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 واقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين
 وعالقتها ببعض المتغيرات  

 يوسف فهمي حرفوش
 *صالح عبابنةد. 

 ملخص:
ة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية ف واقع إدار تعر  إلى هدفت الدراسة الحالية 

( فقرة، وتم التأكد من صدقها 05لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكّونة من )و  في فلسطين، 
( مديرا ومديرة باإلضافة لرؤساء 193وثباتها، ومن ثم تم توزيعها على عّينة الدراسة المكّونة من )

 ،المسحيالوصفي ة الّتربية والّتعليم العالي ومديرّياتها، وتم استخدام المنهج أقسام الّنشاطات في وزار 
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقدير واقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية 
في فلسطين من وجهة نظر أفراد عّينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج عدم وجود 

روق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عّينة الدارسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس ف
الثانوّية الحكومّية في فلسطين تعزى للمسمى الوظيفي، والجنس، والمنطقة الجغرافية، والمؤهل 

ي ضوء تلك العلمي، والخبرة على المستوى الكلي لألداة وعلى جميع األبعاد، وأوصت الدراسة ف
ة اإلصالحات في الّتعليم من خالل إيالء األنشطة الطالبّية مساحة أكبر في الّتعليم النتائج استمراريّ 

 واعتبارها منطلقا لحل المشكالت التربوّية والبيئّية، وبمساهمة فاعلة من الطلبة.
  ،ثانوّية الحكومّيةاألنشطة الطالبّية، إدارة األنشطة الطالبّية، المدارس ال: المفتاحيةالكلمات 
 فلسطين.
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The Status Quo of Students' Activities Management in Public 

Secondary Schools in Palestine and its Relation to some Variables 

 

 

Yousef F. Harfoush  

 *Ababneh .Saleh ADr.  

 

 

Abstract: 

This study aimed at identifying the status quo of students' activities 

management in public secondary schools in Palestine. In order to achieve 

the goal of the study, a questionnaire was developed consisting of (50) 

items.  Validity and reliability were verified using appropriate statistical 

methods. The study sample consisted of (391) school principals and school 

activities head departments from the Palestinian Ministry of Education and 

its directorates. The descriptive method was used .The study results showed 

that the degree of estimation of the status quo of students' activities 

management in public secondary schools in Palestine from the members’ 

point of view was medium. The results of the study showed that there were 

no significant differences in the estimates of the sample of the study of the 

status of management of student activities in the public secondary schools in 

Palestine due to the variables of job title, gender, geographical area, 

scientific qualification and experience at the whole level of the tool, and on 

all dimensions. The study recommended the necessity of continuing the 

reforms in the educational system by considering students' activities in 

education as a starting point for solving the educational and the 

environmental problems with active contribution of students. 

Keywords: Student Activities, Department of Student Activities, Public 

Secondary Schools, Palestine. 
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها:
تعد األنشطة الطالبّية وسيلة لتحقيق كثير من الغايات التربوّية والنفسية واالجتماعية 

حسن تنفيذها، وأجيد تنظيمها، وأتقنت خطتها، واستمر تقويمها واالقتصادية والجسمية إذا ما أ  
على التعامل  قادرداد طالب ومتابعتها داخل المؤسسة التربوّية؛ فاألنشطة الطالبّية تسهم في إع

اإليجابي مع كل معطيات العصر، من خالل تزويده بالمعلومات التخصصّية، والمهارات المهنية 
، كافةالمتناسبة مع ميوله وقدراته وهواياته  التي يمكن تنميتها من خالل األنشطة الطالبّية بمجاالتها 

ن عزلته لتضعفه في إطار العمل اإلبداعي ، وتخرجه معها تنمي روح اإلبداع لدى الطالبوفي مجمو 
 . (Mula, 2001)الجماعي مشكاًل مع زمالئه لجان األنشطة الطالبّية المختلفة 

ويعتمد نجاح األنشطة الطالبّية على اهتمام أولياء أمور التالميذ بها، وذلك من خالالل تشالجيع  
مالالنهم بالالأن ذلالالك يعالالود بالفائالالدة علالالى  أبنالالائهم علالالى المشالالاركة فالالي البالالرامج التالالي تعقالالدها المدرسالالة، إيمانالالاً 

أبنالالائهم علالالى األصالالعدة كافالالة، ويالالتمم مالالا يأخالالذه التلميالالذ فالالي المالالادة المقالالّررة، ومالالا يصالالاحب المنهالالا  مالالن 
أنشالالطة منهجيالالة وميالالر منهجيالالة تشالالجع عليهالالا وزارة الّتربيالالة والّتعلالاليم العالالالي مالالن خالالالل برنالالامج األنشالالطة 

يس مادة دراسية منفصلة عن المواد الدراسية األخالرى، (؛ فالّنشاط الطالبي لYost, 2011الطالبّية )
بالالل هالالو جالالزء مهالالم ومّوجالاله للمنهالالا  المدرسالالي بمعنالالاه الواسالالع الالالذح يتالالرادف مالالع مفهالالوم الحيالالاة المدرسالالّية 

 لتحقيق النمو الشامل والّتربية المتوازنة. 
-Al)ولكالالالالي تكالالالالون األنشالالالالطة الطالبّيالالالالة محّققالالالالة ألهالالالالدافها، ال بالالالالد مالالالالن ربطهالالالالا بعناصالالالالر ثالثالالالالة  

Jaweesh,2008) األول توجيههالالا نحالالو فعاليالالات المنهالالا  وتحقيالالق متطلباتالاله، والثالالاني توجيههالالا نحالالو :
الحياة بشكل عام فتكون مرتبطة بالبيئة االجتماعية والطبيعية التي يعيشها الطلبة، وأما الّثالث فيتعلق 

لنمالو المتكامالل للمالتعلم، بإدارتها وآلية تنفيالذها، حيالث إّن المدرسالة المعاصالرة تهالدف إلالى تالوفير فالر  ا
ولعّل األنشطة المدرسّية أهم األدوات التي يمكنها تحقيالق هالذا الّنمالو للطالالب فالي جميالع مراحالل الّتعلاليم 

 .(Ababneh, & Azboun, & Al-Sarhan, 2014)العام والعالي، 
ن إن إدارة األنشطة الطالبّية أصبحت مطالبة بإحداث تغيير في عملياتها وبرامجها الحالية م

مهرجانات وألعاب رياضية وأنشطة كشفية ومسابقات علمية وثقافية، خاصة في الوقت الحاضر، 
بعدما أصبح الميدان التربوّح يخوض تجارب جديدة واستراتيجيات تدريس مختلفة عن الّسابق. 

(Bishtawi, 2013). 
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 مشكلة الدراسة: 
ة، فموضوع األنشطة ة التعلميّ يميّ تعمل األنشطة الطالبّية على تحسين مخرجات العملية الّتعل

الطالبّية في المدارس الفلسطينّية موضوٌع لم يلق االهتمام الكافي لدى الباحثين في البيئة الفلسطينّية 
 .(Abu-Nasser, 2011) مقارنة بالدراسات العربية واألجنبية في هذا المجال كدراسة أبو ناصر

أن األنشطة الطالبّية لها دور وأهمية  (،Mance, 2017دراســـة مانس )ك فقد أثبتت الدراسات
وما للعمل على تحسين مخرجات العملية الّتعليمية ودورها التربوح في االرتقاء بمستوى الّتعليم، 

ها عملية ينظر إلى إدارة الّنشاطات الطالبّية على أنّ  بعضهمفي الميدان التربوح أن الحظه الباحثان 
 يحقق األهداف التربوّية، تقوم المدارس بتنفيذ الّنشاطات بشكل التيسير األنشطة المطلوبة، حيث 

ن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال اآلتي: ما واقع إدارة األنشطة إوفي ضوء ما تقدم، ف
 الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين؟

 هدف الدراسة وأسئلتها:
ارة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في هدفت الدراسة إلى تعرف واقع إد

 فلسطين، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما واقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين من  الّسؤال األول:

 ة الّتربية والّتعليم ومديرّياتها؟وجهة نظر مديرح المدارس ورؤساء أقسام األنشطة الطالبّية في وزار 
( بين α≤5.50هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) الّسؤال الثاني:

