

مف 2 – 2091

مف 31%- 47%

قميمة ًّ
جدا

أكبر مف 2091 - 3071

أكبر مف 47%- 63%

قميمة

أكبر مف 3071 – 4051

أكبر مف % 63%- 79

متوسطة

أكبر مف 4051 – 5031

أكبر مف 79%- 95%

كبيرة

أكبر مف 6- 5031

أكبر مف %95- 211%

كبيرة ًّ
جدا

ولتفسير نتاهج الدراسة ،والحكـ عمى مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب المتوسػطات

الحسابية عمى مسػتوى المجػاالت لبلسػتبانة ،ومسػتوى الفقػرات فػي كػؿ مجػاؿ ،وقػد حػددت الباحثػة درجػة
الموافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
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النتاكج المتعمكة بالسؤال األول:
عرض نتيجة السؤال األول ومناقشتيا وتفسيرىا :ينص السؤاؿ األوؿ لمدراسة عمى ما يمي:
ما درجة دور مديري المدارس الحكومية األساسػية فػي تطبيػؽ األنشػطة المدرسػية مػف وجيػة نظػر

المعممات بمحافظات غزة؟

بدرسػػة أي المجػػاالت األكثػػر ممارسػةً لمػػديري المػػدارس
ولئلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ قامػػت الباحثػػة ا

الحكومية في تطبيػؽ األنشػطة المدرسػية ،ثػـ إيجػاد قيمػة المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري والػوزف
النسبي واختبار  Tلعينة واحدة ويوضحيا الجدوؿ (.)25

جدول رقم ( :)04يوضح قيمة المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة الختبار وقيمة
الدللة والترتيب لممجالت ككل

المجال
دور المدير في تطبيؽ األنشطة
الصفية.
دور المدير في توفير المناخ
الصفي.
دور المدير في ممارسات أعضاء
الييهة التدريسية.
دور المدير في تزويد الصؼ
بالتجييزات المناسبة.
دور المدير في تطبيؽ األنشطة
البلصفية.
االستبانة ككؿ

الحسابي

النحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

قيمة

قيمة

الترتيب

النسبي

الختبار

الدللة

5036

107:3

96%

:09:9

10111

6

5048

10736

9805%

230125

10111

5

5063

10578

:105%

280884

10111

2

5046

10717

98%

230339

10111

4

5063

10528

:105%

2:09::

10111

2

5051

10625

99%

250:43

10111

ويتضح مف الجدوؿ رقـ ( )25أف مجاالت االستبانة تتفاوت مف حيػث قوتيػا ،حيػث كػاف متوسػط
درجة الموافقة عمى الفقرات في المجاالت ككؿ مف وجيػة نظػر المعممػات قػد بمغػت ( )5051وبمػ الػوزف
جدا ،وتعزو الباح ة :ذلػؾ إلػى أف تطبيػؽ األنشػطة
النسبي لممجاالت ككؿ ( )%99وبدرجة تقدير كبيرة ً
الصفية جاء بدرجة كبيرة في المدارس وخاصة ممارستيا مف قبؿ المعممات حيث قامف بممارسػات ازهػدة

مف أجؿ التطوير في تطبيؽ األنشطة المدرسية بشكؿ أفضؿ.

وتشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الدبسػػي والعػػبلف ( )311:التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا

أف الطمبػػة المشػػاركيف فػػي األنشػػطة كانػػت نتػػاهجيـ أعمػػى وأكثػػر تفوقػػاً مػػف الطمبػػة الػػذيف لػػـ يشػػاركوف

باألنشطة وىذا دليؿ عمى أف األنشطة تـ تطبيقيا بشكؿ مناسب.
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ومػػف خػػبلؿ ترتيػػب المجػػاالت الرهيسػػة تبػػيف أف مجػػاؿ "دور المػدير فػػي ممارسػػات أعضػػاء الييهػػة

التدريسػػية" ومجػػاؿ "دور المػػدير فػػي تطبيػػؽ األنشػػطة التربويػػة البلصػػفية" قػػد حػػا از عمػػى الترتيػػب األوؿ
بنسػػبة مهويػػة بمغػػت ( )%:105وبدرجػػة تقػػدير كبي ػرة جػػداً ،وتعةةةزو الباح ةةةة :ذلػػؾ إلػػى الفرصػػة متاحػػة

لممعمم ػات لتطبيػػؽ األنشػػطة بعػػد التخطػػيط ليػػا مػػف أجػػؿ إنجاحيػػا والوصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ المرغػػوب بػػو
وأيض ػاً األنشػػطة التربويػػة البلصػػفية تػػـ تطبيقيػػا بشػػكؿ مناسػػب جػػداً وبخاصػ ٍػة توجػػد المبلعػػب الرياضػػية

والرحبلت الترفييية التي تعقدىا المدرسة واألنشطة الثقافية التي تكشؼ المواىب الموجػودة فػي الطالبػات

والعمؿ عمى تطويرىا لموصوؿ إلى اليدؼ المرغوب تحقيقو.

وتشابيت ىذه الدراسة الحالية مػع د ارسػة صػالح والعمصػي ( )3129التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا
أف ممارسػػة الػػدور التربػػوي لؤلنشػػطة الرياضػػية جػػاء بمسػػتوى عػ ٍ
ػاؿ وىػػذا دليػػؿ عمػػى أف دور المػػدير فػػي

ممارسات أعضاء ىيهة التدريس كبير.

كما يظير أف أدنى مجاؿ ىو "دور المػدير فػي تطبيػؽ األنشػطة الصػفية" حيػث حصػؿ عمػى وزف

نسػػبي ( )%96بدرجػػة تقػػدير كبيػرة جػ ّػدا ،وتع ةزو الباح ةةة :ذلػػؾ بػػالرغـ مػػف أف تطبيػػؽ األنشػػطة الصػػفية
يواجػػو القميػػؿ مػػف العقبػػات التػػي تحػػد مػػف تطبيقيػػا بشػػكؿ مناسػػب إال أف تطبيقيػػا ممػػارس بشػػكؿ فعػػاؿ
وايجابي مف قبؿ المعممات ،وىذا بدوره يؤكد بأف األنشطة تـ تطبيقيا بشكؿ مناسب.

وتشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة آؿ سػػميماف ( )3129التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا أف
األنشطة تـ تطبيقيا وخاصة القسـ اإلعبلمي والجيود مركز بشكؿ كبير.
وبدراسة أي الفقرات أكثر عبلق ًة بمجاليا تـ تنػاوؿ كػؿ مجػاؿ عمػى حػدة ،مػع بيػاف قيمػة المتوسػط

الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ فقرة مف الفقرات بكؿ مجاؿ عمى حدة.
المجال األول :مجال دور المدير في تطبيق األنشطة الصفية:

لئلجابػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ المتوسػط الحسػػابي ،واالنحػراؼ المعيػػاري ،والػػوزف النسػػبي،

والترتيب ،واختبار  Tلعينة واحدة ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جدول رقم ( :)05يوضح المتوسط الحسابي ،والنحراف المعياري ،والوزن النسبي ،والترتيب لكل فكرة من
فكرات المجال األول دور المدير في تطبيق األنشطة الصفية

الرقم

الفكرة

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

النسبة
المكوية

الكيمة
اإلحصاكية

الترتيب

-2

يدعـ مدير المدرسة تطبيؽ األنشطة داخؿ
الصفوؼ إلحداث التغيير اإليجابي.

505:

107:8

9:09%

10111

2

-3

يتابع البرامج الحديثة والخاصة باألنشطة
مف أجؿ تطويرىا.

5033

10881

9505%

10111

3

-4

يطور األنشطة بما يبلهـ المنياج.

5017

10875

9203%

10111

5

-5

يقوـ بتقويـ األنشطة بطريقة عممية.

5012

108:6

9103%

10111

6

-6

يشرؼ عمى تخطيط وتنفيذ األنشطة داخؿ
الصفوؼ.

5021

10976

93%

10111

4

-7

ينفذ برامج تطويرية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
األنشطة.

40:5

10951

8909%

10111

8

-8

يقوـ بتوزيع األنشطة حسب المنياج.

40:6

109:4

8:%

10111

7

-9

يعمؿ عمى اإلفادة مف خبرات أولياء األمور
مف ذوي االختصاص.

4092

10:21

8703%

10111

9

5018

10751

9205%

10111

المجاؿ األوؿ ككؿ

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )26أف الفقػرة رقػػـ ( )2حػػازت عمػػى المرتبػػة األولػػى بنسػػبة مهويػػة

( ،)%9:09وبدرجػػة تقػػدير كبي ػرة جػ ّػدا ،والتػػي تػػنص عمػػى "يػػدعـ مػػدير المدرسػػة تطبيػػؽ األنشػػطة داخػػؿ

الصفوؼ إلحداث التغيير اإليجابي" ،وتعزو الباح ة :ذلؾ إلػى أف مػديري المدرسػة يعمػؿ المزيػد والمزيػد
مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ األنشػػطة وىػػذا دليػػؿ عمػػى أف المػػدراء يبػػذلوف جيػػودًا كبيػرةً وفعالػ ًة ،وبشػػكؿ إيجػػابي مػػف

أجؿ تطبيقيا لموصوؿ إلى اليدؼ المطموب.

وتشابيت ىذه الدراسة الحالية مػع د ارسػة صػالح والعمصػي ( )3129التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا
أف ممارسة الدور لؤلنشطة عالية جدا وىدا دليؿ عمى الدعـ الكبير لؤلنشطة.
كما حازت الفقرة رقـ ( )3عمى المرتبػة الثانيػة بنسػبة مهويػة ( )%9505وبدرجػة تقػدير كبيػرة ج ًػدا،

والتػي تػنص عمػى "يتػػابع البػرامج الحديثػة والخاصػػة باألنشػطة مػف أجػػؿ تطويرىػا" ،وتعةةزو الباح ةة :ذلػػؾ
إلػى أف الكثيػػر مػػف المػػدراء يتػػابعوف البػرامج الحديثػػة والػدليؿ عمػػى ذلػػؾ وجػػود معممػػات ذات كفػػاءة عاليػػة
يقمف بتطبيؽ أنشطة منوعة وفعالة مف أجؿ الوصوؿ إلى نجاح باىر والدليؿ أف ىناؾ مدارس طالبػاتيـ

متفوقات لوجود أنشطة متطورة وحديثة ومناسبة ليف ولممنياج.
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وتشابيت ىذه الدراسة الحالية مػع د ارسػة الضػبع وأمػيف ( )3121التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا أف

ىناؾ برامج تربوية بشكؿ إيجابي.

