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 دور النشاط المدرسي في ترقية وسائل وأساليب االتصال لطالب المرحمة الثانويةدراسة تحميمية ل
 أستاذ مشارؾ.*: عبدالصادؽ عبدالعزيز جادهللا ػ د
 أستاذ مشارؾ.*ػ حمي األميف الصادؽ األصـ د:  

 د: فاطمة دمحم مصطفي الكنيف ػ أستاذ مساعد.*                         
 الدراسة: مستخمص 

عمى إستخداـ وسائل ثانوية الب المرحمة الفى تدريب ط المدرسي مدى إسياـ برنامج النشاطتعرؼ  دراسةال هىذ يدؼستت 
فعاؿ ، نحو سموكيات اإلتصاؿ التربوى الالطالب مدى إسيامو فى توعيةالتعرؼ عمى  ، و ؿ فى المواقف التعميمّيةوأساليب اإلتصا

 المدرسي.برنامج النشاط نحو ممارسة كذلؾ تعرؼ إتجاىات معممى ومديري مدارس المرحمة الثانوية كموجييف مقيميف
معممي ومديري مدارس المرحمة الثانوية تكونت عينة الدراسة مف حيث  المنيج الوصفى التحميمى ، دراسةمعدو الختار ا

 معدو الدراسةإستخدـ كما .لجمع البيانات واتكأد والمقابمة واعتمد اإلستبانة، والية النيل األبيض.محمية الدويـكموجييف مقيمينب
وتوضيح إذا ما كاف ىناؾ  ، الدراسة ق أو عدـ توافق إستجابات أفرادعينةإلثبات مدى تواف(One Way Anovaطريقة التبايف)

باإلضافة إلى النسبة فروقات ذات داللة إحصائية عمى إتجاىات معممى ومديري مدارس المرحمة الثانوية كموجييف مقيميف ، 
 .SPSSوتمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج ،  المئوّية

كما .إيجابّية تجاه برنامج النشاط معممي ومديري المرحمة الثانويةأف آراء  :النتائج مف أىميا بعضإلى  معدو الدراسةتوصل 
االتجاىات ساب الفرد سمسمة طويمة منمجاؿ تربوي يتحقق عف طريقو إك النشاطأن عميتفق أفراد العينةا

ي مدارس المرحمة الثانوية كموجييف معممى ومدير ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية بيف وكذلؾ  والميارات والمعمومات.
 .المدرسي فى إتجاىاتيـ نحو برنامج النشاط مقيميف

اإلىتماـ بتوفير اإلمكانات الالزمة ، و  بمدارس المرحمة الثانويةلبرنامج النشاط  االستراتيجيوصت الدراسة بضرورة التخطيط أ
 .ومعدات مختمفة مف أبنية وتجييزات وأدواتلممارسة األنشطة ال

 

 إدارة البحوث. لمركز القومي لممناىج والبحث التربوي ا ، 

 .جامعة بخت الرضا ، أميف الشؤوف العممية 

  إدارة البحوث.المركز القومي لممناىج والبحث التربوي . 
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 قدمة م
كساب الميارات الح ياتية ألبناء النشاط المدرسي تجربة راسخة في أطر ومناىج التربية والتعميـ، ليا كسبيا في مجاؿ القيـ وا 

متناولة بالبحث والتحميل مسيرة  الدراسة والتقويـ جاءتالسوداف الذيف يمروف بسني الدراسة.ولما كانت ىذه التجربة تستحق 
ٍ  ضمف منظومة التربية والتعميـ، متناولة لممفاىيـ التربوية التي أسس عمييا،وأىمية النشاط  النشاط التربوي المدرسي تاريخيًا

كامل مع المقررات الدراسية في إطار مناىج التربية والتعميـ في تحقيق مقاصد العممية التعميمية ممثمًة في بناء كعامل رئيس يت
عمى ثوابت عممية أكدتيا األبحاث التربوية، وعززتيا فمسفة وسياسات التربية السودانية،  وقد ارتكزت الدراسةالشخصية لمطالب.

، ودوره في تعميق وتعزيز السموكيات التي التي أعمت مف شأف النشاط الطالبي والمراسيـ وأطرت ليا قيادة الدولة عبر القرارات
لى يومنا موحات اإلنساف منذ بدء الخميقة و تمثل طتساعد عمى استكماؿ بناء األمة السودانية وترسيخ ىويتيا وترقية وجدانيا.  ا 

كاؿ التغير والتطور التي يحققيا باستمرار استجابة عممية ليذه ىذا القوة الذاتية التي تدفعو لموصوؿ إلى األفضل، وقد كانت أش
الطموحات. وقد شممت ىذه التطمعات الحياة ككل وأّثرت عمييا في جميع ميادينيا وذلؾ ألنيا متكاممة متفاعمة تيدؼ إلى رفاىية 

 .رتفاع مستوى معيشتوا  اإلنساف و 
عف صيغة مناسبة لما يجب أف تكوف عميو  دراسة البحثيةوتنشط لم بدأت عزيمة المخططيف لمتعميـ تشتد، وأخذت ىمميـ تقوى  

و  ىذه العممية التربوية التعميمية. تربية قواميا اإلبداع الذي يتناوؿ جوانب التربية وأنواعيا، وتعيد النظر في طرائقيا ومحتواىا
طارىا، بحيث تنبت روح اإلبداع واالبتكار في كل أساليبيا، بل حتى في بنيتيا و  مقـو مف مقومات العمل التربوي عمى نحو ا 

مترابط . فكانت االتجاىات الحديثة في الفكر التربوي التي تعتبر أف المنيج الدراسي يتضمف كافة الخبرات التعميمية سواء مّر 
المقرر وىو الطالب الكتاب االختيار والتخطيط والتنفيذ. فيو بيا المتعمـ داخل جدراف قاعة الدراسة أو خارجيا، متحماًل مسئوليات 

. وأي إخفاؽ في واحد مف ذلؾ يبقي المنيج عاجزًا ويمضي في طريقو كمف يمشي عمى ساؽ وىو المعمـ وىو البيئة المدرسية
 (8)واحدة أو كمف يزحف عمى ساعديو.

 :دراسةمشكمة ال
باطو بالمنيج المنظـ عماًل ثانويًا برنامج النشاط بوضعو الحالي عمل خارج المنيج ، إضافي بالنسبة إليو ؛ وقد أدى عدـ ارت 

عتباره عماًل إالذيف يقوموف بيذا النشاط ب عمموف اآلخر أال يشتركوا فيو. والمشتراؾ فيو، ولبعضيـ يجوز لبعض الطالب اإل
فاقدًا  لذلؾ أصبح ىذا النشاط خاليًا مف التجديد واالبتكار، إضافيًا يشعروف بثقل وطأتو عمييـ ، لذلؾ يؤدونو كارىيف.ونتيجةً 

لقيمتو التربوية ، فيو جسـ بال روح. وكاف النفصاؿ النشاط عف المنيج أثر كبير في إىماؿ إعداد المعمميف فنيًا ، فأخذوا 
بي اللبرنامج النشاط الط ـمعايشتي.لذا يرىمعدو الدراسة مف خالؿ لدييـ الكفاءات الالزمة ألدائويمارسونو مف غير أف تتوافر 

لجوانب السموكية بما يعانيو ىذا البرنامج مف إىماؿ مما خمق اىتزازًا ممحوظًا في ا واحسميى البرنامج جعمتيعم يفكمشرف ـوتجربتي
 ة لعدـ توفر الكفاية الفنيةعدـ رغبة المعمميف في أدائو بصورة جدية، باإلضافالمرحمة الثانوية ، باإلضافة ل البطوالمعرفية لدى 

 الالزمة.
 -:إلى دراسةىذه ال رمىت:دراسةأىداف ال

عمى استخداـ وسائل وأساليب االتصاؿ في  الثانوية الب المرحمةلنشاط في تدريب طمدى إسياـ برنامج ا تعرؼ .1
 المواقف التعميمية المختمفة.

 .سميـنحو سموكيات االتصاؿ التربوي ال الثانوية البالمرحمةلنشاط في توعية طمدى إسياـ برنامج ا تعرؼ .2

 .الثانوية لطالب المرحمة نشاط في تجويد طرؽ األداء المغوي مدى إسياـ برنامج ال تعرؼ .3
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 ه.نحو ممارسة النشاط والطرؽ المتبعة لتنفيذ الثانوية معممى ومديري المرحمةاتجاىات تعرؼ  .4

 :دراسةأىمية ال
ممنيج يتمثل في تنبثق مف دور المنيج في بموغ األىداؼ التربوية ، ولما كاف المفيوـ الحديث ل التى أىمية ىذه الدراسةتأتي 

إيجابي في  دعيـدراسة أو خارجيا بغرض إحداث تكاف ذلؾ داخل حجرات ال كل الخبرات التي تقدميا المؤسسات التربوية سواءً 
 -:تحقيق ما يمي السموؾ، وذلؾ مف أجل

غايات التربية  أىداؼحسب الموقف.تحقيق  عمى مفة وتطبيقيااالستفادة مف الخبرات العممية والنظرية لمتربية في العصور المخت
التي يبرزىا برنامج النشاط.تطوير قدرات الطالب وتنمية ممكاتو وا عداده لتحمل دوره المنوط بو تجاه المجتمع.إظيار  السودانية

وتنمية طاقات الطالب اإلبداعية في مجاالت األنشطة المختمفة وتطويرىا ليستفاد منيا في ملء أوقات الفراغ وربما مينيًا 
والقدرة  ذوؽ الطالب الجمالي والخيالي واألدبي والعممي. .إزالة االتجاىات الخاطئة نحو دراسة وممارسة النشاط.تنميةمستقبالً 

 عمى االستقراء والنقد.

 أسئمة الدراسة:
االتصاؿ التربوي  وسائل وأساليب نحو سموكيات الثانوية البالمرحمةسياـ برنامج النشاط في توعية طمدى إ ما .1
 ؟.سميـال

 .؟الثانوية لطالب المرحمة مدى إسياـ برنامج النشاط في تجويد طرؽ األداء المغوي  ام .2

 الثانوية طالب المرحمة برنامج النشاط في تدريبما مدى إحاطة معممي ومديري المرحمة الثانوية كموجييف مقيمينب .3
 .؟اؿ في المواقف التعميميةأساليب االتصعمى استخداـ وسائل 

 ت التى تحوؿ دوف ممارسة طالب المرحمة الثانوية لمنشاط المدرسي؟ما المعوقات والمشكال .4

 الثانوية معممي ومديري المدارس كموجييف مقيميف بالمرحمةتوجد فروقات ذات داللة إحصائية بيف ىل  .5
 ؟.اتجاىاتيمنحو برنامج النشاطفي

 :دراسةفروض ال
المواقف التعميمية أساليب االتصاؿ فيوسائل و اـ عمى استخد الثانوية البالمرحمةيسيـ في تدريب ط برنامج النشاط .1

 .بشكل  ضعيف المختمفة

 .بشكل  مرض  نحو سموكيات االتصاؿ التربوي المرحمة الثانويةالبطوتجويد وعيةبرنامج النشاط يسيـ في ت .2

 معوقات ومشكالت تحوؿ دوف ممارسة طالب المرحمة الثانوية لمنشاط المدرسي. توجد .3

في  مرحمة الثانويةمديري المدارس كموجييف مقيميف لممعممي و لة إحصائية بيف توجد فروقات ذات دالىل  .4
 الطالبي. نحو برنامج النشاطاتجاىاتيم
 :دراسةحدود ال

 .دور النشاط المدرسي في ترقية وسائل وأساليب االتصاؿ لطالب المرحمة الثانويةالحدود الموضوعية:دراسة تحميمية ل -

 الدويـ ، والية النيل األبيض. مدينة ة الثانوية بمحميةمدارس المرحمالمكانية : الحدود -
 ـ.2116ـ ػ 2115 خالؿ العاـ الدراسي تجري ىذه الدراسةالزمنية : الحدود  -

 :دراسةمصطمحات ال
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ىو خطة عممية عممية مدروسة في صورة برنامج تنظمو المؤسسة التعميمية متكاماًل مع البرنامج التعميمي  برنامج النشاط:
برغبتيـ مما يؤدي إلى نمو خبرة المتعمـ وتنمية إمكاناتو وىواياتو وقدراتو الخاصة وخبراتو ومياراتو ومعارفو  طالبو اليقبل عمي

 .(:)بيف البيئة والمؤسسة التعميمية. ويتيح الفرصة لمتفاعل
والبدني الذي يبذلو المتعمـ في  )أنشطة التعمـ( بأنو ذلؾ الجيد العقميالنشاط المدرسي معدو الورقة عرؼمفيوم النشاط إجرائيًا:

سبيل إنجاز ىدؼ ما؛ وىذا يعني أف النشاط لو مضموف ولو خطة يسير فييا، باإلضافة إلى أف أداء الفرد يجب أف يقاس 
 لمعرفة ما إذا كاف قد نجح في بموغ اليدؼ أـ ال.

