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الالصفية والعوامل ألنشطة مدى استخدام معلمي الصفوف الثالثة األولى ل
 تنفيذها المؤثرة في

 
 *د. خالد العمري

 ملخصال
 

تهددددل الدةاادددل الإال دددل  لدددد الستدددم مدددي اددددف اادددة داو اعلمدددة ال ددد  ل ال   دددل ا  لدددد ل  تددد ل 
مددد الحا ددئ ةا مددل ا  سددل   ااددةحا لق   ل دد  ألمددر رف  ددة ته  ددلتاق  لةإك دد  تلدد  ال ا ددل ال صدد  ل  الع ا دد  ا

اعلمدددلوق  تها لددد  الدةاادددل اة  دددر ال ددده   ال حدددرف  861اعلمدددام   18اعلمدددام  اعلمدددل  049م هدددل الدةاادددل 
 لدددد .  ةدددد أتهدددرج  ةدددا   الدةاادددل أو اعلمدددة ال ددد  ل ال   دددل ا ل المرتدددل العلمدددة   دددراد م هدددل الدةااددد

 سة دا و ا  ت ل  مسة ف ج د  لم   دل  لدد اسدة ف اادة داو ارت دل. لدلل  لدم  عدو المعلمد و أ ل  دل 
خدر. لدلل  آل ي ا ال اي ا االج ا  ت ل العلم ل أ  ال كا  دل أ  االجةمام دل أ  الر اةد ل ملدد  سدا   ا

ادل.للل  أتهدرج الدةاادل أو لم  سهر تأ  ر لمة  راج جه  المعلم  ارتله  خحرته  ة جم ل ا االج الدةا
تهدداا العد ددد اددي المع كدداج الةددة تإددد اددي ته  ددل ا  تدد ل  الةددة تددرتحو  ال الددي  المعلددم  ا داةف المدةادد ل.  
 أةةددرا الحا ددئ ةددر ةف  مددداد   ددا   خاصددل اددي ةحددل  تاةف الةر  ددل  الةعلدد م  ت ت عهددا ملددد اعلمددة ال دد  ل 

 هددا  ا  ددر العااددل آلل دداج الك دداو   تدد ل ال اجددي تسل ددم ال لحددل ال   ددل ا  لددد  اعلماتهددا   ةددو   هددا  دد   ا
ته  دلتا.   أو  إدددد ةددمي ال ددد ل الدةاادة للمعلمدد ي  المعلمدداج   دد، خاصدل  ا  تدد لق  ةددد  ةسددهد 
لهم اةا عل ته  دلتا لددف ال لحدل ل ا داج تإك د  أتددا ها الةر   دلق  الستدم مدي الكددةاج السااهدل لددف ال لحدل 

   ام. ت   رتا    ا
     
  

 
 
 

 .* كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن
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يبي  لليايا اليمعلم  إذم الطلبية، يتعلييف  أساسيياحموراً  األوىليف الصفوف الثالثة  األنشطةعد ت  
مي. ذي حيم الييال هيو ذليا المعليم الفع ييالمعلينظيراً ألن و  امللي..ن ومممعية وبعييدع ليبطريقة هادفية 

الطلبييييية مييييين ريييييالل ارتبيييييا  المعلييييييم  اجيييييا   إالهيييييذا لييييين يم قييييي   لمالمييييييذ.ف نليييييد  امعييييي  
الرتبويية الي   األنشيطة وهيذا ميا تىيعى إلييه احلاجيا .هيذ   إشيبا ومد  قدرته للى  ،امودوافع

  (.0222)الشبلي، دلم قدرا  الطلبة وتعزز تعلمامت
هلييذا  واحييد   للييى تعرييي  مفيي   مل ياليي ىييميا ميين الم الالصييفية العديييد لألنشييطةوقييد رايير 

فقييد تيييأل باألنشييطة املصيياحبة، واألنشييطة املدرسييية، واألنشييطة اةارجييية، واألنشييطة  ،املفاييو 
 وامليمعلمومايا  يقيو   يا املعليم  ألميال " أهناب (191،ص0222)اةليفة، فاالر   وقد الطالبية.

املمعية والمشيوي  لليى العمليية  إضيفا ،  يدف اجارار  أو املدرسةيف معاً، دار. الغرفة الدراسية 
 البييييوهيفاييييا )وكييييذلا لر   "المعليمييييية، وتيىييييري نقيييي. اةييييتا   المعليمييييية وت ميماييييا لييييد  املييييمعلم 

البييدا الييذي يبذلييه املييمعلم يف سييبي.  " ذلييا اداييد العقلييي و بأهنييا (12، ص0221،وحمفييو 
الطلبيية  أدا ايير يف ممارسيية تظ" بأهنييا (02-19،ص1990شيي اتة، )ولرفاييا " هييدف مييا إجنيياز

 جمياال  ممعيددع تشيبا حاجيا م شيم.،وتللى املىمو  العقليي واحلركيي وال فىيي واالجمميالي 
". 

تشييييرتك يف بعيييي  اةصييييا     أهنيييياالحيييي  ي   ألييييال املييييذكورع  ومبالحظيييية المىييييميا  امل ملفيييية
املييييمعلم واهمماماتييييه ولييييد  الرتكيييييز للييييى احلفيييي  واالسييييرتجا  للمييييادع  للييييى حاجييييا كييييالرتكيز 

الرتبوية امل شودع من المعلييم مين ريالل  األهدافتركز للى حتقي   أهنالدراسية. كذلا يالح  ا
للمييمعلم وتىييعى لييه م قييي  مفاييو  ال مييو املم اميي. ب أيضييا مممييا  ييالمعيياون بييع املعلييم واملييمعلم، ك

و  اليي  يقيي املاييا لمبييار أن األنشييطة الالصييفية هييي  يييا وبالمييامي ن يين ا .أساسيييةبوصييفاا ياييية 
ريتا   اسيم مال يي  تعمي. لليى دار. حدود املدرسة أو رارجايا  املعلم بم لي  طلبمه  ا

معرفييييية أهييييداف  وتىييييعى لم قييييي أو للييييى ب ا اييييا باملييييادع المعليمييييية وماييييارا  أساسييييية تييييرتب  
  يقو  املعلم بموجيااا وت ظيماا وتيىريها.و  أو وجدانية لد  الطلبةماارية أو 

الييي  تىيييعى لم دييييد قيييدرا  فم ايييا الوريفييية الرتبويييية  ا   خمملفيييةة الالصيييفية وريييطنشيييأللو  
معزييييز ثقييية ب تممثييي. نفىييييةه ييياك وريفييية  أنالطلبييية وت ميمايييا وتوجياايييا بالشييي . الىيييليم، كميييا 

 هنييياألالصيييفية وريفييية حتصييييلية لا لألنشيييطة كيييذلاوتعوييييد  حتمييي. املىييي ولية.   ،ب فىيييهالطالييي  
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الطلبية وتوريفايا   ياعاملادع المعليمية رالل رب  تطوير مىمو  حتصي. الطلبة من  للى تىالد
  .(0222)وزارع الرتبية والمعليم،المطبيقي إطارهايف 

 الثقافيييية األنشيييطةالعلميييية و  األنشيييطةالالصيييفية فايييي ممعيييددع فا ييياك  األنشيييطةال  جميييا أميييا
ممعيددع  األنشيطةالرياضيية. وإن ممطلبيا  ت فييذ هيذ   واألنشطة، االجممالية واألنشطة، والف ية

فر امليييواد بيييدل افر اةيييدما  واملرافييي ، وتيييو افر املوازنييية ال افيييية، وتيييو اأيضييياً فم ايييا املاديييية مثييي. تيييو 
يف ختطييي  هيييذا ال يييو  مييين ودرايميييه املىييمال ة. كيييذلا ه ييياك ممطلبييا  ف يييية تمعلييي   ييتع املعليييم 

 األنشييطة لم فيييذ هييذا ال ييو  ميين إداريييةه يياك ممطلبييا   أن. كمييا وت ظيمييه وت فيييذ  هلييا األنشييطة
يف دلييم  إسييااماا، ومييد  األنشييطة املدرسيية يف تطبييي  هييذا ال ييو  ميين إدارعق اليية مييد   وأمهاييا

)البيييوهي  الالصييفية اليي  حيماجوهنييا األنشييطة ت فييييذوتييوفري ممطلبييا   املعلمييع وتىيياي. مامييمام
 .(0221وحمفو ،

  أنيعمييت  ميه املعاصيرن امل ايا  الرتبيوي مبفاو صيفية في الال الصيفية و األنشيطةويف العالقية بيع 
يف  أساسييالالصيفية هليا دور  األنشطة أن إىلبع ال ولع من ال شا ، كما يشري  ه اك ت امالً 

وليييد  تركايييا للعشيييوا ية  ،الصيييفية مييين ريييالل ختطيطايييا وت فييييذها بصيييورع دقيقييية األنشيييطةدليييم 
ييأوالصييدفة، و  داث الم اميي. إحيي الصييفية بغييية األنشييطةاليي  تعاداييا  ا لو ضيييف ضييو  املو دد ن حت 

واملييييادع   ييييياع الطلبييييةصييييفية الال األنشييييطة ا لو موضيييي ربيييي  بييييع ال ييييولع ميييين ال شييييا  وكييييذلا
       .(0220)مرلي،المعليمية

وجيييد  يف  ألهنيييااحلديثييية يف ا يييال الرتبيييوي،  األف يييارمييين  الالصيييفية األنشيييطةف يييرع التعيييد  
ضييييرورع اشييييرتاك الطلبيييية  إبييييراز ميييين رييييالل  ييييايثأ و سييييبارطةايف   املييييدارق القدنيييية، وقييييد رايييير 

أيضيا  كميا يالحي  ،جي. اليمعلم والمعلييمأوبالعم. اليذا  مين  والرحال  والممثيليا  بامل اررا 
 .(1999)لبد املوجود وآررون، ورسو وتيلر لد  أفالطونقدنا راور ال شا  

الثياا يف العقيدين إىل الوجيود ميا رايور احلركية الرتبويية المقدميية  ال شيا  برزأما حديثاً فقد  
، 1191كانأل البدايية يف املدرسية الي  أسىياا جيون دييوي ليا  إذ  ، املاضي القرن والثال  من

  واليي  تقييود إىل حييدوث مييرور املييمعلم بيياةتع ليين طرييي  ممارسيية ال شيياأمهييية واليي  ركييز  للييى 
   .(0221مرا ي و القالود واملومين،ااملمارسة والعم.)الى ةطريقب المعليم

تركيز لليى مييول امليمعلم  أنشيطة مهيا  ر يىييمع حيديثا وفي  صيورتع املدرسيي ويظار ال شا  
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لليييى ميييي. امليييمعلم  األوىلتركيييز الصيييورع  إذتركيييز لليييى املواقييي  االجمماليييية.  وأنشيييطةوحاجاتيييه، 
وحاجاتيه بصييورع تلقا ييية وليييي لليى ميييول املعلييم، وبييذلا ي يون ال شييا  لملييية دارلييية راصيية 

ة الصييييورع الثانييييية لل شييييا  فرتكييييز للييييى دور املدرسيييي أمييييااجاتييييه. بيييياملمعلم تم قيييي  ميييين رالهلييييا ح
ما تمضيم ه من رالل ية ال شا  يب  للى مواق  اجممال ، لذا ف نبالمبارها م سىة اجممالية

 أن أسيييياق، للييييى وميولييييه املييييمعلم فقيييي  للييييى حاجييييا  وليييييي ومواقيييي  خمملفيييية ميييين مشيييي ال 
 تطيييييوير مدركاتيييييه حيييييول ميييييا حييييييي  بيييييه اةيييييتا  االجمماليييييية الييييي  ييييييزود  يييييا امليييييمعلم تىيييييام يف

 (.0220)جام.،
امل اييا  واملييادع  إلثييرا وسيييلة  د  تعيي األنشييطة نامل اييا  أل و األنشييطةبييع عالقيية ال قييد رايير و 

ال شييا  ميين  وأصييب ممميييزاً يف خممليي  امل يياهث احلديثيية.  األنشييطة موقعيياً احملييأل  وقييد  الدراسييية.
امل ياهث مل تعيد تركيز لليى اداني  املعيريف فقي   في نليذا  م ايا. ال خيلو م اا احملاور الر يىة ال  

 إلييدادن لملييية إللييى خممليي  جوانيي  حييياع املييمعلم، و تركييز  أصييب أل وإمنيياكمييا كانييأل سييابقا، 
؛ 1990فقيييييييي   ييييييييدود الرتكيييييييييز للييييييييى ادانيييييييي  املعييييييييريف لييييييييه )شيييييييي اته، ال ت ماييييييييي، املييييييييمعلم
 (.0220يري ،

يف ضيو  تبياين الفلىيفا   األنشيطة ياياة الي  قاميأل للالفلىيفي ياألسي ألقيد تباي يكذلا ف
هييي  الفلىييفا هييم هييذ  أ، و الييمعلم واملييمعلمطبيعيية لملييية  إىلال ظيير نفىيياا ميين حييي   الرتبوييية

 لألنشيطة امياً مدوراً  ألطيأليف لملية المعليم. إذ دور املمعلم  أمهية أبرز الفلىفة المقدمية ال  
 أن أسيييياقالفلىييييفة للييييى    هيييذ رايييير ذ إ ،وتوريفاييييا املعرفييية الكمىييييا  أداعبوصييييفاا الرتبويييية 

م الطلبية ولييي ال ميا  مصيادر تي ثر وتشيارك يف لمليية تعلي مصدر من ليدعإال هو  ال ما  ما
 .(0220، )مرلي واحليلة هو املصدر الوحيد لذلا

