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من  العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة غير الصفية
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 المقدمة:
تمتاز المجتمعات المزدهرة باعتمادها على استثمار مواردها الطبيعية وإمكاناتها البشرية؛ 

لتحقيق نموها وتطورها؛ فاألبناء هم ثروة األمة، وحقهم تقدير عقولهم، والثقة في قدراتهم؛ حتى 

ا في عصر يتسارع فيه العلم، والفكر، واإلبداع. لذا ينبغي ُتسخر طاقاتهم لصالح أمتهم، خصوًص

 استغالل هذه الطاقات اإلنسانية بإتاحة الفرصة لها للظهور؛ حتى يمكن تعديلها وتنميتها.

فدور التربية الحديثة لم يعد يقتصر على جانب معين من جوانب النمو، بل إن التربية 

لطالبة. وباعتبار أن التربية نظام اجتماعي ُيعَتَمد في الحديثة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة ل

تشكيل الطالبات، وتكوين اتجاهاتهن من خالل المؤسسات التعليمية، فإن وسيلتها لتحقيق هذا الهدف 

الشامل تتم عن طريق األنشطة المدرسية بنوعيها: الصفية وغير الصفية، إلى جانب المقررات 

 الدراسية.
لمؤسسات التربوية التعليمية، التي تسعى إلى تأكيد اإليجابيات لدى فالمدرسة تعّد إحدى ا

الطالبات، وتحريرهن من السلبيات، بحيث يتركز الدور األساسي للمدرسة في تنقية الرصيد الهائل 

من التراث الثقافي، واالستفادة منه في حل المشكالت، ومساعدة الطالبات على تنمية قدراتهن، 

وكية جديدة. وتعتبر األنشطة غير الصفية إحدى الوسائل التربوية التي تحقق وإكسابهن أنماًطا سل

 تلك الغايات؛ حتى يتحقق النمو الشامل للطالبات.

وتزخر األدبيات التربوية باستعراض أهمية األنشطة غير الصفية، فيشير العتوم 

ية؛ إلسهامها في ( إلى أن التربية الحديثة أكدت على أهمية األنشطة غير الصف14هـ، ص1428)

تحقيق األهداف التربوية، من خالل إكساب وتنمية خبرات الطالب، باإلضافة إلى أن األنشطة غير 

الصفية تسهم في إخراج المادة الدراسية من قالبها النظري إلى خبرات عملية؛ فتسهل عملية التعليم 

 والتعلم.

ديثة تتيح للطالبات فرصة ونتيجة لما يحظى به النشاط من أهمية؛ فإن المدرسة الح  

التعرف على ميولهن، وإشباع حاجاتهن؛ حتى تعيش الطالبة في مناخ تربوي مناسب، يساعدها على 

 اكتساب الخبرات وتبادلها؛ فتشعر بالرضا والتوافق النفسي.

وتزداد أهمية األنشطة غير الصفية، وتتأكد ضرورة وجودها في المرحلة الثانوية؛ لما 

هـ، 1402هذه المرحلة من خصائص في النمو، وفي هذا الصدد يشير زيدان )يتميز به طالب 

( إلى خصوصية طالب هذه المرحلة بقوله: "في المرحلة الثانوية تبرز بوضوح للمالحظ 32ص

والمهتم مظاهر القيادة واالستعدادات والقدرات على أداء أنواع معينة من المهارات: منها الذهني، 

والعضل، والحواس. ففي آالف الطالب بالمرحلة الثانوية طاقات هائلة كامنة  ومنها استعمال باليد،

 يلزمنا التنقيب عنها، وتسليط الضوء عليها، وبلورتها، وتوجيهها". 

( أن األنشطة غير الصفية في مدارس 202هـ، ص1428وتؤكد دراسة أشجان السديس )

امل مع اآلخرين، واالتصال االجتماعي البنات الثانوية تنمي مهارات: اإلنصات، والتحدث، والتع

( إلى أن النشاط 112هـ، ص1428لدى الطالبات بدرجة عالية. كما توصلت دراسة الظفيري )

االجتماعي غير الصفي يسهم في إيجاد عالقات اجتماعية طيبة بين الطالب، كما ُيكِسب الطالب 

ر الصفي يزيد من ثقة الطالب بأنفسهم، خبراٍت اجتماعيًة جديدة، باإلضافة إلى أن النشاط الثقافي غي

 وينمي خبراتهم الثقافية.

كما جاء اهتمام القائمين على التعليم في المملكة العربية السعودية باألنشطة المدرسية 

كخطوة عملية؛ لتحقيق النمو السليم للطالبة؛ فاتخذت لذلك الكثير من القرارات، والبرامج، والخطط، 

ية والبشرية. ووفًقا لما ذكر في دليل النشاط غير الصفي الصادر عن وزودت باإلمكانات الماد

( ُيعد استحداث اإلدارة العامة لنشاط الطالبات 6هـ، ص1423اإلدارة العامة لنشاط الطالبات )

ق، وتاريخ 888/21التابعة للوكالة المساعدة لشؤون الطالبات بموجب القرار الصادر برقم 

ربوية الحديثة في هذا المجال التي تهدف إلى تطوير األداء هـ، من الخطوات الت1/3/1418
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وتنظيمه؛ ليصبح متفًقا مع األهداف التي تسعى شؤون تعليم البنات إلى تحقيقها، ومع القيم التربوية 

 التي ترغب في تدعيمها في نفوس الطالبات.

ة، وكما ولقد حددت اإلدارة العامة لنشاط الطالبات خمسة مجاالت لألنشطة غير الصفي

(: مجال النشاط الثقافي، ومجال 147 -11هـ، ص ص1423جاءت في أدلتها للبرامج المقترحة )

 النشاط االجتماعي، ومجال النشاط العلمي، ومجال النشاط الفني، ومجال النشاط المهني.

وعلى الرغم من توفر هذه األنشطة غير الصفية، وتلك الجهود المبذولة إال أن إقبال 

ليها ضعيف بشكل عام، مما شّكل فجوة في تطبيق برامج النشاط غير الصفي بين خطة الطالبات ع

الوزارة والخطة الواقعية للمدارس الثانوية؛ مما يفضي إلى مخرجات تفتقر إلى اإلتقان والمهارات 

( تدني مستوى الممارسة الفعلية 134م، ص1994المبدعة. وقد كشفت دراسة سنية الشافعي )

ارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية. وأشارت نتائج دراسة بشرى الحمدان لألنشطة في مد

( إلى ضعف مشاركة الطالبات في األنشطة غير الصفية. ويشير يونس 146هـ، ص1422)

( إلى أن واقعنا التربوي ينطق بقصور شديد في ممارسة األنشطة المدرسية 197م، ص2008)

( أن هناك فئة من الطالب عازفة عن 84، ص2004تيبـي )غير الصفية. وأكدت دراسة الع

 المشاركة في برامج النشاط المدرسي.

 مشكلة البحث:

تعد المرحلة الثانوية مرحلة مهمة من حياة الطالبة؛ وذلك ألنها تقابل مرحلة تعتبر من 

اجات أحرج مراحل النمو، وهي مرحلة المراهقة، وما تحتاج إليه الطالبة في هذه الفترة من ح

ومتطلبات خاصة َتْتبع هذه المرحلة، وتزداد القيمة التربوية للنشاط غير الصفي في هذه المرحلة 

استجابة لهذه الحاجات والمتطلبات للطالبة، من خالل إتاحة الفرصة أمام الطالبات للكشف عن 

إيجابي  ميولهن، وتنميتها عن طريق التنوع في برامج األنشطة غير الصفية، في ظل مناخ مدرسي

يتيح الفرص لالنطالق بقدرات الطالبات وإشباع حاجاتهن؛ حتى يؤدي ذلك إلى رضاهن عن هذه 

األنشطة، مما يزيد من دافعيتهن نحو المشاركة في تنفيذ برامجها، فتتحقق أعلى درجات االستفادة 

 من الخدمات التربوية التي تقدمها األنشطة غير الصفية في المدارس الثانوية.

الرغم من تلك األهمية إال أن هناك عدًدا من الدراسات العلمية تؤكد ضعف إقبال وعلى 

هـ، 1414الطالبات على المشاركة في برامج األنشطة غير الصفية، حيث أكدت دراسة السلمي )

( أن من أهم المشكالت التي تتعلق باألنشطة غير الصفية هي عزوف الطالبات عن 114ص

األنشطة. وقد يعود ذلك إلى عدم مناسبة األنشطة غير الصفية لميول المشاركة الفعلية في هذه 

( إلى 203هـ، ص1428الطالبات وعدم موافقتها التجاهاتهن. كما توصلت دراسة السديس )

محدودية مشاركة الطالبات في مدارس البنات الحكومية الثانوية العامة بمدينة الرياض في برامج 

الدراسة عن بعض المعوقات التي تواجه تلك األنشطة. كما بينت األنشطة غير الصفية، وقد كشفت 

( أن األسباب المتعلقة باألمور التنظيمية تحتل الترتيب األول من 127هـ، ص1428دراسة شبير )

بين األسباب األخرى المؤدية إلى عزوف طالب المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة غير 

سباب العزوف المتعلقة بالطالب، ثم أسباب العزوف المتعلقة بمشرفي الصفية للغة العربية، يليها أ

هـ، 1422النشاط الثقافي، ثم األسباب المتعلقة بمعلمي اللغة العربية. كما أوضحت دراسة الذبياني )

( أن هناك نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة تحجم عن المشاركة في برامج النشاط. 124ص

( أن هناك عوامل أساسية تتحكم في مدى إقبال الطالب على 597ص هـ،1422ويؤكد الحربي )

األنشطة، وعزوفهم عنها، وأن تلك إشكالية دائًما ما يتناولها المختصون. وكشفت دراسة الخطيب 

( أن هناك نسبة كبيرة من الطالب لم يمارسوا أي نوع من األنشطة أثناء 21هـ، ص1420)

( أن قلة وعي الطالب 150-149هـ، ص ص1429لراجح )التحاقهم بالمدارس. وأظهرت دراسة ا

بأهداف النشاط يحول دون تحقيق مشاركتهم في برامج األنشطة غير الصفية ألهدافها المنشودة، 

وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية الطالب بأهمية األنشطة غير الصفية ليزداد إقبالهم عليها. كما 
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( بضرورة دعم النشاط غير الصفي في 108-106هـ، ص ص1426طالبت دراسة الدعيج )

المرحلة الثانوية، وإتاحة الفرصة للطالبات للتفاعل والتعبير عن أفكارهن وآرائهن. أيًضا طالبت 

( المسئولين، والقيادات التربوية، بالعمل على كل ما هو من 116هـ، ص1428دراسة الظفيري )

على إزالة المعوقات التي تحد من قيامها في شأنه تفعيل قيام األنشطة غير الصفية، وضرورة العمل 

( أن أكثر المشكالت المرتبطة 293م، ص2004المدارس الثانوية. وبينت دراسة الكردي )

%. كما توصلت  83، 6باألنشطة غير الصفية هي مشكلة ضعف اهتمام الطالبات باألنشطة بنسبة 

في ممارسة األنشطة غير ( إلى أن مشاركة الطالبات 97-93هـ، ص ص1429دراسة السهلي )

%، كما أوصت الدراسة بأهمية إجراء دراسة حول العوامل  28، 4الصفية إلى حد ما بنسبة 

 المؤدية إلى عزوف الطالبات عن المشاركة في األنشطة غير الصفية.

وانطالقًا مما سبق ُيلحظ أن هناك ضرورة إلجراء دراسة علمية؛ لمعرفة أهم العوامل ذات 

 ف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة غير الصفية. العالقة بعزو

 تحديد أسئلة البحث: تكمن مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:

ما العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانويةة عةن المشةاركة فةي األنشةطة غيةر       

 ات النشاط؟الصفية من وجهة نظر كل من: الطالبات، والمعلمات، ومشرف

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانويةة عةن المشةاركة فةي األنشةطة غيةر        -1

 الصفية من وجهة نظرهن؟ 

ما العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانويةة عةن المشةاركة فةي األنشةطة غيةر        -2

 ن وجهة نظر المعلمات؟الصفية م

ما العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانويةة عةن المشةاركة فةي األنشةطة غيةر        -3

 الصفية من وجهة نظر مشرفات النشاط؟

 أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الوقوف على أهةم العوامةل ذات العالقةة بعةزوف طالبةات المرحلةة الثانويةة         

الطالبةات، المعلمةات، مشةرفات    الصةفية مةن وجهةة نظةر كةل  مةن:       عن المشةاركة فةي األنشةطة غيةر     

 النشاط.

 أهمية البحث: 

 أ ( األهمية النظرية: 

تمثل نتائج هذا البحةث إضةافة علميةة إلةى التةراكم المعرفةي فةي موضةوع النشةاط غيةر الصةفي،             

لزوايةا  وتفاعل الطالبات معه، حيةث ُدرس فيمةا يتعلةق بالطالبةات والطةالب مةن زوايةا معينةة؛ كا        

التي تناولته بشكل عام، وتناولت بعض أدواره التربوية، والزوايا األخرى التي تناولةت عةزوف   

الطالب عن ممارسته، ولكةن يبقةى الجانةب المتعلةق بعةزوف الطالبةات عةن المشةاركة فيةه، ومةا           

يتعلق بوجهةة نظةر كةل  مةن: الطالبةات، والمعلمةات، ومشةرفات النشةاط. وهةي ثغةرة لةم تتناولهةا             

 لدراسات السابقة.ا

يسهم هذا البحث في إبةراز عالقةة طالبةة المرحلةة الثانويةة بالنشةاط غيةر الصةفي، ومةدى إدراك           

المعلمات، ومشرفات النشاط لواقع هذه العالقة، باإلضافة إلةى معرفةة مةدى االتفةاق واالخةتالف      

ثانويةة عةن   في وجهات نظر الفئةات الةثالث حةول العوامةل المتعلقةة بعةزوف طالبةات المرحلةة ال        

 المشاركة في األنشطة غير الصفية.

لما كان منهج هذا البحث وصفيًّا مسحيًّا؛ فإنه يمكن أن ُيستفاد من نتائجه كأساس يمكن االنطالق  

 منه لدراسات مستقبلية.
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 ب ( األهمية التطبيقية:
شةخيص  يمكن أن يستفيد من نتائج هذا البحث القةائمون علةى التعلةيم الثةانوي، وذلةك مةن خةالل ت        

الواقع الحالي للتعليم، مما قد يعين المسئولين فةي وزارة التربيةة والتعلةيم علةى اتخةاذ القةرارات،       

 وإجراء التعديالت فيما يتعلق بالتعليم الثانوي للبنات، والمرتبطة باألنشطة غير الصفية.
م، يمكةةةن أن يسةةةتفيد مةةةن نتةةةائج هةةةذا البحةةةث المهتمةةةون بالتربيةةةة؛ كةةةوزارة التربيةةةة، واإلعةةةال        

 والمؤسسات األخرى المهتمة بوضع البرامج والخطط لرعاية المبدعين والموهوبين.

 حدود البحث:

يقتصر هةذا البحةث علةى معرفةة العوامةل ذات العالقةة بعةزوف طالبةات المرحلةة          : الحد الموضوعي

الثانوية عن المشاركة في األنشةطة غيةر الصةفية مةن وجهةة نظةر كةل  مةن: )الطالبةات، والمعلمةات،           

 ومشرفات النشاط(.

 هـ.1432-1431ُطبق هذا البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحد الزماني

ُطبق هذا البحث في المدارس الثانوية العامة الحكومية للبنات الواقعة بمدينةة الريةاض    :الحد المكاني

نهةاري(، كمةا حةددتها اإلدارة العامةة     التابعة لإلدارة العامة لتعليم البنات بمنطقة الرياض )تعليم عةام  

للتربية والتعليم للبنات بمنطقةة الريةاض. فةال يةدخل فيهةا مةدارس المنةدوبيات: )العيينةة، المزاحميةة،          

ثادق، حريمالء، رماح، ضرماء(، وال مدارس الحةرس الةوطني، والةدفاع؛ السةتقالل هةذه المةدارس       

بةات، التابعةة لةإلدارة العامةة للتربيةة والتعلةيم       عن المدارس األخرى. كما ُطبةق فةي إدارة نشةاط الطال   

 للبنات بمنطقة الرياض، ومراكز اإلشراف التربوي داخل مدينة الرياض.

 مصطلحات البحث:
(: أن العامةةل هةةو: "الباعةةث أو المةةؤثر فةةي   435م، ص2003جةةاء فةةي المعجةةم الوسةةيط )  :العوامللل

 الشيء، ُيقال: كثرة اإلنتاج من عوامل الرخاء".
ف البحةةث الحةةالي العوامةةل بأنهةةا: كةةل مةةا يةةؤثر تةةأثيًرا سةةلبيًّا فةةي درجةةة إقبةةال طالبةةات  وُيعةةرِّ

 المرحلة الثانوية على األنشطة غير الصفية، والمشاركة فيها.

(: "َعَزَفت نفسي عن الشيء َتْعِزِف 245م، ص1994جاء في لسان العرب البن منظور ) :العزوف

 وَزِهَدْت فيه واْنَصَرَفْت عنه". وَتْعُزُف َعْزًفا َوُعُزوًفا: َترَكتُه

 ضعف إقبال الطالبات على المشاركة في األنشطة غير الصفية. وُيعرِّف البحث الحالي العزوف:  

( األنشةةطة غيةةر الصةةفية  11هةةـ، ص1423ُتعةةرِّف إدارة نشةةاط الطالبةةات ) : األنشللطة غيللر الصللفية 

سها الطالبات داخل المدرسة ضةمن أهةداف   بأنها: "األنشطة المتممة للمقررات الدراسية؛ والتي تمار

الخطة المدرسية، بأهةداف محةددة، بإشةراف المعلمةات، ورائةدة النشةاط، والمشةرفة التربويةة للنشةاط          

 غير الصفي".