أمػػا بالنسػػبة إلػػى أدنػػى فق ػرتيف فكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )9قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة الثامنػػة واألخي ػرة

بنسػػبة مهويػػة ( )%8703وبدرجػػة تقػػدير كبيػرة ،والتػػي تػػنص عمػػى "يعمػػؿ عمػػى اإلفػػادة مػػف خبػرات أوليػػاء

األمػػور مػػف ذوي االختصػػاص" ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى بػػالرغـ مػػف أف أوليػػاء األمػػور آراهيػػـ متذبذبػػة
وليس الكؿ ُيسيـ في إعطاء خبرتيـ إال أنو ال زاؿ يوجػد بعػض مػف أوليػاء األمػور الػذيف يقػدموف الخبػرة
الكافية والمناسبة.
وتشابيت ىػذه الد ارسػة الحاليػة مػع د ارسػة شػاه وفػاروؽ ( )311:التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا ىػو

أف آراء المعممات إيجابي اتجاه األنشطة وخاصة أنشطة المكتبة.

وكانػػت الفقػرة رقػػـ ( )7قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة السػػابعة والقبػػؿ األخيػرة بنسػػبة مهويػػة ()%8909

وبدرجة تقدير كبيرة ،والتػي تػنص عمػى "ينفػذ بػرامج تطويريػة مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ األنشػطة" ،وتعةزو
الباح ة :ذلؾ إلى أف المدراء يقومػوف بتنفيػذ البػرامج التطويريػة؛ ولكػف ىػذا التنفيػذ يحتػاج إلػى المزيػد مػف
التعب والجيد مػف أجػؿ القيػاـ ببػرامج تطويريػة أفضػؿ مػف أجػؿ تحقيػؽ اليػدؼ المطمػوب واالسػتمرار فػي

بل وايجابيػًا مػف أجػؿ المزيػد مػف تحقيػؽ األفضػؿ واألفضػؿ حتػى يػتـ الوصػوؿ
التنفيذ يجػب أف يكػوف فػاع ً

إلى اليدؼ المطوب بشكؿ مناسب.

وتشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الغامػػدي ( )311:التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا ىػػو أف

ىنالؾ أنشطة يتـ تنفيذىا متؿ الرحبلت والزيارات العممية والنػدوات العمميػة والمسػابقات العمميػة بشػكؿ ال

بأس بو.

المجال ال اني :دور المدير في توفير المناخ الصفي:
لئلجابػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ المتوسػط الحسػػابي ،واالنحػراؼ المعيػػاري ،والػػوزف النسػػبي،

واختبار  Tلعينة واحدة والترتيب ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جدول رقم ( :)06يوضح المتوسط الحسابي ،والنحراف المعياري ،والوزن النسبي ،والترتيب لكل فكرة من
فكرات المجال ال اني دور المدير في توفير المناخ الصفي
المتوسط

النحراف

النسبة

الكيمة

الحسابي

المعياري

المكوية

اإلحصاكية

5057

1083:

9:03%

10111

2

5041

10872

97%

10111

3

40:2

10::9

8903%

10111

9

-5

يستمع ألفكار الطالبات اإلبداعية.

5019

10986

9207%

10111

6

-6

يعمؿ عمى حؿ المشاكؿ داخؿ الصفوؼ.

5027

10959

9403%

10111

4

-7

يتابع الخطط المناسبة لتطوير الصفوؼ.

5025

10925

9309%

10111

5

40:6

10:17

8:%

10111

8

40:9

10:2:

8:07%

10111

7

5023

10772

9305%

10111

الرقم
-2
-3
-4

-8
-9

الفكرة
يشجع مدير المدرسة عمى العبلقات اإليجابية
بيف الطالبات داخؿ الصفوؼ.
يوفر مناخاً آمناً داخؿ الصفوؼ.

ييتـ بتوفير ما يمزـ الصفوؼ مف وساهؿ
تعميمية.

يستمع إلى مشاكؿ الطالبات مف أجؿ تطوير
األنشطة.
يطمع أولياء األمور عمى ما يقوـ بو المعممات
مف أنشطة مدرسية.
المجاؿ الثاني ككؿ

الترتيب

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )27أف الفقػرة رقػػـ ( )2حػػازت عمػػى المرتبػػة األولػػى بنسػػبة مهويػػة

( )%9:03وبدرجة تقدير كبيػرة ج ًػدا ،والتػي تػنص عمػى "يشػجع مػدير المدرسػة عمػى العبلقػات اإليجابيػة

بػػيف الطالبػػات داخػػؿ الصػػفوؼ" ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى أف مػػدراء المدرسػػة يعمم ػوف بجػػد ،واجتيػػاد،
واتقاف مف أجؿ تعزيز عبلقػات إنسػانية وايجابيػة واسػتمراىا ،وىػذا يػؤدي بػذلؾ إلػى تكػويف عبلقػات جيػدة
مف أجؿ االستمرار في مواصمة نجاح العممية التعميمية في جو مميء بالمرح بيف الطالبات.

وتشػابيت ىػذه الد ارسػػة الحاليػة مػع د ارسػػة صػالح والعمصػػي( )3129التػي كانػت مػػف أىػـ نتاهجيػػا

أف دورىػػا فػػي األنشػػطة االجتماعيػػة التػػي ليػػا عبلقػػة بالناحيػػة االيجابيػػة والعبلقػػات اإلنسػػانية والػػذي جػػاء

في المرتبة الثالثة وبمستوى ٍ
عاؿ.

كمػػا حػػازت الفق ػرة رقػػـ ( )3عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة مهويػػة ( )%97وبدرجػػة تقػػدير كبي ػرة جػ ًػدا،

والتػػي تػػنص عمػػى "يػػوفر مناخ ػاً آمن ػاً داخػػؿ الصػػفوؼ" ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى أف المػػدراء يعمم ػوف
جاىديف بأف يتوفر مناخاً آمناً خالياً مف أي عوامؿ معيقة ليؤدي إلى االستمرار فػي مواصػمة النجػاح فػي
العمميػػة التعميميػػة وخاصػػة أف يكػػوف ىنػػاؾ منػػاخ آمػػف كعػػدـ وجػػود ضػػجيج بالمقابػػؿ وجػػود ألػواف طبلهيػػة

مناسػػبة وترتيػػب المقاعػػد بشػػكؿ مناسػػب ،ووضػػع السػػبورة فػػي المكػػاف المناسػػب فبػػذلؾ بالتأكيػػد يػػؤدي إلػػى

نجاح وتميز في العممية التعميمية.
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وتشابيت ىذه الدراسة الحالية مػع د ارسػة صػالح والعمصػي ( )3129التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا
أف دورىا في األنشطة النفسية والذي جاء في المرتبة الثانية وبمستوى ٍ
عاؿ.
أمػػا بالنسػػبة إلػػى أدنػػى فق ػرتيف فكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )4قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة الثامنػػة واألخي ػرة

بنسػبة مهويػة ( )%8903وبدرجػة تقػػدير متوسػطة ،والتػي تػػنص عمػى "ييػتـ بتػوفير مػػا يمػزـ الصػفوؼ مػػف

وسػػاهؿ تعميميػػة" ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى وجػػود نقػػص فػػي الوسػػاهؿ التعميميػػة المناسػػبة وخاصػػة فػػي
المختبػرات (العمػػوـ ،والتكنولوجيػػا) ،وىػػذا يرجػػع إلػػى عوامػػؿ عديػػدة مػػف أىميػػا الناحيػػة االقتصػػادية السػػيهة

ػأس بيػػا تقضػػي الغػػرض
السػػاهدة إال أف المػػدراء يعمم ػوف جاىػػديف مػػف أجػػؿ تػػوفير وسػػاهؿ تعميمي ػة ال بػ َ
المطموب.
وتشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الشػػمري ( )3122التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا أثػػر

األنشطة عمى تحصيؿ الطمبة وانيا جاءت بشكؿ ال بأس بو.

وكانػػت الفقػػرة رقػػـ ( )8قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة السػػابعة بنسػػبة مهويػػة ( )%8:وبدرج ػػة تقػػدير
كبيرة ،والتي تنص عمى "يستمع إلى مشاكؿ الطالبات مف أجؿ تطػوير األنشػطة" ،وتعةزو الباح ةة :ذلػؾ
إلػػى أف المػػدراء يسػتمعوف إلػػى المشػػاكؿ بترحػػاب وسػػعة صػػدر مػػف أجػػؿ تطػػوير األنشػػطة إليجػػاد أنشػػطة

تناسب قدرات الطالبات واستعداداتيـ وميوليـ وتطويرىا لؤلفضؿ ،والبعد عف األنشطة التي ال تناسبيـ.

وتشابيت ىذه الدراسة الحالية مع دراسة الضبع وأميف ( )3121التي كانت مف أىػـ نتاهجيػا انيػـ
يستخدموف أنشطة وخاصة مع الذيف يعانوف مف مشكبلت الخجؿ واالنطواء بشكؿ ال بػأس بو.
المجال ال الث :دور المدير في ممارسات أعضاء الييكة التدريسية:
لئلجابػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ المتوسػط الحسػػابي ،واالنحػراؼ المعيػػاري ،والػػوزف النسػػبي،

واختبار  Tلعينة واحدة والترتيب ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جدول رقم ( :)07يوضح المتوسط الحسابي ،والنحراف المعياري ،والوزن النسبي ،والترتيب لكل فكرة من
فكرات المجال ال الث دور المدير في ممارسات أعضاء الييكة التدريسية
الفكرة

الرقم

يتعاوف مع المعممات مف أجؿ تحسيف

-2

األنشطة.
يتيح فرصة بيف المعممات إلبداء اةراء

-3

التطويرية.
يشجع المعممات لحضور دورات مف أجؿ

-4
-5

تحسيف األنشطة.

يتعاوف مع المعممات مف أجؿ إتاحة فرص
متساوية لمطالبات في المشاركة الصفية.
يوفر مناخاً يسوده روح الفريؽ بيف

-6

المعممات.

يساعد المعممات في التخطيط لؤلنشطة

-7

منذ البداية.
يتابع الزيارات التبادلية بيف أعضاء ىيهة

-8

التدريس.
يحث أولياء األمور عمى متابعة أبناهيـ.

-9

المجاؿ الثالث ككؿ

المتوسط

النحراف

النسبة

الكيمة

الحسابي

المعياري

المكوية

اإلحصاكية

5047

10899

9803%

10111

5

5039

108:5

9607%

10111

7

504:

10816

9809%

10111

3

5032

10897

9503%

10111

8

5041

10926

97%

10111

6

502:

108:2

9409%

10111

9

5063

10763

:105%

10111

2

5048

1085:

9805%

10111

4

5043

10698

9705%

10111

الترتيب

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )28أف الفقػرة رقػػـ ( )8حػػازت عمػػى المرتبػػة األولػػى بنسػػبة مهويػػة

( )%:105وبدرج ػػة تقػ ػدير كبيػ ػرة ج ػ ًػدا ،والت ػػي ت ػػنص عم ػػى "يت ػػابع الزي ػػارات التبادلي ػػة ب ػػيف أعض ػػاء ىيه ػػة

التػدريس" ،وتعزو الباح ةة :ذلػؾ إلػى أف المػدراء يقومػوف بمتابعػة المعممػات مػف خػبلؿ الزيػارات التبادليػة
عف طريػؽ االطػبلع عمػى سػجؿ الزيػارات التبادليػة إذا كػاف ىنػاؾ قصػور مػف أجػؿ إصػبلحيا واف كانػت

ىن ػػاؾ عناص ػػر تحت ػػاج إل ػػى تقوي ػػة م ػػف أج ػػؿ تقويتي ػػا وبالت ػػالي الوص ػػوؿ إل ػػى نج ػػاح ب ػػاىر ف ػػي العممي ػػة

التعميمية.

