
 الثاين البحث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5102 –العدد الرابع  -...........المجلد الثالث عشر...........اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ......... مجلة
 
 

34 

 

 
لألنذطة الالصفية في التدريس والصعوبات  درجة مماردةمعلمي األحياء

يم مةا بعةد األدادةي فةي     التي تواجههم في مماردتها في مرحلةة التعلة  
 دلطنة رمان.

 
 *هلل التويبعبد ا .د                                                                      

 د. عبد اهلل الشليب**
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 الملخص
 

 تهدف الدراسة  الاللةة  ىلةس اساء ةلج  رمة  ة لرسة  ال لأل ةةة للالصةي  ال مةدة  لة  ةةل ة  ألة 
ةةةة   لمةة    هةةةاالي قةةلً ةةةة ألن األالصةةي     ةة  بلت الاةة  ا امه الهةةل لةة   لةة   وال ةةل  ألحةةةلج  ا

اشةا أل  اللة ة  و  .لة  الاةةلةوت ّسة  ةاةلخ را اتةه   وت    شخ ةة  اليللة   ال  هج الدراس  تث اه
بلد األسلس  لة  سةألي     ةلن  ( ةلأل ًل وةلأل   ةة ةلأل   األحةلج ل  ة حأل  الالألة  ةل422 ألس )
 الراتُهل  ألس ةءةلس  تدرّم ( ةلأل    وتك ال  أل اة الدراس  ةة اساالالٍ  747لً و )( ةلأل 97بة ه )

ضلةف ىلس ال ا سط  ر لسّ . وقد ت مأل  الدراس  ىلس ألّن ة لرس  األالصي  ال مدة  ت اوح بةة ال
  ألةةةل بلل ةةةا  ىلةةس الدةة وج بةةةة الا ةةةةة ة لرسةة  ة تدلةة  للالصةةي  ال مةةدة  كةةة ا ةةل وةةةة مَّةة   لةة  ت

وقةد رأل ة  الدراسة  ىلةس     ةة الد وج ل  بلض ال اغة ات. كلال  ا ل  ةا ل  ات الخا ة. وس
ألب زال تدرا  ال لأل ةة  ألس كةدةة  ة لرسة  األالصةي  ال مةدة     وال ءا حلتةا     ةة الا مةلت

 ل  ال ل ة  وى رامهل ل  ال  لب الادراة  لأل لأل ةة.
 
 
 
 

 .وم واآلداب، جامعة نزوى، سلطنة عمان*كلية العل
 ** كليات العلوم التطبيقية، وزارة التعليم العايل، سلطنة عمان.
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  :دقمة امل  -1

طابع اغبيوية  وإضفاءالدراسي، فهي وسيلة وحافز إلثرائه،  يف اؼبنهجتعد األنشطة أحد العناصر اؼبهمة 
الذي يتيح إهنا ذلك اعبانب اهتا اؼبختلفة. من خالل تعامل اؼبتعلمٌن مع البيئة، وإدراكهم مكون عليه

وفاعليته يف اكتساب اػبربات  ،إلظهار إجيابيته للمتعلم مزيدًا من فرص اؼبشاركة، وتوفر له ؾباال خصباً 
 (.5،02،،7)كنعان  اؼبطلق،

ال و والنشاط، فيها حيوية وعمل وذبارب،  ،بالتفاعل حافلةومن مث فهي ذبعل اؼبدرسة خلية اجتماعية 
مٌن عليها وعملّيا مبنيًا على اقتناع القائ ،وأساليب سليمة تطبيقًا علميّاً  ،ما إذا طبقت وفق أهدافسي

وأساليب  ،وقيم ،ومهارات ،تكوين عادات علىوحياة اجملتمع، كما أهنا تساعد  بأمهيتها يف حياة الناشئة
(. كما يعد النشاط 55-00،،044)شحاته، واؼبشاركة يف التنمية الشاملة ،تفكًن ضرورية ؼبواصلة التعليم

واالقتصادية واعبسمية، إذا  ،واالجتماعية ،والنفسية ،اؼبدرسي وسيلة لتحقيق كثًن من الغايات الرتبوية
خل اؼبؤسسة الرتبوية )اؼبال، دا اومتابعته ا، واستمر تقوديها، وأتقنت خططها، وأجيد تنظيمهاأحسن تنفيذه

45 ،7،،0.) 
، اليت يقوم هبا أّن األنشطة اؼبدرسية تشمل اؼبمارسات التطبيقية كلها( ب،044، 05ويرى شحاتة )

وهي بذلك تعد  ، وأهدافوفق خطة مرتبطة بزمن ، ومتابعتهاأو صباعات بإشراف اؼبدرسة ،فراداً اؼبتعلمون أ
 واغبياة اؼبدرسية. ،جزءاً مهما من اؼبنهاج اؼبدرسي الذي يرتادف فيه مفهوم اؼبنهاج

صفي الطاليب جزءا مهمًا من العملية التعليمية باعتبار  ديد الطالب خبربات خارجية ذات ويعد النشاط الال
، 2،،7العيدروس، والعمل اؼبثمر ) ،يف التفكًنويعطيه فرصا كبًنة إلثراء أسلوبه قيمة يف حياته العلمية، 

اؼبضاف إليه أو اؼبصاحب للمنهج، أو  ،أو الذي ديارس خارج اؼبنهج ،الذي ديارس خارج الفصل( 3
 (.02 ،5،،7 والتطبيقي واغبيايت )حجازي، ،( ويركز على اعبانب العملي53-55 ،0443)عمًنة، 

( 0،،7 ، والقرم،7،،7 ، مرعي واغبيلة،2،،7وتتعدد تعريفات األنشطة الطالبية ) صالح ورفاقه، 
ف التعلم من أجل دأو بدين هب ،كل ما يقوم به اؼبتعلم من جهد عقلي  :تلخيصها على أهنا واليت ديكن

 ىل درجة اإلتقان.ربقيق األهداف إ
وأنشطة ال صفية كما يرى صالح ورفاقه  ،ىل أنشطة صفيةتصنف إ األنشطة الطالبية ومع أن

واليت ديكن  ،(، فسيقتصر الرتكيز يف هذ  البحث على جانب واحد منها وهو األنشطة الالصفية2،،7)
 ج الذي يضمن خربات ال تقّدم عادة يف الصفوف الدراسية )عمًنة،تعريفها على أهنا" ذلك اعبزء من اؼبنها 
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واػبربات  ،وتوسع آفاقها، وتعمق األفكار ،ديكن أن تثريها هاوال ترتبط دبقرارات معينة، لكن ،(0443، 55
 ،واؼبهارية ،واؼبعرفية ،اليت تكتسب فيها، وتسهم يف الرتبية الشاملة للمتعلم من النواحي اؼبختلفة: اعبسمية