متوسطات تصورات أفراد عّينة الدراسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية 
س، والمنطقة الجغرافية، والمؤهل العلمي، في فلسطين تبعًا لمتغيرات: المسّمى الوظيفي، والجن

 وسنوات الخبرة في العمل اإلدارح؟ 
 أهمية الدراسة:

ة التربوّية ودورها الطالبّية في العمليّ  األنشطةة تكمن أهمية الدراسة من خالل ارتباطها بأهميّ 
ة الشاملة بيّ وتنمية المهارات من خالل المناهج التربوّية والبرامج التدري ،البارز في مرس القيم

 : اآلتية   والمتنوعة، ويؤمل أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات  
السياسات التربوّية في مجال األنشطة الطالبّية في وزارة الّتربية والّتعليم الفلسطينّية  وواضع  .3

المدارس،  ، ومديرووكذلك رؤساء أقسام الّنشاطات الطالبّية في وزارة الّتربية والّتعليم ومديرّياتها
 . والمشرفون عليها



 .8102، الرابعالعدد ، الثالثاألردنية، المجلد مجلة التربوية ال، التربوية األردنية للعلوم الجمعية

233 

 

 ن في فتح المجال إلجراء دراسات أخرى حول األنشطة الطالبّية وإدارتها. و ن اآلخر و الباحث .2
وقد تفيد نتائج الدراسة في تكوين إطار متكامل يمكن االعتماد عليه في تشخيص نقاط القوة  .1

الحكومّية في فلسطين، وفي  ونقاط الضعف لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية
 .المساهمة في عملية التحسين والتطوير المستمر

 :مصطلحات الدراسة
 حو اآلتي:ى الباحثان تعريف أهم مصطلحات الدراسة على النّ تبنّ 

لطات التربوّيالة خالار  الغرفالة وتعرف بأنها "مجموعة البرامج التالي توفرهالا الّسالاألنشطة الطالبّية: 
ق لهالالالالم مجموعالالالالة مالالالالن الفوائالالالالد العلميالالالالة الطلبالالالالة حسالالالالب رمبالالالالاتهم وميالالالالولهم لتحّقالالالالهالالالالا فيالصالالالالفية، ويشالالالالار  

لنمالالالو المتكامالالل لشخصالالاليتهم، اتسالالاعدهم فالالالي تحقيالالق و ة، والنفسالالاليّ  واالجتماعيالالالة واالنفعاليالالة   والجسالالمية 
 .(Ababneh, & Azboun, & Al-Sarhan, 2014, p291)وتسهم في إعدادهم للحياة" 

 وجيالاله،تنظالاليم، والتّ وعالالة العمليالالات اإلداريالالة )التخطالالي ، والّ هالالي مجمإدارة األنشطططة الطالبّيططة: 
.                تنسالالالالالاليق، والتقالالالالالالويم( التالالالالالالي يمارسالالالالالالها مالالالالالالدير المدرسالالالالالالة فالالالالالالي مجالالالالالالال األنشالالالالالالطة الطالبّيالالالالالالة المختلفالالالالالالةوالّ 

 (Ababneh, & Azboun, & Al-Sarhan, 2014). 
 حدود الدراسة:

 : يأتيد نتائج هذه الدراسة بما تتحدّ 
المدارس الثانوّية الفلسطينّية الحكومّية، ورؤساء أقسام الّنشاطات في اإلدارة  ومدير  ية:الحدود البشر  

 العامة للنشاطات الطالبّية في وزارة الّتربية والّتعليم ومديرّياتها. 
 .2532/2532الفصل األول من العام الدراسي  الحدود الزمانية: 
 في الضفة الغربية.لطة الفلسطينّية اطق السّ : المحافظات الفلسطينّية من منالحدود المكانية 

 محددات الدراسة:
ة أفراد عّينة الدراسة وموضوعيتهم د نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداة وثباتها، وبدقّ تتحدّ 

 في استجاباتهم عن فقرات أداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة.
 لة: ّص ابقة ذات الراسات السّ الدّ 

 ةراسات العربيّ الدّ  .أ
واقع ف تعر  دراسة هدفت إلى  (Ghnaim, & Al-Yehiawi, 1996)أجرى منيم واليحيوح 

في ممارسة المديرين إلدارة برامج الّنشاط المدرسي في المدارس المتوسطة والثانوّية الحكومّية للبنين 
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( 002( مديرًا ووكياًل و)22الدراسة )بلغت عّينة  ،من وجهة نظر المديرين والمعلمينالمدينة المنورة 
بنسبة  جميّعها معلمًا في المدارس المتوسطة في المدينة المنورة تم اختيارهم عشوائيا من المدارس

، االستبانة أداة للدراسة( من مجتمع الدراسة األصلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 05%)
مارسون إدارة برامج الّنشاط  المدرسي بدرجة كبيرة، المديرين يرون أنهم ي وخلصت الدراسة إلى أنّ 
يمارسونها بدرجة متوسطة، كما أشارت النتائج أيضًا إلى وجود  يرينالمد في حين يرى المعلمون أنّ 

بين أداء المديرين والمعلمين حول مدى ممارسة  5.50فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لمدرسي ولصالح المديرين، وأن المرحلة الّتعليمية والمستوى المديرين لواقع إدارة برامج الّنشاط ا

العلمي واإلعداد التربوح والخبرة العملية والدورات التربوّية في مجال اإلدارة المدرسّية ونوع المبنى 
 المدرسي ليس له تأثير على ممارسة المديرين إلدارة برنامج الّنشاط المدرسي.

بدراسة هدفت إلى كشف واقع إدارة األنشطة الطالبّية  (Al-jarjawi, 2009)وقام الجرجاوح 
باختيار عّينة مكّونة من  الجرجاوح األساسي الحكومّية في قطاع مزة، فقام  في مدارس الّتعليم 

المنهج الوصفي  في الدراسةعتمد ا ( مشرفًا ومشرفًة على الّنشاط الطالبي بالطريقة العشوائية، 232)
( 13خمسة محاور موزعة على )عت على التي وزّ استخدمت االستبانة ولجمع البيانات  ،التحليلي

أظهرت نتائج الدراسة أن حالة إدارة األنشطة الطالبّية في مدارس الّتعليم األساسية الحكومّية و  ،بنداً 
أنها تحتا  إلى مزيد من التفعيل وتبني خط  تنفيذية لمساعدة مشرفي األنشطة الطالبّية على 

 صحيح.و  ّالإدارتها بشكل فع
درجة ممارسة  إلى تعرفبإجراء دراسة هدفت   (Abu-Nasser, 2011)وقام أبو ناصر 

عودية إلدارة البرامج مديرح المدارس الحكومّية ومديراتها في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السّ 
ولتحقيق  ؛العلميلمؤهل واألنشطة المدرسّية المتعلقة بالطلبة الموهوبين، تبعًا لمتغيرات الجنس، وا

( مديرًا للمرحلة االبتدائية أح ما نسبته 239الدراسة على عّينة عشوائية قوامها ) ذلك أجريت
( مديرًا ومديرة. تم إعداد استبانة لجمع البيانات، 123من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ) 22.2%

لى األداة الكلية لجميع فئات وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الممارسة ع ،مكّونة من أربعة مجاالت
الدراسة جاءت بدرجة عالية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

 لمتغيرات الدراسة.
-Talafha, & Bani Younis, & A)والمة وأما دراسة طالفحة وبني يونس والسّ 

sawalmeh, 2014)  ن وجهة نظر معلمي ومعلمات دور اإلدارات المدرسّية م فتعر   إلىفهدفت
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 عّينة تكونتو  ،استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليليو ربد، إالمدارس الثانوّية في محافظة 
ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وطبقت على العّينة أداة  ا( معلم192من ) الدراسة

( بندًا وتوصلت الدراسة 30موزعة على )الدراسة وهي االستبانة، والتي وزعت على أربعة محاور 
مجموعة من النتائج، أهمها: أن دور اإلدارات المدرسّية  في تفعيل األنشطة المدرسّية من وجهة  إلى