واختمفت نتاهج الدراسة الحالية مع دراسة الغامدي ( )311:التي كانت مف أىػـ نتاهجيػا انيػا تنفػذ

الزيارات العممية والتي جاءت بدرجة متوسطة.

كما حازت الفقرة رقـ ( )4حازت عمى المرتبة الثانية بنسبة مهوية ( )%9809وبدرجػة تقػدير كبيػرة

جدا ،والتي تػنص عمػى "يشػجع المعممػات لحضػور دورات مػف أجػؿ تحسػيف األنشػطة" ،وتعةزو الباح ةة:
ً
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ذلؾ إلى أف المدراء يشجعوف المعممات مف خػبلؿ عقػد الػدو ارت التدريبيػة التشػجيعية التػي تعقػد كػؿ عػاـ

دراسي حتى يكونف ذات كفػاءة عاليػة ،ولكػي يتػزودف بخبػرات أفضػؿ مػف أجػؿ تطبيػؽ أفضػؿ لؤلنشػطة؛
ألف الدورات تزود المعممات بخبرات أفضؿ وكفاءة عالية مف أجؿ نجاح العممية التعميمية ،وبػذلؾ يػؤدي

لموصوؿ إلى اليدؼ المطموب.

واختمفت نتاهج الدراسة الحالية مع دراسة الغامدي( )311:التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا أنيػا تقػوـ

بتنفيذ دورات عمميػة لكنيػا بدرجػة متوسػطة ضػعيفة عمػى عكػس الد ارسػة الحاليػة فإنيػا تقػوـ بعمػؿ دورات

بشكؿ مناسب.

أمػػا بالنسػػبة إلػػى أدنػػى فق ػرتيف فكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )7قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة الثامنػػة واألخي ػرة

بنسبة مهوية ( )%9409وبدرجة تقدير كبيرة ،والتي تنص عمى "يساعد المعممات في التخطػيط لؤلنشػطة
منذ البدايػة" ،وتعةزو الباح ةة :ذلػؾ إلػى أف المػدراء يقومػوف بمتابعػة المعممػات وبخاص ٍػة إذا كانػت ىنػاؾ
أنشطة يرغبف في تخطيطيا وكانت تمؾ األنشطة شيقة وراهعة وفعالة وجذابة ومناسػبة فػي سػياقيا فػيقمف
بمساعدتيف ومتابعتيف أوؿ بأوؿ لموصوؿ إلى النجاح المطموب.
وتشػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػة مػػع د ارسػػة الرنتيسػي ( )3121التػػي كانػػت مػف أىػػـ نتاهجيػػا ارتفػػاع

مسػػتوى أداء الطمبػػة لؤلنشػػطة بشػػكؿ عػػاـ ووج ػػود ارتبػػاط ضػػعيؼ بػػيف أداء الطمبػػة لؤلنشػػطة ومع ػػدليـ
التراكمػػي وىػػذا دليػػؿ واضػػح عػػؿ ضػػعؼ التخطػػيط إلػػى حػػد مػػا وىػػذا يختمػػؼ عػػف الد ارسػػة الحاليػػة بػػأف
التخطيط ٍ
عاؿ وبشكؿ كبير.
وكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )5قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة السػػابعة بنسػػبة مهويػػة ( )%9503وبدرج ػة تقػػدير

متوس ػػطة ،والت ػػي ت ػػنص عم ػػى "يتع ػػاوف م ػػع المعممػ ػات م ػػف أج ػػؿ إتاح ػػة ف ػػرص متس ػػاوية لمطالب ػػات ف ػػي
المشػػاركة الصػػفية" ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى بػػالرغـ مػػف أف الفػػرص المتاحػػة ضػػعيفة لحػػد مػػا إال أف

المػػدراء يسػػعوف جاىػػديف مػػف أجػػؿ تػػوفير فػػرص متسػػاوية مػػف أجػػؿ مشػػاركة أفضػػؿ بػػيف الطالبػػات وىػػذه
المشاركة الصفية الفاعمة تؤدي إلى الوصوؿ إلى النجاح الباىر.

وتشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الدبسػػي والعػػبلف ( )311:التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا

أف الطمب ػػة المش ػػاركيف ف ػػي األنش ػػطة كان ػػت نت ػػاهجيـ أعم ػػى وأكث ػػر تفوقػ ػاً م ػػف الطمب ػػة ال ػػذيف ل ػػـ يش ػػاركوا

باألنشطة.

المجال الرابع :دور المدير في تزويد الصف بالتجيي ازت المناسبة:
لئلجابػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ المتوسػط الحسػػابي ،واالنحػراؼ المعيػػاري ،والػػوزف النسػػبي،

واختبار  Tلعينة واحدة والترتيب ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جدول رقم ( :)08يوضح المتوسط الحسابي ،والنحراف المعياري ،والوزن النسبي ،والترتيب لكل فكرة من
فكرات المجال الرابع دور المدير في تزويد الصف بالتجييزات المناسبة
المتوسط النحراف

النسبة

الكيمة

الحسابي

المعياري

المكوية

اإلحصاكية

5029

10955

9407%

10111

3

503:

10873

9609%

10111

2

40::

1099:

8:09%

10111

5

40:4

10974

8907%

10111

8

40::

10986

8:09%

10111

5

-7

يحث عمى ترشيد استيبلؾ األنشطة الثمينة.

40:7

10:28

8:03%

10111

7

-8

يعمؿ عمى حشد الدعـ المجتمعي لؤلنشطة.

5016

10979

92%

10111

4

5016

1078:

92%

10111

الرقم
-2
-3
-4
-5
-6

الفكرة
يعمؿ مدير المدرسة عمى تزويد الصفوؼ بالكتب
والوساهؿ الضرورية.
يشجع المعممات عمى استخداـ التقنيات التربوية.
يحرص عمى توفير وساهؿ تعميمية حديثة توافؽ
متطمبات العصر.
يعمؿ عمى معرفة حاجات الطالبات مف أجؿ
تمبيتيا.
يتابع صيانة األنشطة وكؿ ما تحتاجو مف
نواقص.

المجاؿ الرابع ككؿ

الترتيب

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )29أف الفقػرة رقػػـ ( )3حػػازت عمػػى المرتبػػة األولػػى بنسػػبة مهويػػة

( )%9609وبدرج ػػة تقػ ػدير كبيػ ػرة ج ػ ًػدا ،والت ػػي ت ػػنص عم ػػى "يش ػػجع المعمم ػػات عم ػػى اس ػػتخداـ التقني ػػات
التربوية" ،وتعزو الباح ة :ذلؾ إلى أف المػدراء يقومػوف بػدعـ وتشػجيع المعممػات عمػى اسػتخداـ التقنيػات
الحديثة مثؿ البروجيكتور وغيرىا مف التقنيات الحديثة التي تعمؿ عمى وجػود حػافز كبيػر جػدًا نحػو تعمػـ

أفضػػؿ مػػف قبػػؿ الطالبػػات لمػػا فييػػا مػػف جػػذب انتبػػاه وتشػػجيع وعػػدـ وجػػود ممػػؿ أو تشػػتت فػػي االنتبػػاه
وبخاصػ ٍػة المرحمػػة األولػػى األساسػػية يحبػوف األشػػياء التػػي بيػػا ألػواف جذابػػة ،فبيػػذا يكونػوا قػػد وصػػموا إلػػى
المطموب تحقيقو.
واختمفػػت نتػػاهج الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الشػػمري ( )3122التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا تحريػػؾ
األنشطة كاف ال بػأس بيػا بعكػس الد ارسػة الحاليػة األنشػطة الحديثػة كانػت مفعمػة بشػكؿ كبيػر وىػذا دليػؿ

عمى أف األنشطة تـ تطبيقيا بشكؿ مناسب.

كما حازت الفقرة رقـ ( )2عمى المرتبة الثانية بنسبة مهوية ( )%9407وبدرجة تقدير كبيػرة ،والتػي

تػػنص عمػػى "يعمػػؿ مػػدير المدرسػػة عمػػى تزويػػد الصػػفوؼ بالكتػػب والوسػػاهؿ الضػػرورية" ،وتعػػزو الباحثػػة:

ذلػػؾ إلػػى المػػدراء يقوم ػوف بتزويػػد الصػػفوؼ بػػبعض الوسػػاهؿ التعميميػػة المناسػػبة المتاحػػة وىنػػاؾ مػػدراء
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أخروف يقوموف بالقدر المستطاع بتزويد الصفوؼ بتمؾ الوساهؿ والكتب إال أف الظػروؼ االقتصػادية ليػا

كبير في نقص الكتب والوساهؿ التعميمية المناسبة ،ومع كؿ ىذا فالمدراء يعممػوف بجػد واجتيػاد مػف
دور ٌ
ٌ
أجؿ تزويد الصفوؼ بالوساهؿ والكتب المناسبة مف أجؿ الوصوؿ إلى المطموب تحقيقو.
واختمف ػػت نت ػػاهج الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة الش ػػمري ( )3122الت ػػي كان ػػت م ػػف أى ػػـ نتاهجي ػػا أف

تحريؾ األنشطة في تحصيؿ الطمبة كاف ال بأس بيا وىػذا عمػى عكػس الد ارسػة الحاليػة التػي كانػت تيػتـ

باألنشطة بشكؿ كبير.

أمػػا بالنسػػبة إلػػى أدنػػى فق ػرتيف فكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )5قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة السػػابعة واألخي ػرة
بنسبة مهوية ( )%8907وبدرجة تقدير كبيرة ،والتي تنص عمى "يعمؿ عمى معرفة حاجات الطالبات مػف
أجؿ تمبيتيػا" ،وتعةزو الباح ةة :ذلػؾ إلػى أف المػدراء يسػعوف مػف أجػؿ معرفػة إذا كانػت األنشػطة مناسػبة

ل ػػيس فق ػػط لممني ػػاج ب ػػؿ أيضػ ػاً أف تكػ ػوف مناسػػػبة لمطالب ػػات مػػػف حي ػػث ق ػػدراتيـ واس ػػتعداداتيـ وميػػػوليـ

وحاجاتيـ مف خبلؿ االستماع إلى المعممات ومعرفة إف كانت األنشطة مناسبة ليـ ولممنياج.