لييد   هباهلييدف امل ييوي حتقيقيي ضييرورع ارتبييا  ال شييا  املعاصيير الرتبييوي األد  ي كييد ذلاكيي  
 بأهيدافارتيب   إذاحمققياً للمعلييم إال  ال ي يونرمبيا ال شيا   يد ذاتيه  أن إىلوهيذا يشيري  امليمعلم،

، ؛ يريييييي 0224، حييييير ) للييييييه وتوجيايييييه مييييين قبييييي. املعليييييم اإلشيييييرافواضييييي ة وحميييييددع، و  
. لييذا اقييرتن لل شييا  لييدع معييايري مثيي. مال ميية ال شييا  للموضييو  الييذي خيطيي  املعلييم (0220
ملىيمو   اً ن ي يون ال شيا  مال ميأالمعلييم، و ديية لبيةية م انيا  املاإللال شيا   ة، وم اسيبلمدريىه
 .(1990، )ش اته ضرورع ت و  األنشطة نفىاا والبعد لن ال مطية فضاًل لن، المالميذ
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 أردامي رر " العمليية الرتبويية يف جممميا  أوصيىيف امل اا  املعاصر فقد  األنشطةونظراً ألمهية 
 لألنشيطةدليي.  إصدار أوصى بضرورعكما ،  نشطةالرتكيز للى األ بأمهية( 1912لا  )ممطور" 

المطييوير الرتبييوي" . وتبييا ذلييا ميي رر "للمعلمييع واملشييرفع وي ييون مرجعيياً  أمهيماييااملدرسييية يييتز 
  يياع الطلبية اطايارتبوركيز لليى ضيرورع ا األمهيية،مين  قيدراً  األنشيطة ألطى، والذي 1919لا  

 ميييين حميييياور تييييدريي الطلبيييية أساسييييياً  وراً ن ي ييييون ال شييييا  حمييييأ، و لييييديام  ذا  معيييين ت ييييون أو 
 .(1919، )سويلم

طلبييية هيييذ   نأل األوىل،الصيييفوف الثالثييية  يف بيييالمعليم وثيقييياً  اً ارتباطييي رتبوييييةال األنشيييطةتيييرتب  
مييين المعلييييم ال ظيييري. ومميييا  يييدر  أكثييير والعمييي. األنشيييطةالمعلييييم املبيييين لليييى  إىلاملرحلييية نيليييون 

 مييا لمفاليي. الطلبيةاحمليرك والييدافا الير يي  د  هييذ  الصيفوف تعيي األنشيطة يف أن أيضييا إلييه اإلشيارع
يييمم ميين رييالل  األوىللييد  طلبيية الصييفوف الثالثيية  األثيير االبيياي ياملعلييم، وإن حتقييي  الييمعلم ذ

املم وليييية  األنشييييطةبوجيييود  إال ال يم قيييي م نفىييياا، وهييييذا ر الطلبيييية باملمعييية يف لملييييية الييييمعلشيييعو 
 .(0222، يموزارع الرتبية والمعل) ةاللالفو 

، ، وهيييذا اليييدور يقيييا ت ظيميييهيف حيييياع الطلبييية لألنشيييطة مامييياً  ه ييياك دوراً  أنيمضيي  مميييا تقيييد  
تشييي يا الطلبييية لليييى املشييياركة  فييي ن، وارمييييار امل اسييي  م يييه لليييى ليييات  املعليييم. كيييذلا وإدارتيييه

 مييييد نمعييييرف إىل  ميييين لميييي. املعلييييم، ويف هييييذا الب يييي   اجييييز ً  د  ، يعيييياألنشييييطةاالبابييييية  ييييذ  
صييفية والعوا يي  اليي  حتييد ميين ممارسييمام الال لألنشييطة األوىلمعلمييي الصييفوف الثالثيية  دا اسييم 
 .األنشطةهلذ  

 
 وأسئلتهمشكلة البحث  - 0
 اهي.  األوىلبعي  معلميي الصيفوف الثالثية  حماولية با مشي لة الدراسية احلاليية مين ريالل ت

للمعلييم للعيي   المدريىييي و ث خمملفيية تعييود للمييادع الدراسييية وللمدرسيية وللطاليي    يي األنشييطة
لباحي  الي  يقيو   يا االدا مية  شيبه وقد لوح  ذلا من ريالل الزييارا  ،نفىه وإلدارع املدرسة

   م ممابعة طلبة المطبي  امليداا  ذ  املدارق. األوىلملدراق الصفوف الثالثة 
ت اوليأل  الرتبوية الي  األدبيا من رالل ما كشفأل ل ه بع  أيضاً وتظار مش لة الدراسة 

ال شيييييا   نأ (0220، و)مرليييييي واحليلييييية (1994، بيييييرز )شييييي اتهأ، فقيييييد األنشيييييطة موضيييييو 
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 ،األنشيطةيف الرتكييز لليى تفعيي.  اً ن ه ياك قصيور أ، و دون ختطيي يمم  بأش اله امل ملفة املدرسي
ن أو قييد  للطلبيية. ت   اليي  الدراسييية وبييع األنشييطة ادو املييأهييداف  بييع انىيي ا  ه يياك لييد  كييذلا

مشيييي لة الدراسيييية  فيييي ن مييييا تقييييد يف ضييييو   ، نشييييطة ذا  طييييابا مم ييييرر ويييييري مم ييييو معظييييم األ
   اآلتية باألسةلةتمل   
ن اشيييم  مييينشيييطة الالصيييفية  و ألمعلميييي الصيييفوف الثالثييية األوىل ل اسيييم دا ميييا ميييد   - 8

 الفرلية اآلتية  األسةلةهذا الى ال 
الثقافييية  الالصييفية طةألنشييلمعلمييي الصييفوف الثالثيية األوىل  اسييم دا مييا مييد    - 8 – 8

 والعلمية  
الالصييييييفية ألنشييييييطة لمعلمييييييي الصييييييفوف الثالثيييييية األوىل  اسييييييم دا مييييييا مييييييد    - 0 – 8

  االجممالية
الرياضيية الالصيفية ألنشيطة لمعلميي الصيفوف الثالثية األوىل  اسم دا ما مد    - 3 – 8

  
صييفية الطة الألنشييلمعلمييي الصييفوف الثالثيية األوىل  اسييم دا هيي. ختمليي  درجيية  - 4 – 8

  . العلمي ام، وم هل مورت املعلمع،  بارمالف ممغريا  ج ي
نشييييطة األ للعواميييي. امليييي ثرع يف ت فيييييذ األوىلتقييييدير معلمييييي الصييييفوف الثالثيييية  درجييييةمييييا  - 0

  .أنفىامصفية من وجاة نظر املعلمع الال
 األنشيطة عيقيا  ت فييذمل األوىله. ختمل  درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثية  - 8 – 0

  العلمي للمعلمع و امل ه. ،اةتعو صفية بارمالف ممغريا  اد ي، الال
 وقد انبث  لن األسةلة الىابقة الفرضيا  الصفرية اآلتية 

معلمييييي  بيييع α≤2022 ل يييد مىيييمو  الداللييية إحصيييا يةداللييية  لييييي ه ييياك فييير  ذو - 8
 جييي ي ا ممغيييري  ىلإعيييز  يف ميييد  اسيييم دامام لألنشيييطة الالصيييفية ي األوىلالصيييفوف الثالثييية 

 .العلمي ه، وم هلتهورت  ،املعلم 
بيييع  معلميييي α≤2022داللييية إحصيييا ية ل يييد مىيييمو  الداللييية   لييييي ه ييياك فييير  ذو - 0

 ا ممغييري  ىلإالصييفوف الثالثيية األوىل يف تقييديرهم ملعيقييا  اسييم دا  األنشييطة الالصييفية يعييز  
 .العلمي ه، وم هلته، ورت املعلم ج ي
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  أهمية البحث - 3

يف  محميياور المعليييميين  ميياً ام نثيي. حمييوراً  الب يي  احلييامي ميين رييالل ت اولييه موضييولاً  أمهييية تييأ 
ذ  الصيفوف، مليا هليميدريي الامة يف لملية محتم. م انة  ن األنشطةاألوىل، ألالصفوف الثالثة 

عيية ، وألهنيا رثي. اسيم ابة طبيورصا صيام املمعلميع الغة يف رب  المعلييم  اجيا هلا من أمهية ب
نىيي ا  بييع املييادع حييداث االإل أداعبوصييفاا األنشييطة  للفلىييفة الرتبوييية المقدمييية اليي  تركييز للييى

 حاجا  الطلبة ال فىية ورصا صام ال ما ية.المعليمية و 
 األنشيييطة اسيييم دا ل تقدنيييه معلوميييا  لييين واقيييا هيييذا الب ييي  مييين ريييال أمهييييةكميييا تظاييير 

هيذ  الصيفوف مين  الي  ر يا معلميي العوا ي ن ، وكيذلا لياألوىليف الصيفوف الثالثية  الالصفية
 ىيييام يف مىيييالدعي  قيييد نميييا ث مييين هيييذ  الدراسييية  هقدميييتميييا  فييي نمييين   . و األنشيييطة ت فييييذ هيييذ 

يف احلصيول لليى تصيور واضي   األوىليف الصيفوف الثالثية  األنشيطةالباحثع واملاممع مبوضو  
القيرار معلوميا  لصيانعي  الدراسيةنميا ث  قد ت يموقا أنكذلا و . األنشطةلن واقا ممارسة هذ  

م يي ام ميين اختيياذ مل ،ممارسييماا قييا و ومع الرتبوييية األنشييطةاملعلمييع ب اهممييا حييول واقييا  يالرتبييو 
 تطويرها.حول سب.  يةفاسمشراقرارا  ذا  رؤ  

هذا الب   للى ادان  المطبيقي مين ريالل ارتبيا  موضيوله ونما  يه  اني   أمهيةوتظار 
يف الصيييفوف  اسييم دا  األنشييطة حيييول وأف ييار م يف تطييوير معمقداتييه لملييي ياييم املعلييم ويىيييا

الي  تي ثر  واملشي ال  األنشطةذ  هلاملعلم  سم دا اقا امن رالل ال ش  لن و  األوىلالثالثة 
يف جمييال للب يي  ثع آرييرين الطرييي  أمييا  بيياحاحلييامي الب يي   أن يفييم  موقييا. وميين املا فيييذهيف ت

 .جوان  خمملفة ناألوىل مثة ولالقماا بالصفوف الثال األنشطة
 
 أهداف البحث - 4

 حتقي  األهداف اآلتية  ىلإيىعى الب   احلامي  ف ن وأسةلمااالدراسة  أمهيةيف ضو  
، يف الالصييفية لألنشييطة األوىلحتديييد مييد  اسييم دا  معلمييي الصييفوف الثالثيية  - 8 – 4

 .ا اال  الثقافية والعلمية واالجممالية والرياضية
للييى مييد   العلمييي( ه، وم هلييتييهرت و ، املعلييم )جيي يثيير بعيي  املمغريا حتديييد أ - 0 – 4
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 الالصفية. لألنشطة األوىلاسم دا  معلمي الصفوف الثالثة 
 الالصفية من وجاة نظر املعلمع. األنشطةتبيان العوام. امل ثرع يف ت فيذ  - 3 – 4
للييى  العلمييي(  هوم هليي ،تييه، ورت املعلييم  )جيي يثيير بعيي  املمغريا أ ىلإالمعييرف  - 4 – 4

 األوىل ملعيقا  ت فيذ األنشطة الالصفية.درجة تقدير معلمي الصفوف الثالثة 
 
 مصطلحات البحث - 5

 لغايا  إجرا  الب   احلامي فقد الممد الباح  المعريفا  المالية  
 الالصفية ةاألنشط -1 – 2
أو  االجمميييالي وأ فىيييي ال وأاحلركيييي  وأالطلبييية لليييى املىيييمو  العقليييي  يقيييو  بيييه أدا كييي.  

وتيىيري  لغاييا  حيدوث تعليم أفضي.، وييمم بموجييه وت ظييم املدرسة أو رارجاا، .، دار يعاا
 .من املعلم

 الصفوف الثالثة األولى ومعلم - 0 – 5
 .األساسيالثال   أوالثاا  أو األولك. معلم يقو  بمدريي الصفوف 

 استخدام األنشطة - 3 – 5
لم دييد درجية  المميد المصي ي  اآل  إذ،حنو األنشيطة املدرسييةلطلبة ع لاملعلم توجيه معدل

تشييييري إىل مىييييمو   1099-1احلىييييابية اليييي  تقييييا بييييع ا وسييييطم يييييا امل  األنشييييطةاسييييم دا  
مموسييييي ، ومييييين     اسييييم دا تشيييييري إىل مىيييييمو   0099-0ألنشيييييطة، وميييين لضيييييعي   اسييييم دا 

 .مرتفا اسم دا مىمو   تشري إىل2-4ومن جيد، اسم دا تشري إىل مىمو   2-2099
 
 د الدراسةو حد - 6

  اآلتيةالب   احلامي يق  ل د احلدود  ف ن نظراً لعدع لوام.
مب مميييا  هالمعمييييم لليييي امل يييويتعميييم نميييا ث الدراسييية احلاليييية مبيييد  مماثلييية ا مميييا  - 8 – 6

 الدراسة احلامي.
 .ةاالسمبان، و املالحظة أدا تقمصر الدراسة احلالية للى  - 0 – 6
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 ي واةييييييتع وامل هييييي. العلمييييييي ملعلمييييييياديييييي  ا الدراسيييييية احلالييييييية ممغيييييري ت اوليييييأل   - 3 – 6
الفصييي.  0221/0229ربيييد الثانيييية للعيييا  الدراسييييإتربيييية مديريييية الصيييفوف الثالثييية األوىل يف 

 األول.
 
