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تقىيم األوشطة التعليمية (الصفية والالصفية) مه وجهة
وظر كل مه عضىات هيئة التدريس والطبلببت بكلية
الرتبية – جبمعة جنران
الممخص _ ىدفت الدراسة الحالية إلى تقويـ األنشطة التعميمية

خارج القاعات الدراسية يستطيع الطالب أف يعبروا عف ىواياتيـ

(الصفية والالصفية) مف وجية نظر كؿ مف عضوات ىيئة التدريس

ويشبعوا حاجاتيـ ،ويستطيع الطالب مف خالليا أيضا اكتساب

والطالبات بكمية التربية في جامعة نجراف ،وقد تـ اختيار عينة مف

الخبرات والمواقؼ التعميمية التي يصعب تعمميا داخؿ القاعات

طالبات كمية التربية وعددىف ( )30طالبة مف جميع التخصصات

الدراسية كما أف األنشطة التعميمية الصفية والالصفية تسيـ في

المختمفة مما يدرسوف مقرر تقنيات التعميـ ،وعينة مف عضوات ىيئة

تنمية الخمؽ الحسف والمعاممة الطيبة والسموؾ المستقيـ لدى

التدريس بكمية التربية وعددىف ( )20عضوة ،وتـ إعداد أربع

الطالب .وكذلؾ األمر فإف األنشطة الالصفية ضرورة ممحة

استبيانات مف إعداد الباحثتيف وتطبيؽ االستبيانات عمى العينة مف

تطمبيا الحياة الجامعية ،فيي تعد مصد اًر مف مصادر الكشؼ

الطالبات والعضوات الستطالع آرائيف حوؿ األنشطة التعميمية الصفية

عف مواىب وامكانيات وميوؿ الطالب في شتى مجاالت

والالصفية وتعد أىـ توصيات الدراسة عقد دورات تدريبية ألعضاء

األنشطة الدينية والثقافية واالجتماعية والبيئية والفنية وغيرىا مف

ىيئة التدريس لتدريبيـ عمى األنشطة الصفية والالصفية وتقديـ

األنشطة التي تزيد مف خبرات المتعمـ [.[2

األنشطة الصفية والالصفية باستخداـ تقنيات التعميـ المختمفة واعداد
دليؿ لألنشطة يوضح أىمية كؿ نشاط وكيفية ممارستو ومف ىو

 .2مشكمة الدراسة

المسئوؿ عف برنامج النشاط.

أكدت الكثير مف الدراسات العربية واألجنبية منيا دراسة كؿ مف

الكممات االفتتاحية :النشاط الصفي ،النشاط الالصفي.

العمرى [ ]3دراسة ابراىيـ [ ]4ودراسة الطيار [ ]5ودراسة

 .1المقدمة

الخطيب والمقصقص [ ]6ودراسة  [7] Hurme,ودراسة ][8

تعد الجامعات مف المؤسسات التربوية التي تقوـ بدور ىاـ

von Aufschnaiter, C; S.عمى ضرورة ارتباط األنشطة

في تربية النشء واكسابيـ عادات وسموكيات صحيحة وقد

الصفية والالصفية بالتعميـ الجامعي حتى تسيـ في صقؿ

اىتمت الجامعات بوضع البرامج واألنشطة لمطالب بقصد شغؿ

شخصية الطالب ،وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحوؿ دوف

أوقات فراغيـ وتنمية شخصيتيـ وبث روح التعاوف واالعتماد

ممارسة األنشطة داخؿ الجامعة ،وكذلؾ بينت دراسة

عمى الذات وتحمؿ المسؤوليات في الحياة وقد يستفيد الطالب

][9

 Romanovأف بيئات األنشطة الطالبية الواقعية واالفتراضية

مف غيره مف خالؿ التفاعؿ مف خالؿ األنشطة التعميمية

تقوـ بدور فعاؿ وأساسي في دعـ وتنمية بيئة التعمـ االفتراضي

ويكتسب خبرات جديدة [ ،]1فالنشاط الصفي ليس مادة دراسية

والتعميـ الصفي وليا أثار ايجابية في تنمية شخصية ومواىب

منفصمة عف المواد الدراسية األخرى بؿ يتخمؿ كؿ المواد

الطالب ،واذ تزيد األنشطة مف دافعيتيـ نحو الدراسة والتحصيؿ

الدراسية ويعتبر جزء ميـ مف المنيج بمعناه الواسع الذي يترادؼ

والتعمـ الذاتي .وىذا ما جعؿ الباحثتيف تتجياف إلى دراسة

فيو مفيوـ المنيج والحياة الدراسية لتحقيؽ النمو الشامؿ

تقويمية عف واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية (الصفية والالصفية)

والمتكامؿ والتربية المتوازنة أما النشاط الالصفي فيو نشاط
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بكمية التربية جامعة نجراف والتوصؿ إلى نقاط القوة والضعؼ في

 -استبيانات لتوضح آراء عضوات ىيئة التدريس والطالبات في

واقع التطبيؽ.

واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية (الصفية والالصفية) بكمية التربية

أ .أسئمة الدراسة

في جامعة نجراف مف إعداد الباحثتيف.

 -ما واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية (الصفية والالصفية) بكمية

 -عينة مف عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية – جامعة

التربية في جامعة نجراف مف وجيو نظر األطراؼ المعنية بيا

نجراف وعددىف ( )20عضوة.

(عضوات ىيئة التدريس والطالبات)؟

 -عينة مف طالبات كمية التربية جميع التخصصات مما

 -ما جوانب القوة والضعؼ في تطبيؽ األنشطة التعميمية

يدرسوف مقرر وسائؿ تقنية التعميـ (االقتصاد المنزلي – التربية

(الصفية والالصفية) بكمية التربية جامعة نجراف؟

الخاصة  -رياض االطفاؿ) وعددىف ( )30طالبة.

 -ما المقترحات المناسبة لتطوير مستوى تطبيؽ األنشطة

 -تـ تطبيؽ االستبيانات في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ

التعميمية (الصفية والالصفية) في كمية التربية جامعة نجراف وفقًا

الدراسي .2015/2014

لنتائج الدراسة؟

ه .مصطمحات الدراسة

ب .أهداف الدراسة

األنشطة التعميمية :ويقصد بيا النشاط الصفي والنشاط

ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى:

الالصفي:

 -آراء عضوات ىيئة التدريس في واقع تطبيؽ األنشطة

النشاط الصفي :ىو النشاط المرتبط بالمادة الدراسية المصاحب

التعميمية (الصفية والالصفية) بكمية التربية جامعة نجراف.

لممقرر الدراسي وتمارسو الطالبة داخؿ الفصؿ أو خارجو لمتكامؿ

 -آراء الطالبات في واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية (الصفية

مع المادة الدراسية ويمثؿ الجانب التطبيقي لممواد الدراسية.

والالصفية) بكمية التربية جامعة نجراف.

النشاط الالصفي :ىو النشاط الذي يقدـ لمطالبة خارج المادة

 -التعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ في واقع تطبيؽ األنشطة

الدراسية وتمارسو الطالبة خارج حجرات الدراسة في جماعات،

التعميمية (الصفية والالصفية) بكمية التربية جامعة نجراف.

مثؿ النشاط الديني -االجتماعي -الثقافي -البيئي -الفني.

-الوصوؿ لمقترحات مناسبة لتطوير األنشطة التعميمية (الصفية

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
المحور االوؿ :األنشطة الصفية:

والالصفية) في كمية التربية وفقاً لنتائج البحث.

تعرؼ األنشطة الصفية عمى أنيا " تمريف فكري أو تطبيؽ

ج .أهمية الدراسة
 -تساعد نتائج ىذه الدراسة القائميف عمى األنشطة الطالبية

نفس حركي يمارسو الطالب مف أجؿ الوصوؿ إلى معمومات

الصفية والالصفية في التعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ في

جديدة أو اتقاف ميارات عقمية وحركية معينة وىادفة ،وىذا يعني

تطبيؽ األنشطة الطالبية التي تقدميا كمية التربية في جامعة

أف األنشطة الصفية ال يقصد بيا تسمية وترفيو لمطالب ،وانما

نجراف ومحاولة التغمب عمى جوانب الضعؼ.

ىي جزء ال يتج أز مف المنيج الدراسي ،بحيث يخطط لو وينفذ

 -مساعدة المسئوليف القائميف عمى األنشطة الطالبية لمقياـ

ويقوـ في ضوء األىداؼ المنوطة بو" [ ]10فاألنشطة الصفية

ببعض االجراءات التي تيدؼ لزيادة مشاركة الطالبات في

عبارة عف" نشاطات يقوـ بيا المعمـ مف أجؿ تنظيـ التعمـ والبيئة

األنشطة التعميمية.