ربد جاءت بمستوى ضعيف، وتبين أنه ال توجد إنظر معلمي ومعلمات المدارس الثانوّية في محافظة 
 الدراسة.(  تعزى لمتغيرات α  =5.50)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 الدراسات األجنبية .ب
لمعرفة أهمية وجود األنشطة الطالبّية ( Linda Foster, 2003)سعت دراسة ليندا فوستر 
درات الطالب الفاعلة من خالل إرشادهم نحو ة الطلبة وتطوير مقّ المدرسّية وإدارتها وتنمية شخصيّ 

رس في الواليات المتحدة األمريكية. استخدمت الخرائ  اإلبداع األكاديمي لمجموعة من المدا
  ،من قبل المركز الوطني اً مدرسي اً نشاط 20والرسومات كأداة لجمع البيانات التي طبقت على 

مهمة وتؤثر إيجابًا على سلوكيات  تعدوأشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة األنشطة المدرسّية 
طور األكاديمي ز العمل والتّ نت النتائج أن األنشطة المدرسّية تعزّ الطلبة وإبداعهم األكاديمي، كما بي

 للطالب. والمهني والشخصي
في دراسته التي حاول فيها الكشف عن العالقة بين المشاركة في  (Dick, 2010وقام ديك )
 ،المدرسة حضورهم إلى المدرسة وسلوكهم داخلوبين تحصيل الطلبة و  ،األنشطة الالصفية

اقة المالحظة أداة للدراسة منهجية دراسة الحالة" لطلبة إحدى المدارس في المنطقة استخدمت بطو 
وأشارت نتائج  ،( طالبا من خريجي المدارس الثانوّية220الغربية من والية نبراسكا والبالغ عددهم )
بين حضور الطلبة الذين شاركوا في األنشطة وبين حضور  ةالدراسة إلى عدم وجود عالقات ارتباطي

بين المشاركة في  ةالطلبة الذين لم يشاركوا في األنشطة المدرسّية، وكذلك عدم وجود عالقة ارتباطي
 .المشاركين الطلبةاألنشطة الصفية وبين تحسين مستوى االنضباط والسلو  المدرسي لدى 

فقد هدفت إلى معرفة إذا كان هنا  عالقة بين أساليب  (Maria, 2012)أما دراسة ماريا 
ة فيها والتي تقيسها عوامل ة لمستشارح األنشطة الطالبّية ودرجة المشاركة الفعليّ ة التحويليّ القياد

( مستشارًا لألنشطة في المدارس الثانوّية في 333تكونت عّينة الدراسة من )و  ،مختلفة في المدرسة
ت، وأظهرت استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البياناو  ،دومالس ومقاطعة ساربي في نبراسكا

ة واألنشطة الطالبّية التي يتم نتائجها وجود فروق بين ممارسة المديرين ألسلوب القيادة التحويليّ 
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تنسيقها للطلبة داخل المدرسة ألنه من المهم فهم برامج األنشطة الطالبّية من قبل اإلدارة المدرسّية 
ز الفهم سة األنشطة المدرسّية تعزّ نت نتائج الدراسة أيضا أن ممار ومجاالت المشاركة فيها، كما بيّ 

العام لدى الطلبة وتعمل على إيجاد فهم مشتر  مما يؤثر على سلوكهم المدرسي وبالتالي ينعكس 
  .والعلميّ  على تعليمهم األكاديميّ 

( استكشاف مدى مساهمة األنشطة الالصفية بتطوير Mance, 2017وهدفت دراسة مانس )
تكونت عّينة الدراسة من و  ،التي يتم تنفيذها ألنشطةخالل برامج ايزها من الطالب الّتعليمي وتعز 

استخدمت المالحظة الذاتية و  ،في الواليات المتحدة األمريكية k-12 مجموعة من الصفوف 
ن المنها  المدرسي خصية كأدوات لجمع البيانات، وأظهرت النتائج ضرورة أن يتضمّ والمقابالت الشّ 

يمكن لهم و  ،يق أهدافه وإشرا  الطلبة باألنشطة المختلفة وتنوعهاكجزء منه أنشطة طالبية لتحق
 تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتساعدهم بأن تكون مصدر إلهام في اختيار توجهات عدة في حياتهم. 

 ابقة وموقع الدراسة الحالية منها:راسات السّ ملخص الدّ 
طة الطالبّية حظيت باهتمام األنش نّ أابقة، راسات السّ استعراضه من الدّ  يتضح من خالل ما تمّ 

دة من األنشطة الطالبّية، الباحثين عربيا وأجنبيا، فقد ركزت الدراسات السابقة على جوانب متعدّ 
فمنها ما ركز على مستوى واقع األنشطة الطالبّية، ومنها ما ركز على عمليات إدارة األنشطة 

 الطالبّية.
 وتم التعرف من خالل تلك الدراسات إلى ما يأتي:

 وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين إلى المشكلة. ،تباين تلك الدراسات في أهدافها -
ابقة على االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها كونها األنسب لطبيعة بحث راسات السّ اعتماد معظم الدّ  -

 الدراسة.
داة وكيفية بنائها، ابقة  في إجراءاتها من حيث العّينة وطريقة اختيارها، واألراسات السّ تشابهت الدّ  -

 وصدقها وثباتها.
ابقة في عرضها لموضوع األنشطة تتشابه مع الدراسات السّ  راسة الحالية فهيأما بالنسبة للدّ 

العاملين في  وتحفيزالطالبّية، كما تميزت هذه الدراسة بتناولها لموضوع إدارة األنشطة الطالبّية، 
عديد من الدراسات تناولت موضوع األنشطة الطالبّية ال األنشطة على العمل بفاعلية ونشاط، إذ إنّ 

 . ، ومكانهافي المدارس والجامعات بشكل عام، وبالتالي اختلفت معها بمجتمع الدراسة
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 :الطريقة واإلجراءات
 فيما يلي وصف للمنهجية التي اتبعها الباحثان لتحقيق أهداف الدراسة.

 منهجية الدراسة:
  لباحثان المنهج الوصفي المسحي.لتحقيق أهداف البحث استخدم ا 

 مجتمع الدراسة:
انوية ورؤساء أقسام األنشطة الطالبّية في ف مجتمع الدراسة من جميع مديرح المدارس الثّ تألّ  

عة على المحافظات ( فردًا، والموزّ 232بلغ عدد مديرح ومديرات المدارس ) إذالضفة الغربية 
جنوب الضفة الغربية(، و وس  الضفة الغربية، و ة الغربية، الفلسطينّية في الضفة الغربية )شمال الضف

( رئيس قسم 22مجتمع الدراسة رؤساء أقسام الّنشاطات في المديريات والوزارة وعددهم ) وتضمنّ 
 ( .  2532اإلدارة العامة للتخطي  التربوح،  –)وزارة الّتربية والّتعليم العالي الفلسطينّية  .نشاطات

 : عّينة الدراسة
اختيار عّينة الدراسة من أفراد مجتمع الدراسة )المديرين ورؤساء أقسم الّنشاطات( بالطريقة تم  

( 123(، والبالغ عددها )2532/2532العشوائية الطبقية خالل الفصل األول من العام الدراسي ) 
( من مجموع المدارس، وجميع مجتمع الدراسة من رؤساء أقسام الّنشاطات في %05أح ما نسبته )

( توزع أفراد عّينة الدراسة وفق 3( فردا، ويوضح الجدول)22المديريات والوزارة البالغ عددهم )
 متغيرات الدراسة.