وتشابيت ىذه الدراسة الحالية مع دراسة الضبع وأميف ( )3121التي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا أنيػا

اعتمدت برامج األنشطة وخاصة مع الذيف يعانوف مف مشكبلت الخجؿ واالنطواء بشكؿ ال بأس بو.

وكانػػت الفقػرة رقػػـ ( )7قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة السادسػػة بنسػػبة مهويػػة ( )%8:03وبدرجػػة تقػػدير

كبيػرة ،والتػػي تػػنص عمػػى "يحػػث عمػػى ترشػػيد اسػػتيبلؾ األنشػػطة الثمينػػة" ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى أف
الظػػروؼ االقتصػػادية السػػاهدة سػػيهة جػػدًا إال أف المػػدراء يحػػاولوف كػػؿ مػػا فػػي وسػػعيـ تشػػجيع المعممػػات
عمى استخداـ أنشطة مناسبة وقميمة الثمف وتناسب الطالبات والمنياج.

وتشابيت ىذه الدراسة الحالية مع دراسة الشمري ( )3122التي كانت مف أىـ نتاهجيػا أف تحريػؾ

األنشػػطة ليػػا أثػػر عمػػى تحصػػيؿ الطمبػػة كػػاف ال بػػأس بػػو وىػػذا دليػػؿ عمػػى أنيػػا متػػوفرة ولكنيػػا اسػػتيبلكيا

كاف خفيؼ.

المجال الخامس :دور المدير في تطبيق األنشطة الالصفية:
لئلجابػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ تػػـ اسػػتخداـ المتوسػط الحسػػابي ،واالنحػراؼ المعيػػاري ،والػػوزف النسػػبي،

واختبار  Tلعينة واحدة والترتيب ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدول رقم ( :)09يوضح المتوسط الحسابي ،والنحراف المعياري ،والوزن النسبي ،والترتيب لكل فكرة من
فكرات المجال الخامس دور المدير في تطبيق األنشطة الالصفية
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الرقم
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الفكرة
يعزز مدير المدرسة األنشطة الثقافية والعممية
التي يظير فييا الطالبات مياراتيـ وىواياتيـ.
يعقد لقاءات مع الطالبات لمتعرؼ إلى
اىتماماتيـ.
يصدر شيادات تقدير لمطالبات المتميزات
في األنشطة.
يحرص عمى تفعيؿ عمؿ المجاف لئلشراؼ
عمى األنشطة البلصفية.
يتابع األنشطة الرياضية والرحبلت الترفييية
والمسابقات الثقافية.
ُيحي بالمدرسة المناسبات الدينية والوطنية.
يشجع عمى إصدار مجبلت تعزز األنشطة
المختمفة.
يؤكد عمى ضرورة المشاركة في المسابقات
المدرسية.
المجاؿ الخامس ككؿ

المتوسط

النحراف

النسبة

الكيمة

الحسابي

المعياري

المكوية

اإلحصاكية

5047

10884

9803%

10111

5

4082

10:51

8503%

10111

9

5042

10:15

9703%

10111

6

5042

10928

9703%

10111

6

5051

10864

99%

10111

4

5066

10782

:2%

10111

2

5011

10:66

91%

10111

8

5062

1082:

:103%

10111

3

5037

10719

9603%

10111

الترتيب

يتضػػح مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ رقػػـ ( )2:أف الفقػرة رقػػـ ( )7حػػازت عمػػى المرتبػػة األولػػى بنسػػبة مهويػػة

( )%:2وبدرج ػػة تقػ ػدير كبيػ ػرة ج ػ ًػدا ،والت ػػي ت ػػنص عم ػػى "ُيح ػػي بالمدرس ػػة المناس ػػبات الديني ػػة والوطني ػػة"،
وتعزو الباح ة :ذلؾ إلى اإلمكانيػات المتاحػة ألجػؿ ذلػؾ وأيضػًا مػف أجػؿ تػدعيـ وتعزيػز وتوثيػؽ وتقويػة

الػ ػػروابط بػ ػػيف الطالبػ ػػات وبػ ػػيف المناسػ ػػبات مػ ػػف خػ ػػبلؿ المناسػ ػػبات الوطنيػ ػػة مثػ ػػؿ يػ ػػوـ النكبػ ػػة واألرض

والمناسػػبات الدينيػػة مثػػؿ المولػػد النبػػوي ويػػوـ اإلس ػراء والمع ػراج ففػػي ي ػوـ النكبػػة واألرض يقومػػوف بتقويػػة

عبلقػػة الطالبػػات بػػالوطف والتمسػػؾ بػػو ،وعػػدـ التخمػػي عنػػو وبالمناسػػبات الدينيػػة تتقػػوى عبلقػػة الطالبػػات

بػػالنبي محمػػد -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ -واألشػػياء الدينيػػة لػػذلؾ المػػدراء يشػػجعوف عمػػى ذلػػؾ ممػػا يػػنعكس
عمى سموكيـ.
واختمفت نتاهج الدراسة الحالية مع دراسة الغامدي ( )311:التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا أف تنفيػذ

األفبلـ العممية والثقافية التي تعرض عف المناسػبات جػاءت ضػعيفة عمػى عكػس الد ارسػة الحاليػة جػاءت
بشكؿ كبير جدًا وىذا دليؿ عمى أف األنشطة تـ تطبيقيا وبشكؿ كبير جدًا.

كما حازت الفقرة رقـ ( )9عمى المرتبػة الثانيػة بنسػبة مهويػة ( )%9603وبدرجػة تقػدير كبيػرة ج ًػدا،

والتي تنص عمى "يؤكد عمى ضرورة المشػاركة فػي المسػابقات المدرسػية" ،وتعةزو الباح ةة :ذلػؾ إلػى أف
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المػػدراء يعمم ػوف عمػػى إج ػراء المسػػابقات الثقافيػػة التػػي تػػؤدي إلػػى تزويػػد الطالبػػات بالمعمومػػات والخب ػرات
والمعػػارؼ الضػػرورية المناسػػبة ممػػا يػػؤدي إلػػى حػػب البحػػث عػػف المعمومػػات وحػػب االسػػتطبلع ،وتقويػػة

وتوثيؽ وتعزيز وتدعيـ روح التعاوف والتنافس بيف الطالبات.
واختمفت نتاهج الدراسة الحالية مع دراسة الغامدي ( )311:التػي كانػت مػف أىػـ نتاهجيػا أف تنفيػذ

المسػػابقات العمميػػة جػػاءت بدرجػػة متوسػػطة عمػػى عكػػس الد ارسػػة الحاليػػة التػػي جػػاءت بدرجػػة كبيػرة وىػػذا

دليؿ عمى أف األنشطة تـ تطبيقيا بشكؿ مناسب.

أمػػا بالنسػػبة إلػػى أدنػػى فق ػرتيف فكانػػت الفق ػرة رقػػـ ( )3قػػد حصػػمت عمػػى المرتب ػة الثامنػػة واألخي ػرة
بنسبة مهوية ( )%8503وبدرجة تقدير كبيرة ،والتي تػنص عمػى "تعقػد لقػاءات مػع الطالبػات لمتعػرؼ إلػى
اىتمامػػاتيـ" ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى المقػػاءات التػػي تعقػػدىا المػديرات تسػػاعدىف عمػػى معرفػػة حاجػػات

الطالبات ،واىتماماتيـ وميوليـ واستعداداتيـ وقدراتيـ ومف خبلليا تصؿ إلى المطموب مػف أجػؿ إحػداث
التغيير المرغوب بو.

وتشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة الضػػبع وأمػػيف ( )3121التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا

ىنػػاؾ ب ػرامج مفعمػػة لؤلنشػػطة واذا كػػاف ىنػػاؾ مشػػكبلت يعػػانوف منيػػا الطمبػػة أـ ال لموقػػوؼ عمييػػا وحميػػا

بشكؿ ال بأس بو.

وكانػػت الفقػػرة رقػػـ ( )8قػػد حصػػمت عمػػى المرتبػػة السػػابعة بنسػػبة مهويػػة ( )%91وبدرج ػػة تقػػدير

كبيػرة ،والتػي تػنص عمػى "تشػجع عمػى إصػدار مجػبلت تعػزز األنشػطة المختمفػة" ،وتعةزو الباح ةة :ذلػؾ
إلػػى أف المػػديرات يعممػف جاىػػديف مػػف أجػػؿ إصػػدار أفضػػؿ المجػػبلت التػػي تعػػزز األنشػػطة المختمفػػة مػػف

أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى النجػػاح بػػاىر ومػػف خبللػػو يػػتـ تحقيػػؽ نجػػاح العمميػػة التعميميػػة فينػػاؾ مجػػبلت تعػػزز
كتير مف النواحي فيذا بحد ذاتو يؤدي إلى تحقيؽ المرغوب بو.

وتشػػابيت ىػػذه الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة آؿ سػػميماف ( )3129التػػي كانػػت مػػف أىػػـ نتاهجيػػا أف

األنشطة معتنى بيا بشكؿ مناسب وىذا دليؿ عمى وجود محفزات تقوـ بدعـ وتعزيز األنشطة.
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النتاكج المتعمكة بالسؤال ال اني:
يةنص السةؤال ال ةةاني لمدراسةة عمةةى مةةا يمةي :ىػػؿ توجػد فػػروؽ ذات داللػة إحصػػاهية عنػد مسػػتوى
داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات تقػديرات لػدور مػديري المػدارس الحكوميػة األساسػية لػدورىـ فػي تطبيػؽ
األنشػػطة المدرسػػية تعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة( :أقػػؿ مػػف  6سػػنوات ،مػػف  6سػػنوات إلػػى أقػػؿ مػػف 21

سنوات 21 ،سنوات فأكثر)؟

ولئلجابة عف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي ()One way AVOVA

بيدؼ فحص الفروؽ بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمػة ،ويتضػح ذلػؾ مػف
خبلؿ جدوؿ (:)31
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جدول رقم ( :)91يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"
والدللة اإلحصاكية ومستوى الدللة تُعزى لمتغير سنوات الخدمة

المجالت
دور المدير
في تطبيق
األنشطة
الصفية.
دور المدير
في توفير
المناخ
الصفي.
دور المدير
في ممارسات
أعضاء الييكة
التدريسية.
دور المدير
في تزويد
الصف
بالتجييزات
المناسبة.
دور المدير
في تطبيق
األنشطة
الالصفية.

فكرات
الستبانة ككل.