وتكمل اؼبنهاج، وسبثل اعبانب التطبيقي للمواد  ،وهي أنشطة حرّة تتمم( 7،،7، 01 والوجدانية )عمًنة،
داخل غرفة ديكن أن يكون تنفيذ بعضها  ارج غرفة الصف يف الغالب، غًن أنالدراسية، ويتم تنفيذها خ

داخل الصف، وان كانت  الصف خارج أوقات الدوام اؼبدرسي. وهبذا تكون هذ  األنشطة متممة ؼبا جيري
واألنشطة الصفية من حيث تنوّع الفرص  ،كيفية تنفيذها ـبتلفة عن الكيفية اليت تنفذ فيها الفعاليات

(. ولعل أهم أهداف األنشطة 0431،55تفاعلهم مع اػبربات اؼبهيأة ؽبم ) طالب، يفاؼبتاحة أمام الطلبة 
وتوسيع خرباهتم يف  ،وربسينها ،والعمل على تنميتهاوميوؽبم،  ،الالصفية توجيه الطالب الكتشاف قدراهتم

واالذباهات السلوكية  ،واؼبهارات ،القيمفضاًل عن أهنا تنمي  اوتنميته ،ؾباالت عديدة لبناء شخصياهتم
والتذوق، وإدراك العالقات،  ،واالبتكار ،السليمة لديهم، وتنمي االعتماد على النفس، واؼببادأة والتجديد

 ،راسية بواقع اغبياة، فضال عن أهنا تساعد على إكساب الطالب القدرة على اؼبالحظةوربط اؼبادة الد
فبارسة األنشطة اؼبختلفة يف داخل مدارسهم وخارجها  يف أثناءوالدقة  ،واألناة ،واؼبثابرة ،والعمل ،واؼبقارنة

 .(7،،7، 710  وربقيق أهدافها )مرعي واغبيلة، ،واستيعاهبا ،ساعدة الطالب على فهم مناهجهمؼب
على أّن أمهيتها تنبع من   أن شبة اتفاقاً األنشطة الالصفية وجد ب اؼبتصلألدب الرتبوي ولدى مراجعة ا

ومساندة  ،وتدعيم القيم لبناء الشخصية اؼبتكاملة ،وتنمية اؼبهارات ،كوهنا تعمل على تعميق اؼبفاهيم
وتعمل على إكساب القدرة على  ،االت كافةوتشجع على فبارسة التعّلم الذايت يف اجمل ،اؼبقررات الدراسية

وتليب اغباجات  ،ومفيد يف ؾباالت النشاط ،كل ما هو جديد  ، لتعّرفوالتطوير ،واالبتكار ،التجديد
 ،يثار، واإلواالجتماعية، ناهيك عن أهنا تعّود الطالب على العمل اعبماعي اؼببين على التعاون ،النفسية

وتنظيمه يف  ،واؼبنافسة مع استثمار الوقت ،وربّمل اؼبسؤولية ،طبيقوالت ،وتكسب القدرة على التخطيط
 تنمية القدرات لدى الطالب.

( أمهية دور األنشطة الطالبية الالصفية يف ربقيق االهتمام بالشخصية 5، 5،،7وعليه يؤكد البلوشي )
ؤسسات الرتبوية من أنشطة من خالل ما تقّدمه اؼب ، واجتماعياً وروحياً  ،ً وعقليا ،اؼبتكاملة للطالب جسدياً 

 ،وقدرات ،األنشطة مع رغبات تتفق هذ رياضية، وثقافية، وفنية، واجتماعية، وعلمية، على أن 
واالذباهات االجيابية كبو  ،واهتمامات الطالب حبسب اإلمكانية اؼبتاحة. كما تنمي العديد من القيم

النشاط  يف اً واضح اً اجيابي اً دور  ن ؽباكما أ (.Little, 2004, 4-2اؼبدرسة، وربفز الطموح العلمي )
 ,Young&Whitelyوتقلل من التصرفات السلبية ) ،واالجتماعي للطلبة ،والنمو العاطفي ،االكادديي
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1997 &Kirk, 2001) على ربقيق اؼبيول وتساعد (5،،7، وتنمي اؼبسؤولية االجتماعية )اػبراشي، 
ىل نفوسهم، وتشعرهم رسة إوالتفاؤل، ورببب اؼبد ،ةواغبيوي ،والذات لدى الطلبة، وتبعث فيهم اؼبرح

بكياهنم االجتماعي، وبعضويتهم يف اعبماعة، واندماجهم يف اجملتمع، وتشبع بعض حاجاهتم النفسية 
 (. 0424 )النحالوي،

الصفية يف العامل  أّن التعّلم خارج الغرف( Rickinson et al, 2004, 6-3)يؤكد ريكنسون و 
أنه يزود اؼبتعلمٌن بالعديد من  إذرائعة للتعّلم الفعلي لكل من اؼبتعلمٌن واؼبعلمٌن،  اغبقيقي يوفر فرصاً 

قباز أفضل يف اؼبادة فضاًل عن ربقيق إوالطموح،  ،واؼبتعة، وتطوير الشخصية ،الفوائد على صعيد اؼبرح
تدريبات اليت تزيد نفسها، وحسب االذبا  التكاملي بٌن التعّلم والتعليم، فهو ديكن الطالب من فبارسة ال

 واالستمتاع بأوقاهتم، وربقيق أهداف تعليمية يف الوقت ذاته. ،من معرفتهم حول بيئتهم
(: مكان 04، 7،،7 وهناك تصنيفات متعددة لألنشطة الصفية تقوم على أسس ـبتلفة ) عمًنة،

األول منها هو )أنشطة يكون اؼبستفيد  التنفيذ )داخل اؼبدرسة، خارج اؼبدرسة(، والعائد من النشاط
أنشطة يستفيد منها و ومرافقها.  ،وأنشطة يكون اؼبستفيد منها بعض أقسام اؼبدرسة ،اؼبشاركون فيها أنفسهم

والبيئة خارج اؼبدرسة(، ونوع اػبربة: ) أنشطة يغلب  ،طالب اؼبدرسة، أنشطة يكون اؼبستفيد منها اجملتمع
أو تنميتها،  ،اػبربات العملية، وكسب اؼبهاراتيها علغلب ، أو تنميتها، وأنشطة تاؼبعرفة اكتسابعليها 

أو الدراسية( ومقدم  ،أو االجتماعية ،والتقديرات، األنشطة الرياضية ،أنشطة يغلب عليها تنمية اؼبيول
مؤسسات اجملتمع، ذوو خربة أو مهارة( وعدد  يفاػبربة )طالب، معلمون، فنيون، ـبتصون من العاملٌن 

 ب واحد، ؾبموعة صغًنة من الطالب، ؾبموعة كبًنة من الطالب(.القائمٌن بالنشاط: )طال
ر و فليس شبة تعارض فيما بينها، نظرًا ألن وضع تصنيف قاطع يعد من األمتعدد التصنيفات  ومع
 ، بسبب اذبا  األنشطة الصفية إىل ربقيق غايات متنوعة تنعكس على اؼبشاركٌن فيها ةالصعب
 :األنشط  العلمو  الالصفو   -2