(: توزيع عّينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، المنطقة 1جدول )
 الجغرافية وسنوات الخبرة

 العدد المستويات المتغّيرات

 الجنس
 393 رذك
 255 أنثى

 193 المجموع 

 سمى الوظيفيالمّ 
 123 مدير مدرسة
 22 رئيس قسم
 193 المجموع 

 
 المنطقة الجغرافية

 393 شمال الضفة الغربية
 353 وس  الضفة الغربية
 91 جنوب الضفة الغربية

 193 المجموع 
 

 المؤهل العلمي
 31 أقل من بكالوريوس

 229 بكالوريوس
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 أداة الدراسة
تطوير أداة الدراسة )االستبانة( لدراسة واقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس الحكومّية  تمّ 

ابقة راسات السّ ق بموضوعات الدراسة، وعلى بعض الدّ ظرح المتعلمن خالل االعتماد على األدب النّ 
 & ,Talafha)  والسوالمة ، وطالفحة وبني يونس(Abu-Nasser, 2011)أبو ناصر  مثل دراسة

Bani Younis, & A-sawalmeh, 2014) . 
( 03صيامة فقرات األداة، وإعدادها في صورتها األولية، حيث تكونت األداة األولية من ) وتمّ 
 : الّتخطي ، والّتنظيم، والّتنسيق، واإلشراف، والّتقويم. ( مجاالت0زعة على )فقرة مو 

 صدق األداة
حقق من صدق أداة الدراسة تم اعتماد صدق المحتوى،  إذ تم عرض االستبانة بصورتها للتّ 
( محكما من المختصين في اإلدارة التربوّية في 31مين وعددهم )ة على عدد من المحكّ األوليّ 

األردنية، وجامعة القدس، وجامعة القدس المفتوحة وجامعة بيرزيت، ووزارة الّتربية والّتعليم  الجامعة
العالي، وقد طلب منهم تقييم درجة مالءمة فقرات االستبانة لما وضعت لقياسه، وانتمائها للمجال 

وتوضيح  الذح أدرجت فيه سواء بالحذف، أو اقتراح  التعديل المناسب، أو دمج، أو إعادة صيامة،
جمع المحكمون على صحة ألبعض العبارات التي يعتقدون أنها مير مناسبة من وجهة نظرهم، وقد 

عدد كبير من الفقرات، واقترحوا بعض التعديالت في صيامة الفقرات التي تم تعديلها بالفعل، وقد قام 
فقرة  (05ائية من )بصورتها النهلتصبح أداة الدراسة مكّونة باألخذ بجميع المالحظات،  حثانالبا

فقرات(،  2فقرات(، والتنسيق) 9فقرة(، والتنظيم ) 32موزعة على خمسة مجاالت، وهي: التخطي  )
 . فقرة( 32فقرات(، والتقويم ) 9واإلشراف )

 األداة ثبات
ساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، الستخرا  درجة ثبات الباحثان معامل االتّ  ماستخد

 ( معامالت الثبات لمجاالت الدراسة، وهي كاآلتي:2ب المجاالت، ويبين الجدول)راسة حسأداة الدّ 
 
 

 29 ستير فاعلىماج

 
 سنوات الخبرة

 13 سنوات 0أقل من  
 352 ( سنوات35 -0من )

 202 سنوات 35أكثر من 
 193 المجموع 
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 قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال ولألداة ككل (2جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاالت

 96. 32 تخطي  األنشطة الطالبّية
 95. 9 تنظيم األنشطة الطالبّية

 96. 2 األنشطة الطالبّيةتنسيق 
 97. 9 اإلشراف على األنشطة الطالبّية

 97. 32 تقييم األنشطة الطالبّية
 98. 05 االستبانة ككلّ 

 رات الدراسة: متغيّ 
 راسة على المتغيرات اآلتية:اشتملت الدّ 

ارس الثانوّية تقديرات أفراد عّينة الدراسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدابع: المتغير التّ 
 الحكومّية الفلسطينّية.

ى الوظيفي)مدير مدرسة، رئيس قسم الّنشاط(، وتشمل: المسمّ  المتغيرات المستقلة )الوسيطة(،
جنوب و وس  الضفة الغربية، و )شمال الضفة الغربية،  المنطقة الجغرافية)ذكر، أنثى( و الجنسو

في  الخبرةماجستير فأعلى( وو بكالوريوس، و بكالوريوس، أقل من ) المؤهل العلميالضفة الغربية( و
 سنوات(.  35( سنوات ، أكثر من 35 -0سنوات، من ) 0العمل اإلدارح )أقل من 

 ة: المعالجة اإلحصائيّ 
 :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية

 افات المعيارية. : تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحر ؤال األوللإلجابة عن السّ 
نات المستقلة، وتحليل التباين للعيّ : تم استخدام اختبار ت انيؤال الثّ ولإلجابة عن السّ 

 األحادح، واختبار شافيه للمقارنات البعدية. 
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

 ؤال األول:عرض النتائج المتعلقة بالسّ 
من  في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين ما واقع إدارة األنشطة الطالبّيةلإلجابة عن سؤال: " 

 "؟في وزارة الّتربية والّتعليم ومديرّياتهااألنشطة الطالبّية مديرح المدارس ورؤساء أقسام وجهة نظر 
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت االستبانة، والتي تقيس  
، 3، 3، لكل مجال ولكل فقرة، والجداول )في المدارس الثانوّية الحكومّيةإدارة األنشطة الطالبّية  واقع
 حو اآلتي:ن نتائج ذلك. وذلك على النّ ( تبيّ 35، 9، 2، 2، 2، 0
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المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية  (3جدول )
 حكومّية في فلسطين مرّتبًة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّيةفي المدارس الثانوّية ال

المتوّسط  المجاالت الرقم
 الحسابّي*

االنحراف 
 درجة الواقع الرتبة المعياريّ 

 متوسطة 3 3.52 3.29 اإلشراف على األنشطة الطالبّية 3
 متوسطة 2 5.99 3.21 الطالبّية األنشطةتنظيم  2
 متوسطة 1 5.99 3.20 ةتخطي  األنشطة الطالبيّ  1
 متوسطة 3 3.50 3.15 تنسيق األنشطة الطالبّية 3
 متوسطة 0 3.52 3.13 تقويم األنشطة الطالبّية 0

 متوسطة  3.55 1.39 المقياس ككلّ 
المجاالت الخمسة  لواقع إدارة األنشطة الطالبّية متقاربة وهي بدرجة  يالحظ من النتائج أنّ 

اقع يحتا  إلى إعادة دراسة وترتيب بما يضمن تحسين درجة إدارة الو  أن يعني هذاو  ،متوسطة
األنشطة الطالبّية، التي يغلب على معظمها العشوائّية واالرتجالّية في تنفيذ هذه البرامج، وتفسر هذه 
النتيجة باعتقاد مديرح المدارس بأن دورهم تجاه األنشطة الطالبّية يقتصر على تنفيذ نشرات التوجيه 

نشطة، أو إلى ازدحام اليوم المدرسي باألعمال المراد تنفيذها، أو إلى عدم توافر اإلمكانات لهذه األ
 الجرجاوح فقت هذه الدراسة بنتائجها مع دراسة وقد اتّ المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ برامج األنشطة، 

(Al-jarjawi, 2009)،  واختلفت مع دراسة منيم واليحيوح(Ghnaim, & Al-Yehiawi, 

1996).  
كما تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع إدارة 

 تي: كانت على الّنحو اآل إذاألنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين، 
 المجال األّول: تخطيط األنشطة الطالبّية: 

ة واالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع تخطي  تّم حساب المتوّسطات الحسابيّ 
 األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على فقرات هذا المجال.

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع تخطيط األنشطة  (4جدول )
 رس الثانوّية الحكومّية في فلسطين مرّتبًة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّيةالطالبّية في المدا

قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 التخطيط
 متوسطة 3 3.30 3.54 يوجد دليل تربوح للنشاط الطالبي 3
تصمم خطة للنشاط في ضوء إمكانالات المدرسالة المادية  2

 متوسطة 2 1.18 3.38 البشريةو 

البي وفق واقعية قابليتها    يتم تحديد أهداف الّنشاط الطّ  35
 متوسطة 1 3.30 1.15 للتحقق
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قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 التخطيط
 متوسطة 3 3.32 1.22 تقوم المدرسة بتنفيذ الّنشاط الطالبي كما هو مخط  له 1
 متوسطة 0 3.32 1.23 تتسم األنشطة الطالبّية في الخطة بشموليتها 33
تر  )الطلبة والمعلمون وإدارة المدرسالة( فالي التخطي  يش 2

 متوسطة 2 3.25 3.23 لألنشطة الطالبّية
 متوسطة 2 3.23 1.22 يتم رصد الميزانية المخصصة للنشاط الطالبي 3
 متوسطة 2 3.30 1.32 يوجد برنامج فاعل لممارسة الطلبة للنشاط المدرسي 2
علالى احتياجات  تصمم برامج  الّنشاط الطالبي بنالاء 9

 متوسطة 9 3.33 1.30 الطلبة الفعلية
 متوسطة 35 3.23 1.33 يسمح تصميم اليوم المدرسي بتنفيذ الّنشاط الطالبي 2
تتضمن خطة األنشطة الطالبّية حلوال للمشكالت  32