 السابقة الدراسات - 7

امي واليي  ذا  العالقيية مبوضييو  الب يي  احليي واألج بيييةالعربييية  اطلييا الباحيي  للييى الدراسييا 
املرحلية  يفشيا  املدرسيي ( حيول تقيوا ال 1911)الغاميدي ففي دراسة العثور للياا ر ن من 

قيييد اسيييم د  ف واملعلميييع والطلبييية. ينر يداملييياملشيييرفع و مييين وجاييية نظييير  املموسيييطة مب طقييية الرييييا 
بيييية يال أن إىللي ييية الدراسييية،  وقيييد توصييي.  أفيييرادوجايييأل دمييييا  الييي  ،االسيييمبانة أداعالباحييي  

ن ممارسييية األنشيييطة بشييي . ليييا  أو  الم اييييزا  اةاصييية بال شيييا  املدرسيييي.قلييية  ق تعيييااامليييدار 
اليييي   األنشييييطةالطلبيييية يف ارميييييار  إشييييراك تمصيييي  بعييييد  ال فاييييية وانماييييأل الدراسيييية إىل ضييييرورع 

لليى وجود دلي. لألنشطة ملىالدع  يا املع يع بعملية الميدريي ضرورع فضاًل لن يريبون  ا، 
 ىل أمهية ال شا  والىب. املقرتحة لم فيذ .إ المعرف

واقا ال شا  املدرسي يف المعلييم الثيانوي يف اململ ية  ىلإمعرف ل( ل1912ويف دراسة امل يا )
ه ليصيب  يف الصيورع هنا االرتقيا  بيأ  مش الته واالقرتاحا  ال  مين شيالعربية الىعودية من حي

للطلبيية.  واألريير ا للمشييرفع مهحييداإبانمع . فقييد وجييه الباحيي  اسييمي ييون للياييا أناليي  بيي  
يف اةييتع لييد  املشييرفع حييول  ه يياك نقصيياً  أمهاييا أنالدراسيية لييدع نمييا ث كييان ميين  أرايير وقييد 

الوقييأل املعطييى لل شييا  وقييأل هامشييي وليييي  نأبصييور ا الصيي ي ة، كييذلا  األنشييطةممارسيية 
تىيييام يف حتىيييع مىيييمو   األنشيييطة أن أيضييياً ، كميييا بي يييأل الدراسييية المعلييييململيييية يف  اً أساسيييي
ضييرورع لقييد دورا  تدريبييية كافييية للمشييرفع حييول كيفييية  إىل. وانماييأل الدراسيية أكادنييياً الطلبيية 
، وتوجييييه املعلميييع حنيييو ذليييا توجيايييا وربطايييا  يييياع الطالييي  العلميييية والعمليييية األنشيييطةتفعيييي. 

 ص ي ة.سليما، ليمم  وا من ممارسة األنشطة يف تدريىام بطريقة 
الييييي   األنشيييييطةحيييييول  األردنطلبييييية املرحلييييية الثانويييييية يف مديريييييية تربيييييية مادبيييييا يف  را آ وملعرفييييية

 أنوجاييأل للطلبيية  ة( ميين رييالل اسييمبان1992يمعرضييون هلييا فقييد كشييفأل دراسيية أبييو رضييوان )
 يىيم الاليذي  لتنيامث الدراسييا لي   أمهااكان   ،األنشطةت فيذ  هه اك معيقا  خمملفة تواج
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كميييا  أو تغطييي امليييواد الدراسيييية بشيي . م اسييي  ،ةتلييح حاجيييا  الطلبييي بصيييورع األنشيييطةزاوليية مب
كيذلا مين ممارسية   املدرسيي يعيي ليد  وجيود حصي  لل شيا   أننميا ث الدراسية أيضياً  أرار 
د قي واألم  يةم انيا  إلقلية ا أن ي ون للياا.كميا بي يأل الدراسية أنبالصورع الواج   األنشطة

انماييأل  وت فيييذها بصييور ا الصيي ي ة. و األنشييطةارسيية يف الرتكيييز للييى مم أساسييياً ي ييون معيقيياً 
مين حيي    ييا جوانبايامغطيي لباألنشيطة املدرسيية بصيورع يوليية ضيرورع االهمميا   إىلالدراسية 

أل الدراسية اقرتحيكميا  .متجمية كافييةبصيورع  الدراسيي هيا بالتنيامثؤ واحموا لليايا،املعلمع  تركيز  
 رسة األنشطة املدرسية.ضرورع توفري الم ايزا  الضرورية ملما

والصيييعوبا  الييي   األنشيييطةىل واقيييا ممارسييية إمعيييرف لل بدراسييية( 1992وقيييد قيييا  خمليييوف ) 
ليييد الباحييي  لمليييا الغايييية أ فقيييد.  يييية  ماوريييية مصييير العربييييةيف املرحلييية االبمدا اتواجيييه ت فييييذه

 أمهايا ميا ث كيان مين ال العدييدالدراسية  أراير وقيد  ارمباراً حتصييلياً للطلبية واسيمبانة للمعلميع.
مثي.  األنشيطةنمي ية لعيدع مشي ال  تعيي  ت فييذ تليا  راميا مير    ييري   األنشيطةواقا ت فيذ  أن

يف فرقيييياً ال مييييا ث  ظاييييرومل تاملادييييية.  اإلم انييييا و نقيييي   الطلبيييية، لييييدادأكثييييرع و ييييييا  احلييييوافز، 
 األنشيطةن ت فييذ أل ال نارسيوهنا،  والطلبية اليذين األنشيطةالطلبية اليذين نارسيون  الم صي. بيع

هييي اليي  قيياد  لملييا  األنشييطةطرييي  ت فيييذ  ال ثييريع يفن املعيقييا  إو  الىييليم،بالشيي .  مال يييم
    ا ث.ال م

ا ممارسيييية  يفييييية معاديييية جوانيييي  القصييييور يف واقييييلدراسيييية ( 1999امللي ييييي ) أجيييير كمييييا 
غاييييية ال لمليييا ألاقرتحيييي إذ يف مصييير. األساسييييي ة ميييين المعلييييمالثانييييلقيييية ال شيييا  املدرسيييي يف احل

اهييا  حنييو املييادع اليي  الم صييي. واال  يف أثيير بمطبيقييه وقييياق  ألقامييو برناجميياً لل شييا  املدرسييي، 
بي  للييام ذين ط  الطلبية الي أنبيرز ال ميا ث أ. وكان من (اإلسالميةنشا  )الرتبية  برنامثصمم هلا 

  ا التنيييامثرالهلييميين بيي  وا اهييا م حنييو املييادع الدراسييية اليي  ط   ،أفضيي.حتصيييلام  التنييامث كييان
يف تطييوير قييدرا   اً مياملل شييا  املدرسييي دوراً  أنالدراسية  أرايير كمييا . ةكييذلا ابابيي  كانيأل

 أيي يون ه ياك تصيور مىيب  لمقيدا  أنضيرورع  إىلالطلبة احلاليية واملىيمقبلية. وانمايأل الدراسية 
ل اصييير   ييييام ظمييية وواقعيييية تال يييم  أسييييلليييى  اً ن ي يييون هيييذا المصيييور مب ييييأو  للطلبييية،نشيييا  

 .األنشطةاملوق  المعليمي، ليمى   اوز تلا املعيقا  ال  حتد من جنان ت فيذ 
املدرسييييية  األنشييييطة ألمهييييية( لم ديييييد مىييييمو  تقييييدير المالميييييذ 1999ويف دراسيييية باطييييايا )
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 ، واألنشيطة ألمهييةومىمو  مشاركمام  ا، فقيد وجيه الباحي  اسيمبانه لم دييد تقيدير المالمييذ 
لعقبيييا  الييي  تواجيييه ت فييييذ األنشيييطة. وقيييد بي يييأل لم دييييد المالمييييذ واملشيييرفع ل أرييير اسيييمبانه 
ا يال الفيين،  أنشيطة ومشياركمام  يا كيان لليى الميوامي األنشطة ألمهيةتقدير المالميذ  أنال ما ث 

قلييييية امليييييواد  األنشيييييطة ف انيييييألالصيييييعوبا  الييييي  تواجيييييه ت فييييييذ  أميييييااالجمميييييالي. فرياضيييييي، فال
فعليييياً حاجيييا م. وانمايييأل تليييح  أوالييي  يريييي   يييا الطلبييية  األنشيييطة والم اييييزا  وليييد  وجيييود

ليد   أثير يفري كي. ميا حيماجيه لم قيي  تعليم ذالدراسة إىل ضيرورع الرتكييز لليى نيو  ال شيا  وتيو 
الدراسيية ضييرورع إكىييا  املعلمييع ماييارا  ت فيييذ األنشييطة ميين رييالل تطييوير  اقرتحييألالطلبيية، 

  والفردي ما الطلبة وارميار ما ي اسبام.ماارا  االتصال والمفال. ادمالي 
يف ميدارق ت ىياق يف  األنشيطةالسمقصيا  واقيا  (Vornberg ,1990) ويف دراسية فيورنت  

 ينر يوجيييييه الباحييييي  اسيييييمبانه للميييييد إذ .األنشيييييطةهييييذ  يف ت فييييييذ واملعيقيييييا  الييييي  تييييي ثر  أمري يييييا
قيي. ميين أكانييأل نىييبمام  نشييطةاألالطلبيية املشيياركع يف  أنواملشييرفع، وقييد بي ييأل نمييا ث الدراسيية 

 حييياع الطلبيية يف ماميياً دوراً  لألنشييطة أن االدراسيية أيضيينمييا ث  وأوضيي أل ،ال لييي نصيي  الطلبيية
 مبمارسية األنشيطة ليد  اهمميا  الطلبية أن -أيضيا-اليومية والدراسيية. كميا بي يأل نميا ث الدراسية 

هلييا  ددالوقييأل احملييو  لألنشييطةامل صصييا  املقييررع  قليية، وكييذلا هامعيقييا  ت فيييذ ميين أهييم د  عييي
وأوصييييأل الدراسيييية باالرميييييار الييييدقي  . األنشييييطةاميييية يف ت فيييييذ ميييين املعيقييييا  امل أيضييييايعمييييتان 

، وكييذلا بضييرورع ب وا أكثيير ريبيية يف ممارسيية ال شييا لألنشييطة اليي  تال ييم حاجييا  الطلبيية ليصيي
 أن ت ون.  مل اسبة للقيا  باألنشطة كما بتوفري الوقأل ال ايف واملوازنة ا

ثلييي  الطلبييية  زهيييا  أناملدرسيييية  األنشيييطةا حيييول واقييي (Reid, 1972)دراسييية   اييير أروقيييد 
 أن اليريمالي  تيمم ريالل العيا  الدراسيي. لليى  األنشطةمشاركة يف  للى ال حيصلون التيطانيع

نميا ث الدراسية   أكيد . كميا أنفىيام ونال  تمم كميا يير  ذليا املعلمي األنشطةه اك كفاية يف 
لغاييا   األنشيطة ت فييذ هيذ ال  ت ثر يف  العوام. خمملفة وحتديد أنشطةم من ضرورع تقييم ما يم

 ممفاوتية يف األنشيطةا اها  الطلبة حنيو  أن أيضانما ث الدراسة  أبرز  اا وتطويرها. كما يحتى
 االبابية. إىلضو  نو  ال شا  ول  اا بش . لا  ري. 

الطلبية،  يف وأثرهااملدرسية األنشطة قا معرفة وا إىلدف  ال   (McNeal,1995) ويف دراسة
، كميا ت ولياً  أكثيرن ت يون ألفرع يف امليدارق   اجية ااملميو  األنشيطة أننما ث الدراسية  أبرز فقد 
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امل مقيياع بدقييية  األنشييطة نأل، األنشييطة يياك لالقييية بييع تىيير  الطلبيية وبيييع بي ييأل الدراسيية أن ه
نميييا ث الدراسييية  أوليييألتىييير م، كميييا  أوواضييي  يف ختفيييي  نىيييبة يييييا  الطلبييية  أثيييري يييون هليييا 

مقبوليية لييد  الطلبيية  هنيياأو حييي  مييد  ريبيية الطلبيية  ييا  الرياضييية ميين باألنشييطة اهمماميياً راصيياً 
 .يريها من األنشطةمن  أكثر

 (Wegerich, 1988)أجيير  دية فقييياألوروبييييف بعيي  الييدول  ةياملدرسييي ةياألنشطييوملعرفيية واقييا 
 بييية،لالط مييييول خمملييي وتليييح  ممعيييددع، اليييدول امل ميييارع يف األنشيييطة أننما  ايييا  أراييير دراسييية 

الدراسية ول  اا تواجه بيبع  املعيقيا  الي  تمعلي  بالطالي  واملدرسية واملعليم. كميا بي يأل نميا ث 
نما ث الدراسية  أبرز كما   األنشطة.الق الة مبمارسة هذ   أوالريبة  ال نمل ون أحياناالطلبة  أن

 وال يركيز روتييين، أوبشي . تقلييدي أحيانياً ريارق فأهنيا  تعيددهات ولايا و  ريم األنشطة أن أيضا
 أوضيي ألمبمارسييماا، كمييا  أحيانيياللييى ت ولاييا ميين قبيي. املعلمييع وهييذا سييب  لييد  ريبيية الطلبيية 

 اً لملييي اً وتطبيقيي اً نظرييي اً مفاومييبوصييفاا  األنشييطةه يياك ف ييوع يف المعاميي. مييا  أننمييا ث الدراسيية 
 الرتبيييويوفييي  امل ظيييور أحيانييياً  اهنال نارسيييو  هنمفييي  أمهيماييياون املعلميييع ييييدرك أنفعليييى اليييريم مييين 

 الىليم.
 
