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ملخص: 

هدف هذا البحث اإىل تقومي واقع الأن�شطة ال�شفية والال�شفية, امل�شاحبة للمواد التي 
اآراء الطلبة ودور  ُتعد من فروع اللغة العربية يف كلية الرتبية/ جامعة الإ�رضاء, يف �شوء 
ممت اأداة لقيا�ص اآراء الطلبة نحو الأن�شطة, واآراء الطلبة نحو  املدر�شني فيها, ولتحقيق ذلك �شُ
دور املدر�شني فيها, وقد توافر فيها �رضوط ال�شدق والثبات املنا�شبة, ومن ثمَّ وزعت الأداة 

على عينة مكونة من )30( طالبًا و )63( طالبة يف م�شتوى ال�شنتني الثالثة والرابعة.

اآراء الطلبة نحو الأن�شطة, واآرائهم نحو دور املدر�شني فيها,  اأن  ك�شفت نتائج البحث 
كانت بدرجة متو�شطة ب�شكل عام, واأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�شائية ملتغري اجلن�ص, 
واأن معدلت الطلبة التح�شيلية يف املواد مو�شوع البحث وممار�شتهم لالأن�شطة ذات ارتباط 
اإيجابي, وتتنا�شب تنا�شبًا طرديًا, واأو�شى الباحثان بعدد من التو�شيات يف �شوء نتائج 

البحث.
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Abstract: 
This research aimed at evaluating the status of the class and non- 

class activities that are associated to the materials related to the courses 
of the Arabic language at the Faculty of Education in Isra University, from 
the students’ viewpoint and the lecturers’ role in them. An instrument was 
designed to carry out the study, measure the students’ viewpoint towards the 
activities, and the students’ viewpoint in the lecturers’ role. The reliability 
and validity were both accomplished for the instrument. The instrument was 
distributed on a sample of students consisting of 30 male students and 63 
female students in the third and fourth years. 

The results of the research revealed that the students’ viewpoint towards 
the activities and the lecturers’ role were generally medium. Furthermore, 
there were no significant statistical differences according to the gender 
variable. In addition to that, the achievement average for the students in 
these topics, and also practicing the activities was positively attributed. 
The researchers had reached a number of recommendations in line with the 
research results. 
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مقدمة: 
اإن الهتمام بن�شاط الطالب لي�ص جديداً على الفكر الرتبوي؛ لأن فكرة الن�شاط و�شوره 
التطبيقية قدمية قدم بدايات التعلم نف�شه, اإذ يالحظ اأن املدار�ص القدمية يف ا�شربطا واأثينا, 
كانت تهتم ب�رضورة ا�شرتاك الطالب يف املناظرات, والتمثيليات, والحتفال باملنا�شبات. 

)زهرة املدائن,2009( .
تناول  اإذ  الإ�شالمي,  الرتبوي  الفكر  يف  واإ�رضاقًا  و�شوحًا  اأكرث  الن�شاط  فكرة  ونرى 
جانب الن�شاط الذي يعتمد على التذكر والتطبيق العملي, يف القراآن الكرمي, واحلديث النبوي 
ال�رضيف, فقد تلقى �شحابة ر�شول اهلل – �شلى اهلل عليه و�شلم- القراآن الكرمي وحر�شوا على 
درا�شته وتالوته, وحفظه وتطبيقه اآية اآية, و�شورة تلو الأخرى, وقد و�شف اأحدهم ذلك فقال: 
»كنا يف عهد ر�شول اهلل – �شلى اهلل عليه و�شلم- ل جناوز ال�شورة من القراآن الكرمي, حتى 

نحفظها ونعمل بها, فتعلمنا العلم والعمل« )ريان واآخرون, 1996, �ص 153- 154( 
النظرية  الن�شاط, ينمي مهارات معرفية لدى املتعلم, ويربط بني  الناجت عن  فالتعلم 
اأ�شا�شية؛  ذا قيمة   (Rogers,1969, p106( يُعده روجرز  التعلم  النوع من  والتطبيق, وهذا 
لأنه ي�شري بذلك اإىل منط التعلم ال�شتك�شايف, الذي يتميز بانهماك ال�شخ�ص باحلدث التعلمي, 

وينغم�ص فيه, وُيحدث تغيرياً يف ال�شلوك والجتاهات, ورمبا يف �شخ�شية املتعلم.
ويرى روثكوف )Rothkopf, 1976, p94( اأن الذي يتعلمه املتعلم فعاًل, هو ما يكت�شبه 
»الن�شاط  والن�شاط  اجلهد  من  اللون  هذا  على  وُيطلق  ن�شاط وجهد,  من  به  يقوم  ما  نتيجة 

املوّلد للتعلم«.
كما يرى هندام )1978, �ص 20( اأن التعلم يحدث عن طريق اجلهد الن�شط, ولي�ص عن 
طريق التلقي ال�شلبي, اأي اأن املتعلم يتعلم عن طريق العمل, وما يخرُبه بنف�شه, اأف�شل مما 

يتعلمه عن طريق التعليم اللفظي.
اأخرى,  ال�شفية, والال�شفية, ل تقت�رض على مرحلة درا�شية دون  فالأن�شطة الطالبية 
بل تت�شمن جميع املراحل, )مراحل التعليم العام, ومراحل التعليم اجلامعي( , وي�شتق�شي 
هذا البحث واقع الأن�شطة ال�شفية والال�شفية امل�شاحبة ملقررات اللغة العربية يف املرحلة 

الأوىل من التعليم اجلامعي.
التي حتظى باهتمام كبري يف  الطالبية متثل جانبًا مهمًا من املجالت  »فالأن�شطة 
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التعليم اجلامعي, وذلك للدور الكبري الذي توؤديه يف تكوين �صخ�صية الطالب وتنميتها 
يف خمتلف جوانبها: 

العقلية, والنف�شية, والجتماعية, اإذ اإّن هذه الأن�شطة تعمل على ك�رض احلواجز والعالقات 
التقليدية بني املدر�ص والطلبة يف القاعات الدرا�شية, وذلك نتيجة للمواقف املتنوعة التي 
وقدراته,  مهاراته,  تنمية  على  بالتايل  تعمل  التي  الأن�شطة,  هذه  يف  الطلبة  فيها,  ي�شارك 
ومقاومة امل�شكالت التي تواجهه اأكادمييًا )العمري, 2009( . وعلى النقي�ص من ذلك فاإن 
والتعليم  التعلم  عمليتي  �شيفقد  واإهمالها  والال�شفية,  ال�شفية  بالأن�شطة  العناية  �شعف 
ومتلقية  م�شت�شلمة  كيانات  اإىل  لذلك  تبعًا  املتعلمني  و�شيحول  الرتبوية,  م�شامينهما 
ير�شخ  الطرق كونه  اأف�شل  الأن�شطة يعد من  فالتعليم عن طريق   , �شلبية  للمعارف بطريقة 

املفاهيم, ويقدم تعليمًا مرتبطًا بالعمل )ال�شربي, 2007( .
)ال�شفية  الطالبية  الأن�شطة  فاعلية  والأجنبية  العربية  الدرا�شات  بينت كثري من  وقد 
والال�شفية( منها: درا�شة �شامل )2002( اإذ تو�شلت اإىل تفوق الطلبة امل�شرتكني يف الأن�شطة 

يف الإجناز الأكادميي.
اإىل العالقة املطردة بني الأن�شطة   )Von Aufschnaiter, 2007( كما تو�شلت درا�شة 
العلمية, وبخا�شة  اأثناء امل�شاركة يف الأن�شطة  التفكري, وتعلم الطلبة يف  الطالبية وتنمية 

تلك التي تتم يف خمتربات الفيزياء والكيمياء.
واأظهرت درا�شة براون )Brown, 2000( اأن الأن�شطة الال�شفية ت�شاهم يف جناح الطلبة 
الطالب,  نف�ص  يف  الثقة  زيادة  اإىل  يوؤدي  الأن�شطة  هذه  يف  ال�شرتاك  اأن  كما  املدر�شة,  يف 

وتعزز مركزه بني اأقرانه, وحتد من الت�رضب من املدر�شة.
الأن�شطة  اأن  اإىل   )Tumen and Tolley, 2007( وتويل  تومن  درا�شة  اأ�شارت  كما 

الال�شفية لها اآثار اإيجابية على حت�شيل الطلبة الدرا�شي. 
التوافق  الإيجابية على حتقيق  انعكا�شاتها  لها  الال�شفية  الأن�شطة  واإن ممار�شة  هذا 
العاديني  للطلبة  وبالن�شبة  العاديني,  وغري  العاديني,  الطلبة  لدى  والجتماعي  النف�شي 
ت�شاعد على خف�ص  الال�شفية  الأن�شطة  اأن   )Sobansky, 2001( �شبون�شكي  درا�شة  اأ�شارت 
الكتئاب لدى الطلبة, كما اأنها تزيد من م�شتوى التح�شيل الدرا�شي, وذلك نتيجة لدرا�شته 

على عينة قوامها )107( اأفراد يف املرحلة الثانوية يف اأمريكا.
كما اأجرى فوجيتا )Fujita, 2005( درا�شة م�شحية, الغر�ص منها حتديد ما اإذا كانت 
اأ�شئلة لالإجابة  اأداء الطلبة الأكادميي, فا�شتخدم خم�شة  الأن�شطة الال�شفية لها تاأثري على 
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عنها ح�شب نظام لكريت )Likert( وك�شفت البيانات اأن الأن�شطة الال�شفية توؤثر على الأداء 
الأكادميي, واأن التاأثري يعتمد على الأن�شطة املحددة التي ي�شارك فيها الطالب.

ومن الباحثني من ا�شتخدم الطريقة التتبعية يف ر�شد اأنواع الأن�شطة الال�شفية التي 
درا�شة دميا�ص  منها  البتدائية,  املرحلة  نهاية  اإىل  الأطفال  ريا�ص  الطالب, من  ميار�شها 
)Dumais, 2005( التي ا�شتغرقت فرتة زمنية طويلة من مرحلة الطفولة املبكرة, اإىل نهاية 
املرحلة البتدائية يف ر�شد نوعية الأن�شطة الال�شفية التي ي�شرتك فيها الطالب, ثم البحث 
عن الفروق ذات الدللة الإح�شائية يف اأمناط امل�شاركة, ح�شب اجلن�ص, والعرق , والطبقة. 
وقد وجد اأن اأهم الأن�شطة الال�شفية التي ي�شرتك فيها الطالب الرق�ص, والأن�شطة الريا�شية, 

واأبرزها الأن�شطة التي توؤثر على حت�شيلهم يف القراءة ب�شورة ايجابية.
وتعد الأن�شطة املدر�شية )ال�شفية والال�شفية( مبثابة الأ�شا�ص الذي يبنى عليه حت�شيل 
الطالب الدرا�شي, فالطالب الذي يواجهه املدر�ص باأن�شطة �شفية ول�شفية, ويقوم بها, فاإنه 
يعد من زمرة الطلبة الذين يفكرون, مبتعداً عن زمرة الطلبة الذين يحفظون دون فهم للمقرر 
درا�شة   )James, 2008( جيم�ص  اأجرى  املجال  هذا  ويف  احلياتية,  املواقف  يف  وتوظيفه 
هدفت اإىل معرفة اأثر الأن�شطة الال�شفية على املعدلت الرتاكمية, للطلبة الذين ي�شرتكون يف 
الأن�شطة الال�شفية, والطلبة الذين مل ي�شرتكوا فيها, وذلك با�شتخدام اختبار )t. test( وقد 
جمع املعلومات الالزمة لعينة درا�شته من �شجالت مدر�شة ثانوية يف ولية اأيوا, وخل�شت 
الدرا�شة اإىل اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�شائية بني املعدلت الرتاكمية, للذين ا�شرتكوا يف 