 متوسطة 33 3.31 2.93 الواردة من الميدان التربوح 

ألنشطة تتوافر في المدرسة أماكن مناسبة لتنفيذ ا 0
 متوسطة 32 3.25 2.95 الطالبّية المختلفة

 متوسطة  5.99 3.20 المجال ككلّ  
الالدول ) الالت علالالى " يوجالالد دليالالل تربالالوح للنشالالاط الطالبالالي" قالالد 3( أّن الفقالالرة )3ي بالاليّ ن الجو ( والوتالالي نصو

ّلتالي ( وا2(، وجاءت الفقالرة )3.30( وانحراف معيارح )1.03احتلوت المرتبة األولى بمتوّس  حسابي )
الالالها " تصالالالمّ  ة" بالمرتبالالالة الّثانيالالالة ة والبشالالالريّ شالالالاط فالالالي ضالالالوء إمكانالالالالات المدرسالالالالة المادّيالالالم خطالالالة للنّ كالالالان نص 
( واّلتالالي نّصالالت علالالى " 0(، بينمالالا احتّلالالت الفقالالرة )3.32( وانحالالراف معيالالارّح )1.12بمتوّسالال  حسالالابّي )
رتبالة األخيالرة بمتوّسال  حسالابي الطالبّيالة المختلفالة" الم األنشالطةمناسبة لتنفيذ  أماكنتتوافر في المدرسة 

تخطالي   (، وقد بلغ المتوّس  الحسابّي لتقديرات عّينالة الدراسالة لواقالع203.( وانحراف معيارّح )2.95)
( 3.20فقرات هالذا المجالال ككاللّ  ) على األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين

   بدرجة متوسطة.(، وهو ي قابل تقدير تخطي99.وانحراف معيارّح )
( التالالي تالالنص علالى " تتالالوافر فالالي 0الفقالرة ) يالحالظ مالالن نتالائج تخطالالي  األنشالالطة الطالبّيالة بالالأنّ     

المدرسة أماكن مناسبة لتنفيذ األنشطة الطالبّية المختلفة" قد حصلت على أقل متوسال  حسالابي، وهالذا 
احات ة للمالالالدارس والمعيقالالالات االحتالليالالالة فالالالي التوسالالالع العمرانالالالي أو الّسالالاليعالالالزى إلالالالى طبيعالالالة البنيالالالة التحتّيالالال

العامة األمر الالذح يشالكل عائقالًا أمالام األنشالطة الطالبّيالة وتنفيالذها، أمالا أعلالى متوسال  حسالابي فقالد كالان 
( ونصها " يوجد دليالل تربالوح للنشالاط الطالبالي " وهالذا يفسالر بالأن الالدليل المتالوفر المعمالول باله 3للفقرة )

وقالد اتفقالت هالذه الدراسالة  تعارض مع الفر  المتاحة وإنما يحتا  إلى إعادة دراسالة وتطالوير.حاليا ال ي
واختلفالت مالع دراسالة   .(Ghnaim, & Al-Yehiawi, 1996)بنتائجهالا مالع دراسالة مناليم واليحيالوح 

 . (Talafha, & Bani Younis, & A-sawalmeh, 2014) طالفحة وبني يونس والسوالمة
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 األنشطةتنظيم المجال الثاني: 
لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

 ( يبين ذلك.0والجدول )
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع تنظيم األنشطة  (5جدول )

 فلسطين مرتَّبًة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في
المتوّسط  الفقرات الّرقم

 الحسابّي*
االنحراف 

درجة  الرتبة المعياريّ 
 التنظيم

 متوسطة 3 1.27 3.50 .تلتزم جميع األنشطة الطالبّية بأنظمة المدرسة وتعليماتها 32
م ئيال يوفر مدير المدرسة تنوعا في األنشطة الطالبّية بما 39

 الطلبة.
 متوسطة 2 1.13 3.46

يمنح مدير المدرسة الصالحيات الالزمة لمسؤول الّنشاط  23
 لتسيير ممارسة الّنشاط بفاعلية.

 متوسطة 1 1.28 3.41

يمنح مدير المدرسة الصالحيات الالزمة لمسؤول الّنشاط  25
 لتسيير ممارسة الّنشاط بفاعلية.

 متوسطة 3 1.12 3.36

د مسؤوليات الجهات المعنية عن تفعيل األنشطة يتم تحدي 30
 الطالبّية. 

 متوسطة 0.0 1.15 3.20

التنظيم سبل التواصل بين )مجموعات األنشطة  يوضح 30
 .ومدير المدرسة و قسم األنشطة الطالبّية(

 متوسطة 0.0 1.14 3.20

يتوزع الطلبة كافة على أنواع الّنشاط المتوفرة وفقا )لميولهم  32
 هم(.ورمبات

 متوسطة 2 1.13 3.16

يتم تنظيم األنشطة الطالبّية على شكل أندية مثل )العلوم  31
 والرياضة واللغات(. 

 متوسطة 2 1.13 3.08

الطالبّية بعد انتهاء اليوم  األنشطةتتم ممارسة بعض  33
 الدراسي.

 متوسطة 9 1.10 2.53
 متوسطة  5.99 3.21 المجال ككلّ  

دول ) ت على " 18أنو الفقرة ) (0ي بيّ ن الجو  بأنظمةالطالبّية  األنشطةتلتزم جميع ( والوتي نصو
(، 1.27( وانحراف معيارّح )1.05" قد احتلوت المرتبة األولى بمتوّس  حسابي )المدرسة وتعليماتها
ها " 19وجاءت الفقرة ) م ئيوفر مدير المدرسة تنوعا في األنشطة الطالبّية بما يال( واّلتي كان نص 

(، بينما احتلوت الفقرة 3.31( وانحراف  معيارحّ  )1.32" بالمرتبة الثانية بمتوّس   حسابيّ  )الطلبة
ت على "33) " المرتبة الطالبّية بعد انتهاء اليوم الدراسي األنشطةتتم ممارسة بعض ( والوتي نصو

  الحسابّي على ، وقد بلغ المتوسّ 1.10)( وانحراف معيارح )2.01األخيرة بمتوّس  حسابي )
تقديرات عّينة الدراسة لواقع تنظيم األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على 

(  (، وهو يقابل تقدير تنظيم بدرجة متوسطة.5.99وانحراف معيارح )( 3.21فقرات هذا المجال ككلّ 
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ألنشطة الطالبّية بأنظمة المدرسة ( والتي تنص " تلتزم جميع ا32يالحظ من النتائج أن الفقرة )
ر بأن هذا يفسّ و  ،تشير إلى التزام جميع األنشطة باألنظمة والقوانين، بدرجة متوسطة وتعليماتها" 

هنا  حرية البتكار أو إضافة أنشطة في المدارس خار  نطاق اإلدارة العامة لألنشطة الطالبّية 
( والتي 33نشطة الطالبّية، بينما احتلت الفقرة )األمر الذح يربك المدارس والوزارة في التنظيم لأل

نصت على " تتم ممارسة بعض األنشطة الطالبّية بعد انتهاء اليوم الدراسي" المتوس  الحسابي 
أو فتح أبواب المدارس في  الطويلاألقل، وهذا يعزى إلى عدم وجود مكان للعاملين وعدم توافر اليوم 

توافر دليل خا  بتنظيم هذه األنشطة وتوافر موارد مالية  عدم إلىالعطل واألعياد وهذا يعود 
واختلفت ، (Abu-Nasser, 2011)وقد اتفقت هذه الدراسة بنتائجها مع دراسة أبو ناصر  ،داعمة

 .(Linda Foster, 2003ليندا فوستر )مع دراسة 
 الث: تنسيق األنشطة الطالبّية: ثّ المجال ال

النحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع تنسيق تمو حساب المتوّسطات الحسابّية وا
األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على فقرات هذا المجال، حيث كانت 

 (.2كما هي موّضحة في الّجدول )
ع تنسيق األنشطة المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواق( 6جدول )

 الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين مرتَّبة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية
قم المتوّسط  الفقرات الرَّ

 الحسابّي*
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 التنسيق
يتم تنسيق جهود المشاركين في األنشطة الطالبّية لتحقيق األهداف  22

 متوسطة 3 1.23 3.35 ة العامة لألنشطة.التربويّ 

تتخذ اإلجراءات التنسيقية الالزمة للحد من وقوع المشكالت  22
 متوسطة 2 1.22 3.29 .)اإلدارية والفنية( بين األنشطة أثناء ممارستها

يهدف التنسيق بين األنشطة الطالبّية الحفاظ على التوازن اإلدارح  29
 متوسطة 1 1.13 3.28 للحد من المشكالت الممكنة.