التعممية بحيث يساعد المعمـ تالميذه عمى تمثيؿ واستيعاب ما

د .حدود الدراسة

يقدـ ليـ مف خبرات تعميمية تضمف استمرار انتباىيـ ،وكذلؾ

اقتصرت الدراسة الحالية عمى المحددات اآلتية:

الستيعاب القوانيف الصفية والمدرسية ،بحيث يتـ استيعابيا
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وبالتالي خزنيا عمى صورة أنساؽ معرفية بيدؼ تحقيؽ الوصوؿ

احتياجات جميع التالميذ ،كما أف تنوع األنشطة الصفية تؤدي

بالتمميذ إلى حالة مف التوازف المعرفي والتكيؼ ]" [11كما تعرؼ

إلى إثراء أساليب التعمـ ومراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ.

األنشطة الصفية عمى انيا "البرامج المتكاممة مع المناىج

 -أف يتعرؼ المعمـ عمى االمكانات المتوافرة والوسائؿ واالدوات

التعميمية وىى جزء أساسي مف المنيج الدراسي والمتممة ليا

الالزمة لكؿ نشاط.

والتي تخطط ليا األجيزة التربوية وتوفر ليا اإلمكانات المادية

 -أف يعد المعمـ خطة عمؿ مكتوبة لمنشاط الصفي متضمنة

والبشرية ،ويشترؾ فييا الطالب مشاركة نشطة وتتـ داخؿ غرفة

اليدؼ مف النشاط والزمف الذى تستغرقو والفئة المستيدفة مف

الدراسة " [.[12

النشاط والطريقة المستخدمة والوسائؿ التعميمية المتبعة ،عمى أف
تكوف خطة العمؿ مرنة وقابمة لمتكيؼ مع التغيرات التي قد تط أر

وينظر المعرفيوف إلى النظاـ الصفي بأنو نظاـ معرفي
يتألؼ مف تراكيب معرفية عمى صورة قوانيف وأنظمة وتعميمات

عمييا عند تنفيذ النشاط " [.[10

وخبرات معرفية مرتبطة بيذه القوانيف ويمكف تحميؿ ىذه التراكيب

مزايا األنشطة الصفية:

مف خالؿ فيميا واستيعابيا وادماجيا في خبرات الفرد ،وىي

 -التجديد في أساليب تدريس المادة الدراسية.

بذلؾ تؤدي إلى حالة مف إشباع الدوافع الداخمية لمفرد ،ويصبح

 -اإلسياـ في توطيد العالقات اإلنسانية بيف المعمـ والمتعمـ.

داخميا ،ونتيجة لذلؾ
دفعا
ً
التمميذ مدفوعا إلى الموقؼ التعميمي ً

 -طرد الممؿ واثارة المرح داخؿ الفصؿ الد ارسي.

يطور التمميذ فكرة إيجابية عف سويتو ويقوـ بالموائمة مع

 -نقؿ الخبرات المتنوعة إلى داخؿ الفصؿ الدراسي.

الظروؼ المحيطة بو ومع البيئة المعرفية التي يتفاعؿ معيا،

 -تطبيؽ لممعمومات النظرية التي يتمقاىا الطالب.

وبذلؾ يصبح التمميذ ممتزما بالنظاـ ،ألف التمميذ مف خالؿ

 -بقاء أثر التعمـ بدرجة كبيرة.

التزامو بالنظاـ يستطيع استيعاب البيئة ليطور معرفتو ومخزونو

 -مراعاة الفروؽ الفردية حيث يمكف أف يقوـ كؿ متعمـ بالنشاط

المعرفي وتحقيؽ أىدافو التعميمية [.[13

المناسب لقدراتو.

وتسير عممية بناء األنشطة الصفية وفؽ مراحؿ ثالث ىي-1 :

 -تقوية الثقة بالنفس.

مرحمة التخطيط واإلعداد -2 .مرحمة التنفيذ -3 .مرحمة التقويـ

 -تدريب المتعمـ عمى العمؿ والجد والتفاعؿ [.[5

ففي مرحمة التخطيط لمنشاط الصفي ينبغي عمى المعمـ مراعاة

 -المحور الثاني :األنشطة المنيجية الالصفية:

مجموعة مف المعايير واألسس العممية ،كي تحقؽ األىداؼ

 -يقصد باألنشطة المنياجية "مجموعة الفعاليات غير الصفية

المنوطة بيا ،وتتمثؿ ىذه األسس في األمور اآلتية:

التي يقوـ بيا الطالب داخؿ الجامعات أو خارجيا مف أجؿ

 -أف يرتبط النشاط الصفي باألىداؼ السموكية موضوع الدرس.

تحقيؽ أىداؼ تربوية ال تحقؽ في أغمب األحياف بصورة مقبولة،

 -أف يرتبط النشاط الصفي بموضوع الدرس ومحتواه.

مف خالؿ األنشطة التعميمية الصفية واألنشطة في ىذا المفيوـ

 -أف يرتبط النشاط الصفي بطرؽ التدريس المستخدمة.

واقع جديد نسبياً عمى العممية التعميمية ،حيث أف التربية التقميدية

 -أف يراعى المعمـ عند بنائو لمنشاط الصفي خصائص التالميذ

تقتصر اىتماماتيا في معظـ األحياف عمى الجانب العقمي فقط

ومراحؿ نموىـ ،وحاجاتيـ وميوليـ وىواياتيـ ورغباتيـ كي يجذب

[.[14
كما تعرؼ األنشطة 'الالصفية بأنيا "الخبرات والفعاليات

انتباىيـ إلى النشاط ويثير دافعيتيـ لمتعمـ.
 -أف يحدد المعمـ الزمف الذى يستغرقو تنفيذ النشاط.

التي يمارسيا التالميذ خارج الفصؿ حسب مراحميـ السنية وفقًا

 -أف يراع ػ ػي المعم ػ ػـ التن ػ ػوع فػ ػي األنشط ػ ػة الصفيػ ػة بحيػ ػث تمبػي

الحتياجاتيـ وميوليـ ورغباتيـ بخطة محددة وفاعمة تحت إشراؼ
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المدرسة ،وبتوجيو مف معممييـ لتحقيؽ األىداؼ التربوية

عمى تطوير الميارات االجتماعية والشخصية واإلدراكية والمغوية

والتعميمية " [ .]15كما يعرؼ النشاط غير الصفي بأنو الذي

وتصقؿ مف ميارات وخبرات الطالب.

يمارسو المتعمموف خارج الصؼ ،ضمف خطة المدرسة ،ويشرؼ

كما أشارت دراسة  [23] Jamesودراسة [24] Tumen and

عميو المعمموف ،ولو أىداؼ محددة ،ويشمؿ النشاط الرياضي،

 tolleyإلى أف األنشطة الالصفية ليا أثار إيجابية كبيرة عمى

النشاط الثقافي ،النشاط االجتماعي ،نشاط الرحالت ،نشاط

التحصيؿ الدراسي.

اإلذاعة المدرسية ،األنشطة الكشفية ونشاط الصحافة ،وغير ذلؾ

أىـ األىداؼ التربوية التي تحققيا األنشطة الالصفية:

مف األنشطة التي تمارس خارج الصؼ [.[11

 توجيو الطالب ومساعدتيـ عمى كشؼ قدراتيـ وميوليـوالعمؿ عمى تنميتيا وتحسينيا كما أف ىناؾ عالقة طردية بيف

كما تعرؼ األنشطة الالصفية بأنيا " مجموعة مف
الممارسات العممية التي يمارسيا الطمبة خارج الفصؿ الدراسي

األنشطة الالصفية وتنمية التفكير [.[8

وترمي إلى تحقيؽ بعض األىداؼ التربوية وتعزيز الخبرات التي

 -توسيع خبرات الطالب في مجاالت عديدة لبناء شخصياتيـ

يحصؿ عمييا الطالب داخؿ الفصؿ المدرسي ىذه الخبرات

وتنميتيا [.[25

تتناوؿ الجوانب التعميمية والفنية واألدبية بأنواعيا” [ ]16وأيضا

 -تنمية الميارات واالتجاىات السموكية السميمة لمطالب والقيـ،

عرفتيا ] [17بأنيا "ىي التي تقع خارج نطاؽ المنيج الدراسي

وتنمية االعتماد عمى النفس والمبادرة والتجديد واالبتكار والتذوؽ

العادي مف المدرسة أو التعميـ الجامعي والتي يؤدييا الطالب في

وادراؾ العالقات وربط المادة الدراسية بواقع الحياة.