الأن�شطة الال�شفية, والذين مل ي�شرتكوا ل�شالح املجموعة التي ا�شرتكت يف الأن�شطة.
هو  الطالب  لأن  الال�شفية,  بالأن�شطة  الطالب  تطوير  اإىل  الدرا�شات  من  كثري  وت�شعى 
باأن�شطة خمطط لها متعددة  اأثناء مواجهته  الذي ي�شتطيع بناء عقله, يف  الوحيد  ال�شخ�ص 
ومثرية, اإذ جتعل الطالب اإيجابيًا , اأو يعمل �شيئًا منها بعد تعلمه لها, ومن هذه الدرا�شات, 
 study in the u.s.a( درا�شة عامة اأجراها جمموعة من الباحثني يف اجلامعات الأمريكية
الأن�شطة  با�شتخدام  اجلامعات,  يف  الطالب  تطوير  اإىل  تهدف   )universities in 2010
التجربة  اأ�شا�شيًا يف هذه  التطوير, وتوؤدي دوراً  الرئي�شة يف عملية  الأداة  الال�شفية, لأنها 

اجلماعية؛ لتح�شني مهارات الطلبة وزيادة ثقتهم باأنف�شهم.
 Brighouse and( وودز  براو�ص  من  كل  اأجراها  التي  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت 
حتقيق  على  بالقدرة  املدر�شية  الأن�شطة  يف  امل�شاركني  الطلبة  متيز  اإىل   )Woods, 2000
واأ�شاتذتهم, ومتتعهم  ايجابيتهم مع زمالئهم  اإىل  بالإ�شافة  الأكادميي,  والإجناز  النجاح 
بروح القيادة والتفاعل الجتماعي ال�شوي واملثابرة واجلدية, كما اأنهم مييلون اإىل الإبداع 

وامل�شاركة الفعالة, ولديهم ال�شتعداد خلو�ص جتارب جديدة بثقة.
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ويف املجال نف�شه اأ�شار منتدى الدار�شات العليا والبحوث )2009( يف درا�شة »واقع 
من  كانوا  الدرا�شة  عينة  يف  لالأن�شطة  املمار�شني  الطلبة  معظم  اأن  اإىل  الرتبوية«  الأن�شطة 
املتفوقني ممن يح�شلون على درجات عالية يف حت�شيلهم الدرا�شي, وبالتايل ي�شري هذا اإىل 

اأن امل�شاركة يف الأن�شطة ل ت�شعف التح�شيل, اإمنا يكون اأثرها اإيجابيًا يف التح�شيل.
وت�شري درا�شة العمري )2009( اإىل الواقع الفعلي لالأن�شطة الطالبية )ال�شفية والال�شفية( 

يف البيئة اجلامعية مو�شوع الدرا�شة, اإذ ك�شفت الدرا�شة عن جمموعة من النتائج منها: 
ن�شبة الطالبات غري امل�شاركات يف الأن�شطة الطالبية عالية جداً )%85( .

اإن اأبرز معوقات اإقامة الأن�شطة من وجهة نظر الطالبات هي: �شعف عوامل اجلذب يف 
الأن�شطة, وروتينية الأن�شطة, وعدم وجود حمفزات لت�شجيع الطالبات بال�شرتاك يف الأن�شطة, 
ول تختلف نتائج هذه الدرا�شة كثرياً, عن التقرير ال�شنوي ملركز الأن�شطة الطالبية يف جامعة 
رايدر ).p36 - 392002( , اإذ ت�شمن معوقات الأن�شطة وهي: افتقار الأن�شطة لعاملي الت�شويق 
واملتعة, و�شعف عوامل اجلذب يف الأن�شطة, وكذلك عدم ارتباط الأن�شطة ال�شفية بالتح�شيل 

الدرا�شي, كما ل توجد حمفزات لت�شجيع الطلبة على ال�شرتاك يف الأن�شطة.
اإن ما ت�شري اإليه الدرا�شتان ال�شابقتان من نتائج, يدل على اأن الن�شاط بو�شفه احلايل 
عمل خارج على املنهج, وهو اإ�شايف بالن�شبة اإليه, وقد اأدى عدم ارتباطه باملنهج املنظم, 
اأن اأ�شبح عماًل ثانويًا يجوز لبع�ص الطلبة ال�شرتاك فيه, ولبع�شهم الآخر األ ي�شرتكوا فيه, 
واملدر�شون الذين يقومون بهذا الن�شاط, باعتباره عماًل اإ�شافيًا, ي�شعرون بثقل وطاأته عليهم, 
لذلك نراهم يوؤدونه كارهني. »والن�شاط يف الرتبية احلديثة امتداد لعمل املدر�ص يف ال�شف, 
وهو بهذا يعد جزءاً من املادة الدرا�شية املقررة يف املنهج منبثقًا منها« )اجلمبالطي,1978 

�ص 389( .
فاملالحظ على الدرا�صات ال�صابقة التي وردت يف هذا البحث ما ياأتي: 

فعالية الأن�شطة من حيث تفوق الطلبة امل�شرتكني يف الأن�شطة يف الإجناز الأكادميي, 
nSoba ( و   )Tumen, 2007( و   )Brown, 2007( و   )2002 )�شامل الدرا�شي.  ,والتح�شيل 
 Brighouse ,( و )James, 2008( و )Dumais, 2005( و )Fujita, 2005( و (sky, 2004
woods,2000( و )ومنتدى الدار�شات العليا والبحوث, 2009( , كما اأن ال�شرتاك يف الن�شطة 
 Sobansky,( و (Brown, 2007( يوؤدي اإىل زيادة الثقة يف الطالب نف�شه, وخف�ص الكتئاب
2004( و )الدرا�شة العامة يف اجلامعات الأمريكية, 2010( , كما اأ�شارت بع�ص الدرا�شات 
)التقرير  و  )العمري, 2009(  ال�شلبي  اجلانب  عليها  وقد غلب  لالأن�شطة,  الفعلي  الواقع  اإىل 
الدرا�شات  اأن بع�ص هذه  , كما يالحظ   )2002 , الأن�شطة يف جامعة رايدر  ال�شنوي ملركز 
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تناولت درا�شة الأن�شطة امل�شاحبة للمقررات الدرا�شية منها: درا�شة �شامل )2002( ودرا�شة 
)Sobansky, 2004( ودرا�شة )Jomes, 2008( . كما ركزت بع�ص الدرا�شات على الأن�شطة 
العامة, منها: درا�شة )Brown, 2000( و ودرا�شة )Dumais, 2005( و )الدرا�شة العامة يف 
اجلامعات الأمريكية, 2010( ودرا�شة )العمري, 2009( و التقرير ال�شنوي ملركز الأن�شطة 

. )p36 - 392002.( الطالبية يف جامعة رايدر
فاملادة املقررة يف املنهج الدرا�شي, لي�شت جمرد م�شتودع للمعرفة, ولكنها اأداة من 
اأدوات التعلم الذاتي؛ ملا حتويه من مفاهيم واآراء واأفكار تثري ق�شايا للتفكري, تدفع املتعلم 
الأهداف  فتتحقق  للمادة,  الأ�شا�شية  والأفكار  املفاهيم  لتثبيت  بنائية؛  باأن�شطة  القيام 

الرتبوية للمادة املقررة يف املنهج الدرا�شي يف جمالني اأ�شا�شيني هما: 
جمال التدري�ص وي�شمل املنهج, والكتب, والو�شائل املو�شحة.

2. جمالت الأن�شطة, وهي املواقف الطبيعية, والفر�ص العملية, التي ُتعالج فيها املادة 
الثاين حموره  النظريات والقواعد, فاإن املجال  اإىل  الأول يتجه  واإذا كان املجال  املقررة, 
التطبيق, وترجمة هذه النظريات اإىل اإنتاج مادي, واإذا كان املجال الأول ف�شوًل درا�شية, 
والنطالق,  احلرية,  ت�شوده  الثاين  املجال  فاإن  واملكان,  الزمان  حمددة  معينة,  واأنظمة 

والتخفف من هذه القيود الزمانية واملكانية )اإبراهيم, 1978 �ص 384( .
ول تقت�رض الأن�شطة اللغوية الال�شفية امل�شاحبة للمناهج على املطالعة الذاتية )التي 
اإىل  ذلك  تتعدى  بل  الدرا�شية,  املقررات  لإثراء  ؛  اللغوي(  املجال  الأن�شطة يف  اأهم  تعد من 
الأن�شطة امل�شاحبة الأخرى, ومن اأهمها: الرحالت, والتمثيليات, واللقاءات, واملحا�رضات, 
والندوات, فاأما الرحالت فيمكن اأن تكون ن�شاطًا تعليميًا م�شاعداً لفروع اللغة العربية, التي 
اأثري,  موقع  اإىل  رحلة  بتنظيم  العربية  اللغة  مدر�شو  فيقوم  اجلامعة,  يف  الطالب  يدر�شها 
لدى  مثرياً  عاماًل  املوقع  هذا  زيارة  والتعبري  الكتابة  فن  مادة  مدر�ص  ي�شتخدم  و�شاعتئٍذ 
الطلبة, يف اأن يكتب الراغب منهم حول هذا املوقع ما يجول يف فكره, يف قالب ق�ش�شي, 
اأو �شعري, اأو مقايل, فياأتي دور املدر�ص يف ت�شويب لغة الطلبة, كما ير�شدهم اإىل الأ�شلوب 

الأف�شل يف التعبري عن اأفكارهم.
والدراما  امل�رضح  مادة  مدر�ص  من  وبتوجيه  رغباتهم,  على  بناًء  الطلبة  يكتب  وقد 
هذه  بتمثيل  الطلبة  يقوم  ثم  تاريخية,  حادثة  اأو  واقعة  متثل  نرثية,  اأو  �شعرية,  م�رضحية 
العربية  باللغة  التمثيلي  العمل  لأن  املدر�ص,  اإ�رضاف  حتت  �شليمة,  عربية  بلغة  امل�رضحية 
الف�شيحة يعد من اأجنع الو�شائل يف تعليم اللغة العربية, وذلك ب�شبب كونه ممار�شة وتطبيقًا 

عمليًا للغة.
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واأما اللقاءات فيح�شن اأن تتم مع اأديب م�شهور, اأو كاتب لمع, وال�شتماع اإىل �شيء من 
اأفادوه من لقائهم مع ذلك الأديب,  اأو كتابته, ثم يكتب الطلبة تقارير حول ما  فنه واأدبه 

والنطباعات التي انتبهوا اإليها حول اأدبه وفنه.
اأما املحا�رضات, فاإنها تتم بدعوة اأحد العلماء؛ لإلقاء حما�رضة حول مو�شوع معني 
له عالقة مبقرر من مقررات اللغة العربية, وذلك لإثراء املو�شوع مبعلومات اإ�شافية, تدفع 
اأ�شئلة ب�شورة  اأي�شا بتوجيه  الطالب للبحث عنها يف املراجع املخت�شة, كما يقوم الطلبة 
ويكون  والعلماء,  للعلم  عميق  واحرتام  جم,  اأدب  عن  تك�شف  بطريقة  ويناق�شون  منتظمة, 
ذلك بتوجيه واإر�شاد مبا�رضين من املدر�ص املخت�ص, ثم يقوم الطلبة بكتابة تقارير حول 
مو�شوع املحا�رضة, ويقوم املدر�ص بت�شويب هذه املو�شوعات, وقد يختار اأح�شنها لكتابته 

يف جملة الكلية.
واأما الندوات فاأح�شنها تلك التي ي�شرتك فيها الطلبة ا�شرتاكا مبا�رضاً, بالإ�شافة اإىل 
ا�شرتاكهم يف تنظيمها والإعداد لها, وي�شاعدهم املعلم بتجهيز الو�شائل ال�رضورية التي قد 
)�شتيتيه,  ذلك  والبيانات, واخلرائط وغري  والر�شومات  واللوحات,  , كال�شور,  بها  ي�شتعان 
الأن�شطة  اأن  على  املناهج  جمال  يف  اخلرباء  من  كثري  ويتفق   ,  )173  -172 �ص   1990
هذه  دون  تقف  ل  فاإنها  وبالتايل  للمناهج,  بالن�شبة  الأ�شا�شية  الدعامة  متثل  امل�شاحبة 
الدعامة, وعندما تنفذ تكون اأداة ل�شتنباط اجلانب املعريف, ويتم ذلك عن طريق ا�شتخدام 
)ما  للمقولة  م�شدقًا  هذا  ويعد  ويفهمها,  ذاكرته  يف  تر�شُخ  وبذلك  حوا�شه,  ملعظم  املتعلم 
الذين ي�شاركون يف  , وعلى ذلك فالطلبة  اأفهمه(  اأعمله  اأتذكره وما  اأراه  اأن�شاه وما  اأ�شمعه 
الأن�شطة ال�شفية والال�شفية يكونون يف الغالب اأكرث اإيجابية وتفوقًا من غريهم, ويتمتعون 

بقدر كبري من الثبات النفعايل, وبقدر كبري من الثقة يف النف�ص )ال�شربي, 2007( .
ومن الأهمية مبكان, �رضورة التعرف اإىل واقع ركن من اأركان املناهج الدرا�شية, األ 
وهو الأن�شطة ال�شفية والال�شفية امل�شاحبة للمقررات الدرا�شية, فقد جاء هذا البحث؛ لتقومي 
واقع الأن�شطة الطالبية ال�شفية والال�شفية, امل�شاحبة للمقررات املتعلقة باللغة العربية, 
اآراء الطلبة, واأثر ذلك على حت�شيلهم  يف كلية العلوم الرتبوية/ جامعة الإ�رضاء, يف �شوء 

الدرا�شي.