 ملخص الدراسات السابقة - 1
 لمليية يفاملدرسيية  األنشيطة أمهيةللى  اابي  اً إ اله اك  أنراسا  املذكورع الح  من الدي  

ل شيا  من رالل حفيز ا  أ الصفية،ال شا  يف تفعي. البيةة  حي  دورمن أكان ، سوا  المعليم
ه يياك معيقييا  ممباي يية  تييرتب   أن تظايير الدراسييا  . كميياأفضيي.تعليييم تعلييم و جيي. أميين  للطلبيية

 أمهيييييةحنييييو  أنفىيييياماةاصيييية بيييياملعلمع  واألف ييييارباملعمقييييدا   مييييا يمعليييي م اييييا  األنشييييطةبم فيييييذ 
 اسيييم دا املدرسييية يف احلييي  والمشييي يا لليييى  إلدارعال شيييا ، وم ايييا ميييا يمعلييي  باليييدور الىيييلح 

امل اسيبة بصيور ا  األنشيطة، وم اا ما يرتب  يف فقر البيةة املدرسية الذي ن يا مين ت فييذ طةاألنش
 أو ال افية.

ن الدراسييية فييي ولليييى اليييريم مييين الفا يييدع الييي  حصييي. لليايييا الباحييي  مييين الدراسيييا  الىيييابقة 
األوىل ميين حييي  مييد  تركيييز معلمييي هييذ   احلالييية تعيياض موضييو  األنشييطة يف الصييفوف الثالثيية

تعياض  مل يموصي. الباحي  إىل أي دراسية ، إذصفوف للى توجيه طلبيمام حنيو ممارسية األنشيطةال
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  شييي  لييين ميييد ة احلاليييية تالدراسييي أن فضيييالً لييين الصيييفوف،موضيييو  األنشيييطة ضيييمن هيييذ  
دراسيية املالحظيية، ومل تعممييد ال أداعميين رييالل تطبييي   بصييورع فعلييية ألنشييطةاملعلمييع ل اسييم دا 

    .ذلا لمعلمع أو الطلبة يف حتديدل للى المصورا  الذه ية
 
 الطريقة واإلجراءات - 9

يعممد الباح  مب ا يميه هليذا الب ي  لليى وصي   احلامي  ثاً وصفياً حتليلياً، إذي عد الب   
احلقييا   املمعلقيية مبييد  اسييم دا  معلمييي الصييفوف الثالثيية األوىل لألنشييطة الالصييفية وتفىييريها 

 تبييا ابقييا  الباحيي   أهدافييهحتقييي   ولغايييا اصيية  ييذا الب يي  اة البيانييا دمييا وم اقشييماا. و 
 اآلتية  اإلجرا ا 

  م هةها ا ةمل الدةاالتإد د  - 8 – 9
ديريييية الرتبيييية يف م األوىلمييين  ييييا معلميييي الصيييفوف الثالثييية  ت يييون جممميييا الدراسييية احليييامي

 وفي لي  ليددهم بإذ . 0229\0221 األولربيد الثانيية يف الفصي. الدراسيي إوالمعليم حملافظية 
وقيد   ارمييار  معلمية(.111و  ،معلماً 11)معلماً ومعلمة  049 بيانا  مديرية الرتبية نفىاا

 يا املعلمع واملعلما  ليمثلوا لي ة الدراسة، وبذلا ي يون جممميا الدراسية هيو نفىيه لي مايا. 
د  وجيود ة ملشي لة الب ي ، كيذلا لعينما ث مم  ية وممثلي أفض.لل صول للى  اإلجرا و  ذلا 

      لي ة  ثية.بوصفه  ال ليد ر ا من يول جممما الدراسة و حد
 الدةاال أد اج - 0 – 9

 الدراسة  أهدافة لم قي  آلتيالب ثية ا األدوا قا  الباح  بارميار 
 
جميياال   للييى ثالثيية فقييرع موزليية( 22ميين ) قا ميية مالحظيية م ونيية إلييداد - 8 – 0 – 9
االجمماليييية  األنشيييطة( فقيييرع، وجميييال 11م يييون مييين )يو  ثقافييييةوال ةالعلميييي األنشيييطةجميييال  هيييي 

 أداعدف  يييو  فقييرا .( 12م يييون ميين )يالرياضييية و  األنشييطة، وجميييال ا ( فقيير 9م ييون ميين )يو 
  الصييفوف اليي يف لألنشييطة األوىلمعلمييي الصييفوف الثالثيية  اسييم دا  واقييا رصييد إىلاملالحظيية 
اسيييم دا  ملىييمو   مخاسيييا اً تييدربحظييية املال أداعكييي. فقييرع ميين فقييرا   أرييذ . وقييد يدرسييوهنا

 يقييييو ال و  ، ونييييادرا،وأحيانيييياويالبييييا،  دا مييييا،هي  مىييييمويا  ضييييمن مخييييي ،ألنشييييطةاملعلمييييع ل
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 . 1، 0، 2، 4، 2وقد ألطيأل المدريث للى الموامي  . بذلا
، بواقيا حصية صيفية واحيدع حصة صفية 049ومما  در اإلشارع إليه أن الباح  قا  برصد 

وملباحيي  دراسييية خمملفيية. وقييد أشييرك الباحيي  ميين أفييراد لي يية الدراسيية و معلميية ل ييد كيي. معلييم أ
مخىييية مشيييرفع  فضيييالً لييينبعمليييية الرصيييد سيييمة مييين مشيييريف الرتبيييية العمليييية يف جامعييية الريميييوك، 

رييأل لملييية الرصييد ضييمن فييرتع زم ييية إذ ربييد الثانييية، الثالثيية األوىل ميين مديرييية تربييية إللصييفوف 
ن املالحظية بيأألليم ، و مىيبقاً أريذ رأييه بأن كي. معليم رضيا للمالحظية  يوماً. للماً  92بلغأل 

 لغايا  الب   العلمي وليي للمقوا.  
يف الصييييفوف الثالثيييية  األنشييييطةلم ديييييد معيقييييا  ت فيييييذ  اسييييمبانهتصييييميم  - 0 – 0 – 9
 102وذلا بعيد توزييا سي ال مفميون لليى لي ية ت ونيأل مين  ،( فقرع12وت ونأل من ) األوىل

مييين جممميييا الدراسييية  ٪22 يقيييار أي ميييا  األوىلمييية مييين معلميييي الصيييفوف الثالثييية معلميييا ومعل
، بعييد لألنشييطةحيييددوا العوا يي  اليي  تقيي  يف طرييي  ت فيييذهم  أنطليي  الىيي ال ميي ام إذ  ال لييي.

ضييمن سييأل جممولييا  اا وتصيي يف ميين قبيي. املعلمييع  يييا مييا ورد ميين إجابييا  ذلييا   حتلييي.
واملاليية ن مخيي فقيرا ، ولوا ي  تمعلي  باإلم انيا  املاديية لوا   تمعل  باملعلم وت ونأل مهي  

الرتبويييية املشيييرفة وت ونيييأل مييين فقيييرا ، ولوا ييي  تمعلييي  بالىيييلطة  للمدرسييية وت ونيييأل مييين ثيييالث
تمعليييي  بيييي دارع  لوا يييي ميييين فقييييرتع، و  ألتمعليييي  بالطلبيييية أنفىييييام وت ونييييفقييييرا ، ولوا يييي   ثييييالث

مييين فقيييرع واحيييدع،  ألعلييي  باألسيييرع وت ونيييتم لوا ييي  مييين فقيييرع واحيييدع، وأريييرياً  ألاملدرسييية وت ونييي
 049لليييى  ألوزلييي فقيييرع. 12 األنشيييطةمعيقيييا  ت فييييذ  سيييمبانةفقيييرا  ا ليييدد أصيييب وبيييذلا 

حصية أمضيى الباحي   ميا الدراسية ال ليي. مبعي  أن كي. معليم أو معلميةمعلماً ومعلمة وهم جمم
 فقرا ا. ناسمبانه لي ي  ل يلطأصفية لديه 

احممياال  لإلجابية هيي   ة، ضيمن مخىيمخاسيياً  اً تيدربنة االسيمبا  ييا فقيرا  وقد أريذ  
. وقييد ألطيييأل المييدريث للييى ويييري موافيي  بشييدع ،يييري موافيي ، و للييمال أ، و موافيي ، و موافيي  بشييدع

  بصيييورع مع وسييية.نفىيييه الميييدريث  وقيييد ألطييييأل الفقيييرا  الىيييلبية. 1، 0، 2، 4، 2   الميييوامي
املعيقيييا  الييي  حتيييد مييين ممارسييية معلميييي  لم دييييد اً مفموحييي سييي االً  االسيييمبانة أيضييياً  ألكميييا تضيييم 

 دمييا إللطيا  فرصيةومل تيذكر ضيمن فقيرا  االسيمبانة وذليا الصفوف الثالثة األوىل لألنشيطة 
 .لألنشطة اسم دامامقا  ال  حتد من إم انية املعي  يافراد لي ة الدراسة لذكر أ
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فقيييييد قيييييا   الدراسييييية أدا  لغاييييييا  صيييييد  الدراسييييية وثبا يييييا  او صيييييد  أد - 3 - 0 – 9
هيةية الميدريي يف  ألضيا مين  لليى أربعيةمن رالل لرضياا  باسم دا  صد  احمل مع الباح 

وثالثييية مشيييرفع تربيييويع للصيييفوف الثالثييية األوىل يف  قىيييم امل ييياهث  و الميييدريي  امعييية الريميييوك
 لصيييفوف الثالثيييةامعلميييي مييين ليييى أربعييية لرضييياا قيييا  بع، كميييا ري  تربيييية اربيييد األوىل والثانييييةميييدي

 .   مورت  اموم هلاحمل مع ج ي  رولي  للما بأنه .أيضاً  املديريمع املذكورتع األوىل يف
فقيرا  مين فقيرا   إىل إلغيا  أربيا قا مية املالحظيةيمعلي  ب الم  يم فيمياوقد رلصأل لملية 

وبييذلا بليي   ا، وإضييافة فقييرتع للم ييال الثييا( فقييرع10وبييذلا بليي  لييدد فقراتييه ) ولا ييال األ
ليدد  لا أصيب وبذ .( فقرا 12)، واإلبقا  للى ا ال الثال  كما هو( فقرع11راته )لدد فق
الثالثيية الر يىيية فقييرع. ومل ختضييا ا يياال   22فقييرع بييدالً ميين  22 املييةك  أداع املالحظييةفقييرا  

 لمغري أو المعدي.. للدمث أو ا
، أنفىيام ةالحظيقا مية املفقيد لرضيأل لليى حم ميي  االسيمبانةمين صيد   المأكدلغايا   و

أي ومل تلي  يولية. ومل تعيدل  بصورعالب    أداو هلم ت وين ف رع واض ة لن  ليمى وذلا 
 .  فقرا ا من

لن طري  اسيم دا  حتليي. الثباتيية )معامي. االتىيا   سمبانةالا من ثبا  المأكدب قا  الباح 
ثبيييا  كيييان ال معامييي. أنتبيييع و ك ييي.   ليييألداعل رونبيييا   ألفيييالليييى معامييي.  اليييدارلي( بااللممييياد

 .  ، تىم  بمطبي  أداع الدراسةمما يدل للى موثوقية لالية االك  لألداع 2010
 
 نتائج الدراسة - 82

 فقيرا ل ي. فقيرع مين  معيدل االسيم دا قىيم ف ،اسم د  الباح  مقياق لي ر  اةماسيي
 يالبيياً  -4 حيانيياً أ -2 نييادراً  -0بييذلا   ال يقييو  -1  هيييمىييمويا  مخىيية  إىل أداع املالحظيية

التنيييامث ل ذاكيييرع احلاسيييو  وحتليلايييا مييين ريييال إىل نميييا ث قيييوا م املالحظييية درييي.وأ .دا مييياً  -2
حصي. احلىيابية الي   املموسيطا تفىيري  ولغاييا  وضيون SPSSللعلو  االجمماليية  اإلحصا ي

   يييا )كمييا ذكيير يف المعريفييا  اإلجرا ييية للب يي ( اآل فقييد الممييد المصيي ي   للياييا الباحيي 
، ألنشييطةل ضييعي  اسييم دا مىييمو   إىلتشييري  1099-1حلىييابية اليي  تقييا بييع ا ا وسييطاملم

مىييييمو   إىلتشييييري  2099-2، وميييين مموسيييي  اسييييم دا مىييييمو   إىلتشييييري  0099-0وميييين 
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سييم اقه هييذ  الدراسيية وفيي  و .مرتفييا  مىييمو  اسييم دا إىلتشييري  2 -4، وميين جيييد اسيم دا 
    اآل  و ، وللى ال اا ل لإلجابةالر يىة ال  تىعى  األسةلة

 ألنشييييطةل األوىلمعلمييييي الصييييفوف الثالثيييية   مييييد  اسييييم دامييييا  ا  ل:الددددر    السددددرال 
 صفية  الال

 لييهاألسييةلة الفرلييية المابعيية  نأل اإلجابيية لييفقييد ريي بصييورع تفصيييلية هييذا الىيي ال ليين لإلجابيية
كيي. جمييال مييين  والرتيي  لفقييرا  ريييةاحلىييابية واالحنرافييا  املعيا ا وسييطملماحىييا   ميين رييالل

للوقييوف للييى كيي. جمييال ومعرفيية مييد  تركيييز املعلمييع لليييه، وأي هييذ   الدراسيية وذلييااال  جميي
حىييي     .األوىلمييين قبييي. معلميييي الصيييفوف الثالثييية مييين ييييري   أكثيييرا ييياال  يلقيييى اهمماميييا 