 أو سمعية ، وأقل جيد، وىي أما بصريةىي أداة اتصاؿ تسيـ في الوصوؿ إلى الغرض أو تحقق الغاية بأقصر وقت  الوسيمة:
 .(34)أو سمعية بصرية.  ،

 (.32)بير أو طريقة السموؾ. تعني كممة أسموب طريقة التع: األسموب
)وصل إليو وصواًل، أي بمغو(، ومعناىا في المغة اإلنجميزية مأخوذة مف الوصل أي البموغ:كممة االتصاؿ : االتصال

Communication  المبمغة، رسالة شفوية أو كتابية،   تبادؿ اآلراء واألفكار أو المعمومات عف طريق وتعني  المعمومات
 (24)التصاؿ عمومًا. الكالـ أو الكتابة أو اإلشارة،أو شبكة تميفونية، شبكة طرؽ، وسائل ا

تحاؽ بيا بعد النجاح في يقصد بيا المرحمة التى تمى مرحمة التعميـ األساسي ومدتيا ثالث سنوات، ويتـ االل:المرحمة الثانوية  
 (.6امتحاف شيادة التعميـ األساسي.)

 والدراسات السابقة: اإلطار النظري 
أ منو، جزء مندمج وليس يتضح التكامل بيف النشاط والمنيج في أف المنيج الحديث يتضمف النشاط كجزء متكامل ال يتجز 

 يمكف الفصل بيف المنيج والحياة المدرسية، وأف المناشط االثنيف يمثالف سمسمة مف النشاطات المتكاممة ، إذ ال إفمضافًا؛ 
المدرسية تتضمف العناصر اليامة في بناء شخصية المتعمـ وصقميا، عالوة عمى أف فاعمية العممية التعميمية داخل الفصل 

ناسب يسود الدراسي تتوقف إلى حد بعيد عمى ممارسة المتعمميف لممناشط التي تحقق أفضل نمو ممكف مف خالؿ مناخ م
( إلى مبدأ النشاط أنو كمما 9)المدرسة ويييئ الظروؼ لممارسة النشاط بما يتمشى مع خصائص النمو والتعميـ الجيد. وأشار 

 I)  زادت درجة فاعمية ومشاركة المتعمـ في تعممو كاف التعمـ أبقى أثرًا وأقوى تأثيرًا. ومف األمثاؿ الصينية التربوية:  أنا أسمع

hear) نسىأنا أ (I forget) أنا أرى (I see)   أنا أتذكر( I remember) . أنا أعمل  (I do)  أنا أفيـ  (I understand) 
(أف أصل كممة نشاط فى القاموس المحيط يعود إلى الفعل نشط، فيقاؿ نشط الرجل 12)يذكر ماىية النشاط:

يعني النجـو تنشط فى برج  (2سورة النازعات ، اآلية)( طاً َوالنَّاِشَطاِت َنشْ )بالكسر)نشاطًا(وبالفتح ىو نشيطًا يقوؿ تعالي
ألنشطة المدرسية ا كالثور)الناشط( ونشط كسمع، نشاط بالفتح ىو ناشط ، أي طابت نفسو لمعمل وغيره. وعمى الرغـ مف تعدد

ة، فيناؾ ما يعرؼ بالنشاط في مجمميا تكسب المتعمميف العديد مف الميارات ذات اإلرتباط المباشر بأىداؼ العممية التعميمي نجد
المنيجي أو النشاط المصاحب لممنيج أو المادة الدراسية، ويسميو البعض النشاط الصفي والذي ييدؼ إلى تعميق المفاىيـ 
والمبادىء العممية التي يدرسيا الطالب في المقررات الدراسية، وىناؾ النشاط الحر أو الخارجي أو الالصفي والذي ييدؼ إلى 

اقف تربوية معيا ومف خالليا الطالب يكونوا أكثرة قدرًة عمى مواجية حياتيـ اليومية.ولقد استخدـ التربويوف العديد مف تييئة مو 
قاصرة أو  تعدالتعبيرات لوصف النشاط الذي يقدـ لمطالب، إال أف كثير منيا وخاصة ما يتعمق بالنشاط الالصفي/الالمنيجي 

 -ي النشاط المدرسي. فمف التعبيرات التي تطمق عمى ىذا النشاط ما يمي:مضممة عمى الرغـ مف صحتيا ألنيا تعن
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"النشاط الخارج عف المنيج" النشاط المصاحب لممنيج "النشاط الالمنيجي" النشاط الالصفي "النشاط الزائد عف المنيج"    
 األنشطة التعميمية،األنشطة الطالبية.النشاط اإلضافي.

شير إلى أنو نشاط منفصل عف التعميـ، أو كذا تبدو، عمى الرغـ مف أف جميع مدلوالتيا ت عمى ىذه التعبيرات أفويالحظ  
النشاطات التي يمارسيا الطالب داخل أو خارج الفصل الدراسي وداخل المدرسة ىي جزء متكامل مع المنيج المدرسي ومندمج 

 (:2).إحدى الجوانب التربوية المتممة لمعممية التعميمية تعدمعو، 
 
 
 عريف النشاط المدرسي:ت 

تعرؼ دائرة المعارؼ األمريكية النشاط المدرسي بأنو)تمؾ البرامج التى تنفذ بإشراؼ المدرسة وتوجيييا، والتى تتناوؿ كل ما     
يتصل بالحياة المدرسية وأنشطتيا المختمفة ذات اإلرتباط بالمواد الدراسية أو الجوانب االجتماعية والبيئية أو األندية ذات 
االىتمامات الخاصة بالنواحي العممية أو العممية أو الرياضية أو الموسيقية أو المسرحية أو المطبوعات المدرسية(كما يعرؼ 
النشاط المدرسي عمى أنو)عبارة عف مجموعة مف الخبرات والممارسات التي يمارسيا الطالب ويكتسبيا، وىي عممية مصاحبة 

 .(22)وية متميزة، ومف الممكف أف تتـ داخل الفصل أو خارجو(.لمدراسة ومكممة ليا، وليا أىداؼ ترب
 النشاط المدرسي: نشأة
(أف حميع أوجو النشاطات الطالبية ليست بالشيء الجديد، فيي قديمة قدـ المدارس ذاتيا، حيث نالحظ مف الناحية 19)يذكر 

في المدارس اإلغريقية والرومانية.حيث إشتيرت تمؾ التاريخية أف تمؾ األنشطة كانت تمارس كجزء أساسي مف المناىج التعميمية 
المدارس باأللعاب الرياضية المختمفة وكذلؾ بأنواع متعددة مف الفنوف كالموسيقى والخطابة والتمثيل.كما أف العرب قبل وبعد 

ية إعطاء النشء الفرصة عمى أىم )كاإلماـ الغزالي(أكدوات واأللعاب، حتى أف بعض المفكريفاإلسالـ إىتموا بالعديد مف النشاطا
 مارسة العديد مف النشاطات بعد اإلنتياء مف التعميـ.لم

لمانيا وخصص ثالث ساعات يوميًا لألنشطة التعميمية أـ أسس جاف بيسداو مدرسة حب اإلنسانية في 1774في عاـ   
يبية في مدينة شيكاغو بالواليات ـ تـ إنشاء أوؿ مدرسة تجر 1869والترويحية والبدنية، وساعتاف لألعماؿ اليدوية.وفي عاـ 

المتحدة األمريكية، والتي أسسيا المفكر التربوي جوف ديوي عمى أساس التعميـ باألداء مف خالؿ النشاط والفاعمية، وذلؾ بغرض 
وقد كاف إزالة الممل الذي يصيب الطالب والناجـ عف التركيز عمى الدراسة النظرية الجافة، باإلضافة إلى أىمية النشاط البدني 

يطمق عمى ىذا النشاط)نشاط خارج المنيج(، ولكنو وفي فترة وجيزة إتسعت مجاالتو ليضـ العديد مف األنشطة المختمفة، حيث 
 .(:2)أصبحت لو العديد مف األىداؼ الثقافية واالجتماعية والنفسية والروحية والبدنية.

 -وره بمراحل أربع ىي:لقد مر النشاط المدرسي خالؿ تط :مراحل تطور النشاط المدرسي
 مرحمة التجاىل)خالؿ القرف الثامف عشر(:كاف التركيز عمى الجوانب العقمية مف خالؿ المواد الدراسيةالنظرية، .1

 وتـ تجاىل النشاطات المدرسية إال ما ندر.التمقيف.

إلدارة كاف ىناؾ معرضة شديدة لمنشاط مف قب: مرحمة المعارضة)فى الربع األخير مف القرف الثامف عشر( .2
المدرسة،لإلعتقاد بأف تمؾ األنشطة تيدد الجو األكاديمي وىي وسائل إلبعاد الطالب عف ميمتيـ األساسية والمتمثمة في 

 التحصيل العممي.
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مرحمة التقبل)مع نيايات القرف التاسع عشر(:كاف ىناؾ تقبل محدود لتمؾ النشاطات مع إعتبارىا نشاطخارج المنيج  .3
 ف وظيفة المدرسة،مما ساعد عمى إيجاد مكانة لتمؾ األنشطة داخل المدرسة. ولكنيا أعتبرت جزءًا م

ىتماـ)مع بدايات القرف العشريف(:كاف لتطور النظريات التربوية مف مرحمة االىتماـ بالمعمومات إلى مرحمة مرحمة اإل .4
نشاط ذو قيمة تربوية ولو تأثير عمى لمدرسي،حيث أعتبر الط ااالىتمامبالنموالشامل لمطالب حيث يمثل مرحمة اإلىتماـ بالنشا
 (.22).نمو وتكويف شخصية الطالب مف خالؿ ما يقدمو مف خبرات،

 فى السودان: تطور النشاط المدرسي
المرحمة األولى:النشاط المصاحب لممنيج حيث كاف مع بداية التعميـ في السوداف لـ يكف النشاط مخططًا لو، وأتت  (1

ـ، حيث خطط مسترقرفيس لنشاط ريفي مصاحب لممنيج ومنذ ذلؾ الحيف كاف الحديث 1936المرحمة التي تمت ذلؾ في عاـ 
 عف النشاط المصاحب لممنيج.

ـ بالنشاط المدرسي وذلؾ 1973المرحمة الثانية:إدارة المناشط التربوية حيث اىتمت توصيات مؤتمر التعميـ في عاـ  (2
انت اإلدارة تختص بالتخطيط واإلشراؼ عمى تنفيذ النشاط المدرسي لدعـ الجوانب التربوية بمقابل الجوانب التعميمية، حيث ك
 التنافسي دوف التركيز عمى المفيوـ الشامل لمقيـ التربوية.

المرحمة الثالثة:اإلدارة العامة لمنشاط الطالبي فعندما أكد مؤتمر سياسات التعميـ بالسوداف الذي بدأ في  (3
ج، وتبني المنيج المحوري الذي يعتمد عمي النشاط كأحد أىـ مكوناتو. حيث ـ أف النشاط ىو جزء أصيل مف المني17/9/1991

تجمع التجربة القائمة اآلف بيف نشاط صفي يمارسو الطالب داخل الفصل بإشراؼ المعمـ وفق المنيج،وبنشاط ال صفي تعززه 
 (27)إدارة النشاط الطالبي وتخطط لو وتديره في المستويات المختمفة.