وهو التعريف الذي اختارته الباحثة في هذا البحث؛ ألنه يمثل واقع النشاط الذي تشرف 

 عزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة فيه. عليه وزارة التربية والتعليم، وتدرس الباحثة

 الدراسات السابقة:

    اسةةتهدفت هةةذه الدراسةةة الوقةةوف علةةى واقةةع تنظةةيم األنشةةطة      هلل:(:1421دراسللة المهللداو

كما هةدفت الدراسةة إلةى تحديةد أهةم       ،المدرسية بالمدارس الثانوية بمحافظة الليث، ومدى كفاءته

. واعتمةةدت الدراسةةة علةةى المةةنهج الوصةةفي المسةةحي، كمةةا    معوقةةات تنظةةيم األنشةةطة المدرسةةية 

استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المةدارس الثانويةة،   

ووكالئهم، ورواد النشاط، ومشرفي جماعات النشاط في المدارس الثانوية بمحافظة الليث، وبلغ 

ى العديةةد مةةن النتةةائج، مةةن أبرزهةةا: أن مةةن أهةةم   ( فةةرٍد. وقةةد توصةةلت الدراسةةة إلةة 200عةةددهم )

المعوقات التي تحةول بدرجةة كبيةرة دون تنفيةذ النشةاط المدرسةي بالصةورة المطلوبةة هةي: عةدم           

وجود هيكل تنظيمي فّعال، وقلة الخامات واألجهزة والوسائل الالزمة لممارسة النشاط، ونقةص  
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شةةاط، وعةةدم مناسةةبة المبنةةى المدرسةةي  تأهيةةل المشةةرفين، وقلةةة الميزانيةةة المخصصةةة لتمويةةل الن 

 لممارسة األنشطة المدرسية، وضعف قناعة اآلباء بأهمية النشاط.

   هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف أهمية النشةاط المدرسةي فةي العمليةة     ه:( 1422دراسة الذبياني

 التربوية، وتعرف اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو المشاركة فةي بةرامج النشةاط المدرسةي    

المقدمة لهم في المدارس الثانوية في المدينة المنورة، وتعرف العوامل التي تدفع طالب المرحلة 

الثانوية نحو المشاركة في بةرامج النشةاط المدرسةي فةي المةدارس الثانويةة فةي المدينةة المنةورة،          

والعوامةةل التةةي تحةةول دون مشةةاركة طةةالب المرحلةةة الثانويةةة فةةي بةةرامج النشةةاط المدرسةةي فةةي  

لمدارس الثانوية في المدينة المنورة. وقد أخذ الباحةث بةالمنهج الوصةفي التحليلةي، كمةا اسةتخدم       ا

( طالًبةا. وقةد   645االستبانة كأداة لبحثه. وطبقت الدراسة على عينة عشةوائية، وقةد بلةغ عةددها )    

توصةةلت الدراسةةة إلةةى مجموعةةة مةةن النتةةائج، مةةن أبرزهةةا: عةةدم تشةةجيع أوليةةاء األمةةور ألبنةةائهم  

لمشةةاركة فةةي األنشةةطة المدرسةةية، أن مةةن أبةةرز العوامةةل التةةي تةةدفع أفةةراد عينةةة الدراسةةة نحةةو    ل

المشاركة في برامج النشةاط المدرسةي: هةو االلتقةاء باألصةدقاء فةي حصةص النشةاط المدرسةي،          

والتعةةرف علةةى أصةةدقاء جةةدد، ضةةعف االرتبةةاط بةةين النشةةاط المدرسةةي والمقةةررات الدراسةةية،     

أفةراد عينةة الدراسةة عةن المشةاركة فةي بةرامج النشةاط المدرسةي، بسةبب           إحجام نسبة كبيرة من 

عةةدم إشةةراكها فةةي التخطةةيط واإلعةةداد، ضةةعف تأهيةةل وتةةدريب القةةائمين علةةى بةةرامج النشةةاط         

 المدرسي.
   سعت هذه الدراسة إلى تعرف عوامل تنمية الحوار والمناقشة غيةر  ه:(: 1426دراسة الدعيج

ية بمدينة الرياض، وتعرف االختالفةات المحتملةة بةين اسةتجابات     الصفية لطالبات المرحلة الثانو

المعلمات حول محاور الدراسة، وفًقا لمتغيرات الدراسة ) المؤهل األكاديمي ونوعةه، والخبةرة،   

والتخصص، وعدد الدورات التدريبية(. وقد اعتمةدت الدراسةة علةى المةنهج الوصةفي. وتكونةت       

لمةات المرحلةة الثانويةة بمدينةة الريةاض، وتةم اختيةار عينةة         أداة الدراسة من استبانة، ُوجهت لمع

( معلمةة. وقةد توصةلت الدراسةة     560الدراسة بالطريقة العشةوائية البسةيطة، وبلةغ حجةم العينةة )     

لمجموعة من النتائج، من أبرزها: أن حلقات الحوار والنقاش غير الصفي تسهم في كسر حاجز 

لبةةات، أن الحةةوار والنقةةاش غيةةر الصةةفي يسةةاعد    الخةةوف والتةةردد مةةن إبةةداء وجهةةة النظةةر للطا   

المعلمات على فهم نفسية الطالبات وأسلوبهن في التفكير، عدم توفر المكان المناسب لعقد حلقات 

 الحوار والنقاش غير الصفي.
   سعت الدراسة إلى تعرف واقع تنمية القيم األخالقية الواردة ضمن ه:(: 1427دراسة الحسني

هةةـ، الصةةادر عةةن اإلدارة العامةةة للنشةةاط  1424يةةة للمرحلةةة الثانويةةة لعةةام  دليةةل األنشةةطة الطالب

الطالبي بوزارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة. وقد أخذ الباحث بالمنهج الوصفي في دراسته، 

وقةام باسةتخدام االسةةتبانة أداة لبحثةه. واقتصةةرت الدراسةة علةةى اسةتطالع رأي عينةةة مةن طةةالب       

( طالًبةا. وقةد توصةلت الدراسةة إلةى      591بمحافظة القنفذة، البالغ عةددهم ) الصف الثالث الثانوي 

مجموعة من النتائج، من أبرزها: تم تنمية القيم األخالقية الواردة ضمن دليل األنشةطة الطالبيةة   

هـ، من خالل مزاولة األنشطة غير الصفية بمحافظة القنفذة للبنةين،  1424للمرحلة الثانوية لعام 

متوسةطة، أن معوقةات األنشةطة غيةر الصةفية للمرحلةة الثانويةة بمحافظةة القنفةذة          بدرجة عاليةة و 

 للبنين تعوق تنمية القيم األخالقية بدرجة متوسطة.
    تعّرف مدى تحقيق األنشطة العلمية غير الصفية أهةدافها فةي    هدفته:(: 1428دراسة الشد

فةةي األنشةةطة العلميةةة غيةةر   المرحلةةة الثانويةةة، وتعةةّرف مةةدى مشةةاركة طةةالب المرحلةةة الثانويةةة  

الصفية، وتحديد العوامل المؤثرة في تحقيق األنشطة العلميةة غيةر الصةفية أهةدافها فةي المرحلةة       

الثانوية، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، وقام باختيار االسةتبانة كةأداة   

ية في المدارس الثانوية الحكوميةة  لبحثه، وقد تكونت عينة البحث من جميع معلمي العلوم الطبيع

( معلم، كما تكونت عينة البحث من عينة عشوائية عنقودية من 101بمحافظة الخرج، وعددهم )
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( طالةب. وقةد خرجةت الدراسةة     402طالب الصةف الثالةث الثةانوي، وبلةغ مجمةوع هةذه العينةة )       

د يعةود إلةى قلةة    بمجموعة من النتائج، من أهمها: ضعف مشاركة الطالب في بعض األنشطة؛ قة 

الوعي عند الطالب للفائةدة المرجةوة مةن هةذه األنشةطة، كمةا قةد يعةود إلةى عةدم تفعيةل المعلمةين             

لبرامج األنشطة، اقتصار األنشطة العلمية غير الصفية على عدد قليل من الطالب، هم غالًبا من 

أدى إلى عدم  فئة الموهوبين أو المتفوقين، ضعف اإلعداد التربوي لدى بعض مديري المدارس،

 اقتناعهم بأهمية األنشطة.

   سعت هذه الدراسة إلى تحديد أسباب عزوف طالب المرحلة الثانوية ه:(: 1428دراسة شبير

عن المشاركة في األنشطة غير الصفية للغة العربية، وتقديم مقترحةات لعةالج أسةباب العةزوف.     

مةن اسةتبانة، موجهةة لعينةة مةن:      واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتكونت أداة الدراسة 

( معلًمةةا للغةةة 231( طالبةةًا، و)875طةةالب المرحلةةة الثانويةةة فةةي مدينةةة الريةةاض البةةالغ عةةددهم )

( مبحوًثةا. وقةد   1183( مشرًفا على النشاط الثقافي، وبلغ المجموع الكلي للعينة )77العربية، و)

سة إلةى مجموعةة مةن النتةائج، مةن      تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية. وقد توصلت الدرا

أبرزها: أظهرت النتائج أن أسباب عزوف طالب المرحلة الثانويةة عةن المشةاركة فةي األنشةطة      

غير الصفية للغة العربية المتعلقة بةاألمور التنظيميةة تحتةل الترتيةب األول بةين محةاور البحةث،        

قة بمشرفي النشةاط الثقةافي، ثةم    يليها أسباب العزوف المتعلقة بالطالب، ثم أسباب العزوف المتعل

األسباب المتعلقة بمعلمي اللغة العربية، وكشفت نتائج الدراسة أن ازدحام اليوم الدراسي بالمواد 

الدراسية يحتل الترتيةب األول بةين أسةباب العةزوف المتعلقةة بةاألمور التنظيميةة، باإلضةافة إلةى          

قصر الزمن المخصةص لممارسةة األنشةطة     العديد من األسباب المتعلقة باألمور التنظيمية: منها

اللغوية، وقلة األدلة التةي يمكةن االسةتعانة بهةا فةي إدارة وتنفيةذ األنشةطة اللغويةة، وقلةة األمةاكن           

المناسبة لممارسة األنشطة اللغوية في المدرسة. ومن أسباب العزوف المتعلقة بالطالب: ضةعف  

الطالب بعدم الحاجة لألنشطة اللغوية فةي   معرفة الطالب بأنواع األنشطة اللغوية، وقناعة بعض

حياتهم، باإلضافة إلى تفضيل بعض الطالب مذاكرة المواد على المشاركة في األنشطة اللغوية، 

 وقلة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع الطالب على المشاركة في األنشطة اللغوية.
   يان دور األنشطة غير الصفية هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى به:(: 1429دراسة الراجح

في تنمية الوظيفة الثقافية للمدرسة الثانوية، من وجهة نظر طالب الصف الثالث الثانوي في 

منطقة القصيم التعليمية؛ من خالل معرفة واقع إسهامات األنشطة غير الصفية في تنمية 

ب على المشاركة في الوظيفية الثقافية للمدرسة،  وتعرف العوامل التي تسهم في تشجيع الطال

األنشطة غير الصفية، باإلضافة إلى تعرف المعوقات التي تحول دون تحقيق األنشطة غير 

الصفية ألهدافها في مجال تنمية الوظيفة الثقافية للمدرسة، من وجهة نظر عينة الدراسة، 

ستبانة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وقام الباحث بإعداد أداة الدراسة، وهي ا

( 663موجهة لطالب الصف الثالث الثانوي في منطقة القصيم التعليمية، وبلغ عدد العينة )

طالًبا، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية. وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي: أن عشرة 

عوامل تسهم في تشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة غير الصفية بدرجة عالية، 

رزها: اكتساب معلومات ومهارات جديدة، وأن هناك معوقات تحول دون تحقيق األنشطة أب

غير الصفية ألهدافها، من أهمها: كثرة المواد الدراسية، وضعف وعي الطالب بأهداف النشاط، 

 باإلضافة إلى ضيق الوقت المخصص لممارسة األنشطة غير الصفية.

   إلةى معرفةة مةدى إسةهام النشةاط الطالبةي فةي        سةعت هةذه الدراسةة     هل:(: 1430دراسة باحارث

إكساب مهارات الحةوار، وتنميةة قةيم الحةوار، وبيةان آليةات النشةاط الطالبةي فةي تنميةة الحةوار،            

وتحديد معوقات النشةاط الطالبةي فةي تنميةة الحةوار. وأخةذ الباحةث بةالمنهج الوصةفي المسةحي،           

مةديري ورواد النشةاط فةي المرحلةة      وقةام باسةتخدام االسةتبانة أداة لبحثةه. وطبقةت الدراسةة علةى       

( مجيةب. وقةد توصةلت الدراسةة إلةى مجموعةة مةن        204الثانوية بمحافظة الليث، البالغ عددهم )
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النتائج، من أبرزها: أن إسهام النشاط الطالبي في إكساب مهةارات الحةوار، وتنميةة قةيم الحةوار      

وافةةق، وموافةةق بشةةدة،  لةةدى طةةالب المرحلةةة الثانويةةة مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة بدرجةةة م    

وكشفت نتائج الدراسة أن أبرز معوقات النشاط الطالبي في تنمية الحوار، كمةا حةددتها الدراسةة    

مةةن وجهةةة نظةةر العينةةة وبدرجةةة موافةةق بشةةدة، هةةي: قلةةة الحةةوافز الماديةةة والمعنويةةة للمعلمةةين      

بة لتنميةة الحةوار   والطالب، وقلة المخصصات المالية لبرامج النشاط، وعةدم تهيئةة البيئةة المناسة    

 لدى الطالب.
 التعليق على الدراسات السابقة:

يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في الحدود الموضوعية، حيث إنه يسعى إلى 

الكشف عن العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة غير 

تها، في حين لم تتناول إحدى الدراسات السابقة هذا الجانب الصفية، وإبراز تلك العوامل، ومعالج

 كدراسة مستقلة، تهدف إلى الكشف عن هذه العوامل تحديًدا.

هـ( في 1419هـ(، ودراسة عيسى وقمر )1428يختلف البحث الحالي عن دراسة شبير )

كة في األنشطة تناوله للبحث في العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشار

غير الصفية، بينما اقتصرت دراسة شبير في البحث عن أسباب عزوف طالب المرحلة الثانوية عن 

المشاركة في األنشطة غير الصفية للغة العربية، وأن مجاالت األنشطة غير الصفية لدى الطالبات 

بير. أما دراسة تختلف عن مجاالتها لدى الطالب، كما اختلفت عينة البحث ومجتمعه عن دراسة ش

عيسى وقمر فقد طبقت في بعض محافظات جمهورية مصر، واقتصرت على عزوف بعض طالب 

الصف األول الثانوي عن المشاركة في ممارسة األنشطة التربوية الحرة، كما اختلفت مجاالت 

األنشطة، وعينة الدراسة، ومجتمعها في دراسة عيسى وقمر عن مجاالت األنشطة، وعينة البحث، 

 مجتمعه، في هذا البحث.و
واختلف البحث الحالي عن بقية الدراسات السابقة في مجتمع وعينة البحث، من حيث 

استطالع آراء الطالبات، والمعلمات، ومشرفات النشاط، ولم يسبق أن استهدفت إحدى الدراسات 

 السابقة هذه الفئات الثالث مجموعة في دراسة واحدة.
لبعد المكاني )مدينة الرياض(، مع بعض الدراسات السابقة كما اختلف البحث الحالي في ا

 التي تم تطبيقها في مناطق ومدن سعودية أخرى غير مدينة الرياض.
ويتضح أيًضا من عرض الدراسات السابقة أن هذه الدراسات لم تتناول األسئلة التي يسعى 

برز العوامل ذات العالقة هذا البحث إلى اإلجابة عنها تحقيًقا لهدفه، وهو محاولة الكشف عن أ

بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة غير الصفية، باستطالع آراء: 

 ا البحث.الطالبات، والمعلمات، ومشرفات النشاط. وهو ما يبرر أهمية إجراء هذ

لها الدراسات السابقة، يحاول هذا البحث إكمال المحاور والجوانب التي لم تتعرض 

وخاصة فيما يتعلق باستجالء العوامل المتعلقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في 

 تنفيذ برامج النشاط غير الصفي، من وجهة نظر الفئات الثالث لعينة البحث.
 مفهومه، أهميته، أهدافه، وظائفه، مجاالته. اإلطار المفاهيمي: النشاط غير الصفي:

 مفهوم النشاط غير الصفي: –أ 

إن مفهوم النشاط غير الصفي من أكثر المفاهيم التربوية جداًل في المصادر التربوية، حيث 

ُأطلق عليه عدة مصطلحات، فلم يكن هناك إجماع على تسمية واحدة، أو مصطلح واحد، ُيمكن أن 

 يوصف به النشاط، باإلضافة إلى عدم تحديد مفهوم واضح له.

( أحد عشر مصطلًحا، من المصطلحات التي أطلقت 27هـ، ص1428د الحربي )وقد أور

على النشاط، وهي: )النشاط الالمنهجي، النشاط الالصفي، النشاط غير الصفي، النشاط الصفي، 

النشاط التعليمي، النشاط المصاحب للمنهج، النشاط الحر المتمم للمنهج، النشاط الحر، النشاط 

 رسي، النشاط الطالبي(.الترويحي، النشاط المد
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وبالتالي ال توجد تسمية واحدة أو مصطلح واحد متفق عليه يمكن أن يوصف به النشاط. 

وهناك محاوالت عديدة لتحديد مفهوم واضح للنشاط غير الصفي، قدمها الباحثون والمؤلفون 

 التربويون والجمعيات التربوية والنفسية.

دائرة المعارف األمريكية تعريفها للنشاط ( عن 9م، ص2001وقد نقل البوهي ومحفوظ )

المدرسي بأنه: "يتمثل في البرامج التي تنفذ بإشراف وتوجيه المدرسة، التي تتناول كل ما يتصل 

بالحياة المدرسية ونشاطاتها المختلفة، ذات االرتباط بالمواد الدراسية، أو الجوانب االجتماعية، أو 

عيات( ذات االهتمامات الخاصة بالنواحي العملية، أو العلمية، البيئية، أو األندية )الجماعات والجم

 أو الرياضية، أو الموسيقية، أو المسرحية، أو المطبوعات المدرسية". 

وُيلحظ على هذا التعريف أن النشاط جزء من المنهج بمفهومه الحديث، الذي يقع تحت 

ما يرتبط مباشرة بالمواد  إشراف وتوجيه المدرسة؛ أي أنه يتضمن نوعين من األنشطة: منها

الدراسية، وهو ما يعرف بالنشاط المصاحب للمنهج، واألنشطة التي ال ترتبط مباشرة بالمواد 

 الدراسية، وهي األنشطة المتممة للمنهج.

( تعريًفا للنشاط الطالبي بأنه: " مجموعة من الممارسات 14هـ، ص1422ويقدم القرشي )

لتالميذ داخل الفصل وخارجه، تحت إشراف مباشر من المعلمين، العملية والعلمية التي يمارسها ا

 وتهدف إلى تحقيق األهداف التربوية، وتزيد من خبرات الطالب، وتحقق رغباته وحاجاته".