( أن األنشطة العلمية الالصفية تتناول ؾبال العلوم التجريبية: الكيمياء، 05 ،3،،7العجمي)يرى 
والفيزياء، وعلوم اغبياة، وعلوم األرض، وعلوم الفلك، وكل ما ؽبا من فروع وتطبيقات، حبيث تنمي هذ  

العلمي  وتدرهبم على أسلوب التفكًن العلمي، وأمناط السلوك ،األنشطة روح البحث عند الطلبة
 وربفزهم على اإلبداع واالبتكار. ،والتطبيقي

 والالصفية تتناول كل نشاط علمي  ،( أن األنشطة العلمية الصفية منها551 ،0444ويرى زيتون )
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سواء أكان هذا النشاط داخل  ، أو تعلمهاأو اؼبعلم أو كالمها بغرض تعليم العلوم ،تعليمي يقوم به الطالب
يتم ربت إشراف اؼبعلم وتوجيهه، لذا تعد األنشطة العلمية التعليمية  على أنجها. خار  كان يف  اؼبدرسة  أم

 أساسيّاً يف تعّلم العلوم وتعليمها. اً جوهر 
( أن النشاط العلمي الالصفي هو نشاط يف ميدان العلوم، يتم 173 ،5،،7وآخرون) ،ويرى النجدي

ت الطابع الرظبي. وعنصر االختبار فيه بالنسبة خارج الصف، وال ربكمه اؼبقررات الدراسية ذا يف أو ديارس
إىل الطالب يكون غالبا أكرب منه يف اػبربات اليت تكتسب من تعلم اؼبقررات الدراسية العلمية داخل 

 .الصف

اختيار العلوم بأنفسهم، ومن مث ربقيق اؽبدف من فرصة ألنشطة العلمية هي اليت تتيح للمتعلمٌن لذا فا
 الفائدة اؼبرجوة منها. دراستها، واغبصول على

وإبراز  ،إن اؽبدف األساسي من فبارسة األنشطة العلمية هو دعم وترسيخ اعبانب العلمي لدى الطالب    
و االبتكار من خالل فبارسة ـبتلف الربامج النظرية  ،وتشجيعهم على التجديد ،ومواهبهم ،قدراهتم

 والتطبيقية. 
   01 ،3،،7 والعجمي،05 ،5،،7 لفة ) كنعان واؼبطلق،واألحباث اؼبخت ،وبالعودة إىل الدراسات

كنها تتفق (، تتعدد أهداف األنشطة العلمية، ل0،755،،7 السالم، وعبد 174، 5،،7واػبطيب،
والبحث العلمي لدى الطالب، وربط الدراسات  ،منها: تنمية روح اؼبالحظة على ؾبموعة من األهداف

واؼبنطقي يف تفسًن ـبتلف  ،جل تنمية القدرة على التفكًن العلميالعلمية النظرية بالواقع التجرييب من أ
الظواهر، وإجياد اغبلول للمشكالت بناء على أدلة علمية، فضال عن تنمية اؼبهارات اليدوية من خالل 

الذين واالبتكار لدى الطالب  ،واإلبداع ،وتطويرها، وتنمية روح البحث ،تصنيع األجهزة العلمية البسيطة
، واالخرتاعات العلمية والتقنية ،يف بيئة علمية تطبيقية، وتنمية القدرة على مواكبة االبتكاراتجيتمعون 

وتربوية،  ،هنا تعمل على تعويد الطالب ملء أوقات فراغهم بنشاطات علميةوالتعامل معها، كما أ
 ،يق التجاربواالعتماد على النفس، وال سيما عند تطب ،وتعويدهم العمل اعبماعي، وربّمل اؼبسؤولية

  والتطبيقات العلمية.

وحل اؼبشكالت، وتساعد  ،واإلفادة منها ،واستغالل مواردها ،هنا تعزيز االذبا  كبو أمهية البيئةكما أ
 ،وتعمل على إشباع العديد من حاجات الطالب ،وتنميتها ،والقدرات العلمية ،على اكتشاف اؼبواهب

واالجتماعية، وتثًن دافعية الطالب للعمل،  ،والنفسية ،ةوميوؽبم دبا يعود بالنفع على صحتهم البدني
 وتتيح الفرصة لتنمية بعض اؼبهارات مثل:  ،وربفزهم على حب العلوم، وتنمي اهتماماهتم واذباهاهتم العلمية
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 واستخدام اؼبصادر.اعبماعي التعاوين، ومهارات البحث، االستماع، واالتصال، والعمل 
وبراؾبها. وديكن ان تتضمن األندية العلمية،  ،وفروعها ،تتنوع ؾباالهتاوفيما خيص األنشطة العلمية 

اؼبسابقات العلمية، اعبماعات و اؼبعارض العلمية، و والزيارات العلمية اؼبيدانية،  ،الرحالتو الندوات العلمية، 
 طلق،وصباعة أصدقاء اؼبدرسة )كنعان واؼب ،العلمية كجماعة خدمة البيئة، وصباعة اؼبخيمات العلمية

 (.174، 5،،7  والنجدي وآخرون، 5،،7

ولكي تسهم األنشطة العلمية يف ربقيق أهداف تدريس العلوم، ينبغي عند اختيارها مراعاة ؾبموعة من 
وخصائصهم، وأن يتم تقّدديها على كبو يثًن  ،وموجهة كبو عقول الطالب ،األسس منها: أن تكون بسيطة

ومستوا  وفقا ألهداف التعلم، ومستوى الطالب، حبيث  ،نشاطن حيدد نوع ال، ويتحدا ، أعقل الطالب
لبعض  أنشطة علمية عامة، وأنشطة علمية تعزيزية عبميع الطالب، وأنشطة علمية إثرائية تصنف إىل

ختلفة، تسجيل مالحظاهتم، ووصفهم، وتفسًنهم للظواهر الطبيعية اؼبالطالب، وأن تتيح للطالب فرصة 
 ،وتقوديها، وأن تطرح مشكالت ،وإبداء الرأي، وكتابة تقارير عن األنشطة ا،وتطبيق أفكارهم، ومناقشته

وديكن إجراؤها يف أي مدرسة من اؼبدارس يف  ،وتساؤالت جديدة مرتبطة هبا، وبأنشطة الدروس القادمة
 ،ية العقلية، وأن ربدد اؼبهارات العلم، والفنيةباغبد األدىن من اإلمكانات اؼبادية اؼبراحل التعليمية اؼبختلفة،

راعاة دب طولباؼبعلم هو اؼبسؤول عن اختيار األنشطة وتصميمها،  وؼبا كانوالعملية اؼبنشودة من النشاط، 
 (.752-0:751،،7بعض األسس عند اختيارها، والتخطيط ؽبا، وتصميمها، وتقوديها )عبدالسالم، 