قدـ نشأة التعميـ  النشاط المدرسي قديـ إف،حيث فكرة حديثة في ضوء المفيوـ الشامل لممنيج ال يعد المدرسيالنشاط  ف تطورإ
وال يعبأ بحاجاتيـ وال يمتفت إلى اىتماماتيـ. فيو ليس نتاجًا لخبرة  طالبحتى منذ أف كاف منيج المادة الذي ال يراعي ميوؿ ال

. وعميو نادتالمتعمـ فحسب بل ىو تنظيـ قائـ عمى تطور  صراع بيف  مما أدى بمنيج النشاط التربوييف مف المربيف فئة العمـو
)الطفل والمنيج( الذي برىف عمى أف طرفي النزاع حتى أصدر جوف ديوي كتابوىذا مؤيديو وبيف مؤيدي المنيج التقميدي. واستمر 

قدمواما يرونو مناسبًا مف وجية نظرىـ في حيف يعيةو أغفموا حاجات الطفل الطب الصراع  عمى خطأ. فأنصار منيج المادة التقميدي
ىتماـ بالقدرات الذاتية التمقائية لمطفل وأىمموا دور النمذجة السموكية وما يمكف أف يستفيده أسرؼ مؤيدو منيج النشاط في اإل

إذ تضعاف في  الطفل مف خبرات ومشاركات اآلخريف. والمتأمل في وجيتي النظر يجد أنيما متكاممتاف وغير متعارضتيف
 -:ىما وعميو فقد اتخذ منيج النشاط مجاليف.عتبار كاًل مف الطفل والخبرةاإل
ويصدر عف حاجة  طالب:يعنى بو المنيج الذي يعطي جّل اىتمامو لنشاط الطالبمنيج النشاط القائم عمى ميول ال (1

لى نموىـ نموًا متكاماًل يـ تعميمًا مستمرًا و ي إلى تعميمفي خبرات تربوية متنوعة تؤد طالبيشعر بيا المتعمـ ويتضمف مرور ال ا 
بيا ولكف  طالبذلؾ المنيج ال ييمل المواد الدراسية وال يتردد في تزويد المما دفع بعض المربيف أف يطمقوا عميو منيج الخبرة.

إذ ال تحصل المعمومات  طالبيؤكد عمى أف يكوف تعمميا مرتبطًا بألواف النشاط المختمفة مما يحقق مبدأ الفروؽ الفردية بيف ال
نما يحصميا ال  احتاجوا إلييا.  ما متى طالبلذاتيا وا 

باعتبار أف  طالبمركز حوؿ التفعل لمنيج النشاط الم ة:ظير كردمنيج النشاط القائم عمى المواقف االجتماعية (3
ا تقدمو المدرسة لطالبيا مف الذي يحدد بدوره مستقبمو مف خالؿ م المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لصالح المجتمع

ذا صبغة اجتماعية، ومف  خبرات تمكنيـ مف القياـ بمسؤلياتيـ لمنيوض بالمجتمع، وىذا يتطمب أف يكوف المنيج المدرسي
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يحقق الوظيفة االجتماعية لمتربية ػ المتعمـ يصبح أكثر إيجابية في عممية التعمـ ػ يساعد عمى تكامل الخبرات التعميمية مميزاتو:
 (.:2)خالؿ تنظيمو لممعارؼ والمعمومات حوؿ المواقف االجتماعية.  مف

دارة المناشط المدرسية )خارج المنيج( إلى البروفيسور  ويرجع الفضل في إدخاؿ أوؿ مقرر دراسي مخصص لتنظيـ وا 
ط نحو برنامج نشاـ ، عمى أف ىذا التغيير في االتجاه 1917كمية المعمميف جامعة كولومبيا في سنة  - (Fretwell)فرتويل

المحاولة المبذولة إليجاد لفظ أكثر تقباًل لمداللة عمى ىذا الجانب مف مسئولية المدرسة. فقد اعترض كثير  الطالب يكشف كيفية
مف المعمميف والكتاب عمى استعماؿ لفظ النشاط )خارج المنيج( وىو المفظ الذي ساد استعمالو بصفة عامة عمى اعتبار أنو 

شيء واقع خارج نطاؽ الوظيفة الحقيقية لممدرسة، ومف ثـ فيو يعني أمرًا ال تحتمو لنى لشيء مضاؼ أو مع يحمل في طياتو
 (.4)الضرورة.

 مفيوم برنامج النشاط:
( إلى أف النشاط جزء ال يتجزأ مف البرنامج العاـ لممؤسسة التعميمية، وجزء ميـ مف المنيج الدراسي 9)أشار حمدي شاكر  

في بناء شخصية المتعمـ وصقميا،  ميمةالمناشط المدرسية العناصر ال جزء مندرج وليس مضافًا. وتتضمفبمفيومو الحديث، 
عمى أف فاعمية العممية التعميمية داخل الصف الدراسي تتوقف إلى حد بعيد عمى ممارسة المتعمميف لممناشط التي تحقق  عالوةً 

 أفضل نمو ممكف. 
تمـ ومتكامل مع العممية التعميمية ما لـ يكف ىو ذاتو موقف تعميمي. وىو خطة عممية كما أف النشاط المدرسي جانب تربوي م

برغبتيـ  طالبعممية مدروسة في صورة برنامج تنظمو المدرسة أو المؤسسة التعميمية متكاماًل مع البرنامج التعميمي يقبل عميو ال
تو الخاصة وخبراتو ومياراتو ومعارفو ويتيح الفرصة لمتفاعل بيف مما يؤدي إلى نمو خبرة المتعمـ وتنمية إمكاناتو وىواياتو وقدرا

 .البيئة والمدرسة
خارج الفصل المدرسي ويرمي إلى  طالبأف النشاط المدرسي مجموعة مف الممارسات العممية التي يمارسيا ال يـيرى البعض

يؤكد البعض عمى أف حيث  صل المدرسي.داخل الف طالبتحقيق بعض األىداؼ التربوية ويكمل الخبرات التي يحصل عمييا ال
النشاط المدرسي ىو ذلؾ البرنامج الذي تنظمو المدرسة متكاماًل مع البرنامج التعميمي، والذي يقبل عميو الطالب برغبة ويزاولو 

ب خبرة أو بشوؽ وميل تمقائي بحيث يحقق أىدافًا تربوية معينة سواء ارتبطت ىذه األىداؼ بتعميـ المواد المدرسية أو باكتسا
ميارة أو اتجاه عممي أو عممي، داخل الفصل أو خارجو، وأثناء اليـو الدراسي أو بعد انتياء الدراسة.مف جية أخرى ، فإف قيمة 

( تقاس بمدى فاعميتو في إنضاج المتعمـ و إسعاده وفيمو 3)فاونس ،ل أو خارجو في ما يرى  جونستوف أي منشط داخل الفص
دراكو لتبعاتو ح  ياؿ نفسو وحياؿ غيره.لذاتو وا 

سواء أكانت مناشط كالمية أـ رياضية، ساكنة أـ متحركة داخل الفصل أـ خارجو، فكميا ويرى معدو الدراسة بأف النشاط  
 وحدة متكاممة وعروة وثقى ال انفصاـ ليا، الميـ أف تنبثق الخبرة مف حاجة أصيمة لممتعمـ وتحقق ذاتو ، تنضجو وتصقمو.

طاقة ال يصح أف  ي الطالب، فيجب أف تكوف عمى أساس أف لدنشاط المدرسي لتحقيق الغايات المنشودةالتنظيـ  لذا فإف 
تبقى معطمة أو شبو معطمة بل يجب استثمارىا واستثمار الوقت الستنفاذىا. والمقصود باالستثمار ىنا التنمية والتكامل في جميع 

. ومف ثـ فإف النشاط المدرسي مف صميـ عمل لدى الطالب الفائدةمظاىر الحياة ليؤدي ذلؾ إلى تحقيق أكبر قدر ممكف مف 
 المعمـ ومف صميـ وظيفة المدرسة في المجتمع وليس مجرد جدوؿ إضافي.

( إلى أف المناشط المدرسية تتضمف عددًا مف الوظائف ، والتي تتضح مف خالؿ 11)سياـ دمحمشير توظائف النشاط المدرسي:
 -لمنيجية أو الالصفية أو الطالبية؛ ومف ىذه الوظائف:ممارستيا سيما المناشط غير ا
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النشاط خاصية مف خصائص نمو المتعمـ ومظير مف مظاىر نموه، كما أنو حاجة مف :الوظائف النفسية لمنشاط -
ات يشبع ميوليـ ويمبي رغباتيـ بتمقائية ودوف تردد. ومف ناحية أخرى يساعد عمى إزاحة الصراعحيث حاجات المتعمميف النفسية 

الداخمية ويمثميا خارج الذات فينخفض التوتر ويتدنى القمق فتتحقق الصحة النفسية . لذا فإف النشاط أحد العناصر اليامة في 
تؤكد أدبيات ووسائل جمع المعمومات في الدراسات النفسية والتربوية عمى أف ذوي النشاط حيث بناء شخصية الطالب وصقميا.
لسالمة ونمو المفاىيـ والخبرات وأنماط السموؾ المرغوب واالحتكاـ بكل ارتياح وتقبل لممعايير يتسموف بإتقاف قواعد األمف وا

االجتماعية والتشريعات الدينية عالوة عمى احتراـ العمل والعمل اليدوي والخدمة العامة والنظاـ وضبط االنفعاالت واألساليب 
الشيء  أف عمى معدو الورقةإذ يؤكد  ،ة مصدرًا غنيًا لمدافعية في التعمـالمزاجية و األساليب المعرفية.كما تعد المناشط الطالبي

 في مواقف مختمفة. ينبغي استمراره وثبوتو حتى لو تكرر الذي نعممو ، 

يؤكد عمماء النفس أنو ال سموؾ بدوف دافع وال تعمـ بدوف نشاط مف قبل الكائف الحي. :الوظائف التربوية لمنشاط -
نشاط يسيـ في تعمـ المعارؼ والمعمومات التي تحتاج إلى خبرات حسية مباشرة، والمناشط المدرسية توفر فالتفاعل مع مكونات ال

يجابي في أداء المتعمـ. والطالب يتعمموف ما يخبرونو بأنفسيـ . ويضيف  ىذه الخبرات . فالتعمـ بمعناه اإلجرائي تغير  نشط وا 
وضوع التعمـ في اليواء انطالقًا مف حقيقة مؤداىا أف الخبرة التعميمية ليست ما التربويوف أنو إذا ما اختفى نشاط المتعمـ تعمق م

تنقل المناشط المواقف الطبيعية والفرص العممية إلى المدرسة وخارجيا حيث إضافًة لذلؾ قوـ بو المتعمـ.ييقدمو المعمـ ولكف ما 
عية بيف المتعمميف.وأيضًا مف ىذه الوظائف االنتفاع بوقت أف محور النشاط ىو التطبيق مما يقوي العالقات األكاديمية واالجتما

الفراغ وتدعيـ ميارات المنيج ، وزيادة إقباؿ المتعمميف في الذىاب إلى المدرسة وزيادة قابميتيـ لمدراسة.منيا كذلؾ إكساب 
ة عمى القياـ بالبحوث وجمع الطالب القدرة عمى تكويف رأي موحد وتشجيع المتعمميف ذوي الميوؿ األدبية واإلبداعية والعممي

الختيار والتوازف أنو متمـ ومكمل لممنيج يعالج نواحي النقص أو القصور ويسيـ في محاربة الممل ويتيح فرصة او العينات.
زالة الحواجز بيف المقررات الدراسية  كذلؾ يسيـ النشاط فىوالمرونة. الجانب العممي والتطبيقي المؤثر في تثبيت المعمومات وا 

مل األىداؼ والخبرة والمعرفة وتحقيق الوحدة والتكامل بيف المنيج والطريقة وبيف النظرية والتطبيق وبيف العمـ والممارسة ، لتكا
 والتوازف بيف التربية الروحية والجمالية وبيف التربية المعرفية والتوازف بيف التراث وما يطرأ عمى المجتمع مف قيـ جديدة.

