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  ملخص
ھدفت الدراسة الحالية التعرف على درجة ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة للمنھاج في 

وقد تم . ولة الكويتالمرحلة المتوسطة من وجھة نظر المعلمين وعالقتھا بتحصيل طلبتھم في د
ً من مختلف ) ٣٥٥(اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، وبلغ عددھم  معلما

التخصصات في المدارس المتوسطة التابعة لمنطقة األحمدي في دولة الكويت، ولتحقيق أھداف 
نتائج وكشفت  .فقرة، موزعة على خمسة مجاالت) ٤٣(الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من 

الدراسة أن الدرجة الكلية لمستوى ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة للمنھاج في المرحلة 
المتوسطة في دولة الكويت من وجھة نظر المعلمين جاءت مرتفعة، وقد جاء مجال النشاط 

وكشفت النتائج عن . الرياضي في المرتبة األولى، وجاء مجال النشاط الديني في المرتبة األخيرة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المؤھل العلمي، ووجود فروق إحصائية تعزى 
ألثر التخصص، وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية، كما كشفت النتائج عن وجود 
ً بين درجة ممارسة األنشطة الطالبية من وجھة نظر المعلمين  عالقة إيجابية دالة إحصائيا

وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية تمت عدة توصيات  .المرحلة المتوسطة وتحصيل طلبتھم في
إشراك مؤسسات المجتمع المحلي والجھات ذات العالقة باألنشطة الطالبية، وإجراء : أھمھا

دراسات في مجال األنشطة الدراسية في مختلف المراحل الدراسية، ومختلف التخصصات 
 .األكاديمية في المدارس
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the degree of practicing 

students’ activities accompanying the curriculum in the intermediate 
stage as perceived by teachers, and its relation to their students’ 
achievement in Kuwaiti schools. The sample was chosen through simple 
random sampling totaling (355) teachers from different majors in 
intermediate schools in Al-Ahmadi District. To achieve this aim the 
researcher developed a questionnaire consisted of (43) items distributed 
on five domains. The findings of the study showed that the total degree 
of practicing Students activities accompanying the curriculum in the 
intermediate stage as perceived by teachers was in a high where physical 
activities came first while the religious activities came in low category 
rank. The findings showed that there were no significant statistical 
differences attributed to the scientific qualification teachers while there 
are significant statistical differences attributed to the major of teacher 
effect for the favor of humanitarian majors. Moreover, the findings 
showed that there is a positive significant relationship between the degree 
of practicing those activities and the achievement of students as 
perceived by teachers. Based on the findings of the study the researcher 
recommended that needs of engaging local institutions concerned of 
students activities as will as conducting similar studies in other stages 
within different academic majors. 

 
  المقدمة

دھم  راد وتزوي وين األف تعد المدرسة إحدى المؤسسات االجتماعية المھمة التي تعمل على تك
ة المدرسة  إن وظيف ذلك ف بالمعرفة والسلوكيات الحسنة من خالل الوظائف العديدة التي تقوم بھا ل

و ولھم، وت ة، ومي ة استعدادات الطلب ى تنمي ا العمل عل ات، وإنم جيھھم ليست مجرد تلقين المعلوم
ق  اة عن طري ة الطالب لممارسة الحي ة المدرسة ھي تھيئ ل إن وظيف اً صالحاً ب اً اجتماعي توجيھ

ى ال اعده عل ي تس رات الت ارات والخب ابه المھ لوكه واكتس ديل س ف تع ع المواق اجح م ف الن تكي
ة في الع ة المختلفة، واألنشطة الطالبية على اختالف أنواعھا ومستوياتھا تعّد من األمور الھام ملي

اً،  اً وعقلي ياً واجتماعي دنياً ونفس رد ب د للف ق النمو المتزاي ه في تحقي ذي تلعب التعلمية نظراً للدور ال
ا ة منھ االت مختلف ذ مج ت وتأخ ة الكوي ي دول ة ف طة الطالبي وع األنش ة : وتتن ية والفني الرياض

ى والثـقافية والكشفية والدينية والعلمية واالجتماعية، حيث يتوجه الطلبة إلى  اًء عل ھذه األنشطة بن
  .رغباتھم وقدراتھم
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اج  نشطةأن المدرسة يجب أن تجعل األ) ٢٠٠٦(وقد أكد الرماضنة  ة للمنھ ة المرافق الطالبي
ق أسس  ك وف ي، وذل اج المدرس دعيماً للمنھ دادا وت ا، وامت ا وخططھ ي برامجھ االً أصيالً ف مج

  .شكل متكاملتربوية وأصول علمية تؤدي إلى تنمية جميع جوانب الشخصية ب

ةإن المدرسة ليست مكاناً يتجمع فيه  ل ھي مجتمع صغير  الطلب ط، ب للتحصيل الدراسي فق
ؤثرون،  أثرون وي ه، يت اعلون في ائھم لبعضھم إذيتف عرون بانتم تم اتصال بعضھم ببعض،ويش  ي

بعض اد الجو  ال ى إيج ؤدي إل ا ي تھم، مم ا مدرس ي تسعى إليھ داف الت ق األھ ى تحقي ون عل ويعمل
اعيالمنا ردي والجم وھم الف اط . سب لنم ة ارتب ى تقوي ل عل ة العم داف المدرس ن أھ إن م ذلك ف ك

  ).٢٠٠٦حجازين، (الطالب بمجتمعھم وبيئتھم 

طة  ةواألنش ل  الطالبي دود الصف أو داخ ل ح ر داخ امل، ال تنحص دد الش ا المتع بمفھومھ
ادي واألسرة المدرسة، ولكنھا تتضمن كل الخبرات التي يمر بھا الفرد في المدرسة وا لملعب والن

ة  ةطنشفيه ممارسة أرقى أنواع األ تتموالشارع والمنزل، وإن المدرسة تمثل المكان الذي  الطالبي
  ).٢٠٠٨الحازمي، (تنظيماً وخبرة 

ا : األول: بد من ربطھا بعنصرين محققة ألھدافھا فال الطالبية نشطةوحتى تكون األ توجيھھ
ام فتكون مرتبطة : اته، والثانيوتحقيق متطلب منھاجنحو فعاليات ال اة بشكل ع ا نحو الحي توجيھھ

  ).٢٠٠٨، الجاويش(بالبيئة االجتماعية والطبيعية التي يعيشھا الطلبة 

ى األ ة ةطنشإن المربين يعلقون أھمية كبيرة عل ى دورھالطالبي ة  ا، وعل رئيس في العملي ال
يا تالتعليمية؛ ألنھ ة  حقق األھداف التربوية في النمو الطبيع واحي الجسمية والعقلي ذ من الن للتلمي

يم أن يكون فال ينبغي ، والنفسية يلة التعل ل وس ه ب ة في حد ذات ى النمو المتكامل المرغوب غاي إل
ة من فيه،  واع متنوعة من النشاط، تحت مظل ة لممارسة أن ة للطلب وكذلك البد من إطالق الحري

  )٢٠٠٤ھر، ضا. (اإلرشاد والتوجيه والمراقبة المستمرة الواعية

ى األ رى عل ة كب ون أھمي احثين يعلق ربين والب إن الم دم، ف ا تق ي ضوء م ة  ةطنشوف الطالبي
ب؛  ا الرئيسوعلى دورھالمرافقة للمنھاج،  ق التحصيل العلمي للطال ة، وتحقي في العملية التعليمي

  .والجسميةمن النواحي النفسية والعقلية  طالبحقق األھداف التربوية في النمو الطبيعي للا تألنھ
 

  مشكلة الدراسة
ةالطالبية  نشطةألتعد ا ع تحصيل الطالب العلمي،  مھم ة، ورف ق األھداف التربوي في تحقي

بحاجة إلى مزيد من البحث  نشطةباإلضافة إلى صقل شخصيته وتكامل نموه، وإن تطوير ھذه األ
ة التعلميالذي يكشف درجة ممارستھا ة التعليمي اه الحديث في العملي ة يتجه نحو إشراك ، واالتج

د من  ة المزي ا من دور فاعل، حيث تعمل عى إكساب الطلب ا لھ ة لم الطلبة في األنشطة الطالبي
  .المھارات الحياتية التي تساعدھم على مجابھة متطلبات العصر الحديث

تعامة والتربوي  المجالفي  ينعلى خبرة الباحث وبناءً   في مدارس وزارة التربية في الكوي
ة المراف احظفقد ال خاصة ين باألنشطة التربوي ام المعلم ذا التفاوت باھتم ود ھ د يع اج، وق ة للمنھ ق
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نھج الدراسي، التفاو ق أھداف الم ة في تحقي ت إلى درجة وعي المعلمين بأھمية األنشطة الطالبي
  .وفي بناء شخصية الطالب العلمية والعملية، لمواجھة الحياة ومتطلباتھا

ار الباحث ى تدريسة المتوسطة المرحل انوقد اخت اء عل ا بن ة ھما واطالعھم ات التعليمي للتقين
ذه  ي ھ ة ف طة الطالبي ةواألنش عورھالمرحل ن ش اً م ق باأل ما، وانطالق كلة تتعل ود مش طةبوج  نش

  .ة المرافقة للمنھاج تستحق البحثالطالبي

بق ا س ي ضوء م ة  ،وف طة الطالبي ة األنش ة ممارس ى درج ّرف إل ة للتع ذه الدراس أتي ھ ت
تھم في الم ا بتحصيل طلب ين وعالقتھ ة نظر المعلّم رافقة للمنھاج في المرحلة المتوسطة من وجھ

  ..مدارس دولة الكويت
 

 أھداف الدراسة وأسئلتھا
في  منھاجتھدف ھذه الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة لل

وعالقتھا العلمي وتخصصھم باختالف مؤھلھم المرحلة المتوسطة من وجھة نظر المعلمين 
الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة  لة الكويت، ولتحقيق ھذه األھداف سعتبتحصيل طلبتھم في دو

  :التالية

في المرحلة المتوسطة في دولة  منھاجما درجة ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة لل .١
 الكويت من وجھة نظر المعلمين؟

في درجة ممارسة )  ٠٫٠٥≤  α(ند مستوى وجد فروق ذات داللة إحصائية عھل ت .٢
األنشطة الطالبية في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت من وجھة نظر المعلمين تعزى 

 للمؤھل العلمي؟

في درجة ممارسة )  ٠٫٠٥≤  α(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ھل ت .٣
نظر المعلمين تعزى  األنشطة الطالبية في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت من وجھة

 ؟)علمي أو إنساني( للتخصص

بين درجة ممارسة األنشطة ) ٠٫٠٥≤  α(ذات داللة إحصائية ارتباطية ھل توجد عالقة  .٤
  الطالبية من وجھة نظر المعلمين وتحصيل طلبتھم في المرحلة المتوسطة؟

 
  أھمية الدراسة

ة للكشف  د من المحاوالت القليل ا تع عن درجة ممارسة األنشطة تكمن أھمية الدراسة بأنھ
يل،  ا بالتحص ين وعالقتھ ر المعلم ة نظ ن وجھ طة م ة المتوس ي المرحل ة ف اط إ إذالطالبي ن النش

ا  الطالبي ھو الذي يكسب الطالب التحصيل الفكري والخبرات في مختف مراحل عدة، إضافة لم
  : اآلتي سبق تكمن أھميتھا في
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 .ربويقد تشكل ھذه الدراسة إضافة جديدة لألدب الت .١

لفت االنتباه إليھا من قبل المعنيين الطالبية يؤدي إلى  نشطةإن الكشف عن درجة ممارسة األ .٢
 .لدى الطلبة وبالتالي رفع مستوى التحصيل العلمي والسلوكيوتفعيلھا، 

املين  .٣ ة للع رامج ودورات تدريبي د ب يم بعق ة والتعل ي وزارة التربي رار ف د أصحاب الق د تفي ق
 .ليمبحقل التربية والتع

ذه الدراسة في إجراء دراسات الحقيمكن  .٤ اول األنشط ةاالستفادة من نتائج ھ ة  ةتتن الطالبي
  .ومتغيرات أخرى

 
  حدود الدراسة

  :خضعت ھذه الدراسة للحدود التالية

  .في محافظة األحمدي في دولة الكويتتم تطبيق ھذه الدراسة : الحدود المكانية -

- ٢٠١١الفصل األول من العام المدرسي سة في تم تطبيق ھذه الدرا: الحدود الزمانية -
  .م٢٠١٢

  .معلّمي المرحلة المتوسطة في محافظة األحمدي في دولة الكويت: الحدود البشرية -
 

  محددات الدراسة
األنشطة الطالبية التي  ةدالالت صدق وثبات استبانتعميم نتائج ھذه الدراسة يعتمد على إن  -

  .لھذا الغرض انأعدھا الباحث

باالستجابة لفقرات أداة  ائج ھذه الدراسة على مدى صدق وجدية عينة ھذه الدراسةتعتمد نت -
  .الدراسة

 
  ات الدراسة وتعريفاتھا اإلجرائيةمصطلح
تلك البرامج التي تضعھا أو تنظمھا األجھزة التربوية : المرافقة للمنھاج ةالطالبي ةطنشاأل