 المراسات السابدق :  -3
 المراسات العربو : -3-1

( اليت ،7،0ؿبمد والقشربي )ليت تناولت األنشطة الطالبية الالصفية دراسة من الدراسات السابقة ا
ومستوى  توافرهامن حيث  اؼبدارس الثانوية يف ؿبافظة عدن ىل معرفة واقع األنشطة الالصفية يفهدفت إ

تكونت عينة الدراسة من عشر مدارس ثانوية اختًنت بطريقة عشوائية، ومّت اختيار أحد  إذالرضا عنها، 
بأسلوب العينة القصدية )مدير وعشرة طالب( من كل مدرسة. واستخدم الباحثان أداتٌن:  ( فرداً 00شر)ع

مستوى الرضا عن هذ  األنشطة، ومّت  فرة يف اؼبدارس، والثانية لقياس ؼبعرفة األنشطة الالصفية اؼبتو األوىل
 أبرز النتائج ما تنباخ. وكانومعامل الفا كرو  ،وثباهتما باستخدام صدق احملكمٌن ،التحقق من صدقهما

 كما أن أكثر األنشطة الالصفية توفر(،  55.205فر األنشطة الالصفية بلغت حوايل )يأيت: إن نسبة تو 
أثر ؼبتغًن  ولوحظ وجودواؼبهنية.  ،يف اؼبدارس الثانوية هي األنشطة الثقافية، وأقلها هي األنشطة الفنية
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اعبوانب اؼبعنوية  عنرضا لدى الطلبة ال وتبٌن وجودفرة. لألنشطة اؼبتو ، والطلبة اؼبديرية يف تقديرات اؼبديرين
ومدى  ،على اعبوانب اؼبادية أو سخطهمفيما مل يبد الطلبة رضاهم  ، والتحفيزات ؽبايف فبارسة األنشطة
 .ومناسبة الوقت اؼبخصص ؽبا ،توافرها يف اؼبدرسة

قيق األنشطة الالصفية اؼبوجهة ألهدافها ( بدراسة هدفت إىل معرفة درجة رب0،،7) وقام جعنيين -
الرتبوية يف اؼبدارس الثانوية الرظبية من وجهة نظر معلميها يف ضوء بعض التقديرات، وقد أظهرت النتائج ان 
درجة ربقق النشاطات ؾبتمعة ) الكشفية، والرياضية، واالجتماعية، والتطوعية والرحالت اؼبدرسية، والفنية، 

 ( كما أن هناك فروقا داللة إحصائية لصاحل اؼبعلمات.25.225والثقافية( بلغت )
ىل كشف وجهة نظر اؼبعلمٌن واؼبعلمات لدور ( يف دراستهما إ7،،7) وسعى أبو عاشور وعليمات -

 ،واػبربة ،ومعرفة اثر كل من اعبنس ،األنشطة اؼبدرسية يف ؿبافظة اؼبفرق مدير اؼبدرسة يف إقباح
ن دور مدير اؼبدرسة الثانوية يف إقباح النشاطات نتائج من أمهها:أ لت الدراسة إىلوالتخصص. وتوص
 اجملاالت كافة. يف اؼبدرسية كان مقبوالً 

( دراسة حول  دور مديري اؼبدارس الثانوية يف تفعيل األنشطة اؼبدرسية يف 5،،7) وأجرى حجازي -
: إن دور مديري اآلتيةالنتائج  توصلاألردن، وبعد تطبيق األداة على أفراد العينة ، والعقبة بؿبافظيت معان

اؼبدارس يف تفعيل األنشطة اؼبدرسية كان بصورة كبًنة من وجهة نظر اؼبعلمٌن، كما أظهرت النتائج عدم 
واحملافظة تتعلق بدور مديري اؼبدارس من  ،والتخصص ،وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى ؼبتغًنات اعبنس

 ،سنوات فأكثر( 3) حصائيًا لصاحل اؼبدرسٌن ذوي اػبربة الطويلةوجهة نظر اؼبعلمٌن، ووجود فروق دالة إ
 ػباص بالفقرة العامة.ا وفروق دالة إحصائياً لصاحل ضبلة الدبلوم يف اجملال

 ،تعرف درجة فبارسة مديري اؼبدارس اغبكومية ( إىل2،،7) هدفت دراسة ضبادنة والقضاةو  -
مج األنشطة اؼبدرسية، ويف ضوء متغًنات اعبنس واؼبؤهل ومديراهتا يف تربية قصبة اؼبفرق يف األردن برنا

ؾبال التنفيذ واؼبتابعة  حازاؼبرتبة األوىل، يف حٌن  حازالعلمي. وأظهرت نتائج الدراسة أن ؾبال التنظيم 
 ؾبال التقوًن اؼبرتبة األخًنة. وحازؾبال التخطيط اؼبرتبة الثالثة يف حٌن  وحازاؼبرتبة الثانية، 

لألنشطة الالصفية يف تدريسهم يف  راسة للكشف عن درجة فبارسة معلمي األحياءوتأيت هذ  الد
ومعرفة الصعوبات اليت تواجههم يف فبارستها بغية الوصول  ،مرحلة التعليم مابعد األساسي بسلطنة عمان

إىل ؾبموعة من التوصيات اليت ديكن أن تسهم بفاعلية يف االستفادة من األنشطة الطالبية الالصفية 
 بالشكل األمثل.
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 المراسات األجنيو : -3-2

ودبقارنة أهداف هذ  الدراسة مع الدراسات اؼبعروضة أعال  جيد الباحثان أن هذ  الدراسات تناولت 
 (، ودور اؼبدير يف إقباح،7،0ومقدار الرضا عن هذا الواقع كدراسة ؿبمد والقشربي ) ،سرب واقع األنشطة

(، ودور  يف تفعيل األنشطة من وجهة 7،،7) ة أبو عاشور وعليماتاألنشطة كما يرا  اؼبعلمون كدراس
 (، ومقدار تطبيق األنشطة كدراسة صبادنة والقضاة5،،7نظر اؼبعلمٌن كذلك كدراسة حجازي )

(، يف حٌن تتناول هذ  الدراسة اؼبقدار الذي يوظف فيه اؼبعلمون األنشطة الالصفية يف التدريس 2،،7)
ن الدراسة اغبالية تسعى لتحقيق يق. ومن هذ  الناحية ديكن القول إا يف التطبوالصعوبات اليت يواجهوهن

باألدوار اؼبختلفة، وبسرب  أو،  أهداف ملموسة تتعلق باؼبمارسة الفعلية وليس باالذباهات كبو األنشطة
 صعوبات التطبيق بغية التوصل إىل مقرتحات ملموسة تساعد على توسيع قاعدة التطبيق.

 سبق ديكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال التايل:" درجة فبارسة معلمي األحياء اوبناء على م
بعد األساسي  والصعوبات اليت تواجههم يف فبارستها يف مرحلة التعليم ما ،الالصفية يف التدريس لألنشطة

 يف سلطنة عمان".