: إعداد المتعمـ لمحياة يقتضي أف يمارس الحياة كي يسيـ التفاعل في قياـ الصداقة طالوظائف االجتماعية لمنشا -
والود بيف أفراد الجماعة والتعاوف والثقة بالنفس وتحمل المسئولية واحتراـ األنظمة والقوانيف والتوافق بيف الحاجات الشخصية 

تساعد المناشط المدرسية عمى كما اوني المشترؾ لمجماعة.وحاجات الجماعة والتدريب عمى الخدمة العامة مف خالؿ العمل التع
كما تساعد ىذه المناشط في .تنمية المقومات االجتماعية والميارات التي تناسب كل مرحمة مف مراحل النمو ومتطمبات ذلؾ

ف الظواىر تشخيص وعالج المشكالت الشخصية االجتماعية كالخجل والفوبيا االجتماعية ، واالنطواء والتعصب وغيرىا م
 (.22)االجتماعية.

 سمات النشاط المدرسي:
 (بأف النشاطات المدرسية تتسـ بالصفات أو الميزات التالية:19يذكر دمحم محي الديف) 

 (.تحقق العديد مف األىداؼ التربويةوليا بدافع ذاتي)بشوؽ وميل تمقائىيقبل عمييا الطالب برغبتو.يزا
 النمو في العديد مف خبرات الطالبو إكتساب الميارات.تحقق سواء كانت مرتبطة بالمواد الدراسية أ

 وىواياتو وقدراتو المتعمقة باإلتجاىات المرغوبة.

 األىداف العامة لمنشاطات المدرسية:
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 تنشئة المتعمـ عمى القيـ الدينية.التدريب عمى العمل التعاوني.اإلنتفاع بأوقات الفراغ.تنمية اإلحساس 
 االىتماـ بتنمية المواىب.تحقيق وظائف تشخيصية ووقائية وعالجيةئتو.بالجماؿ.ربط المتعمـ ببي

 .(9)لمشكالت المتعمميف. تعميق االنتماء إلى الوطف واإلسالـ والعروبة.         
 يستند تخطيط األنشطة التربوية والمنيجية إلى مجموعة مفالمبادىء التربوية لألنشطة المنيجية:

 الشموؿ. مراعاة الحاجات. التوازف. الوقت. الحرية. االستمرارية. التخطيط.  المبادئ واألسس منيا :       
 التنفيذ. المرونة.        

 :والتواصل مفيوم االتصال
ىو فف نقل المعاني المتمثمة فى فكرة أو اعتقاد أو اتجاه مف طرؼ إلى آخر إلحداث التفاعل االجتماعي ويقـو عمى )        

: مفيوم التواصلعالقة ما بيف طرفي عممية االتصاؿ( أما معرفية.ويحمل مفيوـ االتصاؿ معني اقامة أسس نفسية واجتماعية و 
ىو نتاج التفاعالت التى تجري بيف المرسل والمستقبل حوؿ مضموف ثقافي معيف. وينطوي عمى شىء مف التفاىـ أو الرضا أو 

 (.32الرغبة فى استمرار االتصاؿ بيف األشخاص المتفاعمة.
( أف التواصل فى المغة العربية يعني االلتئاـ والضـ واإلكثار مف الوصل الذى يكوف 11ر سميماف عبدالواحد يوسف)ويذك

متباداًل بيف الطرفيف، بما يوحي بتوافر عالقة وجدانية ومشاركة اجتماعية بيف ىذيف الطرفيف ، كذلؾ يعني التواصل فى المغة 
لقد مّيز البعض الكائف البشري بأنو ة المتبادلة كما جاء في لساف العرب ومختار الصحاح.العربية الميارة والتمطف فى تمؾ العالق

حيواف ناطق؛ ذلؾ التمييز الذي أعطاه صفة النطق وىي وسيمة لمتفاىـ واالتصاؿ ورغـ أف لباقي الحيوانات وسائل أخرى في 
معقد مقارنة بباقي الحيوانات.لقد كاف ذلؾ التواصل بيف أفراد  التفاىـ إال أف الكائف البشري قد تفّرد في لغة تفاىمو، وطورىا بشكل

الجنس البشري سببًا جوىريًا في ىذه التراكمات الحضارية والمدنية والثقافية التي تمّيز بيا ىذا الجنس. ومف جممة ما تطور في 
 )أو التواصل( نفسيا.ود ىذا الكائف وسائمو في االتصاؿجي
ف محور لذا يرى معدو الدراسة بأف   حيث يكوف . مع اآلخريف والتعايش ىـيتـ التفااالجتماعية، فبواسطتو  عالقاتًالماالتصاؿ يكوِّ

إلى مستويات أكثر تعقيدًا في التفاىـ ، كالتفاىـ العممي أو الثقافي أو  دخوؿالفي حاؿ  وتعقيدًا وخطورةً  أكثر دقةً  الموضوع
فأكبر جزء مف عممو التعميمي .اتصالو بالطمبة وتواصمو معيـتعريف وسائل  المعمـ أو المدرب ييمو أيضاً و  األدبي أو الفمسفي.

ذلؾ االتصاؿ الذي غالبًا ما يتخذ صفة الكالـ أو أحيانًا الصور أو األفالـ أو النماذج أو  ،تربوي ىو اتصالو بالمتعمميفأو ال
 .العروض أو غيرىا مف أساليب تقديـ الدروس والمحاضرات والفعاليات التربوية

االتصاؿ ىو عممية يعبر بيا الفرد أو الجماعة عف معنى أو مفيوـ إلى الغير )فردًا أو جماعة( ( بأف 23أشار مرتضى يونس)
وىو مصدر االتصاؿ ومستمـ  sourceبقصد الوصوؿ إلى فيـ مشترؾ. وىكذا فإف ىذه العممية تحتاج إلى مرسل لممعاني

المراد إيصاليا. . messageرمز لو بالرسالةعممية وجود معنى أو مفيـو والذي لوكذلؾ تتضمف ا . receiverلممعاني والمفاىيـ
 Berloأو قناة إليصاليا. تمؾ ىي العناصر األربع لالتصاؿ والتي يرمز إلييا برلوchannelتمؾ الرسالة التي ال بد مف وسيمة

تمـ وىذا ما يطمق عميو التغذية المرتدة أو عممية االتصاؿ عممية مستمرة ينتظر فييا المرسل استجابة المسو . SMCRباألحرؼ
حيث بوجودىا تصبح العممية متكاممة. ولذلؾ فإف عممية االتصاؿ ىي إيصاؿ تمؾ feedbackالتغذية الراجعة أو االسترجاعية

حيث أنيا عمييا عبارة التواصل،  القوؿالمرتدة تصبح عممية يمكف  المعمومة أو المفيوـ إلى الطرؼ الثاني وعند وصوؿ التغذية
 فعالية ثنائية األطراؼ. 

 مستويات ووظائف االتصال:
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 ىي: مستويات لالتصاؿ ة( إلى أف غالبية عمماء االتصاؿ تتفق عمى ثالث21)الخوالدةأشار 
 االتصاؿ الشخصي: وىو االتصاؿ الذي يحدث بيف شخصيف أو ثالثة أو مجموعة صغيرة في موقف محدد. .1

 لذي يحدث بيف إعداد غير قميمة مف األشخاص.االتصاؿ المجتمعي: وىو االتصاؿ ا .2

االتصاؿ الجماىيري: وىو االتصاؿ الذي يحدث بيف عدد كبير مف األشخاص وبيف جميور غير متجانس ويحتاج  .3
ولالتصاؿ عناصر ىي .التمفزيوف والصحف والكتبويتـ عبر وسائل عدة كالراديو و إلى وسيط لنقل مضمونو. 
 والمستقبل.والتغذية الراجعة. المرسل.والرسالة.ووسيمة النقل

 )وترفيو  (Persuasion إقناع أو إغراء (Education)تعميـ  (Information )أربعة؛ إعالـ  فيي وظائف االتصاؿأما 

Entertainment)فيي في كثير مف األحياف متداخمة وخاصة في مجالي  بعضا وىذه الوظائف غير مفصولة عف بعضيا
ـ قد يحوي معمومات جديدة أثناء دراسة المادة العممية وقد يكوف الموضوع شيقًا كالتاريخ والسيرة واألدب. التعميـ والترفيو. فالتعمي

والترفيو والتسمية قد تكوف ممتعة ومسمية وفي نفس الوقت تشكل مصدرًا يتعمـ منو اإلنساف كما يحدث في المسرح أو برامج 
د أف وظائف االتصاؿ تتجاوز الوظائف األربعة التي ذكرناىا فيضيف إلييا المسابقات.ومف الباحثيف في عمـو االتصاؿ مف يعتق

 وعف اإلعالف(Propagation)خامسة ويتحدث عف الدعاية بداًل عف اإلقناع واإلغراء، ويتحدث عف الدعوة 

Advertising) وال يتحدث عف الترفيو والتسمية( Entertainment).(02) 
 الدراسات السابقة:

منيا دراسات تتصل بيذا الموضوع بشكممباشر ومنيا ما  تحميل برنامج النشاطلقياس د مف الدراسات السابقة اء العديتـ إجر 
 -مباشر منيا ما يمي:يتصل بو بشكل غير 

دراسة حميمة عمر دمحم، بعنواف: دوراألنشطة المدرسية فى تعديل سموؾ طالب المرحمة الثانوية،رسالة ماجستير،كمية  .1
) الدراسات العميا ، ـ(رمت الدراسة التعرؼ عمى األىداؼ التربوية لبرامج 2119معيد الخرطوـ الدولي لمغة العربية، الخرطـو

األنشطة المدرسية،ودورىا فى تعديل سموؾ الطالب، استخدـ المنيج الوصفي والمالحظة واالستبانة والمقابمة لجمع المعمومات 
تقوـ بدور قيادى فى المستقبل.عدـ توفر اإلمكانات الالزمة لمنشاط وعدـ المطموبة،مف أىـ النتائج:األنشطة تؤىل الطالب أف 

اإلحساس الحقيقي بقيمة النشاط.ومف التوصيات:عقد دورات تدريبية فى مجاؿ النشطة لإلدارييف والمعمميف المشرفيف عمى 
 األنشطة بيدؼ التوعية بعالقة األنشطة بالمنيج المدرسي واألىداؼ التربوية.

مف بيت التراث مقااًل لػ إبراىيـ مصطفي شرؼ الديف مقااًل بعنواف:المناشط التربوية ومكانيا فى المنيج كتب نقاًل  .2
موضحًا فييا كاف التعميـ فى الماضي ييدؼ إلى  217ـ( فى ص2118( لسنة)17المدرسي، فى مجمة دراسات تربوية،العدد)

طالب مف ناحيتيا النفسية والجسمانية، ولكف التعميـ فى المفيـو تزويد الطالب بالمعمومات دوف أف يأخذ فى اعتباره شخصية ال
الحديث يتجو إلى خمق الشخصية المتكاممة مف خالؿ األساليب التربوية المختمفة التى تنظر إلى تنمية المدارؾ بنفس القدر الذى 

يارات، حيث يحدث التوازف فى حياة تنظر بو إلى تيذيب النفس وصقل الروح، وتزويد الجسـ بالمرونة، واكتساب القدرات والم
جراء التجارب عمييا مثمما  المتعمـ.ويذكر أيضًا بأف بخت الرضا تولي المناشط التربوية االىتماـ الكافي وتعمل عمى تركيزىا وا 

ارسًة تجعل تفعل بإجراء المناىج األخري باذليف أقصي الجيد لتوفير اآلالت والمعدات واألجيزة الالزمة لممارسة ىذه المناشط مم
 منيا أداة فعالة فى إعداد المواطف الصالح.