جميع مستويات التعميـ ويتـ توجيو األنشطة تحت رعاية ىيئة

 -إكساب الطالب القدرة عمى المالحظة والمقارنة والعمؿ

التدريس" ].[17

والمثابرة واألناة والدقة مف خالؿ ممارسة األنشطة المختمفة في

األنشطة الالصفية :النشاط الحر:

مدارسيـ وفي خارجيا ].[4
 -مساعدة الطالب عمى تفيـ مناىجيـ واستيعابيا وتحقيؽ

(وىي األنشطة التي تقدـ لمطالب خارج نطاؽ المادة
الدراسية وتقدـ مف خالؿ حصة النشاط ومف خالؿ المساحة

أىدافيا.

المتاحة في اليوـ الدراسي والُفسح ،وحصص االنتظار) وكذلؾ

 -إتاحة الفرصة لتمبية الحاجات النفسية واالجتماعية لدى

وغالبا يمارسيا
خارج اليوـ الدراسي ،وىو يأخذ شكؿ برامج
ً

الطالب [.[26
 -تنمية التفاعؿ االجتماعي لدى الطالب.

التالميذ خارج حجرة الدراسة في جماعات أو جمعيات [.[18

 -اكتشاؼ القدرات والميارات والمواىب الخاصة لمطالب

وتعمؿ األنشطة الالصفية عمى إثارة تفكير الطالب بعمؽ
وبشكؿ مستمر واستخداـ الطرؽ التحميمية في تشجيع التفكير

وصقميا وتنميتيا.

المبدع أثناء ممارسة برامج األنشطة " [ ]19كما تعرفيا درية

 -االعتماد عمى النفس واحتراـ آراء اآلخريف مف خالؿ التدريب

السيد البنا ]20[ ،عمى أنيا إحدى الوسائؿ التي تستخدميا

عمى ذلؾ أثناء ممارسة تمؾ األنشطة.

المدرسة لبناء شخصية الطالب ،وأف ممارسة األنشطة الالصفية

 -صقؿ ميارات الطالب مف خالؿ تدريبيـ عمى ما يتمقوه مف

تعمؿ عمى إضافة جو مف البيجة والسرور في نفوس مف

معارؼ وعموـ داخؿ الصؼ الدراسي [.[27

يمارسيا مف الطالب.

واقع األنشطة المنيجية غير الصفية:
 -واقع األنشطة في مدارسنا ليس لصالحيا فتكاد تنحصر

مف ىنا فقد أشارت دراسة [21] Tchibozo, Pasteur,

األنشطة في المحاضرة والرحالت واألفالـ والمشروعات

و [22] Sadlik, etalبأف ممارسة األنشطة الالصفية تساعد
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إلى إمكانات بيئتيـ وخاماتيا وسبؿ استخداميا واالنتفاع بيا.

والكشفية واالجتماعية وخدمة البيئة واألنشطة الثقافية واألنشطة

 -توجيو األنشطة إلى مياديف االنتاج اليادفة التي تنفع الطالب

العممية ،واألنشطة الدينية واألنشطة الموسمية واألناشيد والمسرح

عقمياً وسموكياً ومادياً كما تفيد في نمو المجتمع كمو.

واألنشطة الفنية واألنشطة المنزلية واألنشطة المينية والحرفية

 -دعوة أولياء األمور والمتخصصيف في المناسبات المختمفة

مثؿ أعماؿ الخشب والخزؼ والنحت والمعادف والجمد والتجميد

لالطالع عمى أنشطة أبنائيـ وانتاجيـ ،وذلؾ لحفز أولياء األمور

واألعماؿ التجارية [.[14

عمى بذؿ مزيد مف العناية والدعـ.

 -مبادئ األنشطة المنيجية غير الصفية:

 -السير في التدرب عمى األنشطة واليوايات بيوادة ،ألف لكؿ

 -إف التخطيط لألنشطة والقياـ بيا يقوـ عمى عدد مف المبادئ

نشاط برامج ومناىج تتدرج مع مراحؿ نمو الطالب وقدراتيـ

مف أىميا:

[.[28

 -ضرورة إتاحة الفرصة لمطالب لمعرفة أنواع األنشطة،

 -اعتماد الطالب ركيزة أساسية في كؿ خطة نشاط ،بحيث

واختيار ما يتماشى منيا مع ميوليـ ،ويالئـ استعدادىـ دوف أف

يسيموف إسياماً حياً في مراحميا المختمفة ،مف تخطيط وتنفيذ

تفرض عمييـ ألواناً معينة.

وتقويـ.

 -عدـ االقتصار في ممارسة األنشطة عمى الوصوؿ بالطالب

 -االىتماـ بأسموب العمؿ وطريقتو مف حيث تقسيمو بيف

إلى المعرفة المجردة ،وانما بتحفيزىـ إلى المجاالت التطبيقية

الطالب ،واختيار كؿ طالب لمعمؿ الذي يناسبو حسب ميولو

التي تجعميـ يفكروف ويعمموف بأيدييـ ويممسوف نتائج جيدىـ

واىتماماتو واتجاىاتو ،ومف ثـ تحمؿ المسؤولية الناتجة عف ىذا

بأنفسيـ ،فتزداد قدرتيـ عمى األداء ورغبتيـ في االنطالؽ.

االختيار.

 -ضرورة اعتبار األنشطة امتداداً لمبرامج التربوية التي يأخذىا

 -الحرص عمى األسموب الديمقراطي السميـ واالحتراـ المتبادؿ

الطالب داخؿ غرفة الصؼ ،بحيث تكوف ممارسة اليواية أو

في التعامؿ بيف الطالب والمعمـ المشرؼ عمى النشاط ،والطالب

النشاط أو التدريب مشبعة بالقيـ السموكية الحميدة ،وبروح اليواية

أنفسيـ عمى أف تتسـ مسؤولية المعمـ المشرؼ عمى النشاط

المقرونة بالمتعة والترويح واالنتاج.

بطابع التوجيو واإلرشاد [.[14

 -مراعاة طاقات الطالب وقدراتيـ في العمؿ والنشاط واالنتاج

مجاالت األنشطة الالصفية المستخدمة في الدراسة الحالية:

باعتداؿ ،مع ضرورة توفير أوقات كافية لمدراسة والترويج لكي ال

 -1النشاط الديني :ىو النشاط الذي ييتـ بتعميؽ العقيدة

يترتب عمى اإلفراط في نشاطيـ وىواياتيـ واىتماماتيـ ارىاقاً

اإلسالمية الصحيحة في نفوس الناشئة.

لعقوليـ وأجساميـ يبعدىـ عف أداء واجباتيـ اليومية والمنزلية
[.[14

ويقصد بالنشاط البيئي أي نشاط يعمؿ عمى
 -2النشاط البيئيُ :

تعزيز المحافظة عمى النظاـ البيئي والتنوع الحيوي أو استدامتيما

 -االىتماـ بالطالب الناشئيف في ممارسة نشاطاتيـ بحيث يسبؽ

[.[29

ذلؾ توضيح أنواع األنشطة حتى يأخذوا منيا ما يناسب قدراتيـ

وبشكؿ عاـ ،يمكف النظر إلى النشاط البيئي عمى اعتبار

واستعداداتيـ ،وعمى المدرسة أف تفسح المجاؿ لمسؤاؿ

أنو يمثؿ أي نشاط صديؽ لمبيئة .وبالتالي ،فإف األنشطة

واالستطالع والبحث والعمؿ في يسر وعطؼ وعدـ التعقيد عند

البيئية تسيـ مساىمة إيجابية في تالفي وقوع األزمة البيئية

ممارسة األنشطة.