ت منح التسهيالت الالزمة لمجموعات الّنشاط المختلفة للحصول على  21
 متوسطة 3 1.25 3.20 .الموارد المطلوبة سواء من داخل المدرسة أم خارجها 

 متوسطة 0 1.14 3.18 يراعي التنسيق شبكة العوامل المؤثرة في األنشطة الطالبّية. 22
دام الموارد والتسهيالت المتوفرة داخل المدرسة يتم التنسيق بين استخ 22

 متوسطة 2 1.15 3.17 بسهولة. وخارجها
 متوسطة 2 1.16 2.90 تشار  مجالس أولياء أمور الطلبة سبل تفعيل األنشطة الطالبّية . 23
 متوسطة 2 1.17 2.78 يحر  أفراد المجتمع المحلي على حضور األنشطة الطالبّية 20

 متوسطة  3.50 3.15 المجال ككلّ  
رجة الع ظمى من )  (0* الدو
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ها22( أنو الفقرة )2يبين الجدول ) يتم تنسيق جهود المشاركين في األنشطة " :( الوتي كان نص 
" قد احتلوت المرتبة األولى بمتوّس   حسابيّ  الطالبّية لتحقيق األهداف التربوّية العامة لألنشطة

ت على "22(، وجاءت الفقرة )3.21( وانحراف  معيارحّ  )1.10) تتخذ اإلجراءات ( واّلتي نصو
"  أثناء ممارستهافي التنسيقية الالزمة للحد من وقوع المشكالت)اإلدارية والفنية( بين األنشطة 

( 20(، بينما احتلوت الفقرة رقم )3.22( وانحراف  معيارحّ  )1.29بالمرتبة الّثانية بمتوّس   حسابيّ  )
ت عل " المرتبة األخيرة يحر  أفراد المجتمع المحلي على حضور األنشطة الطالبّية " :ىاّلتي نصو

(، وقد بلغ المتوّس  الحسابي لتقديرات عّينة 3.32( وانحراف  معيارحّ  )2.22بمتوّس  حسابيّ  )
 الدراسة لواقع تنسيق األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على فقرات هذا

 (، وهو يقابل تقدير تنسيق بدرجة متوسطة.3.50( وانحراف  معيارحّ  )1.30المجال ككلّ  )
" يتم تنسيق جهود المشاركين في األنشطة  :( التي كان نصها22يالحظ من النتائج أن الفقرة )

الطالبّيالالالالة لتحقيالالالالق األهالالالالداف التربوّيالالالالة العامالالالالة لألنشالالالالطة " قالالالالد احتلالالالالت المرتبالالالالة األولالالالالى بالالالالأعلى متوسالالالال  
هالالالا ضالالالمن النتالالالائج وتالالالدل علالالالى تنسالالاليق األنشالالالطة الطالبّيالالالة إال أنّ  ،حسالالالابي، ورمالالالم أنهالالالا بدرجالالالة متوسالالالطة

ر ذلالالالالك بالالالالأن أهالالالالداف األنشالالالالطة ال تختلالالالالف عالالالالن األهالالالالداف التربوّيالالالالة العامالالالالة، وأمالالالالا المتوقعالالالالة، وقالالالالد يفّسالالالال
" يحالالر  أفالالراد المجتمالالع المحلالالي علالالى حضالالور األنشالالطة  :( التالالي نصالالت علالالى20بخصالالو  الفقالالرة )

ة " بدرجالالة متوسالالطة وبأقالالل متوسالال  حسالالابي فالالإن اختيالالار أوقالالات األنشالالطة فالالي الغالالالب ال يالالتالءم الطالبّيالال
وجه إلالى تنفيالذ هالذه وقد يشكل التّ  ،أثناء الدوام المدرسيفي مع المجتمع المحلي وبخاصة أنها تمارس 

 هالالذه، واختلفالالت عالالدد أكبالالر مالالن األهالالالي لتلالالك األنشالالطة بعالالد الالالدوام المدرسالالي حالالافزا لحضالالور األنشالالطة
 .(Maria, 2012ماريا )دراسة مع الدراسة في نتائجها 

 اإلشراف على األنشطة الطالبّيةالمجال الرابع: 
لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

 ن ذلك.( يبيّ 2والجدول )
على  اإلشرافة لتقديرات عّينة الدراسة لواقع طات الحسابّية واالنحرافات المعياريّ المتوسّ  (7جدول ) 

 األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين مرّتبًة تنازليًّا حسب المتوّسطات الحسابّية
قم المتوّسط  الفقرات الرَّ

 الحسابّي*
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 اإلشراف
 متوسطة 3 1.22 3.48 شطة  المدرسّية.يحر  المدير على تحقيق أهداف األن 13
 متوسطة 2 1.23 3.45 الطالبّية. األنشطةيحر  المدير على التأكد من فاعلية  12
 متوسطة 1 1.24 3.40 يوضح المدير الطريقة المناسبة لتنفيذ األنشطة الطالبّية. 11
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قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 اإلشراف
يقدم المدير )اإلرشاد والتوجيه( الالزم أثناء ممارسة  13

 متوسطة 3 1.25 3.39 بي .الّنشاط الطال
 متوسطة 0 1.16 3.30 ة أثناء تنفيذ األنشطة.ة والسلبيّ يرصد المالحظات اإليجابيّ  15
تتخذ اإلجراءات المناسبة لتعديل أح خلل قد تشتمل عليه  12

 متوسطة 2 1.18 3.29 عملية تفعيل األنشطة الطالبّية.

هدافها تعمل مجموعات األنشطة الطالبّية على تحقيق أ  12
 متوسطة 2 1.14 3.26 .بطريقة فاعلة

يتواصل مشرفو األنشطة الطالبّية مع بعضهم لتحقيق  12
 متوسطة 2 1.24 3.12 األهداف التربوّية .

يندر  اإلشراف على الّنشاط المدرسي ضمن نصاب  10
 متوسطة 9 1.33 2.92 المعلم.

 متوسطة  3.52 3.29 المجال ككلّ  
ها13أّن الفقرة )( 2ي بّين الّجدول ) " يحر  المدير على تحقيق أهداف  :( اّلتي كان نص 

(، وجاءت 3.22( وانحراف  معيارحّ  )1.32األنشطة  المدرسّية" بالمرتبة األولى بمتوّس   حسابيّ  )
ت على12الفقرة ) " يحر  المدير على التأكد من فاعلية األنشطة الطالبّية" قد احتلوت  :( اّلتي نصو
( اّلتي 10( ، بينما احتلوت الفقرة )3.21( وانحراف  معيارحّ  )1.30ة الثوانية بمتوّس   حسابيّ  )المرتب

ت على المرتبة األخيرة بمتوّس  يندر  اإلشراف على الّنشاط المدرسي ضمن نصاب المعلم" "  :نصو
ت عّينة الدراسة لواقع (، وقد بلغ المتوّس  الحسابّي لتقديرا3.11( وانحراف  معيارحّ  )2.92حسابّي )

ذا المجال اإلشراف على األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على فقرات ه
(، وهو ي قابل تقدير إشراف بدرجة  متوسطة، يالحظ من نتائج 3.52معيارحّ  ) ( وانحراف  1.29ككلّ  )

المدير على تحقيق أهداف األنشطة " يحر   :( التي تنص على13المجال الرابع أن الفقرة )
 ألن المدير هو المشرف المقيم في المدرسة على مجاالتها ؛المدرسّية" احتلت أعلى متوس  حسابي

" يندر  اإلشراف على الّنشاط المدرسي ضمن نصاب  :( ونصها10كافة، في حين احتلت الفقرة )
عبئا إضافيا على المعلم،  تعدّ نشطة األالمعلم" على المتوس  الحسابي األقل، ويعزى ذلك إلى أن ّ 