مشكلة البحث: 
التعليمية  الأن�شطة  فاعلية  اإىل  والبحوث  الدرا�شات  من  العديد  نتائج  اأ�شارت  لقد 
على  الأن�شطة  يف  امل�شاركني  وتفّوق  للطلبة,  الدرا�شي  التح�شيل  على  والال�شفية  ال�شفية 
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 )Brown, 2000( غري امل�شاركني يف املعدلت الرتاكمية, ومن هذه الدرا�شات: درا�شة براون
nSoba )Brighouse, 2000( ودرا�شة )�شامل,2002( ودرا�شة �شبون�شكي )  ودرا�شة براو�ص

ودرا�شة   )Tumen, 2007( تومن  ودرا�شة   (Fujita, 2005( فيجتا  ودرا�شة   (sky, 2004

جوم�ص )Jomes, 2008( ودرا�شة منتدى الدرا�شات العليا والبحوث )2009( .
وقد لحظ الباحثان يف اأثناء تدقيق ك�شوف النتائج الف�شلية بعامة, وك�شوف املواد 
تدين  الإ�رضاء,  الرتبية/ جامعة  كلية  املقررة يف  بخا�شة,  العربية  باللغة  لها عالقة  التي 
م�شتوى الطلبة التح�شيلي فيها, وهذه النتائج يف هذا امل�شتوى لها دللت, اإما اأن غالبية 
الطلبة يعتمدون يف درا�شاتهم على احلفظ وال�شتظهار, وهذه الطريقة توؤدي ب�شاحبها اإىل 
الن�شيان, وعدم توظيف ما تعلمه يف مواقف حياتية تعينه عند ال�شوؤال, وهم يف هذه احلالة 
ل ميار�شون الأن�شطة الال�شفية التي ترثي املقررات الدرا�شية, لأن الأن�شطة ركن من اأركان 
املناهج الأ�شا�شية, تت�شمن التذكر والتطبيق, تذكر املفاهيم واحلقائق, والأفكار واملبادئ, 
ثم تطبيقها يف مواقف حياتية, مما ينعك�ص اأثره على التح�شيل الدرا�شي, واإما اأن املدر�شني 
الطلبة وت�شجيعهم بالطالع  ال�شفية والال�شفية, وحث  بالأن�شطة  ل يولون اهتمامًا جاداً 
على م�شادر املعرفة املتعددة, فينعك�ص ذلك على حت�شيلهم الدرا�شي, لذا جاء هذا البحث 
ي�شتق�شي الدللت املذكورة بتقومي واقع الأن�شطة التعليمية الطالبية امل�شاحبة للمقررات 
املتعلقة باللغة العربية, التي يدر�شها الطلبة يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الإ�رضاء, 

يف �شوء اآرائهم, واأثر ذلك على حت�شيلهم الدرا�شي.
ويحاول البحث االإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س االآتي: 

امل�صاحبة  والال�صفية  ال�صفية  التعلمية  الطالرّبية  االأن�صطة  واقع  ما 
ملقررات اللغة العربية على �صوء اآراء الطلبة؟ 

ويتفرع عن هذا ال�صوؤال االأ�صئلة االآتية: 
الطلبة يف ممار�شتهم لالأن�شطة  اإح�شائية بني م�شتويات  هل يوجد فرٌق ذو دللة  ● 

ال�شفية والال�شفية يعود ملتغري اجلن�ص؟ 
الأن�شطة  نحو  الطلبة  اآراء  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  ارتباطية,  عالقة  توجد  هل  ● 

ال�شفية والال�شفية , ومعدلتهم الرتاكمية؟ 
هل يوجد فرٌق ذو دللة اإح�شائية بني اآراء الطلبة حول الدور الذي يقوم به مدر�شو  ● 

املواد التي تعد من فروع اللغة العربية, نحو الأن�شطة بنوعيها يعود ملتغري اجلن�ص؟ 
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مصطلحات البحث: 
نواحي  بتحديد  يهتم  اأنه  مبعنى  ووقائية,  وعالجية  ت�شخي�شية  »عملية  التقومي:  ◄
القوة ونقاط ال�شعف يف ال�شيء اأو املو�شوع اأو ال�شخ�ص املقوم, وذلك بال�شتعانة بالأدوات 
والقيا�شات املتعددة, التي تقدم لنا البيانات والأدلة الكافية عما نريد تقوميه, على اأن يتم 
بعد ذلك تقدمي العالج املنا�شب من اأجل التغلب على نواحي ال�شعف اأو اأوجه الق�شور بعد 
 )450 �ص   ,2003 )�شعادة,  مب�شبباتها«  بالتم�شك  القوة  اأوجه  تدعيم  ثم  اأ�شبابها,  حتديد 
امل�شاحبة  والال�شفية  ال�شفية  الأن�شطة  واقع  على  احلكم  يعني   , البحث  هذا  والتقومي يف 

ملقررات اللغة العربية يف كلية العلوم الرتبوية من جامعة الإ�رضاء .
مع  متكاماًل  الكلية  اأو  املدر�شة  تنظمه  الذي  الربنامج  »ذلك  الطالبية: ◄  االأن�صطة 
الربنامج التعليمي, الذي يقبل عليه الطلبة برغبتهم بحيث يحقق اأهدافًا تربوية معينة داخل 
ال�شف اأو خارجه, ويف اأثناء اليوم الدرا�شي اأو بعد انتهاء الدرا�شة, على اأن يوؤدي ذلك اإىل منو 
يف خربة الطالب وتنمية هواياته وقدراته يف الجتاهات الرتبوية والجتماعية املرغوبة« 
, فالأن�شطة الطاّلبية يف هذا البحث , هي الأن�شطة امل�شاحبة ملقررات اللغة العربية التي 
تدر�ص يف كلية الرتبية/ جامعة الإ�رضاء , لإثراء الربنامج التعليمي للمواد املذكورة , ويوؤدي 

يف النهاية اإىل الك�شف عن قدرات الطلبة املتعددة . 
الرتبية  التي يقوم بها طلبة كلية  امل�صاحبة: ◄ جمموعة من املمار�شات  االأن�صطة 
باملادة  مرتبطة  املمار�شات  وهذه  الدرا�شي,  املقرر  مدر�ص  بتوجيه   , الإ�رضاء  جامعة  يف 
الدرا�شية املقررة, ومكملة لها, ميار�شها الطالب برغبة وتلقائية؛ لتحقيق نتاجات تعليمية 

وتربوية, وتتم داخل القاعة الدرا�شية اأو خارجها. 
جمموعة من املواد الدرا�شية التي لها عالقة باللغة العربية,  مقررات اللغة العربية:  ◄
وتعد يف هذا البحث من املتطلبات التي يدر�شها الطالب يف كلية العلوم الرتبوية/ جامعة 
الإ�رضاء, ا�شتكمال للمواد املقررة على الطالب, التي جتيز له بعد جناحه فيها احل�شول على 
واأ�شاليبها,  العربية  اللغة  , تخ�ش�ص معلم �شف, واملواد هي: مناهج  البكالوريو�ص  درجة 
وفن الكتابة والتعبري, وتدريبات لغوية يف النحو وال�رضف, واأدب الأطفال, ون�شو�ص اأدبية, 

وتعليم القراءة والكتابة لالأطفال. 
جامعة  الرتبوية/  العلوم  كلية  يف  امل�شجلني  والإناث  الذكور  بهم  يق�شد  الطلبة: ◄ 
والرابعة تخ�ش�ص معلم  الثالثة  ال�شنتني  الدرا�شي 2010/ 2011 مب�شتوى  للعام  الإ�رضاء 
�شف, الذين يتم اإعدادهم ملهنة التدري�ص يف ال�شفوف الثالثة الأوىل من املرحلة الأ�شا�شية, 

بعد التخرج.
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جت ما يتعلمه الطلبة بعد اإجراء عملية التعلم, ويف هذا  التح�صيل الدرا�صي: هو نا ◄
واإناثًا يف كلية الرتبية/ جامعة  الطلبة ذكوراً  اإىل ناجت ما يتعلمه  البحث ي�شري امل�شطلح 

الإ�رضاء, يف املقررات املتعلقة باللغة العربية.
أهداف البحث: 

يهدف البحث اإىل: 
ُتعد من  التي  ال�شفية والال�شفية امل�شاحبة للمقررات  الأن�شطة  اإىل واقع  التعرف  ♦ 
فروع اللغة العربية التي يدر�شها طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الإ�رضاء, وذلك يف 

�شوء اآراء الطلبة .
التعرف اإىل اأثر الأن�شطة ال�شفية والال�شفية على التح�شيل الدرا�شي للطلبة . ♦ 

التعرف اإىل العالقة الرتباطية بني معدل عالمات الطلبة يف املقررات املذكورة,  ♦ 
وبني واقع الأن�شطة التي ميار�شونها.

التعرف اإىل م�شتوى الطلبة يف املقررات املذكورة , وواقع الأن�شطة التي ميار�شونها  ♦ 
يعود اإىل متغري اجلن�ص . 

نحو  املذكورة  املواد  مدر�شو  به  يقوم  الذي  الدور  حول  الطلبة  اآراء  اإىل  التعرف  ♦ 
الأن�شطة يعود اإىل متغري اجلن�ص .

التعرف اإىل العالقة بني اآراء الطلبة حول الدور الذي يقوم به مدر�شو املواد املذكورة  ♦ 
نحو الأن�شطة , وبني معدلتهم الرتاكمية .