لكوكب األرض ،أو تُعتبر بمثابة وسيمة إلحداث التغيير

 -توفير المعدات واألدوات التي تطمبيا األنشطة وارشاد الطالب

اإليجابي.
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وتشمؿ األنشطة البيئية في كؿ القيـ واألفعاؿ والخيارات ذات

األنشطة وأسرعيا تأثي اًر عمى الناشئة لما يزخر بو مف جمالية في

الصمة كالمستيمؾ الصديؽ لمبيئة أو الفرد الذي يتبع نمط حياة

الحوار واألداء الحركي ،وما يمتاز بو مف نواحي تشويقية ىامة

مستداـ ،عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ إعادة التدوير أو الكفاءة

كاإلضاءة والموسيقى والمؤثرات الحركية وغيرىا ...ولكونو يقدـ

أيضا في
في استيالؾ الطاقة .ويمكف أف يتمثؿ النشاط البيئي ً

الوقائع مجسدة وممموسة ومرئية ومسموعة ويخاطب عدة حواس

اإلجراءات السياسية واإلجراءات المباشرة والحفاظ عمى البيئة

في آف واحد .ولممسرح في المدرسة وسيمة فعالة في توصيؿ

وأعماؿ المواجية اإلبداعية التي تُعتبر وسيمة لحماية البيئة

المعمومة فيو مجاؿ قادر عمى االختزاؿ والتثبيت [.[32
ويمارس أبناؤنا الطمبة النشاط المسرحي داخؿ الفصؿ

[.[30
 -3النشاط االجتماعي :ويقصد بالنشاط االجتماعي مشاركة

وخارجو ويتدربوف مف خاللو عمى القراءة المعبرة واإللقاء الجيد

أكثر مف فرد في نشاط ما ،ولذا يعد أي نشاط يكوف الدافع مف

وكيفية مواجية الجميور ،والقدرة عمى أداء األدوار المراد

ممارستو ىو المشاركة االجتماعية والتفاعؿ االجتماعي بيدؼ

تمثيميا ،إضافة إلى تنمية مواىب أخرى كالكتابة الدرامية واإلدارة

الترويح دوف التقيد بالسف أو بمكاف الممارسة ].[27

المسرحية واإلخراج والثقافة في مجاؿ المسرح وكذلؾ استثمار

 -4النشاط الفني :يعد التعبير الفني وسيمة لمتنفيس عف

أوقات الفراغ لدى التالميذ في الفائدة والنفع واكتساب سموؾ

االنفعاالت وتوثيقًا لمروابط بيف األطفاؿ وشغالً ألوقات الفراغ

إيجابي ميذب واقامة عالقات صداقة [.[33

بشكؿ مثمر وفعاؿ كما يطمؽ عمييا مصطمح اليوايات الفنية

معايير اختيار األنشطة:

والتي مف أىميا الجمع كالطوابع ،والتوقيعات واألصداؼ،

 -األىداؼ :ىي العامؿ األساسي الختيار األنشطة المراد مف

العمالت النقدية والصور والرسومات واألشياء األثرية ،وىوايات

الطالب تحقيقيا.

اإلنشاء مثؿ بناء نماذج لمقوارب والقاطرات والسدود ،وىوايات

 -حاجات الطالب وميوليـ :تتكوف شخصية الفرد نتيجة تفاعؿ

اإلبداع وابتكار كالنحت والخزؼ والزخرفة وىوايات الرسـ

العوامؿ الوراثية مع العوامؿ الثقافية أي حاجات الطالب ورغبتو

والتصوير [.[27

في تحقيؽ ىدؼ معيف.

 -5النشاط الثقافي :ىو النشاط الذي يكتسب الطالب مف خاللو

 -نمط التعمـ :عمى المعمـ أف يعمؿ عمى تنويع األنشطة التي

معارؼ ومعمومات داخؿ الفصؿ وخارجو [.[31

يقدميا لطالبو فيعمؿ عمى التدرب عمى استخداـ أنشطة جديدة

 -6النشاط المسرحي:

في صفو مف خالؿ تبادؿ الزيارات الصفية مع زمالئو أو
الدورات التدريبية.

إف النشاط المسرحي الالصفي خطة مدروسة ،ووسيمة إثراء
لممنيج ،وبرنامج تنظِّمو المؤسسات التربوية والنفسية صاحبة

 -أف يسمح النشاط لممتعمـ بالعمؿ وبذؿ الجيد الذاتي خالؿ

الشأف ،بحيث يتكامؿ مع البرنامج التربوي العاـ ،مما يؤدي إلى

النشاط ،مما ينمي لديو االتجاىات المرغوبة واإليجابية ،كما

نمو المتعمـ في جوانب نموه النفسي والتربوي واالجتماعي

يكشؼ عف المواىب والقدرات الخاصة مف خالؿ الممارسة

جميعيا ،مما ينجـ عنو شخصية متوافقة قادرة عمى اإلنتاج،

والعمؿ ،ويشجع عمى التنافس مع اآلخريف ،بؿ مع الذات ألجؿ

وىذا ينسجـ مع متطمبات المجتمعات المزدىرة التي تعتمد في

التفوؽ وتأكيد الذات.

تطورىا عمى استثمار مواردىا الطبيعية وامكاناتيا البشرية بقصد

 -الحداثة والتنوع :إف استخداـ أنشطة تتوفر فييا نوع مف

النمو والتقدـ ،وتحقيؽ رغد العيش ،واإلفادة مف الطاقات

الحداثة يؤدي إلى زيادة دافعية الطالب لمتعمـ والى تزويدىـ

اإلنسانية جميعيا ويعتبر النشاط المسرحي بالمدارس مف أبرز

بميارات جديدة ،ويساعد المعمـ عمى مراعاة الفػ ػروؽ الفردي ػ ػة بيف
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المتعمميف والوصوؿ بيـ إلى ميارات التفكير العميا.

واألدوات واإلمكانات المادية التي تحتاجيا برامج األنشطة غير

 -أف األنشطة المدرسية ىي مصنع اإلبداعات لممتعمميف ،فيي

الصفية.

وسيمة كشؼ الطاقات اإلبداعية لدى المتعمميف وتنميتيا وزيادة

 -دراسة وليد الخراشي ]1[ ،سعت ىذه الدراسة إلى محاولة

فاعميتيا [.[11

الكشؼ والتعرؼ عمى األنشطة الطالبية وأىميتيا في إكساب

معايير تنظيـ األنشطة:

وتنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب الجامعة ومدى تأثير

 -االستم اررية :أف تصمـ األنشطة بحيث تجعؿ الطالب

ىذه األنشطة والبرامج المختمفة في شخصية الطالب الجامعي،

يكرروف مزاولة ىذه الميارات مف خالؿ األنشطة واالسئمة

وقد توصمت الدراسة إلى ضرورة االىتماـ بمحتوى البرامج

وتجعميـ يستمروف في المرور باألنشطة واالسئمة نفسيا عمى

واألنشطة المقدمة لمطالب والتي تحقؽ وتشبع الرغبات

مستويات دراسية متعددة مف أجؿ تثبيت الميارات المطموبة.

والحاجات ليـ واالىتماـ بتوعية الطالب عمى عممية التعاوف

كميا فقط بؿ
 -التدرج :ويفيد استمرار النشاط التعميمي ليس ً

والمشاركة وتدريبو عمى القياـ باإلعماؿ القيادية واإلشرافية
الميمة.

نوعيا وكيفياً ،حتى ينتيي بدرجة عالية مف التركيب وتعدد
ً

 -دراسة عزيزة عبد الرحمف ]36[ ،ىدفت ىذه الدراسة إلى

المتطمبات أي التدرج في النشاط مف البسيط إلى الصعب.

 -التكامؿ :ربط األنشطة التعميمية واالسئمة التعميمية في المواد

التعرؼ عمى الوضع القائـ لألنشطة الطالبية بفرع الطالبات

الدراسية المختمفة كما يتـ التركيز العممي عمى ربط أنشطة المواد

بجامعة أـ القرى وأىدافو وأسموب التخطيط لممارسة تمؾ

الدراسية ببعضيا البعض [.[34

األنشطة وتحديد نقاط القوة والضعؼ في البرامج المنفذة

الدراسات السابقة:

والتوصؿ لتصور مقترح لتفعيؿ األنشطة الطالبية بالكمية وقد

 -دراسة الحارثي [ ]35ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية

توصمت الدراسة إلى عزوؼ معظـ الطالبات عف االشتراؾ في

األنشطة غير الصفية في المدارس الثانوية المطورة وعمى

األنشطة الطالبية وعدـ توافر العدد الكافي مف مشرفات األنشطة

مجاالت األنشطة التي تمارس فييا ،وكذلؾ الوقوؼ عمى

المتخصصات.

المعوقات التي تحوؿ دوف ممارسة األنشطة غير الصفية في

 -دراسة منى يونس ،زىرية ابراىيـ [ ]37سعت الدراسة الى

ىذه المدارس ومحاولة تقديـ الحموؿ واالقتراحات ليذه العقبات،

االجابة عف ما مفيوـ األنشطة غير الصفية لدى طالبات كميات

وقد استخدـ الباحث االستبانة كأداة ليذه الدراسة وتكونت عينة

التربية في الجامعات االردنية وقد اجريت الدراسة عمى طمبة

الدراسة مف ( )236معمماً و( )11مشرفاً تربوياً و( )12مدي اًر

اربع جامعات اردنية واستخدمت الباحثتاف استبانة مكونة مف

جميعيـ في مدينة الطائؼ .وكشفت الدراسة عف العديد مف

ثالثة أقساـ مفيوـ األنشطة غير الصفية وأسباب االقباؿ عمييا

النتائج في ىذا المجاؿ مف أىميا أف ىناؾ ارتباطاً وثيقاً بيف

وأسباب العزوؼ عنيا ،وبمغ عدد أفراد عينة البحث  250طالباً

األنشطة غير الصفية والمواد الدراسية وكذلؾ أوضحت الدراسة

وطالبة ،وتوصمت الدراسة إلى صورة واضحة لمفيوـ األنشطة

أف عدد مف المعمميف في الثانوي المطور لـ يتمقوا إعداداً تربوياً

الالصفية وكانت أسباب اإلقباؿ عالية وكذلؾ أسباب العزوؼ

كما أوضحت كذلؾ أف الحاصميف عمى دورات تدريبية أكثر

واإلناث تفوقف عمى الذكور في كؿ مف أسباب اإلقباؿ والعزوؼ.