إلى حيز الوجود وفق ميوله  والمشرفون المعلمون من أجل إخراج جھود الطالب ونشاطه
وقدراته واستعداداته ويزاولونھا بشكل تلقائي، وبما يخدم المقررات المدرسية، ويحقق أھداف 
تربوية وإكساب خبرة ومھارة، تحت إشراف المعلمين والتربويين في ضوء اإلمكانات المتاحة 

  ).٢٠٠٩ الفھيدي،( جزءا من تقويم العملية التعليمية عدَ وي

ً في ھذه الدراسة ألنشطة الطالبية المرافقة للمنھج الدراسي وتقاس ا من خالل إجرائيا
فقرة ) ٤٣(والمكونة من  انباحثالدرجة الكلية لعينة الدراسة على أداة الدراسة التي أعدھا ال

 .إلى خمسة مجاالت موزعة
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سع في التاوالثامن والسابع والسادس  الصفوفتلك المرحلة التي تضم : المرحلة المتوسطة
 .دولة الكويت

التحصيل الدراسي بأنه نتاجات تعليمية ) ١٩٩٨(يعرف توق وعدس : التحصيل العلمي
 .تعلمية اكتسبھا الطالب بعد تعرضه لخبرات تربوية وتعليمية ومنھاجية في مؤسسة تعليمية

التحصيل الدراسي بأنه مدى استيعاب الطلبة بما تعلموه من خبرات ) ١٩٩٥(عرف إبراھيم تو
 .عرفية أو مھارية في المقررات الدراسيةم

إجرائياً في ھذه الدراسة من خالل معدل الطالب على جميع المواد التحصيل العلمي ويقاس 
  .م٢٠١١/ ٢٠١٠ بقالدراسية التي درسھا في نھاية العام الدراسي السا

 
  الدراسات السابقة

دن  ى الكشف دراسة ھدفت ) Johnson & Moulden, 2011(أجرت جونسون ومول إل
ة ين أداء طلب ة وب ين المشاركة في األنشطة الالمنھجي ة ب الصف الثالث في عدد من  عن العالق

ة ات البيتي م للواجب ين أداءھ ة الدراسة من . المدارس في مدينة نيويورك وب ) ٢١١٦(تكونت عين
ورك األم ة نيوي ة في مدين دارس االبتدائي ارھم من مجموعة من الم م اختي ة ت ةطالباً وطالب . ريكي

ات ع البيان ة جم ي عملي ة ف ة المالحظ تخدمت الدراس ة . اس ود عالق دم وج ائج لع ارت النت وأش
ادة أداء الطالب  ين زي ة وب ي األنشطة الالمنھجي ث ف اركة طالب الصف الثال ين مش ه ب ارتباطي
 لواجباتھم في الرياضيات، بالمقابل كانت ھناك عالقة ارتباطيه معنوية بين المشاركة في األنشطة

  . الالمنھجية للطالب وبين إكمالھم للواجبات البيئية في مبحث القراءة

ارتنيفتش  ا م ة ) Martincevic, 2010(أم ر األنشطة الالمنھجي د حاول الكشف عن أث فق
ة  ة المرحل اديمي والشخصي لطلب و األك ى النم ة عل ي المدرس ة ف راغ الطلب ات ف ي أوق ة ف المقدم

ة ة م. االبتدائي ة الدراس ت عين ة ) ٨١٦(ن تكون ي مدين ة ف ة االبتدائي ن المرحل ة م ب وطالب طال
ائج لوجود . استخدمت الدراسة االستبانة والمالحظة في عملية جمع البيانات. كرواتيا أشارت النت

ين النمو االيجابي  ة وب ة للنشاطات الالمنھجي عالقة ارتباطيه بين مشاركة طلبة المرحلة االبتدائي
  .صي لدى الطلبةعلى المستوى األكاديمي والشخ

ل األنشطة ) ٢٠٠٩(أجرى الساعدي  اء األمور في تفعي د دور أولي ى تحدي دراسة ھدفت إل
ة  ان، تكونت عين المدرسية من وجھة نظر مديري ومعلمي مدارس محافظة البريمي بسلطنة ُعم

من المعلمين والمعلمات في محافظة البريمي بسلطنة ) ٢٠٧(مديراً ومديرة و) ٢٦(الدراسة من 
فقرة موزعة على ) ٤٢(ولإلجابة على أسئلة الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من , مانعُ 
يالت اإلحصائية المناسبة ،مجاالت) ٥( ق أداة الدراسة وإجراء التحل ائج  ،وبعد تطبي أظھرت نت

ة، ووجو دير متدني ل األنشطة المدرسية جاء بدرجة تق د الدراسة أن دور أولياء األمور في تفعي
ى المجال الثالث  ر الجنس عل ة إحصائية  تعزى لمتغي روق ذات دالل ي(ف ولصالح ) النشاط الفن

ى  ة عل رة العملي ر الخب ة إحصائية يعزى لمتغي رق ذو دالل المدراء الذكور، كما أظھرت وجود ف
ة ) والعلمي ،الفني(النشاط  رة العملي دراء ذوي الخب أكثر١٠(واألداة ككل ولصالح الم ). سنوات ف
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ين أم افي(ا بالنسبة لمتوسطي تقديرات المعلمين فقد تباينت ب ي ،النشاط الثق لصالح ) والنشاط الفن
رة  أكثر ١٠(ذوي الخب نوات ف ة ) النشاط الرياضي(و) س رة العملي ن (لصالح ذوي الخب ل م  ٥أق

نوات اط ، )س ى النش ي عل ل العلم ر المؤھ زى لمتغي ائية  تع ة إحص روق ذات دالل د ف ا توج كم
  .لصالح المؤھل األعلى) واالجتماعي ،الثقافي(

ايس  ت دوم ين ) Dumais, 2009(وقام ة ب ن العالق ف ع دفت الكش ة ھ إجراء دراس ب
ل التحصيل الرياضي  ة مث ين بعض المخرجات األكاديمي ة وب ي األنشطة الالمنھجي اركة ف المش
طة ي األنش اركة ف توى المش ي مس ية ف ات الجنس ن الفروق ف ع ة، والكش ات الجامعي  والطموح

االت الرياضية ي المج ة ف يقة الالمنھجي رحية والموس ن . والمس ة م ة الدراس ت عين ) ٤٧٦(تكون
ة و األمريكي ة سان أنتوني ة في مدين دارس الثانوي . طالباً وطالبة تم اختيارھم من مجموعة من الم

ات ة جمع البيان روق في مستوى . استخدمت الدراسة االستبانة في عملي ائج لوجود ف أشارت النت
اث مشا ركة األنشطة الالمنھجية ولصالح الذكور في األنشطة الرياضية الالمنھجية، ولصالح اإلن

ات  ين مشاركة الطالب والطالب ة ب في األنشطة الالمنھجية المسرحية والموسيقية وأن ھناك عالق
  .في األنشطة الالمنھجية وبين التحصيل الرياضي والطموحات الجامعية

ة ) Howard & Ziomek, 2009(وسعت دراسة ھورد وزيومك  ى الكشف عن العالق إل
ة  ة مكون دى عين بين التحصيل األكاديمي والتعلق بالمدرسة، والمشاركة في األنشطة الالمنھجية ل

ن  ا ) ١١(م ة جورجي ي والي ة ف دعم التطوعي ات ال دى مجموع ي إح اركون ف ة يش اً وطالب طالب
تبانة وعالمات الطال. األمريكية اتاستخدمت الدراسة االس أشارت . ب المدرسية كمصدر للبيان

م  ة وتعلّقھ اء الطلب النتائج لعدم وجود عالقة بين المشاركة في مجموعة العمل التطوعية وبين انتم
ى  ائيا عل كل دال إحص اً بش ؤثر إيجابي وعي ي ل التط طة العم ي أنش اركة ف ة، وأن المش بالمدرس

  .التحصيل األكاديمي للطلبة

ة من دراسة ) ٢٠٠٨(أجرى سناجلة  ون الجميل ين األنشطة الرياضية والفن ة ب حول العالق
رات  اً لمتغي د تبع دراس محافظة ارب ي م ة ف ة الفني ات التربي ة نظر معلمي ومعلم  ،الجنس(وجھ

ة الدراسة من ). المؤھل العلمي ،التخصص ،الخبرة ،سنوات ة ) ٣٠٥(تكونت عين ا ومعلم معلم
ة في مدارس محافظة اربد في األردن، واستخدم ال ة محاور لإلجاب ى ثالث تبانة قسمت إل باحث اس

ين األنشطة  ،عن تساؤالت ھذه الدراسة رة ب ة كبي اك درجة عالق ائج الدراسة أن ھن وأظھرت نت
ع محاور الدراسة ة إحصائية . الرياضية والفنون الجميلة على جمي روق ذات دالل وعدم وجود ف

ون الجمي ين األنشطة الرياضية والفن ة ب ة العالق ي درج ة ف رات الدراس ة تعزى لمتغي  ،الجنس(ل
روق ذات ) المؤھل العلمي ،الخبرة ،السنوات ى وجود ف باستثناء متغير التخصص والذي أشار إل

  .  داللة إحصائية وكانت لصالح تخصص التربية الفنية

ة في دور ) ٢٠٠٨(وقام المعمري  ين والطلب ة آراء المعلم ى معرف إجراء دراسة ھدفت إل ب
دارس سلطنة اإلدارة المدرس يم األساسي في م ية في تفعيل األنشطة الطالبية بمرحلة ما بعد التعل

ق أھداف ) ٧٥٩(معلماً ومعلمة، و) ٣٠٠(ُعمان، تكونت عينة الدراسة من  ة، ولتحقي طالباً وطالب
ن  ة م تبانة مكون داد اس م إع ة ت ة أن دور اإلدارة ) ٦٠(الدراس ائج الدراس رت نت د أظھ رة، وق فق
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ا أظھرت المدرسية في  تفعيل األنشطة الطالبية من وجھة نظر المعلمين والطلبة كانت كبيرة، كم
اث،  روق لصالح اإلن ل، وكانت الف النتائج وجود فروق إحصائية تعزى ألثر الجنس في األداة كك

  .  وعدم وجود فروق تعزى ألثر الخبرة العملية في جميع المجاالت وفي األداة ككل

ى دور اإلدارة المدرسية في ) ٢٠٠٥(قام أبو عريضة وآخرون  بدراسة ھدفت التعرف إل
ا  ،تفعيل مشاركة الطلبة في النشاط الرياضي الداخلي من وجھة نظر معلمي التربية الرياضية كم

اط  ي النش ة ف اركة الطلب ل مش ي تفعي ية ف تالف دور اإلدارة المدرس دى اخ ة م ى معرف دفت إل ھ
ان السكن ،والمؤھل العلمي ،والعمر ،نسالج(الرياضي الداخلي تبعاً إلى متغيرات  تكونت ). ومك

ى) ١١٦(عينة الدراسة من  د األول ة إرب ة تربي ه . معلما ومعلمة من مديري تبانة مكون م إعداد اس ت
ن  ي) ٣٨(م االت ھ ة مج ى خمس ة عل رة موزع داخلي: فق اط ال يط للنش اط ،التخط  ،وإدارة النش

اط رض النش ذ وع ات ،والتنفي وافز ،واإلمكان ة أن دور اإلدارة  .والح ائج الدراس رت نت وأظھ
ع  ى جمي رة عل داخلي جاء بدرجة كبي المدرسية في تفعيل مشاركة الطلبة في النشاط الرياضي ال

ة االت الدراس ل ،مج ى األداة كك ة . وعل روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ائج إل ارت النت ا أش كم
ر الجنس ،)لسكنومكان ا ،والمؤھل العلمي ،العمر(يرات إحصائية تُعزى إلى متغ تثناء متغي . باس

  .ولصالح اإلناث, حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

و طامع  ام أب ة فلسطين ) ٢٠٠٥(وق ة كلي ى اتجاھات طلب دفت التعرف إل إجراء دراسة ھ ب
ة  اط الرياضي -خضوري –التقني ة النش و ممارس ات , نح ي اتجاھ روق ف د الف ى تحدي افة إل إض
ة ت نسالطلب رات الج ا لمتغي اديمي, بع امج األك وع التخصص ،والبرن ي  ،ون توى الدراس والمس

ية ة الرياض ا . والممارس ة قوامھ ة طبقي ى عين ة عل ت الدراس ك أجري ق ذل ا ) ١٣٥(ولتحقي طالب
اس االتجاھات ،وطالبة من كلية خضوري في فلسطين دل لقي ون المع اس كن د . طبق عليھا مقي وق

ة لالستجابة أظھرت نتائج الدراسة أن ا ة حيث وصلت النسبة المئوي تجاھات الطلبة كانت ايجابي
ة نحو النشاط ، %)٧٦( ات الطلب ي اتجاھ ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ه ال توج ى ان إضافة إل

بينما  ،والمستوى الدراسي، والبرنامج األكاديمي، والتخصص ،الرياضي تعزى لمتغيرات الجنس
  . متغير الممارسة الرياضية ولصالح الممارسينكانت الفروق دالة إحصائيا تبعا ل

ر ب) ٢٠٠٠(الجندل  قام ع التنظيمي للنشاط غي دراسة ھدفت الدراسة إلى التعرف على الواق
ام بالنشاط الالصفي ي تعترض القي ه، والصعوبات الت ي إدارت دير المدرسة ف . الصفي، ودور م

مدارس االبتدائية ورواد النشاط في تكونت عينة الدراسة من مشرفي النشاط المدرسي ومديري ال
ع تنظيم  ةمدينة الرياض في السعودية، ولتحقيق أھداف الدراسة تم استخدام استبان تكشف عن واق