أهمية البحث: 
تكمن اأهمية هذا البحث من اأهمية الأن�شطة امل�شاحبة للمقررات الدرا�شية التي تعمل 
على اإثراء املادة التعليمية, وتنمي التفكري لدى املتعلم, وتر�شخ املفاهيم يف ذهنه, وتقدم 

تعليمًا مرتبطًا بالعمل.
كما تت�شح اأهمية البحث بناًء على النتائج التي يتو�شل اإليها, مما ي�شاعد على تعزيز 
اجلوانب اليجابية, واإبداء الراأي لالرتقاء مب�شتوى الأن�شطة الأخرى, التي يجب اأن يقوم بها 
املتعلم؛ لتحقيق التطبيق الوظيفي للحقائق واملعلومات واملهارات التي يكت�شبها املتعلم, 

وذلك لإثراء املقرر الدرا�شي.
اإفادة مدر�شي املقررات املتعلقة باللغة العربية بخا�شة, ومدر�شي املقررات الأخرى 

بعامة من نتائج البحث وتو�شياته.
حتديد الفوائد التي حتققها ممار�شة الأن�شطة امل�شاحبة للمقررات الدرا�شية .
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حدود البحث: 

يقت�رض البحث على: 
عينة اختريت ق�شديًا من طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الإ�رضاء الأردنية,  ♦ 
الثالثة  ال�شنتني  م�شتوى  يف  هم  الذين   ,2011  /2010 الدرا�شي  للعام  الأول  الف�شل  يف 

والرابعة.
العربية  باللغة  عالقة  لها  التي  للمواد  امل�شاحبة  والال�شفية  ال�شفية  الأن�شطة  ♦ 
لالأطفال,  والكتابة  القراءة  والتعبري, وتعليم  الكتابة  الأطفال, وفن  واأدب  اأدبية,  )ن�شو�ص 

ومناهج اللغة العربية واأ�شاليب تدري�شها, وتدريبات لغوية يف النحو ال�رضف( .
املعدلت الرتاكمية التي ح�شل عليها الطلبة يف املواد املذكورة؛ ملعرفة العالقة  ♦ 

بني املعدلت وم�شتوى ممار�شة الطلبة لالأن�شطة امل�شاحبة للمقررات املذكورة.

الطريقة واإلجراءات: 

 منهج البحث: 

نهج هذا البحث املنهج الو�شفي التحليلي؛ ملالءمته طبيعة هذا البحث .

جمتمع البحث: 

تكون جمتمع البحث من طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الإ�رضاء وقد بلغ عدد 
الطلبة )465( طالبًا وطالبة, وذلك بالرجوع اإىل �شجالت م�شجل كلية العلوم الرتبوية يف 

اجلامعة.

عينة البحث: 

اختريت عينة البحث بطريقة ق�شدية, اإذ تكونت من )30( طالبًا و )63( طالبة من كلية 
البكالوريو�ص يف الرتبية,  الثالثة والرابعة من درجة  ال�شنتني  العلوم الرتبوية يف م�شتوى 

وقد بلغت )20%( من جمتمع البحث.

أداة البحث: 

ا�شتبانة مكونة من جمالني: املجال الأول ي�شتمل على )23(  اأداة البحث من  تكونت 
فقرة حول اآراء الطلبة نحو الأن�شطة بنوعيها, واملجال الثاين ي�شتمل على )15( فقرة حول 
اآراء الطلبة نحو دور املدر�شني يف الأن�شطة ال�شفية والال�شفية, وقد اأعد الباحثان هذه الأداة 
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فقرة  لكل  واأعطي  ال�شابقة, وخربتهما,  والأبحاث  والدرا�شات  الرتبوي  الأدب  على  اعتماداً 
واقع  لتقومي  البحث؛  عينة  اأفراد  اإجابات  لتقدير درجات  ثالثة؛  م�شتويات  وزن مكون من 

الأن�شطة بنوعيها, )ال�شفية والال�شفية( .
وامل�شتويات كانت على النحو الآتي: درجة عالية, ودرجة متو�شطة, ودرجة �شعيفة, 

ومُتثل على الرتتيب بالدرجات الآتية: )0,1,2( , ملحق )1( 

صدق أداة البحث )االستبانة( : 

العلوم  اأ�شاتذة كلية  الباحثان على خم�شة من  البحث, عر�شها  اأداة  للتاأكد من �شدق 
انتماء  ومدى  ال�شتبانة,  عبارات  الراأي حول �شياغة  لإبداء  الإ�رضاء؛  الرتبوية يف جامعة 
ُعدِّلت  املحكمني,  الأ�شاتذة  مالحظات  على  وبناًء  الال�شفية,  اأو  ال�شفية  لالأن�شطة  العبارة 
�شياغة الفقرات ذات الأرقام الآتية: )5( و )9( و )12( و )15( و )17( و )30( و )37( و 
هذا  وُعدَّ  فاأقروها,  اأخرى,  مرة  املحكمني  على  تعديلها  بعد  ال�شتبانة  ُعر�شت  ثم   ,  )38(

الإجراء موؤ�رضاً جيداً ل�شدق هذه الأداة.

ثبات األداة: 

الداخلي, با�شتخدام  الت�شاق  الباحثان معامل  الأداة, ح�شب  للتاأكد من ثبات جمايل 
معادلة كرونباخ – األفا, وقد كانت قيمة معامل الثبات با�شتخدام هذه الطريقة )0,819( 
للمجال الأول من الأداة )اآراء الطلبة نحو الأن�شطة ال�شفية والال�شفية( و )0,744( للمجال 
اآراء  �شوء  – يف  بنوعيها  الن�شطة  نحو  املدر�شون  به  يقوم  الذي  )الدور  الأداة  من  الثاين 

الطلبة( , وهذه الن�شب مقبولة لإجراء هذا البحث.

حتديد مستوى املتوسطات احلسابية لفقرات أداة البحث: 

يف �شوء الت�شنيف املعمول به يف بع�ص اجلامعات الأردنية , منها جامعة الإ�رضاء 
مل�شتوى عالمات املواد الدرا�شية التي يدر�شها الطلبة يف اجلامعة , وهي على النحو الآتي: 
, ومن  اأقل من )85( تقدير جيد جداً  اإىل  من عالمة )85( فاأكرث تقدير ممتاز , ومن )76( 
)68( اإىل اأقل من )76( تقدير جيد , ومن )50( اإىل اأقل من )68( تقدير مقبول )متو�شط( , 
نِّفت املتو�شط احل�شابي لكل فقرة من فقرات  واأقل من عالمة )50( تقدير �شعيف . وعليه �شُ
احل�شابي  للمتو�شط  الن�شبي  الوزن  اإىل  ا�شتناداً   , ال�شابق  الت�شنيف  �شوء  يف   , البحث  اأداة 

للفقرة . 
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أساليب املعاجلة اإلحصائية: 

اُ�صتخدمت االأ�صاليب االإح�صائية االآتية: 
اأ�شئلة  الرئي�ص من  ال�شوؤال  لالإجابة عن  املعياري,  والنحراف  احل�شابي,  املتو�شط  ♦ 

البحث.
املتو�شط احل�شابي, والنحراف املعياري, واختبار )ت( t,test ♦ لالإجابة عن ال�شوؤال 

الأول والثالث من اأ�شئلة البحث.
معامل الرتباط, لالإجابة عن ال�شوؤال الثاين من اأ�شئلة البحث. ♦ 

نتائج البحث: 
يهدف هذا البحث اإىل تقومي واقع الأن�شطة التعليمية الطالبية يف كلية العلوم الرتبوية, 
يف  املدر�شني  ودور  الطلبة  دور  من  الواقع  هذا  وا�شتق�شاء  الأردنية,  الإ�رضاء  جامعة  من 

الأن�شطة ال�شفية والال�شفية, بناًء على اآراء الطلبة يف هذا املجال.
التعلمية  الطالرّبية  االأن�صطة  واقع  ما  ◄ « ن�شه  الذي  الأول:  ال�شوؤال  نتائج 
ال�صفية والال�صفية امل�صاحبة ملقررات اللغة العربية املذكورة ، على �صوء 

اآراء الطلبة«؟ 
املتو�شطات  بح�شاب   , الأول  املجال  جمالني:  يف  الرئي�ص  ال�شوؤال  عن  الإجابة  متت 
احل�شابية, والنحرافات املعيارية, لفقرات املجال الأول من اأداة البحث, واجلدول )1( يبني 
املتو�شطات احل�شابية, والنحرافات املعيارية لفقرات املجال الأول املتعلقة باآراء الطلبة 

نحو الأن�شطة ال�شفية والال�شفية.
  الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بآراء الطلبة 
نحو األنشطة بنوعيها مرتبة تنازليًا.

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتبةالن�صبي

م�شتوى الأن�شطة امل�شاحبة ملقررات اللغة العربية تثري الدافعية , 9
1,6881,2250,841والتناف�ص بني الزمالء .

مواد اللغة العربية املقررة يف الكلية حافلة بالأن�شطة الال�شفية 2
1,6020,5920,802الواقعية التي ت�شجع امل�شاركة فيها
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رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتبةالن�صبي

الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( يف مقررات اللغة العربية, تثري 22
1,5590,6160,783التفكري والك�شف عن القدرات

تت�شمن الأن�شطة بنوعيها خربات جديدة ترثي مواد اللغة العربية 10
1,5590,5980,783املقررة . 

الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية تقلل من �شعوبات املادة 23
1,5260,6350,765النظرية .

ممار�شة الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية تزيد التح�شيل 3
1,5050,6530,756الدرا�شي .

الأن�شطة ال�شفية امل�شاحبة ملقررات اللغة العربية من عوامل اجلذب 1
1,4830,7170,747للم�شاركة فيها .

1,4400,6500,728الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية تقلل من النعزال والقلق . 19

تثري الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية الدافعية للتعلم الذاتي 20
.1,4100,6960,719

ي�شجع اأع�شاء هيئة التدري�ص الطلبة على امل�شاركة يف الأن�شطة 4
1,3970,6780,7010ال�شفية والال�شفية .

تت�شمن مقررات اللغة العربية اأن�شطة ت�شاعد على تنمية القدرة على 12
1,3970,7090,7010املالحظة واملقارنة والدقة .

تقدم الأن�شطة بنوعيها امل�شاحبة للمقررات حلوًل مل�شكالت حياتية 21
1,3870,6920,6912وردت يف مقررات اللغة العربية

1,3761,0930,6912الأن�شطة بنوعيها يف املواد املذكورة ترثي التعاون بني الطلبة .6

الأن�شطة بنوعيها تنمي القيم وال�شلوكيات اليجابية املرتبطة باحلياة 14
 .1,3650,7190,6814

1,3010,5850,6515م�شتوى اقتناعي باأن الأن�شطة الال�شفية ل توؤدي اإىل م�شيعة الوقت .15
1,2680,6620,6316توجد حمفزات معنوية يل, وتقدير ملمار�شة الأن�شطة .13
1,1930,6790,6017الأن�شطة بنوعيها تنمي احلاجات الجتماعية والفكرية .18

ت�شاعد الأن�شطة الطلبة يف اإعداد التقارير والو�شائل املتعلقة مبقررات 11
1,1500,7510,5818اللغة العربية .

1,1290,7260,5619فروع اللغة العربية ت�شجع على ممار�شة الأن�شطة الال�شفية .16
1,1290,6950,5619ت�شاعد تكنولوجيا التعليم الطلبة على ممار�شة الأن�شطة بنوعيها .7

ت�شاعد ال�شبكة العنكبوتية الطلبة على حتقيق النتاجات لالأن�شطة 8
1,0430,6900,5221امل�شاحبة ملواد اللغة العربية . 