 أهمو  المراس :  -4

 تنبع أمهية الدراسة من النقاط التالية:
هم يف ربسٌن تدريس مادة األحياء عرب الكشف عن نقاط الضعف اليت ديكن ديكن أن  تس -2-7

 أن تشوب فبارسة معلمي اؼبادة لألنشطة الالصفية.

ديكن أن تفيد القائمٌن على العملية الرتبوية يف العمل اإلشرايف الرتبوي لناحية األنشطة  -2-4
 الالصفية يف اكتساب اؼبفاهيم العلمية.

نشطة الالصفية يف ة خصوصا واؼبعلمٌن عموما بدور األن اهتمام معلمي اؼبادديكن أن تزيد م -2-3
 وبث روح  اعبماعة يف العملية الرتبوية. ،واػبربات ،واؼبهارات، إكساب الطلبة اؼبفاهيم العلمية

 .ديكن االستفادة من أداة الدراسة يف اؼبراكز البحثية الرتبوية -2-2

 أسىل  المراس : -5

 جابة عن األسئلة التالية:هدفت الدراسة لإل 
الصعوبات اليت تواجههم ما لألنشطة الالصفية يف التدريس و  درجة فبارسة معلمي األحياء ما -5-7

 بعد األساسي يف سلطنة عمان؟ يف فبارستها يف مرحلة التعليم ما
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لألنشطة الالصفية يف تدريسهم بسلطنة عمان  هل زبتلف درجة فبارسة معلمي األحياء -5-4
 الف اؼبتغًنات )النوع، سنوات اػبربة(؟باخت
درجة الصعوبات اليت تواجه معلمي األحياء يف فبارسة األنشطة الالصفية يف تدريسهم يف  ما -5-3

 بعد التعليم األساسي بسلطنة عمان باختالف اؼبتغًنات )النوع، سنوات اػبربة(؟ مرحلة ما
نشطة الالصفية يف تدريسهم بسلطنة لأل هل زبتلف درجة صعوبات فبارسة معلمي األحياء -5-2

 عمان باختالف اؼبتغًنات )النوع، سنوات اػبربة(؟
 حمود المراس :   -6

 مّت إجراء الدراسة ضمن اغبدود التالية:
 7،07-7،00: مّت تطبيق الدراسة يف العام األكادديي  الادو  الزةلالة  -6-7

 والظاهرة. ،ومشال الباطنة ،اخليةيف ثالث ؿبافظات بالسلطنة هي الد :الادو  ال كلالة  -6-4

 اقتصرت على دراسة األنشطة الالصفية يف مادة األحياء. الادو  ال  ض  ة : -6-3

 .يف اؼبناطق الثالث اؼبذكورة كعينة عرضية اومعلماهتمادة األحياء  معلمو الادو  الاص ا : -6-2

 الًعروفات اإلجرائو  للمصطلحات واملفاهوم: -7

 ،لألنشطة الالصفية بشكل عملي هي مستوى فبارسة معلمي مادة األحياء س : رم  ال  لر  -7-7
 وترصد على اؼبقياس اػبماسي اؼبتدرج.

يقوم به الطلبة بإشراف معلمي  فبا اعبانب العملي من مادة األحياءهي األالصي  ال مدة :  -7-4
َ  وروح اعبماعة  ،رباتواػب ،يكتسب الطلبة من خالؽبا اؼبهارات حبيث اؼبادة خارج الصف الدراسي فضاًل

 الرتفيه. عن

أو التقوديية اليت  ،أو األسرية ،أو اؼبادية ،أو اؼبهنية ،صبلة من احملددات اإلدارية ال ل بلت: -7-3
 .ق فبارسة األنشطة الالصفية ؼبادة األحياءتعوّ 

 صلي.هي العينة اليت هتيؤها الظروق وتكون من أفراد اجملتمع األاللة   ال مدةه:  -7-2
 املنهج واإلجراءات: -8

 أفراد المراس :  -8-1
  أفراد الدراسة معلمي ومعلمات األحياء من مدارس التعليم ما ت عينة مناختًن لإلجابة عن أسئلة الدراسة 
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 إىل لصعوبة الوصول ، بطريقة عرضية7،07-7،00بعد األساسي بسلطنة عمان يف العام األكادديي 
 ( اػبصائص الوصفية ؽبا.0، ويبٌن اعبدول رقم )أفراد اجملتمع األصلي

 (7ادوخ )ال
 لا زا  ألل ا  الدراس  حة  ال  ع وس  ات الخا ة

 ال  ع
 42 ذكر
 072 أنثى

 س  ات الخا ة
 055 اقل من طبس سنوات

 55 ىل عشر سنواتمن طبس سنوات إ
 55 أكثر من عشر سنوات

 األداة:  -8-2

مث إعداد استبانة تتكون من ثالثة  ،احثان دبراجعة األدبيات اؼبتعلقة باؼبوضوعإلعداد أداة الدراسة قام الب
 ،واؼبؤهل الدراسي ،أجزاء: اعبزء األول يتعلق باؼبعلومات األساسية للمستجيب، اشتملت على النوع

 أما الثاين فيتكون من درجة فبارسة األنشطة الالصفية يف تدريس األحياء، واشتمل هذا سنوات اػبربةو 
اؼبستجيبٌن فيه ربديد درجة التوظيف على مقياس طباسي  إىل( نشاطا الصفيًا طلب ،7) اعبزء على

اعبزء الثالث من صعوبات فبارسة  وتكون)مرتفعة جدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا، 
يبٌن اؼبستج فيها إىل( صعوبة طلب 02األنشطة الالصفية يف تدريس األحياء، وتكون من سبع عشرة )

 ربديد درجة الصعوبة على مقياس ليكرت اػبماسي.
 اخلصائص السوكوةرتو  لألداة: -9

للتأكد من صدق األداة مّت عرضها يف صورهتا األولية على ؾبموعةة مةن احملكمةٌن مةن  :الصمق -9-1
ق تةةدريس العلةةوم يف جامعةةة السةةلطان قةةابوس وكليةةات ائةةوطر  ،أعضةةاء هيئةةة التةةدريس اؼبتخصصةةٌن يف منةةاهج

 ،واؼبدرسةٌن األوائةل ،وبعض اعبامعات اػباصة، كما مّت عرضها على بعض مشةريف األحيةاء ،م التطبيقيةالعلو 
 ومقرتحاهتم. ،وعدلت االستبانة يف ضوء مالحظاهتم

بلغ معامل الثبات  إذللتأكد من ثبات األداة استخدم معامل الثبات ألفا كرونباخ،  :الٌيات -9-2
الالصفية يف تدريس األحياء  للجزء اؼبتعلق بدرجة فبارسة األنشطة(، فيما بلغ معامل الثبات 940،)
( وصبيع قيم هذ  اؼبعامالت 935،الالصفية فبلغ ) (، أما اعبزء اػباص بصعوبات فبارسة األنشطة937،)

 (،  Nunnally& Bernstein, 1994) ليه نيناليوبًننستٌنوفق ما يشًن إمقبولة ألغراض الدراسة 
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 (.،92،الفا كرونباخ ) مقبول غبساب الثبات أّن أدىن معامل من