أما وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة الرسمية المسئولة عن 

ارس التعليم العام، فقد عّرفت النشاط غير الصفي في أدلتها تنفيذ برامج النشاط غير الصفي في مد

( بأنه: " النشاط المتمم للمقررات 11هـ، ص1423الصادرة عن اإلدارة العامة لنشاط الطالبات )

الدراسية، الذي تمارسه الطالبات داخل المدرسة، ضمن أهداف الخطة الدراسية، بأهداف محددة 

 ، والمشرفة التربوية للنشاط غير الصفي". بإشراف المعلمات، ورائدة النشاط

وبعد هذا العرض الموجز لمجموعة من محاوالت تعريف النشاط غير الصفي تحاول 

 الباحثة الخروج بمجموعة من النقاط المشتركة بين هذه التعريفات، وذلك على النحو التالي: 

ضةرورة إشةراف    يتضمن النشاط المدرسي عدة برامج تقةام ضةمن خطةة تربويةة مدروسةة، مةع       -

 وتوجيه المدرسة.

ُيعد النشاط المدرسي جزًءا من المنهج بمفهومه الحديث؛ فهو يتضمن مجموعة مةن األنشةطة قةد     -

تكون مصاحبة للمواد الدراسية، وقد تكون مسةتقلة ومتممةة لهةا، باعتبةار أن بةرامج النشةاط تعةد        

 جزًءا أساسيًّا من المنهج بمفهومه الواسع.

لمدرسةةي تةةتم داخةةل الصةةف الدراسةةي، وبعضةةها تةةتم خارجةةه، فةةي داخةةل   بعةةض بةةرامج النشةةاط ا -

 المدرسة أو خارجها.

االشتراك في برامج النشاط المدرسي اختيةاري؛ حيةث يتةاح للطالبةة حريةة اختيةار نةوع ومجةال          -

 النشاط الذي يتناسب مع ميولها ورغباتها.
 إشراك الطالبة في وضع خطة العمل وتنفيذها يزيد من حماسها. -
ف النشةةاط المدرسةةي بنةةاًء متكةةاماًل لشخصةةية الطالبةةة فةةي مختلةةف جوانةةب النمةةو: العقليةةة،  يسةةتهد -

 والنفسية، واالنفعالية، والجسمية، واالجتماعية.
يحقق النشاط المدرسي العديد من األهداف التربوية، بعضةها وثيةق الصةلة بةالمقررات الدراسةية       -

 والبعض اآلخر خارجه.
 أهمية النشاط غير الصفي: –ب 

تنبثق أهمية النشاط غير الصفي من القيمة التربوية له، وبما يتركه من أثر فّعال يفوق أثر 

( في طرحه معطيات 97هـ، ص1423التعلم في حجرة الدراسة. يؤكد ذلك ما أشار إليه شحاتة )

البحث العلمي في مجال النشاط المدرسي، من أن النشاط المدرسي ُيعد من أهم مقومات العملية 

وية التي تسعى إلى تربية النشء تربية متكاملة في مختلف المراحل الدراسية، وهو يمثل الترب
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الجانب التقدمي في التربية المعاصرة؛ الهتمامه بالجوانب العلمية والحياتية للمتعلمين على اختالف 

 ( بقوله:75م، ص1993مراحل نموهم. وُيعلل ذلك ريان )
ااًل في عملية التربية، وهو يفوق أحياًنا أثر التعليم في "ويالحظ أن للنشاط المدرسي أثًرا فّع

حجرة الدراسة عن طريق المواد الدراسية، ويرجع ذلك لخصائص النشاط المدرسي التي ال تتوافر 

بنفس القدر لتعلم المواد الدراسية؛ وذلك ألن الطالب عنصر فّعال في اختيار نوع النشاط المدرسي 

طة العمل وتنفيذها، مما يجعل إقباله عليه متميًزا بحماس أشد مما الذي يشترك فيه، وفي وضع خ

 يتوافر لدراسة المواد الدراسية".

فباإلضافة إلى ما يقدمه النشاط المدرسي الصفي من خبرات تخدم المواد الدراسية، ويكون 

عرفي ا، مصاحًبا لها، فإن النشاط المدرسي غير الصفي يسهم في تنمية الجوانب األخرى للطالبة: م

ووجداني ا، وسلوكيًّا، وتظهر إيجابية المتعلمة في جميع خطواته الختيارها النشاط المالئم لميولها 

وقدراتها، وهذا مما ال يتوافر في النشاط المدرسي الصفي. وبذلك فإنه يمكن الخروج بالمدرسة من 

شطة المدرسية، إلى التربية الوظيفة التقليدية الضيقة، المقتصرة على نقل المعارف مع إهمال األن

الشاملة والمتكاملة للطالبة بكافة النواحي: النفسية، والجسمية، والعقلية، والسلوكية، ومن هنا تبرز 

 أهمية النشاط في اآلتي: 

يسهم النشاط في الكشف عن قدرات وميول الطالبات، ويعمل على تنميتها، وفًقا لمةا ذكةره ربيةع     -

لنشاط المدرسي يسعى إلى الكشف عن ميةول الطةالب وإشةباع    ( إذ يؤكد أن ا66هـ، ص1429)

حاجةةاتهم، ممةةا يحقةةق لهةةم التكيةةف؛ لمةةا يتةةاح لهةةم مةةن المةةرور بخبةةرات متنوعةةة مةةن خةةالل هةةذه   

األنشطة. فالطالبة في المرحلة الثانوية وصلت إلى مرحلة الرشد، وفي هذه المرحلة تتبلور القيم 

تبرز أهمية النشاط في إشباع تلك الميول والحاجةات،  واالتجاهات، وتتحدد الميول والرغبات، و

 بما يتناسب وتلك المرحلة. 

تساعد األنشطة غير الصفية علةى تنميةة روح اإلبةداع واالبتكةار لةدى الطالبةة، ويوضةح شةحاتة          -

( أهمية انتقال الطالب مةن ثقافتةه السةلبية، المتمركةزة حةول تلقةي المعلومةات        99هـ، ص1423)

افةة إيجابيةة تتمحةور حةةول الطالةب وإبداعةه؛ فةالطالب المشةاركون طةةالب        واسةترجاعها، إلةى ثق  

 إيجابيون قادرون على اتخاذ القرار، وإبداء الرأي، والتعليل والتفسير، وإنتاج أفكار جديدة.

النشاط المدرسي يهيئ للطالبة مواقف شبيهة بمواقف الحياة الطبيعيةة، ممةا يترتةب عليةه سةهولة       -

ن طريةق المدرسةة، وانتقةال أثةر ذلةك إلةى حياتهةا المسةتقبلية. ويؤيةد ذلةك           استفادتها مما تعلمته ع

( بتأكيةةده أن النشةةاط غيةةر الصةةفي يةةؤثر بشةةكل فّعةةال فةةي سةةلوك الطلبةةة   24م، ص1978مقبةةل )

 المستقبلي؛ نظًرا لما يتضمنه من فرص للتدريب القيم في مواقف شبيهة بمواقف مستقبلية.

مفةةاهيم أثنةةاء عمليةةة الةةتعلم، وهةةو مةةا أشةةار إليةةه محمةةود  يسةةهم النشةةاط غيةةر الصةةفي فةةي تثبيةةت ال -

( من أن النشاط يساعد في تثبيت المفاهيم والحقةائق، بمةا يكونةه مةن التكامةل      24هـ، ص1418)

والترابط بين برامج هذه األنشطة والمواد الدراسية في بيئة صفية مريحة. فالنشاط غير الصةفي  

حيةث ُتقبةل عليةه الطالبةة ذاتيًّةا، وتتفاعةل مةع المواقةف          يساعد على ربط المادة الدراسية بالحيةاة، 

 التربوية من خالل ممارستها لهذا النشاط. فإعداد الطالب للحياة يقتضي أن يمارس الحياة.

ُتعد األنشطة غير الصفية مصدًرا مهمًّا لدافعية الطالبة نحو التعلم، يجعلهةا أكثةر قابليةة لمواجهةة      -

مع ما تقدمه المدرسة من خالل ممارسة النشاط، الةذي يتناسةب مةع    المواقف التعليمية، والتفاعل 

( أن الطلبةةة الةةذين  273هةةـ، ص1418ميولهةةا ورغباتهةةا. وقةةد أثبتةةت نتةةائج دراسةةة المطةةوع )     

يمارسون تلك األنشطة يتقدمون دراسيًّا، كما أنهم إيجابيون بالنسبة لزمالئهم ومعلمةيهم، ولةديهم   

 ة سليمة.القدرة على تكوين عالقات اجتماعي
يساعد النشاط غيةر الصةفي فةي توجيةه الطالبةات التوجيةه التعليمةي والمهنةي الصةحيح. وفًقةا لمةا             -

( أن مةةن خةةالل إسةةهام النشةةاط المدرسةةي فةةي الكشةةف عةةن ميةةول   76م، ص1993ذكةةره ريةةان )

 الطالب وتنمية مواهبهم، يعين ذلك على توجيههم التوجيه التعليمي والمهني الصحيح. 
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 شاط غير الصفي:أهداف الن –ج 

يسهم النشاط غير الصفي في تحقيق األهداف العامة للتربية في صورة مكونات السلوك، 

( حيث يشير إلى أنه في السنوات األخيرة اسُتخِدمت 25هـ، ص1401ويؤكد ذلك عبد الوهاب )

اة طريقتان في التفكير في أهداف التربية: إحداهما تعبر عن هذه األهداف في صورة أنشطة الحي

ومسؤولياتها، أما األخرى فتعبر عنها في صورة مكونات السلوك، على اعتبار أن النشاط المدرسي 

مجال واسع لخبرات متنوعة يمر بها المتعلم، وتشتمل على مكونات السلوك، ومن أهمها: المعرفة، 

فالنشاط غير والمهارات، والعادات، والقيم، والمثل العليا، واالهتمامات، واألذواق، واالتجاهات. 

الصفي له دور في تحقيق أهداف التربية، لذا قامت اإلدارة العامة لنشاط الطالبات بوضع أهداف 

للنشاط غير الصفي، منبثقة عن األهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، التي 

 ( على النحو التالي:12هـ، ص1423ذكرت في دليل النشاط غير الصفي )

 يق مفاهيم التعاليم اإلسالمية وتدعيم القيم لبناء الشخصية اإلسالمية المتكاملة.تعم -

 مساندة المقررات الدراسية وفًقا لما نصت عليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. -

تشجيع الطالبات على ممارسة التعلم الذاتي في كافة المجاالت، وإكسابهن القدرة على التجديد  -

 كار.واالبت

 التعرف على كل جديد ومفيد في مجاالت النشاط. -
 اكتشاف القدرات والمواهب لدى الطالبة، وتنميتها، وتوجيهها التوجيه السليم. -
 تنمية الثقة في النفس لدى الطالبة. -
 تلبية الحاجات النفسية، واالجتماعية، وتعويد الطالبة على العمل الجماعي. -
 لوقت وتنظيمه.التعويد على الجد، وحسن استثمار ا -
 إكساب الطالبة القدرة على التخطيط، والتطبيق، وتحمل المسؤولية. -
 فتح مجال المنافسة الشريفة بين الطالبات. -
 إيجاد فرص وبرامج ترويحية هادفة ومناسبة. -
تحقيق وظائف تشخيصية، ووقائية، وعالجية لبعض المشكالت مثل مشكالت: سوء التكيةف،   -

 نية.والخجل، واالنطواء، واألنا
ولكي تخرج هذه األهداف إلى حيز التنفيذ العملي، البد من تضافر كافة الجهود التربوية، 

التي تتشكل من جميع أطراف العملية التعليمية، في منظومة تربوية متكاملة. ولكن الواقع خالف 

( 151هـ، ص1428ذلك؛ حيث تعرض واقع النشاط إلى العديد من أوجه النقد، فيشير النحالوي )

إلى أن التطبيق العملي لبرامج النشاط: "ال يدل على ارتباط حقيقي بينه وبين األهداف التي وضع 

من أجلها في المناهج، حتى ليظن المتتبع لنشاطات المدارس أنها أقرب إلى تحقيق االستمتاع، 

 والمرح، والشعور بالظفر، والغلبة، والقوة... أكثر من أن ُيقصد بها أي قصد تربوي آخر".
 وظائف النشاط غير الصفي: –د 

تؤكد التربية الحديثة أن النشاط غير الصفي أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالبة 

بكافة جوانبها؛ فهو مجال واسع لتلبية حاجاتها واهتماماتها بما تؤديه هذه األنشطة غير الصفية من 

للنشاط غير الصفي. فالنشاط غير وظائف متعددة، وتبرز هذه الوظائف أثناء ممارسة الطالبة 

الصفي يقدم للطالبة خبرات وظيفية، تربط بين حياتها في مجتمع المدرسة، وحياتها مع مجتمعها 

كما أشارت إليها  -الكبير. ويمكن إجمال أبرز الوظائف التي تحققها برامج األنشطة غير الصفية 

 على النحو التالي: -األدبيات التربوية 

تعتبةةر الطالبةةة فةةي المرحلةةة الثانويةةة أكثةةر نضةةًجا عةةن      سلليكولوجية ا النفسللية ا: الوظيفللة ال – 1

المراحل السابقة، حيث تكونت لديها أهداف وحاجات ورغبةات واهتمامةات جديةدة، فتتنةوع مجةاالت      

النشاط غير الصفي وبرامجه؛ لتراعي قدرات وحاجات وميول الطالبات؛ لمةا لةه مةن دور كبيةر فةي      

هةـ،  1422وتوجيه شخصياتهن، وتنمية ثقتهن بأنفسةهن. ويؤكةد ذلةك الطةويرقي )    اكتشافهن ذواتهن، 
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( إذ يشير إلى دور النشاط المدرسي في تعّرف الطلبة ذواتهم، والتعبير عن ميةولهم، وإشةباع   55ص

حاجاتهم النفسية، كما يجد الطلبة في ممارسةة النشةاط طرًقةا كثيةرة للتنفةيس عةن انفعةاالتهم، وتفريةغ         

فسةةية. وتعتبةةر األنشةةطة غيةةر الصةةفية مصةةدًرا غنيًّةةا بالدافعيةةة للةةتعلم داخةةل الصةةفوف          شةةحناتهم الن

( فةةي كةةون هةةذه األنشةةطة تثيةةر مواقةةف تعلةةم لةةدى   68هةةـ، ص1430الدراسةةية، ويعلةةل ذلةةك محمةةد ) 

المتعلمين، وتكون مصدًرا للتعلم، وتوفر مواقف كثيرة إلشباع حاجات المتعلمين النفسية، كما تمكةن  

الةةتعلم بأسةةاليب أو نظريةةات مختلفةةة؛ كةةالتعلم مةةن خةةالل حةةل المشةةكالت، والةةتعلم عةةن  المتعلمةةين مةةن

طريق التقصي واالكتشاف، والتعلم بالمحاولة والخطأ، والةتعلم عةن طريةق العمةل والتجريةب. لةذلك       

فإن ممارسة الطالبة لألنشطة المدرسية تسهم في إعادة االتزان النفسي لديها، فتقبةل علةى الةتعلم عةن     

 بعد تحديد ميولها وإشباع حاجاتها. رغبة

إن الخبرة التعليمية ليست ما يقدمه المعلم، ولكن تعنةي مةا يقةوم بةه المةتعلم،       الوظيفة التعليمية: – 2

واألنشطة غير الصفية مجال واسع لتقديم العديد من الخبرات التي تسةهم فةي بنةاء شخصةية الطالبةة.      

ات الحسةية التةي تحتاجهةا الطالبةة، ويؤكةد ذلةك الفةي        فالنشاط غير الصفي يسةاعد علةى تةوفير الخبةر    

( فةةي أن الةةتعلم الحقيقةةي، هةةو ذلةةك الةةتعلم الةةذي يكتسةةبه المةةتعلم بنفسةةه فةةي مواقةةف  17م، ص2010)

وظيفية، من خالل تةوفير الخبةرات الحسةية التةي يحتةاج إليهةا المتعلمةون لةتعلم المعةارف والمفةاهيم،           

، التي ال تتحقق من خالل الدراسة النظرية فقط. ويعرض واكتساب المهارات واالتجاهات المرغوبة

( أهميةةة جانةةب العمةةل فةةي ممارسةةة النشةةاط المدرسةةي باعتبةةاره مصةةدًرا   44هةةـ، ص1423شةةحاتة )

إلطالق طاقات المبدعين، واإلقبال على العمل وإتقانه، وتزويد الطالب بأساليب جديةدة فةي عمليةات    

سةةاعد فةةي تنميةةة شخصةةية الطالةةب بكافةةة جوانبهةةا، وإمةةداده   التخطةةيط، والتنفيةةذ، والتقةةويم، كمةةا أنةةه ي 

بحصاد موفةور مةن الخبةرات، باإلضةافة إلةى أنةه يسةاعد فةي سةرعة تكيةف الطةالب داخةل المدرسةة              

وخارجهةةا. كمةةا يعتمةةد النشةةاط غيةةر الصةةفي فيمةةا يقدمةةه مةةن خبةةرات فةةي إيجةةاد الصةةلة بةةين الحقةةائق    

تكامةةل فةةي خبةةرة الطالبةةة. ويشةةير إلةةى ذلةةك عثمةةان    النظريةةة وتطبيقاتهةةا العمليةةة؛ ممةةا يةةؤدي إلةةى ال  

(؛ إذ يؤكد الجانب المعرفي بشكل تطبيقي، حيث تتيح مجاالت النشاط الفرصةة  187هـ، ص1424)

لالستفادة من الخبرات التي يكتسبها الطالب بطريقة عملية. وبالتالي يتضةح أن النشةاط غيةر الصةفي     

دراسةةية، واسةةتيعابها جيةةًدا، وإكسةةابها القةةدرة علةةى يسةةهم فةةي مسةةاعدة الطالبةةة علةةى فهةةم المقةةررات ال

 المالحظة، والمقارنة، والتحليل، واالستنتاج.

المدرسةة هةي المؤسسةة االجتماعيةة األساسةية المكملةة لةدور األسةرة فةي           الوظيفة االجتماعيلة:  – 3

تماعيةة  هي المؤسسة االج -( 87هـ، ص1424كما تشير لذلك سهير حوالة ) العملية التربوية إذ إنها

األساسية، التي عهد إليها المجتمع بتكملة دور األسرة في العملية التربوية، وتتعةاون مةع المؤسسةات    

 االجتماعية األخرى: كاألسرة، وجماعة الرفاق، والمسجد، ووسائل اإلعالم، ...وغيرها.