ه والصع دير المدرسة في إدارت ام باألنشطة، والنشاط الالصفي، ودور م ي تعترض القي بات الت
ع وكان من أھم نتائج الدراسة أن واقع تنظيم النشاط غير الصف ى جمي ي جاء بدرجة متوسطة عل

ان )التخطيط، التنفيذ، اإلشراف، التقويم(المجاالت  ، وأن دور المدير جاء بدرجة تقدير كبيرة، وك
  .  مدير المدرسةمھمات كثرة  الالمنھجية األنشطةمن أكثر الصعوبات التي تعترض تطبيق 

عى  ة وس ته ) ٢٠٠٠(درادك ي دراس ى ف نإل ف ع دير ال الكش ةدور م وير  مدرس ي تط ف
ا . األنشطة المدرسية من وجھة نظر المعلمين ة مدى اختالف وجھات النظر  سعىكم ى معرف إل
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ة األداة طبقت  .ة الوظيفيةسنوات الخبرو ،تخصصهو ،ھذه باختالف جنس المعلم ة مكون على عين
ن  ً ) ٣٢٤(م ا ة  معلم ة بومعلم رض إمحافظ ذا الغ ق ھ ي األردن، ولتحقي د ف ثرب تخدم الباح  اس
تب ن  ةاناس ة م ي ) ٤٩(مكون ة ف رة موزع يفق االت ھ ة مج ة: أربع طة العام طة  ،األنش األنش

األنشطة الرياضية، وأسفرت نتائج التحليل لتقديرات المعلمين أن  ،األنشطة االجتماعية ،المعرفية
دير المدرسة في تطوير األنشطة المدرسية  ة في دور م دارس الثانوي معظم تقديرات معلمي الم

ديرات  جاءت متوسطة دم وجود اختالف في تق ى ع ائج إل ا أشارت النت ل، كم اس كك ى المقي عل
  .المعلمين باختالف تخصصاتھم وسنوات الخبرة الوظيفية وتفاعلھا على جميع مجاالت األنشطة

 
  التعليق على الدراسات السابقة

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أنھا ھدفت إلى الكشف عن أھمية وواقع وتقويم 
ألنشطة المرافقة للمنھاج مستخدمةً االستبانات والمقابالت، وقد تباينت الدراسات السابقة في ا

نتائجھا حول درجة ممارسة األنشطة الطالبية فمنھا المرتفعة والمتوسطة، وقد تنوعت عينة 
وقد استفاد الباحثان من  .وأخذت من بيئات عربية وأجنبية والمعلمينالدراسة فشملت المديرين 

ذه الدراسات في صياغة مشكلة البحث وأسئلته، وبناء وتطوير أداة جمع البيانات والممثلة في ھ
  .االستبيان، كما استفاد من ھذه الدراسات في مناقشة نتائج البحث

الطلبة لألنشطة الالمنھجية وفقاً درجة ممارسة  معرفةأما الدراسة الحالية فقد ھدفت إلى 
االستبانة كأداة لقياس درجة ممارسة  تم استخدام، كما مينالمعلّ  وجھة نظر لمجاالت الدراسة من

  . األنشطة المرافقة للمنھاج

وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في ھدفھا حيث تناولت العالقة بين ممارسة 
  .األنشطة الطالبية والتحصيل الدراسي

 
  الطريقة واإلجراءات

 
  الدراسة جمنھ

تخدام ال م اس نھت رض الدرا جم بته لغ اطي لمناس م وصفالوصفي االرتب ة، إذ ت ة الحالي  س
ة لل ة المرافق طة الطالبي اجاألنش ر  منھ ة نظ ن وجھ طة م ة المتوس ھا طالب المرحل ي يمارس الت

ا حساب فيه االرتباطي تم الوصفي  جمنھالو، المعلمين ة وعالقتھ درجة ممارسة األنشطة الطالبي
   .لبةبالتحصيل الدراسي لدى الط

 
  مجتمع الدراسة

الغ عددھم المتوسطةتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة  اً ) ١٦٤٣(، والب معلم
ون  د ) ١١(يدرس ت، وق ة الكوي ي دول طة ف ة المتوس الب المرحل ى ط ررة عل ية مق ادة دراس م
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ى  وا عل ت ) ٢٤(توزع ة الكوي ي دول دي ف ة األحم ي منطق ة المتوسطة ف ة للمرحل وزارة (مدرس
  . يبين ذلك) ١(والجدول ، )٤(الملحق ، )٢٠١١التربية، 

  .التخصصاتحسب منطقة األحمدي في دولة الكويت  معلميتوزع : )١(جدول 

  اسم المادة الدراسية
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  عينة الدراسة

دي ة األحم ي منطق طة ف ة المتوس ي المرحل ن معلم ة م ة الدراس ار عين م اختي ة  ت بالطريق
ة األحمدي من خالل من مجتمع الدراسة، %) ٢٢(بنسبة البسيطة العشوائية  ار منطق م اختي إذ ت

أخذ  عمل القرعة بين المناطق التعليمية، أما اختيار المعلمين في منطقة األحمدي فقد تم من خالل
ة الدراسة ، )٢٢(متوالية العدد  اً ) ٣٥٥(وبذلك بلغ عدد أفراد عين في مختلف التخصصات معلم

ت ة الكوي ة ) ٢(، والجدول في المدارس المتوسطة في منطقة األحمدي في دول ع العين ين توزي يب
  :وھو كما يأتي متغيري الدراسةحسب 

  .المؤھل العلمي والتخصصمتغيري توزع عينة الدراسة من المعلمين حسب : )٢(جدول 

 النسبة التكرار الفئات  المتغير

  المؤھل
 ٧٧٫٧٥ ٢٧٦ بكالوريوس فأقل
 ٢٢٫٢٥ ٧٩  دراسات عليا

 ١٠٠٫٠ ٣٥٥  المجموع

 التخصص
  ٥٤٫٣٧  ١٩٣ نسانيإ

 ٤٥٫٦٣ ١٦٢ علمي
 ١٠٠٫٠ ٣٥٥ المجموع

 
  الدراسة أداة

ى  رف عل رض التع ة المرالغ طة الطالبي ة األنش ة ممارس ة للدرج اجفق ة  منھ ي المرحل ف
ت ة الكوي ي دول تھم ف ا بتحصيل طلب ين وعالقتھ ة نظر المعلم ام الباحثالمتوسطة من وجھ  ان، ق
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 ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تبانة من لجمع البيانات  استبانةوتطوير  بإعداد اء االس اع عدة خطوات مثلت مراحل بن خالل إتب
  : وعلى النحو اآلتي

وي  - ة األدب الترب رتبط مراجع ابق والم احثون حول لإلطالع عالس ه الب ا كتب ى م األنشطة ل
ة  ة والعلمي ة واألدبي االت الديني ف المج ي مختل ي ف اج الدراس ة للمنھ ة المرافق الطالبي

 .، وفي ضوء ما كتب في األدب النظري تم تحديد مجاالت االستبانة وفقراتھاوالرياضية

ت  - ي تناول ات الت ن الدراس دد م ن ع تفادة م م االس ةت طة الطالبي ل درا األنش دل مث ة الجن س
ة )٢٠٠٠( ة درادك ري )٢٠٠٠(، ودراس ة المعم و عريضة )٢٠٠٨(، ودراس ة أب ، ودراس

رون ناجلة )٢٠٠٥( وآخ ة س ن ، )٢٠٠٨(، ودراس تفادة م م االس رات إذ ت تبانات فق االس
 .في الدراسات السابقة من خالل تطوير فقرات جديدة، أو اقتباس فقرات بعينھاالمتضمنة 

ا وتحديد مجاالت الدراسة وفقراتھا في صيغتھا األولى، ثم تم توزيع تم جمع البيانات وتبويبھ -
 . فقرات أداة الدراسة على المجاالت

تبانة  م تطوير اس د ت ا سبق فق ةوفي ضوء م ي تكونت من  األنشطة الطالبي رة ) ٤٦(الت فق
ىتوزعت  ة إل االت،  خمس ة، ) ١(والملحق مج ة بصورتھا األولي ا يوضح أداة الدراس ي كم وھ

  :يأتي

ي عن  المجالوتعبر فقرات ھذا : النشاط الديني: األول المجال - ة اإلسالمية الت األنشطة الديني
  ).٧ -١(على الفقرات  المجال، ويشتمل ھذا تمارس أثناء اليوم الدراسي

رق عن  المجالوتعبر فقرات ھذا : النشاط االجتماعي والكشفي: الثاني المجال - األنشطة والف
ات الت فية والجمعي يالكش اج الدراس ع المنھ ب م ى جن اً إل ة جنب ا الطلب وم بھ ي يق ة الت ، عاوني

 ).١٨ -٨(على الفقرات  المجالويشتمل ھذا 

ال - ث المج ي: الثال افي والفن اط الثق ذا : النش ل ھ الويمث ة  المج ة المختلف طة الثقافي األنش
ة ذ والمعارض والمسارح والفرق الفنية وغيرھا من األنشطة الفني ى  المجال، ويشتمل ھ عل

   ).٣٠ -١٩(الفقرات 

ابقات : النشاط الرياضي: المجال الرابع - رق والمس ويمثل ھذا المجال األنشطة الرياضية والف
رات  األنشطةالتي تقوم بھا المدرسة لتفعيل  ى الفق الرياضية المختلفة، ويشتمل ھذ المجال عل

)٣٩ -٣١.(   

ال  - امسالمج اط : الخ يالنش ط: العلم ال األنش ذا المج ل ھ ةة ويمث ة  العلمي ي المختلف واء ف س
   ).٤٦ -٤٠(، ويشتمل ھذ المجال على الفقرات الكيماياء واالحياء والفيزياء وغيرھا
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  استبانة األنشطة الطالبيةصدق 
ن  د م م صدق للتأك ة ت طة الطالبي تبانة األنش اتوزيعاس ةبصورتھا  ھ ى  التمھيدي ى االول عل

ة) ١٠( دريس في جامع ة الت ة الشرق األوسط و محكمين من أعضاء ھيئ الكويت ووزارة جامع
ة ة الكويتي اءة التربي رة والكف ن ذوي الخب ة، ، م ة المختلف ن والتخصصات التربوي د م ك للتأك وذل

ديالت من  وضوح وسالمة صياغة الفقرات وصالحيتھا لقياس ما صممت لقياسه، وإجراء أية تع
ر، والملحق  ى آخ ال إل ن مج ل م ديالت يوضح ذل) ١(حذف أو إضافة أو نق ى تع اًء عل ك، وبن

ة  ين بنسبة موافق رات األدات ر إذاعتبرت مؤشراً %) ٨٠(المحكمين لمحتوى كل فقرة من فق وأكث
  .على صدق الفقرة، وتم األخذ بمالحظات المحكمين وإجراء التعديالت المطلوبة والمناسبة

رة، موزعة فق) ٤٣(في صورتھا النھائية مكونة من األنشطة الطالبية وقد أصبحت استبانة 
على خمسة مجاالت، كانت أبرز التعديالت التي تمت على االستبانة حذف بعض الفقرات، ودمج 
رات  ادة صياغة بعض الفق ه، وإع ذي تنمي إلي ادة ترتيب بعضھا ضمن المجال ال بعضھا، وإع

) ٢(األخرى، وبھذا أصبحت االستبانة النھائية المعدة للتطبيق على عينة الدراسة كما في الملحق 
  : موزعة على المجاالت اآلتية

  ).٦ -١(يشتمل ھذا المجال على الفقرات : النشاط الديني: المجال األول -

 ).١٦ -٧(يشتمل ھذا المجال على الفقرات : النشاط االجتماعي والكشفي: المجال الثاني -

   ).٢٧ -١٧(يشتمل ھذ المجال على الفقرات : النشاط الثقافي والفني: المجال الثالث -

   ).٣٦ -٢٨(يشتمل ھذ المجال على الفقرات : النشاط الرياضي: جال الرابعالم -

   ).٤٣ -٣٧(يشتمل ھذ المجال على الفقرات : النشاط العلمي: المجال الخامس -
 

  استبانة األنشطة الطالبيةثبات 
ه  ار وإعادت ة االختب تخدام طريق م اس ن )Test- Retest(ت ة م ى عين ا عل ك بتطبيقھ ، وذل

ة االستطالعية من المعلمين من خ ارج عينة الدراسة بفاصل زمني مدته أسبوعان، وتكونت العين
ة ) ٢٧( ون المرحل اً يدرس طةمعلم ي  المتوس ديف ة األحم ي منطق ات الكل ل الثب غ معام د بل ، وق
ات )٠٫٨٤( ان معامل الثب ار األول وك ، كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي للفقرات على االختب

  :يبين معامالت الثبات باستخدام الطريقتين) ٣(ول والجد) ٠٫٩٦(الكلي 
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 ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

االتساق الثبات الستبانة األنشطة الطالبية بواسطة االختبار وإعادته ومعامل معامل : )٣(جدول 
  .الفا الداخلي كرونباخ