1,0430,7360,5221الوقت املتاح ملمار�شة الأن�شطة بنوعيها, غري كاف.17
0,6840,7350,3423اخلامات الالزمة لالأن�شطة بنوعيها متوفرة يف م�شادر التعلم .5
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يتعلق  الذي  الأول  املجال  لفقرات  احل�شابية  املتو�شطات  اأن   )1( اجلدول  من  يت�شح 
باآراء الطلبة نحو الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( تراوحت بني )0,684- 1,688( 
 -0,585( بني  تراوح  معياري  وبانحراف   )0,84  –  0,34( بني  يرتاوح  ن�شبي  وبوزن   ,
1,225( . ويالحظ على فقرات اجلدول )1( اأن )5( فقرات وقعت �شمن م�شتوى درجة جيد 
جداً )على �شوء ت�شنيف بع�ص اجلامعات الأردنية ال�شابق ذكره( وهي الفقرات ذات الأرقام 
 –  1,602 – التوايل )1,688  اأو�شاطها احل�شابية على  اإذ كانت   )23 ,  10 ,  22 ,  2 ,  9(
1,559 – 1,559 – 1,526( وبوزن ن�شبي على التوايل )0,84 – 0,80 – 0,78 – 0,78 
– 0,76( وكذلك )9( فقرات وقعت �شمن م�شتوى جيد , وهي الفقرات ذات الأرقام )3 , 1, 
 –  1,483 – اأو�شاطها على التوايل )1,505  اإذ كانت   )14 , 6 , 21 , 12 , 4 , 20 , 19
1,440 – 1,410- 1,397 – 1,397 – 1,387 – 1,376 – 1,365( وبوزن ن�شبي على 
 )0,68 –  0,69 –  0,69 –  0,70 –  0,70 –  0,71 –  0,72 –  0,74 – التوايل )0,75 
وكذلك )8( فقرات وقعت �شمن م�شتوى متو�شط )مقبول( وهي الفقرات ذات الأرقام )15, 
13 , 18 , 11, 16 , 7 , 8 , 17( اإذ كانت اأو�شاطها احل�شابية على التوايل )1,301 – 1,268 
– 1,193 – 1,150 – 1,129 – 1,129 – 1,043 – 1,043( وبوزن ن�شبي على التوايل  
)0,65 – 0,63 – 0,60 – 0,58 – 0,56 – 0,56 – 0,52 – 0,52( وكذلك فقرة واحدة 

وقعت �شمن م�شتوى �شعيف اإذ كان و�شطها احل�شابي )0,684( وبوزن ن�شبي )0,34( .
احل�شابية,  املتو�شطات  بح�شاب  الثاين,  جماله  يف  الرئي�ص  ال�شوؤال  عن  اأجيب  ثم 
والنحرافات املعيارية لفقرات املجال الثاين من اأداة البحث واجلدول )2( يبني املتو�شطات 
به  يقوم  الذي  بالدور  املتعلقة  الثاين  املجال  لفقرات  املعيارية,  والنحرافات  احل�شابية, 

مدر�شو املواد التي لها عالقة باللغة العربية, نحو الأن�شطة بنوعيها, يف �شوء اآراء الطلبة.
 الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات التي لها عاقة بدور المدرسين الذين يدرسون المواد 
التي ُتعد من فروع اللغة العربية، نحو األنشطة الصفية والاصفية، على ضوء آراء الطلبة، مرتبة تنازليًا.

رقم 
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

الوزن
الرتبةالن�صبي

1,3440,59880,671ينوع الأن�شطة بحيث تغطي امل�شتويات املعرفية املختلفة5

ي�شتغل الأحداث اجلارية يف الأن�شطة ال�شفية والال�شفية لتحقيق 11
1,3440,59880,671الرتابط بني خربات املتعلم

1,3220,61070,663ينوع الأن�شطة لإثراء اأ�شاليب التعلم3
1,3041,31540,654يقدم اأن�شطة مبتكرة وجذابة10
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الوزن
الرتبةالن�صبي

ي�شتخدم الأن�شطة التنموية التي ترتجم النواجت التعليمية اإىل 12
1,2680,57360,635مواقف تعليمية حتقق للمتعلم منواً يف خمتلف املهارات الأ�شا�شية

1,2680,66160,635ي�شمم الأن�شطة بحيث يحقق كل ن�شاط نتاجا تعليميًا1

مييل اإىل جعل الأن�شطة الال�شفية اختيارية؛ تقديراً لإمكانيات 6
1,2680,69370,635املتعلمني وا�شتعداداتهم

1,2580,70560,635ُيعد ما يلزم من معينات تربوية لت�شهيل تنفيذ الأن�شطة4
1,2470,63680,629يهيئ الأن�شطة الال�شفية يف مواقف تعليمية �شبيهة مبواقف احلياة9

يحث الطلبة على التعامل مع م�شادر املعرفة املتعددة يف الأن�شطة 8
1,2360,6820,6110الال�شفية

1,2250,7090,6110ينوع الأن�شطة ملراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني2
1,2040,70020,6012يهتم بالأنواع الرئي�شية لالأن�شطة ال�شفية13

ي�شمم النتاجات التعليمية للمادة الدرا�شية لتكون منطلقًا لالأن�شطة 7
1,0751,20890,5413بنوعيها

1,0640,67250,5314يتقيد بالوقت املخ�ش�ص للن�شاط ال�شتهاليل يف حما�رضته14

يخ�ش�ص وقتًا مالئمًا للن�شاط اخلتامي؛ للتاأكد من حتقيق 15
0,9890,74440,4915النتاجات التعليمية للمحا�رضة

الذي يتعلق  الثاين  اأن املتو�شطات احل�شابية لفقرات, املجال  يت�شح من اجلدول )2( 
بالدور الذي يقوم به مدر�شو املواد )التي ُتعد من فروع اللغة العربية( نحو الأن�شطة بنوعيها, 
 )0,67 – – 1,344( , وبوزن ن�شبي )0,49  اآراء  الطلبة, تراوحت بني )0,989  يف �شوء 

وبانحراف معياري تراوح بني )0,5736– 1,3154( 
وجميع هذه املتو�شطات من �شمن امل�شتوى املتو�شط ح�شب نظام اجلامعات الأردنية 
يف حتديد امل�شتويات الذي �شبق ذكره , ما عدا متو�شط الفقرة )15( الذي وقع �شمن امل�شتوى 

ال�شعيف ح�شب النظام ال�شابق .
»هل يوجد فرق ذو داللة اإح�صائية بني  نتائج ال�شوؤال الأول: الذي ن�شه  ●
م�صتويات الطلبة يف ممار�صتهم لالأن�صطة ال�صفية والال�صفية يعود ملتغري 

اجلن�س؟«
اأُجيب عن هذا ال�شوؤال بح�شاب املتو�شطات احل�شابية, والنحرافات املعيارية ولبيان 
الفروق الإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية, اُ�شتخدم اختبار »ت« t-test , واجلدول )3( 

يو�شح ذلك.
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الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات حسب آراء الطلبة نحو األنشطة بنوعيها 

 )الصفية والاصفية( ، واختبار »ت« )t-test( لمتغير الجنس. 

الداللة االإح�صائيةدرجات احلريةقيمة »ت«االنحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداجلن�س
3030,16,0700,688910,493ذكر

6331,0636,4204اأنثى

.)α = 0.05) دالة عند مستوى الداللة 

يتبني من اجلدول )3( اأنه ل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية يف �شوء اآراء الطلبة نحو 
الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( , تعزى ملتغري اجلن�ص.

»هل يوجد عالقة ارتباطية ، ذات داللة  نتائج ال�شوؤال الثاين, الذي ن�شه  ●
اإح�صائية يف �صوء اآراء الطلبة نحو االأن�صطة ال�صفية والال�صفية ومعدالتهم 

الرتاكمية؟ 
اأجيب عن هذا ال�شوؤال, الذي يتعلق بالعالقة الرتباطية بني الدرجات على مقيا�ص اآراء 
معامل  بح�شاب  الدرا�شي,  والال�شفية( وحت�شيلهم  )ال�شفية  بنوعيها  الأن�شطة  نحو  الطلبة 
اآراء الطلبة نحو الأن�شطة, ومعدل حت�شيلهم يف املواد التي  الرتباط بني درجات مقيا�ص 

تعد من فروع اللغة العربية , واجلدول )4( يو�شح ذلك.
الجدول )4( 

معامل االرتباط بين درجات الطلبة المتعلقة بآرائهم نحو األنشطة )الصفية والاصفية( 
ومعدالتهم في المقررات موضوع البحث.

معامل االرتباط م�صتوى الداللة االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملتغري

30,75276,2920,21404097اآراء الطلبة نحو الأن�شطة ال�شفية والال�شفية
71,47098,968التح�شيل الدرا�شي 0,039383229

 .(α = 0.05) دالة عند مستوى الداللة 

بني  اإح�شائية  دللة  ذات  اإيجابية  ارتباطية  عالقة  يوجد  اأنه   )4( اجلدول  من  تبني 
درجات مقيا�ص اآراء الطلبة نحو الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( ومعدلتهم .

»هل يوجد فرق ذو داللة اإح�صائية بني  نتائج ال�شوؤال الثالث: الذي ن�شه  ●
اآراء الطلبة حول الدور الذي يقوم به مدر�صو املواد )التي ُتعد من فروع اللغة 
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العربية( نحو االأن�صطة بنوعيها يعود ملتغري اجلن�س؟«
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية,  املتو�شطات  بح�شاب   , الثالث  ال�شوؤال  عن  اأجيب 
ولبيان الفروق الإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية, ا�شتخدم اختبار »ت« t-test, واجلدول 

)5( يو�شح ذلك.
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني، آلراء الطلبة نحو الدور 
 الذي يقوم به المدرسون نحو األنشطة بنوعيها، واختبار »ت« لمتغير الجنس.

الداللة االإح�صائيةقيمة »ت«درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدد اجلن�س

3018,63,9705ذكر
910,2030,839

6318,385,2284اأنثى

 .(α = 0.05) دالة عند مستوى الداللة 

يتبني من اجلدول )5( , اأنه ل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية يف �شوء اآراء الطلبة نحو 
ملتغري  يعود  والال�شفية(  )ال�شفية  بنوعيها  الأن�شطة  نحو  املدر�شون  به  يقوم  الذي  الدور 

اجلن�ص.

مناقشة النتائج: 
للمواد  امل�شاحبة  والال�شفية,  ال�شفية  الأن�شطة  واقع  تقومي  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
الطلبة يف املجالني  اآراء  التعليم اجلامعي, يف �شوء  العربية يف  اللغة  ُتعد من فروع  التي 
املذكورين يف اأداة البحث, وقد بينت نتائج الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ص: اأن م�شتوى الفقرات 
بنوعيها,  الأن�شطة  نحو  الطلبة  باآراء  املتعلق  البحث  اأداة  من  الأول  املجال  يف  املت�شمنة 
كان بدرجة متو�شطة ب�شكل عام, اإذ كان املقيا�ص الكلي لهذا املجال )1,337( , اأي بوزن 
ن�شبي ي�شاوي )0,67( لكن يالحظ يف اجلدول )1( اأن الفقرات اخلم�ص الأوىل يف هذا املجال, 
 , امل�شتويات  حتديد  يف  الأردنية  اجلامعات  نظام  �شوء  )يف  جداً  جيد  م�شتوى  �شمن  تقع 
واأن  ي�شاوي )0,77(  ن�شبي  اأي بوزن   , �شبق ذكره( مبتو�شط ح�شابي قدره )1,530(  الذي 
الأن�شطة  »م�شتوى  التا�شعة  الفقرة  هي  احل�شابية  املتو�شطات  اأعلى  حازت  التي  الفقرة 
ح�شابي  مبتو�شط  الزمالء«  مع  والتناف�ص  الدافعية  تثري  العربية  اللغة  ملقررات  امل�شاحبة 
يف  الأن�شطة  اأوجدته  ايجابي  اجتاه  وهذا   ,  )0,84( ي�شاوي  ن�شبي  وبوزن   )1,688( قدره 
ميهايل                                                                                  ل�شيكزنت  الن�شياب  اأو  الفي�ص  نظرية  عليه  ن�شت  ما  ذلك  ويج�شد  املتعلم,  نف�ص 
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بالدوافع  مبا�رض  ب�شكل  ترتبط  التي   )2004 الفا�شل  عن  )نقاًل   (Csikszent mihalyi(
اإليه  اأ�شار  يوؤكد ذلك ما  اأثناء املمار�شة, كما  والذهنية يف  النف�شية  الفرد  الداخلية, وحالة 
اأن الأن�شطة حتقق النتاجات الرتبوية كاإظهار روح التناف�ص املنظم  الفا�شل )2004( اإىل 