 درجة فبارسة معلمي األحياء ماعلى " الذي ينص لإلملب   ة الةؤاخ األوخ :النًائج -9-3
 والصعوبات اليت تواجههم يف فبارستها؟ ،لألنشطة الالصفية يف  التدريس

اعبدول يعرض و تفعة، ومر  ،ومتوسطة ،إىل منخفضة تقسيمًا نظرياً  فبارسة األنشطة الالصفيةقسمت 
 ( هذ  التقسيمات وما يقابلها من درجات نظرية.7)

 (4ادوخ )ال
  الالت ال ا سيلت الاةلبة  ةة حةث  رم  ال  لرس  

  رم  ال  لرس  ال ا سط الاةلب 
 منخفضة 0-7955

 متوسطة 7955-5911
 مرتفعة 5912-5

(  الذي يبٌن  5واؼبوضحة يف جدول ) ،صفيةواالكبرافات اؼبعيارية لألنشطة الال ،اؼبتوسطات تبمث حس
 يف االستبانة. ضمنتالالصفية اليت  درجة اؼبمارسة الفعلية لألنشطة

 ( 3ادوخ )ال
 ال مدة  ل  تدراةه  للالصي  واالالا اللت ال لةلرا  لدرملت ة لرس  ةلأل   األحةلج  ال ا سيلت الاةلبة 

ال ا سط  األالصي  ال مدة  م
 الاةلب 

االالا اف 
 ال لةلري

 رم  
 ال  لرس 

 متوسطة 7،.0 5.53 مصادر التعّلم توظيف مركز 0
 متوسطة 0.01 5،.5 اغبلقات النقاشية 7
 متوسطة 0.00 7.45 أنشطة التوعية بالصحة اؼبدرسية 5
 متوسطة 43.، 7.35 اؼبسابقات العلمية 5
 متوسطة ،0.0 7.21 اغبائطية(الصحيفة اؼبدرسية )اؼبلصقات  5
 متوسطة 0.07 7.25 شاريع العلميةاؼب 1
 متوسطة 0.72 ،7.1 تصميم الربامج اغباسوبية 2
 متوسطة 1،.0 7.52 سعافات األوليةتدريبات اإل 3
 متوسطة 5،.0 7.51 اؼبطويات والنشرات الثقافية 4

 متوسطة 41. 7.53 اؼبعارض العلمية ،0
 متوسطة 42.، 7.50 الزيارات والرحالت العلمية 00
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 متوسطة 7،.0 7.54 الجتماعاتا 07
 متوسطة 5،.0 7.53 أنشطة ضباية البيئة 05
 منخفضة 45.، 7.57 الندوات العلمية 05
 منخفضة 41.، 5،.7 اػبدمة العامة واؼبعسكرات 05
 منخفضة 0.02 ،7.7 اؼبنتديات اؼبدرسية االلكرتونية 01
 منخفضة 42.، 7.05 نشطة الرياضيةاأل 02
 منخفضة 43.، ،7.0 رسيةذاعة اؼبداإل 03
 منخفضة 7،.0 0.45 تصميم اؼبواقع االلكرتونية 04
 منخفضة 40.، ،0.4 الرحالت الكشفية ،7

 متوسطة 15.، 7.54 اؼبتوسط الكلي
تراوحت متوسطات  إذبدرجة ضعيفة،  نشطة توظفاأل ّن صبيع( أ5)يتضح من خالل اعبدول و 

يالحظ أّن و ( لتوظيف مركز مصادر التعّلم، 5953و) ،ة( للرحالت الكشفي،094درجات التوظيف بٌن )
تراوحت متوسطات درجات توظيفها بٌن  إذ صفية كانت درجات توظيفها منخفضة.ستة أنشطة ال

كانت درجات توظيفها فاألنشطة الالصفية  سائرأما  ،للندوات العلمية (7957و) ،( للكشفية،094)
ويتضح من اعبدول أّن اؼبتوسط  ط الدورات العلمية،لنشا (5953( و)7953) متوسطة إذ تراوحت بٌن

 (. 7954بلغت ) إذجة توظيف األنشطة الالصفية جاءت متوسطة، ر صبايل لداإل
الذي ينص على: " هل زبتلف درجة توظيف معلمي األحياء لألنشطة  ولإلملب   ة الةؤاخ الثلال 

 باختالف اؼبتغًنات؟ ت اػبربة("الالصفية يف تدريسهم بسلطنة عمان من وجهة نظر ) النوع، سنوا
( نتائج )ت( 5ويوّضح اعبدول رقم ) ."ت" للعينات اؼبستقلة اختبار استخدمجابة عن هذا السؤال لإل

 )ذكر،للمقارنة بٌن متوسطات درجات توظيف معلمي لألنشطة الالصفية يف تدريسهم حسب النوع 
 .(أنثى

  (2ادوخ )ال
 لت  رملت ت ظةف ةلأل   االحةلج للالصي  ال مدة  ل  تدراةه  حة  ال  عالالئج اراالر"ت" لأل ءلرال  بةة ةا سي

 ةةا ى الدالل  قة   ت االالا اف ال لةلري ال ا سط الاةلب  اللد  ال  ع
 1،،.، 7.23 17.، 7.53 42  ك 
  57.، ،5.5 072 ألالثس

 حياء لألنشطة ف معلمي األ( أّن الفرق الظاهري بٌن متوسط درجات توظي5)ح من اعبدول ةةةةةةةةةةويتض   
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له أثر على درجات (، وبالتايل فاّن  متغًن النوع 5،.،حصائية عند مستوى الداللة )الالصفية له داللة إ
 ناث.لصاحل اإلحياء لألنشطة يف تدريسهم توظيف معلمي األ

ؼبعيارية رافات اواالكب ،اؼبتوسطات اغبسابية استخرجتولإلجابة عن السؤال فيما خيص سنوات اػبربة 
 (.5يف اعبدول رقم ) موضحنشطة، كما هو لدرجة توظيف األ

 ( 5ادوخ )ال
 ال ا سيلت الاةلبة  واالالا اللت ال لةلرا  الساالبلت ألل ا  اللة   حة  س  ات الخا ة

 االالا اف ال لةلري ال ا سط الاةلب  اللد  ةةا الت ال اغة  ال اغة 

س  ات 
 الخا ة

 954، 7957 055 أقل من طبس سنوات
 920، 7915 55 أكثر من طبس سنوات اىل عشر سنوات

 9،4، 7955 55 أكثر من عشر سنوات
 915، 7954 775 اجملموع

( وجود فروق ظاهرية بٌن اؼبتوسطات اغبسابية لدرجة فبارسة اؼبعلمٌن لألنشطة 5يتضح من اعبدول )
ربليل التباين  باستخدامق دالة إحصائيا، تعزى ؼبتغًن سنوات اػبربة، وللكشف عما إذا كانت هذ  الفرو 