  االتساق الداخلي  االختبار وإعادته  المجاالت
 ٠٫٨٥ ٠٫٨٣ مجال النشاط الديني

 ٠٫٨٧ ٠٫٩٧ كشفيمجال النشاط االجتماعي وال
 ٠٫٩٢ ٠٫٨٦ مجال النشاط الثقافي والفني

 ٠٫٩١ ٠٫٨٨ مجال النشاط الرياضي
 ٠٫٨٩ ٠٫٨٤ مجال النشاط العلمي

 ٠٫٩٦ ٠٫٨٤ ككل األداة
  

  متغيرات الدراسة
  :تشتمل الدراسة على المتغيرات اآلتية

 .األنشطة الطالبيةدرجة ممارسة وھو : المتغير المستقل .١

 .التحصيل الدراسي :المتغير التابع .٢

ه مستويان  :المتغيرات الديمغرافية .٣ م ول اوھي المؤھل العلمي للمعل ل، (: ھم الوريوس فأق بك
  ).إنساني، وعلمي: (، وتخصص المعلم وله مستويان ھما)ودراسات عليا

 
  إجراءات الدراسة

ق أداوثباتھ الدراسة تم التأكد من صدق أداة الدراسة،  ةا وتحديد العينة المطلوبة لغايات تطبي
تبان انقام الباحثثم والحصول على الموافقات الرسمية لتطبيق الدراسة،  ع االس راد  ةبتوزي ى أف عل
دارس  ن مختلف الم ين م ن المعلم ة م ة الدراس ت المتوسطةعين ي الكوي دي ف ة األحم ي منطق ، ف

  .ھا تم جمع االستبانات وتفريغھا وإدخالھا إلى الحاسوب للحصول على النتائجمجالو

  :اإلجراءات اآلتية انقد اتبع الباحثو

 .تحديد مجتمع الدراسة وعينته -

  .الكويتية إلى وزارة التربية الشرق األوسطالحصول على كتب تسھيل مھمة من جامعة  -

ومن ثم الكويتية المنطقة التعليمية في األحمدي الحصول على كتب تسھيل من وزارة التربية  -
دارس  ى الم ة االحإل ي منطق طة ف ددھا المتوس دي وع ة ) ٢١(م درس المرحل ة ت مدرس

 .المتوسطة
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ول ع - ي الحص ين ف داد المعلم ائية بأع ى إحص دارس ل ة م ي منطق طة ف ة المتوس المرحل
ة  ة لمنطق دارة العام االحمدي، وقد تم الحصول عليھا من قسم التخطيط والمعلومات في الغ

 .األحمدي التعليمية في الكويت

 .بجمع االستباناتعلى عينة الدراسة، ومن ثم قام  الدراسة بتوزيع أداة انقام الباحث -

طة  - توى األنش ير مس ي تفس ة، ف ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اد المتوس م اعتم ت
ة مستويات ى ثالث ة : الطالبية، وتصنيفھا إل اً للمعادل ك وفق ة ومتوسطة ومنخفضة، وذل عالي

 : اآلتية

 :مقسومة على عدد المستويات، أي  القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة -القيمة العليا 

  .وھذه القيمة تساوي طول الفئة  ١٫٣٣=        ٤)     =        ١ – ٥(  

     ٣                   ٣  

   ٢٫٣٣ - ١وبذلك يكون المستوى المنخفض لألنشطة الطالبية من  -

   ٣٫٦٧ - ٢٫٣٤ويكون المستوى المتوسط لألنشطة الطالبية من  -

   ٥ - ٣٫٦٨لعالي لألنشطة الطالبية من ويكون المستوى ا -

ي )Likert Scale(وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي  ى النحو اآلت اً : وذلك عل ) ٥(دائم
ً نقاط،  ً نقاط، ) ٤( غالبا   .نقطة) ١(وأبداً نقطة، ) ٢(نادراً نقاط، ) ٣( احيانا

 
  المعالجة اإلحصائية

ض  تخدام بع م اس ة ت ئلة الدراس ن أس ة ع ل اإلجاب ة ألج ن الرزم ائية م رق اإلحص الط
  : كما يلي) SPSS(اإلحصائية 

  . األول ، لإلجابة عن السؤالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى -

 . ؛ لإلجابة عن السؤال الثاني والثالث)t test(اختبار  -

  .لإلجابة عن السؤال الرابع) Person Corelation(معامل ارتباط بيرسون  -
 

  نتائج الدراسة
ة  ا لإلجاب م إجراؤھ ي ت يالت اإلحصائية الت يتناول ھذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة والتحل

  :عن أسئلة الدراسة وتم عرض النتائج كاآلتي
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  نتائج السؤال األول ونصه

ة لل" اجما درجة ممارسة األنشطة الطالبية المرافق ة  منھ ة المتوسطة في دول في المرحل
  . "نظر المعلمين؟ الكويت من وجھة

ة ل ات المعياري ابية واالنحراف م استخراج المتوسطات الحس درجة لإلجابة عن ھذا السؤال ت
اجممارسة األنشطة الطالبية المرافقة لل ة  منھ ة الكويت من وجھ ة المتوسطة في دول في المرحل

  .والجدول أدناه يوضح ذلك ،نظر المعلمين

درجة ممارسة األنشطة الطالبية لافات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحر: )٤(جدول 
في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت من وجھة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً  منھاجالمرافقة لل

  .حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   ترتيب مجاالت االستبانة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الرتبة  المعياري

  ةمرتفع  ١  ٠٫٧٥ ٤٫١٧ الرياضي النشاط مجال  ٤
  ةمرتفع  ٢ ٠٫٨٢ ٤٫٠٠ العلمي النشاط مجال  ٥
  ةمتوسط  ٣ ٠٫٧٨ ٣٫٦٦  والفني الثقافي النشاط مجال  ٣
  ةمتوسط  ٤ ٠٫٨٧ ٣٫٥٧ والكشفي االجتماعي النشاط مجال  ٢
  ةمتوسط  ٥ ٠٫٨٢ ٣٫٤١ الديني النشاط مجال  ١

  ةمرتفع   ٠٫٦٥ ٣٫٧٧ الدرجة الكلية

في المرحلة  منھاجالدرجة الكلية لممارسة األنشطة الطالبية المرافقة للأن ) ٤(يبين الجدول 
المتوسطة في دولة الكويت من وجھة نظر المعلمين جاءت مرتفعة، فقد بلغ المتوسط الحسابي 

المتوسطات ، وقد تراوحت )٠٫٦٥(، واالنحراف المعياري لألداة ككل )٣٫٧٧(الكلي لألداء 
بأعلى في المرتبة األولى  الرياضي النشاطمجال  جاء إذ، )٤٫١٧ - ٣٫٤١(بين  الحسابية ما

، تاله في المرتبة الثانية مجال النشاط العلمي بمتوسط حسابي بلغ )٤٫١٧(متوسط حسابي بلغ 
، تاله )٣٫٦٦(، تاله في المرتبة الثالثة مجال النشاط الثقافي والفني بمتوسط حسابي بلغ )٤٫٠٠(

، بينما جاء )٣٫٥٧(اط االجتماعي والكشفي بمتوسط حسابي بلغ في المرتبة الرابعة مجال النش
، وبلغ المتوسط الحسابي )٣٫٤١(مجال النشاط الديني في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

  ).٣٫٧٧( ككل لألداة

ة الدراسة  راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف وقد تم حساب المتوسطات الحس
  :، حيث كانت على النحو التاليال على حدىكل مجعلى فقرات 

  مجال النشاط الديني: أوالً 
الكلي وفقراته من وجھة نظر  للكشف عن مستوى األنشطة الطالبية في مجال النشاط الديني

  .يوضح ذلك) ٥(فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول  ،المعلمين
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مرتبة  مجال النشاط الديني بية واالنحرافات المعيارية لفقراتالمتوسطات الحسا: )٥(جدول 
  .تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الرتبة  المعياري

تھتم المدرسة بتشكيل فرق النشاط   .١
 ةمتوسط  ١ ١٫١٣ ٣٫٦٧ .الديني

يمارس الطلبة األنشطة الدينية   .٢
 ةمتوسط  ٢ ,٩٢ ٣٫٥٩ للمنھاج المصاحبة

تعقد المدرسة ندوات أو لقاءات دينية   .٦
 ةمتوسط  ٣ ١٫١١ ٣٫٤٧ .مختلفة

تفعل المدرسة وسائل اإلعالم المختلفة   .٤
 ةمتوسط  ٤ ١٫٠٨ ٣٫٣٩ .نحو خدمة النشاط الديني

٥.  
تعمل المدرسة على تكوين فرق الطلبة 

المختلفة التي تحافظ على الشعائر 
 .الدينية

 ةمتوسط  ٥ ١٫٠٨ ٣٫٢١

تنظم المدرسة الرحالت الدينية   .٣
 ةمتوسط  ٦ ١٫١٣ ٣٫١٣ .المتنوعة

ةمتوسط   ,٨٢ ٣٫٤١ الدرجة الكلية

المتوسطات ن ، وأمتوسطةأن الدرجة الكلية لمجال النشاط الديني جاءت ) ٥(يبين الجدول 
والتي ) ١(رقم  ةالفقر، حيث جاءت )٣٫٦٧ -٣٫١٣(تراوحت مابين لفقرات ھذا المجال الحسابية 
في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ  "تھتم المدرسة بتشكيل فرق النشاط الديني" تنص على

" تنظم المدرسة الرحالت الدينية المتنوعة"ونصھا ) ٣(رقم  الفقرةبينما جاءت ، )٣٫٦٧(
 الديني لنشاطا مجالوبلغ المتوسط الحسابي ل .)٣٫١٣(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

  ).٣٫٤١(ككل 

  مجال النشاط االجتماعي والكشفي: ثانياً 
ه  ي وفقرات للكشف عن مستوى األنشطة الطالبية في مجال النشاط االجتماعي والكشفي الكل
ة، والجدول  ات المعياري ابية واالنحراف من وجھة نظر المعلمين، فقد تم حساب المتوسطات الحس

  .يوضح ذلك) ٦(
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مجال النشاط االجتماعي  سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقراتالمتو: )٦(جدول 
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية والكشفي

المتوسط   الفقرات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الرتبة  المعياري

تعقد المدرسة مجالس دورية ألولياء   .١٣
 ةمرتفع  ١ ,٩٠ ٤٫١٧ .أمور الطلبة

٧.  
رسة االنشطة االجتماعية توزع المد

المختلفة على الطلبة حسب ميولھم 
 .ومقدراتھم

 ةمرتفع  ٢ ١٫٠٩ ٣٫٨٢

تنمي المدرسة لدى الطلبة حب العمل   .١٢
 ةمرتفع  ٣ ١٫٠٤ ٣٫٧٢ .االجتماعي

تنظم المدرسة الرحالت الطالبية   .١٤
 ةمرتفع  ٤ ١٫٠٨ ٣٫٧٠ . المتنوعة

تشارك المدرسة مجتمعھا المحلي   .٨
 ةمتوسط  ٥ ١٫٠٤ ٣٫٥٩ .ة االجتماعيةبالخدم

تنشئ المدرسة فرق الكشافة متعددة   .٩
 ةمتوسط  ٦ ١٫١٨ ٣٫٥٤ .المھام

١١.  
تغرس المدرسة في الطالب حب 

العمل اليدوي والمھني لدى الطلبة 
 .بممارسة أنشطة مھنية

 ةمتوسط  ٧ ١٫١٣ ٣٫٥٢

تقدم المدرسة الدعم المادي للنادي   .١٥
 ةمتوسط  ٨ ١٫٣٤ ٣٫٣٢ .كشفيةاالجتماعي والفرق ال

١٦.  
تقوم المدرسة بالتعاون مع الجھات 
المعنية إلقامة معسكرات الكشافة 

 .المختلفة
 ةمتوسط  ٩ ١٫٢٩ ٣٫٢٢

تقيم المدرسة المعسكرات والمخيمات   .١٠
 ةمتوسط  ١٠ ١٫٢٥ ٣٫١٥ .الكشفية

 متوسطة   ,٧٨ ٣٫٥٧ الدرجة الكلية

لمجال النشاط االجتماعي والكشفي جاءت متوسطة، وأن أن الدرجة الكلية ) ٦(يبين الجدول 
االمتوسطات الحسابية لفقرات ھذا المجال  ين  تراوحت م رة )٤٫١٧ -٣٫١٥(ب ، حيث جاءت الفق

م  ى ) ١٣(رق ي تنص عل ة"والت ور الطلب اء أم ة ألولي الس دوري د المدرسة مج ة " تعق ي المرتب ف
غ  ابي بل ى وبمتوسط حس اءت ، )٤٫١٧(األول ا ج رةالبينم م  فق ة "ونصھا ) ١٠(رق يم المدرس تق
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وبلغ المتوسط  .)٣٫١٥(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " المعسكرات والمخيمات الكشفية
  ).٣٫٥٧(ككل  والكشفي االجتماعي النشاط مجالالحسابي ل

  مجال النشاط الثقافي والفني: ثالثاً 
ة في مجال النشاط الثق ه من للكشف عن مستوى األنشطة الطالبي ي وفقرات افي والفني الكل

ة، والجدول  ات المعياري ) ٧(وجھة نظر المعلمين، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .يوضح ذلك

 مجال النشاط الثقافي والفني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات:  )٧(جدول 
  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   فقراتال الرقم
  الحسابي