المصدر
بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

107:4

3

10457

3160284

611

10521

3160976

613

10::3

3

105:7

3290666

611

10548

32:0658

613

20768

3

10939

2820899

611

10455

2840556

613

30574

3

20342

33:0449

611

1056:

3420912

613

20293

3

106:2

2950885

611

10481

2960:67

613

10:65

3

26906:9

611

26:0663

613

قيمة ف

10955

20245

30522

30796

20711

الدللة
اإلحصاكية

10542

10433

101:2

1017:

10314

مستوى
الدللة
غير دالة
إحصاهياً

غير دالة
إحصاهياً

غير دالة
إحصاهياً

غير دالة
إحصاهياً

غير دالة
إحصاهياً

10588
10428

20615

قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )519 ،9وعند مستوى دللة (.3010= )1015
قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )519 ،9وعند مستوى دللة (.4064 = )1010
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10334

غير دالة
إحصاهياً

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )31أف قيمػػة "ؼ" المحسػػوبة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ؼ" الجدوليػػة عنػػد مسػػتوى

داللة ( )α≥1016في جميع المجاالت والدرجة الكمية لبلستبانة ،وىذا يدؿ عمى أنػو ال يوجػد فػروؽ ذات
داللػػة إحصػػاهية تُعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة( :أقػػؿ مػػف  6سػػنوات ،مػػف  6سػػنوات إلػػى أقػػؿ مػػف 21
سػػنوات 21 ،سػػنوات فػػأكثر) ،وتعةةزو الباح ةةة :ذلػػؾ إلػػى أغمػػب المعممػػات يقمػػف بتطبيػػؽ األنشػػطة بشػػكؿ
مناسب ويعممف المستحيؿ عمى تطبيقيا بشكؿ فعاؿ لبلستمرار والوصوؿ إلى النجاح المطموب.

النتاكج المتعمكة بالسؤال ال الث:
يةنص السةؤال ال الةث لمدراسةةة عمةى مةا يمةي :ىػػؿ توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية عنػد مسػػتوى
دالل ػػة ( )α≤0.05ب ػػيف متوس ػػطات تق ػػديرات م ػػديري الم ػػدارس الحكومي ػػة األساس ػػية ل ػػدورىـ ف ػػي تطبي ػػؽ
األنشطة المدرسية تُعزى لمتغير المنطقة التعميمية( :شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة)؟

ولئلجابة عف ىػذا السػؤاؿ تػـ اسػتخداـ اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي ()One way AVOVA

بيدؼ فحص الفروؽ بػيف متوسػط تقػديرات عينػة الد ارسػة تعػزى لمتغيػر المنطقػة التعميميػة ،ويتضػح ذلػؾ
مف خبلؿ جدوؿ (:)32
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جدول رقم ( :)90يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف"
والدللة اإلحصاكية ومستوى الدللة تعزى لمتغير المنطكة التعميمية

المجالت
دور المدير في
تطبيؽ األنشطة
الصفية.

دور المدير في
توفير المناخ
الصفي.

دور المدير في
ممارسات أعضاء
الييهة التدريسية.
دور المدير في
تزويد الصؼ
بالتجييزات
المناسبة.
دور المدير في
تطبيؽ األنشطة
البلصفية.

فقرات االستبانة
ككؿ.

المصدر
بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

80827

3

40969

2:9025:

611

104:7

3160976

613

:092:

3

50:21

31:0838

611

1052:

32:0658

613

30544

3

20328

2820123

611

10453

2840556

613

60974

3

30:42

3360:49

611

10563

3420912

613

9047:

3

50295

2880699

611

10466

2960:67

613

70629

3

2640145

611

26:0663

613

قيمة ف

:0847

220816

40668

70598

220892

10111

10111

1013:

10113

10111

دالة
إحصاهياً

دالة
إحصاهياً

دالة
إحصاهياً

دالة
إحصاهياً

دالة
إحصاهياً

4036:
10417

21075:

قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )519 ،9وعند مستوى دللة (.3010= )1015
قيمة "ف" الجدولية عند درجات حرية ( )519 ،9وعند مستوى دللة (.4064 = )1010
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الدللة
اإلحصاكية

مستوى
الدللة

10111

دالة
إحصاهياً

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )32أف قيمػػة "ؼ" المحسػػوبة أقػػؿ مػػف قيمػػة "ؼ" الجدوليػػة عنػػد مسػػتوى

داللػػة ( )α≥1016فػػي جميػػع المجػػاالت والدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أنػػو يوجػػد فػػروؽ ذات

داللة إحصاهية تُعزى لمتغير المنطقػة التعميميػة( :شػماؿ غػزة ،شػرؽ غػزة ،غػرب غػزة) ،وتعةزو الباح ةة:
ذلػػؾ إلػػى أف آراء المعممػػات شػػبو متفاوتػػة ،فمػػنيف مػػف أبػػديف رأييػػف فيمػػا يرونػػو فػػي المدرسػػة ومػػنيف لػػـ
يبدف آراؤىف بسبب أف بعض األنشطة لـ يتـ تطبيقيػا بشػكؿ مناسػب بسػبب الظػروؼ االقتصػادية ،وىػذا
إف دؿ فإنو يدؿ عمى أف اةراء متفاوتة مف منطقة ألخرى لصالح منطقة شماؿ غزة.

ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو البعدي كما في الجدوؿ رقـ (:)33
جدول رقم ( :)99يوضح نتاكج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتيا في
المحور ( )0تعزى لمتغير المنطكة التعميمية
شرق غزة

المنطكة التعميمية

شمال غزة

شماؿ غزة

-

شرؽ غزة

*-10384

-

غرب غزة

*-10328

10674

غرب غزة

-

نبلحػظ مػف الجػدوؿ رقػـ ( )33وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػػيف (شػرؽ غػزة) و(شػماؿ غػزة)
لصػػالح (شػػماؿ غ ػزة) ،كمػػا توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاهية بػػيف (غػػرب غ ػزة) و(شػػماؿ غ ػزة) لصػػالح
(شماؿ غزة) ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصاهية بيف (غرب غزة) و(شرؽ غزة).

جدول رقم ( :)93يوضح نتاكج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتيا في
المحور ( )9تُعزى لمتغير المنطكة التعميمية
شرق غزة

المنطكة التعميمية

شمال غزة

شماؿ غزة

-

شرؽ غزة

*-10415

-

غرب غزة

*-10377

10488

غرب غزة

-

نبلحػظ مػف الجػدوؿ رقػـ ( )34وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػػيف (شػرؽ غػزة) و(شػماؿ غػزة)

لصػػالح (شػػماؿ غ ػزة) ،كمػػا توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاهية بػػيف (غػػرب غ ػزة) و(شػػماؿ غ ػزة) لصػػالح
(شماؿ غزة) ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصاهية بيف (غرب غزة) و(شرؽ غزة).
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جدول رقم ( :)94يوضح نتاكج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتيا في
المحور ( )3تُعزى لمتغير المنطكة التعميمية
شرق غزة

المنطكة التعميمية

شمال غزة

شماؿ غزة

-

شرؽ غزة

*-267 .1

-

غرب غزة

-101:8

106:2

غرب غزة

-

نبلحػظ مػف الجػدوؿ رقػـ ( )35وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػػيف (شػرؽ غػزة) و(شػماؿ غػزة)

لصػػالح (شػػماؿ غػزة) ،بينمػػا ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػاهية بػػيف (غػػرب غػزة) و(شػػماؿ غػزة) وبػػيف
(غرب غزة) و(شرؽ غزة).

جدول رقم ( :)95يوضح نتاكج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتيا في
المحور ( )4تُعزى لمتغير المنطكة التعميمية
شرق غزة

المنطكة التعميمية

شمال غزة

شماؿ غزة

-

شرؽ غزة

*-349 .1

-

غرب غزة

-10299

10161

غرب غزة

-

نبلحػظ مػف الجػدوؿ رقػـ ( )36وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػػيف (شػرؽ غػزة) و(شػماؿ غػزة)

لصػػالح (شػػماؿ غػزة) ،بينمػػا ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػاهية بػػيف (غػػرب غػزة) و(شػػماؿ غػزة) وبػػيف
(غرب غزة) و(شرؽ غزة).

جدول رقم ( :)96يوضح نتاكج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتيا في
المحور ( )5تُعزى لمتغير المنطكة التعميمية
شرق غزة

المنطكة التعميمية

شمال غزة

شماؿ غزة

-

شرؽ غزة

*-39: .1

-

غرب غزة

*-102:5

101:5

غرب غزة

-

نبلحػظ مػف الجػدوؿ رقػـ ( )37وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػػيف (شػرؽ غػزة) و(شػماؿ غػزة)

لصػػالح (شػػماؿ غ ػزة) ،كمػػا توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاهية بػػيف (غػػرب غ ػزة) و(شػػماؿ غ ػزة) لصػػالح
(شماؿ غزة) ،بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصاهية بيف (غرب غزة) و(شرؽ غزة).
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جدول رقم ( :)97يوضح نتاكج اختبار شيفيو  Scheffe Testلمتعرف إلى اتجاه الفروق ودللتيا في
الستبانة ككل تُعزى لمتغير المنطكة التعميمية
شرق غزة

المنطكة التعميمية

شمال غزة

شماؿ غزة

-

شرؽ غزة

*-363 .1

-

غرب غزة

*-102:4

1016:

غرب غزة

-

نبلحػظ مػف الجػدوؿ رقػـ ( )38وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػاهية بػػيف (شػرؽ غػزة) و(شػماؿ غػزة)

لصػػالح (شػػماؿ غ ػزة) ،كمػػا توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاهية بػػيف (غػػرب غ ػزة) و(شػػماؿ غ ػزة) لصػػالح
(شػػماؿ غػزة) ،بينمػػا ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاهية بػػيف (غػػرب غ ػزة) و(شػػرؽ غػزة) ،ويتضػػح مػػف

اختبار شيفيو وجود فروؽ ذات داللة إحصػاهية عنػد مسػتوى داللػة ( )α ≤0.05بػيف متوسػطات تقػديرات

أفراد عينة الدراسة لدور مديري المدارس الحكومية األساسية في تطبيؽ األنشطة المدرسية تُعػزى لمتغيػر
المنطقة التعميمية( :شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة) لصالح منطقة شماؿ غػزة ،وتعةزو الباح ةة :ذلػؾ
بأف األنشطة المدرسية مف منطقة لمنطقة أخرى وال يتـ تطبيقيػا بشػكؿ ك ٍ
ػاؼ ،وأف التطبيػؽ يكػوف بشػكؿ
متفاوت بسبب الظروؼ االقتصػادية التػي تمػر بيػا الػببلد ،واف ىػذا التطبيػؽ قػد يػتـ وفػؽ تبرعػات بعػض

األىالي بالمنطقة التي توجد بيا المدرسة.
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التوصيات:
في ضوء نتاهج الدراسة يمكف صياغة التوصيات التالية:
 -2توفير الوساهؿ المناسبة والحديثة وتنوعيا وعدـ تكرارىا والعمؿ عمى تطبيقيا في التعميـ.
 -3توفير اإلمكانيات المادية مف قبؿ المدرسة مثؿ الوساهؿ والتعمـ النشط وغيرىا.
 -4حث الطالبات عمى المشاركة في األنشطة الصفية.

 -5عقد لقاءات مع الطالبات والكشؼ عف ميوليـ وىواياتيـ وتعزيزىا.
 -6التواصؿ مع أولياء األمور لتشجيع بناتيـ.