 ( النتائج.1يعرض اعبدول رقم )و درجة فبارسة األنشطة ،  يفاألحادي ألثر متغًن سنوات اػبربة 
 (6ادوخ )ال

 الالئج الااألةل األحل ي لدرم  ة لرس  األالصي  تالل ل اغة  الخا ة 

 ة ل ر الاالاة
 رم  
 الا ا 

ةا  ع 
 ال  بللت

ةا سط ةا  ع 
  بللتال 

قة   
 )ف(

قة   الدالل  
 االح لئة 

 9،4، 7951 945، 0934 7 بةة ال ا   لت
   ،95، 33900 ،77  ارل ال ا   لت

    ،،4،9 777 الكأل 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسط درجات فبارسة اؼبعلمٌن 1)اعبدول يتضح من 

 لألنشطة ترجع إىل متغًن سنوات اػبربة.
"مادرجة الصعوبات اليت تواجه معلمي األحياء يف  الذي نص على:    ة الةؤاخ الثللثولإلملب

فبارسة األنشطة الالصفية يف تدريسهم يف مرحلة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان باختالف 
 اؼبتغًنات ) النوع، سنوات اػبربة(؟"

 يقابلها  ومرتفعة، وما ،ومتوسطة ،ةىل منخفضالالصفية تقسيماً نظرياً إ األنشطة قسمت فبارسةوقد 
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  (.7من درجات نظرية تتطابق مع ما مّت عرضه يف اعبدول )

كما هي  وبعد ربليل بيانات اعبزء اػباص بدرجات صعوبات فبارسة اؼبعلمٌن لألنشطة جاءت النتائج
 (.2موضحة يف اعبدول )

 (7ادوخ )ال
 مل بلت ت ظةف ةلأل   األحةلج  واالالا اللت ال لةلرا  لدرملت  ال ا سيلت الاةلبة  

 ال مدة  ل  تدراةه  ة تا  ت لزلةل. للالصي 

 ال ل ب  م
ال ا سط 
 الاةلب 

 االالا اف
 رم  
 ال ل ب 

 مرتفعة 925، 5955 الواجبات وكثرة اؼبناهج طول 05
 مرتفعة 931، 5953 ضيق الوقت لدى اؼبعلم 5

 مرتفعة 944، 5957 ارتفاع الكثافة الطالبية يف الفصل 05

 مرتفعة 933، 5973 قلة حوافز اؼبعلمٌن 5

 مرتفعة 945، 5975 عدم توفر اغبوافز اؼبشجعة لإلشراف على األنشطة الطالبية 02

 مرتفعة 0905 5902 عدم وجود متخصصٌن متفرغٌن لألنشطة اؼبدرسية ،0

 مرتفعة 941، 5940 القائمٌن على األنشطة ضباسةضعف  1

 مرتفعة 942، 5935 ولياء األمور ذبا  األنشطة اؼبدرسيةالفهم اػباطئ لدى أ 2

 مرتفعة 09،5 5937 قلة توافر اإلمكانات اؼبادية واػبامات 0

 مرتفعة ،097 5925 عدم ارتباط األنشطة بالتقوًن اؼبستمر للطالب 01

 مرتفعة 09،5 5925 قلة التنسيق بٌن القائمٌن على األنشطة 00

07 
مٌن على األنشطة من جهة وبقية ضعف التنسيق بٌن القائ
 مرتفعة 09،5 5914 اؼبعلمٌن من جهة أخرى

 مرتفعة 09،1 5913 عدم توافر األماكن اؼبناسبة ؼبمارسة االنشطة 7

 متوسطة ،،09 ،595 عدم التنوع اؼبناسب والكايف لألنشطة 05
 متوسطة ،،09 5955 قلة وعي الطالب بأهداف النشاط الالصفي 5
 متوسطة 941، 5955 ام بالتخطيط اعبيد لألنشطة الالصفيةضعف االهتم 3
 متوسطة 0905 7934 عزوف اؼبعلمٌن عن إثراء اؼبنهج باألنشطة اؼبدرسية 4

 متوسطة 955، 5973 اؼبتوسط الكلي
( أّن عدد الصعوبات اليت كان اؼبتوسط اغبسايب لدرجة صعوبتها مرتفعا بلغ 2ويتضح من اعبدول )

وكثرة الواجبات  ( لطول اؼبناهج5955) عوبة تراوحت متوسطاهتا  اغبسابية بٌن( ص05ثالث عشرة )
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فر األماكن اؼبناسبة، كما جاءت درجات أربع صعوبات دبتوسطات صعوبة متوسطة، ( لعدم تو 5913و)
( لعدم ،595و ) ،( لصعوبة عزوف اؼبعلمٌن عن إثراء اؼبنهج باألنشطة اؼبدرسية7934وتراوحت بٌن )

 والكايف لألنشطة والصعوبات األربع  هي: ،ناسبالتنوع اؼب
 عدم التنوع اؼبناسب، والكايف لألنشطة. -
 قلة وعي الطالب بأهداف النشاط الالصفي. -
 ضعف االهتمام بالتخطيط اعبيد ألنشطة الالصفية. -
 عزوف اؼبعلمٌن عن إثراء اؼبنهج باألنشطة اؼبدرسية. -

األحياء يف مدارس  إن معلمي(، أي 5.73بلغ ) يعتقدون اتكما يالحظ  أّن اؼبتوسط الكلي للصعوب
التعليم ما بعد األساسي  أّن درجة الصعوبة اليت تواجههم يف فبارسة األنشطة الالصفية متوسطة بناء على 

 اؼبتوسط النظري.
 ولإلجابة عن السؤال الرابع الذي نص على" هل زبتلف درجة صعوبات فبارسة معلمي األحياء

 الصفية يف تدريسهم بسلطنة عمان  باختالف اؼبتغًنات) النوع، سنوات اػبربة(؟لألنشطة ال
وسنوات اػبربة ويوضح  ،م اختبار "ت" للعينات اؼبستقلة لإلجابة عن اعبزء اؼبتعلق بالنوعاستخد

( نتائج اختبار "ت" للمقارنة بٌن متوسطات درجات صعوبات فبارسة معلمي علم األحياء 3اعبدول رقم )
 طة الالصفية.لألنش

 (8)ادوخ ال
 الالئج اراالر "ت" لأل ءلرال  بةة ةا سيلت  رملت مل بلت ة لرس  ةلأل    أل  األحةلج للالصي   

 ال مدة  ل  تدراةه  حة  ال  ه 
 ةةا ى الدالل  قة   ت االالا اف ال لةلري ال ا سط اللد  ال  ع
 955،53، 559055 42  ك 

،942، ،9555 
 955750، 597554 072 ألالثس

( أن الفرق الظاهري بٌن اؼبتوسطٌن اغبسابيٌن لدرجات صعوبة ت 3) اعبدولويتضح من خالل 
، (a ≥5.54) فبارسة معلمي األحياء لألنشطة الالصفية ليس له داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تدريسهم يف  فية يففبارسة معلمي األحياء لألنشطة الالص وبالتايل فإنَّ متغًن النوع ليس له أثر يف درجات
ما خيص سنوات اػبربة اسُتخرجت اؼبتوسطات التعليم ما بعد األساسي، ولإلجابة عن السؤال فيمرحلة 