وقد اتفقت هذه الدراسة في نتائجها مع دراسة مانس ة لنصابه الّتعليمي. إضافة إلى الحصص المكملّ 
(Mance, 2017 واختلفت مع دراسة طالفحة وبني يونس والسوالمة ،)(Talafha, & Bani 

Younis, & A-sawalmeh, 2014). 
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 نشطة الطالبّية:  تقويم األ المجال الخامس: 
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع تقويم 
األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على فقرات هذا المجال، حيث كانت 

 (.2كما هي موّضحة في الّجدول )
األنشطة  تقويمواالنحرافات المعيارّية لتقديرات عّينة الدراسة لواقع المتوّسطات الحسابّية ( 8جدول )

الطالبّية في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على فقرات هذا المجال مرّتبًة تنازليًّا حسب 
 المتوّسطات الحسابّية

المتوّسط  الفقرات الّرقم
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 التقييم
 متوسطة 3.0 1.36 3.38 زين في األنشطة المختلفة.تقّدم  حوافز للطلبة المتميّ  32
 متوسطة 3.0 1.31 3.38 يهتم مدير المدرسة بتقويم األنشطة الطالبّية. 19
يتم مكافأة الطالب المشار  في األنشطة الطالبّية  32

 متوسطة 1 1.29 3.32 بهدف تحفيزه.
 متوسطة 3 1.26 3.23 بي الذح أشرف عليه.يّقوم المعلم الّنشاط الطال 35
تقيّم خطة الّنشاط الطالبي للتأكد من درجة تحقق  31

 متوسطة 0 1.19 3.21 أهدافها.

تقوم المدرسة بتقييم الّنشاط المدرسي فيها مع نهاية  32
 متوسطة 2 1.20 3.18 العام الدراسي.

ل برامج الّنشاط الطالبي في ضوء نتائج التق 33 ويم ت عدو
 متوسطة 2 1.12 3.08 المستمر.

 متوسطة 2 1.24 3.06 ت ع د  تقارير دورية عن سير الّنشاط الطالبي. 33
تتواصل المدرسة مع الجهات العليا )وزارة و مديرية(  39

 متوسطة 9 1.19 3.01 بخصو  نتائج التقييم..

يتم تأهيل القائمين على األنشطة الطالبّية في ضوء  30
 متوسطة 35 1.16 2.99 يم أدائهم.معطيات تقي

يتم تقييم األنشطة المدرسّية في ضوء مالحظات  05
 متوسطة 33 1.19 2.91 المجتمع المحلي..

يتم متابعة الطالب مير المشار  في األنشطة  32
 متوسطة 32 1.12 2.81 الطالبّية.

 متوسطة  3.52 3.13 المجال ككلّ  
 (0* الّدرجة العظمى من )

على " تقّدم  حوافز للطلبة المتميزين في  انّصت نتيلّ ( ال19، 32)تين( أّن الفقر 2)لّجدول ي بّين ا
قد احتّلت المرتبة األولى بمتوّس    "يهتم مدير المدرسة بتقويم األنشطة الطالبّيةو  ،"األنشطة المختلفة"

ها( اّلت19، وجاءت الفقرة )(3.13، و)(3.12( وانحراف  معيارحّ  )1.12حسابيّ  ) "  :ي كان نص 
( 1.12يهتم مدير المدرسة بتقويم األنشطة الطالبّية" بالمرتبة األولى أيضا بمتوّس   حسابيّ  )
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" يتم متابعة الطالب مير  :( اّلتي نّصت على32(، بينما احتّلت الفقرة )3.13وانحراف  معيارحّ  )
( وانحراف  معيارحّ  2.23يّ  )المشار  في األنشطة الطالبّية " المرتبة األخيرة بمتوّس   حساب

(، وقد بلغ المتوّس  الحسابّي لتقديرات عّينة الدراسة لواقع اإلشراف على األنشطة الطالبّية 3.32)
( وانحراف  معيارحّ  1.31في المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين على فقرات هذا المجال ككلّ  )

 ة.(، وهو يقابل تقدير تقييم بدرجة متوسط3.52)
" تقّدم حوافز للطلبة المتميزين في األنشطة  :نصهاالتي  (32يالحظ من النتائج أن الفقرة )

قد احتلت أعلى " يهتم مدير المدرسة بتقويم األنشطة الطالبّية ( التي نصها: "19والفقرة ) المختلفة"
ة يقتصر على اهتمام األنشطة كاف وبما أنها تعنى بالحوافز للمتميزين فق  فإنّ  ،متوس  حسابي

( على " يتم متابعة الطالب مير المشار  في األنشطة الطالبّية" 32النخبة، في حين تنص الفقرة )
الحاصلة على المتوس  الحسابي األقل يعود على متابعة الطلبة مير المشاركين في األنشطة 

 ألنشطة.قطاب هؤالء الطلبة نحو االطالبّية دون تقديم حوافز لهم، األمر الذح يعيق است
، واختلفت مع (Al-jarjawi, 2009)وقد اتفقت هذه الدراسة في نتائجها مع دراسة الجرجاوح 

 (.Dick, 2010ديك )، ودراسة (Ghnaim, & Al-Yehiawi, 1996) دراسة منيم واليحيوح 
بين ( α≤5...)ؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة السّ 

ت أفراد عّينة الدراسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس الثانوّية متوسطات تصورا
ى الوظيفي، والجنس، والمنطقة الجغرافية، والمؤهل الحكومّية في فلسطين تبعًا لمتغيرات: المسمّ 

 سنوات الخبرة في العمل اإلداري؟ و العلمي، 
عّينة الدراسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لتقديرات  (9جدول )

المدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين تبعًا لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة ، المنطقة 
 الجغرافية، والمسمى الوظيفي

مجموع  المجاالت المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
الداللة 

 إلحصائيةا

 
 الجنس

 

 589. 292. 281. 1 281. تخطي  األنشطة الطالبّية
 990. 000. 000. 1 000. تنظيم األنشطة الطالبّية
 767. 088. 096. 1 096. تنسيق األنشطة الطالبّية
اإلشراف على األنشطة 

 768. 088. 101. 1 101. الطالبّية
 578. 311. 341. 1 341. تقييم األنشطة الطالبّية

 600. 511. 492. 2 985. تخطي  األنشطة الطالبّية 
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مجموع  المجاالت المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
الداللة 

 إلحصائيةا
 المؤهل العلمي

 
 522. 651. 634. 2 1.267 تنظيم األنشطة الطالبّية
 453. 793. 867. 2 1.734 تنسيق األنشطة الطالبّية
اإلشراف على األنشطة 

 681. 385. 446. 2 893. الطالبّية
 835. 181. 199. 2 398. تقييم األنشطة الطالبّية

 
 سنوات الخبرة

 

 836. 179. 173. 2 345. تخطي  األنشطة الطالبّية
 653. 427. 416. 2 831. تنظيم األنشطة الطالبّية
 542. 613. 671. 2 1.342 تنسيق األنشطة الطالبّية
اإلشراف على األنشطة 

 326. 1.125 1.304 2 2.609 الطالبّية
 335. 1.097 1.205 2 2.411 تقييم األنشطة الطالبّية

 
 المنطقة الجغرافية

 

 *025. 3.707 3.572 2 7.145 تخطي  األنشطة الطالبّية
 066. 2.740 2.668 2 5.336 تنظيم األنشطة الطالبّية
 145. 1.943 2.126 2 4.252 تنسيق األنشطة الطالبّية
اإلشراف على األنشطة 

 105. 2.267 2.628 2 5.257 الطالبّية
 *026. 3.673 4.036 2 8.073 تقييم األنشطة الطالبّية

 
 المسمى الوظيفي

 

 343. 900. 867. 1 867. تخطي  األنشطة الطالبّية
 291. 1.118 1.088 1 1.088 تنظيم األنشطة الطالبّية
 446. 581. 636. 1 636. تنسيق األنشطة الطالبّية
اإلشراف على األنشطة 

 249. 1.332 1.544 1 1.544 الطالبّية
 231. 1.439 1.582 1 1.582 تقييم األنشطة الطالبّية

 
 

 الخطأ

 964. 382 368.118 تخطي  األنشطة الطالبّية
 974. 382 371.969 تنظيم األنشطة الطالبّية
 1.094 382 417.916 تنسيق األنشطة الطالبّية
اإلشراف على األنشطة 

 1.159 382 442.905 الطالبّية
 1.099 382 419.764 ييم األنشطة الطالبّيةتق

 (  α ≤ 0.5 )* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
( لتقديرات عّينة الدراسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في  Scheffeنتائج اختبار شافيه ) (.1جدول )

الطالبّية  األنشطةوتقييم  ةالطالبيّ  األنشطةالمدارس الثانوّية الحكومّية في فلسطين عند مجال تخطيط 
 حسب متغير المنطقة الجغرافية

جنوب الضفة 
 الغربية

وسط الضفة 
 الغربية

شمال الضفة 
 المجال المنطقة الجغرافية الغربية

  المتوسط الحسابي 3.33 2.96 3.21
 األنشطةتخطيط  شمال الضفة الغربية 3.33   
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 الطالبّية وس  الضفة الغربية 2.96 *367.  
 جنوب الضفة الغربية 3.21 119. 248. 