وال�رضيف بني اجلماعات, والهتمام بتحقيق نتائج اإيجابية.
وحلت يف املرتبة الثانية الفقرة رقم )2( »مواد اللغة العربية املقررة يف الكلية حافلة 
بالأن�شطة الال�شفية الواقعية التي تدفع للم�شاركة« مبتو�شط ح�شابي قدره )1,602( وبوزن 
ن�شبي ي�شاوي )0,80( وهذه النتيجة لها دللة على رغبة الطلبة وحر�شهم على امل�شاركة يف 
الأن�شطة الال�شفية بدافع داخلي اأو بت�شجيع خارجي, وهذه النتيجة تخالف ما تو�شلت اإليه 
العمري )2009( يف درا�شة الواقع الفعلي لالأن�شطة الطالبية )ال�شفية والال�شفية( يف البيئة 
اجلامعية, اإذ ك�شفت الدار�شة عن جمموعة من النتائج منها: ن�شبة الطالبات غري امل�شاركات 
يف الأن�شطة الطالبية عالية جداً, اإذ بلغت )85%( من الطالبات عينة الدرا�شة, )ويعلل مركز 
الأن�شطة الطالبية يف جامعة رايدر p36- 39.2002( ذلك لعدم ارتباط الأن�شطة بالتح�شيل 
الدرا�شي, واملنهج الدرا�شي املنظم, فاأ�شبح عماًل ثانويًا, يجوز لبع�ص الطلبة ال�شرتاك فيه, 

ولبع�شهم الآخر األ ي�شرتكوا فيه.
وحلت الفقرة رقم )22( يف املرتبة الثالثة »الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( يف 
مقررات اللغة العربية تثري التفكري والك�شف عن القدرات« مبتو�شط ح�شابي قدره )1,559( 
وبوزن ن�شبي ي�شاوي )0,78( مبعنى ان الأن�شطة ال�شفية تك�شف عن اخلربات التي ميتلكها 
ال�شتهاللية  بالأن�شطة  يرتبط  وهذا  اجلديد,  التعليمي  باملو�شوع  العالقة  ذات  الطالب 
الف�شل  داخل  تتم  التي  البنائية  الأن�شطة  مع  فعالقتها  الال�شفية  الأن�شطة  اأما  للمو�شوع, 
اأو مفهوم من  البحث والتنقيب؛ لتحقيق قاعدة معينة,  الطالب يف  الدرا�شي, ومنها ينطلق 
املفاهيم, اأو ق�شية من ق�شايا اللغة العربية وت�شميماتها, ومن هذه الأن�شطة يخترب قدراته 
حتققها  التي  الأهداف  اأهم  من  اأن   )2009( الدين  ح�شام  ويرى  وا�شتيعابه,  فهمه  ومدى 
وميولهم,  قدراتهم  ك�شف  على  وم�شاعدتهم  الطلبة  توجيه  والال�شفية,  ال�شفية  الأن�شطة 

والعمل على تنميتها وحت�شينها. 
بنوعيها  الأن�شطة  »تت�شمن  اأي�شًا  الثالثة  املرتبة  يف   )10( رقم  الفقرة  حلت  كما 
العربية املقررة« مبتو�شط ح�شابي قدره )1,559( وبوزن  اللغة  خربات جديدة ترثي مواد 
ن�شبي ي�شاوي )0,78( اإذ من امل�شلم به اأن ممار�شة الأن�شطة اللغوية, ترثي ح�شيلة الطالب 
باملعلومات واملفاهيم, التي ميكن اأن ي�شتخدمها يف املواقف احلياتية املختلفة, وعلى هذا 
يقول اأبو لنب: )2009( ينبغي على املدر�شة اأن تعمل على توفري الو�شائل املمكنة كافة التي 
ت�شعر بحيوية اللغة وفاعليتها, وكذلك توفري كافة الفر�ص ملمار�شتها وجت�شيدها جت�شيداً 
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يرتبط فيه اللفظ باملدلول واللفظ باملعنى؛ لتمكني املتعلمني من اإحياء وتنمية ما يتوفر 
لديهم من تراكيبها واألفاظها ومعانيها, لأن ممار�شة الأن�شطة اللغوية توؤدي اإىل ظهور حت�شن 

يف الت�شال اللغوي؛ باختيار الكلمات والعبارات الدقيقة واملنطقية, واإنتاج اأفكار جديدة.
اللغة  مقررات  يف  بنوعيها  »الأن�شطة  اخلام�شة  املرتبة  يف   )23( رقم  الفقرة  وحلت 
العربية تقلل من �شعوبات املادة النظرية« مبتو�شط ح�شابي قدره )1,526( وبوزن ن�شبي 
ي�شاوي  )0,76( وذلك للدور الذي تقوم به الأن�شطة, لأن التعلم الذي يتم عن طريق احلفظ 
وال�شتظهار ل يحتفظ به عقليا ملدة طويلة, فهو اأقرب للن�شيان واملحو, اأما التعلم الذي يتم 
بالعمل والتطبيق وبذل اجلهد يحتفظ به ملدة طويلة, كما يرى هندام )1978, �ص 20( اأن 
التعلم يحدث عن طريق اجلهد الن�شط, ولي�ص عن طريق التلقي ال�شلبي, اأي اأن املتعلم يتعلم 
ويرى  اللفظي,  التعليم  يتعلمه عن طريق  اأف�شل مما  بنف�شه,  وما يخربه  العمل,  عن طريق 
روثكوف )Rothkopf,1976, p94( اأن الذي يتعلمه املتعلم فعاًل, هو ما يكت�شبه نتيجة ما 

يقوم به من ن�شاط وجهد, وُيطلق على هذا اللون من اجلهد والن�شاط, الن�شاط املولد للتعلم.
وحلت الفقرة الثالثة يف املرتبة ال�شاد�شة »ممار�شة الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة 
العربية تزيد التح�شيل الدرا�شي« مبتو�شط ح�شابي )1,505( وبوزن ن�شبي ي�شاوي )0,75( 
اإذ كانت اإجابة الطلبة اإيجابية على هذه الفقرة اأي�شًا, وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي 
 )Tumen and Tolley, 2007( وتويل  تومن  درا�شة  منها:  الدرا�شات  بع�ص  اإليها  تو�شلت 
اإيجابية على حت�شيل الطلبة الدرا�شي, ودرا�شة  اآثار  اأن الأن�شطة الال�شفية لها  اأثبتت  التي 
�شبون�شكي )Sobansky, 2004( التي اأثبتت اأن الأن�شطة الال�شفية تزيد من م�شتوى التح�شيل 
الدرا�شي للطلبة, وذلك من نتائج درا�شته على عينة قوامها )107( اأفراد يف املرحلة الثانوية 
كانت  اإذا  ما  منها حتديد  الغر�ص  كان  التي   )Fujita, 2005( فوجيتا  ودرا�شة  اأمريكا.  يف 
اأ�شئلة لالإجابة  اأداء الطلبة الأكادميي, فا�شتخدم خم�شة  الأن�شطة الال�شفية لها تاأثري على 
الأداء  على  توؤثر  الال�شفية  الأن�شطة  اأن  عن  النتائج  وك�شفت  ليكرت(  نظام  )ح�شب  عنها 
الأكادميي ايجابيًا. ويف املجال نف�شه اأ�شار منتدى الدرا�شات العليا والبحوث )2009( يف 
درا�شة » واقع الأن�شطة الرتبوية » اإىل اأن معظم الطلبة املمار�شني لالأن�شطة يف عينة الدرا�شة 

كانوا من املتفوقني, ويح�شلون على درجات عالية يف حت�شيلهم الدرا�شي.
وحلت الفقرة الأوىل يف املرتبة ال�شابعة »الأن�شطة ال�شفية امل�شاحبة ملقررات اللغة 
العربية من عوامل اجلذب للم�شاركة فيها« مبتو�شط ح�شابي قدره )1,483( وبوزن ن�شبي 
ي�شاوي )0,74( , وجاءت هذه النتيجة خمالفة للنتيجة التي تو�شلت اإليها درا�شة العمري 
)2009( , اإذ اأثبتت اأن 85% من الطالبات عينة البحث ل رغبة لهن بامل�شاركة يف الأن�شطة 

الطالبية.
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العربية  اللغة  الثامنة »الأن�شطة بنوعيها يف مقررات  الفقرة )19( يف املرتبة  وحلت 
تقلل من النعزال والقلق« مبتو�شط ح�شابي قدره )1,440( وبوزن ن�شبي ي�شاوي )0,72( , اإذ 
كانت اإجابة الطلبة اإيجابية عن هذه الفقرة, وُيعد متو�شطها احل�شابي من �شمن متو�شطات 
الدرجة اجليدة , وتتعلق هذه الفقرة باحلاجات الجتماعية والنف�شية لدى الطلبة التي ُتعد 
من اأهم اأهداف الأن�شطة, لأنها ت�شاعد الطالب على التخل�ص من بع�ص ما يعانيه من م�شكالت 
�شبون�شكي  درا�شة  اإليه  اأ�شارت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  والنعزال.  وال�شطراب  كالقلق 

)Sobansky, 2004( اإىل اأن الأن�شطة الال�شفية ت�شاعد على خف�ص الكتئاب لدى الطلبة.

وحلت الفقرة رقم )20( يف املرتبة التا�شعة »تثري الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة 
ي�شاوي  ن�شبي  وبوزن   )1,410( قدره  ح�شابي  مبتو�شط  الذاتي«  للتعلم  الدافعية  العربية 
)0,71( , فالتعلم الذاتي طريق كل معرفة, فعلماء الرتبية بخا�شة مل ي�شلوا اإىل ما و�شلوا 
الذاتي  للتعلم  نتيجة  اإل  م�شتمرة,  ب�شورة  الرتبوية  العملية  لتطوير  واآراء  تنظري,  من  اإليه 
والبحث والتنقيب عما هو جديد, ومل يكتفوا بالعلم الذي عا�رضوه يف درجاتهم العلمية, بل 

بذلوا اجلهد امل�شني؛ حتى ل ي�شيبهم ال�شداأ الفكري والثقايف.
ومن املالحظ اأي�شًا على جدول )1( اأنه ت�شمن )8( فقرات يتفاعل الطالب معها بدرجة 
متو�شطة, اإذ تراوحت املتو�شطات بني )1,043- 1,301( وبوزن ن�شبي يرتاوح بني )0,52 – 
0,65( ومن الفقرات املتدنية نتائجها الفقرة رقم )8( »ت�شاعد ال�شبكة العنكبوتية الطلبة على 
حتقيق النتاجات لالأن�شطة امل�شاحبة ملواد اللغة العربية« حلت يف املرتبة )21( مبتو�شط 
املتو�شطة ح�شب  الفقرات  ي�شاوي )0,52( وهي من  ن�شبي  ح�شابي قدره )1,043( وبوزن 
تقدير الطلبة, وهي ل تتفق مع نتائج درا�شة )Vuorela, 2004( التي اأثبتت التاأثري اليجابي 
لالأن�شطة الطالبية املعتمدة على ال�شبكة العنكبوتية يف جعل بيئة املجتمع اجلامعي جاذبة 
للطالب, وكذلك الفقرة رقم )17( »الوقت املتاح ملمار�شة الأن�شطة بنوعيها, غري كاٍف« حلت 
يف املرتبة )21( مبتو�شط ح�شابي قدره )1,043( وبوزن ن�شبي ي�شاوي )0,52( وتتفق مع 