 -7تقوية العبلقة بيف الطالبات والمعممة يعود بالنفع عمى األنشطة.

 -8التعاوف مع المجتمع المحمي في توفير خامات مف البيهة المحمية لؤلنشطة.

 -9حضور دورات أكثر بخصوص األنشطة الصفية والتعميمية مثؿ دورات التعمـ النشط.

 -:التخط ػػيط م ػػف قب ػػؿ المعمم ػػات والمسػ ػهوليف ف ػػي و ازرة التربي ػػة لتحس ػػيف األنش ػػطة الص ػػفية وممارس ػػتيا
داخؿ المدرسة وخارجيا.

 -21توفير مناخ يسوده األمف والنظاـ في المدرسة والغاء كؿ ما يعيؽ العممية التعميمية.
 -22المتابعة الداهمة والمستمرة مف قبؿ المدرسة.
 -23عمؿ مجموعات في غرؼ الصؼ.
 -24دمج الواقع في الحياة التعميمية.
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المكترحات:
وفػػي ضػػوء مػػا توصػػمت إليػػو الباحثػػة مػػف نتػػاهج فإنيػػا تػػرى أف ىنػػاؾ ضػػرورةً ماسػ ًة القتػراح بعػػض

المجاالت البحثية لمنيوض باألنشطة المدرسية في فمسطيف ،مف أىميا:

 -2ضػػرورة إج ػراء د ارسػػة حػػوؿ تنظػػيـ و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ لب ػرامج تدريبيػػة تيػػدؼ إلػػى تحسػػيف مسػػتوى
أداء مدير التربية والتعميـ في تطبيؽ األنشطة المدرسية.

 -3ضرورة إجراء دراسة حوؿ حرص مدير التربية والتعميـ عمى إحػداث تغيػرات فػي األنشػطة المدرسػية
بما يتناسب مع التغييرات المتسارعة في البيهة الخارجية.

 -4إجراء دراسة تصور مقترح لتطوير نظاـ األنشطة المدرسية بغزة.

 -5إجراء دراسة مقارنة بيف نظاـ األنشطة المدرسية في فمسطيف والنظـ األخرى في الدوؿ العربية.

 -6إجراء دراسة مقارنة بيف نظاـ األنشطة المدرسية في فمسطيف والنظـ األخرى في الدوؿ األجنبية.
 -7إجراء دراسة مقارنة بيف نظاـ األنشطة المدرسية في كؿ مدرسة مف المدارس الحكومية.
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الكرآن الكريم.
أول :الكتب:
ً
 -2اإلب ػراىيـ ،عػػدناف بػػدري :)3122( .اإلدارة تربويةةة :مدرسةةية – صةةفية ،ط ،2عمػػاف ،األردف ،دار
اليازوري.

 -3أبو النصػر ،مػدحت :)311:( .إدارة األنشػطة والخػدمات الطبلبيػة فػي المؤسسػات التعميميػة ،ط،2
القاىرة ،مصر ،دار الفجر لمنشر والتوزيع.

 -4أب ػػو حط ػػب ،فػ ػؤاد وص ػػادؽ ،أم ػػاؿ( )3121من ػػاىج البح ػػث وط ػػرؽ التحمي ػػؿ اإلحص ػػاهي ف ػػي العم ػػوـ
النفسية والتربوية واالجتماعية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة ،مصر.

 -5أبو عبد اهلل والفقيري ،عبد العزيز :)3125( .قوس قػزح النشػاط المدرسػي ،ط ،2الموسػوعة الثقافيػة
المدرسية لطالبات المرحمة المتوسطة ،دار الحكمة لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -6أبو عبد اهلل :)3125( .ربيع األنشطة المدرسية ،ط ،2الموسوعة الثقافية المدرسية لطبلب المرحمػة
المتوسطة ،دار الحكمة لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -7أبو عبد اهلل :)3125( .فارس النشاط المدرسي ،ط ،2الموسوعة الثقافية المدرسػية لطػبلب المرحمػة
االبتداهية ،دار الحكمة لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -8بدير ،كريماف محمد :)3119( .التعمم النشط ،ط ،3عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 -9البنػػا ،ىالػػة مصػػباح عبػػد المطيػػؼ :)3121( .العبلقػػة بػػيف أوليػػاء أمػػور الطمبػػة واإلدارة المدرسػػية،
ط ،2عماف ،األردف.

 -:الحريػػري ،ارفػػده :)3121( .إعػػداد القيػػادات اإلداريػػة لمػػدارس المسػػتقبؿ فػػي ضػػوء الجػػودة الشػػاممة،
ط ،3عماف ،األردف.

 -21حطيب ػػة ،ناى ػػد :)311:( .مةةةنيج األنشةةةطة فةةةي ريةةةاض األطفةةةال ،ط ،2عم ػػاف ،األردف ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 -22الرفػػاعي ،سػػعد سػػعيد :)3119( .إج ػراءات النشػػاط الطبلبػػي( ،د.ط) ،جػػدة ،السػػعودية ،خ ػوارزـ
العممية.

 -23الس ػػبيعي ،معي ػػوؼ :)311:( .الكش ػػؼ ع ػػف الموى ػػوبيف ف ػػي األنش ػػطة المدرس ػػية ،ط ،2عم ػػاف،
األردف ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

 -24س ػػبلمة ،عػػػادؿ؛ والخريسػػػات ،س ػػمير؛ وصػ ػوافطة ،ولي ػػد؛ وقط ػػيط ،غسػ ػػاف :)311:( .طراكةةةةق
التدريس العامة معالجة تطبيكية معاصرة( ،د.ط) ،عماف ،األردف ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
 -25سػػميـ ،صػػبلح :)3121( .النشةةاطات المدرسةةية ،ط ،2عمػػاف ،األردف ،مكتبػػة المجتمػػع العربػػي
لمنشر والتوزيع.
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 -26سػػميماف ،زيػػد :)3123( .التجاىةةات الحدي ةةة فةةي اإلدارة المدرسةةة ،ط ،2عمػػاف ،األردف ،دار
البداية ناشروف وموزعوف.

 -27الشػػقيرات ،محمػػود طػػافش :)311:( .اسةةتراتيجيات التةةدريس والتكةةويم – مكةةالت فةةي تطةةوير
التعميم ،ط ،2عماف ،دار الفرقاف لمنشر والتوزيع.

 -28شػواىيف ،خيػػر سػػميماف :)311:( .األبحةةاث والمعةةارض والمسةةابكات العمميةةة المدرسةةية ،ط،2
وجدار لمكتاب العامي لمنشر والتوزيع.
ًا
إربد ،عماف ،عالـ الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع
 -29الضػػ ػػبع ،رفعػ ػ ػػت عػ ػ ػػارؼ :)311:( .الصػ ػ ػػحافة التربويػ ػ ػػة ،ط ،2عمػ ػ ػػاف ،دار الفكػ ػ ػػر ناشػ ػ ػػروف
وموزعوف.

 -2:الطنػ ػػاوي ،عفػ ػػت مصػ ػػطفى :)311:( .التػ ػػدريس الفعػ ػػاؿ( :تخطيطػ ػػو ،ميارتػ ػػو ،اسػ ػػتراتيجياتو،
تقويمو) ،ط ،2عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 -31عػػايش ،أحمػػد :)311:( .إدارة المدرسةةة نظرياتيةةا وتطبيكاتيةةا التربويةةة( ،د.ط) ،عمػػاف ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -32عبد المجيػد ،جميػؿ :)3119( .األنشةطة اإلبداعيةة لألطفةال ،ط ،2عمػاف ،األردف ،دار صػفاء
لمنشر والتوزيع ،مطبعة األرز.

 -33عبػػد المػػنعـ ،ناديػػة محمػػد؛ ومصػػطفى ،عػزة جػػبلؿ :)3123( .اإلدارة المدرسةةية المعاصةةرة فةةي
ظل المتغيرات العالمية ،ط ،2القاىرة ،مصر ،المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
 -34عثمػػاف ،رجػػاء؛ وقمػػر ،عصػػاـ :)311:( .النشةةاط الطالبةةي( :أسةةس نظريةةة ،تجةةارب عالميةةة،
تطبيكات عممية) ،ط ،2المممكة األردنية الياشمية ،عماف ،دار الفكر.
 -35العجمػػي ،محمػػد حسػػنيف :)3121( .إدارة وتخطػػيط المدرسػػة االبتداهيػػة ،ط ،2المممكػػة األردنيػػة
الياشمية ،دار الفكر.

 -36عطي ػػة ،محس ػػف عم ػػي :)311:( .المنةةةاىج الحدي ةةةة وطراكةةةق التةةةدريس( ،د.ط) ،عم ػػاف ،دار
المناىج لمنشر والتوزيع.

 -37عفانة ،عزو؛ والموح ،أحمػد :)3119( .التدريس الممسرح (رؤية حدي ة فةي التعمةيم الصةفي)،
ط ،2عماف ،األردف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 -38الفقيػري ،عبػد العزيػز؛ وأبػو عبػػد اهلل :)3125( .المتجػدد فػي النشػاط المدرسػي ،ط ،2الموسػػوعة
الثقافية المدرسية لطالبات المرحمة المتوسطة ،دار الحكمة لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -39الفي ،سعيد عبد اهلل :)3121( .النشاط المدرسي بةين النظريةة والتطبيةق ،ط ،2القػاىرة ،عػالـ
الكتب.

 -3:مقبؿ ،فيمي توفيػؽ محمػد :)3122( .النشةاط المدرسةي مفيومةو وتنظيمةو وعالقتةو بةالمنيج،
جامعة البترا ،عماف.
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 -41مقبػػؿ ،فيمػػي :)3122( .النشةةةاط المدرسةةةي :مفيومةةةو وتنظيمةةةو وعالقتةةةو بةةةالمنيج( ،د.ط)،
عماف.

انياً :التكارير والنشرات:
 -2و ازرة التربي ػ ػػة والتعم ػ ػػيـ الع ػ ػػالي لمس ػ ػػمطة الفمس ػ ػػطينية :)3122( .اإلدارة التعميميةةةةةة فةةةةةةي التجربةةةةةةة
الفمسطينية ،فمسطيف.Available: www Mone.gov.ps ،

 -3و ازرة التربية والتعميـ :)3117( .اإلدارة العامة لمتخطيط والتطوير التربوي.

ال اً :الرساكل العممية:
 -2أغا ،محمد :)3119( .تصور مقترح لتطوير الدور التربوي لممنظمات غيػر الحكوميػة فػي محافظػة
غزة ،رسالة دكتوراه ،جامعة الدوؿ العربيػة ،المنطقػة العربيػة لمتربيػة والثقافػة والعمػوـ ،معيػد البحػوث

والدراسات العربية ،القاىرة.