 ىل مىييمو  االسييم دا  العييا إللمعييرف  املالحظيية قا ميية  يييا جميياال  ىولليي االسييم دا معييدل 
    اآل  ث للى ال  و جا   ال ماو  ،لألنشطة

معلمييي الصيييفوف  اسييم دا الىيي ال الفرلييي األول  مييا ميييد   ال مييا ث املمعلقيية باإلجابيية لييين
 الثقافية والعلمية   الالصفية ألنشطةلالثالثة األوىل 

املموسييطا  احلىييابية واالحنرافييا  املعيارييية والرتيي   ألحىييبهييذا الىيي ال فقييد  لإلجابيية ليين 
العلميييية والثقافيييية،  الالصيييفية ألنشيييطةتيييدور حيييول ممارسييية املعلميييع ل والييي لفقيييرا  ا يييال األول 

 (1)رقم دول ادالح  
 
 

 و8 د ل ةةم  ال

 ا  للم ال  الرتي ل كراج االمة ا اج الإسا  ل  اال إرا اج المع اة ل 
 العلم ل  ال كا  لو ا  ت ل 

 الرتحل
ةةم 
 ال كرف

 الددددددد ددددددددكدددرف
المة او 
 الإسا ة

 إرال اال
 المع اةي

 2091 4042 حي  الطلبة للى املشاركة يف اإلذالة املدرسية 2 

 2019 4022 ملواد امل ا ية اال  تىام يف تعلم  األنشطة يوجه الطلبة حنو 4 

 2011 4022  سعة الثقافة واإلطال ال  حت  للى  األنشطة وجه الطلبة حنوي 11 

 2019 4002 نشطة ال  حتىن مىمو  حتصي. الطلبة.يعطي قدراً من االهمما  لملا األ 2 

 2094 4011 األنشطة ال  ت ش  لن ميول الطلبة العلمية والثقافية.ركز للى ي 0 

 2094 2019 األنشطة ال  تظار ادان  المطبيقي للمواد الدراسية.للى    الطلبةحي 9 
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 الرتحل
ةةم 
 ال كرف

 الددددددد ددددددددكدددرف
المة او 
 الإسا ة

 إرال اال
 المع اةي

 2092 2011 العلمي أنشطة المف رييركز للى  1 

 2091 2042 م دا  امل مبة املدرسيةيفع . اس 1 

 2092 2021 ي ل  الطلبة باملشاركة يف أنشطة املوسيقى واألناشيد 10 9

 1029 2020 العلمية بغ  ال ظر لن ارتباطاا بامل اا . ةوجه الطلبة حنو األنشطي 1 12

 1022 2021 ال مابية األلمالركز للى تدري  الطلبة للى كمابة املل صا  و ي 9 11

 2099 0022  ل  الطلبة  ما القصاصا  الص فية امل ملفة ذا  الطابا المثقيفيي 12 10

 2745 3774 الم ال السلة  

 
  0022تراوحييأل بييع  هلييذا ا ييال احلىييابية ا وسييطمامل أن إىل( 1)رقييم دول اديينمييا ث تشييري 

معييييدل أن  إىل تشييييرياحلىييييابية لفقييييرا  هييييذا ا ييييال  ا وسييييطمامل أن إىلوهييييذا يشييييري  4042و 
كانييأل   وقيد. ومرتفيا مموسيي  مىيمو  اسيم دا  بييع يقيا هييذا ا يال ألنشيطةاملعلميع  اسيم دا 

اسيييم داماً مييين قبييي.  األكثييرهيييي " حيييي  الطلبييية لليييى املشيياركة يف اإلذالييية املدرسيييية "  2الفقييرع 
بييع  يييا فقييرا  أداع املالحظيية وليييي فقيي   وسيي  حىييايممللييى أحصييلأل للييى إذ  ،املعلمييع
دل لليى هيذا ييو  2091مقيدار   احنراف معيياريبي 4042 وسي  احلىيايمم بلي ، ا ا اليف هذ

 اليي اسييم دا  األنشييطة املمعلقيية باإلذاليية املدرسييية حنييو  مجيييه طلبييماتو  يف عمييد  اهممييا  املعلميي
القييدرع القرا ييية  ت مييي لييديام يياوز جوانيي  اةييوف واة يي. والييرتدد و  للييى تىييام يف مىييالد م

حييي  باملرتبيية الثانييية ميين  4رقييم  الفقييرع . و ميين   جييا  والقييدرع للييى احلييدي  أمييا  اآلرييرين
 والييي  2.19املعيييياري  احنرافاييياو  4.22وسيييطاا احلىييياي مموسييي  احلىييياي، إذ بلييي  مارتفيييا  امل

. ومل ت ين " يية الي  تىيام يف تعليم الطلبية للميواد امل ا األنشيطةيركز لليى " املعلم أن إىلتشري 
للييى حتىييع تعلييم الطلبيية واالرتقييا  مبىييمو  معييرفمام  األنشييطةتركيييز  الدراسيية حييولنمييا ث هييذ  

املعلميع  أن( الي  الميت  1912امل ييا،بعييدع لين نميا ث دراسية )ب الي  يدرسيوهنا ا لو للموض
 ، وحماولييييةلطلبيييةلاملعرفيييية والم صييييلية  وانيييي لليييى اد األنشيييطةضييييرورع تركييييز  يالبيييا ميييا ي كيييدون

الييي  تيييدور  األنشيييطة أنالميييت   (1992، نأبيييو رضيييوادراسييية ) إال أن .تطويرهيييا واالرتقيييا   يييا
ن ، مبعيي  أصيي. للييى ال صييي  ال ييايف ميين تركيييز املعلمييعحت حييول مواضيييا ال مييا  املدرسييي ال

     .ال ما  الدراسي ا لو ضمبو حمددع يري ثقافية حول مواضيا للمية و  األنشطة تدور



 0229 – األولالعدد  -السابع المجلد …….. ....……........…...        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 
 124  

وسييطاا مموبليي   هكليي  يف ا ييال وسييطاً مم األقيي.فقييد كانييأل  يف هييذا ا ييال شييرعاالع قييرعأمييا الف 
 لييي  الطلبييية  ميييا " ي أن املعليييم تييي   لليييى والييي 2099واحنرافايييا املعيييياري  0022احلىييياي 

. ورمبييا يعييود ا فييا  املموسيي  احلىييياي "ية امل ملفيية ذا  الطييابا المثقيفيييالقصاصييا  الصيي ف
ون  ييدواها ك شييا  للطلبيية، ورمبييا تعييود ي م يي املعلمييع ال أن م اييا ملفيية خم ألسييبا هلييذ  الفقييرع 

. األنشييطةهييذا ال ييو  ميين ن للييى أدا  أن الطلبيية قييادرو املعلمييع  ق الييةلييد   إىلة كييذلا ال مي يي
الييي  نارسييياا  األنشيييطة ييييا  أن( الميييت  1999باطيييايا،دراسييية ) أن إلييييه اإلشيييارعومميييا  يييدر 

، ا ميف ش صيي إحداثاايراد  أهدافت ون خمططة وذا   أنفا شريطة لبة تعود لليام بال الط
لعيد  ق اليية  اإلمهيالكيان هيذا أسيوا   األنشيطةنيو  مين  ألياملعلميع  إمهيال أنوبيذلا يالحي  

 يري متر تربوياً. إجرا هو  إمناهذا ال شا   أمهية إدراكلعد   أ ، بذلا املعلم
كييان   األول موسيي  العييا  دميييا فقييرا  ا ييالامل أن أيضييا (1)رقييمكمييا يالحيي  ميين ادييدول 

فقيرا  هيذا ل العي ية أفيراد ممارسيا معظيم  أنى مما يدل لل 2042باحنراف معياري بل   2094
 األوىل  معلميي الصيفوف الثالثية  نمبعي  أ "." جيد اسم دا  مىمو  كانأل تقا ضمن ا ال  

 ىيييمو مب األوىلالصييفوف الثالثيية  ةطلبييل أث يييا  تدريىييام الثقافييية والعلمييية األنشييطة ىييم دموني
 املعلميع أن( الي  الميت  1999امللي ي،دراسة ) إليهما توصلأل  يواف وهذا  .جيد اسم دا 

أشيار   كميابيع املعلميع،   الالصفية وبصور خمملفة لألنشطةياممون بادوان  الثقافية والعلمية 
املعلميييع روتي يييية قبييي.   ريييارق مييين الثقافيييية والعلميييية الييي األنشيييطة أن إىل أيضييياالدراسييية نفىييياا 

 رقاً بع املعلمع.ايش . لاماًل ف اا تباينفي يولي
معلمييي الصيييفوف    مييا مييد  اسييم دا الىيي ال الفرليييي الثيياا نال مييا ث املمعلقيية باإلجابيية ليي

  وىل لألنشطة الالصفية االجمماليةالثالثة األ
والرتييي  االحنرافيييا  املعياريييية احلىيييابية و  ا وسيييطمامل ألحىيييب هيييذا الىييي ال فقيييد لإلجابييية لييين

   (0)رقمدول ادالح   ،سةللم ال الثاا من جماال  الدرااملالحظة  أداع ل ما ث
 

 و0 د ل ةةم  ال
 االجةمام لو ا  ت ل  لم ال ال ا ة الرتي ل كراج االمة ا اج الإسا  ل  اال إرا اج المع اة ل 

 الرتحل
ةةم 
 ال كرف

او المة   الددددددد ددددددددكدددرف
 الإسا ة

اال إرال 
 المع اةي
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 الرتحل
ةةم 
 ال كرف

او المة   الددددددد ددددددددكدددرف
 الإسا ة

اال إرال 
 المع اةي

 2014 4040 ال  ت مي العم. برون الفري  األنشطة للىالطلبة   حي 12 .1
 1022 4002 .واالجمماليةيركز للى أنشطة امل اسبا  الدي ية  19 .0
 2099 2091 ي ل  الطلبة بأنشطة اجممالية تتز مبدأ تقب. الرأي والرأي اآلرر. 02 .2
 2091 2090 ة للى املشاركة يف الرحال  امل ملفة.حي  الطلب 14 .4
 1024 2092 يركز للى األنشطة ال  تتز مفاهيم كاحلرية، احلقو ، والواجبا . 00 .2
 1012 2019 احلوار وامل اقشة. للى أنشطةيركز  11 .1

االجممالية ال  يواجاوهنا    الاملش ال  تعاض باألنشطة الطلبة ي ل  01 .9
 .ةلالجاا املم    ا وطر 

2019 2091 

 1024 2011 ا  الطلبة يف املىابقا  احملليةاسيركز للى إ 12 .1
 2092 2011 ي ل  الطلبة بأنشطة ذا  ب ر اهمما  اجممالية. 11 

إلراييييار  اجممالييييية ممعييييددع ولا ضييييملو ي ليييي  الطلبيييية بأنشييييطة ناقييييدع  02 
 جوانباا االبابية والىلبية.

2024 1001 

 1021 2041 .رارجااأو املدرسة األنشطة المطولية دار. ب لطلبةي ل  ا 19 
 2022 2012 ا ال ال لي  

 
كانييأل االجممالييية   لألنشييطةاحلىييابية  ا سييطمو املقيييم  أن إىل( 0)رقييم دول ادييتشييري نمييا ث 

ميين قبيي.  جيييد ومرتفييا اسييم دا مىييمو  تقييا ضييمن  أهنييامبعيي   4.40و   2041بييع  تييرتاون
وسيي  احلىيياي، إذ بليي  مميين حييي  ارتفييا  امل األللييى هييي 12رقييم  انييأل الفقييرع. وقييد كاملعلمييع

  الطلبيية " حييياملعلييم  أن إىلواليي  تشييري  2014حنرافاييا املعييياري او  4040وسييطاا احلىيياي مم
باملرتبية الثانيية يف هيذا  19".   جيا   الفقيرع رقيم ال  ت مي العمي. بيرون الفريي  األنشطة للى

"تركيييز  الفقييرعوكييان موضييو   1022افاييا املعييياري ر احن و 4002ا احلىيياي وسييطاممبليي  و ا ييال 
 يف هييذا ا ييال وسييطاً مم األللييىومبالحظيية الفقييرتع ". الدي ييية واالجممالييية األنشييطةللييى  املعلييم
 ألكانيييأادماليييية سيييوا   األنشيييطةمليييا املعلميييع يعطيييون اهمماميييا راصيييا ل أن نىيييم مث أن ن ييين

. وجنييد ت مييى العميي. بييرون الفرييي  أريير  أنشييطة أيييةللييى   أجممييالي اال  أللييى الصييعيد الييديين 
( حيول ضيرورع تركييز املعلميع 1911الغامدي،يف نمي ة هذ  الدراسة اسم ابة لموصية دراسة )

ه يياك  أنوجييد الباحيي   الفردييية. وكييذلا األنشييطةادمالييية بقييدر تركيييزهم للييى  األنشييطةللييى 
 أهييمحييد أ أن( اليي  المييت  1999امللي ييي،نمييا ث دراسيية )احلالييية و  ةالدراسييبييع نمي يية  اً اتفاقيي
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يف  إشيراكاممن ريالل لديام االجممالية لد  الطلبة هو ت مية ادوان   يركز لليه أنما ب  
 أننمي ييية مفادهيييا  (Vornberg,1990)دراسييية  أيضييياكميييا تقيييد   .دفاهلييي حتقييي  ذليييا أنشيييطة

يف ت مييييية ش صييييية  األهييييماحملييييرك  د  تعييييألهنييييا  ادمالييييية بيييي  أن تركييييز للييييى الصيييييغة األنشييييطة
 اً اليييي  تىييييام يف تعلييييم الطلبيييية صيييييغ األساسيييييةن الرتكيييييز للياييييا ي عييييد ميييين الع اصيييير املمعلمييييع، وأ