دراسة إماـ دمحم عبدالرحيـ، بعنواف: تصميـ أنشطة تعميمية تعالج صعوبات التعمـ فى المغة العربية لدى التالميذ  .3
ـ( 2111( لسنة )22لعدد)العادييف بالصفوؼ الثالثة األولى بالمرحمة اإلبتدائية بالمممكة العربية السعودية، مجمة دراسات تربوية ا
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حيث تتمخص مشكمة البحث فى وجود صعوبات تعمـ فى المغة العربية لدى تالميذ الصفوؼ الثالثة األولى بالمرحمة اإلبتدائية، 
بجانب القصور فى أنشطة التعمـ التى تعالج تمؾ الصعوبات، وترمي ىذه الدراسة إلى تحديد صعوبات التعمـ فى المغة العربية 

ميذ العادييف بالصفوؼ الثالثة األولى بالمرحمة اإلبتدائية، حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي، ومف أىـ النتائج: اعتماد لدى التال
األنشطة التعميمية المحددة لعالج صعوبات التعمـ عمى التطبيقات الوظيفية لمميارات المغوية، وقدرة تمؾ األنشطة عمى عالج 

صفوؼ الثالثة األولى خصوصًا عند استخداـ معممى المجموعات التجريبية أثناء الشرح صعوبات التعمـ لدى التالميذ بال
إلستراتيجيات لعب األدوار والتعمـ التعاوني وتوظيف تقنيات التعميـ، مما زادت دافعيتيـ الداخمية.ومف أىـ التوصيات االىتماـ 

 فيذ البرامج العالجية.بتدريب المعمميف عمى أساليب تشخيص صعوبات التعمـ وطرؽ تصميـ وتن

برنامج مقترح قائـ عمى النشاط بالتعميـ قبل المدرسي،رسالة دكتوراه، جامعة  :دراسة إبراىيـ عبدالقادر الصديق،بعنواف .4
ىدفت الدراسة تطوير منيج التعميـ قبل المدرسة مف خالؿ برنامج لو أنشطة متعددة ـ(2111أـ درماف اإلسالمية، كمية التربية)

فى رياض األطفاؿ.استخدـ المنيج التطويري.مف أىـ النتائج: الحصوؿ عمي برنامج لو أنشطة محكمة.ينبغي تطبيق  يستفاد منو
 البرنامج دراسة تجريبية.ومف التوصيات:افتقاد الروضة لبرنامج لو أنشطة تعاونية متكاممة.

، بعنواف:دور النشاط المدرسي فى تدريس مادة  .5 الجغرافيا بالمرحمة الثانوية، رسالة دراسة أسماء النعيـ دمحم التـو
(رمت الدراسة لتعرؼ أىداؼ النشاط المدرسي، والصعوبات والمعوقات ـ2111جامعة أـ درماف اإلسالمية، كمية التربية)دكتوراه، 

مب التى تعوؽ استخدامو،استخدـ المنيج الوصفي واالستبانة والمقابمة لمحصوؿ عمى المعمومات المطموبة، ومف النتائج: أغ
المعمميف غير ممميف بأىداؼ النشاط المدرسي كما يؤكدوف عمى أىميتو، ومف التوصيات ينبغي تنوير المعمميف بأىداؼ النشاط 

 المدرسي مع توفير الزمف المخصص لقياـ األنشطة المدرسية.
 إجراءات الدراسة:

 رسي في ترقية وسائلدور النشاط المدبتتعرض الدراسة الميدانية إلى البيانات والمعمومات الخاصة
المنيج الوصفي التحميمي في جمع المعمومات مف خالؿ  .حيث اتبع معدو الدراسةوأساليب االتصاؿ لطالب المرحمة الثانوية 

تباع ذلؾ  مراجعة األدب التربوي الذي تناوؿ موضوع النشاط الطالبي ، ومف خالؿ تحميل آراء وأفكار الخبراء والباحثيف ، وا 
 الطالب واتجاىاتيـ نحو النشاط. واألحداث وتحميميا ، ثـ توظيفيا لتقويـ النتائج التي تساعد عمى فاعميةبتفسير الواقع 

، والية ، الدويـ مدينة ممرحمة الثانوية بمحميةمعممي ومديري المدارس كموجييف مقيميف لمف يتكوف  الدراسة حيثمجتمع أما 
وقد بمغ عدد .المرحمة الثانوية بالسوداف وموجيي معمميعمى كل  دراسةال مثل ىذه لما كاف مف المتعذر إجراء.النيل األبيض

بنسبة  معممًا ومعممة(25)بمغ عدد أفراد العنيةحيث معممة  (192و) اً ( معمم64)منيـ ًا ومعممة(معمم256)معممي ىذه المدارس
 .الدراسة٪ والجميع يمثموف مجتمع 11

رس والمعممين ومديري مدارس المرحمة الثانوية بمدينة محمية الدويم لمعمم الدراسي يوضح إحصائية المدا(2أنظر الجدول أدناه رقم)
م2016م/2015  

 
 م

 
 المدارس الثانوية

 مديري المدارس  عدد المعممين
 إناث ذكور معممات معممين

 ػ 1 22 9 الدويـ الريفية بنيف 1
 1 ػ 37 10 األميرية بنات 2
 ػ 1 37 .6 صفية بنات 3
 ػ 1 22 . 6    يسف عربي بنيف الشييد 4
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 ػ 1 16 14 د: خميل عثماف بنيف 5
 ػ 1 19 . 5 أبوبكر الصديق بنيف 6
 1 ػ 13 . 2 أبوجابرة بنات 7
 ػ 1 11 . 5 بخت الرضا المشتركة 8
 ػ 1 .4 . 4 اإلنقاذ المشتركة 9
 ػ 1 11 . 3 طمحة المشتركة 10

  
 اإلجمالي

64 192 8 . 2 . 
256 22 

 (م3226)أغسطس ،/محمية الدويمإدارة التعميم الثانوي/شؤون المعممينعيدروس شادون ،صدر: الم
 موجييفوال لممعمميفتكوف ممثمة  الدويـ مدينة مدارس المرحمة الثانوية بمحميةكما أف العينة في حدودىا المؤسسية عمى مستوى 

ف بالسوداف األولى في  اتكفي أف تجرب في مراحمي دراسةتعميـ نتائج ال، وذلؾ ألنيـ يعمموف في بيئات تعميمية متشابية، وا 
)العاـ معدو الدراسةمدارس مدينة الدويـاختار كما .بالسوداف األخرى  واليات، ومنيا يتـ تعميـ النتائج عمى باقي الدراسةمنطقة ال
تساب معظـ المعارؼ والميارات ألف الطالب في نياية المرحمة مف المؤّمل أف يكوف قد تمكف مف اك(ـ5102ـ ػ 5102الدراسي 

كما أف نياية المرحمة تمثل المحصمة النيائية لمجيد الذي يبذؿ إلعداد الطالب  ،تزويده بيا ثانويةوالخبرات التي تيدؼ المرحمة ال
جتماعيًا وروحياً   .أكاديميًا وثقافيًا وا 

 وخصائصيا طريقة اختيار العينة: 
يقة العشوائية البسيطة لعينة المعمميف والمعممات وذلؾ مف خالؿ ترتيب مضاعفة عينة الدارسة بالطر  اختار معدو الدراسة 

وقد بمغ عدد ، ثالث مدارس مشتركة لمبنات و  ( مدارس3لمبنيف و) ( مدارس4)عشرة مدارس منياار ياختتـ األعداد , حيث 
بنسبة  معممًا ومعممة(25)أفراد العنية بمغ عددحيث معممة  (192و) اً ( معمم64)منيـ ًا ومعممة(معمم256)معممي ىذه المدارس

 .الدراسةعينة٪ والجميع يمثموف 11
مديري ومديرات مدارسالمرحمة الثانوية بمدينة العينة الثانية بطريقة قصدية والتي تكونت مف كل  كما اختار معدو الدراسة   

 عينة  ( لممديرات.كما اختار معدو الدراسة2و) مديري المدارسل (8)(مديريف ومديرة وىـ يمثموف 11)محمية الدويـ والبالغ عددىـ
ولممفحوص الحق في اختيار اإلجابة التي تتاسب مع رأيو الدويـ،  محميةلممقابمة مع مديرة إدارة النشاط الطالبي لممرحمة الثانويةب

 .و ، والمقابمةاإلستبيانأداة الخاص وفق المتطمبات بكل محور مف المحاور التي يتكوف منيا 
 الدويـ ، حيثتـ توزيعيا كاآلتي: باختيار عينة أفراد الدراسة)معمميف ومعممات(حسب المدارس بمحمية مدينة  عدو الدراسةوقاـ م

 (2)أنظر الجدوؿ أدناه رقـ
 
 
 

 حسب المدارس بمحمية مدينة الدويم:عمى يوضح اختيار أفراد العينة األولى)معممين ومعممات( 
 عدد أفراد العينة معممات معممين ة الدويممدارس المرحمة الثانوية بمدين رقم

 3 2 1 الدويـ الريفية بنيف .1

 2 2 ػ األميرية بنات .2
 3 2 1 صفية بنات .3
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 2 2 ػ الشييد يسف عربي بنيف .4
 3 2 1 د: خميل عثماف بنيف .5
 2 2 ػ أبوبكر الصديق بنيف .6
 3 2 1 أبوجابرة بنات .7
 3 2 1 بخت الرضا المشتركة .8
 1 1 ػ اإلنقاذ المشتركة .9
 3 2 1 طمحة المشتركة .11

 36 :2.           7العدد الكمي                         

 طريقة اختيار العينة الثانية)مديري مدارس المرحمة الثانوية كموجييف مقيميف(:
الثانوية كموجييف مقيميف مرحمة مدارسال مف كل مديري  العينة الثانية بطريقة قصدية والتي تكونت اختار معدو الدراسة   

 (مديرات2و) (مدراء8)(مديريف ومديرة وىـ يمثموف 11)بمحمية الدويـ والبالغ عددىـ
ولممفحوص الحق في اختيار اإلجابة التي تتاسب مع رأيو الخاص وفق المتطمبات بكل محور مف المحاور التي يتكوف منيا 

 (3أنظر الجدوؿ أدناه رقـ) :تيو ، حيث تـ توزيعيـ كاآلاإلستبيانأداة 
 الدويم: مدينة يوضح توزيع أفراد العينة الثانية لمديري ومديرات مدارس المرحمة الثانوية محمية

 العدد الكمي مديرات المدارس مديري المدارس والية النيل األبيض
. 9 محمية مدينة الدويـ  3 .  22 

 (م3226)أغسطس ،/محمية الدويمشؤون المعممينإدارة التعميم الثانوي/عيدروس شادون ،المصدر: 
 ( يوضح التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير النوع:4جدول رقم )

 النسبة% التكرار النوع
 29 11 ذكر
 71 25 أنثي

%111 35 المجموع  
 %. 70بنسبة  حيث بمغت ناثمناإل أف غالبية عينة الدراسة مف الجدوؿ أعاله يتضح 

 :المؤىل العممي يوضح التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير( 5ول رقم)جد
 النسبة% التكرار المؤىل

 6777 24 بكالوريوس
 21.5 7 دبمـو عالي
 1178 4 ماجستير
%111 35 المجموع  

  %67.7بكالوريوس بنسبة  ـمؤىميشمل  أف غالبية أفراد عينة الدراسة  مف الجدوؿ أعاله ُيالحظ 
 ( يوضح التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرسنوات الخبرة:6جدول رقم)

 النسبة% التكرار سنوات الخبرة
سنوات 5أقل مف   6 1776 

سنوات 11سنوات وأقل مف  5  6 1776 
سنة 15سنة واقل مف 11  8 2375 
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سنة فأكثر 15  12 3274 
عف اإلجابة ممتنعوف   3 8.9 

عالمجمو   35 111%  
 سنة فأكثر. 15أف معظـ أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتيـ  ُيالحظ مف الجدوؿ أعاله

 :الدورات التدريبية( يوضح التوزيع التكرارى ألفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 7جدول رقم)
 النسبة% التكرار الدورات التدريبية

دورات 3أقل مف    14 3872 
تدورا 5دورات وأقل مف  3  5 1477 

دورات فأكثر 5  11 3274 
عف اإلجابة ممتنعوف   5 1477 

%111 35 المجموع  
 %3872حيث بمغت نسبتيـ  دورات تدريبية 3تمقوا أقل مف غالبية أفراد العينة أف  أعالهيالحظ مف الجدوؿ 

 :دراسةأداة ال
الوقت ا توفر الكثير مف الجيد و م، ذلؾ ألنيدراسةلالمناسبة لموضوع ا واتىي األدا والمقابمة أف االستبانة معدو الدراسةيرى 

، باإلضافة لشموليا لكل البيانات ئجيا وتصنيفيا وتحميميا إحصائياً وتتميز بسيولة تبويب نتابالنسبة لمجماعات الكبيرة،
الدراسة الميدانية في  والمعمومات المراد جمعيا؛ كما تعطي االستبانة الحرية ألفراد العينة في اإلجابة عمى عباراتيا.قد اعتمدت

 النشاط عمى برنامج يفكمشرف ـ، وتجربتيكطالبلبرنامج النشاط  ـومعايشتي معدو الورقةتحديد عناصر االستبانة عمى خبرة 
 بالتعميـ العاـ والعالي. ـأثناء عممي

وذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى أداة القابمة)وىي محادثة بيف شخصيف تأتي المبادرة فييا مف الباحث  دراسةمعدو الخدـ كما است 
وتعد المقابمة مف األدوات العممية التي تصمح بدرجة (93م،ص3225.)مختار عثمان،المعمومات المناسبة ببحث أو موضوع معيف

كبيرة لجمع العمومات بالرغـ مف أنيا قد تكوف عرضًة لتحيز الباحث ولكف مع ذلؾ تمكف مف معرفة ما يؤرؽ الباحث مف أسئمة 
عمى الدراسات السابقة حوؿ الموضوع ودراستو لبعض االستبانات التي أعدت  معدو الدراسةمف خالؿ إطالع و وفروض عممية.