اىتماماً مف غيرىـ باألنشطة غير الصفية كما أوضحت الدراسة

 -دراسة الغامدي ]18[ ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة

أف ىناؾ بعض العقبات التي تحوؿ دوف تنفيذ مجاالت

تنفيذ برامج جماعة النشاط العممي الالصفي مف وجية نظر

وبرامج األنشطة غير الصفية في الثانوي المطور ،ومف ذلؾ قم ػ ػة

مشرفي جماعة النشاط العممي ،وقد أوصت الدراسة بتشجيع
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الطالب معنويا وماديا لتفعيؿ برامج جماعة النشاط العممي

تميز الطالب المشاركيف في األنشطة المدرسية بالقدرة عمى

وضرورة عقد دورات تدريبية لممعمميف ومشرفي النشاط العممي

تحقيؽ النجاح واإلنجاز األكاديمي ،باإلضافة إلى تجاوبيـ مع

لبياف أىمية وأىداؼ وطرؽ تنفيذ.

زمالئيـ وأساتذتيـ ،وتمتعيـ بروح القيادة والتفاعؿ االجتماعي

 -دراسة محمود الرنتيسي ]38[ ،سعت ىذه الدراسة إلى تقويـ

السوي والمثابرة والجدية ،كما أنيـ يميموف إلى اإلبداع والمشاركة

مستوى أداء الطالب المعمـ لألنشطة الصفية وعالقتيا ببعض

الفعَّالة ولدييـ االستعداد لخوض تجارب جديدة بثقة.

المتغيرات كالمعدؿ التراكمي والجنس والتخصص ،وقد توصمت

 -وأشارت نتائج الدراسة التي قاـ بيا جولف [ ]41إلى أف

الدراسة إلى ارتفاع مستوى أداء الطمبة المعمميف لألنشطة

الطالب الذيف يشاركوف في األنشطة المدرسية يزداد عندىـ

الصفية بشكؿ عاـ وأف ىناؾ ارتباط ضعيؼ بيف أداء الطالب

احتراميـ لذواتيـ وثقتيـ بأنفسيـ.

المعمـ لألنشطة الصفية ومعدلو التراكمي.

 -أما دراسة  [7] HURME, JARVELAفقد أكدت عمى

 -دراسة زياد الجرجاوي ]39[ ،ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف

أىمية األنشطة الطالبية والتي يتـ تشكيميا عمى شكؿ مجموعات

واقع إدارة األنشطة الطالبية في مدارس التعميـ األساسي

تقوـ باألنشطة التعاونية في حؿ المشكالت مثؿ االنطوائية

الحكومية ،وأظيرت نتائج الدراسة أف حالة إدارة األنشطة

والخجؿ وغيرىا مف المشكالت النفسية.

الطالبية في مدارس التعميـ األساسية الحكومية تحتاج إلى مزيد

كما وأكدت دراسة  [9] Romanov. k,عمى أف بيئات

مف التفعيؿ وتبني خططاً تنفيذية لمساعدة مشرفي األنشطة

األنشطة الواقعية واالفتراضية تقوـ بدور فعاؿ وأساسي في دعـ

الطالبية عمى إدارتيا بشكؿ فعاؿ وبشكؿ صحيح.

وتنمية بيئة التعمـ االفتراضي والتعميـ الصفي وليا آثار إيجابية

 -دراسة مجدى أحمد ]4[ ،أشارت ىذه الدراسة إلى التعرؼ

في تنمية شخصية ومواىب الطالب وتزيد األنشطة مف دافعيتيـ

عمى أىـ األنشطة الصفية التي تمارس بالحمقة الثانية مف التعميـ

والتحصيؿ والتعمـ الذاتي.

األساسي بمحافظة سيناء ،وتوصمت الدراسة إلى وجود بعض

التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

المعوقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ األنشطة الصفية ألىدافيا

اشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التأكيد

منيا :قمة الوقت المحدد لممارسو األنشطة وعدـ تخصيص وقت

عمى أىمية األنشطة الطالبية (األنشطة الصفية واألنشطة

بالجدوؿ الدراسي لممارسة األنشطة وقمة االمكانات المالية.

الالصفية) لدورىا في زيادة دافعية الطالب وتوسيع خبراتيـ في

 -دراسة بسمة محمد الطيار ]5[ ،ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر

مجاالت عديدة لبناء شخصياتيـ وتنميتيا والقدرة عمى تحقيؽ

برنامج قائـ عمى األنشطة الصفية التعاونية في مقرر الجغرافيا

النجاح واإلنجاز األكاديمي ،وكذلؾ التعرؼ عمى المعوقات التي

لمصؼ األوؿ المتوسط عمى تحصيؿ الطالبات ومعرفة

تقؼ دوف ممارسة األنشطة الطالبية كما استفادت الباحثة مف

اتجاىاتيف نحوه ،وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة استمتاع

الدراسات السابقة في بناء أدوات الدراسة الحالية.

الطالبات في األنشطة التعاونية بدرجة كبيرة ،وكذلؾ كاف أثر

 .4الطريقة واالجراءات

األنشطة قوًيا في إيجاد الدافعية لممذكرة وأثرىا في تبسيط فيـ

أ .منهجية الدراسة

المعمومات ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتفعيؿ النشاط

اعتمد ىذا البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي نظ اًر ألف

الصفي وزيادة الوقت المخصص لمحصة الدراسية لمتغمب عمى

ىدؼ ىذا البحث ىو التعرؼ عمى واقع تطبيؽ األنشطة

مشكمة الوقت إلنجاز األنشطة بدرجة أكبر.

التعميمية (الصفية والالصفية) مف وجية نظر كؿ مف عضوات

 -دراسة  [40] Brighouse and Woodsأشارت النتائج إلى

ىيئة التدريس طالبات كمية التربية مف – جامعة نجراف.
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ب .مجتمع الدراسة

النيائية وتضمنت المفردات التي اتفؽ ( )%82مف المحكمات

عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية – جامعة نجراف وعددىف

عمى صالحيتيا وأصبحت قابمة لمتطبيؽ.

( )45عضوة.

ثبات األداة:

طالبات كمية جميع التخصصات مما يدرسوف مقرر وسائؿ تقنية

تـ تطبيؽ األداة عمى عينة استطالعية عددىا ( )15طالبة

التعميـ (االقتصاد المنزلي – التربية الخاصة -رياض االطفاؿ)

مف طالبات كمية التربية بالتخصصات المختمفة مما يدرسوف

وعددىف ( )80طالبة.

وسائؿ تقنية التعميـ وذلؾ بيدؼ التحقؽ مف ثبات األداة.
وقد تـ التحقؽ مف ثبات االداة بتطبيقيا عمى العينة

ج .عينة الدراسة

االستطالعية السابقة ( )15طالبة ولمرتيف متتاليتيف بفاصؿ

عينة مف عضوات ىيئة التدريس بكمية التربية – جامعة نجراف
وعددىف ( )20عضوة.

زمني مناسب وىو ( )15يوماً بحيث ال يسمح ىذا الفاصؿ

 -عينة مف طالبات كمية التربية جميع التخصصات مما

الزمني بتذكر اإلجابات التي اختارتيا الطالبة عمى البنود في

يدرسوف مقرر وسائؿ تقنية التعميـ (االقتصاد المنزلي – التربية

المرة األولى ،كما أنو ليس فاصالً طويالً تكتسب الطالبة خاللو

الخاصة -رياض االطفاؿ) وعددىف ( )30طالبة.

خبرات جديدة ،تمعب دو اًر ىاماً في اتجاىاتيا السموكية ،وبتطبيؽ

د .أدوات الدراسة

معامؿ االرتباط كانت النتائج كما يمي :معامؿ االرتباط =

 -عدد ( )4استبيانات لتوضح آراء عضوات ىيئة التدريس

()0888%

والطالبات في واقع تطبيؽ األنشطة التعميمية (الصفية

 .5النتائج

والالصفية) بكمية التربية في جامعة نجراف مف إعداد الباحثتنف.