االنحراف
  الدرجة  الرتبة  المعياري

تضع المدرسة برنامجاً منظماً لإلذاعة  .١٩
 ةمرتفع  ١ ,٦٢ ٤٫٦٧.المدرسية

تشارك المدرسة في المسابقات الثقافية  .٢١
 ةمرتفع  ٢ ,٩٦ ٣٫٧٧.والمسرحية والفنية

تقيم المدرسة الندوات والمحاضرات  .٢٤
 ةمتوسط  ٣ ١٫٠٨ ٣٫٦٦.الثقافية والفنية

تشجع المدرسة على مشاركة النوادي  .٢٥
 ةمتوسط  ٤ ,٩٩ ٣٫٦٤.الثقافية والفنية في مسابقات الوزارة

تشجع المدرسة طالبھا للمشاركة في  .١٨
 ةمتوسط  ٥ ١٫٠٨ ٣٫٦١.أنشطة األندية الثقافية والفنية

٢٦.  
توظف المدرسة األنشطة الفنية

وس في والثقافية لخدمة بعض الدر
.المنھاج المدرسي

 ةمتوسط  ٥ ١٫٠٥ ٣٫٦١

تدعم المدرسة اكتشاف المواھب الفنية  .٢٣
 ةمتوسط  ٧ ١٫١٩ ٣٫٥٤.لدى الطلبة من تمثيل ورسم وغناء

تحرص المدرسة على توفير األدوات  .٢٧
 ةمتوسط  ٨ ١٫١١ ٣٫٤٧.الالزمة لمجموعات الفرق الفنية

ةتدعم المدرسة تشكيل الفرق لألندي  .١٧
 ةمتوسط  ٩ ١٫١٤ ٣٫٤٥.الثقافية والفنية

تقيم المدرسة المعارض الفنية  .٢٠
 ةمتوسط  ١٠ ١٫٠٠ ٣٫٤٤.المتنوعة

تشجع المدرسة على مساھمة الطلبة  .٢٢
 ةمتوسط  ١١ ١٫٠٩ ٣٫٣٩.في إثراء الصحافة المدرسية

 ةمتوسط   ,٧٨ ٣٫٦٦  الدرجة الكلية



 ١٤٥٧ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اللطيف المطيري، ومحمود الحديدي

 ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

والفني جاءت متوسطة، وأن  أن الدرجة الكلية لمجال النشاط الثقافي) ٧(بين الجدول ي
 ة، حيث جاءت الفقر)٤٫٦٧ -٣٫٣٩(بين  ماالمتوسطات الحسابية لفقرات ھذا المجال تراوحت 

ً لإلذاعة المدرسية" والتي تنص على) ١٩(رقم  ً منظما في المرتبة " تضع المدرسة برنامجا
تشجع المدرسة "ونصھا ) ٢٢(رقم  الفقرةبينما جاءت  ،)٤٫٦٧(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " على مساھمة الطلبة في إثراء الصحافة المدرسية
  ).٣٫٦٦(ككل  الثقافي والفني النشاط مجالوبلغ المتوسط الحسابي ل .)٣٫٣٩(

  مجال النشاط الرياضي: رابعاً 
ة  للكشف عن مستوى األنشطة الطالبية ه من وجھ ي وفقرات في مجال النشاط الرياضي الكل

يوضح ) ٨(نظر المعلمين، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول 
  .ذلك

مرتبة مجال النشاط الرياضي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات: )٨(جدول 
  .تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات قمالر
  الحسابي

االنحراف
  الدرجة  الرتبة المعياري

تكرم المدرسة المتميزين في النشاط  .٣٦
 ةمرتفع  ١ ١٫٠٢ ٤٫٢٧.الرياضي

تشارك المدرسة في المباريات  .٣١
 ةمرتفع  ٢ ,٩١ ٤٫٢٥.الرياضية على مستوى الوزراة

توفر المدرسة المواد واألجھزة  .٣٢
 ةمرتفع  ٣ ,٨٩ ٤٫٢٤.والمالعب الرياضية

تعرف المدرسة النشاط الرياضي  .٢٨
 ةمرتفع  ٤ ,٩٠ ٤٫١٩.وأھميته للفرد والمجتمع

تھتم المدرسة باأللعاب الرياضية  .٣٣
 ةمرتفع  ٤ ,٩٥ ٤٫١٩.الجماعية والفردية

تقوم المدرسة بتشكيل الفرق الرياضية  .٣٤
 ةمرتفع  ٦ ١٫٠٠ ٤٫١٦.المتنوعة

٢٩.  
وضع جدولتعمل المدرسة على

زمني للمسابقات والمباريات 
.الرياضية

 ةمرتفع  ٧ ,٩٠ ٤٫١٥

توزع المدرسة الفرق الرياضية حسب  .٣٠
 ةمرتفع  ٨ ١٫٠٦ ٤٫٠٧.ميول الطلبة ومقدراتھم

٣٥.  
تتيح المدرسة للمتعلمين فرص

االختيار من األنشطة المتنوعة 
.المطروحة

 ةمرتفع  ٩ ١٫٠٨ ٣٫٩٧

 مرتفعة   ,٧٥ ٤٫١٧الدرجة الكلية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣ ،)٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول  ين الج اط ) ٨(يب ال النش ة لمج ة الكلي يأن الدرج اءت  الرياض ةج ، وأن مرتفع
ال  ذا المج رات ھ ابية لفق طات الحس االمتوس د تراوحت م ين  ق اءت )٤٫٢٧ -٣٫٩٧(ب ث ج ، حي

ة " تكرم المدرسة المتميزين في النشاط الرياضي" والتي تنص على) ٣٦(رقم  ةالفقر في المرتب
ى وبمتوسط غ  األول ابي بل اءت ، )٤٫٢٧(حس ا ج رةبينم م  الفق ة "ونصھا ) ٣٥(رق يح المدرس تت

رة وبمتوسط حسابي " للمتعلمين فرص االختيار من األنشطة المتنوعة المطروحة ة األخي بالمرتب
  ).٤٫١٧(ككل  الرياضي النشاط مجالوبلغ المتوسط الحسابي ل .)٣٫٩٧(بلغ 

  مجال النشاط العلمي: خامساً 
ة للكشف عن مستو ه من وجھ ي وفقرات ة في مجال النشاط العلمي الكل ى األنشطة الطالبي

يوضح ) ٩(نظر المعلمين، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول 
  .ذلك

مرتبة  مجال النشاط العلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات: )٩(جدول 
  .ات الحسابيةتنازلياً حسب المتوسط

المتوسط   الفقرات الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الرتبة  المعياري

تكرم المدرسة المتميزين بالنشاط   .٤٣
 ةمرتفع  ١ ,٩٨  ٤٫٢٩ العلمي

٣٨.  
تھيئ المدرسة المواد والتجھيزات 

العلمية والمخبرية الالزمة لألنشطة 
 .العلمية

 ةمرتفع  ٢ ١٫٠١ ٤٫١٤

المسابقات تشارك المدرسة في   .٤٠
 ةمرتفع  ٣ ,٩٧ ٤٫١٣ .واألنشطة العلمية في الوزارة

تھتم المدرسة بمراعاة األنشطة العلمية   .٣٩
 ةمرتفع  ٤ ,٩٩ ٣٫٩٨ .المدرسي منھاجلمحتوى ال

تقيم المدرسة الرحالت والزيارات   .٤٢
 ةمرتفع  ٥ ١٫٠٤ ٣٫٩١ . العلمية

تقدم المدرسة الدعم المادي للقيام   .٤١
 ةمرتفع  ٦ ١٫١٩ ٣٫٧٩ .لميةباألنشطة الع

 ةمرتفع  ٧ ١٫٢٢ ٣٫٧٨ .تؤسس المدرسة نادياً للعلوم  .٣٧
 ةمرتفع   ,٨٢ ٤٫٠٠  الدرجة الكلية

ة، وأن المتوسطات  العلميأن الدرجة الكلية لمجال النشاط ) ٩(يبين الجدول  جاءت مرتفع
ابية  راتاالحس ا لفق د تراوحت م ين  ق ر)٤٫٢٩ -٣٫٧٨(ب اءت الفق ث ج ي ) ٤٣(م رق ة، حي والت
غ " تكرم المدرسة المتميزين بالنشاط العلمي" تنص على ى وبمتوسط حسابي بل ة األول في المرتب
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 ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وم"ونصھا ) ٣٧(رقم  الفقرةبينما جاءت ، )٤٫٢٩( اً للعل رة " تؤسس المدرسة نادي ة األخي بالمرتب
  ).٤٫٠٠(ككل  العلمي النشاط مجالوبلغ المتوسط الحسابي ل .)٣٫٧٨(وبمتوسط حسابي بلغ 

  ونصه الثانينتائج السؤال 

توى " د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل يوج ة ) ٠٫٠٥ ≤ α(ھ ة ممارس ي درج ف
زى  ين تع ر المعلم ة نظ ن وجھ ت م ة الكوي ي دول طة ف ة المتوس ي المرحل ة ف األنشطة الطالبي

  "؟للمؤھل العلمي
اتم  لإلجابة عن ھذا السؤال ابية واالنحراف ةاستخراج المتوسطات الحس لدرجة   ت المعياري

ين  ة نظر المعلم ن وجھ ت م ة الكوي ي دول طة ف ة المتوس ي المرحل ة ف طة الطالبي ة األنش ممارس
م استخدام حسب متغير المؤھل العلمي،  ابية ت ين المتوسطات الحس روق اإلحصائية ب ان الف ولبي

  .وضح ذلكي) ١٠(والجدول ، "ت"اختبار 

المؤھل العلمي ألثر " ت"ات المعيارية واختبار المتوسطات الحسابية واالنحراف: )١٠(جدول 
ممارسة األنشطة الطالبية في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت من وجھة نظر على درجة 

  .المعلمين

المتوسط   العدد المؤھل  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

مجال النشاط 
 الديني

س بكالوريو
 ,٧٩ ٣٫٣٨ ٢٧٦ فأقل

-
١٫
٤١
٢

 

دراسات  ,١٥٩ ٣٥٣
 ,٩٢ ٣٫٥٣ ٧٩ عليا

مجال النشاط 
االجتماعي 
  والكشفي

بكالوريوس 
 ,٧٩ ٣٫٥٤ ٢٧٦ فأقل

-
١٫
٦٥
٩

 

دراسات  ,٠٩٨ ٣٥٣
 ,٧٣ ٣٫٧٠ ٧٩ عليا

مجال النشاط 
الثقافي والفني

بكالوريوس 
 ,٨١ ٣٫٦٦ ٢٧٦ فأقل

-
٠٨
٣

دراسات  ,٩٣٤ ٣٥٣ ,
 ,٦٩ ٣٫٦٧ ٧٩ عليا

مجال النشاط 
  الرياضي

بكالوريوس 
 ,٧٧ ٤٫١٣ ٢٧٦ فأقل

-
١٫
٥٩
٥

 

دراسات  ,١١٢ ٣٥٣
 ,٦٦ ٤٫٢٨ ٧٩ عليا
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  )١٠(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العدد المؤھل  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

مجال النشاط 
  العلمي

بكالوريوس 
١٠ ,٨٤ ٤٫٠١ ٢٧٦ فأقل

٦
دراسات  ,٩١٦ ٣٥٣ ,

 ,٧٦ ٣٫٩٩ ٧٩ عليا

  ككل األداة

بكالوريوس 
 ,٦٦ ٣٫٧٥ ٢٧٦ فأقل

-
١٫
١٠
٢

 

دراسات  ,٢٧١ ٣٥٣
 ,٦٠ ٣٫٨٤ ٧٩ عليا

  <)-١٫٩٦=  ٠٫٠٥) (α(الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة 

ين من الجدول  دم  )١٠(يتب ة إحصائية ع روق ذات دالل ر  )٠٫٠٥= α(وجود ف تعزى ألث
  .ككل األداةفي جميع المجاالت وفي  المؤھل العلمي

  نتائج السؤال الثالث ونصه

توى " د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل يوج ة ) ٠٫٠٥ ≤ α(ھ ة ممارس ي درج ف
زى  ين تع ر المعلم ة نظ ن وجھ ت م ة الكوي ي دول طة ف ة المتوس ي المرحل ة ف األنشطة الطالبي

  "؟)نيعلمي أو إنسا( للتخصص
ةتم  لإلجابة عن ھذا السؤال ات المعياري ابية واالنحراف لدرجة   استخراج المتوسطات الحس

ين  ة نظر المعلم ن وجھ ت م ة الكوي ي دول طة ف ة المتوس ي المرحل ة ف طة الطالبي ة األنش ممارس
ار حسب متغير التخصص،  م استخدام اختب ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية ت

  .وضح ذلكي) ١١(الجدول و، "ت"

التخصص على ألثر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )١١(جدول 
  ممارسة األنشطة الطالبية في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت من وجھة نظر المعلميندرجة 

المتوسط   العدد التخصص  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

مجال النشاط 
 الديني

 ,٠١٢ ٣٥٣ ٢٫٥٢٢ ,٧٧ ٣٫٥١ ١٩٣ انساني
    ,٨٧ ٣٫٢٩ ١٦٢ علمي

مجال النشاط 
االجتماعي 
 والكشفي

 ,٠٢٢ ٣٥٣ ٢٫٣٠٢ ,٧٢ ٣٫٦٦ ١٩٣ انساني
    ,٨٤ ٣٫٤٧ ١٦٢ علمي
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 ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١١(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العدد التخصص  المجال
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