ما تو�شل اإليه ال�شمري )2006( اأن الوقت غري كاٍف يف ممار�شة الأن�شطة الال�شفية. 
كما يالحظ يف اجلدول )1( اأن فقرة واحدة م�شتواها �شعيف )الفقرة 5( التي حلت يف 
مبتو�شط  التعلم«  م�شادر  يف  متوافرة  بنوعيها  لالأن�شطة  الالزمة  »اخلامات   )23( املرتبة 
ح�شابي قدره )0,684( وبوزن ن�شبي ي�شاوي )0,34( , وتعد هذه الفقرة من معوقات القيام 
بالأن�شطة الال�شفية, وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي تو�شل اإليها ال�شمري )2006( يف 
درا�شته حول معوقات الأن�شطة, كان اأبرزها نق�ص الأدوات واخلامات املخ�ش�شة لالأن�شطة.
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كما بينت نتائج الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ص , اأن م�شتوى الفقرات املت�شمنة يف املجال 
الثاين من اأداة البحث, املتعلقة باآراء الطلبة حول دور املدر�شني الذين يدر�شون املواد التي 
ُتعد من فروع اللغة العربية, نحو الأن�شطة ال�شفية والال�شفية, كانت جميعها متو�شطة ما 
عدا الفقرة )15( التي حلت اأي�شًا يف املرتبة )15( كانت �شعيفة , اجلدول )2( , وبالرغم اأن 
دور املدر�شني يف الأن�شطة ال�شفية والال�شفية كان م�شتواه متو�شطًا, يف �شوء اآراء الطلبة 
البحث  اأداة  من  الأول  املجال  بدرجة جيدة جداً يف  فقرات  اإىل ظهور خم�ص  اأدى  اأنه  اإل   ,
املتعلقة باآراء الطلبة نحو الأن�شطة, وهذه دللة على دور املدر�شني يف اإثارة دافعية الطلبة 
ملمار�شة الأن�شطة, مع اأن م�شتوى هذه الإثارة متو�شط, ويرجع )الفا�شل , 2004( �شبب هذا 
ات اإدارية اأو زحمة املواد الكثرية  امل�شتوى اإىل الأعباء امللقاة على عاتق املدر�ص من مهمَّ
التي ل ترتك وقتًا للمدر�ص الذي ي�شغله هاج�ص اإنهاء املنهج الر�شمي, ول ي�شتطيع العمل مع 

الطلبة لتطبيق ما تعلموه من معلومات ومعارف.
اخلتامي,  للن�شاط  مالئمًا  وقتًا  »يخ�ش�ص   )15( الفقرة  اأن   )2( اجلدول  يف  ويالحظ 
و�شبب  ال�شعيف,  امل�شتوى  يف  حلت  للمحا�رضة«  التعليمية  النتاجات  حتقيق  من  للتاأكد 
اأهداف  حتقيق  من  التاأكد  دون  �رضيعة  ب�شورة  اخلتامي  الن�شاط  يعر�ص  املدر�ص  اأن  ذلك 
حول   )2009( العمري  اإليه  تو�شلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املو�شوعة,  املحا�رضة 
معوقات الأن�شطة وهي: �شعف عوامل اجلذب يف الأن�شطة , وروتينية الأن�شطة التي ل حتقق 

الأهداف املن�شودة. 
اإح�شائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  هل  ن�شه  الذي   – االأول  ال�صوؤال  نتائج  بينت  كما 
بني م�شتويات الطلبة يف ممار�شتهم لالأن�شطة ال�شفية والال�شفية يعود ملتغري اجلن�ص- ؟ 
اآراء الطلبة نحو الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية  اإح�شائية يف �شوء  عدم وجود فرق ذي دللة 
والال�شفية( يعزى ملتغري اجلن�ص, لأن الطلبة )الذكور والناث( يف م�شتوى واحد, وينفذون 
الدرا�شية, وله تقديره  املادة  الن�شاط ل ينف�شل عن  ن�شاط, لأن  اإليه املدر�ص من  ي�شري  ما 
النتيجة  النتيجة مع  وتتفق هذه  للمادة,  الدرا�شية  اخلا�شة باخلطة  الدرجات  اخلا�ص من 
التي تو�شل اإليها املحي�شن )2008( اإذ اأثبتت درا�شته عدم وجود فرق من حيث اجلن�ص يف 

واقع الأن�شطة وال�شعوبات التي يواجهونها عند ممار�شتهم لالأن�شطة املدر�شية.
ذات  ارتباطية,  عالقة  يوجد  هل  ن�شه  الذي   – الثاين  ال�صوؤال  نتائج  ك�صفت  كما 
التح�شيلية  ال�شفية والال�شفية, ومعدلتهم  الأن�شطة  الطلبة نحو  اآراء  اإح�شائية بني  دللة 
يف املواد التي ُتعد من فروع اللغة العربية- اأنه يوجد عالقة ارتباطية اإيجابية ذات دللة 
اإح�شائية بني درجات مقيا�ص اآراء الطلبة نحو الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( وبني 



305

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

الطلبة نحو  اآراء  التح�شيلية يف املواد املذكورة, فالعالقة بني درجات مقيا�ص  معدلتهم 
مبعنى  طرديًا,  تنا�شبًا  تتنا�شب  املذكورة  املواد  يف  التح�شيلية  الطلبة  ومعدلت  الأن�شطة 
اتفقت هذه  لالأن�شطة, وقد  التح�شيلية, متفقون يف ممار�شتهم  اأن املتفوقني يف معدلتهم 
النتيجة مع النتيجة التي تو�شل اإليها جوم�ص )Jomes, 2008( يف درا�شته التي هدفت اإىل 
معرفة اأثر الأن�شطة الال�شفية على املعدلت الرتاكمية للطلبة الذين ي�شرتكون يف الأن�شطة 
الال�شفية, والطلبة الذين مل ي�شرتكوا فيها, وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن هناك فروقًا ذات دللة 
اإح�شائية بني املعدلت الرتاكمية للذين ا�شرتكوا يف الأن�شطة الال�شفية, والذين مل ي�شرتكوا 

ل�شالح املجموعة التي ا�شرتكت يف الأن�شطة.
كما اأ�صارت نتائج ال�صوؤال الثالث – الذي ن�شه, هل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية 
بني اآراء الطلبة حول الدور الذي يقوم به مدر�شو املواد )التي ُتعد من فروع اللغة العربية( 
اإح�شائية على  اأنه ل يوجد فرق ذو دللة  نحو الأن�شطة بنوعيها, يعود ملتغري اجلن�ص؟ - 
ملتغري  يعود  بنوعيها,  الأن�شطة  نحو  املدر�شون  به  قام  الذي  الدور  نحو  الطلبة  اآراء  �شوء 
اجلن�ص. فوجهة النظر واحدة لدى الذكور والإناث حول دور املدر�ص يف الأن�شطة بنوعيها, 
وهذه دللة على �شحة تقدير الدور و�شدقه , وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي تو�شل 
اإليها املحي�شن )2006( اأنه ل يوجد فروق بني اآراء الطلبة حول واقع الأن�شطة يف هذا املجال 

يعود ملتغري اجلن�ص . 
املواد  ال�شفية والال�شفية, يف  الأن�شطة  واقع  البحث ك�شف عن  اأن هذا  القول  وميكن 
التي ُتعد من فروع اللغة العربية, التي يدر�شها الطلبة يف كلية العلوم الرتبوية, من جامعة 
الإ�رضاء للعام الدرا�شي )2010- 2011( , اإذ كان هذا الواقع يف �شوء اآراء الطلبة متو�شطًا 

ب�شكل عام, وكان القيا�ص الكلي للمتو�شطات )1,337( )جدول 1( .
كما كان دور املدر�شني متو�شطًا اأي�شًا, يف �شوء اآراء الطلبة يف هذا الدور, اإذ بلغ الوزن 
الن�شبي )0,61( يف �شوء املقيا�ص الذي تتبعه بع�ص اجلامعات الأردنية ال�شابق ذكره , كما 
ك�شفت التحليالت الإح�شائية عن عدم رقي اأية فقرة من الفقرات املتعلقة بدور املدر�شني 
ارتقت خم�ص  . يف حني   )2( , جيد( جدول  , جيد جداً  العالية )ممتاز  الدرجة  م�شتوى  اإىل 
فقرات من الفقرات املتعلقة باآراء الطلبة نحو الأن�شطة اإىل م�شتوى درجة جيد جداً , وت�شع 

فقرات اإىل درجة جيد . جدول )1( 
اآراء  من:  كل  يف  �شعيفة  واحدة  فقرة  وجود  عن  الإح�شائية  التحليالت  ك�شفت  كما 
)جدول2(  الأن�شطة  املدر�شني يف  دور  نحو  الطلبة  واآراء   , )جدول1(  الأن�شطة,  نحو  الطلبة 

بناء على حتديد املقيا�ص املذكور للدرجة ال�شعيفة التي تقع دون )0,50( 
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اأن ن�شبة الفقرات التي حلت يف   , واأظهرت الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ص املجال الأول 
درجة جيد جداً )0,22( ويف درجة جيد )0,39( , ويف الدرجة املتو�شطة )0,35( ويف الدرجة 
ال�شعيفة )0,04( تقريبًا )جدول 1( , كما اأظهرت الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�ص )املجال الثاين( 
اأن ن�شبة الفقرات التي حلت يف الدرجات العالية )000( , ويف الدرجة املتو�شطة )%93,3( 

, ويف الدرجة ال�شعيفة )%6,7( .
كما ك�صفت التحليالت االإح�صائية لالإجابة عن ال�صوؤال االأول، عدم وجود فرق ذي 

دللة اإح�شائية يف �شوء اآراء الطلبة نحو الأن�شطة يعزى ملتغري اجلن�ص.
كما ك�صفت التحليالت االإح�صائية لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين، عن وجود عالقة 
ارتباطية ايجابية ذات دللة اإح�شائية بني مقيا�ص اآراء الطلبة نحو الأن�شطة , ومعدلتهم 

التح�شيلية يف املواد مو�شوع البحث.
كما ك�صفت التحليالت االإح�صائية لالإجابة عن ال�صوؤال الثالث، عدم وجود فرق 
ذي دللة اإح�شائية, يف �شوء اآراء الطلبة حول الدور الذي يقوم به املدر�شون نحو الأن�شطة 

يعود ملتغري اجلن�ص. 

التوصيات واملقرتحات: 
يف �شوء النتائج التي تو�شل اإليها البحث ولتنمية م�شاركة الطلبة يف الأن�شطة, ورفع 
يو�صي  الدرا�شية  املقررات  ترثي  التي  بالأن�شطة  للقيام  للطلبة  املدر�شني  اإر�شاد  م�شتوى 

الباحثان مبا ياأتي: 
ك�شفت نتائج البحث اأن نظرة الطلبة اإىل الأن�شطة ال�شفية والال�شفية كانت بدرجة  1 .
متو�شطة ب�شكل عام, لذا ينبغي توجيه املدر�شني الذين يدر�شون املواد املذكورة اإىل اتباع 

الأ�شلوب التطبيقي العملي يف تقوميهم للطلبة؛ لدفعهم بالطالع على اأكرث من مرجع.
اأن ُيلحق املدر�ص يف كل وحدة من خطته املتعلقة باملادة التي �شيدّر�شها, الأن�شطة  2 .
الال�شفية التي يجب اأن يقوم بها الطالب ا�شتكمال ملحتوى الوحدة املذكورة؛ ليكت�شب القدرة 
املفاهيم  من  وال�شتزادة  التعليمية,  املواقف  ومواجهة  والدقة,  واملقارنة  املالحظة  على 

واملعلومات اجلديدة.
اأن ل يعتمد املدر�ص يف تدري�ص مادته على مرجع واحد, بل عليه الإ�شارة يف نهاية  3 .
كل وحدة من وحدات خطته للمادة اإىل جمموعة من املراجع ذات الخت�شا�ص باملادة, بل 

يرتك احلرية للطالب لالطالع على م�شادر التعلم التي تنا�شبه وحتقق مفردات الوحدة.
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كما ك�شفت نتائج البحث اأن دور املدر�شني نحو الأن�شطة كان متو�شطًا اأي�شًا, ومل  4 .
ترَق اأية فقرة اإىل م�شتوى الدرجات العالية . لذا ُيقرتح تقليل العبء على ع�شو هيئة التدري�ص 
ومراعاة ن�شابه التدري�شي, لي�شتطيع تقدمي ق�شارى جهده يف التدري�ص من جهة, ومتابعة 
العمل  وور�ص  والإر�شاد,  الت�شويب  حيث  من  الدرا�شي,  للمقرر  امل�شاحبة  الطلبة  اأن�شطة 

اخلا�شة بالأن�شطة الطالبية من جهة اأخرى .
حتقق  التي  ال�رضورية  والأجهزة  لالأن�شطة,  الالزمة  واملواد  اخلامات  توفري  �رضورة 

الأن�شطة الال�شفية خا�شة .
واخلتامية,  ال�شتهاللية  لالأن�شطة  املخ�ش�ص  بالزمن  بالتقيد  املدر�ص  تذكري  ُيقرتح 

حتى يكون مدر�ص اليوم قدوة ملدر�ص الغد. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
( املوجه الفني ملدر�شي اللغة العربية, دار املعارف, القاهرة  اإبراهيم, عبد العليم )1978. 1

�ص384 .
 2 .www.al- maqha.com .اأبو لنب, وجيه املر�شي )2009( اأهمية الأن�شطة اللغوية

( الأ�شول احلديثة لتدري�ص اللغة العربية  اجلمبالطي, علي والتوان�شي اأبو الفتوح )1978. 3
والرتبية الدينية, ط2 , دار نه�شة م�رض, القاهرة, �ص389.