   .جديدعاجممالية 
وبلييي   نميييا ث املالحظييية وفييي يف ا يييال  وسيييطاً مم األقييي.فقيييد كانيييأل  عماسيييعة لشييير ال أميييا الفقيييرع

الطلبييية  املعليييم "ي لييي  أن إىل تشيييري والييي 1.21واحنرافايييا املعيييياري  2041سيييطاا احلىييياي و مم
. ورمبيا يعيود الىيب  يف ا فيا  املموسي  أو رارجايا" المطوليية داري. املدرسية باألنشيطةالقيا  

حتفي  املعلمييع حيول مشيياركة طلبييمام يف  إىل، الفقيرع ليين يريهيا ميين فقيرا  ا ييالاحلىياي هلييذ  
مثييي. هيييذا  ممارسيييمام ل يييد األوىلثالثييية طلبييية الصيييفوف ال أن إىلتعيييز   ألسيييبا  تطوليييية أنشيييطة

بعيي  الدراسييا    أنوممييا بييدر ذكيير   املباشييرع.الدا ميية و الرقابيية  حيميياجون إىل األنشييطةال ييو  ميين 
لييييد  املعلمييييع ليييين ت لييييي  طلبييييمام  اً إح امييييه يييياك  أن إىل أشييييار  (Reid,1972)كدراسيييية 
الي ، وهيذا ي كيد ميا الط ألن ذلا قد يعرضام للمىيا لة يف حيال حيدوث أي رطيأ باألنشطة

ت ليييي  الطلبييية  فييي نوبالميييامي  األنشيييطةت فييييذ  أث يييا ضيييرورع وجيييود الرقابييية الدا مييية لليييى الطلبييية 
ن املعليم رمبيا أل نيارق بصيورع كافييةمل أ  رارجاا دار. املدرسة سوا  أكان المطولية  باألنشطة

      ملمابعة طلبمه مبث. هذا ال و  من األنشطة. ال بد الوقأل ال ايف
مميا  2.22 قيدر بياحنراف معيياري  2.12ن املموس  العا  دميا فقيرا  ا يال كيان بأ للما

مين  "جييد"  اسيم دا مىيمو  كانيأل تقيا ضيمن فقرا  هذا ا يال  معظم ممارسة  أندل للى ي
تركييز املعلميع لليى ضيرورع ( حول 1911الغامدي،دراسة ) وهذا ي يد توصيا  .قب. املعلمع

اليييي   تعييييرف الطلبييية بالبيةيييية أنشييييطة أهنيييا أسيييياقرحال  العلميييية للييييى االجممالييييية واليييي األنشيييطة
 .وتوسا آفاقام اايعيشون في

معلمييي الصييفوف  اسييم دا الىيي ال الفرلييي الثاليي   مييا مييد   ال مييا ث املمعلقيية باإلجابيية ليين
 الرياضية   الالصفية الثالثة األوىل لألنشطة

 والرتيي  بية واالحنرافيا  املعياريييةاحلىييا ا سيطمو امل ألحىييبهيذا الىيي ال فقيد    ليين لإلجابية
 (.2)رقم دول ادالح   ،ريألياملالحظة ال  أج يف ضو  نما ث أداع ال الثال  لفقرا  ا
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 و3 د ل ةةم  ال
 الر اة لو ا  ت ل   لم ال ال الئ الرتي ل كراج ا المة ا اج الإسا  ل  اال إرا اج المع اة ل

 الرتحل
ةةم 
 ال كرف

 كدددرفالددددددد دددددددد

المة ا
ط 
الإسا
  ة

اال إرال 
 المع اةي

الرياضية أمهية المعاون و البعد لن  األنشطةتز للطلبة من رالل أن ي حياول 01 .1
 .ح  الذا 

4029 2011 

 2092 4021 يركز للى األنشطة الرياضية ال  تىام يف ت مية قدرا  الطلبة احلركية. 04 .0

 2099 4009 كيد مفاو  الم افي الشري  بع الطلبة.تأحنو ال شا  الرياضي  يوجه 22 .2

 1000 4021 يرالي الم و  يف األنشطة الرياضية اسم ابة ملبدأ مرالاع الفرو  الفردية. 22 .4

تقب. الرب  واةىارع ك مي ة  الرياضية إىليوجه الطلبة من رالل األنشطة  09 .2
 .طبيعية

4022 1021 

 1022 4020 ضية تىالدهم للى معرفة قدرا م احلقيقية.ي ل  الطلبة بأنشطة ريا 09 .1

فق ، وإمنا هلا أبعاد  اً مااري هنا ليىأل أدا ً أ الرياضية للىيركز يف األنشطة  20 .9
 .وجدانية واجممالية ومعرفية

2011 1012 

 1019 2011 يىم د  األنشطة الرياضية ال  تتز أمهية الم طي  املىب . 01 .1

 1014 2042 وقأل فراغ الطلبة. ل شا  الرياضي مل.   ايىم د 02 .9

 1012 2009 الرياضية امل ملفة باألنديةاملشاركة حي  الطلبة للى  21 .12

 202190 209 .ي لالا ال   

 
 

مىييمو  تقييا بييع ا ييال  احلىييابية هلييذا ا وسييطمقيييم امل أن إىل( 2)رقييم دول ادييتشييري نمييا ث 
بييع  هييذا ا ييال ا وسييطمم تراوحييأل إذالثيياا يف ا ييال ال احليي يهييجيييد ومرتفييا كمييا  اسييم دا 
وسي  احلىياي، ممين حيي  ارتفيا  امل األللىهي  01رقم  وقد كانأل الفقرع .4009و  2009
حيياول " املعليم أن إىلوالي  تشيري   2011املعيياري  احنرافاياو  4.29وسيطاا احلىياي ممإذ بل  

".   جيا   اليذا أمهية المعاون و البعد لن ح   الرياضية األنشطةتز للطلبة من رالل أن ي
واحنرافايا املعيياري  4.21وسيطاا احلىياي ممبلي  إذ باملرتبة الثانية يف هذا ا ال  04الفقرع رقم 
الرياضييية اليي  تىييام يف ت مييية قييدرا   األنشييطةركييز للييى " ي املعلييم أن إىلتشييري وكانييأل  2092



 0229 – األولالعدد  -السابع المجلد …….. ....……........…...        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 
 121  

املعلميييع ميييين رييييالل  أن أسيييياقفقييييرتع امليييذكورتع للييييى ورمبييييا تفىييير نمييييا ث ال ".الطلبييية احلركييييية
اداني  احلركيي يف حيياع طلبية الصيفوف  أمهيية إىلال ظيري ملا ية معليم صي  قيد تعرفيوا  إلدادهم

ممييا دفعاييم فضييالً لين أمهييية المعياون وت مييية رون الفريي  لييد  طلبية هييذ  الصيفوف الثالثية األوىل 
وهييييذ  ال مي يييية ت يييييد مييييا جييييا  يف دراسيييية  ،شييييطةاألنل ييييو  ميييين اهييييذا الرتكيييييز للييييى ممارسيييية  إىل

(McNeal,1995)  اليي  أوضيي أل أن األنشييطة الرياضييية قييد ت ييون األنشييطة األكثيير تطبيقيياً يف
م انيا  إلا و تمعل  بالطلبية واملعلميع ألسبا  الدراسة ذلا وأرجعأل معظم املراح. الدراسية،

    .  املدرسية
، نمييا ث املالحظيية وفيي ا ييال  األقيي. يف ايوسيي  احلىييمملفقييد حصييلأل للييى ا 21 أمييا الفقييرع 

  حييي " املعلييم أن واليي  تيي   للييى1012واحنرافاييا املعييياري  2009وسييطاا احلىيياي ممبليي   إذ
وسي  احلىياي هليذ  مورمبا يفىير سيب  تيدا امل " الرياضية امل ملفة باألنديةاملشاركة الطلبة للى 
تليا  إىلزالوا يري قيادرين لليى االنضيما   ما األوىلطلبة الصفوف الثالثة  أن أساقالفقرع للى 

قييرار انضييما  الطاليي   أن أسيياقكييذلا رمبيا تفىيير للييى   أهييدافاا،مل يييدركوا بعييد  ألهنييم، األنديية
ألنظمية األنديية  لألسيرع، ودور ي يون ه ياك دور بي.عليم باختياذ  ال ي فيرد امل رمباالرياضية  لألندية

( 1999امللي ييي،تقيي  إىل جانيي  نمي يية دراسيية ) . وهييذ  ال مي ييةوتعليما ييا الرياضييية نفىيياا
للطلبيية ورصوصييا املراكييز واألندييية الرياضييية  رييدما يف تييوفري  اً ار  إىل أن ه يياك قصييور اليي  أشيي

     املرحلة األساسية األوىل.طلبة 
بيياحنراف معييياري بليي   2.92دميييا فقييرا  ا ييال كييان  ال لييياملموسيي   فيي نوبشيي . لييا   

 مىيمو كانأل تقيا ضيمن فقرا  هذا ا ال  ل املعلمع ممارسا عظم م أنمما يدل للى  2021
بصيييورع  املعلميييع يالبيييا ميييا يركيييزون لليييى تطبيييي  األنشيييطة الرياضيييية أن، مبعييي  "" جييييد اسيييم دا 

 .جيدع
بعيد لير  نميا ث يف هذ  الدراسية  يالى ال األول الر ي ه ن ن اإلجابة لنفان وبش . لا 

 أداعمب ياال  وال  تمعلي   (2، و0، و1)نما ث ادداول  من راللاألسةلة الفرلية امل بثقة ل ه 
كانييأل   ملمارسييا  املعلمييع احلىييابية ا وسييطماملقيييم  ادييداول أنأرايير   ، إذةالثالثيي ةاملالحظيي

املموسيي  العييا  دميييا  أنهييذ  ال مي يية ميين رييالل  وأكييد  ،جيييد مىييمو  اسييم دا  تقييا ضييمن
معظييييم  أنللييييى  أيضيييياً ( ممييييا يييييدل 2041)ارييييييمع بيييياحنراف2.99كييييان  املالحظيييية أداعفقييييرا  
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جي. ".ومن أ" جييد اسيم دا مىيمو  كانأل تقيا ضيمن   وللى  يا ا اال  املعلمع ممارسا 
  اسييييييم د فقييييييد،α≤2.22املىييييييمو  ل ييييييد  لألنشييييييطةاملعلمييييييع  اسييييييم دا  مييييييد  المعييييييرف إىل

   (4دول رقم )اد  ، الحأداع املالحظةحول  يا فقرا  " "ارمبار
 

 و4م   د ل ةةال
 االاةحا ل ل كراج جو اخةحاة  ةا   

    اء
اسة ف  دةجاج الإر ل tاالخةحاة 

اال إرال   او الإسا ةمةال الداللل
 المع اةي

020922 041 20219 2099 20412 
 
 ميين قبيي. األنشييطة اسييم دا ىييمو  مل إحصييا يةإىل دالليية ( 4)رقييمدول اديييف تشيير ال مييا ث مل 

 2099فبليي  ىيياي احل وسيي ممييا املأ2.219مبىييمو  دالليية  ، واألوىل الثالثيية معلمييي الصييفوف
 اسييم دا مىييمو  إىل أن وسيي  احلىيياي مقيميية املشييري ت و. 20412  مقييدار  احنراف معييياريبيي

 اسييم دا ىييمو  املمضيم ة يف أداع املالحظيية ييمم مبألنشييطة وىل لاملعلميع يف الصييفوف الثالثية األ
 ىلإاالسيييم دا   ذليييا. ورمبيييا يعيييز  2، و0 و، 1ل وهيييذا ي كيييد ال ميييا ث اليييواردع يف اديييدو  جييييد

رييت م إىل األنشييطة يف هييذ  املرحليية الدراسييية، وكييذلا بأمهييية اسييم دا  ال ظرييية  معرفيية املعلمييع
تعلييييييم الطلبيييييية وت مييييييية قييييييدرا م امل ملفيييييية وال شيييييي  ليييييين ميييييييوهلم  يفالعملييييييية بمييييييأثري األنشييييييطة 
 ومىالد م يف تطويرها. 
 اماسييييم دامدرجيييية يف وريييتا م وميييي هلام  علمييييعاملمغيييريا  جيييي ي، م ال ميييا ث املمعلقيييية بييييأثر

 .صفيةاللألنشطة ال
  ةالصفرية اآلتي الفرضية هذا ادز  من ال ما ث لن من رالل سي ا  

بيع  معلميي الصيفوف α≤2022داللة إحصا ية ل يد مىيمو  الداللية  "ليي ه اك فر  ذو
املعليييييم جييييي ي،  ا ممغيييييري إىل ية يعيييييز  الثالثييييية األوىل يف ميييييد  اسيييييم دامام لألنشيييييطة الالصيييييف

 العلمي". ه، وم هلتهورت 
 وفيي رافييا  املعيارييية احلىييابية و االحن ا وسييطاملم ألحىييب فقييد   الفرضيييةهييذ نليي لإلجابييةو 

 (.  2دول رقم )ادالح   الدراسة مغريا م
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 و5 د ل ةةم  ال

 المة ا اج الإسا  ل  اال إرا اج المع اة ل  ة ة ء اة  راج الدةاال
 اال إرال المع اةي المة او الإسا ة ال ئل ة  رالم

 2022 2.9 ذكر اد ي
 2022 2.1 أنثى 

 2021 201 س وا  2ق. من أ اةتع
 2021 2.9 س وا  12ق. من أ إىل 2من  
 2029 2.1 كثرأس وا  ف 12 