 المجال المسمى الوظيفي المتوسط الحسابي 3.24 2.86 3.19
 األنشطةتقييم  شمال الضفة الغربية 3.24   

 وس  الضفة الغربية 2.86 *382.   الطالبّية
 جنوب الضفة الغربية 3.19 056. 325. 

 (  α ≤ 0.5 )ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات 9نتائج الموضحة في الجدول )الن من يتبيّ 

خطة األنشطة  أنّ وقد يعزى ذلك إلى  ،لجنسلأفراد عّينة الدارسة لواقع األنشطة الطالبّية تعزى 
في  أمتعليماتها كانت في أها الوزارة، خطة موحدة لكل من الذكور واإلناث سواء الطالبّية التي تعدّ 

مديرح المدارس ورؤساء أقسام الّنشاطات سواء  طبيعة األنشطة  الواردة فيها وآلية تنفيذها، كما أنّ 
كانوا ذكورًا أم إناثًا ذوو نظرة واحدة نحو األنشطة الطالبّية من حيث أهميتها ودورها في العملية أ

هذا عائد إلى الظروف الموضوعية التي و  ،الّتعليمية، األمر الذح ينعكس على إدارتهم لهذه األنشطة
 Talafha, & Bani)والمة اتفقت هذه النتيجة مع دراسة طالفحة وبني يونس والسّ  ، وقدتحي  بهم

Younis, & A-sawalmeh, 2014)ودراسة أبو ناصر ،(Abu-Nasser, 2011) . 
    لمؤهالاللل رسالالة تعالالزى ة فالالي تقالالديرات أفالالراد عّينالالة الدان عالالدم وجالالود فالالروق ذات داللالالة إحصالالائيّ وتبالاليّ 
اًل علميالالًا تربويالالًا إدارة األنشالالطة الطالبّيالالة فالالي فلسالالطين ال تتطلالالب مالالؤهّ  أنّ  وقالالد يعالالزى ذلالالك إلالالى ،العلمالالي

ا يعنالالي أن المعلمالالين الالالذين يشالالغلون مالالمختصالالًا باألنشالالطة، وال يوجالالد فالالي فلسالالطين مثالالل هالالذا المؤهالالل م
متغيالر المؤهالل العلمالي  وعلالى ذلالك فالإنّ  وظائف تعليمية هم الذين يعملون في إدارة األنشطة الطالبّيالة،

في إدارة هذه األنشطة، إضافة إلالى أن هنالا  مرجعيالة واحالدة إلدارة هالذه األنشالطة  ال يؤثر بشكل كبير
اتفقالت هالذه النتيجالة مالع  وقالد ،السنوية وبالتالالي ال مجالال لالجتهالاد فالي إدارة هالذه األنشالطة وهي الخطة

-Ghnaim, & Al) مناليم واليحيالوح  فالت مالع دراسالةواختل، (Al-jarjawi, 2009)الجرجالاوح دراسالة 

Yehiawi, 1996). 
سنوات  ة في تقديرات أفراد عّينة الدارسة تعزى وتبين أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

ضالرورة للخبالرة العمليالة فالي  ة لألنشالطة، التالي تالرى أالّ قليديالة الدونّيالظالرة التّ النّ وقد يعزى ذلك إلى  الخبرة
مركزيالة التخطالي  لألنشالطة الطالبّيالة المتمثلالة بالالوزارة  لطالبّية وإدارتها. إضافة إلى أنّ نشطة اقيادة األ

ع القالائمين علالالى إدارة هالذه األنشالالطة فالي المالالديريات والمالالدارس )اإلدارة العامالة لألنشالالطة الطالبّيالة( تشالالجّ 
خاصالة بهالذه على انتظار الخطة وتعليماتها وآلية تنفيذها، دون مبادرة من أحد منهم إلالى وضالع خطالة 
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، (Ghnaim, & Al-Yehiawi, 1996) مناليم واليحيالوح اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  ،وقداألنشطة
 ,Talafha, & Bani Younis, & A-sawalmeh)طالفحالة وبنالي يالالونس والسالوالمة ودراسالة 

 .(Al-jarjawi, 2009)الجرجاوح  واختلفت مع دراسة (Mance, 2017مانس ) ، ودراسة(2014
ة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ال توجد فروق دالّ تائج الدراسة أنه كما أظهرت ن

( 0.5 ≥ α )  بين متوسطات تقديرات عّينة الدراسة لواقع إدارة األنشطة الطالبّية في المدارس
، ويظهر من خالل النتائج الستجابات الثانوّية الحكومّية في فلسطين تعزى لمتغير المنطقة الجغرافية

 ،الطالبّية األنشطةباستثناء مجال تخطي   اد العّينة لمجاالت األداة عدم وجود فروق داّلة إحصائّياأفر 
إحصائيا ولصالح شمال الضفة، ويعزى حيث كانت الفروق دالة  ،ومجال تقويم األنشطة الطالبّية

هة أخرى ة التخطي  لألنشطة، بصرف النظر عن المنطقة الجغرافية من جهة ومن جإلى مركزيّ ذلك 
 تها. إلى الظروف الموضوعية القائمة والمحيطة بالعملية الّتعليمية برمّ 

الفروق كانت دالة إحصائيا لصالح شمال الضفة، وذلك عائد  يم فإنّ و ومن حيث التخطي  والتق
إلى درجة االهتمام باألنشطة لدى العاملين في إدارة األنشطة الطالبّية في هذه المناطق يضاف إلى 

يعة األرض ومساحتها ونشاط أهلها في مناطق شمال الضفة ودافعية أهلها إلى االستجابة ذلك طب
 (.Dick, 2010)ديك  دراسةهذه النتيجة مع واختلفت  ،فاعل مع األنشطةوالتّ 

 التوصيات
 :يأتي في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بما

لعالي ومالديرّياتها مالن خالالل عقالد المزيالد مالن مضاعفة التوجيه واإلشراف من وزارة الّتربية والّتعليم ا .3
الالالالالدورات التدريبيالالالالة المتخصصالالالالة للمدرسالالالالين ومشالالالالرفي األنشالالالالطة الطالبّيالالالالة فالالالالي مجالالالالاالت األنشالالالالطة 

 .المختلفة وإدارتها
صالالاليامة الخطالالال  الجيالالالدة لبالالالرامج األنشالالالطة الطالبّيالالالة، وتأهيلهالالالا علالالالى أسالالالاس االحتياجالالالات الفعليالالالة  .2

 .  يعة العمل المدرسيواالهتمامات الحقيقية التي تحتاجها طب
قويم المسالالتمر لألنشالالطة الطالبّيالالة مالالن أجالالل تقالالديم تغذيالالة راجعالالة للرفالالع مالالن قيالالالام إدارة المدرسالالة بالالالتّ  .1

 ووضع الحلول المناسبة لما يعترض القائمين عليها  في المدرسة من مشاكل.  ،مستواها
 أمالالور الطلبالة بأهميالالةوتوعيالة أوليالاء ، تعزيز مشاركة الجهات كافة في مختلالف األنشالطة الطالبّيالة .3

 األنشطة وفائدتها ألبنائهم.
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