لإلجابة عمى السؤاؿ االوؿ لمدراسة وىو ما واقع تطبيؽ االنشطة

صدؽ األداة:

التعميمية (الصفية والالصفية) بكمية التربية جامعة نجراف مف
وجية نظر االطراؼ المعنية بيا عضوات ىيئة التدريس

تـ عرض أداة الدراسة عمى مجموعة مف المحكمات
وعددىف ( )11عضوة تـ اختيارىف مف بيف عضوات ىيئة

والطالبات؟

التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية في جامعة

 -ولإلجابة عمى السؤاؿ الثاني لمدراسة ما جوانب القوة والضعؼ

نجراف ،وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة ،وقد أجرت

في تطبيؽ األنشطة التعميمية (الصفية والالصفية) بكمية التربية

الباحثتاف التعديالت التي تـ اقتراحيا مف قبؿ المحكمات بإضافة

جامعة نجراف؟

أو حذؼ بعض العبارات أو تعديميا إلى إف وصمت إلى الصورة
جدول 1

استبيان لمتعرف عمى آراء عضوات هيئة التدريس حول األنشطة الصفية بكمية التربية في جامعة نجران
اوافق

محايد

ال اوافق

المتوسط

النسبة

العبارة

م
1

ترتبط األنشطة الصفية بالمناىج االكاديمية.

20

0

0

3

%100

2

تعد األنشطة الصفية في مواقؼ تعميمية تشبو المواقؼ الحياتية.

19

1

0

2.95

%98

3

تتوافر لدى عضو ىيئة التدريس الخبرة والميارة الالزمة لتنفيذ األنشطة الصفية

19

0

0

2.9

%97

4

تتنوع األنشطة الصفية لتغطى المستويات المعرفية المختمفة.

18

2

0

2.9

%97

5

تكتسب الطالبات قدرات وميارات متعددة عند اشتراكيا في األنشطة الصفية.

18

1

0

2.85

%95

6

تتنوع األنشطة الصفية إلثراء المنيج الدراسي.

18

1

1

2.85

%95

7

تتنوع األنشطة الصفية لمراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.

18

1

1

2.85

%95

8

تقوـ الطالبات بممارسة األنشطة الصفية باستخداـ تقنيات التعميـ المختمفة.

18

1

1

2.85

%95
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9

تؤدى ممارسة األنشطة الصفية إلى التفوؽ الدراسي.

17

2

1

2.8

%93

10

تمبى األنشطة الصفية احتياجات الطالبات وميوليف ورغباتيف.

16

4

0

2.8

%93

11

تشجع األنشطة الصفية عمى اثراء روح التعاوف والعمؿ الجماعي بيف الطالبات

17

2

1

2.8

%93

12

تنمى األنشطة الصفية ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكالت لدى الطالبات.

17

2

1

2.8

%93

13

تسمح األنشطة الصفية بإقامة منتديات لمحوار والنقاش بيف الطالبات.

17

2

1

2.8

%93

14

تعمؿ األنشطة الصفية عمى تنمية ميارات التواصؿ مع االخريف الحوار معيـ.

17

2

1

2.8

%93

15

تنمى األنشطة الصفية ميارات الطالبات في البحث عف المعمومات في المكتبة أو االنترنت أو

17

2

1

2.8

%93

مصادر التعمـ المختمفة.
16

يتضمف كشؼ درجات الطالبات جزء خاص باألنشطة الصفية.

17

1

1

2.75

%92

17

ممارسة األنشطة الصفية تثير الدافعية والتنافس بيف الطالبات.

16

3

1

2.75

%92

18

توفر الكمية كافة احتياجات األنشطة الصفية مف خامات وادوات مختمفة

1

2

18

1.1

%37

19

توفر الكمية معامؿ وورش عمؿ مجيزة خاصة باألنشطة الصفية.

1

1

19

1.05

%35

%88

النسبة العامة لالستجابات

مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )1يتضح أف متوسط النسبة العامة

في مواقؼ تعميمية شبييو بالمواقؼ الحياتية".

تيبا تناز ًليا
الستجابات العينة بمغت ( )%88وبترتيب الفقرات تر ً

 وفى المرتبة االخيرة وبنسبة ( )%35وأقؿ متوسط حسابي( )1.05لرفض العبارة الفقرة " توفر الكمية معامؿ وورش عمؿ

يتبيف لنا:

 -الفقرة التي جاءت بالمرتبة األولى واعمى متوسط حسابي ()3

مجيزة خاصة باألنشطة الصفية.

تمثؿ أعمى نسبة لمموافقة عمى العبارة ىي " ترتبط األنشطة

 -نجد أف الفقرات مف ( )17-1يمثؿ نواحي القوة في تطبيؽ

الصفية بالمناىج األكاديمية " وفي المرتبة الثانية لمموافقة وبنسبة

االنشطة الصفية في كمية التربية جامعة نجراف بينما الفقرات

( )%98ومتوسط حسابي ( )2.95الفقرة "تعد األنشطة الصفية

( )19-18تمثؿ نواحي الضعؼ في تطبيؽ االنشطة الصفية.
جدول 2

استبيان لمتعرف عمى آراء الطالبات حول األنشطة الصفية بكمية التربية في جامعة نجران
النسبة

المتوسط

ال اوافق

محايد

اوافق

العبارات

م
1

يتضمف كشؼ درجات الطالبات جزء خاص باألنشطة الصفية.

%99

2.9

1

1

28

2

تتنوع األنشطة الصفية لتغطى المستويات المعرفية المختمفة.

%99

2.97

0

1

29

3

ترتبط األنشطة الصفية بالمناىج األكاديمية.

%96

2.87

2

0

28

4

تكتسب الطالبات قدرات وميارات متعددة عند اشتراكيا في األنشطة

%94

2.83

2

1

27

الصفية.
5

تتنوع األنشطة الصفية إلثراء المنيج الدراسي.

%94

2.83

2

1

27

6

تنمى األنشطة الصفية ميارات الطالبات في البحث عف المعمومات في

%93

2.8

3

0

27

المكتبة أو االنترنت أو مصادر التعمـ المختمفة.
7

تعد األنشطة الصفية في مواقؼ تعميمية تشبو المواقؼ الحياتية.

%92

2.77

1

5

24

8

تؤدى ممارسة األنشطة الصفية إلى التفوؽ الدراسي.

%92

2.77

3

1

26

9

ممارسة األنشطة الصفية تثير الدافعية والتنافس بيف الطالبات.

%92

2.77

3

1

26

10

تتنوع األنشطة الصفية لمراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف

%91

2.73

3

2

25

11

تسمح األنشطة الصفية بإقامة منتديات لمحوار والنقاش بيف الطالبات.

%91

2.73

3

2

25

12

تمبى األنشطة الصفية احتياجات الطالبات وميوليف ورغباتيف.

%90

2.7

4

1

25

13

تنمى األنشطة الصفية ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكالت لدى

%90

2.7

4

1

25

الطالبات.
14

تتوافر لدى عضو ىيئة التدريس الخبرة والميارة الالزمة لتنفيذ األنشطة

116

%90

2.7

4

1

25

الصفية
15

%90

تشجع األنشطة الصفية عمى اثراء روح التعاوف والعمؿ الجماعي بيف

4

2.7

25

1

الطالبات.
16

تقوـ الطالبات بممارسة األنشطة الصفية باستخداـ تقنيات التعميـ المختمفة

%89

2.67

5

0

25

17

تعمؿ األنشطة الصفية عمى تنمية ميارات التواصؿ مع االخريف الحوار

%88

2.63

5

1

24

معيـ.
18

توفر الكمية كافة احتياجات األنشطة الصفية مف خامات وادوات مختمفة.

%34

1.03

29

1

0

19

توفر الكمية معامؿ وورش عمؿ مجيزة خاصة باألنشطة الصفية.

%34

1.03

29

1

0

.%86.2

النسبة العامة لالستجابة

مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )2يتضح أف متوسط النسبة العامة

األنشطة الصفية لتغطى المستويات المعرفية المختمفة".

تيبا
الستجابات العينة بمغت ( )%86.2وبترتيب الفقرات تر ً

 وفى المرتبة االخيرة وبنسبة ( )%34وأقؿ متوسط حسابي( )1.03لرفض العبارة الفقرة " توفر الكمية معامؿ وورش عمؿ

تناز ًليا يتبيف لنا:

 -الفقرة التي جاءت بالمرتبة األولى واعمى متوسط حسابي

مجيزة خاصة باألنشطة الصفية.