 فمجتمع المدرسة يضم: الطالبات، والمعلمات، واإلداريات، باإلضافة إلى جميع من يعمل

داخل المدرسة من أفراد. وتسهم برامج النشاط غير الصفي في تحقيق التعاون بين أفراد جماعة 

النشاط، وتكوين عالقات إنسانية ناجحة بين جميع أفراد المجتمع المدرسي، وبذلك تسهم في قيام 

احترام عالقات الصداقة واإلخاء، ومن خالل النشاط تمارس الطالبة األساليب الديمقراطية، وتتعلم 

القانون، وتدرك أن الهدف من وضع القوانين واألنظمة تيسير العمل وليس القهر والتسلط. ويضيف 

( أن األنشطة المدرسية تنمي لدى الطالب الثقة بالنفس، واحترام 22هـ، ص1428العتوم )

 اآلخرين، وتحمل المسؤولية، كما تنمي الوالء االجتماعي لآلخرين والبيئة المحيطة.

تسهم األنشطة غير الصفية في المحافظة على النمو الصحي للطالبة، فيرى  وظيفة الصحية:ال – 4

( أن ممارسة الطالبة للنشاط يكسبها العادات والسلوكيات الصحية، التي 11هـ، ص1428النّصار )

تساعد على المحافظة على نموها الصحي الجيد، والمحافظة على اللياقة البدنية. كما تسهم األنشطة 

 غير الصفية في التوعية بأضرار األمراض المختلفة، وكيف يمكن للطالبة الوقاية منها.
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ولكي تبرز هذه الوظائف إلى حيز الواقع، البد أن يوفر لها المناخ المدرسي المناسب 

 للطالبة، لمزاولة النشاط غير الصفي، بما يتناسب وميولها واهتماماتها.

  مدارس البنات الثانوية في المملكة العربية السعودية:مجاالت النشاط غير الصفي في  -ه: 
تعةةددت مجةةاالت النشةةاط غيةةر الصةةفي، ولكةةل مجةةال منهةةا برامجةةه وأنشةةطته التةةي تسةةعى لتحقيةةق       

األهداف العامة للتربية، من خالل تحقيق أهداف النشاط وفًقا لكل مرحلة دراسية، وتبرز الحاجة إلى 

( إلةةى أن التنةةوع فةةي 53هةةـ، ص1423أشةةار إليةةه الةةدخيل ) تنةةوع مجةةاالت النشةةاط غيةةر الصةةفي لمةةا

األنشطة المالئمة لكل مرحلة، يهدف إلى إكساب الطالةب عةدًدا مةن المهةارات بمةا يتناسةب وحاجاتةه        

وميوله؛ فيراعي الفروق الفردية بين الطالب، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة أمام كل طالب لممارسةة  

مبةدأ تكةافؤ الفةرص فةي الةتعلم. ولقةد حةددت اإلدارة العامةة لنشةاط           األنشطة التي يتعلم منهةا؛ لتحقيةق  

( خمسةةة مجةةاالت للنشةةاط غيةةر الصةةفي فةةي مةةدارس البنةةات  147-11هةةـ، ص ص1423الطالبةةات )

 الثانوية في المملكة العربية السعودية، كما يلي:

مات، وهو : "ويقصد بهذا النشاط كل ما تكتسبه الطالبة من معارف ومعلومجال النشاط الثقافي -

نشاط متميز له دوره الفعال في تنمية الطالبة فكريًّا، واجتماعيًّا، وُلغويًّا، من حيث المشاركة في 

 المسابقات األدبية، وإعداد البرامج اإلذاعية، والصحافية، وارتياد المكتبات".

اللغة  وللنشاط الثقافي عدة برامج منها: البرامج الدينية، وبرامج المنتدى األدبي، وبرامج

 اإلنجليزية، وبرامج المكتبة، وبرامج اإلذاعة، وبرامج الصحافة المدرسية. 

: وهو "نوع من النشاط يزود الطالبات بمعةارف، وخبةرات، ومفةاهيم،    مجال النشاط االجتماعي -

 وأنماط سلوكية، وشخصية مرغوبة مع التعرف على واجباتهن االجتماعية في المجتمع العام".

المجةةال عةةدة بةةرامج منهةةا: بةةرامج الخدمةةة العامةةة، وبةةرامج الصةةحة والوقايةةة،     وينةةدرج تحةةت هةةذا  

 وبرامج األمن والسالمة، وبرامج حماية البيئة.

: وهو "النشاط الذي يرسخ المنهج العلمي لدى الطالبة، ويسةاهم فةي إبةراز    مجال النشاط العلمي -

ارسةةة البةةرامج النظريةةة  قةةدراتها ومواهبهةةا، ويشةةجعها علةةى التجديةةد واالبتكةةار، مةةن خةةالل مم    

 والتطبيقية في مجاالت العلوم الطبيعية، والرياضيات، والحاسب اآللي".

وينةةدرج تحةةت هةةذا المجةةال عةةدة بةةرامج منهةةا: برنةةامج اإلعجةةاز العلمةةي، وبرنةةامج االبتكةةارات             

 والمخترعات، وبرنامج المختبر، وبرنامج الحاسب اآللي.

الرئيسة في نشاط الطالبةات، ويسةعى إلةى تنميةة الثقافةة      : "هو أحد المجاالت مجال النشاط الفني -

الفنية، وتذوق الجمال، وإتاحة الفرصة للطالبات لممارسة األعمال الفنية المختلفة، التي ال يتسع 

 الوقت لممارستها داخل الفصول الدراسية".

امج ويندرج تحت هةذا المجةال عةدة بةرامج، منهةا: برنةامج التشةكيل بالخامةات البيئيةة، وبرنة          

 األشغال الفنية، وبرنامج زخرفة القماش يدويًّا، وبرنامج الرسم.

: "وهو أحد المجاالت الرئيسة في نشاط الطالبات، ويسعى هذا النشاط إلى مجال النشاط المهني -

تنمية القدرات، وصقل المهارات، من خالل التدريب على ممارسة بعض األعمال التي تتناسب 

 ق قدر من الكفاءة المهنية لهن".         مع طبيعتهن، وتسهم في تحقي

ومن البرامج التي تندرج تحت هذا المجال: برنامج الطهو وتقديم األطعمة، وبرنامج 

 الصناعات الغذائية البسيطة، وبرنامج تجميل المنزل والعناية به، وبرنامج الخياطة.

 الصعوبات التي قد تواجه النشاط غير الصفي: -و

ثة للكتابات التربوية ونتائج الدراسات والبحوث العلمية، يمكن اإلشارة من خالل تتبع الباح

 إلى أبرز الصعوبات التي قد تواجه النشاط غير الصفي في المدارس الثانوية، وذلك فيما يلي:
 عدم اقتناع بعض مديرات المدارس بأهمية األنشطة غير الصفية: 

مات والطالبات في تحقيق الدور مما يؤدي إلى ضعف مشاركة اإلدارة المدرسية للمعل

(؛ إذ يشير إلى أن انعدام 83هـ، ص1416التربوي للنشاط غير الصفي، ويؤكد ذلك المنيف )
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المتابعة والتوجيه من قبل بعض اإلدارات المدرسية، ُيعّد من الصعوبات التي تواجه النشاط. وقد 

ضعف اإلعداد التربوي  يعود ضعف اهتمام بعض مديرات المدارس باألنشطة غير الصفية إلى

( إلى أن المبالغة في المركزية لدى بعض 184-183هـ، ص ص1422لهن. ويشير القرشي )

مديري المدارس تحّد من دور الرائد والمشرف على النشاط المدرسي، باإلضافة إلى اهتمام بعض 

اط لدى مديري المدارس بالجانب المعرفي وإهمال األنشطة المدرسية، وعدم وضوح أهداف النش

بعض مدراء المدارس، واعتقادهم بأن األنشطة للترفيه ومنفصلة عن المناهج الدراسية، ُيعّد من 

 المشكالت التي تواجه األنشطة في المدارس.

لذا فهناك حاجة لتوعية مديرات المدارس بأهمية النشاط غير الصفي ودوره في العملية 

ات األنشطة الحرية في مزاولة عملهن في التربوية، مع توعيتهن بضرورة منح رائدات ومشرف

 حدود الخطة العامة لألنشطة غير الصفية.
 ضعف إدراك المعلمة دورها في مجال اإلشراف على النشاط غير الصفي:

إن قلة وعي المعلمات بخصوصية مرحلة المراهقة التي تمر بها طالبات المرحلة الثانوية، 

ن حياة الطالبة؛ أدى إلى وجود فجوة بين الطالبة والمعلمة وكيفية التعامل مع هذه المرحلة الحرجة م

دون استشعار المعلمة ألهمية دورها في تفعيل النشاط غير الصفي، الذي يعتبر كأحد مقومات 

( أن أهم العوامل المتعلقة 121هـ، ص1428العملية التربوية. وقد كشفت نتائج دراسة الحربي )

م عن اإلشراف على األنشطة الطالبية، ضعف إدراك المعلم بالمعلمين أنفسهم، المرتبطة بعزوفه

دوَره في مجال النشاط الطالبي، باإلضافة إلى االتكالية بين المعلمين في تنفيذ النشاط، وعدم 

التعاون بينهم، ورغبة المعلم في البعد عن الطالب وما يثيرونه من فوضى وعشوائية أثناء ممارسة 

 النشاط.

 شاط دورها في مجال النشاط غير الصفي:ضعف إدراك رائدة الن
إن افتقار بعض الرائدات لمهارات النشاط غير الصفي؛ وعدم إدراكهن ألهميته؛ أدى إلى 

عدم قدرتهن على الربط بين أهداف النشاط ودوره في تنمية ميول الطالبات، من خالل ممارستهن 

لنشاط المدرسي المرتبطة ( على أن أبرز مشكالت ا132هـ، ص1428له. ويؤكد ذلك العتوم )

برائد النشاط؛ تتمثل في عدم وجود معايير دقيقة الختيار رواد النشاط؛ فنتج عن ذلك ضعف 

إمكانات وقدرات الرواد في مجال تخطيط األنشطة، وعدم مقدرتهم على التواصل والتعاون مع 

ف تأهيل ( أن ضع84م، ص2004زمالئهم من المعلمين. وقد كشفت نتائج دراسة العتيـبي )

وتدريب القائمين على برامج النشاط المدرسي؛ يؤدي بدوره إلى ضعف برامج النشاط المدرسي، 

وعدم تنظيمها وإدارتها بالشكل الذي يدفع الطالب نحو المشاركة فيها. لذا البد من وضع معايير 

 تطوير مستواها. دقيقة الختيار رائدة النشاط، وإعدادها إعداًدا يتناسب مع دورها، مع االستمرار في
 :انصراف بعض الطالبات عن المشاركة في برامج األنشطة غير الصفية 

باإلضافة إلى عدم استفادة الطالبات غير المشاركات من الخدمات التربوية التي تقدمها 

برامج النشاط غير الصفي، فإنهن يمثلن عائًقا في محاولة األخريات االستفادة من برامج هذه 

( بقوله: "مما ينتج عن عدم إدراك المعلمين 82هـ، ص1416ر إلى ذلك المنيف )األنشطة، ويشي

للطرق الصحيحة لتنفيذ حصة النشاط، قلة دافعية الطالب لالشتراك في النشاط؛ حيث نالحظ بعض 

الطالب داخل الفصول يتحدثون عن النشاط دون ممارسته بطريقة عملية، والبعض اآلخر خارج 

ات المدرسة". وهذا يتنافى مع أهداف النشاط التي تتطلب االستفادة الكاملة الفصول يجولون في ممر

من حصة النشاط، بما يخدم العملية التربوية. حتى إن كثيًرا من الطالبات تجهلن أهداف النشاط غير 

الصفي، وبالتالي يعتقدن أنه مضيعة للوقت وزيادة عبء عليهن فينصّب اهتمامهن على التحصيل 

( إن إلزام الطالب بنوع واحد من النشاط 282-281هـ، ص ص1430ضيف محمد )الدراسي. وي

مما يسبب له الملل، باإلضافة إلى إهمال إنتاج الطالب وإبداعاتهم وعدم اإلشادة بها، وعدم إشراكهم 

 في عملية التخطيط والتنظيم، تعّد من الصعوبات التي قد تواجه النشاط المدرسي.
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 الخامات األساسية الالزمة للنشاط غير الصفي:نقص اإلمكانات المادية و
إن عدم توفر األماكن المخصصة لممارسة النشاط؛ باإلضافة إلى عدم توفر األدوات 

والمواد والخامات واألجهزة الالزمة لممارسة األنشطة؛ يؤدي إلى اقتصار ممارستها على بعض 

هـ، ص 1423بهن. ويؤكد ذلك الدخيل )مجاالتها، التي قد ال تلبي حاجات الطالبات، وال تنمي مواه

( إلى أن من الصعوبات التي تواجه النشاط: عدم توفر اإلمكانات المادية، وعدم 166-165ص

مناسبة المباني المدرسية، باإلضافة إلى ضعف ميزانيات النشاط، وعدم مناسبة الوقت لممارسة 

أدركوا هذه األهمية للمبنى ( إلى أن المسئولين 271م، ص1994النشاط المدرسي. ويشير حجي )

المدرسي، ولكي تؤدى عملية التعلم بشكل جيد، البد من توفر المواصفات والمرافق الالزمة في 

( إن 50م، ص2000األبنية المدرسية؛ لممارسة األنشطة التعليمية والتربوية. ويضيف حجي )

يعتبر واحًدا من أهم المبنى المدرسي بما يحتويه من حجرات دراسية وأماكن للنشاط... إلخ، 

مدخالت المنظومة التعليمية، بل يمكن أن يكون أساًسا يساعد على التجديد التربوي، وقد يكون 

 بتصميمه عاماًل عائًقا لذلك.
 إغفال تقويم ممارسة الطالب للنشاط غير الصفي:

دخل رغم أهمية النشاط غير الصفي، وكونه جزًءا من المنهج بمفهومه الحديث، إال أنه ال ي

ضمن بنود تقويم الطالبات، فما دامت الطالبة تعلم أن النشاط ال تأثير له في نجاحها أو رسوبها، 

( 17هـ، ص1420فإنها لن تهتم به، مما يتسبب في إهمالها له، وذلك وفًقا لما أشار إليه الخطيب )

ه األنشطة، مما أن إغفال تقويم الطالب في األنشطة المدرسية، ُيعد من المشكالت التي تواجه هذ

 جعل الطالب ال يلتفتون إليها خاصة مع إثقال كاهلهم بالدروس النظرية.

ورغم وجود هذه الصعوبات التي تواجه النشاط، وتعوقه عن تحقيق أهدافه، إال أنه يمكن 

التغلب عليها بالتخطيط السليم في حدود اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة؛ مما ينتج عنه مناخ 

مناسب في ظل تربية متكاملة. بمتابعة واهتمام من جهة المخططين والمنفذين، وتعاون  مدرسي

جميع الجهات ذات العالقة؛ حتى يأخذ النشاط غير الصفي دوًرا بارًزا في التطوير التربوي للعملية 

 التعليمية.

 وإجراءاته: بحثمنهجية ال

 :منهج البحث

ت نظر كل من: الطالبات، والمعلمات، حيث إن البحث الحالي يتناول استطالع وجها 

ومشرفات النشاط حول العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في 

األنشطة غير الصفية، فإن المنهج المناسب لهذا البحث هو المنهج الوصفي )المسحي(، حيث يعرفه 

ذي يتم بواسطة استجواب جميع ( بأنه: "ذلك النوع من البحوث ال191هـ، ص1427العساف )

أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم؛ وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة، من حيث 

 طبيعتها، ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثاًل".

مةن جميةع طالبةات، وجميةع     تكون مجتمع البحث الةذي يمكةن أن تعمةم عليةه النتةائج،      مجتمع البحث: 

معلمةات المةدارس الثانويةةة العامةة الحكوميةة للبنةةات )تعلةيم عةةام نهةاري( فةي مدينةةة الريةاض، البةةالغ         

( مدرسة ثانوية حكومية في مدينة الرياض، 135( معلمة، في )4539( طالبة، و)62147عددهن )

وفةي مراكةز اإلشةراف     وجميع مشرفات النشاط غير الصفي الموجودات فةي إدارة نشةاط الطالبةات،   

( مشةرفة، وذلةك خةالل الفصةل الثةاني مةن       45التربوي الثمانية داخل مدينة الرياض، البالغ عددهن )

 ( يوضحان مجتمع البحث.2(، و)1هـ. والجدوالن ذوا الرقمين )1431/1432العام الدراسي 
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راف التربوي ( يوضح توزيع مجتمع البحث من )الطالبات، والمعلمات( على مراكز اإلش1جدول )

 هـ*1431/1432بوزارة التربية والتعليم بمدينة الرياض لعام 
 عدد المعلمات عدد الطالبات عدد المدارس الثانوية مركز اإلشراف م
 378 4254 12 إشراف الوسط 1
 538 10593 18 إشراف الجنوب 2
 553 5015 15 إشراف الشمال 3
 825 12210 23 إشراف الروابي 4
 655 8216 19 هضةإشراف الن 5
 524 5702 16 إشراف الغرب 6
 591 10040 17 إشراف البديعة 7
 475 6117 15 إشراف الشفاء 8

 4539 62147 135 المجموع
*المصدر: وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الريلا،، إدارة تقنيلة المعلوملات، شلعبة     

 لفني، وحدة جمع وتحليل البيانات.نظم المعلومات والدعم ا

( يوضح توزيع مجتمع البحث من )المشرفات التربويات للنشاط غير الصفي( في إدارة 2جدول )

 هـ*1431/1432نشاط الطالبات، ومراكز اإلشراف التربوي داخل مدينة الرياض لعام 
 عدد المشرفات التربويات للنشاط غير الصفي م
 8 إدارة نشاط الطالبات 1
 37 مراكز اإلشراف التربوي 2

 45 المجموع
 *المصدر: وزارة التربية والتعليم، اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الريا،، إدارة نشاط الطالبات.