 2021 201 ق.أب الوريوق ف امل ه.
 2041 2.1 ماجىمري 
 2029 2.9 دكمورا  

 
 يفممغريا  الدراسة كانأل ممقاربية  وف احلىابية  املموسطا  أن إىل (2) جدول ثتشري نما 

 لإلنيياث بليي بي مييا  2.9 احلىيياي للييذكور هوسييطمم بليي ممغييري اديي ي  أنيالحيي   إذ ،مىييمويا ا
 املموسيييييطا جيييييا    إذ، كانيييييأل ممقاربييييية  لألنشيييييطة  ىيييييعاد ممارسييييية أنليييييى مميييييا ييييييدل ل 2.1

ورمبيييا  ."جييييد" اسيييم دا مىيييمو   مقيييا ضيييمنل علميييع واملعلميييا امل ىيييمو  اسيييم دا احلىيييابية مل
 أمهيييييةبمصييييورا م حنييييو  خيملفييييون ال وإناثيييياً املعلمييييع ذكييييوراً  أن أسيييياقتفىيييير هييييذ  ال مي يييية للييييى 

 ت ييييين ه ييييياك فيييييرو  جوهريييييية بيييييع املعلميييييعمل  ا، ليييييذاألوىللطلبييييية الصيييييفوف الثالثييييية  األنشيييييطة
كميا يظاير   -إحصيا ي أثيرممغيري ادي ي وذا   ىلإتعيز   األنشيطةيف ممارسيمام هليذ  واملعلما  

 .-1 رقم دولاد
 مارسييا  املعلمييع واملعلمييا مل احلىيياي املموسيي  أنجنييد  املعلييم رييتعمغييري مب فيمييا يمعليي  أمييا 

املعلميييع  احلىييياي ملمارسيييا  املموسييي جيييدا مييين  اً قريبيييكيييان  ( وبيييذلا2.1)بلييي   ريييتع األقييي.
. ذليا عليوقد ي( 2.1) اةتع الطويلة أص ا ما  ةممشا و  (2.9)اةتع املموسطة أص ا 

يف الصييفوف الثالثيية  ألنشييطةل ممارسييا ممل تمبيياين  ا مع مب مليي  مىييمويا  رييت أن املعمليي إىل
يف العمليييية  األنشيييطة بأمهييييةي م يييون  رمبيييا   يييم املعرفييية ال ظريييية واملمارسييية العمليييية ألهنيييم األوىل

ال تمفيي  و ملمارسييا م ممقاربيية، ومبعييدل ممارسيية جيييد،  احلىييابية املموسييطا لييذا جييا    .المعليميية
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ةييتع  إحصييا ي أثييروجييود ليين  أسييفر ( اليي  1992خملييوف،نمييا ث دراسيية ) ميياهييذ  ال مي يية 
لصيا  املعلميع أصي ا  اةيتع األطيول، ورمبيا يعيود  األنشيطةممارسية املعلم يف توجيه طلبمه حنيو 

ن ليية الدراسييية وجمممييا الدراسيية اللييذييعيية املرحيف طب المبيياينإىل بييع الدراسييا  هييذا االرييمالف 
 رضعا للدراسة.  

 واملعلمييا  للمعلمييع  العلميييممغييري امل هيي.  يف اإلحصييا يةمل شييرا  ا يفنفىييه المقييار  رايير 
 2.1حىيي   يييا امليي هال  تراوحييأل بييع  ملعلمييعا ممارسييا عييدل احلىييابية مل املموسييطا ن أل
، ورمبيييا ت يييون هيييذ  األلليييىاحلىييياي  املموسييي  ا أصييي هيييم  اليييدكمورا كيييان  لييية   وقيييد .2.9و 

قييدر للييى حتديييد أكميياً ونوليياً للياييا   اطلعييوااليي  ونولاييا املعرفيية    ييم كييم ألهنييمال مي يية مموقعيية 
، األوىلالرتبوية يف حياع الطلبة ورصوصا طلبة الصيفوف الثالثية وضرور ا  األنشطة ممارسة أمهية

بعيييدع مل ت يين و  ممشييا ةكانييأل   ىييابية لبقييية امليي هال احل املموسييطا  أن أيضيياوممييا بييدر ذكيير  
لي يييية  أفييييراد أن إىلضييييم ية  إشييييارعاحلىييييابية حلمليييية الييييدكمورا ، و ييييذا المقييييار   املموسييييطا ليييين 

 .ممارسماا بصورع ممشا ة من رالل األنشطة أمهية أكدواالدراسة ومب هال م العلمية امل ملفة 
 جييرا فقيد   إ  ألي ميين ممغيريا  الدراسيةتعيود  إحصيا يةفيرو   أيييةكانيأل ه ياك   وملعرفية هي.

يف  األوىل ه. ) وال  رثي. الفرضيية امل و ،واةتعممغريا  اد ي، حتلي. المباين الثالثي يف ضو  
 (.1)رقم دول ادكما هو موض  يف  االمفال. بي احتديد    و الدراسة( هذ 

 
 
 

 و6 د ل ةةم  ال
 ل   ههم الة ام المرتل العلمة للمعلم ي ق  ال حرفراج ال ه ق تإل ل الةحا ي ال   ة  ة ة ء اة  

 اسة ف الداللل ة مل ل اة او المر عاج دةجل الإر ل ا م   المر عاج 
 2014 00102 20220 1 20220 اد ي
 20291 20220 20121 0 20011 اةتع
 20991 20220 202224 0 20221 امل ه.
   2002 042 290201 اةطأ
    041 210491  ا مو 
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الريمالف  تعيود α  2022 ≤داللة مع وية ل د مىمو  إىل( 1) اددول رقمتشر نما ث مل 
ممغيري ادي ي و وف   األوىلالصفوف الثالثة  يلد  معلم الالصفية نشطةألا اسم دا درجة  يف

ليد  يفىير  وقيد .فرضيية الدراسية األوىل نلي إجابيةو يذ  ال مي ية  اةاص باملعلم اةتع و امل ه.
ميييين رييييالل  عمييييأن املعل أسيييياق للييييى وجييييود ارييييمالف بييييع املعلمييييع يف ضييييو   يييييا املمغييييريا 

يف وضييرور ا  األنشييطةاسييم دا  ي كييدون حقيقيية مفادهييا أمهييية  الالصييفية لألنشييطة اسييم دامام
ال مي يية ختييال    ورييتا م وج ىييام، وهييذميي هال م األوىل بصييرف ال ظيير ليين الصييفوف الثالثيية 

 يميييأثرقييد  لألنشييطةاملعلمييع  اسييم دا  أن أراييير اليي   (1992، خملييوف دراسيية )مييا جييا  يف
 مبمغريا  خمملفة تمعل  باملعلم. 

ت فييييذ ملعيقيييا   األوىلميييا ميييد  تقيييدير معلميييي الصيييفوف الثالثييية  :ر    ال دددا ةالددد سدددرالال
 .أنفىامصفية من وجاة نظر املعلمع النشطة الألا

احلىييييييابية واالحنرافييييييا  املعياريييييييية  ا سيييييييطمو امل ألهييييييذا الىييييييي ال فقييييييد حىييييييب نليييييي لإلجابيييييية
ضييم ة يف االسييمبانة املصييممة لم ديييد املمي يية الدراسيية وللييى  يييا املعيقييا  ل أفييراد السييم ابا 

 (.9) اددول رقم، الح  هذ  املعيقا 
 
 
 
 
 
 و7  ال د ل ةةم

 ا  ت لل را اج المع اة ل الاة ا اج المعلم ي   ل اع كاج ته  الإسا  ل  اال إ المة ا اج
اال إرال ّ  

 المع اةي
 او مةال

 الإسا ة
 الرةم ال كرف

  ارتفا  لدد الطلبة يف الص  الواحد 400 2094

  األنشطةللى  األوىلتركيز م اهث الصفوف الثالثة  القصور يف 400 2091

  باألنشطةيري مع يع  األوىلطلبة الصفوف الثالثة  أنيعمقدون  األسربع   204 2091

  األنشطةلد  ريبة الطلبة مبمارسة  0.1 2099

  وت فيذ  ال شا  إدارعال ظري والفين للمعلم فيما يمعل  ب يفية  اإللدادنق   204 2092

    األنشطةمن تركيزهم للى ممارسة  أكثرالرتبويع للى الىري بامل اا   املشرفعتركيز  209 2091

  رقالمد صصة لنق  املوازنة املالية امل 400 1022
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  القرطاسية املماحة يف املدارق و األجازعقلة  204 1021

  زرم الع   الدراسي للمعلم 209 1024

  املعمقدا  الرتبوية لد  بع  املعلمع حول لد  فاللية األنشطة يف المعليم 204 1014

  األلبا  اإلدارية ال  تقا للى لات  املعلم 201 1019

  ة من قب. وزارع الرتبية والمعليم فيما يمعل  باألنشطةلد  وجود م ا ية معل  402 1000

  لد  تش يا إدارع املدرسة للى ت لي  الطلبة باألنشطة 202 1012

  لد  توافر الوقأل ال ايف للمعلم ملمابعة األنشطة 209 1012

  (قلة املراف  املماحة يف املدارق ) مث.  احلدا  ، املىارن، الصاال  الرياضية... 402 2099

 ال لي  2092 2040

 
املعلمييع حنييو معيقييا  احلىييابية السييم ابا   املموسييطا أن  (9) دييدول رقييمحيي  ميين ايال
اسييم ابا م كانييأل ت كييد  أن إىلوهييذا يشييري  4.2 إىل 0.1بييع  رتاونكانييأل تيي  األنشييطةت فيييذ 
القرا ع وبييي .األوىليف الصييفوف الثالثيية  الالصييفية األنشييطةميين ت فيييذ  اً فعليييحتييد معيقييا  وجييود 

ت فييييذ مييين  حتيييداملممع ييية للمعيقيييا  امليييذكورع يالحييي  أهنيييا تع يييي العدييييد مييين املشييي ال  الييي  
ومميا بيدر  األطراف املع ية يف لملية الميدريي.  األنشطة، ال  ترتب  بعدع لوام. تمعل  مب مل

لليييى ميييا ورد يف فقيييرا   إضيييايفمل ييييذكروا أي معيييي   األوىلالصيييفوف الثالثييية  معلميييي أنذكييير  
الىييي ال املفميييون املضيييمن يف االسيييمبانة مييين قبييي. أي مييين  مل تيييمم اإلجابييية لييين االسيييمبانة، مبعييي 

يف االسيييمبانة كانيييأل رثييي. حمصيييلة  يييار م  العوا ييي  امليييذكورع نوقيييد يفىييير ذليييا بيييأ املىيييم يبع،
         من ت فيذهم لألنشطة.بصورع فعلية حنو املعيقا  ال  حتد  الواقعية
سيأل تقيا ضيمن  أهنيالي ة الدراسة جنيد  أفراداا ال  أجا  ل  عوا  ال يف املعمقة الحظةاملوب

والرابيا، وه ياك  األول عقاحليال يف العيا  كميا هيي  أنفىيامتمعل  بالطلبية  هي  لوا   جممولا 
 الثالييييي  لشييييير، وه ييييياك لوامييييي. تمعلييييي  املدرسييييية ويظاييييير ذليييييا يف العيييييا   بييييي دارعتمعلييييي   لوا ييييي 

واةيامي لشير. الىيابا، والثيامن،  ا يف العوا ي مدرسية ويظاير ذلياملادية واملاليية لل باإلم انا 
 يواحلييييادوالعاشيييير، ، اةييييامي، والماسييييا علم ورايييير ذلييييا يف العوا يييي تمعليييي  بييييامل وه يييياك لوا يييي 

 ،تمعلي  بالىيلطة الرتبويية املشيرفة وراير ذليا يف الفقيرع الثانيية  ي والرابا لشير. وه ياك لوالشر،
 ورار ذلا يف الفقرع الثالثة. باألسرعتمعل   ه اك لوا   وأررياً ، عوالثانية لشر  ،والىادسة

املعيقييا  املمعلقيية  أنجنييد  إذاملييذكورع خمملفيية يف نولاييا وممباي يية يف كماييا  عوا يي ال أنيالحيي  
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، تلياييييا 209و 204ووقعييييأل مموسييييطا ا احلىييييابية بييييع ميييين حييييي  ال ييييم األكثييييربيييياملعلم هييييي 
، 402و 204بيييييع ا احلىيييييابية ا سيييييطممو راوحيييييأل وت املدرسيييييية باإلم انيييييا املعيقيييييا  املمعلقييييية 

، 400و  209بية بيييع اوجيييا   مموسيييطا ا احلىييي ملعيقيييا  املمعلقييية بالىيييلطة الرتبويييية املشيييرفةفا
املعيقييا  ف ،400و  001 ة وقعييأل بييعحىييابي ا ومبموسييط أنفىيياماملعيقييا  املمعلقيية بالطلبيية ف

 بييي دارع املعيييي  املمعلييي  وأريييرياً ، 204ياحلىيييا بلييي  مموسيييطه اً واحيييد اً وكيييان معيقييي باألسيييرعاملمعلقييية 
تباي يأل قيد ة املموسيطا  احلىيابي أنيالح  وبش . لا    .202احلىاي وسطهمموبل   املدرسة

وسييييي  حىييييياي جيييييا  ضيييييمن املعيقيييييا  الييييي  تمعلييييي  مم ألليييييىن ضيييييمن ا موليييييا  امل ملفييييية وأ
) مثيييي.  احلييييدا  ،  قليييية املرافيييي  املماحيييية يف املييييدارق املدرسييييية وكييييان يييييدور حييييول " باإلم انييييا 

املعلميع  يواجيه  اً حقيقيي اً ن ه ياك نقصيبأ " ون ن تفىري ذلا املىارن، الصاال  الرياضية...(
 .بصيورع ميىيرع ومم ولية األنشيطةي فيذ  أنفر املراف  امل ملفة ال  من رالهلا ن ن للمعلم ايف تو 

 (.1992خملوف،( و )1992أبو رضوان،وهذ  ال مي ة تمف  ما دراسة )
وكييان يييدور  أنفىييامضييمن املعيقييا  املمعلقيية بالطلبيية  جييا وسيي  حىيياي مم أدىن أن حييع يف

الطلبية ليديام الريبية مبمارسية  أن " ون ن تفىري ذليالد  ريبة الطلبة مبمارسة األنشطةحول "
وسييي  ممدا أ يفليييذا حصييي. املعيييي  امليييذكور  ،امل ملفييية األنشيييطة بييي جرا يريبيييون  وأهنيييم األنشيييطة

 و( 1911الغامييدي،( و)1999باطييايا،عيقييا ، وهييذا ي كييد نمي يية دراسيية )حىيياي بييع امل

(McNeal,1995)ن ذلييا امييا كبييرياً يف ممارسيية األنشييطة، آلل ييدما المييتوا أن الطلبيية يبييدون اهمم
     خيرجام من منطية يرفة الص .