 (.4موضح يف اعبدول التايل رقم )كما هو اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية  
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 (9الادوخ )
 ة  س  ات الخا ة.واالالا اللت ال لةلرا  الساالبلت ألل ا  اللة   ح  ال ا سيلت الاةلبة  

 اللد  ةةا الت ال اغة  ال اغة 
ال ا سط 
 االالا اف ال لةلري الاةلب 

 س  ات الخا ة

 955، 5975 055 أقل من طبس سنوات

 951، 5951 55 من طبس سنوات إىل عشر سنوات

 955، 5955 55 أكثر من عشر سنوات

 955، 5973 775 اؼبتوسط

ظاهرية يف اؼبتوسطات اغبسابية لدرجة صعوبة فبارسة اؼبعلمٌن ( وجود فروق 4ويتضح من اعبدول )
ت لألنشطة الالصفية يف تدريسهم لعلم األحياء تُعزى إىل متغًن سنوات خربهتم، وللكشف عما إذا كان

م ربليل التباين األحادي ألثر متغًن سنوات اػبربة يف درجة صعوبة هذ  الفروق دالة إحصائياً، استخد
 ،نتائج التحليليعرض ( ،0) اعبدول التايل رقمو الالصفية، فبارسة األنشطة 

 (71ادوخ )ال
 الالئج الااألةل األحل ي لدرم  مل ب  ة لرس  األالصي  تالل ل اغة  الخا ة 

  رم  الا ا  ة ل ر الاالاة
ةا  ع 
 ال  بللت

ةا سط ةا  ع 
 ال  بللت

قة   
 )ف(

 قة   الدالل  اإلح لئة 

 905، 79،7 ،95، ،93، 7 بةة ال ا   لت
   904، 55924 770  ارل ال ا   لت

    ،5591 775 الكأل 
( يعزى œ= 9،5،داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( عدم وجود فرق ذي،0الحظ من اعبدول )ي

 .ؼبتغًن سنوات اػبربة
 :ةناقش  النًائج -11

ؼبتضمن الكشف تظهر نتائج السؤال اةناقش  النًائج  ذات العالق  بالسؤال األول: -11-1
أّن صبيع التدريس، ، والصعوبات اليت تواجههم يف الالصفية لألنشطة عن درجة فبارسة معلمي األحياء

بدرجة مرتفعة، وردبا  ، ومل نلحظ فبارستهومتوسطة ،بدرجة ضعيفة مورستستبانة األنشطة اؼبتضمنة يف اال
دم وضعه ضمن أولويات الربنامج ع إىل أو ،يعزى ذلك اىل ضعف اإلشراف الرتبوي على هذا اعبانب

 وقد يعود إىل عدم ارتباط  ،عي الطلبة بأهداف النشاط الالصفيو  ،أو قلة ،اؼبدرسي، أو ضعف اغبافز
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 .يشعرون بأمهية القيام هبا الذين النشطة بالتقوًن اؼبستمر للطلبة األ
سة  تبعا ؼبتغًن اؼبتضمن  درجة اؼبمار  ةناقش  النًائج ذات العالق  بالسؤال الٌاني: -11-2

 ،اؼبعلمٌن(ن يف فبارسة األنشطة على الذكور )تبٌن  أّن اإلناث )اؼبعلمات( تفوق إذوسنوات اػبربة،  ،النوع
 االهتمام الذي ال يلقى هبذا اعبانب  واهتماماً  ، بطبيعة اإلناث اليت ذبعلهن أكثر تقيداً هذا ردبا يفسر 

ويدفعها للتقيد رأة العربية عموما الذي تتميز به، ؼبب النفسي ايعزى للجانمن القائمٌن عليه، أو قد  الكايف
 .أو العمل ،أو البيئة احمليطة ،بتفاصيل اغبياة األسرية

اؼبتضمن درجة الصعوبة اليت يواجهها  ةناقش  النًائج ذات العالق  بالسؤال الٌالث: -11-3
جاءت جّلها مرتفعة بواقع  جة الصعوبةإذ تبٌن أن در أثناء فبارسة األنشطة الالصفية، يف اؼبادة  معلمو

ول دون اليت ربوااللتزامات،  ،وكثرة الواجبات ،(، وردبا يعزى إىل ضخامة اؼبنهاج02( من أصل )05)
 ،وعدم القيام بالتخطيط اؼبناسب دبا يراعي األمهية العلمية ،القيام بأنشطة خارج جدران اؼبدرسة

اػباصة وازنات اؼب وقد تعود الصعوبات غيابالرتبوية، ، و لميةالعالناحيتٌن واالجتماعية ؽبذا اعبانب من 
 .واؼبعلمٌن على القيام باالنشطة ،ربفز الطلبةاليت نشطة باأل

فبارسة  اؼبتضمن اختالف درجة صعوبة :ةناقش  النًائج ذات العالق  بالسؤال الرابع -11-4
سنوات اػبربة يف لوال  ،ال أثر ؼبتغًني النوعتبٌن أنه  إذوسنوات اػبربة،  ،األنشطة الالصفية باختالف النوع

 نفسها، وإلمكانيتها، ظروف العمللمنطقيا ألّن اؼبعلمٌن واؼبعلمات خيضعون  يعدوهذا ردبا  ،درجة الصعوبة
مع عدم قناعة لكن الصعوبات اؼبادية طفيف للمعلمات بدرجة اؼبمارسة  وإن ظهر هناك تفوق ا،وشروطه
 .لطلبة جبدواها تصّعب من إمكانية توظيفها بشكل جيدوأبنائهم ا ،مورأولياء األ

 وبناء على ةا سيق ووصي الياحٌان بالًوصوات اآلتو : -11

إيالء األنشطة الالصفية اؼبزيد من االهتمام من خالل إجياد نوع من التوازن بٌن األنشطة  -77-7
 .والالصفية ،الصفية

ؼبختلفة من األنشطة الالصفية يف مادة علم تدريب اؼبعلمٌن على كيفية توظيف اعبوانب ا -77-4
 .األحياء

 األنشطة الالصفية جزءاً من األعباء التدريسية للمعلم مقابل زبفيض نصابه يف األنشطة  عدّ  -77-3
 .الصفية هبدف زيادة ربفيز اؼبعلمٌن على االهتمام بشكل أكرب يف األنشطة الالصفية

 .زبصيص موازنات لألنشطة الصفية -77-2
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، والنهائي، ومنح اؼبرحلي ٌنعطاء الطلبة درجة  على فبارستهم لألنشطة الالصفية يف التقوديإ -77-5
 .ؼبعلمٌن ترقية على درجة توظيفهم ؽباا
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