 :عينة البحث

 :طريقة اختيار عينة البحث

 باإلضافة إلى أن الباحثة طبقت االستبانة على جميع مشرفات النشاط غير الصفي البالغ

( مشرفة، قامت باختيار عينة البحث من الطالبات، والمعلمات بالطريقة الطبقية، 45عددهن )

 العشوائية، وذلك على النحو التالي:

%( من العدد الكلي لطالبات المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بمدينة 1.2تم تحديد نسبة ) -

%( مةن العةدد   10البة، وتحديةد نسةبة )  ( ط745الرياض؛ لتكون العينة المستهدفة من الطالبات )

الكلي لمعلمات المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بمدينة الرياض؛ لتكون العينة المسةتهدفة  

 ( معلمة.455من المعلمات )

ُقّسم مجتمع البحث المكون من طالبةات، ومعلمةات المرحلةة الثانويةة بمدينةة الريةاض، وعةددهن         -

مةة، إلةةى مجتمعةات فرعيةة حسةةب مراكةز اإلشةراف التربةةوي      ( معل4539( طالبةة، و) 62147)

بمدينة الرياض، البالغ عددها ثمانية مراكز إشراف، وكل مركز إشراف تربوي يتبعةه عةدد مةن    

 المدارس.

%( مةةن 10%( مةةن طالبةةات كةةل مركةةز إشةةراف تربةةوي، وتحديةةد نسةةبة ) 1.2تةةم تحديةةد نسةةبة ) -

 معلمات كل مركز إشراف.

( مدرسةةة ثانويةةة  135ا مةةن عةةدد المةةدارس الكلةةي البةةالغ عةةددهن )   %( تقريًبةة10ُحةةددت نسةةبة )  -

( مدرسة ثانويةة، موزعةة علةى مراكةز     15حكومية بمدينة الرياض؛ ليكون عدد مدارس العينة )

%( من مجمةوع مةدارس كةل مركةز إشةراف، ثةم       10اإلشراف الثمانية، حيث تم السحب بنسبة )

 (.3-3إشراف. انظر الجدول رقم ) اختيار المدارس بالطريقة العشوائية من كل مركز

تم اختيار عدد من الطالبات، والمعلمات بطريقة عشوائية داخل المدارس التي تعاونت مةديراتها   -

مع الباحثة، وذلك باستخدام جدول األعداد العشوائية. أما المدارس التي لةم تتعةاون مةديراتها مةع     
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نات داخةل الفصةول المختةارة عشةوائيًّا،     فقةد تةم توزيةع االسةتبا     - وعددها أربع مدارس –الباحثة 

وذلك عن طريق إعطاء االستبانة ألول طالبة تجلس في الصةف األول، ثةم تخطِّةي الطالبةة التةي      

 تليها وإعطاء االستبانة للطالبة الثالثة... وهكذا.

( معلمة، 455( طالبة، و)745( مجيبة، منهن: )1245وبلغ المجموع الكلي للعينة: )

 ى النشاط غير الصفي.( مشرفة عل45و)

( يوضح عينة البحث المختارة من الطالبات، والمعلمات من المدارس الثانوية الحكومية، 3جدول )

 موزعة حسب مراكز اإلشراف التربوي بمدينة الرياض
 

 م
 

 مراكز اإلشراف
 عدد المعلمات عدد الطالبات عدد المدارس

 

 المجتمع
 

 العينة بنسبة

10% 

 

 المجتمع
 

 بنسبةالعينة 

1.2% 

 

 المجتمع
 

 العينة بنسبة

10% 
 38 378 51 4254 1 12 الوسط 1
 54 538 127 10593 2 18 الجنوب 2
 55 553 60 5015 2 15 الشمال 3
 83 825 147 12210 2 23 الروابي 4
 66 655 99 8216 2 19 النهضة 5
 52 524 68 5702 2 16 الغرب 6
 59 591 120 10040 2 17 البديعة 7
 48 475 73 6117 2 15 الشفاء 8

 455 4539 745 62147 15 135 المجموع

 

 أداة البحث:
 :( بناء األداة1

قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة بهذا البحث، كأداة رئيسة لجمع المعلومات؛ نظًرا 

نتمي لمناسبتها لمثل هذه الدراسة االستطالعية، وحتى تكون مشتملة على جميع محاور البحث وما ي

إليها من عبارات، قامت أواًل بمراجعة الدراسات السابقة والبحوث ذات العالقة بموضوع البحث 

الحالي، باإلضافة إلى دراسة األدبيات التي تضمنها اإلطار النظري لهذا البحث، والرجوع إلى 

امة لنشاط التعاميم واألنظمة واألدلة الخاصة بمجال النشاط غير الصفي، الصادرة من اإلدارة الع

الطالبات بوزارة التربية والتعليم. ومن خالل آراء بعض الطالبات، والمعلمات، ومشرفات النشاط، 

حتى تجمع لدى الباحثة العديد من العبارات التي تمثل محاور البحث، ثم قامت بتصنيف محاور 

؛ إلبداء البحث، وصياغة عبارات كل محور، ثم عرضها على سعادة المشرف في صورتها األولية

الملحوظات عليها، وبعد تعديلها في ضوء توجيهاته، انتهت هذه المرحلة بإعداد استبانة مكونة من 

 قسمين، وهما:
 وهو مخصص للبيانات األولية للمجيبات.القسم األول : 

 وهو مخصص لمحاور البحث الثالثة، وهي:القسم الثاني : 

   المرتبطةة بعزوفهةا عةن المشةاركة فةي األنشةطة       المحور األول: العوامل المتعلقة بالطالبة نفسةها

 غير الصفية.

   المحور الثاني: العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشةاركة

 فيه.

  المحور الثالث: العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة في

 النشاط غير الصفي.
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ل محور من هذه المحاور على عدد من العبارات التي صيغت بالشكل المغلق ويشتمل ك

الذي يحدد اإلجابة المحتملة لكل عبارة، ويقابل كل عبارة من عبارات محاور االستبانة خمس 

 Likertخانات، تمثل الخيارات الخمسة إلجابة عينة البحث حول العبارة، وفًقا لمقياس )لكرت( 

ي: )موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، غير موافق الخماسي، والخيارات ه

(، 1(، )2(، )3(، )4(، )5بشدة(، وقد ُأعطي للخيارات في جميع المحاور الدرجات التالية: )

 بالترتيب.

 :التأكد من الصدق الظاهر  لألداة (2
على قياس ما للتأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث )االستبانة(، وبيان مدى قدرتها 

وضعت أساًسا لقياسه، قامت الباحثة بعرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحّكمين 

والمحّكمات من ذوي االختصاص والخبرة، وهم مجموعة من المتخصصين في مجال التربية وعلم 

 النفس، من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة الملك

سعود، في تخصصات: أصول التربية، التربية اإلسالمية، المناهج وطرق التدريس، اإلدارة 

التربوية، القياس والتقويم، علم النفس التربوي، علم النفس اإلكلينيكي. باإلضافة إلى عدد من 

دارة مشرفات النشاط غير الصفي في اإلدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التربية والتعليم، وفي إ

نشاط الطالبات في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض، وعدد من مشرفي النشاط 

في قسم النشاط الطالبي في اإلدارة العامة للتربية والتعليم للبنين بمنطقة الرياض، وعدد من 

 ا. ( محكًم32معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض. وبلغ عدد هؤالء المحكمين )

وبعد اإلطالع على ملحوظات المحّكمين، والتعّرف على مرئياتهم حول مدى وضوح 

العبارات، وأهميتها، وعالقتها بالمحور الذي تنتمي إليه، باإلضافة إلى ما يرونه من تعديالت 

مناسبة، قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض عبارات االستبانة، التي رأى المحكمون ضرورة إعادة 

؛ حتى تزداد وضوًحا، ودمج العبارات المتشابهة، واستبعاد غير المالئم منها، وتقسيم صياغتها

 بعض العبارات المشتملة على أكثر من معنى.

( عبارة، موزعة 35حتى خرجت االستبانة بصورتها النهائية، حيث بلغ عدد عباراتها )

 على محاور البحث الثالثة، كما يلي:

 لقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن المشاركة فةي األنشةطة   المحور األول: العوامل المتع

 ( عبارة.12غير الصفية. ويتضمن )

          المحةةور الثةةاني: العوامةةل المتعلقةةة بالنشةةاط غيةةر الصةةفي المرتبطةةة بعةةزوف الطالبةةات عةةن

 ( عبارة.11المشاركة فيه. ويتضمن )

 بعزوف الطالبات عةن المشةاركة    المحور الثالث: العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة

 ( عبارة.12في النشاط غير الصفي. ويتضمن )

كما أضافت الباحثة عبارة بالشكل المفتوح بعد كل محور، تطلب من المجيبةة )الطالبةة، والمعلمةة،      

والمشرفة على النشاط( إضافة عوامل أخرى لم تةذكر، وتةرى ضةرورة وجودهةا، مةع تحديةد درجةة        

 الموافقة إن وجدت.

 :( الصدق الداخلي لألداة3
للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث، تم حساب معامل ارتباط )بيرسون( 

Pearson ؛ وذلك لتوضيح العالقة بين درجة كل عبارة، والدرجة الكلية لكل محور من محاور

 ( يوضح حساب الصدق الداخلي ألداة البحث.4البحث. والجدول )
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االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من محاور  ( يوضح معامالت4جدول )

 االستبانة

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 **.338 1 **.520 1 **.450 
2 **.517 2 **.531 2 **.484 
3 **.536 3 **.569 3 **.431 
4 **.479 4 **.570 4 **.632 
5 **.491 5 **.599 5 **.566 
6 **.410 6 **.576 6 **.564 
7 **.397 7 **.560 7 **.597 
8 **.491 8 **.525 8 **.524 
9 **.459 9 **.427 9 **.571 

10 **.325 10 **.418 10 **.681 
11 **.420 11 **.546 11 **.511 
12 **.538   12 **.574 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.01**االرتباط دال عند مستوى  

( أن جميةع معةامالت االرتبةاط موجبةة، ودالةة إحصةائيًّا عنةد مسةتوى         4يتضح من الجةدول ) 

(، وهذا يةدل علةى أن الداللةة عاليةة، كمةا جةاءت جميةع معةامالت ارتبةاط العبةارات بالدرجةة            0.01)

ساق الةداخلي والتةرابط بةين عبةارات     الكلية للمحور الذي تنتمي إليه دالة إحصائيًّا، مما يشير إلى االت

األداة، فجميع عبارات األداة فةي محاورهةا الةثالث تتمتةع بقيمةة ارتبةاط عةاٍل، ممةا يةدل علةى أن أداة           

 البحث تتسم بدرجة صدق عالية، يمكن االعتماد عليها في إجراء البحث.
 :قياس ثبات األداة

على نفس النتائج، أو نتائج مقاربة للتأكد من ثبات أداة البحث، ومعرفة قدرتها في الحصول 

( 5والجدول ) Alpha Cronbach. لها كلما أعيد تطبيقها، تم استخدام معامل ثبات )ألفا كرونباخ(

 يوضح حساب معامل ثبات أداة البحث.

 لمحاور االستبانةAlpha Cronbach( يوضح معامالت ثبات )ألفا كرونباخ( 5جدول )
 اتمعامل الثب محاور االستبانة م
 85.0 العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن المشاركة في النشاط غير الصفي 1
 80.0 العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة فيه 2
 العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة في النشاط 3

 غير الصفي
83.0 

 84.0 المحاور مجتمعـة

( أن جميع المحاور تتمتع بمعامل ثبات مرتفع، حيث بلغ 5-3يتضح من الجدول رقم )

( للمحور الثالث، في حين بلغ معامل 0.83( للمحور الثاني، و)0.80( للمحور األول، و)0.85)

ة مرتفعة ومناسبة، وهذا (، وهي نسب0.84لجميع المحاور ) Alpha Cronbach)ألفا كرونباخ( 

يشير إلى أن أداة البحث تحظى بدرجة عالية من الثبات، مما يتيح إمكانية االعتماد على نتائج 

 البحث.
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 :نتائج البحث ومناقشتها

إجابة السؤال األول: ما العوامل ذات العالقة بعزوف طالبلات المرحللة الثانويلة علن المشلاركة فلي       

 ة نظرهن؟األنشطة غير الصفية من وجه

للتعرف على العوامل المتعلقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة  

غير الصفية من وجهة نظرهن، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، 

اور واالنحرافات المعيارية، والرتب، إلجابات أفراد عينة البحث من الطالبات، عن عبارات المح

 (. 14-4(، و)13-4(، و)12-4الثالثة، ويوضح ذلك الجداول ذوات األرقام: )

أ( المحور األول: العوامل المتعلقلة بالطالبلة نفسلها المرتبطلة بعزوفهلا علن المشلاركة فلي النشلاط          

 غير الصفي، من وجهة نظرها:

ات عينة يوضح التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجاب( 6جدول )

العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن المشاركة في النشاط غير  الطالبات تجاه

 الصفي.
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بأه:داف النش:اط غير 

 الصفي.
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افقة على العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن المشاركة في المتوسط الكلي لدرجة المو

 األنشطة غير الصفية

 
3.39 .521 

( يتضح أن أفراد عينة البحث من الطالبات يوافقن 6من خالل النتائج المبينة في الجدول )

لمشاركة في األنشطة بدرجة متوسطة على العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن ا

غير الصفية، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات على 

(، 3.39العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن المشاركة في األنشطة غير الصفية )

  وهي درجة متوسطة.

ية أفراد عينة البحث من الطالبات حول كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوًتا في رؤ

العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن المشاركة في األنشطة غير الصفية حيث 

(. ويتضح من النتائج أن أفراد عينة البحث من 2.57(، و)3.96تراوحت متوسطات إجاباتهن بين )

تعلقة بهن المرتبطة بعزوفهن عن المشاركة الطالبات يوافقن بدرجة مرتفعة على بعض العوامل الم

(، التي تم ترتيبها 7، 1، 10في األنشطة غير الصفية، أبرزها تتمثل في العبارات ذوات األرقام )

 تنازليًّا حسب متوسط درجة موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات عليها، كالتالي: 
البة من التأثير السلبي للنشاط غير ( وهو "خوف الط7جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

الصفي على مستواها الدراسي" في المرتبة )األولى( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من 

 (. 5من  3.96الطالبات بمتوسط بلغ )

هـ( التي أشارت إلى أن من أبرز 1428تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشدي )

 الطالب بأن األنشطة تعوق تحصيله الدراسي. الصعوبات التي تواجه األنشطة اعتقاد

( وهو "عدم أخذ رأي الطالبة حول النشاط غير الصفي 1جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .2

الذي ترغب بوجوده في المدرسة" في المرتبة )الثانية( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من 

 (. 5من  3.93الطالبات بمتوسط بلغ )

هـ( التي بينت أن من أبرز أسباب 1421تيجة مع نتيجة دراسة الذبياني )وتتفق هذه الن

 إحجام الطالب عن المشاركة في األنشطة عدم إشراكهم في التخطيط واإلعداد.

( وهو "شعور الطالبة بتركيز اهتمام المعلمة على فئة 10جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .3

شاط غير الصفي" في المرتبة )الثالثة( من حيث موافقة محدودة من الطالبات أثناء ممارسة الن

 (. 5من  3.78أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلغ )

كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة البحث من الطالبات يوافقن بدرجة متوسطة، على 

عزوفها عن ارتباط تسعة عوامل متعلقة بالطالبة نفسها من العوامل الواردة في أداة البحث، ب

، 3، 8، 12المشاركة في األنشطة غير الصفية، وتتمثل هذه العوامل في العبارات ذوات األرقام: )

(، وقد تم ترتيب هذه العوامل تنازليًّا حسب متوسط درجة موافقة أفراد عينة 4، 9، 11، 2، 6، 5

 البحث من الطالبات عليها، كما يلي:

( وهو "ضعف اقتناع الطالبة بأهمية النشاط غير الصفي" 4جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

مةن   3.60في المرتبة )الرابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من الطالبةات بمتوسةط بلةغ )   

5 .) 
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هـ( التي بينت أن من أبرز 1422هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بشرى الحمدان ) وتتفق

الكافي لدى الطالبات بأهميتها. لكن اختلفت عنها في  معوقات األنشطة غير الصفية عدم توفر الوعي

 أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من الطالبات.

( وهةةو "قلةةة تعةةاون الطالبةةات فةةي مجةةال النشةةاط غيةةر   9جةةاء العامةةل الةةذي تمثلةةه العبةةارة رقةةم )   .2

لبحةث مةن الطالبةات بمتوسةط بلةغ      الصفي" في المرتبة )الخامسة( من حيث موافقةة أفةراد عينةة ا   

 (. 5من  3.55)

( وهو "إهمال إنتاج الطالبة وإبداعاتها في مجال النشاط 11جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .3

غير الصفي وعدم اإلشادة بها" في المرتبة )السادسة( مةن حيةث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن        

 (. 5من  3.50الطالبات بمتوسط بلغ )

( وهةو "قلةة معرفةة الطالبةة ببةرامج النشةاط غيةر الصةفي         2امل الذي تمثله العبارة رقةم ) جاء الع .4

الموجودة في المدرسة" في المرتبة )السابعة( من حيث موافقة أفراد عينةة البحةث مةن الطالبةات     

 (. 5من  3.49بمتوسط بلغ )

أن من أبرز  هـ( التي أشارت إلى1428وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة شبير )

أسباب عزوف الطالب عن المشاركة في األنشطة غير الصفية ضعف معرفة الطالب بأنواع 

 األنشطة اللغوية الموجودة في المدرسة.     

لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتائج تلكما الدراستين في أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة 

 متوسطة من أفراد عينة البحث من الطالبات.

( وهو "عةدم إتاحةة الفرصةة أمةام الطالبةة لالنضةمام إلةى        6العامل الذي تمثله العبارة رقم ) جاء  .5

النشاط غير الصفي الذي ترغبه" في المرتبة )الثامنة( من حيةث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن       

 (.5من  3.31الطالبات بمتوسط بلغ )

لتي بينت أن قصور هـ( ا1422وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بشرى الحمدان )

مستوى الحرية المتاحة للطالبة في اختيار النشاط الذي ترغب في ممارسته، يعد من المعوقات التي 

تواجه األنشطة غير الصفية. لكن اختلفت عنها في أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة من 

 أفراد عينة البحث من الطالبات.

( وهو "ضعف قدرة الطالبة على تحديد ميولهةا الحقيقيةة"   5)جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم  .6

مةن   3.21في المرتبة )التاسعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسةط بلةغ )  

5 .) 