 -3الغامدي ،ماجد بف سالـ حميد :)311:( .تنفيذ بػرامج جماعػة النشػاط العممػي البلصػفي مػف وجيػة
نظػػر مشػرفي جماعػػة النشػػاط العممػػي ،رسةةالة ماجسةةتير ،جامعػػة أـ القػػرى بمكػػة المكرمػػة ،المممكػػة
العربية السعودية.
ابعا :المجالت العممية:
رً
 -2آؿ سػػميماف ،عبػػد اهلل بػػف ناصػػر بػػف محمػػد :)3129( .واقػػع األنشػػطة التربويػػة فػػي المركػػز الخيػػري
لتعميـ القرآف وعمومو بمحافظة الخرج مػف وجيػة نظػر الطػبلب ،مجمةة الجامعةة اإلسةالمية ،سمسػمة

الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التربويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والنفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،37عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ،3129 / 23 / 33 ،4
.https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/2889
 -3جم ػػاؿ ،وآخ ػػروف :)3122( .مجم ػػة مرك ػػز باب ػػؿ لمد ارس ػػات اإلنس ػػانية ،مجم ػػد  ،7ع ػػدد  ،5إص ػػدار
خاص بالمؤتمر الوطني لمعموـ واةداب .)Jamal, and others, 2011 P: 1-39 3127

 -4الدبسػػي والعػػبلف :)311:( .مجمػػة مركػػز بابػػؿ لمد ارسػػات اإلنسػػانية ،المجمػػد  ،7العػػدد  ،5إصػػدار
خاص بالمؤتمر الوطني لمعموـ واةداب .)Aldbsa, and Allan, 2009, p: 178-188،3127

 -5الرنتيس ػػي :)3121( .مجم ػػة مرك ػػز باب ػػؿ لمد ارس ػػات اإلنس ػػانية ،مجم ػػد  ،7ع ػػدد  ،5إص ػػدار خ ػػاص
بالمؤتمر الوطني لمعموـ واةداب .)Rantisi, 2010 P: 83-104( ،3127

 -6الش ػػمري :)3122( .مجمػػػة مركػػػز بابػ ػػؿ لمد ارسػ ػػات اإلنس ػػانية ،مجمػػػد  ،7ع ػػدد  ،5إص ػػدار خ ػػاص
بالمؤتمر الوطني لمعموـ واةداب .))Alshammari, 2011, p: 1-75 3127

 -7ص ػػالح ،أحم ػػد ف ػػارس؛ والعمص ػػي ،عثم ػػاف عثم ػػاف :)3129( .ال ػػدور الترب ػػوي لؤلنش ػػطة الرياض ػػية
بمحافظ ػػات غػ ػزة م ػػف وجي ػػة نظ ػػر معمم ػػي التربي ػػة الرياض ػػية ،مجمةةةد الجامعةةةة اإلسةةةالمية ،سمس ػػمة
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الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التربويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة والنفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػية ،مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ،37عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ،3129 / 23 / 33 ،2
.https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/view/2483
 -8الضػػبع ،ثنػػاء يوسػػؼ؛ وأمػػيف ،سػػيير محمػػود :)3121( .فاعميػػة برنػػامج أنشػػطة تربويػػة فػػي تحسػػيف
ميارات التواصؿ المفظي لدى أطفاؿ الروضة ذوي مشكبلت الخجؿ واالنطواء ،مجمػة كميػة التربيػة،

جامعة حمواف ،العدد  ،9ص.3:2–326
خامسا :المراكز والمؤتمرات:
ً

 -2السػػيدي ،عبػػد العزيػػز( .د.ت) :مجػػزوءة الحيػػاة المدرسػػية ،المركػػز الجيػػوي لميػػف التربيػػة والتكػػويف،
مراكش.

 -3صافي ،سوزاف عدناف :)3122( .الصحافة المدرسية ،ط ،2عماف ،مركز الكتاب األكاديمي.
سادسا :مواقع اإلنترنت:
ً
 -2الخفاجي ،ابتساـ جعفر جػواد ( )3126أنمػاط اإلدارة التربويػة ،كميػة التربيػة األساسػية ،جامعػة بابػؿ
(.)www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=11&lcid=45555
 -3الصػ ػػاي  ،أشػ ػػرؼ( .د.ت) :أنمػ ػػاط اإلدارة المدرسػ ػػية وتفػػػويض السػ ػػمطة ،جامعػ ػػة النجػ ػػاح الوطنيػ ػػة،
نابمس.
 -4عابديف (.)3129/23/33(Faculty.psau.edu.s )3123
سابعا :المراجع األجنبية:
ً
1- Nabi ,Jumani Bux ,(2009) , Study On Role Of Radio For Rural Education
In Pakistan, Turkish Online Journal Of Distance Education , V 10, N4 ,
P.176-185.
2- Shah,Syed and Farooq , Shahid (2009) "Effect of School Library on
Students' Learning Attitudes." [Online] A Research Journal of South
Asian studies. Vol.24, No 1, January 2009, PP 0145-151.
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المالحق
 الستبانة في صورتيا األولية.

 الستبانة في صورتيا النياكية.
 قاكمة بأسماء المحكمين.

 رساكل تسييل ميمة الباح ة.
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ممحق رقم ()0
الستبانة في صورتيا األولية

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األزىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر – غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العميةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
كميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
حضرت األستاذ الدكتور/ة ------------------------ ---حفظو اهلل وراعاه.
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
الموضوع  /تحكيم استبانة
تقػػوـ الباحثػػة بػػإجراء د ارسػػة ميدانيػػة السػػتكماؿ متطمبػػات درجػػة الماجسػػتير فػػي أصػػوؿ التربيػػة –

عاـ بعنواف:

"دور مديري المدارس الحكومية األساسية في تطبيق األنشطة المدرسية من وجية نظر المعممات
بمحافظات غزة"
برجاء التكرـ باالطبلع عمى فقرات االستبانة والحكػـ عمييػا مػف حيػث مناسػبتيا وانتماهيػا لممجػاؿ

وعدمو ،وابداء الرأي حوؿ سبلمة الفقرات مف حيث المغة ،واف كاف ىناؾ حذؼ أو تعديؿ أو إضافة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
أو ًل :معمومات عامة لعينة الدراسة:

 سنوات الخدمة ) ( :مف  6–2سنوات ( ) مف  21–6سنوات ( ) أكثر مف  21سنوات
 المنطقة التعميمية ) ( :الشمالية ( ) شرؽ غزة

( ) غرب غزة

الباح ة
صابرين عمر الكومي

انياً :مجالت الستبانة وفكراتيا:

المجال األول :تطبيق المعمم لألنشطة الصفية

رقم
الفكرة

الفكرات

-2

يػ ػػدعـ تطبيػ ػػؽ األنشػ ػػطة داخػ ػػؿ الصػ ػػؼ إلحػ ػػداث
التغيير اإليجابي.

-4

يط ػ ػػور األنش ػ ػػطة بم ػ ػػا يبله ػ ػػـ المني ػ ػػاج وظ ػ ػػروؼ
العصر.

-6

يشرؼ عمى تنفيذ األنشطة داخؿ الصؼ.

-3

يت ػ ػ ػػابع البػ ػ ػ ػرامج الحديث ػ ػ ػػة والخاص ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػػؿ
تطويرىا.

-5

يقوـ بتقويـ األنشطة بطريقة عممية.

-7

يشجع عمى استخداـ األنشطة داخؿ الصؼ.

-8
-9
-:
-21
-22

مالكمة الفكرة

مالكمة

غير
مالكمة

مناسبة الفكرة

مناسبة

غير
مناسبة

المالحظات

يقوـ بتوزيع األنشطة حسب المنياج.

يقػ ػػوـ بعمػ ػػؿ األنشػ ػػطة المناسػ ػػبة لمطمبػ ػػة وميػ ػػوليـ
واستعداداتيـ وقدراتيـ وشخصياتيـ.

يقوـ بتنويع األنشطة بػيف الفينػة واألخػرى حتػى ال
يقوـ بإحداث أي ممؿ.

يشرؼ عمى تخطيط األنشطة.

يعمػؿ عمػى اإلفػادة مػػف خبػ ارت أوليػاء األمػور مػػف
ذوي االختصاص.

المجال ال اني :المناخ الصفي من أجل تطبيق األنشطة.

رقم
الفكرة
-23

الفكرات
يشجع عمى العبلقات اإليجابيػة بػيف الطمبػة داخػؿ
الصؼ.

-24

يوفر مناخاً آمناً داخؿ الصؼ.
ييتـ بش ارء ما يمزـ الصؼ مف وساهؿ تعميمية.

-27

يعمؿ عمى حؿ المشاكؿ داخؿ الصؼ.

-25
-26

يستمع ألفكار الطمبة اإلبداعية.

مالكمة الفكرة

مالكمة

غير
مالكمة

مناسبة الفكرة

مناسبة

غير
مناسبة

المالحظات

-28

يعد الخطط المناسبة لتطوير الصؼ.

-2:

يسػ ػػتمع إلػ ػػى مشػ ػػاكؿ الطمبػ ػػة مػ ػػف أجػ ػػؿ تطػ ػػوير
األنشطة.

-32

يطمػػع أوليػػاء األمػػور عمػػى مػػا يقػػوـ بػػو المعممػػوف/
المعممات مف أنشطة.

-29

-31

ينفػ ػػذ ب ػ ػرامج تطويريػ ػػة مػ ػػف أجػ ػػؿ تحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ
األنشطة.

يوفر فرصة استفادة الطمبة مف األنشطة.

المجال ال الث :ممارسات أعضاء الييكة التدريسية.

رقم
الفكرة

مالكمة الفكرة

الفكرات

مالكمة

-33

يتعاوف مع المعمميف مف أجؿ تحسيف األنشطة.

-35

يشجع المعمميف لحضور دورات مػف أجػؿ تحسػيف
األنشطة.

-34

-36

يتعػ ػػاوف مػ ػػع المعممػ ػػيف مػ ػػف أجػ ػػؿ إتاحػ ػػة فػ ػػرص
متساوية لطمبة في المشاركة الصفية.

-37

-3:

يحث أولياء األمور عمى متابعة أبناهيـ.

-39

رقم
الفكرة

يتعاوف مع المعمميف مف أجػؿ تبػادؿ الخبػرات مػف
أجؿ تحسيف األنشطة.
المجال الرابع :التجييزات الصفية المناسبة

الفكرات

-41

يعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى تزويػ ػ ػد الص ػ ػػؼ بالكت ػ ػػب والوس ػ ػػاهؿ
الضرورية.

-43

يتعػػاوف مػػع المعممػػيف فػػي إعػػداد وتطػػوير أنشػػطة
تعميمية.

-42

مناسبة

غير
مناسبة

المالحظات

يتيح فرصة بيف الزمبلء إلبداء اةراء التطويرية.

يوفر مناخاً يسوده روح الفريؽ بيف الزمبلء.
يس ػ ػػاعد المعمم ػ ػػيف ف ػ ػػي التخط ػ ػػيط لؤلنش ػ ػػطة من ػ ػػذ
البداية.