 -استبانتيف في صورتيما األولية عمى النحو اآلتي: واأف يصمم وافي ىذا الخصوص استطاع
 معممى مدارس المرحمة الثانوية:استبانة تصميـ 

. ع ،  الخبرة في التدريسالعممي، النو  مؤىللجوانب الشخصية والوظيفية مثل الاشتمل الجزء األوؿ عمى موضوعات تتعمق با
أساليب االتصاؿ و في ترقية وسائل  المدرسي ر النشاطواشتمل الجزء الثاني عمى المعمومات التي تجيب عمى دو . والتدريب

 -ثمو)أوافق بشدة ا وفق مقياس خماسي يمعبارة مغمقة يتـ اإلجابة عميي أربعوف ؛ ووضعت عمى أساسيا لطالب المرحمة الثانوية
ولممفحوص الحق في اختيار اإلجابة التي تتاسب مع رأيو الخاص وفق .(وافق بشدةال أ -ال أوافق  - دري ال أ -أوافق 

 .اإلستبيافأداة المتطمبات بكل محور مف المحاور التي يتكوف منيا 
الجزء األوؿ مف االستبانة عمى موضوعات تتعمق بالجوانب  اشتمل :ةمديري المدارس كموجيين مقيميناستبانتصميم  أما

.أما الجزء الثاني فيتمثل في المعمومات التي تجيب والمؤىل العممى والتدريب خبرةمثل النوع وال والوظيفية الشخصية واألكاديمية
( في المكاف الذي يوافق عبارة مغمقة يتـ اإلجابة عمييا بوضع عالمة)  أربعوف ووضعت عمى أساسيا  دراسةعف موضوع ال
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ولممفحوص الحق في (وافق بشدةال أ -ال أوافق  - دري ال أ -أوافق  -)أوافق بشدة وفق مقياس خماسي يمثمو كمقيـ الموجورأى 
 .ةاإلستبيانأداة اختيار اإلجابة التي تتاسب مع رأيو الخاص وفق المتطمبات بكل محور مف المحاور التي يتكوف منيا 

 :أسئمتو مف حيث و تـ إجراء اختبار صدؽ المحتوى لعبارات المقاييس مف خالؿ تقييـ صالحية المفيوـ الصدق الظاىري
بالمركز القومي لممناىج  ( مف المحكمينالمتخصصيف بمجاؿ البحث4عرض االستبانة عمى عدد)تـ  الصياغة والوضوح ، حيث

ـ قبوؿ وتعديل بعض ،حيث تتوافق بيف عبارات كل مقياس، لتحميل مضاميف عبارات المقاييس ولتحديد مدى ال والبحث التربوي 
ت عمييا، فيما أشار العدد اآلخر مف المحكميف حـ إجراء التعديالت التي اقتر تمف المحكميف  ةالعبارات، وبعد استعادة االستبان

 .دراسةأف االستبانة بشكميا الحالي مستوفية لشروط ال
 المعالجات اإلحصائية: 

كاف الغرض حيث لمعالجة البيانات عف طريق الحاسب اآلليوالمعالجات اإلحصائية التي أجريت (SPSS)تـ استخداـ برنامج
. وقد استخدـ حساب االرتباط ومعامل االرتباط والنسبة المئوية والتكرار لمداللة اإلحصائية بات االستبانةمنيا حساب مدى ث

. كما دراسةيع ىذه العبارات عمى فرضيات الولقد تـ توز .فراد العينةتبايف إلثبات مدى توافق أو عدـ توافق استجابات أبطريقة ال
 -تـ ترميز إجابات المبحوثيف حتى يسيل إدخاليا في جياز الحاسوب لمتحميل اإلحصائي وذلؾ عمى النحو التالي:

 
 :تمثيل المتغيرات الوصفية بمتغيرات رقميةيوضح ( 9)رقم جدول

أوافق ال ال أدري  أوافق أوافق بشدة العبارة  ال أوافق بشدة 
 1 2 3 4 5 الرقـ

 وقد تـ تصحيح المقياس المستخدـ في البحث كاآلتي:
5 4 3 2 1

5
  =3 

 :أدناه في الجدوؿموضح األوساط المرجحة ليذه األوساط كما قد جاءت و 
.لخيارات إجابات أفراد العينة دراسة( يوضح األوزان واألوساط المرجحةلمقياس ال:)رقمجدول   

يارالخ بشدةال أوافق    أوافق بشدة أوافق ال أدري  ال أوافق 
 5 4 3 2 1 الوزف 

المتوسط 
 المرجح

2-278:  279 -  376:  377- 474:  475- 572:  573 - 6  

 .مspss ، 3226برنامج : المصدر : 
 الصدق الذاتي :Valdityأحمد عبدالرحمف ( الذي وضع لقياسو وليس شيئًا آخر )وىو أف يقيس االختبار الشيء

لما كاف الصدؽ الذاتي لممقياس يساوي الجذر التربيعي لمعامل ثباتو استخداـ معدو الورقة البحثية (132ص,  ـ1995)عثماف
 .معامل االرتباطكانت النتيجة كما ىى موضحة بالجدوؿ أدناىم حيث طريقة التبايفمعادلة 

 

( يوضح إختبارمعامل الثبات ألفراد عينة الدراسة:10الجدول رقم)  
 معامل االرتباط عدد الفقرات عدد الحاالت

35 40 0.75 
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 -:معامل الثبات بالقانوف التاليموبعد تطبيق ىذه المعادلة جاءت النتائج

ر2معامل الثبات = 
ر 1

 معامل االرتباط.، حيث ر
   5 2

1    5
  =0.86 

كمما زادت قيمة معامل لمدراسة حيث ياس جيدًا ومالئماً وىو ثبات مرتفع جدًا ، ويعتبر ىذا المق 0.86بمغت قيمة معامل الثبات 
 .كمما زادت نسبة معامل صدؽ الثبات لمدراسة الفا كرونباخ

 =        معامل الثبات  الصدؽ الذاتي
 
 (.ـ ، بدوف ص1975) السيد دمحم خيرى . 0.86=      0.75 =  

داللة لمعرفة الالمرحمة الثانوية مدارس معممى ومديري يف ب وقاتفر  ت ىناؾلتوضيح ما إذا كانطريقة التبايف استخدـ كما 
 .ممارسة النشاط المدرسينحو إتجاىاتيمم حصائية،اإل
 
 عرض ومناقشة النتائج: 

تمخيص ثـ تـ إجراء  مفو  دراسةف معرفة مدى تمثيميـ لمجتمع التمكف مىو ال يدؼ مف تحميل البيانات األساسيةال     
ل أرقاـ ونسب مئوية ي توضح قيـ كل متغير لتوضيح أىـ المميزات األساسية لمعينة في شكالتىى و  ، البيانات في جداوؿ

التوزيع التكراري إلجابات ذلؾ عمى النحو التالي:حيث كاف . عينة الدراسةألفراد  الخصائص الديمقرافيةدراسة لمعرفة لعبارات ال
 .الوحدات المبحوثة والذي يعكس خصائص العينة

المواقف التعميمية االتصاؿ فيب أساليوسائل و عمى استخداـ  الثانوية البالمرحمةيسيـ في تدريب ط النشاطدور : الفرضية األولى
 .بشكل  ضعيف المختمفة

 (يوضح التوزيع التكراري إلجابات نتائج اختبار الفرضية األولى حول أسئمة المحور األول:11جدول رقم)
 
 

 العبارة

 
 

 المقياس

 ال
أوافق  

 بشدة

ال    
 وافقأ

 
 ال

 أدري  

 
 
 أوافق

 
أوافق 

 بشدة

 
 

 المتوسط

 
االنحراف 

 المعياري 

 
 

 النتيجة
تدريب الطالب عمى التخطيط المنيجي لمرحالت 

 .التعميمية
 أوافق 1732 3768 11 15 - 6 3 التكرار
 2974 4471 - 1776 878 النسبة%

 أوافق 1741 3775 12 12 - 4 4 التكرار .الب عمى إقامة المعارض التعميميةتدريب الط
- - - - - - 

 أوافق 1732 3759 7 17 - 4 4 التكرار تدريب الطالب عمى إقامة المعارض الفنية.
 2176 51 - 1178 1178 النسبة%

 أوافق 1733 3787 12 12 2 1 4 التكرار تطبيق المفاىيـ العامة أماـ الطالب
 3573 3573 579 279 1178 النسبة%

يب الطالب عمى أسموب المناقشة لتنمية تدر 
 تبادؿ المعمومات. 

 أوافق بشدة 1794 4729 17 13 2 1 1 التكرار
 51 3872 579 279 279 النسبة%

 أوافق 1715 4716 12 15 1 - 3 التكرارتدريب الطالب عمى حفظ الوسائل التعميمية 
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 3573 4471 279 - 878 النسبة% حفظًا سميمًأ. 
 أوافق 1713 4713 11 18 2 1 2 التكرار يـ وسائل االتصاالت التعميميةتقي

 3274 5279 579 279 579 النسبة%
تدريب الطالب عمى استخداـ أدوات االتصاؿ 

البسيطة مثل )لوحات ، صور ، رسومات ، 
 ممصقات(. 

 أوافق بشدة 1799 4728 16 13 - 2 1 التكرار

 4771 3872 - 579 279 النسبة%

تدريب الطالب عمى إنتاج أدوات االتصاؿ 
 البسيطة مثل )لوحات ، صور ، رسومات (

 أوافق بشدة 1795 4721 14 17 - 2 1 التكرار

 4172 51 - 579 279 النسبة%

تدريب الطالب عمى إنتاج النماذج المجسمة مف 
 البيئية المحمية

 أوافق 1722 3783 11 15 1 5 2 التكرار
 3274 4471 279 1477 5.9 النسبة%

 أوافق 1717 3761       المتوسط 

تراوحت درجات الموافقة عمى ىذا المحور بيف أوافق ، ( نالحظبأف 11بعد طرح ىذه الفرضية األولى المتعمق بالجدوؿ رقـ)  
مطموب،وىذا يؤكد عدـ فرضية مف أفراد العينة حيث جاءت متفاوتو بيف العمو والتوسط واإلقالؿ ودوف المستوى الوأوفق بشدة. 