( وهو "قلة وعي الطالبةة بأهةداف النشةاط غيةر الصةفي"      3جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم )  .7

مةن   3.17وافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلةغ ) في المرتبة )العاشرة( من حيث م

5 .) 

هـ( التي بينت أن ضعف وعي الطالب 1429وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الراجح )

بأهداف النشاط يعد من أبرز المعوقات التي تحول دون تحقيق األنشطة غير الصفية ألهدافها. لكن 

 ي بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من الطالبات.اختلفت عنها في أن هذا العامل حظ

( وهةةو "اتصةةاف الطالبةةة باالنطوائيةةة وعةةدم الرغبةةة     8جةةاء العامةةل الةةذي تمثلةةه العبةةارة رقةةم )     .8

باالختالط مع األخريات" في المرتبة )الحادية عشرة( من حيةث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن       

 (. 5من  2.67الطالبات بمتوسط بلغ )

( وهةو "عةدم اقتنةاع أسةرة الطالبةة بأهميةة النشةاط غيةر         12العامل الذي تمثله العبارة رقةم )  جاء .9

الصفي" في المرتبة )الثانية عشرة( من حيث موافقة أفةراد عينةة البحةث مةن الطالبةات بمتوسةط       

 (. 5من  2.57بلغ )

ات إلى هـ(؛ حيث أشارت تلك الدراس1421وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة المهداوي )

أن من المعوقات التي تواجه األنشطة المدرسية معارضة أولياء األمور لممارسة أبنائهم لألنشطة؛ 
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العتقادهم بأنها تؤثر على دراستهم. لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتائج تلك الدراسات في أن هذا 

 العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من الطالبات.

ور الثاني: العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن ب( المح

 ، من وجهة نظرهن:المشاركة فيه
يوضح التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات الطالبات ( 7جدول )
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المتوسط الكلي لدرجة الموافقة على العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن 

 المشاركة فيه

 

3.87 .54 

( يتضح أن أفراد عينةة البحةث مةن الطالبةات يةوافقن      7ينة في الجدول )من خالل النتائج المب

بدرجة مرتفعة على العوامل المتعلقة بالنشاط غيةر الصةفي المرتبطةة بعةزوفهن عةن المشةاركة فيةه،        

حيةةث بلةةغ المتوسةةط الحسةةابي الكلةةي لمةةدى موافقةةة أفةةراد عينةةة البحةةث مةةن الطالبةةات علةةى العوامةةل     

 (، وهي درجة مرتفعة. 3.87ي المرتبطة بعزوفهن عن المشاركة فيه )المتعلقة بالنشاط غير الصف
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كمةةا يتضةةح مةةن النتةةائج أن هنةةاك تفاوًتةةا فةةي رؤيةةة أفةةراد عينةةة البحةةث مةةن الطالبةةات حةةول     

العوامةةل المتعلقةةة بالنشةةاط غيةةر الصةةفي المرتبطةةة بعةةزوفهن عةةن المشةةاركة فيةةه، حيةةث تراوحةةت         

ويتضح من النتائج أن أفراد عينة البحث من الطالبات (. 2.94(، و)4.53متوسطات إجاباتهن بين )

يوافقن بدرجة مرتفعة علةى بعةض العوامةل المتعلقةة بالنشةاط غيةر الصةفي المرتبطةة بعةزوفهن عةن           

(، التةي تةم   6، 7، 3، 8، 2، 4، 1المشاركة فيه، وتتمثل هذه العوامل في العبةارات ذوات األرقةام: )  

 وافقة أفراد عينة البحث من الطالبات عليها، كالتالي:ترتيبها تنازليًّا حسب متوسط درجة م

( وهو"افتقاد برامج النشاط اإلثارة والتشويق" في المرتبة 6جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

 (. 5من  4.53)األولى( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلغ )

هةـ( التةي بينةت أن مةن أبةرز مةا يةؤدي        1422ياني )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الةذب 

إلى عدم مشاركة الطالب في األنشطة المدرسية: ضعف برامجها، وعدم اتسامها بالقةدر الكةافي مةن    

 اإلثارة والتشويق.

( وهو "قلة البرامج الجديدة للنشاط" في المرتبةة )الثانيةة(   7جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .2

 (. 5من  4.40اد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلغ )من حيث موافقة أفر

هةـ( التةي بينةت أن مةن المعوقةات التةي       1428وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السةديس ) 

 تواجه األنشطة غير الصفية تقليديتها وعدم تطويرها.

لبةةات ( وهةةو "عةةدم مراعةةاة بةةرامج النشةةاط لميةةول الطا 3جةةاء العامةةل الةةذي تمثلةةه العبةةارة رقةةم )  .3

واهتماماتهن" في المرتبة )الثالثة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلةغ  

 (.5من  4.26)

( وهةو "قلةة توظيةف التقنيةات الحديثةة فةي النشةاط" فةي         8جاء العامةل الةذي تمثلةه العبةارة رقةم )      .4

 (.5من  4.24ط )المرتبة )الرابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوس

هةةـ( التةةي بينةةت أن مةةن معوقةةات ممارسةةة   1428وتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةع دراسةةة السةةديس )  

 األنشطة غير الصفية ضعف توظيف المستحدثات التكنولوجية فيها. 

( وهةو "عةدم وجةود خطةة واضةحة للنشةاط تسةير عليهةا         2جاء العامل الةذي تمثلةه العبةارة رقةم )     .5

من حيث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن الطالبةات بمتوسةط بلةغ          الطالبة" في المرتبة )الخامسة(

 (. 5من  4.04)

( وهةةو "عةةدم تلبيةةة بةةرامج النشةةاط للحاجةةات النفسةةية  4جةةاء العامةةل الةةذي تمثلةةه العبةةارة رقةةم ) 6 .6

للطالبة )مثل حاجتها إلى االحترام(" في المرتبة )السادسة( من حيث موافقةة أفةراد عينةة البحةث     

 (.5من  3.88ط بلغ )من الطالبات بمتوس

( وهو "عدم توفر دليل خاص بالنشةاط فةي المدرسةة" فةي     1جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .7

 (.5من  3.83المرتبة )السابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلغ )

لةة التةي يمكةن    هةـ( التةي بينةت أن قلةة األد    1428وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسةة شةبير )  

االسةةتعانة بهةةا فةةي إدارة وتنفيةةذ األنشةةطة اللغويةةة مةةن أبةةرز الصةةعوبات التةةي تواجةةه األنشةةطة غيةةر     

 الصفية للغة العربية.

كما يتضةح مةن النتةائج أن أفةراد عينةة البحةث مةن الطالبةات يةوافقن بدرجةة متوسةطة، علةى             

ردة في أداة البحث، بعزوفهن عةن  ارتباط أربعة عوامل متعلقة بالنشاط غير الصفي من العوامل الوا

(، وقةد تةم ترتيةب    5، 11، 10، 9المشاركة فيه، وتتمثل هذه العوامل فةي العبةارات ذوات األرقةام: )   

 هذه العوامل تنازليًّا حسب متوسط درجة موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات عليها، كما يلي:
بيةة بةرامج النشةاط للحاجةات االجتماعيةة      ( وهةو "عةدم تل  5جاء العامل الذي تمثلةه العبةارة رقةم )    .8

للطالبة )مثل حاجتها إلى الشعور بالمسؤولية االجتماعية(" في المرتبة )الثامنة( من حيث درجة 

 (. 5من  3.56موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلغ )
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المحلةي خةارج   ( وهو "ضعف ارتباط النشةاط بةالمجتمع   11جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .9

المدرسة" في المرتبة )التاسعة( من حيث درجة موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط 

 (. 5من  3.54بلغ )

( وهو "اعتبار النشاط خارج نطاق تقويم الطالبة" في 10جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .10

 3.38ن الطالبةات بمتوسةط بلةغ )   المرتبة )العاشرة( من حيث درجة موافقة أفراد عينة البحث مة 

 (. 5من 

هـ(، حيث أشارت تلك الدراسات إلى 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة السديس )

أن من الصعوبات التي تواجه األنشطة أن المشاركة فيها ال تؤخذ في االعتبار عند تقويم الطلبة. 

العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة  لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتائج تلك الدراسات في أن هذا

 من أفراد عينة البحث من الطالبات.

( وهو "المشاركة في النشاط تتطلب مصروفات مالية" 9جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .11

)الحادية عشرة( من حيث درجة موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلةغ   المرتبةفي 

 (.5من  2.94)

الثالث: العوامل المتعلقة بالمنلا  المدرسلي المرتبطلة بعلزوف الطالبلات علن المشلاركة        المحور  -د

 في النشاط غير الصفي، من وجهة نظرهن:
يوضح التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات عينة  (8جدول )

ن المشاركة في النشاط غير الطالبات تجاه العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوفهن ع
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المتوسط الكلي لدرجة الموافقة على العوامل المتعلقة بالمنا  المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن 

 غير الصفية المشاركة في األنشطة

 

3.83 .626 

( يتضح أن أفراد عينةة البحةث مةن الطالبةات يةوافقن      8من خالل النتائج المبينة في الجدول )

بدرجة مرتفعة على العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوفهن عن المشاركة في النشاط 

نةة البحةث مةن الطالبةات علةى      غير الصفي، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفةراد عي 

العوامةةل المتعلقةةة بالمنةةاخ المدرسةةي المرتبطةةة بعةةزوفهن عةةن المشةةاركة فةةي األنشةةطة غيةةر الصةةفية    

 (، وهي درجة مرتفعة. 3.83)

كمةةا يتضةةح مةةن النتةةائج أن هنةةاك تفاوًتةةا فةةي رؤيةةة أفةةراد عينةةة البحةةث مةةن الطالبةةات حةةول     

زوفهن عةةن المشةةاركة فةي األنشةةطة غيةةر الصةةفية،  العوامةل المتعلقةةة بالمنةةاخ المدرسةةي المرتبطةة بعةة  

(. حيةةث يتضةةح مةةن النتةةائج أن أفةةراد عينةةة  3.61(، و)4.19فتراوحةةت متوسةةطات إجابةةاتهن بةةين ) 

البحث من الطالبات يوافقن بدرجة مرتفعة على بعض العوامل المتعلقة بالمنةاخ المدرسةي المرتبطةة    

، 9هةا تتمثةل فةي العبةارات ذوات األرقةام: )     بعزوفهن عن المشاركة في األنشطة غير الصةفية، أبرز 

(، التي تم ترتيبها تنازليًّا حسب متوسط درجة مةوافقتهن عليهةا،   2، 8، 11، 10، 5، 1، 12، 4، 3

 كالتالي: 

( وهو "نقص الخامةات الالزمةة لتحقيةق متطلبةات النشةاط      2جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

حيث موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات بمتوسط بلغ غير الصفي" في المرتبة )األولى( من 

 (.5من  4.19)

هـ( 1428هـ(، ودراسة السديس )1421وتتفق هذه النتيجة مع نتائج ودراسة المهداوي )

حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه األنشطة غير الصفية نقص 

 لباتها.الخامات األساسية الالزمة لتحقيق متط

( وهو "قلة اهتمام مديرة المدرسة بالنشةاط غيةر الصةفي"    8جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .2

مةن   4.06في المرتبة )الثانية( من حيث موافقة أفراد عينة البحةث مةن الطالبةات بمتوسةط بلةغ )     

5.) 

تمام هـ( التي أشارت إلى أن قلة اه1428وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السديس )

مديرات المدارس بالنشاط غير الصفي من الصعوبات التي تحول دون تحقيق األنشطة غير الصفية 

 ألهدافها.
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( وهةةةو "قلةةةة الحةةةوافز الماديةةةة المقدمةةةة للطالبةةةات  11جةةةاء العامةةةل الةةةذي تمثلةةةه العبةةةارة رقةةةم )  .3

البحث من  المشاركات في النشاط غير الصفي" في المرتبة )الثالثة( من حيث موافقة أفراد عينة

 (.5من  3.93الطالبات بمتوسط بلغ )

هـ(، ودراسة الظفيري 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة الشدي )

هـ(، حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن قلة الحوافز المادية 1430هـ(، ودراسة باحارث )1428)

 عوقات التي تواجه تلك األنشطة.المقدمة للطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية من أبرز الم

( وهةةةو "ضةةةعف التكامةةةل بةةةين اإلدارة والمعلمةةةات 10جةةةاء العامةةةل الةةةذي تمثلةةةه العبةةةارة رقةةةم ) .4

والطالبات في مجال النشاط غيةر الصةفي" فةي المرتبةة )الرابعةة( مةن حيةث موافقةة أفةراد عينةة           

 (.5من  3.91البحث من الطالبات بمتوسط بلغ )

( وهةو "ضةعف مسةتوى العالقةات اإلنسةانية بةين بعةض        5عبةارة رقةم )  جاء العامل الةذي تمثلةه ال   .5

الطالبات والمعلمات" في المرتبة )الخامسة( من حيةث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن الطالبةات        

 (. 5من  3.88بمتوسط بلغ )

( وهو "عدم توفر المكان المناسب لممارسةة النشةاط غيةر    1جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .6

" في المرتبة )السادسة( من حيث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن الطالبةات بمتوسةط بلةغ         الصفي

 (.5من  3.80)

هـ(، ودراسة شبير 1422وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة الحمدان )

هـ(، حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن عدم وجود مكان 1428هـ(، ودراسة الظفيري )1428)

 نشطة يعد من الصعوبات التي تواجه األنشطة في المدارس.مناسب لممارسة األ

( وهةةو "ضةةعف الحةةوافز المعنويةةة المقدمةةة للطالبةةات  12جةةاء العامةةل الةةذي تمثلةةه العبةةارة رقةةم )  .7

المشاركات في النشاط غير الصفي" في المرتبة )السابعة( من حيةث موافقةة أفةراد عينةة البحةث      

 (.5من  3.79من الطالبات بمتوسط بلغ )

هـ(، 1430هـ(، ودراسة باحارث )1428فق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة شبير )وتت

حيث أشارت الدراستان إلى أن من أبرز معوقات األنشطة قلة الحوافز المعنوية التي تشجع الطالب 

 على المشاركة فيها.

لمشةاركة فةي   ( وهةو "عةدم تشةجيع المعلمةة للطالبةة علةى ا      4جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .8

النشاط غيةر الصةفي" فةي المرتبةة )الثامنةة( مةن حيةث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن الطالبةات              

 (.5من  3.72بمتوسط بلغ )

هـ( التي أكدت على أن بعض 1404وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خاطر وشحاتة )

ات التي تواجه األنشطة المعلمين ال يشجعون الطالب على المشاركة في األنشطة، وهو من الصعوب

هـ( التي بينت أن من أسباب عزوف الطالب عن 1419المدرسية، ونتيجة دراسة عيسى وقمر )

 ممارسة األنشطة ما يرجع إلى أن غالبية المدرسين ال يشجعون الطالب على ممارستها.

شةاط  ( وهو "عةدم مناسةبة الوقةت المخصةص لممارسةة الن     3جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .9

غير الصفي" في المرتبة )التاسعة( من حيث موافقةة أفةراد عينةة البحةث مةن الطالبةات بمتوسةط        

 (.5من  3.72بلغ )

هـ(، 1428هـ(، ودراسة شبير )1422وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة الحمدان )

نشطة غير هـ(، حيث بينت تلك الدراسات أن من المعوقات التي تواجه األ1429ودراسة الراجح )

 الصفية في المدارس قصر الوقت المخصص لممارستها.

( وهةةو "اهتمةةام إدارة المدرسةةة بالشةةكليات وإهمةةال   9جةةاء العامةةل الةةذي تمثلةةه العبةةارة رقةةم )    .10

ممارسة الطالبة للنشاط غير الصفي )مثل رجوع الطالبة لخطاطين، ورسامين... (" في المرتبة 

 (.5من 3.68البحث من الطالبات بمتوسط بلغ ))العاشرة( من حيث موافقة أفراد عينة 
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كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة البحث من الطالبات يوافقن بدرجة متوسطة على 

عاملين متعلقين بالمناخ المدرسي من العوامل الواردة في أداة البحث، بعزوفهن عن  ارتباط

(، 7، 6العبارتين ذواتي الرقمين )المشاركة في األنشطة غير الصفية، ويتمثل هذان العامالن في 

 وقد تم ترتيبهما تنازلًيا حسب متوسط درجة موافقة أفراد عينة البحث من الطالبات عليهما، كالتالي:

( وهةو "قلةة تحمةس رائةدة النشةاط إلشةراك الطالبةة فةي         7جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .11

يةةث موافقةةة أفةةراد عينةةة البحةةث مةةن  النشةةاط غيةةر الصةةفي" فةةي المرتبةةة )الحاديةةة عشةةرة( مةةن ح  

 (.5من  3.64الطالبات بمتوسط بلغ )

( وهو "ضعف جديةة بعةض المعلمةات المشةرفات علةى      6جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .12

النشةةاط غيةةر الصةةفي" فةةي المرتبةةة )الثانيةةة عشةةرة( مةةن حيةةث موافقةةة أفةةراد عينةةة البحةةث مةةن       

 (. 5من  3.61الطالبات بمتوسط بلغ )

هـ( التي أشارت إلى أن ضعف مشاركة 1428فق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشدي )وتت

الطالب في األنشطة يعود إلى عدم تفعيل المعلمين لبرامجها. لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتيجة تلك 

 الدراسة في أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من الطالبات.

سؤال الثالث: ما العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحللة الثانويلة علن المشلاركة فلي      إجابة ال

 األنشطة غير الصفية من وجهة نظر مشرفات النشاط؟

للتعرف على العوامل المتعلقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة 

تكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات غير الصفية من وجهة نظر مشرفات النشاط، تم حساب ال

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، إلجابات أفراد عينة البحث من مشرفات النشاط، عن 

 (. 20-4(، و)19-4(، و)18-4عبارات المحاور الثالثة، ويوضح ذلك الجداول ذوات األرقام: )

لمرتبطلة بعزوفهلا عللى المشلاركة فلي النشلاط       أ( المحور األول: العوامل المتعلقة بالطالبة نفسلها ا 

 غير الصفي، من وجهة نظر مشرفات النشاط:

يوضح التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات مشرفات ( 9جدول )

النشاط تجاه العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها، المرتبطة بعزوفها على المشاركة في النشاط غير 

 الصفي.