( الأن�شطة ال�شفية والال�شفية. ح�شام الدين, اأ�رضف علي )2009. 4
bnate/ zarka.newgoo.net/ montada 

ريان, حممد ها�شم واآخرون )1996( اأ�شاليب تدري�ص الرتبية الإ�شالمية, ط1. 5 , من�شورات 
جامعة القد�ص املفتوحة, عّمان, �ص153 – 154.

بالإجناز  الإ�شالمية  للرتبية  الال�شفي  املدر�شي  الن�شاط  عالقة   ) 6 .2002( حممد  �شامل, 
 17 ع/  الريا�ص  النف�ص,  وعلم  الرتبية  ر�شالة  املتو�شطة,  املدر�شة  يف  لها  الأكادميي 

�ص1- 49
الرتبية  وزارة   . ط2. 7  العربية,  اللغة  تعليم  اأ�شاليب   ,  )1990( واآخرون  �شمري  �شتيتيه, 
�ص172,   , م�شقط  ُعمان,  �شلطنة  املعلمني,  وتوجيه  اإعداد  دائرة  وال�شباب,  والتعليم 

.173
 , ط5. 8  , والع�رضين  احلادي  القرن  يف  املدر�شي  املنهج   )2003( اأحمد  جودت  �شعادة, 

مكتبة الفالح, الكويت, �ص450 .
( مدى حتقق الأن�شطة الرتبوية باملدر�شة الثانوية: درا�شة  ال�شمري, حممد مبارك )2006. 9
ميدانية على مدار�ص البنني مبدينة حائل, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة , جامعة امللك 

�شعود, الريا�ص.
ال�شفية ملنهج  الأن�شطة  تنفيذ  ( »حتديد م�شتوى  الرقيب )2007. 10 ال�شربي, حورية عبد 
العلوم لل�شف الثامن الأ�شا�شي من وجهة نظر الطلبة واملعلمني« ر�شالة ماج�شتري غري 

من�شورة , اليمن , �شنعاء.
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وتطويرها  الطالبية  الأن�شطة  واقع  تقومي   ) 11 .2009( غزيل  وال�شعيد  عائ�شة  العمري, 
با�شتخدام و�شائل وتقنيات التعليم, جامعة طيبة.

taibh uevents.com/ studies/ aeshah.doc 

( الن�شاطات املدر�شية ماهيتها واأهميتها وجمالتها. الفا�شل, اأحمد بن حممد )2004. 12
 13 .Faculty.ksu.edu.sa/ alfadhil/ doclib

التح�شيل  على  واأثرها  الرتبوية  الأن�شطة  واقع   ) 14 .2006( اهلل  عبد  اإبراهيم  املحي�شن, 
الدرا�شي للطلبة من وجهة نظر الطلبة واملعلمني.

www.mohyssin.com/ forum/ showthread 

 15 .www.khadoori.com .املدائن, زهرة )2009( الأن�شطة الال�شفية
( واقع الأن�شطة الرتبوية.  منتدى الدرا�شات العليا والبحوث )2009. 16

www.mohyssin.com 

دار  تقوميها,  تخطيطها,  اأ�ش�شها,  املناهج,   ) 17 .1978( احلميد  عبد  وجابر  يحيى,  هندام 
النه�شة العربية, القاهرة , �ص 20 .

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Brown, mary Dabiels (2000) .Extracurricular Activities,.  1. 

a. www.education- world.com 

Brighouse,T.and woods,D (2000) How to improve your school, Rutledge: 2. 

London. 

Dumais susan (2005) Elementary school students Extracurricular 3. 

Activities: The effects of participation on achievement and Teachers, 

i. Evaluations. 4. 

www.allacademic.com 

Fujita, Kimiko (2005) The effects of Extra curricular Activities on the 5. 

a. Academic performance of junior High students 

www.kon6. .org/ urc/ v5/ fujita.html 

James,odea (2008) The Effect of Extra– curricular Activities on 7. 

a. Achievement, eschol arshare.drake.edu Academic  
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Rogers, c (1969), Freedom to learn. Colombus ohio, charies E, merill 8. 
p.106
Rothkopf.z. (1976) writing to Teach and Reading to learn, p94 9. 

Sobansky, Robin Rae Bauer (2004) . Exhnic identity and psycholog- ical 10. 
well- being among youth in residential treatment: Explorimg links with 
school success and psychological distress. Diss. Rbst. Inter. 64 (12) 
6360.
Student Activities center Alterations Rider university, Lawrenceville, 11. 
New 
Jersey (2002) Design cost Data ERIC, V46 N5, P36,3912. 

Study in the USA in (2010) college Extra curricular Activities (All u.s)  13. 

education.state university.com  14. 

Tumen, sarah and Tolley Hilary (2007) Extra curricular activities in 15. 

school, do they matter? Linkinghub.elsevier.com  16. 

Von Aufschnaiter, Claudia (2007) “university students’ Activities Thin 17. 

King and Learning during Laboratory work” European Journal of  18. 
physies,v28 n3.p51- 60 
Vuorela, nummenma, lauri (2004): “Experienced Emotions ,Emotion 19. 
Regulation and student Activity in a web- Based Learning Environment 
“Europen Journal of psychologe of Education, v19 n4 p423- 436  
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)ملحق 1(

اأعزائي الطلبة: 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,

يقوم الباحثان باإجراء بحث يتعلق بتقومي واقع الأن�شطة ال�شفية والال�شفية امل�شاحبة 
للمواد التي ُتعد من فروع اللغة العربية )يف كلية الرتبية( بناًء على دور الطلبة واملدر�شني 
بتمعن  الفقرة  قراءة  منكم  طالب  كل  من  ناأمل  لذا  املذكورة,  الدرا�شية  املواد  لإثراء  فيها؛ 

وو�شع اإ�شارة )×( يف خانة امل�شتوى املنا�شب, �شاكرين لكم ح�شن تعاونكم.

ا�صم الطالب/ الطالبة: 

املعدل الرتاكمي: الباحثان
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املجال االأول: اآراء الطلبة نحو الأن�شطة اجلامعية بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( .

الفقرات م
امل�صتوى

بدرجة 
عالية

بدرجة 
متو�صطة

بدرجة 
�صعيفة

الأن�شطة ال�شفية امل�شاحبة ملقررات اللغة العربية من عوامل اجلذب للم�شاركة فيها1

مواد اللغة العربية املقررة يف الكلية حافلة بالأن�شطة الال�شفية الواقعية التي تدفعني 2
للم�شاركة للللم�شارك

ممار�شة الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية تزيد التح�شيل الدرا�شي 3
ي�شجع اأع�شاء هيئة التدري�ص الطلبة على امل�شاركة يف الأن�شطة ال�شفية والال�شفية 4
اخلامات الالزمة لالأن�شطة بنوعيها متوفرة يف م�شادر التعلم5
الأن�شطة بنوعيها يف املواد املذكورة ترثي التعاون بني الطلبة 6
ت�شاعد تكنولوجيا التعليم الطلبة على ممار�شة الأن�شطة بنوعيها 7

ت�شاعد ال�شبكة العنكبوتية الطلبة على حتقيق النتاجات لالأن�شطة امل�شاحبة ملواد اللغة 8
العربية

م�شتوى الأن�شطة امل�شاحبة ملقررات اللغة العربية تثري الدافعية والتناف�ص مع الزمالء 9
تت�شمن الأن�شطة بنوعيها خربات جديدة ترثي مواد اللغة العربية املقررة 10
ت�شاعد الأن�شطة الطلبة يف اإعداد التقارير والو�شائل املتعلقة مبواد اللغة العربية 11
تت�شمن مقررات اللغة العربية اأن�شطة ت�شاعد على تنمية القدرة على املالحظة واملقارنة 12
توجد حمفزات معنوية يل, وتقدير ملمار�شة الأن�شطة 13
الأن�شطة بنوعيها تنمي القيم وال�شلوكيات الإيجابية املرتبطة باحلياة14
م�شتوى اقتناعي باأن الأن�شطة الال�شفية ل توؤدي اإىل م�شيعة الوقت15
فروع اللغة العربية ت�شجع على ممار�شة الأن�شطة الال�شفية 16
الوقت املتاح ملمار�شة الأن�شطة ال�شفية والال�شفية غري كاف 17
الأن�شطة بنوعيها تنمي احلاجات الجتماعية والفكرية 18
الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية تقلل من النعزال والقلق 19
تثري الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية الدافعية للتعلم الذاتي 20
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الفقرات م
امل�صتوى

بدرجة 
عالية

بدرجة 
متو�صطة

بدرجة 
�صعيفة

تقدم الأن�شطة بنوعيها امل�شاحبة حلوًل مل�شكالت حياتية وردت يف مقررات اللغة 21
العربية 

الأن�شطة ال�شفية والال�شفية يف مقررات اللغة العربية تثري التفكري والك�شف عن القدرات 22
الأن�شطة بنوعيها يف مقررات اللغة العربية تقلل من �شعوبات املادة النظرية23

املجال الثاين: الدور الذي يقوم به مدر�شو املواد التي ُتعد من فروع اللغة العربية نحو 
الأن�شطة بنوعيها )ال�شفية والال�شفية( على �شوء اآراء الطلبة

 

الفقراتم

امل�صتوى

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�صطة

بدرجة
�صعيفة

ي�شمم الأن�شطة بحيث يحقق كل ن�شاط نتاجا تعليميا1
ينوع الأن�شطة ملراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني2
ينوع الأن�شطة لإثراء اأ�شاليب التعلم3
ُيعد ما يلزم من معينات تربوية لت�شهيل تنفيذ الأن�شطة4
ينوع الأن�شطة بحيث تغطي امل�شتويات املعرفية املختلفة5
مييل اإىل جعل الأن�شطة الال�شفية اختيارية؛ تقديراً لإمكانيات املتعلمني وا�شتعداداتهم6
ي�شمم النتاجات التعليمية للمادة الدرا�شية, لتكون منطلقًا لالأن�شطة بنوعيها 7
يحث الطلبة بالتعامل مع م�شادر املعرفة املتعددة يف الأن�شطة الال�شفية8
يهيئ الأن�شطة الال�شفية يف مواقف تعليمية �شبيهة مبواقف احلياة9

يقدم اأن�شطة مبتكرة وجذابة10

ي�شتغل الأحداث اجلارية يف الن�شاط ال�شفي والال�شفي؛ لتحقيق الرتابط بني خربات 11
املتعلم
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الفقراتم

امل�صتوى

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�صطة

بدرجة
�صعيفة

ي�شتخدم الأن�شطة التنموية التي ترتجم النواجت التعليمية اإىل مواقف تعليمية حتقق 12
للمتعلم منواً يف خمتلف املهارات الأ�شا�شية.

يهتم بالأنواع الرئي�شية لالأن�شطة ال�شفية13
يتقيد بالوقت املخ�ش�ص للن�شاط ال�شتهاليل يف حما�رضته14

يخ�ش�ص وقتًا مالئمًا للن�شاط اخلتامي؛ للتاأكد من حتقيق النتاجات التعليمية 15
للمحا�رضة

 
 

  
 

 
 
 
 