مجال النشاط 
 الثقافي والفني

 ,٠٠٣ ٣٥٣ ٢٫٩٩٩ ,٧٣ ٣٫٧٧ ١٩٣ انساني
    ,٨٢ ٣٫٥٢ ١٦٢ علمي

مجال النشاط 
 الرياضي

 ,٠٠٠ ٣٥٣ ٣٫٨٦٦ ,٥٧ ٤٫٣٠ ١٩٣ انساني
    ,٨٩ ٤٫٠٠ ١٦٢ علمي

مجال النشاط 
 العلمي

 ,٠٠٠ ٣٥٣ ٣٫٥٣٨ ,٦٨ ٤٫١٤ ١٩٣ انساني
    ,٩٥ ٣٫٨٤ ١٦٢ علمي

 ,٠٠٠ ٣٥٣ ٣٫٧٠٠ ,٥٦ ٣٫٨٨ ١٩٣ انساني ككل األداة
    ,٧٢ ٣٫٦٣ ١٦٢ علمي

  )١٫٩٦=  ٠٫٠٥) (α(الجدولية عند مستوى داللة ) ت(قيمة 

دول  ن الج ين م ائية  )١١(يتب ة إحص روق ذات دالل ود ف ر  )٠٫٠٥=  α(وج زى ألث تع
  .وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية. ككل األداةت وفي في جميع المجاال التخصص

  نتائج السؤال الرابع ونصه

ة ) ٠٫٠٥≤  α(ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائية " بين درجة ممارسة األنشطة الطالبي
  . من وجھة نظر المعلمين وتحصيل طلبتھم في المرحلة المتوسطة

ين درجة ممارسة األنشطة  تم استخراج معامل لإلجابة عن ھذا السؤال  اط بيرسون ب ارتب
دول  طة، والج ة المتوس ي المرحل تھم ف يل طلب ين وتحص ر المعلم ة نظ ن وجھ ة م ) ١٢(الطالبي

  .يوضح ذلك

بين درجة ممارسة األنشطة الطالبية من وجھة للعالقة معامل ارتباط بيرسون : )١٢(جدول 
  .نظر المعلمين وتحصيل طلبتھم في المرحلة المتوسطة

 التحصيل  معامل االرتباط  لمجالا

 مجال النشاط الديني
 **,٣٢٣ معامل االرتباط ر
 ,٠٠٠ الداللة اإلحصائية

 ٣٥٥  العدد

 مجال النشاط االجتماعي والكشفي
 **,٣٨٣ معامل االرتباط ر
 ,٠٠٠ الداللة اإلحصائية

 ٣٥٥  العدد
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 )١٢(تابع جدول رقم ... 
 التحصيل  معامل االرتباط  المجال

 مجال النشاط الثقافي والفني
 **,٣٨٣ معامل االرتباط ر
 ,٠٠٠ الداللة اإلحصائية

 ٣٥٥  العدد

 مجال النشاط الرياضي
 **,٢٧١ معامل االرتباط ر
 ,٠٠٠ الداللة اإلحصائية

 ٣٥٥  العدد

 مجال النشاط العلمي
 **,٢٧١ معامل االرتباط ر
 ,٠٠٠ الداللة اإلحصائية

 ٣٥٥  العدد

 ككل داةاأل
 **,٤٠٤ معامل االرتباط ر
 ,٠٠٠ الداللة اإلحصائية

 ٣٥٥  العدد

  ).٠٫٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة   * 

  ).٠٫٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ** 

ً طردية وجود عالقة إيجابية  )١٢( يتبين من الجدول بين درجة ممارسة  دالة إحصائيا
  .نظر المعلمين وتحصيل طلبتھم في المرحلة المتوسطة األنشطة الطالبية من وجھة

  
  والتوصيات النتائجمناقشة 

ة  همناقش ؤال األول ونص ائج الس ة : "نت ة المرافق طة الطالبي ة األنش ة ممارس ا درج م
  . "في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت من وجھة نظر المعلمين؟ منھاجلل

ة  ائج الدراس فت نت ة لممكش ة الكلي ة للأن الدرج ة المرافق طة الطالبي ة األنش اجارس ي  منھ ف
ة،  ين جاءت مرتفع ة نظر المعلم ة الكويت من وجھ د المرحلة المتوسطة في دول جاء مجال وق

غ  ة )٤٫١٧(النشاط الرياضي في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بل ة الثاني اله في المرتب ، ت
افي  ، تاله)٤٫٠٠(مجال النشاط العلمي بمتوسط حسابي بلغ  ة مجال النشاط الثق ة الثالث في المرتب

اعي والكشفي )٣٫٦٦(والفني بمتوسط حسابي بلغ  ، تاله في المرتبة الرابعة مجال النشاط االجتم
غ  ابي بل ة األ)٣٫٥٧(بمتوسط حس ي المرتب ديني ف اط ال ال النش اء مج ا ج ط ، بينم رة وبمتوس خي

  ).٣٫٤١(حسابي بلغ 

ات  ى أن وجھ ة إل ذه النتيج ير ھ ة وتش ة األنظر معلمي المرحل ي منطق دي المتوسطة ف حم
دارس التعليمية نحو ممارسة األنشطة الطالبية  ام الم ى اھتم دل عل ذا ي ة، وھ في مدارسھم مرتفع

طة الطال ت باألنش ة الكوي ي دول دي ف ة األحم ي منطق طة ف ا المتوس ف أنواعھ ى مختل ة عل بي
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ام وزارة الترب ز واھتم م ومجاالتھا، وھذا يعود إلى تركي ة، وإدراكھ ة باألنشطة الطالبي ة الكويتي ي
  .ألھميتھا في تنمية مھارات الطلبة المختلفة

ة  ودافعية عاليةومما يفسر نتيجة الدراسة الحالية وجود اتجاھات وميول  لدى طالب المرحل
ق المتوسطة  ة تتعل ا عوامل داخلي دة عوامل منھ ود لع نحو ممارسة األنشطة الالمنھجية، وھذا يع
ة بحب الط ى عوامل خارجي ود إل ا يع ة وبخاصة الرياضية، كم الب باألنشطة الالمنھجية المختلف

  .منھا تشجيع وزارة التربية ووسائل اإلعالم لألنشطة المختلفة

ة  وقد تعزى نتيجة الدراسة الحالية التي تشير إلى درجة عالية في ممارسة األنشطة الطالبي
ى  ت إل ة الكوي ي دول طة ف دارس المتوس ي الم ة ف ؤتمرات التربوي ه الم فرت عن ا أس دوات م والن

ة ضمن ال األنشطةوالبحوث والدراسات التي أدخلت  اجالطالبي وي المدرسي، فأصبح  منھ الترب
ي ضمن ال اط الطالب اجالنش و  منھ ب نح ز الطال ا يحف اً، مم اً مھم وي مكان ويم الترب ي التق ه ف ول

  .المشاركة في األنشطة الطالبية

ا في  كما تعزى ھذه النتيجة وم بھ إلى اھتمام وزارة التربية الكويتية والجھود الكبيرة التي تق
ة  عمل األندية الطالبية والفرق المختلفة في مجاالت األنشطة الطالبية سواء في المجاالت الثقافي
ا  ي تنظمھ ة الت ابقات المختلف ى المس ك عل والفنية واالدبية والدينية والعلمية والكشفية، كما يعود ذل

ة  وزارة توى ممارس اع مس ى ارتف ذا أدى إل ة، وھ طة الطالبي االت األنش ف مج ي مختل ة ف التربي
   .األنشطة الطالبية في منطقة األحمدي في الكويت

ة الك ام وزارة التربي ى اھتم ة ويعزى مجئ مجال النشاط الرياضي في المرتبة االولى إل ويتي
ى ك إل ي ذل ود السبب ف ا يع ي مختلف األنشطة الرياضية، كم واع األنشطة الرياضية  ف دد أن تع

  .الرياضية التي تقوم بھا الوزارة وكثرتھا، مما يؤدي إلى تنوع اللجان والمسابقات والتصفيات

ة لممارسة  ى حب الطلب كما قد يعزى السبب في ارتفاع نسبة ممارسة األنشطة الرياضية إل
ية، مم طة الرياض ف األنش ام بمختل ة للقي تھم العالي اركة الرياضة، ودافعي ى المش م إل ؤدي بھ ا ي

توى  ى مس ية عل فيات الرياض ابقات والتص و المس ية، نح ية المدرس ة الرياض ي األندي ة ف الفعال
  .المناطق التعليمية في دولة الكويت

الرياضة من التربية كما قد تفسر ھذه النتيجة بأن المعلمين والطلبة عادة ما يعدون حصص 
ز ، لذا فإن حيزھا ضالالمنھجيةاألنشطة  إن التركي ذا ف ر، ل ه شأن كبي من المناھج الدراسية ليس ل

ام اج من خالل القي تم خارج حدود المنھ ةباألنشطة  على القيام باألنشطة الرياضية ي ، الالمنھجي
  .وھذا ما جعل األنشطة الرياضية تتصدر األنشطة المرافقة للمنھاج

ين ا حصولأما عن سبب  رة ب ةالنشاط الديني على المرتبة األخي ود ألنشطة الطالبي د يع ، فق
ى  ية، كون ذلك إل اھج الدراس ادة أساسية في المن ة اإلسالمية م ادة التربي املة م وموضوعاتھا ش

ه،  ية ال ينفصل عن ادة الدراس ذه الم ن ھ ديني جزء م د النشاط ال ة، إذ يع ة المختلف لألنشطة الديني
ينية فقط، بل ھو موجود في جميع باإلضافة إلى أن التصور الديني ليس مقتصراً على األنشطة الد
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األنشطة الطالبية، وھو األساس في ممارسة األنشطة المرافقة للمنھاج سواء ما كان منھا رياضياً 
  .أو عملياً او اجتماعياً أو غير ذلك

ر في مؤسسات  ارس بشكل كبي ا تم ادة م ة ع أن األنشطة الديني ذه النتيجة ب د تفسر ھ كما ق
دني، المجتمع المختلفة، ولھا د ر رجة عالية من اھتمام مؤسسات المجتمع الم ارس بشكل كبي وتم

ل مخارج أسوار المدرس ام اإلدارات في ة مث إن اھتم ذا ف ا، ل ريم وغيرھ رآن الك يظ الق راكز تحف
ة  اج التربي ة بمنھ ة المتعلق ابقات الديني ى المس ة اقتصر عل طة الديني ي األنش ة ف اطق التعليمي المن

  .اإلسالمية

ائج  ت نت ائج اتفق ع نت ة م ة مرتفع ة لدرج طة الطالبي ة األنش ول ممارس ي حص ة ف الدراس
ع  )٢٠٠٨(المعمري و، )٢٠٠٥( وآخرونأبو عريضة  اتدراس ي كشفت عن مستوى مرتف الت

  .في ممارسة االنشطة الطالبية وفي اتجاھات المعلمين والطالب نحو ممارسة األنشطة الطالبية

ائج الدراسة في حصول مماھذه اختلفت نتائج  ة مع نت ة لدرجة مرتفع رسة األنشطة الطالبي
ة لتي أظھرت أا) ٢٠٠٠(درادكة و) ٢٠٠٠(الجندل  :اتدراس ن درجة ممارسة األنشطة الطالبي

  .متوسطةكانت بدرجة 

د مستوى " :مناقشة نتائج السؤال الثاني ونصه ة إحصائية عن روق ذات دالل ھل يوجد ف
)α ≥ بية في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت من في درجة ممارسة األنشطة الطال) ٠٫٠٥

  "؟وجھة نظر المعلمين تعزى للمؤھل العلمي

ة إحصائية عدم عن ت نتائج الدراسة فكش روق ذات دالل ر  )٠٫٠٥=  α(وجود ف تعزى ألث
  .ككل األداةفي جميع المجاالت وفي  المؤھل العلمي

تواھا  المؤھل العلمي ال يؤثر بممارسةوتدل ھذه النتيجة على أن  ة ومس في األنشطة الطالبي
ى عدة المدارس المتوسطة في منطقة األ د عل ت؛ ألن النشاط الطالبي يعتم ة الكوي حمدي في دول

م  ن أھ ا، وم ي بھ ل العلم ة للمؤھ ات ال عالق ذه المعطي توى ھ اض مس اع أو انخف ات ارتف معطي
دارس، وم ي الم ي ف اط الطالب ة النش ة ووزمارس ام إدارات التربي دى اھتم اط م ة بالنش ارة التربي

ة اإلداري، ومدى تعاون الھيئات الطالبي، وتوفر الكفاءات التربوية في مختلف المجاالت التربوية
  .والتعليمية مع قرارات وزارة التربية في تفعيل األنشطة الطالبية

ع  ي جمي وفرة ف اج مت ة للمنھ ة المرافق طة الطالبي ى أن األنش ة إل ذه النتيج ر ھ د تفس ا ق كم
ردا تثناء، مف ية دون اس واد الدراس تالف ت الم ى اخ تھم عل ع طلب ون م ع المعلم ھا جمي ويمارس

ته  ؤثر في درجة ممارس ب، وال ي م أو طال ه كل معل و موضوع مشترك في مؤھالتھم العلمية، فھ
  .مؤھل المعلم العلمي