 لمحور األولا م
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موافق إلى 

 حد ما
 غير موافق 

غير موافق 

المتو بشدة 

 سط

االنح

راف 

المعيا

 ر 

 

التر

تكرا تيب

 ر
% 

تكرا

 ر
% 

تكرا

 ر
% 

تكرا

 ر
% 

تكرا

 ر
% 

1 

ع:دم أخ:ذ رأ  الط:البة 

ح:ول النش:اط غير 

الصفي الذ  ترغب 

 بوجوده في المدرس:ة.

23 
56.
1 

11 
26.
8 

4 
9.
8 

2 
4.
9 

1 
2.
4 

4.2
9 

1.01 1 

3 
ق:لة وع:ي الط:البة 

بأه:داف النش:اط غير 

 الصفي.
18 

43.
9 

16 
39.
0 

6 
14
.6 

1 
2.
4 

0 0 
4.2
4 

.80 2 

2 

قلة معرفة الط:الب:ة 

ببرام:ج النش:اط غير 

الصفي الموج:ودة في 

 الم:درس:ة.

14 
34.
1 

13 
31.
7 

11 
26
.8 

3 
7.
3 

0 0 
3.9
3 

.96 3 

4 
بة ض:عف اقتناع الط:ال:

بأه:م:ية النش:اط غير 

 الصفي.
16 

39.
0 

15 
36.
6 

2 
4.
9 

6 
14
.6 

2 
4.
9 

3.9
0 

1.22 4 

7 

خ:وف الط:الب:ة من 

الت:أثي:ر السلبي 

للنش:اط غير الصفي 

على مس:تواها 

 الدراس:ي.

17 
41.
5 

11 
26.
8 

8 
19
.5 

2 
4.
9 

3 
7.
3 

3.9
0 

1.22 5 



 2018عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

71 

1

2 

ع:دم اقتن:اع أس:رة 

الط:الب:ة بأهمي:ة 

 الصفي. النش:اط غير
12 

29.
3 

12 
29.
3 

13 
31
.7 

3 
7.
3 

1 
2.
4 

3.7
6 

1.04 6 

5 
ضع:ف قدرة الط:ال:بة 

على تحديد مي:ول:ه:ا 

 الح:قيقي:ة.
12 

29.
3 

11 
26.
8 

13 
31
.7 

5 
12
.2 

0 0 
3.7
3 

1.03 7 

1

1 

إهم:ال إنت:اج الطالب:ة 

وإبداع:اته:ا في مج:ال 

النش:اط غير الصفي 

 وع:دم اإلش:ادة به:ا.

9 
22.
0 

14 
34.
1 

10 
24
.4 

7 
17
.1 

1 
2.
4 

3.5
6 

1.10 8 

6 

ع:دم إت:احة الف:رصة 

أم:ام الط:البة 

لالنض:مام إلى النش:اط 

غير الصفي الذ  

 ترغب:ه.

10 
24.
4 

12 
29.
3 

7 
17
.1 

11 
26
.8 

1 
2.
4 

3.4
6 

1.21 9 

1

0 

شعور الطالبة بتركيز 

اهتمام المعلمة على 

فئة محدودة من 

الطالبات أثناء ممارسة 

 غير الصفي.النشاط 

8 
19.
5 

12 
29.
3 

11 
26
.8 

9 
22
.0 

1 
2.
4 

3.4
1 

1.12 10 

8 

اتص:اف الط:الب:ة 

باالنط:وائية وع:دم 

الرغب:ة باالخت:الط مع 

 األخري:ات.

5 
12.
2 

8 
19.
5 

18 
43
.9 

9 
22
.0 

1 
2.
4 

3.1
7 

1.00 11 

9 
ق:لة ت:عاون الط:الب:ات 

في مج:ال النش:اط غير 

 الصفي.
3 7.3 15 

36.
6 

7 
17
.1 

15 
36
.6 

1 
2.
4 

3.1
0 

1.07 12 

المتوسط الكلي لدرجة الموافقة على العوامل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها على المشاركة في 

 النشاط غير الصفي

 

3.7
1 

.55 

( يتضح أن أفراد عينة البحث من المشرفات يوافقن 9من خالل النتائج المبينة في الجدول )

امل المتعلقة بالطالبة نفسها المرتبطة بعزوفها عن المشاركة في األنشطة بدرجة مرتفعة على العو

غير الصفية، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات على 

العوامل المتعلقة بالطالبات أنفسهن، المرتبطة بعزوفهن عن المشاركة في األنشطة غير الصفية 

 جة مرتفعة.(، وهي در3، 71)

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوًتا في رؤية أفراد عينة البحث من المشرفات حول 

العوامل المتعلقة بالطالبات أنفسهن، المرتبطة بعزوفهن عن المشاركة في األنشطة غير الصفية، 

 (. ويتضح من النتائج أن أفراد عينة3، 10(، و)4، 29حيث تراوحت متوسطات إجاباتهن بين )

البحث من المشرفات موافقات بدرجة مرتفعة على بعض العوامل المتعلقة بالطالبات أنفسهن، 

المرتبطة بعزوفهن عن المشاركة في األنشطة غير الصفية، وتتمثل هذه العوامل في العبارات 

د (، التي تم ترتيبها تنازليًّا حسب متوسط درجة موافقة أفرا1، 3، 2، 4، 7، 12، 5ذوات األرقام: )

 عينة البحث من المشرفات على النشاط، كالتالي: 

( وهو "عدم أخذ رأي الطالبة حول النشاط غير الصفي 1جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

الذي ترغب بوجوده في المدرسة" في المرتبة )األولى( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من 

 (.5من  4، 29المشرفات بمتوسط بلغ )

هةـ( التةي بينةةت أن مةن أبةرز أسةةباب     1421ه النتيجةة مةةع نتيجةة دراسةة الةةذبياني )   وتتفةق هةذ  

 إحجام الطالب عن المشاركة في األنشطة عدم إشراكهم في التخطيط واإلعداد.
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( وهو "قلة وعي الطالبة بأهداف النشاط غير الصفي" 3جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .2

من  4، 24ة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ )في المرتبة )الثانية( من حيث موافق

5.) 

هـ( التي أكدت أن من أسباب عةزوف الطةالب   1429وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الراجح )  

 عن المشاركة في األنشطة ضعف وعي الطالب بأهدافها.

النشاط غير الصفي  ( وهو "قلة معرفة الطالبة ببرامج2جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .3

الموجودة في المدرسة" في المرتبة )الثالثة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات 

 (.5من  3، 93بمتوسط بلغ )

هةـ( التةي أكةدت أن عةدم     1419وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كةل مةن: دراسةة عيسةى وقمةر )     

زوفهم عةن المشةاركة فيهةا، ودراسةة     معرفة الطالب باألنشطة الموجودة في المدرسةة مةن أسةباب عة    

هـ( التي بينت أن من أبرز أسةباب عةزوف الطةالب عةن المشةاركة فةي األنشةطة غيةر         1428شبير )

 الصفية ضعف معرفة الطالب بأنواع األنشطة اللغوية الموجودة في المدرسة.

ير الصفي" ( وهو "ضعف اقتناع الطالبة بأهمية النشاط غ4جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .4

 3، 90في المرتبة )الرابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ )

 (.5من 

هةـ( التةي بينةت أن مةن أبةرز معوقةات       1422وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسةة الحمةدان )  

 األنشطة غير الصفية عدم توفر الوعي الكافي لدى الطالبات بأهميتها.

( وهو "خوف الطالبة من التأثير السلبي للنشاط غير 7تمثله العبارة رقم ) جاء العامل الذي .5

الصفي على مستواها الدراسي" في المرتبة )الخامسة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من 

 (. 5من  3، 90المشرفات بمتوسط بلغ )

بةةرز هةةـ( التةةي أشةةارت إلةةى أن مةةن أ 1428وتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةع نتيجةةة دراسةةة الشةةدي )  

 الصعوبات التي تواجه األنشطة اعتقاد الطالب بأن األنشطة تعوق تحصيله الدراسي.

( وهو "عدم اقتناع أسرة الطالبة بأهمية النشاط غير 12جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .6

الصفي" في المرتبة )السادسة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ 

 (.5 من 3، 76)

هـ(، حيث أشارت تلك الدراسات إلى 1421وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة والمهداوي )

أن من أبرز الصعوبات التي تواجه األنشطة المدرسية معارضة أولياء األمور لممارسة أبنائهم لها، 

 ويعتقدون أنها تؤثر سلًبا على تحصيلهم الدراسي.

( وهو "ضعف قدرة الطالبة على تحديد ميولها الحقيقية" 5جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .7

 3، 73في المرتبة )السابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ )

 (.5من 

كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة البحث من المشرفات يوافقن بدرجة متوسطة على 

، من العوامل الواردة في أداة البحث، بعزوف الطالبات ارتباط خمسة عوامل متعلقة بالطالبة نفسها

، 8، 9عن المشاركة في األنشطة غير الصفية، وتتمثل هذه العوامل في العبارات ذوات األرقام: )

(، وقد تم ترتيب هذه العوامل تنازليًّا حسب متوسط درجة موافقة أفراد عينة البحث من 11، 6، 10

 المشرفات على النشاط، كما يلي:

( وهو "إهمال إنتاج الطالبة وإبداعاتها في مجال النشاط 11جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .8

غير الصفي وعدم اإلشادة بها" في المرتبة )الثامنة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من 

 (.5من  3، 56المشرفات بمتوسط بلغ )
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تاحة الفرصة أمام الطالبة لالنضمام إلى ( وهو "عدم إ6جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .9

النشاط غير الصفي الذي ترغبه" في المرتبة )التاسعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من 

 (.5من  3، 46المشرفات بمتوسط بلغ )

هـ( التي بينت أن أبرز معوقات 1422وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحمدان )

ستوى الحرية المتاحة للطالبة في اختيار النشاط الذي ترغب في األنشطة غير الصفية قصور م

ممارسته. لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتيجة تلك الدراسة في أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة 

 متوسطة من أفراد عينة البحث من المشرفات.

المعلمة على فئة ( وهو "شعور الطالبة بتركيز اهتمام 10جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .10

محدودة من الطالبات أثناء ممارسة النشاط غير الصفي" في المرتبة )العاشرة( من حيث موافقة 

 (.5من  3، 41أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ )

هـ( التي بينت أن التفرقة بين 1419وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عيسى وقمر )

نشطة من أسباب عزوفهم عن المشاركة فيها. لكن هذه النتيجة اختلفت الطالب في مجال ممارسة األ

عن نتيجة تلك الدراسة في أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من 

 المشرفات.

( وهو "اتصاف الطالبة باالنطوائية وعدم الرغبة 8جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .11

ريات" في المرتبة )الحادية عشرة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من باالختالط مع األخ

 (. 5من  3، 17المشرفات بمتوسط بلغ )

( وهو "قلة تعاون الطالبات في مجال النشاط غير 9جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .12

ات بمتوسط الصفي". في المرتبة )الثانية عشرة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرف

 (.5من  3، 10بلغ )

 

ب( المحور الثاني: العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن 

 ، من وجهة نظر مشرفات النشاط:المشاركة فيه

يوضح التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات عينة ( 10جدول ) 

مل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن مشرفات النشاط تجاه العوا

 المشاركة فيه.
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الط:البات 

 ات:هن.واه:تمام

4 

ع:دم تلبي:ة برام:ج 

النش:اط للح:اجات 

النفسي:ة للطالب:ة 

 مثل: حاجتها إلى 

 االحت:رام(.

7 
17.
1 

7 
17.
1 

8 
19.
5 

11 
26.
8 

8 
19.
5 

2.85 1.39 7 

7 
قل:ة البرام:ج الج:ديدة 

 للنشاط.
8 

19.
5 

12 
29.
3 

6 
14.
6 

8 
19.
5 

7 
17.
1 

2.85 1.41 8 

5 

ع:دم تلبي:ة برام:ج 

النش:اط للح:اجات 

االجتماعي:ة للط:البة 

 مثل: ح:اجتها إلى 

الش:عور بالمس:ؤولية 

 االجتماعية(.

6 
14.
6 

10 
24.
4 

4 9.8 12 
29.
3 

9 
22.
0 

2.80 1.42 9 

2 

ع:دم وج:ود خط:ة 

واضح:ة للنش:اط 

تس:ير عليه:ا 

 الط:ال:بة.

7 
17.
1 

5 
12.
2 

4 9.8 15 
36.
6 

10 
24.
4 

2.61 1.43 10 

1 
ع:دم ت:وفر دلي:ل 

خ:اص بالنش:اط في 

 المدرس:ة.
3 7.3 4 9.8 8 

19.
5 

15 
36.
6 

11 
26.
8 

2.34 1.20 11 

 

لدرجة الموافقة على العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المتوسط الكلي 

 المشاركة فيه

 

3.11 .96 

( يتضح أن أفراد عينة البحث من المشرفات على 10المبينة في الجدول ) من خالل النتائج

النشاط يوافقن بدرجة متوسطة على العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبة 

عن المشاركة فيه، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات 

(، 3، 11متعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة فيه )على العوامل ال

 وهي درجة متوسطة. 

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوًتا في رؤية أفراد عينة البحث من المشرفات على 

النشاط حول العوامل المتعلقة بالنشاط غير الصفي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة فيه، 

(. ويتضح من النتائج أن أفراد عينة 2، 34(، و)4، 29حيث تراوحت متوسطات إجاباتهن بين )

البحث من المشرفات على النشاط يوافقن بدرجة مرتفعة على ارتباط عامٍل متعلٍق بالنشاط غير 

الصفي، من العوامل الواردة في أداة البحث، بعزوف الطالبات عن المشاركة فيه، ويتمثل هذا 

 (، وهو كالتالي: 10ل في العبارة ذات الرقم )العام

( وهو "اعتبار النشاط خارج نطاق تقويم الطالبة" في 10جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

من  4، 29المرتبة )األولى( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ )

5.) 

هـ(، حيث أشارت تلك الدراسات إلى 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة السديس )

أن من أبرز الصعوبات التي تواجه األنشطة أن المشاركة فيها ال تؤخذ في االعتبار عند تقويم 

 الطلبة. 

كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة البحث من المشرفات على النشاط يوافقن بدرجة 

صفي من العوامل الواردة في أداة البحث، متوسطة على ارتباط عشرة عوامل متعلقة بالنشاط غير ال

بعزوف الطالبات عن المشاركة في األنشطة غير الصفية، وتتمثل هذه العوامل في العبارات ذوات 

(، وقد تم ترتيب هذه العوامل تنازليًّا حسب متوسط 9، 11، 8، 6، 3، 4، 7، 5، 2، 1األرقام: )

 النشاط، كما يلي: درجة موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات على 
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( وهو "المشاركة في النشاط تتطلب مصروفات مالية" 9جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .2

 (.5من  3، 37في المرتبة )الثانية( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط )

المحلي خارج  ( وهو "ضعف ارتباط النشاط بالمجتمع11جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .3

المدرسة". في المرتبة )الثالثة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات على النشاط 

 (.5من  3، 36بمتوسط بلغ )

( وهو "قلة توظيف التقنيات الحديثة في النشاط" في 8جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .4

من  3، 34من المشرفات بمتوسط بلغ )المرتبة )الرابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث 

5.) 

هـ( التي بينت أن من أبرز معوقات 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السديس )

ممارسة الطالبات لألنشطة غير الصفية ضعف توظيف المستحدثات التكنولوجية فيها. لكن هذه 

جة موافقة متوسطة من أفراد النتيجة اختلفت عن نتيجة تلك الدراسة في أن هذا العامل حظي بدر

 عينة البحث من المشرفات.

( وهو "افتقاد برامج النشاط اإلثارة والتشويق" في 6جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .5

المرتبة )الخامسة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات على النشاط بمتوسط بلغ 

 (.5من  3، 32)

هـ( التي بينت أن أبرز ما يؤدي إلى 1422ة دراسة الذبياني )وتتفق هذه النتيجة مع نتيج

عدم مشاركة الطالب في األنشطة المدرسية ضعف برامجها، وعدم اتسامها بالقدر الكافي من 

اإلثارة والتشويق. لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتيجة تلك الدراسة في أن هذا العامل حظي بدرجة 

 بحث من المشرفات.موافقة متوسطة من أفراد عينة ال

( وهو "عدم مراعاة برامج النشاط لميول الطالبات 3جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .6

واهتماماتهن".في المرتبة )السادسة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات على 

 (.5من  3، 07النشاط بمتوسط بلغ )

هـ( التي أشارت إلى أن ضعف 1426وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بن يمين )

مشاركة الطالب في األنشطة الطالبية يعود لعدم تلبيتها لرغباتهم. لكن هذه النتيجة اختلفت عن 

نتيجة تلك الدراسة في أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من 

 المشرفات.

لبية برامج النشاط للحاجات النفسية للطالبة ( وهو "عدم ت4جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .7

)مثل حاجتها إلى االحترام(" في المرتبة )السابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من 

 (.5من  2، 85المشرفات على النشاط بمتوسط بلغ )

منة( ( وهو "قلة البرامج الجديدة للنشاط" في المرتبة )الثا7جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .8

 (.5من  2، 85من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ )

هـ( التي بينت أن من المعوقات التي 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السديس )

تواجه األنشطة غير الصفية تقليديتها وعدم تطويرها. لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتيجة تلك 

 لعامل حظي بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من المشرفات.الدراسة في أن هذا ا

( وهو "عدم تلبية برامج النشاط للحاجات االجتماعية 5جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .9

للطالبة )مثل حاجتها إلى الشعور بالمسؤولية االجتماعية(". في المرتبة )التاسعة( من حيث 

 (.5من  2، 80من المشرفات بمتوسط بلغ )موافقة أفراد عينة البحث 

( وهو "عدم وجود خطة واضحة للنشاط تسير عليها 2جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .10

الطالبة" في المرتبة )العاشرة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ 

 (.5من  2، 61)
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و"عدم توفر دليل خاص بالنشاط في المدرسة" ( وه1جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم )  .11

في المرتبة )الحادية عشرة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات على النشاط 

 (.5من  2، 34بمتوسط بلغ )

هـ( التي بينت أن قلة األدلة التي يمكن 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شبير )

األنشطة اللغوية من أبرز الصعوبات التي تواجه األنشطة غير االستعانة بها في إدارة وتنفيذ 

الصفية للغة العربية. لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتيجة تلك الدراسة في أن هذا العامل حظي 

 بدرجة موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من المشرفات.
 