عمى استخداـ أساليب االتصاؿ  الثانوية البالمرحمةفي تدريب ط فى إسيامو برنامج النشاطصحة ىذا المحور حينما ركز 
زيد متوسطيا عف جميع العبارات التي تعبر عف المحور األوؿ يكما نالحظ أف .بشكل  ضعيف المواقف التعميمية المختمفةفي

وىذا يشير إلى الموافقة عمى جميع (3وىو أكبر مف الوسط الفرضي) (3761بمغ المتوسط لممحور )حيث (3الوسط الفرضي)
ما ، وىذا  ات المبحوثيف تجاه عبارات المحور( وىذا يدؿ عمى تجانس إجاب1717)فبمغعبارات المحور ، أما االنحراؼ المعياري 

شكل خاص. فالتطور السريع في العمـو ثانويبشكل عاـ، والتعميـ الأف ىذه التغيرات قد أثرت في التربية يأكدىمعدو الدراسةب
دخاؿ التقنيات الجديدة عمى التعميـ، إضافة لمزيادة في أعداد  والتكنولوجيا والتوسع في مياديف المعرفة وظيور فروع جديدة ليا، وا 

ـ تغير المنيج وأساليب التدريس ، كما يعيدوف النظر في مسئولياتيـ. فقد أصبح مف الالز  لمعمميفوا المدارس الطالب جعمت
ميارات جديدة ، وأف يعتمدوا نيجًا يتوافق مع التغيرات الطارئة عمى التعميـ  لمعمميفصار مف الضروري أف يكتسب ا

عدـ فرضية صحة ىذا المحور  مع وال يتوافق درجات الموافقة عمى ىذا المحور بيف أوافق ، وأوفق بشدة.وهذا يوافق .ثانوي ال
المواقف التعميمية أساليب االتصاؿ فيوسائل و عمى استخداـ  الثانوية البالمرحمةفي تدريب ط فى إسيامو النشاط ما ركز دورحين

 .بشكل  ضعيف المختمفة

نحو  المرحمة الثانويةالبطوتجويد وعيةبرنامج النشاط يسيـ في تيفترض معدو الدراسة البحثية بأف الفرضية الثانية والثالثة:
 .وضح نتائج اختبار الفرضية الثانية إلجابات المبحوثيفتأدناه والجداوؿ)أ( و)ب( .بشكل  مرض  االتصاؿ التربويسموكيات 

 (يوضح التوزيع التكراري إلجابات نتائج اختبار الفرضية الثانية حول أسئمة المحورالثاني:12فالجدول)أ( رقم)
 
 

 العبارة

 
 

 المقياس

ال أوافق 
 بشدة

 ال
 أوافق

 ال
 أدري 

 
 

 أوافق

 
 أوافق
 بشدة

 
 

 المتوسط

 
االنحراف 

 المعياري 

 
 

 النتيجة
 –توعية األسس الجمالية )كتناسق األلواف 

 تكامل الشكل(
 أوافق 1793 3792 8 19 4 2 1 التكرار
 2375 5579 1178 579 279 النسبة%

أوافق  1795 4717 12 17 - 2 1 التكرار تنمية الجوانب االبتكارية
 3573 51 - 579 279 %النسبة بشدة
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تكويف القدرة عمى تعديل السموؾ لمجابية 
 المواقف المستجدة

 أوافق 1798 4711 12 16 3 2 1 التكرار
 3573 4771 878 579 279 النسبة%

تشجيع الطالب عمى استقاء المعمومات 
 مف مصادرىا

 أوافق 1783 4718 12 18 3 - 1 التكرار
 3573 5279 878 - 279 النسبة%

تنمية الروح الرياضية السمحة بيف 
 الطالب

أوافق  1713 4749 22 6 - 2 1 التكرار
 6477 1776 - 579 279 النسبة% بشدة

تعويد الطالب عمى األسموب الديمقراطي 
 في الحياة

 أوافق 1712 4715 16 11 3 1 2 التكرار
 4771 3274 878 279 579 النسبة%

ى المواطنة الصحيحة تربية الطالب عم
 في تحمل المسئوليات

أوافق  1779 4724 18 15 - - 1 التكرار
 5279 4471 - - 279 النسبة% بشدة

تعميـ الطالب أسموب القيادة الرشيدة في 
 المجتمع المحمي

أوافق  1715 4724 16 15 - 1 2 التكرار
 4771 4471 - 279 579 النسبة% بشدة

الطالب عمى النقد تكويف القدرة لدى 
 البناء

 4712 9 23 - 1 1 التكرار
 

 أوافق 1715
 2675 6776 - 279 279 النسبة%

تشخيص بعض مشكالت الطالب 
 الشخصية

 أوافق 1711 3773 6 21 2 2 3 التكرار
 1776 6178 579 579 878 النسبة%

 أوافق 1798 4713       المتوسط 

بيف أوافق ، وأوفق  يفالمحور  يفف تراوحت درجات الموافقة ألفراد عينة الدراسة عمى ىذبأ (12نالحظ مف الجدوؿ رقـ) 
( يوضح التوزيع التكراري إلجابات نتائج اختبار الفرضية 13أما الجدول)ب( رقم).حيث جاءت النتائج مطابقة لحد  ما ليذا الفرض.بشدة
 حول أسئمة المحور الثالث: الثانية

 
 

 لعبارةا

 
 المقياس

 ال
 أوافق بشدة

 
 ال أوافق

 
 ال

 أدري 

 
 أوافق

 
أوافق 

 بشدة

 
 المتوسط

 
االنحراف 

 المعياري 

 
 النتيجة

تدريب الطالبي عمى استخداـ 
 ادوات االتصاؿ البسيطة

 أوافق 179 4719 11 21 - 2 1 التكرار
 2974 6178 - 579 279 النسبة %

تدريب الطالب عمى إنتاج 
 أدوات االتصاؿ البسيطة

 أوافق 1725 3761 8 14 4 4 3 رالتكرا
 2375 4172 1178 1178 878 النسبة%

تدريب الطالب عمى إنتاج 
 النماذج المجسمة محميا

 أوافق 1721 3788 13 12 2 6 1 التكرار
 3872 3573 579 1776 279 النسبة %

يسيـ في التقويـ المستمر 
 لوسائل االتصاؿ التعميمي

 أوافق 1715 3759 4 21 4 4 2 التكرار
 1178 5878 1178 1178 579 النسبة%

تنمية اإلحساس لدى الطالب 
 بحل مشكالت زمالئيـ

 أوافق 1727 4711 15 11 1 1 3 التكرار
 4471 2974 279 279 878 النسبة%

تغيير السموؾ اإليجابي نحو 
 االتجاه المرغوب فيو

 أوافق 1721 4716 16 11 2 3 2 التكرار
 4771 3274 579 878 579 ة %النسب
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تعميق روح االنتماء في 
 المشاركات الطالبية

 أوافق بشدة 1798 4732 18 13 - 2 1 التكرار
 5279 3872 - 579 279 النسبة%

تحقيق الصحة النفسية بصورة 
 أفضل

 أوافق 1717 4716 13 15 3 1 2 التكرار
 3872 4471 878 279 579 النسبة %

قدرات ميوؿ االتجاىات تنمية 
 بصورة أفضل

 أوافق 1798 4716 11 21 - 1 2 التكرار
 2974 6178 - 279 579 النسبة

تنمية دافعية ممارسة 
 الديمقراطية

 أوافق 1733 3755 7 16 3 2 5 التكرار
 2176 4771 878 579 1477 النسبة%

 أوافق 1712 3792       المتوسط

 يفالمحور يف بأف تراوحت درجات الموافقة ألفراد عينة الدراسة عمى ىذ (13( و)ب( رقـ)12)أ( رقـ)هوؿ أعالانالحظ مف الجد
جميع العبارات التي تعبر عف المحور و أكدت جاءت النتائج مطابقة لحد  ما ليذا الفرض ، وىذا ما بيف أوافق ، وأوفق بشدة. حيث

حيث .بشكل  مرض   نحو سموكيات االتصاؿ التربوي  البالمرحمة الثانويةطجويد وعيةوتبرنامج النشاط يسيـ في تبأف  والثالث الثاني
(وىذا يدؿ عمى موافقة أفراد العينة عمى جميع العبارات التي تعبر عف ىذا المحور،كما ناؿ 3يزيد متوسطيا عف الوسط الفرضي)

( مما يدؿ عمى تمركز القيـ حوؿ 1.12( وانحراؼ معياري بنسبة)3792ىذا المحور درجة موافقة بمتوسط حسابي بمغ نسبة)
مركز تفعل لمنيج النشاط الم ةظير كردعندما  منيج النشاط القائـ عمى المواقف االجتماعية:وسطيا الحسابي ، وىذا يؤكده 

الذي يحدد بدوره مستقبمو مف خالؿ ما  باعتبار أف المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لصالح المجتمع طالبحوؿ ال
مو المدرسة لطالبيا مف خبرات تمكنيـ مف القياـ بمسؤلياتيـ لمنيوض بالمجتمع،حيث يحقق الوظيفة االجتماعية لممتعمـ تقد

(.115ـ ، ص2111ليصبح أكثر إيجابية في عممية التعمـ مف خالؿ تنظيمو لممعارؼ والمعمومات. دمحم محي الديف)  
فى ىذا الفرض ف ممارسة طالب المرحمة الثانوية لمنشاط المدرسي.معوقات ومشكالت تحوؿ دو  :توجد ىناؾرابعةالفرضية ال

تمت مناقشة وتحميل معوقات النشاط فكل ما ذكر أدناه فى عبارات ىذا المحور يؤثر سمبًا فى ممارسة النشاط المدرسي،انظر 
 الجدوؿ أدناه.

 

:رابعأسئمة المحور ال يوضح التوزيع التكراري إلجابات نتائج اختبار الفرضية الثالثة حول (13)جدول  
 

 العبارة
 

 المقياس
  ال أدري  ال أوافق ال أوافق بشدة

 أوافق
أوافق 

 بشدة
 

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري 
 النتيجة

 أوافق 1743 4716 21 5 - 5 3 التكرار تدىور البيئة المدرسية
 5871 1477 - 1477 878 النسبة %

قمة مشاركة المعمميف في 
 األنشطة

 يةالمدرس 

 أوافق 1734 3771 11 14 - 6 3 التكرار

 3274 4172 - 1779 878 النسبة %

ضيق الوقت لمممارسة 
 النشاط في المدرسة

 أوافق بشدة 1742 4726 15 11 - 4 4 التكرار

 4471 3274 - 1178 1178 النسبة %
ضعف تدريب المعمميف 

 في كفايات النشاط
 أوافق 1741 3785 15 11 - 4 4 التكرار

 4471 3274 - 1178 1178 النسبة%
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قمة تعييف المعمميف 
المختصيف في مجاؿ 

 النشاط

 أوافق بشدة 1714 4726 19 11 - 2 2 التكرار
 5578 3274 - 579 579 النسبة%

عدـ إدخاؿ النشاط ضمف 
 منظمومة التقييـ

 أوافق 1741 3782 15 11 - 6 3 التكرار
 44712 2974 - 1776 878 النسبة %

كثافة المقررات الدراسية 
 تمثل عائقًا لتنفيذ النشاط

 أوافق 1727 3797 16 9 3 4 2 التكرار
 4771 2675 878 1178 579 النسبة %

ضعف المساىمة القومية 
 في حل مشكالت النشاط

 أوافق 1714 4718 16 14 1 - 3 التكرار
 4771 4172 279 - 878 النسبة %

مكانات لتجييز قمة اإل
 بيئة النشاط

 أوافق بشدة 1789 4753 23 9 - 1 1 التكرار
 6776 2675 - 279 279 النسبة %

عدـ توافر مراشد النشاط 
 المدرسي لدي المعمميف

 أوافق 1727 4711 12 16 - 4 2 التكرار
 3573 4771 - 1178 579 النسبة %

 ت الموافقة عمى ىذا المحور بيف أوافق ، وأوفق بشدة.ألفراد عينة الدراسة حيثتراوحت درجابأف  (13رقـ)نالحظ مف الجدوؿ 
شممت جميع العبارات التي تعبر عف ىذا المحور لذا نجد يزيد متوسطيا عف الوسط جاءت النتائج مطابقة لحد  ما ليذا الفرضف

( مما يدؿ 1727، وانحراؼ معياري بنسبة )( 4711( كما ناؿ ىذا المحور درجة موافقة بمتوسط حسابي بمغ بنسبة)3الفرضي )
 .عمى تمركز القيـ حوؿ وسطيا الحسابي

في  كموجييف مقيميف لممرحمة الثانويةتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف معممي ومديري المدارس الفرضية الخامسة :   
 :ىاتيـ نحو برنامج النشاط الطالبياتجا

 المقروءة في محاور النشاط الطالبي 3المحسوبة وك 3حسوبة مقارنة بقيمتي ك(يوضح الداللة اإلحصائية الم25جدول رقم)

الداللة  قيمة )ؼ( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع  المربعات مصدر التبايف
 اإلحصائية

 005. 290 3.050 3 9.150 بيف المجموعات

 577. 29 16.722 داخل المجموعات

  32 25.872 المجموع

 لممرحمة الثانويةكموجييف ىات معممي ومديري المدارسبوجود فروؽ معنوية بيف اتجائج التى توصل الييا ىذا الفرضدلت النتا
% 5أقل مف ار)ؼ(بما أف قيمة مستوى الداللة اإلحصائية المصاحبة الختب، حيث نالحظ نحو برنامج النشاط الطالبي مقيميف
وىذا ما أكدتو مديرة .يف اتجاىات معممي ومديري المدارسبوجود فروؽ معنوية ب لمحاور النشاط الطالبي نقبل الفرض البديللذا 