ائج  اتفقت نتائج الدراسة الحالية في عدم وجود فروق إحصائية تعزى للمؤھل العلمي مع نت
روق  )٢٠٠٨(سناجلة و، )٢٠٠٥( آخرونأبو عريضة و :اتدراس التي كشفت عن عدم وجود ف

  .إحصائية في ممارسة األنشطة الطالبية تعزى لمتغير المؤھل العلمي
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روق إحصائية تعزى للمؤھل العلمي مع و ة في عدم وجود ف اختلفت نتائج الدراسة الحالي
ة إحصائية والتي كشفت عن وج) ٢٠٠٩(نتائج دراسة الساعدي  ر د فروق ذات دالل تعزى لمتغي

  .المؤھل العلمي لصالح المؤھل األعلى

ؤال ـتـة نـشـاقـنـم ثائج الس ه الثال د " :ونص ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل يوج ھ
ة ) ٠٫٠٥ ≤ α(مستوى  ة المتوسطة في دول ة في المرحل في درجة ممارسة األنشطة الطالبي

  "؟)علمي أو إنساني( ى للتخصصالكويت من وجھة نظر المعلمين تعز
ة إحصائية كشفت نتائج الدراسة  روق ذات دالل ر  وجود ف ع  التخصصتعزى ألث في جمي

  .وجاءت الفروق لصالح التخصصات اإلنسانية ككل، األداةفي المجاالت و

اك أنشطة  وتدل نتيجة ھذا السؤال على أن المعلمين ذوو التخصصات اإلنسانية يرون أن ھن
ذا ، وسة في المدارس تغلب على وجھة نظر أصحاب التخصصات العلميةطالبية ممار ود ھ قد يع

ة  ون باألنشطة الطالبي ا يھتم ادة م انية ع ة تخصصاتھم، فأصحاب التخصصات اإلنس ى طبيع إل
  .أكثر من أصحاب التخصصات العلمية نظراً لتنوع األنشطة الطالبية المتعلقة بتخصصاتھم

د كما يعود السبب في ھذه النتيج ا فق ة إلى حجم الممارسة لألنشطة الطالبية واإلشراف عليھ
يعزى سبب النتيجة إلى أن المعلمين من التخصات اإلنسانية عادة ما يشرفون على أنشطة طالبية 
روق إحصائية تعزى  ى وجود ف ؤدي إل ذا ي ة، وھ أكثر من زمالئھم أصحاب التخصصات العلمي

  .ألصحاب التخصصات اإلنسانية

ة أي دراسة تتفق  اناحثولم يجد الب ائج الدراسة الحالي ا مع نت روق في وجود ففي نتيجتھ
  .إحصائية تعزى ألثر التخصص

ائج  روق إحصائية تعزى للتخصص مع نت واختلفت نتائج الدراسة الحالية في عدم وجود ف
ا عن عدم وجود ) ٢٠٠٥( أبو طامعئج دراسة ا، ونت)٢٠٠٠(دراسة درادكة  التي كشفت نتائجھ

  ف في تقديرات المعلمين باختالف تخصصاتھماختال

ة إحصائية " :ونصه الرابعمناقشة نتائج السؤال  ة ذات دالل ) ٠٫٠٥≤  α(ھل توجد عالق
ة  تھم في المرحل ين وتحصيل طلب ة من وجھة نظر المعلم بين درجة ممارسة األنشطة الطالبي

  ؟"المتوسطة
ة إحصا كشفت نتائج الدراسة عن ة دال ة إيجابي ين درجة ممارسة األنشطة وجود عالق ئيا ب

  .الطالبية من وجھة نظر المعلمين وتحصيل طلبتھم في المرحلة المتوسطة

وفي تحصيل  وتدل ھذه النتيجة على أن النشاط المدرسي له دور رئيس في العملية التعليمية
واحي الجسمية واالطالب ذ من الن ة في النمو الطبيعي للتلمي ة ؛ ألنه يحقق األھداف التربوي لعقلي
  .والنفسية
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ى أن  ة إل كما تعزى العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة األنشطة الطالبية وتحصيل الطلب
ى أن  ھذه األنشطة تعد جزء رئيس من المنھاج الدراسي، وإحدى عناصره الرئيسة، باإلضافة إل

ه من أنشطة  سواء كانت المنھاج وتحقيق أھدافه تتم من خالل المحتوى الدراسي وما يشتمل علي
  .ضمن المحتوى أم خارجه

دعم  تھا ت ولألنشطة الطالبية دور كبير في تحصيل الطلب الدراسي، ألن األنشطة وممارس
ارف  ا مارس الطالب المع ه، وكلم مفردات المحتوى الدراسي، وتمثل الجانب التطبيقي العملي في

وى الدراسي،  ردات المحت ابه لمف ا ترسخ اكتس ادئ كلم اھيم والمب وزاد تحصيله بالمحصلة والمف
  .النھائية

ذي يستخدم حواسه  رد ال ى أن الف ي تشير إل ة الت كما أن ھذه النتيجة تدعم النظريات التربوي
وفر  اج ت ة للمنھ ة المرافق ر، واألنشطة الطالبي بشكل كبير في العملية التعليمية يكون تحصيله أكث

م للطالب مجاالً واسعاً لممارسة حواسه بدرجة كبيرة، فالطا اً ث لب الذي يقرأ التجربة العلمية نظري
يم،  الالمنھجييمارسھا بواسطة النشاط الطالبي  ع حواسه في التعل يوظف المعرفة ويستخدم جمي

  .مما يؤدي إلى زيادة تحصيله العلمي

ة  طة الطالبي ة األنش ين ممارس ة ب ة إيجابي ود عالق ي وج ة ف ذه الدراس ائج ھ ت نت واتفق
ايس : اتوالتحصيل الدراسي مع دراس ارتنيفتش ) Dumais, 2009(دوم  ,Martincevic(وم

دن ) Howard & Ziomk, 2009(وھورد وزيومك ) 2010  & Johnson(وجونسون ومول
Moulden, 2011.(  

  
  االستنتاجات

  النتائج، يستنتج الباحثان ما يليفي ضوء عرض ومناقشة 

طة الالمنھج - ت األنش ة الكوي طة بدول ة المتوس ة المرحل ارس طلب ة يم ية والعلمي ة الرياض ي
 .بدرجة مرتفعة

ذلك  - ة وك ـقافية والفني ة الث ة الكويت األنشطة الالمنھجي يمارس طلبة المرحلة المتوسطة بدول
 .االجتماعي والكشفي بدرجة متوسطة

ة النظر في  - ى نفس وجھ يتفق أصحاب مؤھل البكالوريوس وأقل وكذلك الدراسات العليا عل
 .لالمنھجيةدرجة ممارسة الطلبة لألنشطة ا

ة  - ى من وجھ ة أعل ة لألنشطة الالمنھجي يرى معلمو المواد اإلنسانية أن درجة ممارسة الطلب
 .نظر معلمي المواد العلمية

  .وجود عالقة بين ممارسة األنشطة الالمنھجية والتحصيل العلمي -
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  التوصيات
  :بما يأتي انفي ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث

ا - ز الق اع مستوى تعزيز وتحفي ائج دراسة ارتف ا ظھر من نت ة لم ى األنشطة الطالبي ئمين عل
 .األنشطة الطالبية لدى الطلبة

ة، إضر - طة الديني ام باألنش ن ورة االھتم ائج ع فت النت رة، حذ كش ة األخي ي المرتب صولھا ف
 .في ممارسة األنشطة الدينية وعدم االقتصار على المؤسسات الدينية خارج نطاق المدرسة

ة سواء ضرورة  - ة باألنشطة الطالبي إشراك مؤسسات المجتمع المحلية والجھات ذات العالق
 .المؤسسات الدينية واألدبية والعلمية والثقافية والفنية

ف  - ية، ومختل ل الدراس ف المراح ي مختل ية ف طة الدراس ال األنش ي مج ات ف راء دراس إج
 .التخصصات األكاديمية في المدارس

اھج إجراء دراسات في األنشطة ال - ة في من تربوية حسب المواد الدراسية مثل األنشطة الديني
اھج  ة في من ة، واألنشطة الفني ة العربي اھج اللغ ة في من التربية اإلسالمية، واألنشطة األدبي
اھج  فية في من التربية الفنية، واألنشطة العلمية في مناھج العلوم، واألنشطة الرياضية والكش

ن خالل الق ة الرياضية، م ات التربي ام بدراس اھج أو القي وى المن ة لمحت ام بدراسات تحليلي ي
رات أخرى  المناھج المذكورةتجريبية وتطبيقھا في  ة ومتغي ومعرفة أثرھا في تحصيل الطلب

 .غير التحصيل
  

  واألجنبية المراجع العربية
ة فلسط). "٢٠٠٥. (بھجت ،أبو طامع - ة كلي ة خضوري نحو ممارسة اتجاھات طلب ين التقني

  .٥٩ -٣٢ .)٢( ١٩ .مجلة جامعة النجاح الوطنية. "لرياضيالنشاط ا

ايز ،أبو عريضة - ل "). ٢٠٠٥. (وآخرون .ف ة  مشاركةدور اإلدارة المدرسية في تفعي الطلب
ية ة الرياض ي التربي ر معلم ة نظ ن وجھ داخلي م ي ال اط الرياض ي النش وم . "ف ة العل مجل

  .٢٢٤ -١٩٢ .)١( ٦ .التربوية والنفسية

راھيم - دة ،إب ة "). ١٩٩٥( .حام ذ المرحل دى تالمي اوف ل ة بالمخ ل المرتبط ض العوام بع
 .مصر .طنطا .كلية اآلداب .رسالة ماجستير غير منشورة. "االبتدائية من الجنسين

وق - دين ،ت ي ال دس .مح دالرحمن ،وع نفس). ١٩٩٨. (عب م ال ى عل دخل إل ر. الم . دار الفك
 .عمان

مؤسسة حورس للنشر . نشطة التربويةاألساس في األ). ٢٠٠٨. (محمد إسماعيل ،الجاويش -
  .اإلسكندرية .والتوزيع
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راھيم ،الجندل - ة "). ٢٠٠٠. (عبدالملك بن إب ه في المرحل ر الصفي وإدارت تنظيم النشاط غي
  .األردن .إربد .جامعة اليرموك .رسالة ماجستير غير منشورة. "االبتدائية

ة التربوية  األنشطةفاعلية " ).٢٠٠٨. (خالد ضاھر ،الحازمي - في المدارس االبتدائية في دول
ة نظر ين الكويت من وجھ ديرين ومساعديھم والمعلم ر منشورة ."الم تير غي الة ماجس  .رس
  . األردن .عمان .جامعة عمان العربية

ازين - ل ،حج يل خلي ى األنشطة " ).٢٠٠٦. (ميش ة عل دريس قائم تراتيجية ت تخدام اس ر اس أث
ة االتجاھات الع ة األساسية في األردنالعلمية في التحصيل وتنمي ة المرحل دى طلب ة ل . "لمي

  . األردن .عمان .جامعة عمان العربية .أطروحة دكتوراة غير منشورة

دور مدير المدرسة الثانوية في تطوير األنشطة المدرسية "). ٢٠٠٠. (أمجد محمود ،درادكة -
 .اليرموكجامعة  .رسالة ماجستير غير منشورة. "في محافظة إربد من وجھة نظر المعلمين

  .األردن .إربد

نة - د .الرماض اذ خال ي " ).٢٠٠٦. (مع ية ف طة المدرس ي األنش ت ف تخدام اإلنترن ة اس درج
 .إربد .جامعة اليرموك .)رسالة ماجستير غير منشورة(. "مدارس مديرية تربية إربد األولى

  . األردن

د ،الساعدي - ل األنشطة ا"). ٢٠٠٩. (أحمد بن حم اء األمور في تفعي لمدرسية من دور اولي
ي ة البريم دارس محافظ ي م ديري ومعلم ر م ة نظ ورة. "وجھ ر منش تير غي الة ماجس  .رس

  .األردن .إربد .جامعة اليرموك

ة "). ٢٠٠٨. (أمجد تميم ،سناجلة - ة من وجھ ون الجميل ين األنشطة الرياضية والفن العالقة ب
دارس محاف ة في م ة الفني ة الرياضية والتربي دنظر معلمي ومعلمات التربي الة . "ظة إرب رس

  .األردن .إربد .جامعة اليرموك .ماجستير غير منشورة

   .عمان .دار المؤلف .إدارة النشاط المدرسي وإشكالياته). ٢٠٠٤. (حسن ،ضاھر -

  .الكويت .مالك للخدمات اإلعالمية .دليل األنشطة المدرسية). ٢٠٠٩( .رشيد علي ،الفھيدي -

دهللا ،المعمري - ة  دور"). ٢٠٠٨. (راشد بن عب ل األنشطة الطالبي اإلدارة المدرسية في تفعي
ان لطنة ُعم ي س يم األساسي ف د التعل ا بع ة م ة مرحل ة نظر معلمي وطلب ن وجھ الة . "م رس

  .إربد .األردن .جامعة اليرموك .ماجستير غير منشورة
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  )١(الملحق 
  االستبانة التمھيدية في صورتھا االولية للتحكيم

  )ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة للمنھاج(
 

  المحترم........................................ : ................الدكتور
  : ......................................................التخصص
  : ........................................................الجامعة
  