( )2.9تمثؿ أعمى نسبة لمموافقة عمى العبارة ىي " يتضمف

 -نجد أف الفقرات مف ( )17-1يمثؿ نواحي القوة في تطبيؽ

كشؼ درجات الطالبات جزء خاص باألنشطة الصفية" .وفي

االنشطة الصفية في كمية التربية جامعة نجراف بينما الفقرات

المرتبة الثانية لمموافقة بمتوسط حسابي ( )2.97الفقرة " تتنوع

( )19-18تمثؿ نواحي الضعؼ في تطبيؽ االنشطة الصفية.
جدول 3

استبيان لمتعرف عمى اراء الطالبات حول األنشطة الالالصفية بكمية التربية – جامعة نجران
م

العبارات

اوافق

محايد

ال اوافق

المتوسط

النسبة

1

تقوـ الكمية بعمؿ اعالنات لتوعية الطالبات عف أىمية المشاركة في األنشطة الالصفية.

30

.

.

3

%100

2

توجد الية لمكافاة الطالبات عمى المشاركة في األنشطة الالصفية.

30

.

0

3

%100

3

تتضمف برامج األنشطة الالصفية برامج مشتركة بيف الطالبات وعضوات ىيئة التدريس.

29

1

0

2.98

%99

4

يوجد تواصؿ مستمر بيف مشرفات األنشطة الالصفية والطالبات

29

1

.

2.97

%99

5

تشارؾ الطالبات في ادارة األنشطة الالصفية.

29

1

0

2.97

%99

6

تعيف الكمية الخريجات البارزات في النشاط الطالبي لمعمؿ بإدارة األنشطة.

29

1

0

2.97

%99

7

توفر الكمية الميزانية المناسبة لمقياـ باألنشطة الالصفية.

28

2

0

2.93

% 98

8

تشجع األنشطة الالصفية الطالبات عمى المشاركة المجتمعية.

29

.

1

2.93

% 98

9

تختار الطالبات األنشطة الالصفية التي ترغب في االشتراؾ فييا.

28

2

0

2.93

%98

10

تعد مشرفة األنشطة الالصفية خطط سنوية لتطوير النشاط الالصفي.

29

11

تقوـ الكمية بصفة دورية بتغيير رؤساء لجاف األنشطة الالصفية لتجديد االفكار

28

.

1

2.93

% 98

.

2.93

%98

2

واألنشطة.
12

تتضمف وثيقة التخرج اىـ مشاركات الطالبات في األنشطة الالصفية

27

3

.

2.9

% 97

13

تشجع األنشطة الالصفية الطالبات عمى التفوؽ الدراسي.

28

0

2

2.9

% 96

14

تشجع األنشطة الالصفية الطالبات عمى ثقؿ قدراتيف ومياراتيف.

27

1

2

2.8

%94

15

تراعى ادارة الكمية النصاب التدريسي لعضو ىيئة التدريس عند قيامو باإلشراؼ عمى

25

5

0

2.8

%94

األنشطة الالصفية.
16

تقوـ الكمية بالتخطيط المبكر وتحديد األىداؼ التربوية بمختمؼ األنشطة الالصفية.

25

1

4

2.7

%90

17

تقوـ الكمية بعمؿ معارض مختمفة لعرض األنشطة الالصفية الخاصة بالطالبات.

24

2

4

2.76

%89

18

تتضمف الجداوؿ الدراسية وقت يسمح بمشاركة الطالبات في األنشطة الالصفية.

0

2

28

1.1

%36

19

تشكؿ الكمية لجنة استشارية مف الطالبات لوضع المقترحات الخاصة باألنشطة

0

2

28

1.1

%36
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3

الالصفية.
20

تقوـ الكمية بإدراج األنشطة الالصفية ضمف الجداوؿ الدراسية الخاصة بالطالبات.

0

22

28

1.1

%36

21

توفر الكمية االماكف المناسبة لممارسة األنشطة الالصفية.

0

2

28

1.1

%36

22

تتضمف الصفحة الرئيسية لموقع الكمية روابط خاصة باألنشطة الالصفية

0

1

29

1

%34
%83

النسبة العامة لالستجابة

مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )3يتضح أف متوسط النسبة العامة

الفقرة "توجد الية لمكافاة الطالبات عمى المشاركة في األنشطة

تيبا تناز ًليا
الستجابات العينة بمغت ( )%83وبترتيب الفقرات تر ً

الالصفية".
 -وفى المرتبة االخيرة وبنسبة ( )%34وأقؿ متوسط حسابي

يتبيف لنا:

 -الفقرة التي جاءت بالمرتبة األولى واعمى متوسط حسابي ()3

( )1لرفض العبارة الفقرة" تتضمف الصفحة الرئيسية لموقع الكمية

تمثؿ أعمى نسبة لمموافقة عمى العبارة ىي " تقوـ الكمية بعمؿ

روابط خاصة باألنشطة الالصفية.

اعالنات لتوعية الطالبات عف أىمية المشاركة في األنشطة

 -نجد أف الفقرات مف ( )17-1يمثؿ نواحي القوة في تطبيؽ

الالصفية ".وفي المرتبة الثانية لمموافقة بمتوسط حسابي ()3

االنشطة الالصفية في كمية التربية جامعة نجراف بينما الفقرات
( )22-18تمثؿ نواحي الضعؼ في تطبيؽ االنشطة الصفية.

جدول 4

استبيان لمتعرف عمى اراء عضوات هيئة التدريس حول األنشطة الالصفية بكمية التربية – جامعة نجران
اوافق

محايد

ال اوافق

المتوسط

النسبة

العبارة

م
1

تشجع األنشطة الالصفية الطالبات عمى التفوؽ الدراسي

20

0

0

3

%100

2

تقوـ الكمية بعمؿ اعالنات لتوعية الطالبات عف أىمية المشاركة في األنشطة الالصفية.

20

0

0

3

%100

3

تعيف الكمية الخريجات البارزات في النشاط الطالبي لمعمؿ بإدارة األنشطة.

20

0

0

3

%100

4

توفر الكمية الميزانية المناسبة لمقياـ باألنشطة الالصفية.

20

0

0

3

%100

5

توجد الية لمكافاة الطالبات عمى المشاركة في األنشطة اال صفية

19

1

0

2.95

%98

6

تقوـ الكمية بصفة دورية بتغيير رؤساء لجاف األنشطة الالصفية لتجديد االفكار واألنشطة

19

1

0

2.95

%98

7

تختار الطالبات األنشطة الالصفية التي ترغب في االشتراؾ فييا.

19

1

0

2.95

%98

8

يوجد تواصؿ مستمر بيف مشرفات األنشطة الالصفية والطالبات.

19

1

0

2.95

%98

9

تقوـ الكمية بالتخطيط المبكر وتحديد األىداؼ التربوية بمختمؼ األنشطة الالصفية.

19

0

1

2.9

%97

10

تتضمف وثيقة التخرج اىـ مشاركات الطالبات في األنشطة الالصفية.

18

2

0

2.9

%97

11

تعد مشرفة األنشطة الالصفية خطط سنوية لتطوير النشاط الالصفية.

18

1

1

2.85

%95

12

تتضمف برامج األنشطة الالصفية برامج مشتركة بيف الطالبات وعضوات ىيئة التدريس

18

0

2

2.8

% 93

13

تشجع األنشطة الالصفية الطالبات عمى ثقؿ قدراتيف ومياراتيف

18

0

2

2.8

%93

14

تشارؾ الطالبات في ادارة األنشطة اال صفية

17

2

1

2.8

%93

15

تشجع األنشطة الالصفية الطالبات عمى المشاركة المجتمعية

18

0

2

2.8

%93

16

تقوـ الكمية بعمؿ معارض مختمفة لعرض األنشطة الالصفية الخاصة بالطالبات.

18

0

2

2.8

%93

17

تراعى ادارة الكمية النصاب التدريسي لعضو ىيئة التدريس عند قيامو باإلشراؼ عمى

0

3

17

1.15

% 38

األنشطة الالصفية.
18

تتضمف الجداوؿ الدراسية وقت يسمح بمشاركة الطالبات في األنشطة اال صفية.

0

2

18

1.1

%37

19

تشكؿ الكمية لجنة استشارية مف الطالبات لوضع المقترحات الخاصة باألنشطة الالصفية.

0

2

18

1.1

%37

20

تقوـ الكمية بإدراج األنشطة الالصفية ضمف الجداوؿ الدراسية الخاصة بالطالبات.

0

2

18

1.1

%37

21

توفر الكمية االماكف المناسبة لممارسة األنشطة الالصفية.

0

2

18

1.1

%37

22

تتضمف الصفحة الرئيسية لموقع الكمية روابط خاصة باألنشطة الالصفية.