-38

غير
مالكمة

مناسبة الفكرة

يشجع المعمميف عمى استخداـ التقنيات التربوية.

مالكمة الفكرة

مالكمة

غير
مالكمة

مناسبة الفكرة
مناسبة

غير
مناسبة

المالحظات

-44

يحػػرص عمػػى تػػوفير وسػػاهؿ تعميميػػة حديثػػة توافػػؽ
متطمبات العصر.

-46

يتػ ػػابع صػ ػػيانة األنشػ ػػطة وك ػ ػػؿ مػ ػػا تحتاجػ ػػو م ػ ػػف
نواقص.

-48

يعمؿ عمى حشد الدعـ المجتمعي لؤلنشطة.

-45

يعمػ ػػؿ عمػ ػػى معرفػ ػػة حاجػ ػػات الطمبػ ػػة مػ ػػف أجػ ػػؿ
تمبيتيا.

-47

يحث عمى ترشيد استيبلؾ األنشطة الثمينة.

رقم
الفكرة

المجال الخامس :األنشطة التربوية الالصفية

الفكرات

-49

يعػػزز األنشػػطة الثقافيػػة والعمميػػة التػػي يظيػػر فييػػا
الطمبة مياراتيـ وىواياتيـ.

-51

يص ػ ػػدر ش ػ ػػيادات تق ػ ػػدير لمطمب ػ ػػة المميػ ػ ػزيف ف ػ ػػي
األنشطة.

-53

يشػ ػػرؼ عمػ ػػى النشػ ػػاطات الرياضػ ػػيات والػ ػػرحبلت
الترفييية والمسابقات الثقافية.

-55

يدعو إلى اكتشاؼ ىوايات الطمبة وتنميتيا.

-4:

يشػ ػػجع عق ػ ػػد لق ػ ػػاءات مػ ػػع الطمب ػ ػػة لمتع ػ ػػرؼ إل ػ ػػى
اىتماماتيـ.

-52

يحػػرص عمػػى تفعيػػؿ عمػػؿ المجػاف لئلشػراؼ عمػػى
األنشطة البلصفية.

-54

يساعد عمى تييهة الجو الصفي لتنفيذ األنشطة.

-56

يخطط إلحياء المناسبات الدينية والوطنية.

-57

يشػ ػػجع عم ػ ػػى إصػ ػ ػدار مجػ ػػبلت تع ػ ػػزز األنش ػ ػػطة
المختمفة.

-58

يش ػػجع عمػ ػػى انتقػ ػػاء األنشػ ػػطة المناسػ ػػبة لممنػ ػػاىج
الحالية والتي تعزز الجانب الوجداني عند الطمبة.

-5:

يشػػجع عمػػى اسػػتخداـ أنشػػطة تثيػػر الدافعيػػة نحػػو
التعمـ.

-59

يشجع عمى استخداـ أنشطة تزود الطمبة بمعػارؼ
جديدة.

-61

يشػ ػ ػػجع عمػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتخداـ أنشػ ػ ػػطة مثي ػ ػ ػرة لبلنتبػ ػ ػػاه
وجذابة.

مالكمة الفكرة

مالكمة

غير
مالكمة

مناسبة الفكرة
مناسبة

غير
مناسبة

المالحظات

ممحق رقم ()9
الستبانة في صورتيا النياكية

جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األزىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر – غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العميةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
كميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
الموضوع /استبانة
حضرت المعممة  ----------- ----------------حفظو اهلل ورعاه.
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
تقػػوـ الباحثػػة بػػإجراء د ارسػػة ميدانيػػة السػػتكماؿ متطمبػػات درجػػة الماجسػػتير فػػي أصػػوؿ التربيػػة –

عاـ بعنواف" :دور مديري المدارس الحكومية األساسية في تطبيق األنشطة المدرسية من وجيةة نظةر
المعممات بمحافظات غزة".
لذلؾ ترجػو الباحثػة مػنكـ إبػداء رأيكػـ فػي فقػرات االسػتبانة وذلػؾ بوضػع إشػارة (

) فػي المكػاف

المناسػػب ،كمنػػا أمػػؿ فػػي إجػػابتكـ عػػف جميػػع فقػػرات االسػػتبانة بكػػؿ دقػػة وموضػػوعية ،عمم ػاً بػػأف أجػػابتكـ
بسرية تامة ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباح ة
صابرين عمر الكومي
أولً :معمومات عامة لعينة الدراسة:
 سنوات الخدمة ) ( :مف  6–2سنوات ( ) مف  21–6سنوات ( ) أكثر مف  21سنوات
 المنطقة التعميمية ) ( :شماؿ غزة ( ) شرؽ غزة

( ) غرب غزة

انياً :مجالت الستبانة وفكراتيا:
الدرجة
الفكرات

الرقم

كبيرة
جداً

كبيرة

متوسطة

المجال األول :دور المدير في تطبيق األنشطة الصفية.
-2

يػ ػػدعـ مػ ػػدير المدرسػ ػػة تطبيػ ػػؽ األنشػ ػػطة داخػ ػػؿ الصػ ػػفوؼ
إلحداث التغيير اإليجابي.

-3

يتػ ػ ػػابع الب ػ ػ ػرامج الحديثػ ػ ػػة والخاصػ ػ ػػة باألنشػ ػ ػػطة مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ
تطويرىا.

-4

يطور األنشطة بما يبلهـ المنياج.

-5

يقوـ بتقويـ األنشطة بطريقة عممية.

-6

يشرؼ عمى تخطيط وتنفيذ األنشطة داخؿ الصفوؼ.

-7

ينفذ برامج تطويرية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ األنشطة.

-8

يقوـ بتوزيع األنشطة حسب المنياج.

-9

يعمػ ػػؿ عمػ ػػى اإلفػ ػػادة مػ ػػف خب ػ ػرات أوليػ ػػاء األمػ ػػور مػ ػػف ذوي
االختصاص.
المجال ال اني :دور المدير في توفير المناخ الصفي.

-2

يشػ ػ ػػجع مػ ػ ػػدير المدرسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى العبلقػ ػ ػػات اإليجابيػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف
الطالبات داخؿ الصفوؼ.

-3
-4

يوفر مناخاً آمناً داخؿ الصفوؼ.

ييتـ بتوفير ما يمزـ الصفوؼ مف وساهؿ تعميمية.

-5

يستمع ألفكار الطالبات اإلبداعية.

-6

يعمؿ عمى حؿ المشاكؿ داخؿ الصفوؼ.

-7

يتابع الخطط المناسبة لتطوير الصفوؼ.

-8

يستمع إلى مشاكؿ الطالبات مف أجؿ تطوير األنشطة.

-9

يطمع أولياء األمػور عمػى مػا تقػوـ بػو المعممػات مػف أنشػطة
مدرسية.
المجال ال الث :دور المدير في ممارسات أعضاء الييكة التدريسية.

-2

يتعاوف مع المعممات مف أجؿ تحسيف األنشطة.

-3

يتيح فرصة بيف المعممات إلبداء اةراء التطويرية.

-4

يش ػ ػ ػػجع المعممػ ػ ػ ػات لحض ػ ػ ػػور دورات م ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػػؿ تحس ػ ػ ػػيف
األنشطة.

بسيطة

بسيطة
جداً

-5

يتعػ ػػاوف مػ ػػع المعمم ػ ػات مػ ػػف أجػ ػػؿ إتاحػ ػػة فػ ػػرص متسػ ػػاوية
لمطالبات في المشاركة الصفية.

-6
-7

يوفر مناخاً يسوده روح الفريؽ بيف المعممات.

يساعد المعممات في التخطيط لؤلنشطة منذ البداية.

-8

يتابع الزيارات التبادلية بيف أعضاء ىيهة التدريس.

-9

يحث أولياء األمور عمى متابعة أبناهيـ.
المجال الرابع :دور المدير في تزويد الصف بالتجييزات المناسبة.

-2

يعمؿ مدير المدرسة عمى تزويد الصفوؼ بالكتػب والوسػاهؿ
الضرورية.

-3

يشجع المعممات عمى استخداـ التقنيات التربوية.

-4

يحػػرص عمػػى تػػوفير وسػػاهؿ تعميميػػة حديثػػة توافػػؽ متطمبػػات
العصر.

-5

يعمؿ عمى معرفة حاجات الطالبات مف أجؿ تمبيتيا.

-6

يتابع صيانة األنشطة وكؿ ما تحتاجو مف نواقص.

-7

يحث عمى ترشيد استيبلؾ األنشطة الثمينة.

-8

يعمؿ عمى حشد الدعـ المجتمعي لؤلنشطة.
المجال الخامس :دور المدير في تطبيق األنشطة الالصفية.

-2

يعػزز مػػدير المدرسػة األنشػػطة الثقافيػة والعمميػػة التػي يظيػػر
فييا الطالبات مياراتيـ وىواياتيـ.

-3

يعقد لقاءات مع الطالبات لمتعرؼ عمى اىتماماتيـ.

-4

يصدر شيادات تقدير لمطالبات المتميزات في األنشطة.

-5

يحػػرص عمػػى تفعيػػؿ عمػػؿ المج ػاف لئلش ػراؼ عمػػى األنشػػطة

-6

يت ػػابع األنش ػػطة الرياض ػػية وال ػػرحبلت الترفييي ػػة والمس ػػابقات

البلصفية.
الثقافية.

-7

ُيحي بالمدرسة المناسبات الدينية والوطنية.
يشجع عمى إصدار مجبلت تعزز األنشطة المختمفة.

-9

يؤكد عمى ضرورة المشاركة في المسابقات المدرسية.

-8

ممحق رقم ()3
قاكمة المحكمين
السةةةةم

مكان العمل

د .إياد عمي الدجني

أستاذ اإلدارة التربوية المشارؾ بقسـ أصوؿ التربية
د .حمداف عبد اهلل الصوفي
أستاذ مشارؾ بقسـ أصوؿ التربية
أ .د .سميماف حسيف المزيف
أستاذ دكتور بقسـ أصوؿ التربية

الجامعة اإلسالمية

د .فايز كماؿ شمذاف
رهيس قسـ أصوؿ التربية
د .منور عدناف نجـ
أستاذ مشارؾ بقسـ أصوؿ التربية
د .صييب كماؿ األغا
رهيس قسـ أصوؿ التربية

جامعة األزىر

د .راهد حسيف الحجار
مساعد ناهب الرهيس لمشؤوف األكاديمية ،رهيس لجنة

الدراسات العميا بقسـ أصوؿ التربية واإلدارة التربوية وبدرجة
عممية أستاذ مشارؾ
د .رندة عيد شرير
أستاذ مساعد بقسـ أصوؿ التربية
د .عدلي داود الشاعر
أستاذ مساعد بقسـ أصوؿ التربية
د .محمود إبراىيـ خمؼ اهلل

رهيس قسـ أصوؿ التربية وبدرجة عممية أستاذ مشارؾ

جامعة األقصى

ممحق رقم ()4
رساكل تسييالت ميمة الباح ة