عمليية المم ولية وخمملفية وتيرتب  مب ملي  جواني   أهنياومما بدر ذكر  حول املعيقا  املذكورع 
 األسيييبا عيييز  لىيييب  مييين ي أنن ييين  الأو فشيييلاا  األنشيييطةت فييييذ  جنيييان فييي نالمدريىيييية، ليييذا 
( و 1999امللي ي،، وهيييييذا ي كيييييد ميييييا جيييييا  يف نميييييا ث دراسيييييا  خمملفييييية)اآلريييييرامليييييذكورع دون 

(Vornbeg,1990) ، املصييادر ليين اً تقييد  تصييور نمييا ث الدراسيية احلالييية  أنجنييد  نفىييهويف الوقييأل 
 باألنشييطةاملعيقييا  املييذكورع تييرتب  بصييورع مباشييرع  فيي ن، كييذلا األنشييطةت فيييذ  يف اليي  قييد تيي ثر

 أكدتييييهاملعلييييم وهييييذا مييييا  أدا تييييرتب  بصييييورع يييييري مباشييييرع مب مليييي  جوانيييي   أهنييييا إال، املدرسييييية
ت فيييييييذ املعلييييييم  العالقيييييية بييييييع حييييييول (Vornbeg,1990)و( 1999باطييييييايا،)دراسييييييا  خمملفيييييية

ميين  نييهأ إىلالدراسييا   أشييار  إذملعيقييا  اليي  حتييد ميين ذلييا، وا للواجبييا  امللقيياع للييى لاتقييه
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 مييا ييي ثر يف أنكيي. مم اميي.، مبعيي    هنيياأل جمز ييهبصييورع  املعلييم أدا مييا جوانيي   الصييع  المعاميي.
 من لمله. أرر يف جوان   أيضاً قد ي ثر  ألنشطةل املعلم يف اسم دامه

 يف العلمييي للمعلمييع و امل هيي. ،اةييتعو ممغييريا  اديي ي،  املمعلقيية بييأثر مييا ث ال - 8 – 82
   .صفيةالال األنشطةت فيذ عيقا  مل همدرجة تقدير 
  الثانية يف الدراسة وهي الفرضية الصفرية نل الل هذا ادز  من ال ما ثمن ر سي ا 

بع  معلمي الصيفوف α≤2022داللة إحصا ية ل د مىمو  الداللة   ي ه اك فر  ذو"لي
، املعليم  ممغيري جي ي ىلإيقيا  اسيم دا  األنشيطة الالصيفية يعيز  الثالثة األوىل يف تقديرهم ملع

 العلمي". ه، وم هلتهورت 
 وفيي ىييابية و االحنرافييا  املعيارييية احل املموسييطا  ألبحىيي   الفرضييية فقييدهييذ نليي ولإلجابيية

 .(1) دول رقمادالح  مغريا  الدراسة م
 
 
 
 
 
 
 

 و1 د ل ةةم  ال
 لاة ل  ة ة ء اة  راج الدةااالمع المة ا اج الإسا  ل  اال إرا اج 

 اال إرال المع اةي المة او الإسا ة ال ئل المة  ر

 2042 2.9 ذكر اد ي

 2022 2.9 أنثى 

 2024 209 س وا  2ق. من أ اةتع

 2022 204 س وا  12ق. من أ إىل 2من  

 2021 2.9 كثرأس وا  ف 12 

 2020 2.9 ب الوريوق فاق. امل ه.

 2041 2.1 ماجىمري 

 2042 201 دكمورا  
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بلي   إذمغريا  الدراسة كانأل ممقاربة ملاحلىابية  املموسطا  نأ (1)رقم جدول نما ث  ظارت

  ىيعاد را آ أنمميا ييدل لليى  2.9 ضيو  ممغيري ادي ي يف إلنياثا وور كلليذ  املموس  احلىاي
سيييمدالل اال .األنشيييطة ممارسييية ملعيقيييا  همتقيييدير  ميييد حيييول  ممشيييا ةهيييذا املمغيييري كانيييأل  وفييي 

كييذلا   و. 209و 204احلىييابية بييع  مموسييطاتهالييذي تراوحييأل يظايير مييا ممغييري اةييتع نفىييه 
تراوحييأل  إذ ممغييري امل هيي. العلمييياحلىييابية للمىييم يبع يف ضييو   املموسييطا  ه يياك تقييار  يف

احلىييابية لمقييديرا   موسييطا امل يييا  أن. وممييا يالحيي  209و  201 بييع احلىييابية ا سييطاملمو 
 .ممشيا ة أوممقاربية ويف ضيو   ييا املمغيريا  كانيأل  األنشطةلي ة الدراسة ملعيقا  ت فيذ  أفراد

واقعييية  حييدوداً   لدراسيية تشيي .ا أداعاملعيقييا  املييذكورع يف  أن للييى و ييذ  ال مي يية م شيير واضيي 
 ن.بالصورع ال  يريباا املعلمو  األنشطةر ا من ت فيذ  األوىل وتواجه معلمي الصفوف الثالثة 

يف املموسييييطا  احلىييييابية  حيييياد ورمبييييا تفىيييير ال مييييا ث املمقاربيييية و املمعلقيييية بعييييد  وجييييود تبيييياين
املعلميييع  أن، األنشيييطةالعي ييية حنيييو تقيييديرهم للمعيقيييا  الييي  حتيييد مييين ت فييييذ  أفيييراد السيييم ابا 

 أهنييا ييتا م وميي هال م امل ملفيية ال خيملفييون يف تقييديرهم للمعيقييا  املييذكورع للييى  وإناثيياذكييوراً 
 أنيعطييييي م شييييراً ضييييم يا للييييى  اإل ييييا ، وهييييذا لألنشييييطةمشيييي ال  فعلييييية تيييي ثر يف ت فيييييذهم 

ج ىييييام ورييييتا م  بصييييرف ال ظيييير ليييين األنشييييطةحتييييد ميييين ت فيييييذ  معيقييييا  يواجاييييوناملعلمييييع 
 أن إىل ل يييدما رلصيييأل (1992دراسييية )خمليييوف،نميييا ث  ال مي ييية احلاليييية ومييي هال م. وختيييال 

ورمبييا يعييود  ،األنشييطةت فيييذ معيقييا  حنييو  للييى تصييوراته صييا ياً إح ا ثر يييجيي ي املعلييم وم هلييه مل 
   االرمالف يف نما ث الدراسا  إىل المباين يف ا ممعا  املدروسة.   

 يجييير أفيييرو  إحصيييا ية تعيييود ألي مييين ممغيييريا  الدراسييية فقيييد  وملعرفييية فيميييا إذا كانيييأل ه ييياك
 هيييي. ) واليييي  رثيييي. فرضيييييا  امل و ،واةييييتعحتلييييي. المبيييياين الثالثييييي يف ضييييو  ممغييييريا  اديييي ي، 

 (.9)للى ال  و املبع يف اددول رقم ا المفال. بي اد دحو  الدراسة(
 
 و9ةةم   ال د ل
 ا الة امل   هه العلمة  المرتلالمسة ف الدةااةق   تإل ل الةحا ي ال   ة  ة ة ء اة  راج ال ه ق 

ا دة 
 الةحا ي

 ا م   المر عاج
دةجل 
 الإر ل

 ل ة مل اة او المر عاج
اسة ف 
 الداللل
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 x   10-5 1 10111 x   10-5  .222 20919 10111 اد ي

 20112 10149 20491 0 20920 اةتع

 20911 20014 20211 0 20121 امل ه.

   2002 042 100212 اةطأ

    041 140129 ا مو 

 
   عيييود ت α≤ 2022الداللييية مىيييمو  داللييية مع ويييية ل يييد  إىل( 9)رقيييم  اديييدولشييير نميييا ث مل ت

الصيييفوف الثالثييية  ليييد  معلميييي األنشيييطة ممارسيييةعيقيييا  مليف درجييية تقيييدير املعلميييع الريييمالف 
و ييذ  ال مي يية إجابيية  العلمييي للمعلمييع اديي ي و اةييتع و امل هي. ا ممغييري  وفيي  لألنشيطة األوىل

 نأل( 1)م رقي اديدولهذ  ال مي ة ت كد ال ما ث اليواردع يف للماً بأن  .الثانيةالدراسة  فرضية لن
، مل لي يييية الدراسيييية أفييييراداحلىييييابية السييييم ابا   املموسييييطا يف الييييذي رايييير المقييييار  املل ييييو  

يييي ثر جوهريييياً يف إرايييار فيييرو   يييي  بعيييد تطبيييي  ارمبيييار حتليييي. المبييياين  إحصيييا ياً  يشييي . فارقييياً 
وهييييذا ي كييييد أن املعلمييييع  ييييتا م وميييي هال م  أي ميييين ممغييييريا  الدراسيييية.إىل إحصييييا ية تعييييز  

 عييوا للييى أن املعيقييا  املييذكورع تييواجاام وحتييد ميين قييدر م للييى اً و إناثييا قييد أمل ملفيية ذكييور ا
 ت فيذ األنشطة.

 
 الخالصة - 0 – 82

 األوىلمعلميي الصيفوف الثالثية  أنن ين أن ختلي  الدراسية إىل  يف ضو  ما تقيد  مين نميا ث
 أولويييةلا مل يعيي  املعلمييون كييذ  لطلبيية.فا ييدع ا فيييهتوجيااييا ملييا وحييياولون  األنشييطة يىييم دمون

الرياضيييية للييى حىيييا  أو  أو االجمماليييةالثقافييية أو العلميييية  األنشييطةجمييال ميين جمييياال   ألي
 أداعضيمن  حظيأللو الفقرا  الي   احلىابية لغالبية املموسطا  أن أيضارار  ال ما ث أ. و رراآل

 ر تيومل    الدراسيةولليى  ييا جمياال جييدىيمو  مبتىيم د  مين قبي. املعلميع كانيأل املالحظة  
 هوم هليييياملعلييييم ورتتييييه ملمغييييريا  جيييي ي  تييييأثريمل يظايييير  كييييذلا  .إىل مىييييمو  اسييييم دا  مرتفييييا

 احلىييييابية السييييم ابا  املموسييييطا جميييياال  الدراسيييية، مميييا ي كييييد تقييييار   يييييا لييييى لو العلميييي. 
كيييذلا أراييير  .األنشييطةاسييمبانة معيقيييا  ت فييييذ فقيييرا   نلييي األوىلمعلمييي الصيييفوف الثالثيية 

 العملييية المدريىيييةيف   ث العديييد ميين معيقييا  ت فيييذ األنشييطة واليي  طالييأل خممليي  املع يييعال مييا
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 .ال  خيضا هلا الطال 
 
 المقترحات -88

   ن ن أن تقد  الدراسة يف ضو  نما  اا املقرتحا  اآلتية  
يوضيي  ميين وتوزيعاييا والمعلييم  لرتبيييةوثييا   راصية ميين قبيي. وزارع ا إلييدادع ضيرور  - 8 – 88

الواجييي  ت ليييي  الطلبييية  يييا  األنشيييطةنيييو  ومعلما يييا  الصيييفوف الثالثييية األوىل هليييا ملعملييييرال
 ت فيذها. ليا العامة آل واألطر
الدراسييييييي للمعلمييييييع واملعلمييييييا  حصيييييي  راصيييييية  دييييييدولحييييييدد ضييييييمن ا نأ - 0 – 88

الرتبوييييية،  أهييييدافاالييييد  الطلبيييية لغايييييا  حتقييييي   باألنشييييطة، حييييم يمىيييي  هلييييم ممابعيييية ت فيييييذها
 .بابيةبصورع إ ل ش  لن القدرا  ال ام ة لد  الطلبة وتطويرهاوا

تيوفري امليواد املىيمال ة، واملوازنية  فضيالً لين، فري املراف  الضرورية يف املدارقو ت  - 3 – 88
 .، وذلا من أج.  اوز بع  املعيقا  ال  ت ثر يف ت فيذ األنشطةال افية لم فيذ األنشطة

معيييييرفمام ب يفيييييية  علميييييي الصيييييفوف الثالثييييية األوىل تثيييييريقيييييد وري تدريبيييييية ملل - 4 – 88
وتقوناييا وتطويرهييا مبييا    ارميارهيياا ييليي   ييا الطلبيية ميين حييي  طر المعاميي. مييا األنشييطة اليي  ي 

      اً للى قدرا  الطلبة. يي ع ي إباب
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