0

1

19

1.05

%35

%80.04

النسبة العامة لالستجابات
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مف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )4يتضح أف متوسط النسبة العامة

 -ضرورة تشكيؿ لجنة مشتركة مف الطالبات وعضوات ىيئة

تيبا
الستجابات العينة بمغت ( )%80.04وبترتيب الفقرات تر ً

التدريس إلعداد قائمة باحتياجاتيف مف األنشطة الصفية
والالصفية المختمفة.

تناز ًليا يتبيف لنا:

 -الفقرة التي جاءت بالمرتبة األولى واعمى متوسط حسابي ()3

 -ضرورة العمؿ عمى تقديـ األنشطة الصفية والالصفية

تمثؿ أعمى نسبة لمموافقة عمى العبارة ىي "تشجع األنشطة

باستخداـ تقنيات التعميـ المختمفة.

الالصفية الطالبات عمى التفوؽ الدراسي" .وفي المرتبة الثانية

 -ضرورة نشر ثقافة المشاركة اإليجابية في األنشطة الصفية

لمموافقة بمتوسط حسابي ( )3الفقرة " تقوـ الكمية بعمؿ اعالنات

والالصفية بيف طالبات التعميـ الجامعي.

لتوعية الطالبات عف أىمية المشاركة في األنشطة الالصفية".

دراسات مقترحة:

 -وفى المرتبة االخيرة وبنسبة ( )%35وأقؿ متوسط حسابي

 -دور األنشطة الصفية والالصفية في تنمية اإلبداع والتفكير

( )1.05لرفض العبارة الفقرة " تتضمف الصفحة الرئيسية لموقع

الناقد لطالبات التعميـ الجامعي.

الكمية روابط خاصة باألنشطة الالصفية

 -المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ األنشطة الصفية والالصفية

 -نجد أف الفقرات مف ( )16-1يمثؿ نواحي القوة في تطبيؽ

في الكميات المختمفة وكيفية عالجيا.

االنشطة الالصفية في كمية التربية جامعة نجراف بينما الفقرات

 -دور األنشطة الصفية والالصفية في ضوء تطبيؽ الجودة

( )22-17تمثؿ نواحي الضعؼ في تطبيؽ االنشطة الصفية.

الشاممة.
 -فاعمية استخداـ تقنيات التعميـ المختمفة في تصميـ األنشطة

 .6التوصيات

 -انشاء مراكز لألنشطة الصفية الالصفية داخؿ كمية التربية

الصفية والالصفية في التعميـ الجامعي وذلؾ في ضوء تطبيؽ

يتوافر فييا متخصصيف في ىذه األنشطة.

الجودة الشاممة.

 -توفير اإلمكانيات المادية مف ميزانية وأدوات ومراكز خاصة

المراجع

لممارسة األنشطة بصورىا المختمفة.

أ .المراجع العربية

 -عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتدريبيـ عمى

] [1الخراشي ،وليد ( :)2004دور األنشطة الطالبية في تنمية

األنشطة الصفية والالصفية.

المسؤولية االجتماعية دراسة ميدانية عمى عينة مختارة مف

 -إعداد دليؿ لألنشطة يوضح أىمية كؿ نشاط وكيفية ممارستو

طالب جامعة الممؾ سعود ،رسالة ماجستير غير منشورة،

ومف ىو المسئوؿ عف برنامج النشاط.

كمية اآلداب ،جامعة الممؾ سعود.

 -إدراج األنشطة الصفية والالصفية في الموقع اإللكتروني

] [2السعيد ،غزيؿ عبداهلل ،العمري ،عائشة محمد (:)2010

لمكمية لكي تستطيع الطالبات التعرؼ عمى األنشطة ومواعيدىا

تقويـ واقع التعميـ ،بحث مقدـ لندوة التعميـ العالي لمفتاة

وخاصة الطالبات الجدد.

"األبعاد والتطمعات" ،المنعقدة في جامعة طيبة ،الفترة مف

 -اإلعالف المستمر والواضح عف مختمؼ األنشطة الصفية

 1431/1/20-18الموافؽ 2010/1/6-4ـ .األنشطة

والالصفية.

الطالبية وتطويرىا باستخداـ وسائؿ وتقنيات.

 يجب أف تتضمف الجداوؿ الدراسية الخاصة بالطالبات مواعيدوأماكف ممارسة األنشطة الصفية والالصفية.
 يجب أف تراعي إدارة الكمية النصاب التدريسي لعضو ىيئةالتدريس عند قيامو باإلشراؼ عمى األنشطة الصفية والالصفية.
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] [3العمري ،خالد ( :)2009مدى استخداـ الصفوؼ الثالثة

] [12شمبي ،ىناء عبد الغفار ( :)2010برنامج مقترح في

األولى لألنشطة الالصفية والعوامؿ المؤثرة في تنفيذىا،

الدراسات االجتماعية قائـ عمى األنشطة الصفية والالصفية

مجم ػة اتح ػاد الجامع ػات العربي ػة لمتربي ػة وعم ػـ الن ػفس،

لتنمية الذكاء الوجداني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية،

المجم ػد السابع ،العدد االوؿ ،ص .152 -118

رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف
شمس.

] [4إبراىيـ ،مجدي أحمد ( :)2011دراسة ميدانية لألنشطة
المدرسية الالصفية وعالقتيا ببعض القيـ االجتماعية

] [13العمايرة ،محمد ( :)2002المشكالت الصفية السموكية،

بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بسيناء ،رسالة ماجستير

التعميمية،

مظاىرىا،

غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة قناة السويس.

عالجيا .دار المسيرة لمنشر ،عماف :االردف  ،ط.2

األكاديمية

مظاىرىا،

أسبابيا،

] [5الطيار ،بسمة محمد ( :)2011أثر برنامج قائـ عمى

] [14العيساوي ،ميسوف عمواف ( :)2008واقع مديرية األنشطة

األنشطة الصفية في مقرر الجغرافيا عمى تحصيؿ طالبات

الطالبية في جامعات الفرات األوسط مف وجية نظر

الصؼ األوؿ المتوسط واتجاىاتيف نحو البرنامج ،مجمة

الكادر الفني والتدريسييف والطمبة ،مجمة عموـ التربية

العموـ االنسانية واالجتماعية ،العدد الحادي والعشروف،

الرياضية ،العدد التاسع ،المجمد األوؿ ،ص - 330

شواؿ ،ص .194 - 109

.350
] [15صالح ،إدريس سمطاف ( :)2010فاعمية برنامج مقترح

] [6الخطيب ،محمد ابراىيـ ،المقصقص ،محمد ابراىيـ
( :)2012تقويـ واقع االنشطة الطالبية التعميمية (الصفية

قائـ عمى األنشطة الالصفية في الجغرافيا في تنمية العقمية

والالصفية) المصاحبة لمقررات المغة العربية في كمية

الكونية واالتجاه نحو التنوع الثقافي لدى تالميذ الصؼ

التربية  /جامعة االسراء ،مجمة جامعة القدس المفتوحة

الثالث اإلعدادي ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ

لالبحاث والدراسات ،العدد  ،26المجمد ( ،)2ص 281

التدريس ،الجزء األوؿ ،يونيو .العدد  ،159ص – 145

.314 -

.182

] [10الياشمية ،ىند عبد اهلل ( :)2009كيفيو بناء المعمـ

] [16عموى ،عادؿ عبد المجيد وآخروف ( :)2009دور معممات

األنشطة الصفية تطبيقات ،مجمة التطوير العربي ،عماف،

وموجيات المرحمة االبتدائية في كشؼ التمميذات

العدد الخمسوف ،سبتمبر.51 - 49 ،

الموىوبات مف خالؿ األنشطة الالصفية واىـ الصعوبات
التي تواجييف في عدف ،كمية التربية ،المجمة العممية،

] [11عرفة ،خضر حسني ( :)2010دور مديري المدارس

المجمد  ،25العدد الثاني ،يوليو ،ص .110 – 70

االعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغمب عمى معيقات

] [18الغامدي ،حامد ( :)2008تنفيذ برامج جماعة النشاط
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ABSTRACT_ The present study aimed to evaluate the educational activities (classroom and extracurricular) from the perspective of each of the members of faculty and students at the Faculty of
Education at the University of Najran, was a sample of students in the Faculty of Education
choose their number (30) students from all the different disciplines, who studying learning
educational technology and a sample of faculty members Faculty of Education and their number
(20) member. Four questionnaires prepared by the researchers and the application of
questionnaires on the sample of students and members to solicit their opinions about the
educational activities of classroom and extra-curricular preparation is the most important
recommendations of the study hold training sessions for faculty members to be trained in
classroom activities and extra-curricular and curricular activities and extra-curricular using
different teaching techniques and prepare a guide to activities illustrates the importance of each
activity and how to exercise and who is responsible for the activity program..
KEYWORDS: classroom activity, extracurricular activity.
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