بعزوف الطالبات عن المشاركة  ج( المحور الثالث: العوامل المتعلقة بالمنا  المدرسي المرتبطة

 ، من وجهة نظر مشرفات النشاط.في النشاط غير الصفي

يوضح التكرارات، والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري إلجابات مشرفات ( 11جدول )

النشاط تجاه العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة في النشاط 
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بالشكليات وإهم:ال 

ممارس:ة الط:البة للنشاط 

غير الصفي مثل: رجوع 

الطالبة لخطاطين، 

 ورسامين... (.
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المتوسط الكلي لدرجة الموافقة على العوامل المتعلقة بالمنا  المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن 

 المشاركة في األنشطة غير الصفية

 

3.9
0 

.69 

( يتضح أن أفراد عينة البحث من المشرفات 11من خالل النتائج المبينة في الجدول )

لعوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن يوافقن بدرجة مرتفعة على ا

المشاركة في األنشطة غير الصفية، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد عينة 

البحث من المشرفات على العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن 

 (، وهي درجة مرتفعة. 3، 90) المشاركة في األنشطة غير الصفية

كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوًتا في رؤية أفراد عينة البحث من المشرفات حول 

العوامل المتعلقة بالمناخ المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة في األنشطة غير 

النتائج أن أفراد  (. ويتضح من3، 07(، و)4، 51الصفية، حيث تراوحت متوسطات إجاباتهن بين )

عينة البحث من المشرفات على النشاط يوافقن بدرجة مرتفعة على بعض العوامل المتعلقة بالمناخ 

المدرسي المرتبطة بعزوف الطالبات عن المشاركة في األنشطة غير الصفية، وتتمثل هذه العوامل 

ترتيبها تنازليًّا حسب (، التي تم 1، 2، 3، 12، 4، 5، 6، 7، 10في العبارات ذوات األرقام: )

 متوسط درجة موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات، كالتالي: 

( وهو "عدم توفر المكان المناسب لممارسة النشاط غير 1جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

الصفي" في المرتبة )األولى( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ 

 (.5 من 4، 51)

هـ(، ودراسة شبير 1422وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة الحمدان )

هـ(، حيث أشارتا إلى أن عدم وجود مكان مناسب لممارسة 1428هـ(، ودراسة الظفيري )1428)

 األنشطة يعد من الصعوبات التي تواجه األنشطة في المدارس.

ص الخامات الالزمة لتحقيق متطلبات النشاط ( وهو "نق2جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .2

غير الصفي" في المرتبة )الثانية( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط 

 (.5من  4، 29بلغ )

هـ(، ودراسة أشجان السديس 1421وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة المهداوي )

ت التي تواجه األنشطة غير الصفية نقص الخامات هـ(، حيث بينت أن من أبرز المعوقا1428)

 األساسية الالزمة لتحقيق متطلباتها.

( وهو "عدم مناسبة الوقت المخصص لممارسة النشاط 3جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .3

غير الصفي" في المرتبة )الثالثة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط 

 (.5 من 4، 20بلغ )

هـ(، ودراسة شبير 1422وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة بشرى الحمدان )

هـ(، حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن من المعوقات التي 1429هـ(، ودراسة الراجح )1428)

 تواجه األنشطة غير الصفية في المدارس قصر الوقت المخصص لممارستها.
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( وهو "ضعف الحوافز المعنوية المقدمة للطالبات 12قم )جاء العامل الذي تمثله العبارة ر .4

المشاركات في النشاط غير الصفي" في المرتبة )الرابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث 

 (.5من  4، 17من المشرفات بمتوسط بلغ )

هـ(، ودراسة باحارث 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة شبير )

ارت الدراستان إلى أن من أبرز معوقات األنشطة قلة الحوافز المعنوية التي هـ(، حيث أش1430)

 تشجع الطالب على المشاركة فيها.

( وهو"عدم تشجيع المعلمة للطالبة على المشاركة في 4جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .5

ن المشرفات النشاط غير الصفي" في المرتبة )الخامسة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث م

 (.5من  4، 00على النشاط بمتوسط بلغ )

هـ( التي أكدت على أن بعض 1404وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خاطر وشحاتة )

المعلمين ال يشجعون الطالب على المشاركة في األنشطة، وهو من الصعوبات التي تواجه األنشطة 

ينت أن من أسباب عزوف الطالب عن هـ( التي ب1419المدرسية، ونتيجة دراسة عيسى وقمر )

 ممارسة األنشطة ما يرجع إلى أن غالبية المدرسين ال يشجعون الطالب على ممارستها.

( وهو "ضعف مستوى العالقات اإلنسانية بين بعض 5جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .6

بحث من المشرفات الطالبات والمعلمات" في المرتبة )السادسة( من حيث موافقة أفراد عينة ال

 (. 5من 3، 98على النشاط بمتوسط بلغ )

( وهو "ضعف جدية بعض المعلمات المشرفات على 6جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .7

النشاط غير الصفي" في المرتبة )السابعة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات 

 (.5من  3، 85على النشاط بمتوسط بلغ )

هـ( التي أشارت إلى أن ضعف مشاركة 1428ه النتيجة مع نتيجة دراسة الشدي )وتتفق هذ

 الطالب في األنشطة يعود إلى عدم تفعيل المعلمين لبرامجها.

( وهو "قلة تحمس رائدة النشاط إلشراك الطالبة في 7جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .8

افقة أفراد عينة البحث من المشرفات النشاط غير الصفي" في المرتبة )الثامنة( من حيث مو

 (.5من  3، 83بمتوسط بلغ )

( وهو "ضعف التكامل بين اإلدارة والمعلمات 10جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .9

والطالبات في مجال النشاط غير الصفي" في المرتبة )التاسعة( من حيث موافقة أفراد عينة 

 (.5 من 3.83البحث من المشرفات بمتوسط بلغ )

كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة البحث من المشرفات على النشاط يوافقن بدرجة 

متوسطة على ارتباط ثالثة عوامل متعلقة بالمناخ المدرسي من العوامل الواردة في أداة البحث، 

بعزوف الطالبات عن المشاركة في األنشطة غير الصفية، وتتمثل هذه العوامل في العبارات ذوات 

(، وتم ترتيب هذه العوامل تنازليًّا حسب متوسط درجة موافقة أفراد عينة 8، 9، 11رقام: )األ

 البحث من المشرفات على النشاط، كما يلي:

( وهو "قلة اهتمام مديرة المدرسة بالنشاط غير 8جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .1

البحث من المشرفات على النشاط الصفي" في المرتبة )العاشرة( من حيث موافقة أفراد عينة 

 (. 5من  3.61بمتوسط بلغ )

هـ( التي أشارت إلى أن قلة اهتمام 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السديس )

مديرات المدارس بالنشاط غير الصفي من أبرز الصعوبات التي تحول دون تحقيق األنشطة غير 

نتيجة تلك الدراسة في أن هذا العامل حظي بدرجة  الصفية ألهدافها. لكن هذه النتيجة اختلفت عن

 موافقة متوسطة من أفراد عينة البحث من المشرفات.

( وهو "اهتمام إدارة المدرسة بالشكليات وإهمال 9جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .2

ممارسة الطالبة للنشاط غير الصفي )مثل رجوع الطالبة لخطاطين، ورسامين... (. في 
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ة )الحادية عشرة( من حيث موافقة أفراد عينة البحث من المشرفات بمتوسط بلغ المرتب

 (.5من  3.51)

( وهو "قلة الحوافز المادية المقدمة للطالبات 11جاء العامل الذي تمثله العبارة رقم ) .3

المشاركات في النشاط غير الصفي" في المرتبة )الثانية عشرة( من حيث موافقة أفراد عينة 

 (.5من  3.07المشرفات بمتوسط بلغ )البحث من 

هـ(، ودراسة الظفيري 1428وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من: دراسة الشدي )

هـ(، حيث أشارت تلك الدراسات إلى أن قلة الحوافز المادية 1430هـ(، ودراسة باحارث )1428)

تواجه تلك األنشطة.  المقدمة للطالب المشاركين في األنشطة غير الصفية من أبرز المعوقات التي

لكن هذه النتيجة اختلفت عن نتائج تلك الدراسات في أن هذا العامل حظي بدرجة موافقة متوسطة 

 من أفراد عينة البحث من المشرفات.

 توصيات البحث:

االهتمةةام باألنشةةطة غيةةر الصةةفية، والعمةةل علةةى تطويرهةةا، واسةةتحداث بةةرامج تناسةةب طالبةةات      

 ها نوع من اإلثارة والتشويق.المرحلة الثانوية، التي في

ضرورة قيام مشرفات النشاط باستطالع آراء الطالبات حول األنشطة غير الصفية التي يرغبن   

فةةي ممارسةةتها بالمةةدارس؛ لتتولةةد لةةديهن الرغبةةة الذاتيةةة للمشةةاركة فةةي برامجهةةا، باإلضةةافة إلةةى   

 ، وتدعيم اإليجابيات.التقويم المستمر لواقع النشاط في الميدان؛ وذلك لتالفي السلبيات

توعيةةة الطالبةةات، ورائةةدات النشةةاط، والمعلمةةات، ومةةديرات المةةدارس بأهميةةة األنشةةطة غيةةر          

الصةةفية، مةةن خةةالل وضةةع بةةرامج مبسةةطة تناسةةب جميةةع الفئةةات؛ للتوعيةةة وتوضةةيح الحقةةوق        

والواجبات لكل فرد، من ذلك توزيع نشرات وكتيبةات تعريفيةة بالنشةاط غيةر الصةفي، وأهميتةه،       

 هدافه، ومجاالته. وأ

ربةةط النشةةاط بتقةةويم الطالبةةة، وتحفيةةز الطالبةةات المشةةاركات بتقةةديم الحةةوافز الماديةةة والمعنويةةة    

المناسةةبة، وتمييةةز الطالبةةات المبةةدعات كتقةةديم المةةنح الدراسةةية؛ تشةةجيًعا لهةةن علةةى مواصةةةلة           

لمتفوقةات  دراستهن، خصوًصا وأنه قد يكون من بةين المبةدعات فةي النشةاط غيةر الصةفي غيةر ا       

 دراسيًّا.

توعية مديرات المدارس ومعلماتها بطبيعة فترة المراهقة، التي تمر بها طالبة المرحلة الثانويةة؛   

للتعامل الجيد مةع الطالبةة، وأن يتةاح لهةن قةدر أوفةى مةن المرونةة بإيجةاد األنشةطة المناسةبة فةي             

 المدارس.

واقةع إلةى أن رائةدات النشةاط لةيس      وضع معايير مناسبة الختيار رائةدات النشةاط، حيةث يشةير ال     

 لديهن الرغبة الكافية لريادة النشاط غير الصفي.

 :مقترحات البحث

إجراء دراسة مماثلة حول العوامل ذات العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عةن المشةاركة    

 في األنشطة غير الصفية، في مدن المملكة األخرى.

العالقة بعزوف طالبات المرحلة الثانوية عةن المشةاركة    إجراء دراسة مماثلة حول العوامل ذات 

 في األنشطة غير الصفية، بالمدارس الثانوية األهلية في مدينة الرياض.

إجراء دراسات مماثلة حول العوامل ذات العالقة بعزوف الطالبات عةن المشةاركة فةي األنشةطة      

 ض.غير الصفية، في المدارس االبتدائية، والمتوسطة بمدينة الريا

ضرورة إجراء دراسة مماثلة حول العوامل ذات العالقة بعزوف رائدات النشةاط عةن اإلشةراف     

 على تنفيذ برامج األنشطة غير الصفية.

أهمية إجراء دراسةة مماثلةة حةول العوامةل ذات العالقةة بعةزوف معلمةات المرحلةة الثانويةة عةن            

 اإلشراف على برامج األنشطة غير الصفية، في مدينة الرياض.
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القيام بدراسات استطالعية حول مدى قيام مديرات المدارس بتفعيل األنشةطة غيةر الصةفية، فةي      

 مختلف المراحل الدراسية، بمدينة الرياض.

إجراء دراسات حول البرامج المقترحةة لتطةوير النشةاط غيةر الصةفي، مةن وجهةة نظةر طالبةات           

 المرحلة الثانوية.

عن المناخ المدرسةي، والمشةاركة فةي األنشةطة غيةر      إجراء دراسات لمعرفة العالقة بين الرضا  

 الصفية، بمدارس البنات على اختالف مراحلها، في مدينة الرياض. )دراسة ارتباطية(.

القيةةةام بةةةإجراء دراسةةةات حةةةول دور األنشةةةطة غيةةةر الصةةةفية فةةةي اكتشةةةاف ورعايةةةة الطالبةةةات      

 ض.الموهوبات، في مدارس البنات على اختالف مراحلها، في مدينة الريا

إجراء دراسات تقارن بين واقع األنشطة في المملكة العربية السةعودية وبعةض الةدول المتقدمةة؛      

 كالواليات المتحدة، واليابان؛ لالستفادة من تجاربها. )دراسة مقارنة(.
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الرياض: من وجهة نظر الموجهات والمديرات والمعلمات. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم 

 معة الملك سعود، الرياض.التربية، كلية التربية، جا
هـ(. العوامل المؤدية إلى عزوف المعلمات عن المشاركة في األنشطة 1429السهلي، بدرية بنت سعد. )

الالصفية في المرحلة المتوسطة في مدينة الدمام من وجهة نظرهن.رسالة ماجستير غير منشورة. 

 قسم التربية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.
م(. مدى ممارسة النشاط المدرسي بمدارس التعليم العام بالمملكة العربية 1994فعي، سنية محمد. )الشا

 .141-117(. 33)11السعودية. مجلة التربية المعاصرة، 
هـ(. أسباب عزوف طالب المرحلة الثانوية عن المشاركة في األنشطة غير 1428شبير، أحمد بن محمد. )

ماجستير غير منشورة. قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، الصفية للغة العربية. رسالة 

 جامعة الملك سعود، الرياض.
. القاهرة: الدار 7هـ(. النشاط المدرسي: مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه. ط1423شحاتة، حسن. )

 المصرية اللبنانية.
صفية أهدافها في المدارس هـ(. مدى تحقيق األنشطة العلمية غير ال1428الشدي، محمد بن ناصر. )

الثانوية بمحافظة الخرج. رسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناهج وطرق التدريس، كلية 

 التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.
هـ، جمادى الثاني(. النشاط المدرسي، ماهيته، مجاالته، وظائفه. بحث 1422الطويرقي، سالم بن عبداهلل. )

ي التاسع للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. الرياض، المملكة العربية قدم إلى اللقاء السنو

 السعودية.

هـ(. مدى تحقيق األنشطة الالصفية للوظيفة االجتماعية للمدرسة من 1428الظفيري، عبد العزيز بن فهد. )

ستير غير وجهة نظر طالب المرحلة الثانوية بمحافظة حفر الباطن: دراسة ميدانية. رسالة ماج

 منشورة. قسم التربية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

 هـ (. النشاط المدرسي: مفاهيمه ومجاالته وبحوثه. الكويت: مكتبة الفالح.1401عبد الوهاب، جالل. ) 
والتطبيق. عّمان: دار المناهج هـ(. النشاط المدرسي المعاصر بين النظرية 1428العتوم، منذر سامح. )

 للنشر والتوزيع.
م(. معوقات المشاركة في األنشطة لدى طالب المرحلة الثانوية بالمدارس 2004العتيبـي، بدر بن جويعد. )

 .88-57(، 4) 1الثانوية في المدينة المنورة. مجلة دراسات تربوية واجتماعية،  
طالبية ودورها في العملية التربوية. حولية كلية المعلمين هـ( . األنشطة ال1424عثمان، السعيد محمود. )

 .204-180(، 4في أبها، )



 2018عشر لسنة  لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربية

 

 

82 

. الرياض: مكتبة 4هـ(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. ط1427العساف، صالح بن حمد. )

 العبيكان.

 هـ(. النشاط الطالبي، أهداف، مهام، برامج. جدة: دار المنارة.1422القرشي، فيصل سعد. )
م(. مشكالت التعليم الثانوي العام للبنات بمدينة الرياض بالمملكة 2004الكردي، مصباح بنت محمد. )

 .300-256(، 7العربية السعودية كما تدركها المعلمات. مجلة دراسات في التعليم الجامعي، )

 م(. المعجم الوسيط. القاهرة: مجمع اللغة العربية.2003مجمع اللغة العربية. )

 هـ(. األنشطة التربوية المعاصرة. الرياض: مكتبة الرشد.1430بد الرحيم. )محمد، ع

هـ(. النشاط المدرسي: ماهيته وأهميته، أهدافه ووظائفه، مجاالته ومعاييره، 1418محمود، حمدي شاكر. )

 إدارته وتخطيطه، تنفيذه وتقويمه. حائل: دار األندلس للنشر والتوزيع.
هـ( . عالقة النشاطات الطالبية ببعض متغيرات الشخصية: دراسة 1418المطوع، محمد بن عبد اهلل. )

ميدانية على عينة من طالب الصف األول الثانوي في مدينة الرياض. رسالة دكتوراه غير 

منشورة. قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 الرياض.
 هـ(. النشاط المدرسي المنهجي والالمنهجي. الرياض: د.ن.1416المنيف، محمد صالح. )

هـ(. واقع تنظيم األنشطة المدرسية بالمدارس الثانوية بمحافظة الليث 1421المهداوي، حسن بن محمد. )

التعليمية في ضوء مقتضيات التنظيم اإلداري .رسالة ماجستير غير منشورة. قسم اإلدارة التربوية 

 ية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.والتخطيط، كلية الترب
هـ(. أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع. 1428النحالوي، عبد الرحمن. )

 . دمشق: دار الفكر.3ط
هـ(. دور النشاط المدرسي في التحصيل 1428جمادى األولى، 12-10النصار، صالح بن عبدالعزيز. )

ة ضمن أعمال اللقاء التربوي: النشاط "تربية وتعليم"، الرياض: الدراسي، ورقة عمل منشور

 اإلدارة العامة لنشاط الطالبات.
هـ(. دليل النشاط غير الصفي. المملكة العربية السعودية، الرياض: اإلدارة العامة 1423وزارة المعارف. )

 لنشاط الطالبات.
قاء لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل م(. فاعلية برنامج لتنمية مهارات اإلل2008يونس، سمير. )

-194(، 132بعض األنشطة المدرسية غير الصفية. دراسات في المناهج وطرق التدريس، )

223. 
 

 