ـ، حيث أشارت بعدـ تجاوب 11/8/2115إدارة النشاط الطالبى لممرحمة الثانوية بمحمية الدويـ ، مقابمة فى يوـ الثالثاء بتاريخ 
ة بمختمف مسمايتيا تسيـ فى كسر روتيف بعض مديري ومعممي المدارس الثانوية مع النشاط.وتذكر بأف ممارسة األنشطي

 األكاديميات التى يتمقاىا ىؤالء الطالب أثناء اليـو الدراسي. 
 عرض نتائج المقابمة ومناقشتيا:
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وحت درجات الموافقة عمييا بيف أوافق ، وأوفق بشدة مف أفراد العينة ، ترابعد طرح الفروض المتعمقة بيذه الدراسة نالحظبأف    
ما تؤكده مديرة إدارة النشاط الطالبي بمحمية وىذا ًا متفاوتو بيف العمو والتوسط واإلقالؿ ودوف المستوى المطموب،كما جاءت أيض

الدويـ لممرحمة الثانوية بعدـ توفير اإلمكانات والمعدات الالزمة لممارسة النشاط باإلضافة لعدو وجود معمـ مختص فى التربية 
وب بعض المعمميف فى اإلشراؼ عمى النشاط.وقمة تكويف الجمعيات المدرسية التى تحمل فى البدنية والفنوف والمسرح.وعدـ تجا

 طياتيا ممارسة النشاط.
لممرحمة  ىات معممي ومديري المدارسبوجود فروؽ معنوية بيف اتجاكما دلت النتائج التى توصل إلييا الفرض الرابع  

حيث أشارت بعدـ تجاوب بعض مديري ومعممي المدارس الثانوية مع ،نحو برنامج النشاط الطالبي مقيميف الثانويةكموجييف
ـ( أف أغمب المعمميف غير ممميف بأىداؼ النشاط المدرسي كما يؤكدوف 2111النشاط ،وىذا يتفق مع ما ذكرتو أسماء النعيـ دمحم)

المخصص لقياـ تمؾ األنشطة عمى أىميتو، ومف التوصيات ينبغي تنوير المعمميف بأىداؼ النشاط المدرسي مع توفير الزمف 
 المدرسية.
بمة مع المصدر: تاريخ  فيحاء دمحم أحمدمقا ثاء ، ب الثال محمية ،  ، إدارة النشاط الطالبيإدارة التعميم الثانوي .م22/9/3226، يوم 

 الدويم.
 

 -ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة:
أساليب االتصاؿ سائل و و يعد برنامج النشاط خطة عممية عممية مدروسة لتدريب الطالب عمى  .1

لدافعية والتساؤؿ والحوار والنقد واالستقصاء  .التي تثير ا

تؤكد استجابة أفراد العينة عمى إسياـ برنامج النشاط في توعية الطالب باألسس الجمالية كتناسق  .2
 .األلواف، وتكامل الشكل وجماؿ توزيع المساحات والخطوط مما يجعمو مدركًا لمذوؽ والجماؿ

عنى بتكويف الصفات التي يساعد بر  .3 نامج النشاط الطالب عمى التوافق الشخصي االجتماعي، وُي
النفس بة الصدر، والسيطرة عمى االنفعاالت، والثقة ب  .تطبع الطالب عمى رحا

ل .4 ـ)القراءة، االستماع، المشاىدة،  نشاطيسيـ ا إسيامًا فاعاًل في تنمية الميارات األساسية لمتعم
لمناقشةميارة الخط ومو التفكير( لمغوية وا  .يارة الحديث ا

ثانوية عمي .5 ل مجاؿ تربوي يتحقق عف طريقو إكساب  النشاط أف يتفقمعممى ومديري المدارس ا
 .سمسمة طويمة مف العادات واالتجاىات والميارات والمعمومات متعمـال

ثانوية كموجييف مقيميف أف آراء .6 ل لمدارس ا  .إيجابية تجاه برنامج النشاط معممى ومديري ا

ل .7 معممى ومديري المدارس أيضًا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  دراسةمف نتائج ا
ثانوية كموجييف مقيميف  ل  .الطالبي في اتجاىاتيـ نحو برنامج النشاطا

 -ومن بعض التوصيات:
 فى مجاؿ النشاط المدرسي. سد النقص في عدد المعمميف والموجييف وتدريبيـ (1

يسيـ في تنمية الميارات المناسبة  حتىإدارات المرحمة الثانويةط الجيد لبرنامج النشاط باالىتماـ بالتخطيضرورة  (2
 .التكنولوجيةلمواجية التغيرات العالمية و 

واألخذ باألساليب التي تثير (أسموب المحاضرة)مدارس المرحمة الثانوية إعادة النظر في أساليب التدريس الشائعة في (3
 .الطالب وميوليـ توافق مع اتجاىاتالدافعية وت
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مف خالؿ  كمدخل لتكامل الخبرات التي يكتسبيا الب المرحمة الثانويةالعمل عمى ترقية ورعاية التدريب اليدوي لط (4
 النشاط.

تسيـ في تنمية القدرات لمواجية كل ما  لمعممى ومديري المدارس الثانوية كموجييف مقيميف تنظيـ دورات تدريبية (5
 .مجياتيستجد مف تقنيات وأجيزة وبر 

ض، مف قاعات متعددة األغرا مدارس المرحمة الثانويةاالىتماـ بتوفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة المختمفة ب (6
 .مالعب ومسارح وأدوات وتجييزات

صدار األحكا (7 ـ االىتماـ بالتربية الجمالية مف خالؿ برنامج النشاط لتمكيف الطالب مف التذوؽ، والنقد، والنقد الذاتي، وا 
 الجمالية السميمة.

بكميات  ومعمماتالنشاط المدرسي في السوداف وتدريب معممي وتأىيل تصميـ برنامج مقترح إلعدادالمقترحات:ومن بعض       
 إجراء دراسة لألنشطة المدرسية التى تناسب اإلعاقات المختمفة لدى طالب المرحمة الثانوية.و.بيةالتر 

 
 

والمراجع:المصادر   
 القران الكريم

 والكتب المراجع

لمناشط التربوية ومكانيا فى المنيج المدرسي،مف بيت التراث،  .1 إبراىيـ مصطفي شرؼ الديف،ا
 ـ.2118(17مجمة دراسات تربوية،المركز القومي لممناىج والبحث التربوي ، العدد )

دكتوراه، جامعة أـ درماف إبراىيـ عبدالقادر الصديق، برنامج مقترح قائـ عمى النشاط بالتعميـ قبل المدرسي، رسالة  .2
 .ـ(2111اإلسالمية، كمية التربية)

ثانوية ، ترجمة وتقديـ دمحم عمي  –ادجار جونستوف  .3 ل روالند فاونس، النشاط المدرسي في المرحمة ا
 ـ.1964العرياف، مراجعة دمحم السيد روحة، القاىرة، دار القمـ، 

، دور النشاط المدرسي فى تدري .4 س مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية، رسالة دكتوراه، جامعة أـ أسماء النعيـ دمحم التـو
 .ـ(2111درماف اإلسالمية، كمية التربية)

 ـ.1975السيد دمحم خيري، اإلحصاء النفسي التربوي، مطبوعات جامعة الرياض،  .5

يذ العادييف بالصفوؼ إماـ دمحم عبدالرحيـ، تصميـ أنشطة تعميمية تعالج صعوبات التعمـ فى المغة العربية لدى التالم .6
( لسنة 22الثالثة األولى بالمرحمة اإلبتدائية بالمممكة العربية السعودية، مجمة دراسات تربوية، المركز القومي لممناىج العدد)

 .ـ(2111)

تعميـ والتعمـ، عماف، دار الشروؽ، ،بشير عبد الرحيـ الكموب .7 ية ال  ـ.1993التكنولوجيا في عمم

يف، دور األنشطة المدرسية فى تعديل سموؾ طالب المرحمة الثانوية، رسالة ماجستير، كمية حميمة عمر دمحم شرؼ الد .8
(  ـ(.2119الدراسات العميا ،معيد الخرطـو الدولي لمغة العربية،الخرطـو

حمدي شاكر محمود، النشاط المدرسي ماىيتو وأىميتو، أىدافو ووظائفو، مجاالتو ومعاييره، إدارتو  .9
 ـ.1998ويمو، المممكة العربية السعودية، دار األندلس لمنشر والتوزيع، وتخطيطو، تنفيذه وتق
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براىيـ، الميارات الحياتية ضرورة حتمية في عصر المعموماتية، القاىرة  .11 سميماف عبدالواحد يوسف إ
 ـ.2111، إيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع، 

أموؿ،مصر ، اإلسكندرية ، مؤسسة سياـ دمحم أمرهللا طو،األنشطة المدرسية الحرة بيف الواقع والم .11
لدولية ،   ـ.2119حورس ا

لمنيج الدراسي والتنمية المتكاممة فى مجتمع المعرفة،القاىرة  .12 لديف عرفو محمود،مفيومات ا صالح ا
 ـ.2116، عالـ الكتب ،

اف، ط ) .13 تكنولوجيا في التعميـ، عّم (، دار الفكر 2عبد الحافظ دمحم سالمة، وسائل االتصاؿ وال
 ـ.1998والنشر، لمطباعة 

عبد الرحمف أحمد عثماف، مناىج الحث وطرؽ كتابة الرسائل الجامعية، الخرطوـ، دار جامعة  .14
 ـ.1995أفريقيا العالمية، 

يمية لطبعات الكتب المدرسية بوالية الخرطوـ، مجمة دراسات  .15 عبدالرحيـ إماـ دمحم وآخروف،دراسة تحم
لعدد التاسع عشر،يناير،تربوية ،المركز القومي لممناىج والبحث التربو   ـ. 2119ي، ا

عبدالمحمود النور محمود وأبوبكر ىاروف آدـ،النشاط المدرسي بالسوداف، الواقع وآفاؽ  .16
تربية والتعميـ العاـ،إدارة النشاط الطالبي،بدوف تاريخ.  المستقبل،السوداف،وزارة ال

والية النيل األبيض ،  ـ ،11/8/2115عيدروس شادوف عبدالرحمف)مقابمة(يوـ الثالثاء ، بتاريخ  .17
لدويـ، إدارة شئوف المعمميف. ثانوي ، محمية ا يـ ال  وزارة التربية والتعميـ ، إدارة التعم

بمة(يوـ الثالثاء ، بتاريخ  .18 تربية 11/8/2115فيحاء دمحم أحمد)مقا ـ.والية النيل األبيض ، وزارة ال
ثانوي ، إدارة النشاط الطالبي ، م يـ ال لدويـ.والتعميـ ، إدارة التعم  حمية ا

لديف حشيمة،أثر وسائل األنشطة المدرسية في تكويف ثقافة الطالب،عماف األردف ،دائرة  .19 دمحم محي ا
 ـ.2111، 1المكتبة الوطنية،ط

يمنية، وزارة التربية والتعميـ، قطاع  .21 دمحم محمود الخوالدة وآخروف، طرؽ التدريس العامة،الجميورية ال
 ـ.1996تربية والتعميـ،التدريب والتأىيل،الناشر وزارة ال

تاريخو  –نظرياتو  –مفيومو  -محمود عبد الرءوؼ كامل، مقدمة في عمـ اإلعالـ واالتصاؿ بالناس .21
 ـ.1995جامعة القاىرة،  –وسائمو، القاىرة ، مكتبة نيضة الشروؽ  –أساليبو  –نماذجو  –

ار جامعة القرآف ، السوداف ، أـ درماف ، د 1مختار عثماف الصديق، مناىج البحث العممي،ط .22
 ـ.2114الكريـ لمنشر، 

مرتضى يونس بشير دمحم،وسائل االتصاؿ وتكنولوجيا التعميـ السوداف، الخرطوـ المكتبة الوطنية  .23
 ـ2114لمنشر،

 
 
 
 
 
 