  تحية طيبة وبعد ،،،
  

لطالبية المرافقة للمنھاج في المرحلة بدراسة تحاول الكشف عن درجة ممارسة األنشطة ا انيقوم الباحث
في مدارس الكويت، وذلك استكماالً  )دراسة تطبيقية(المتوسطة من وجھة نظر المعلمين وعالقتھا بتحصيل طلبتھم 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناھج وطرق التدريس من جامعة الشرق األوسط، ولتحقيق ھدف 
فقرة، وموزعة على خمسة مجاالت، وتم وضع جميع ) ٤٦(حقق الھدف، وقد تكونت من الدراسة تم بناء استبانة ت
  .  الفقرات باالتجاه اإليجابي

  
ولما عرف عنكم من خبرة عملية ونظرية متميزة في المجال البحثي والعلمي فاني أضع بين أيديكم االستبانتين 

ً منكم التفضل بإبداء الرأي في درجة مالئ مة كل فقرة للمجال الذي وضعت فيه وسالمة صياغتھا لتحكيمھما؛ راجيا
اللغوية، وإجراء أي تعديل ترونه مناسبا وإضافة أية فقرات ترون ضرورة وجودھا في ھذا المجال التي سيتم اعتماد 

  ).كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً (الميزان التالي فيھا 
  

 انالباحث
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  ة الطالبية المرافقة للمنھاجاستبانة درجة ممارسة األنشط

  العبـــــارة  الرقم
 تعديالت  سالمة اللغة  الفقرة للمجال

غير   مالئمة  مقترحة
غير   سليمة  مالئمة

  سليم
  مجال النشاط الديني: أوالً 
            .تھتم المدرسة بتشكيل فرق النشاط الديني   .١

يمارس الطلبة األنشطة الدينية المصاحبة    .٢
            .للمنھاج

            .ظم المدرسة الرحالت الدينية المتنوعةتن   .٣

تنمي األنشطة الدينية القيم الدينية لدى    .٤
            .الطلبة

تفعل المدرسة وسائل اإلعالم المختلفة نحو    .٥
            .خدمة النشاط الديني

تعمل المدرسة على تكوين فرق الطلبة    .٦
            .المختلفة التي تحافظ على الشعائر الدينية

            .رسة المحاضرات الدينية المختلفةتقيم المد   .٧
 ً   مجال النشاط االجتماعي والكشفي: ثانيا

توزع المدرسة االنشطة االجتماعية    .٨
            .المختلفة حسب ميولھم وقدراتھم

تشارك المدرسة مجتمعھا المحلي بالخدمة    .٩
            .االجتماعية

            .تنشئ المدرسة فرق الكشافة المتعددة المھام   .١٠

المدرسة المعسكرات والمخيمات  تقيم   .١١
            .الكشفية

تغرس المدرسة في الطالب حب العمل    .١٢
            .اليدوي والمھني

تنمي المدرسة لدى الطلبة حب العمل    .١٣
            .االجتماعي

تعقد المدرسة مجالس دورية ألولياء أمور    .١٤
            .الطلبة

١٥.   
تقدم المدرسة الدعم لمجموعات الخدمة 

التي تقدم خدمات  العامة في المدرسة
  .المجتمع المحلي

          

            .تنظم المدرسة الرحالت الطالبية الختلفة   .١٦

تقدم المدرسة الدعم المادي للنوادي    .١٧
            .والجمعيات االجتماعية والفرق الكشقية

تقوم المدرسة بالتعاون مع الجھات المعنية    .١٨
            .إلقامة معسكرات الكشافة المختلفة
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  العبـــــارة  الرقم
 تعديالت  سالمة اللغة  الفقرة للمجال

غير   مالئمة  مقترحة
غير   سليمة  مالئمة

  سليم
 ً   النشاط الثقافي والفنيمجال : ثالثا

  
            .تدعم المدرسة تشكيل الفرق الثقافية والفنية   .١٩

تشجع المدرسة طالبھا للمشاركة باألندية    .٢٠
            .الثقافية والفرق الفنية

ً لإلذاعة   .٢١ ً منظما تضع المدرسة برنامجا
            .المدرسية

            .تقيم المدرسة المعارض الفنية المختفة   .٢٢

ي المسابقات الثقافية تشارك المدرسة ف   .٢٣
            .والمسرحية والفنية

            .يساھم الطلبة في إثراء الصحافة المدرسية   .٢٤

يكتشف النادي الفني المواھب الفنية لدى    .٢٥
            .الطلبة من تمثيل ورسم وغناء

            .إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والفنية   .٢٦

ات تشارك النوادي الثقافية والفنية في مسابق   .٢٧
            .الوزارة

توظف األنشطة الفنية والثقافية لخدمة بعض    .٢٨
            . الدروس في المنھاج المدرسي

تحرص المدرسة على توفير األدوات    .٢٩
            .والخامات الالزمة لمجموعات الفرق الفنية

تشجع المدرسة على المشاركة في    .٣٠
            .المھرجانات الفنية والثقافية

 ً   الرياضيمجال النشاط : رابعا

تقوم المدرسة بتشكيل الفرق الرياضية    .٣١
            .المتنوعة

تعمل المدرسة على وضع جدول زمني    .٣٢
            .للمسابقات والمباريات الرياضية

توزع المدرسة الفرق الرياضية حسب ميول    .٣٣
            .وقدرات الطلبة

تشارك المدرسة في المباريات والمسابقات    .٣٤
            .لمحليعلى مستوى الوزراة والمجتمع ا

توفر المدرسة المواد واألجھزة والمالعب    .٣٥
            .الرياضية

تھتم المدرسة باأللعاب الرياضية الجماعية    .٣٦
            .والفردية
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  العبـــــارة  الرقم
 تعديالت  سالمة اللغة  الفقرة للمجال

غير   مالئمة  مقترحة
غير   سليمة  مالئمة

  سليم

تقوم المدرسة بالتعريف بالنشاط الرياضي    .٣٧
            .وأھميته للفرد والمجتمع

٣٨.   
تحرص المدرسة على توفير أنواع مختلفة 

ئھم فرصة من االنشطة الرياضية ألعطا
  .االختيار

          

تكرم المدرسة المتميزين في النشاط    .٣٩
            .الرياضي

 ً   مجال النشاط العلمي: خامسا
            .تأسس المدرسة لنادي العلوم   .٤٠

تھيئ المدرسة المواد والتجھيزات العلمية    .٤١
            .والمخبرية الالزمة لألنشطة العلمية

اة يراعي القائمون على النشاط العلمية مراع   .٤٢
            . محتوى المنھاج المدرسي

تشارك المدرسة بالمسابقات واألنشطة    .٤٣
            .العلمية في الوزارة

            .تقدم الدعم المادي للقيام باألنشطة العلمية   .٤٤
            . تقيم المدرسة الرحالت والزيارات العلمية   .٤٥
            تكرم المدرسة المتميزين بالنشاط العلمي   .٤٦

  
  :رات جديدة لإلستبانةإضافة مجاالت أو فق

١. .............................................................................................. 
٢. ............................................................................................... 
٣. ............................................................................................... 
٤. .............................................................................................. 
٥. ............................................................................................... 
٦. ............................................................................................... 
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  )٢(الملحق 
  اسماء المحكمين

  مكان العمل  التخصص  االسم

مناھج الدراسات االجتماعية وطرق   د جودت سعادة. أ
  جامعة الشرق االوسط  تدريسھا

  االوسط جامعة الشرق  إدارة تربوية  د عبدالجبار البياتي.أ

مناھج الدراسات االجتماعية وطرق   غازي خليفة. د
  جامعة الشرق االوسط  تدريسھا

 جامعة الشرق االوسط  إدارة تربوية  عباش مھدي الشريفي. د

وزارة  –إدارة البحوث والتقويم   إدارة تربوية  راشد الدھوم. د
 التربية الكويتية

 الكويت -بية األساسيةكلية التر  مناھج وطرق تدربس  فھد عيد الشھري. د
 كلية التربية االساسية  القياس والتقويم  عبد المحسن مبارك العازمي. د
 القاھرة - جامعة عين شمس  علم النفس التعليمي  مريم سلطان المرزوقي. د
  الكويت -كلية التربية األساسية  علم النفس التعليمي  تھاني علي بورحمة. د

 
**** 
 

  )٣(الملحق 
  ھائية للتطبيقاالستبانة الن

  
  أختي المعلمة .... أخي المعلم 

  
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

  
دراسة تشكل أحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناھج وطرق التدريس،  انيجري الباحث

من وجھة نظر وتھدف إلى الكشف عن درجة ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة للمنھاج في المرحلة المتوسطة 
المعلمين وعالقتھا بتحصيل طلبتھم في مدارس الكويت، ولتحقيق ذلك قام بتطوير استبانة تتضمن عدداً من الفقرات 
ً لإلجابة على  لقياس درجة ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة للمنھاج، آمالً أن يجد معلم من وقته الثمين متسعا

  . فقراتھا
مصممة ألغراض البحث العلمي فقط، وستعامل المعلومات والبيانات بالسرية مع العلم أن ھذه االستبانة 

  .التامة
  

  :معلومات عامة
  دراسات عليا بكالوريوس فأقل     :المؤھل العلمي للمعلم

  علمي     إنساني            :تخصص المعلم
  ):  ...................... المعدل السنوي(تحصيل الطالب 

  والتقدير ولكم جزيل الشكر
  الباحثان 
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  استبانة درجة ممارسة األنشطة الطالبية المرافقة للمنھاج

  العبـــــارة الرقم
  ممارسة األنشطة الطالبية

  أبداً   نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً 
  مجال النشاط الديني: أوالً 
            .تھتم المدرسة بتشكيل فرق النشاط الديني .١
            .نية المصاحبة للمنھاجيمارس الطلبة األنشطة الدي .٢
            .تنظم المدرسة الرحالت الدينية المتنوعة .٣

تفعل المدرسة وسائل اإلعالم المختلفة نحو خدمة .٤
           .النشاط الديني

تعمل المدرسة على تكوين فرق الطلبة المختلفة التي .٥
           .تحافظ على الشعائر الدينية

            .ية مختلفةتعقد المدرسة ندوات أو لقاءات دين .٦
 ً   مجال النشاط االجتماعي والكشفي: ثانيا

توزع المدرسة االنشطة االجتماعية المختلفة على .٧
           .الطلبة حسب ميولھم ومقدراتھم

            .تشارك المدرسة مجتمعھا المحلي بالخدمة االجتماعية .٨
            .تنشئ المدرسة فرق الكشافة متعددة المھام .٩
            .معسكرات والمخيمات الكشفيةتقيم المدرسة ال .١٠

تغرس المدرسة في الطالب حب العمل اليدوي والمھني .١١
           .لدى الطلبة بممارسة أنشطة مھنية

            .تنمي المدرسة لدى الطلبة حب العمل االجتماعي .١٢
            .تعقد المدرسة مجالس دورية ألولياء أمور الطلبة .١٣
            . متنوعةتنظم المدرسة الرحالت الطالبية ال .١٤

تقدم المدرسة الدعم المادي للنادي االجتماعي والفرق .١٥
           .الكشفية

تقوم المدرسة بالتعاون مع الجھات المعنية إلقامة .١٦
           .معسكرات الكشافة المختلفة

 ً   مجال النشاط الثقافي والفني: ثالثا
            .تدعم المدرسة تشكيل الفرق لألندية الثقافية والفنية .١٧

تشجع المدرسة طالبھا للمشاركة في أنشطة األندية .١٨
           .الثقافية والفنية

            .تضع المدرسة برنامجاً منظماً لإلذاعة المدرسية .١٩
            .تقيم المدرسة المعارض الفنية المتنوعة .٢٠

تشارك المدرسة في المسابقات الثقافية والمسرحية .٢١
           .والفنية
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ة الطلبة في إثراء الصحافةتشجع المدرسة على مساھم .٢٢

           .المدرسية

تدعم المدرسة اكتشاف المواھب الفنية لدى الطلبة من .٢٣
           .تمثيل ورسم وغناء

            .تقيم المدرسة الندوات والمحاضرات الثقافية والفنية .٢٤

تشجع المدرسة على مشاركة النوادي الثقافية والفنية في .٢٥
           .مسابقات الوزارة

لمدرسة األنشطة الفنية والثقافية لخدمة بعضتوظف ا .٢٦
           .الدروس في المنھاج المدرسي

تحرص المدرسة على توفير األدوات الالزمة .٢٧
           .لمجموعات الفرق الفنية

 ً   مجال النشاط الرياضي: رابعا

تعرف المدرسة النشاط الرياضي وأھميته للفرد .٢٨
           .والمجتمع

دول زمني للمسابقاتتعمل المدرسة على وضع ج .٢٩
           .والمباريات الرياضية

توزع المدرسة الفرق الرياضية حسب ميول الطلبة .٣٠
           .ومقدراتھم

تشارك المدرسة في المباريات الرياضية على مستوى .٣١
           .الوزراة

            .توفر المدرسة المواد واألجھزة والمالعب الرياضية .٣٢
            .الجماعية والفردية تھتم المدرسة باأللعاب الرياضية .٣٣
            .تقوم المدرسة بتشكيل الفرق الرياضية المتنوعة .٣٤

تتيح المدرسة للمتعلمين فرص االختيار من األنشطة .٣٥
           .المتنوعة المطروحة

            .تكرم المدرسة المتميزين في النشاط الرياضي .٣٦
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