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 الممخص
معرفة مدى إمكانية تطبيق منيج النشاط في المرحمة األساسية ىدفت ىذه الدراسة إلى    

، ولتحقيق أىداف الدراسة في لواء األغوار الجنوبيةمن وجية نظر مديري ومديرات المدارس 
( 04( فرًدا، منيم )24)استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من 

( مؤشًرا 03( مديرة، أعدت الباحثة استبانة لجمع البيانات تكونت من محورين، و )04)مديًرا، و
        ( مؤشًرا، 20لعممية التعميمية )توزعت عمى محوري ) متطمبات تطبيق منيج النشاط في ا

( مؤشًرا(. توصمت نتائج الدراسة إلى أن مديري 21) إمكانية التخطيط لمنيج النشاط )و
المدارس رأوا أن إمكانية تطبيق منيج النشاط بالمرحمة األساسية تأتي "بشكل متوسط"، بمتوسط 

(، حيث جاء  (1.22إلى 1.21)(، وتراوحت متوسطات المحاور بين )1.22حسابي كمي )
( وبدرجة موافقة بشكل متوسط، تاله  1.22يق منيج النشاط" بمتوسط )محور ""متطمبات تطب

وبدرجة موافقة بشكل متوسط، كما أظيرت  1.21)محور "التخطيط لمنيج النشاط" بمتوسط )
نتائج البحث عدم وجود اختالف في استجابات أفراد عينة البحث حول مدى إمكانية تطبيق 

بمجموعة من التوصيات، متغير الجنس. وأوصت الباحثة منيج النشاط بالمرحمة األساسية تبًعا ل
تزويد المدارس األساسية بتجييزات ووسائل تعميمية ومصادر تعمم متنوعة تساعد من أبرزىا: 

         مواقف تعميمية وفق منيج تكميف عدد من المدارس بتقديم عمى تطبيق منيج النشاط، و 
مكانياتوالنشاط يمارس فييا الطالب أنشطة متنوعة وىا   دفة وذات معنى وتناسب قدراتو وا 

 وتحقق مطالبو.
 : منيج النشاط، التعميم األساسي، مديرو المدارس.الكممات المفتاحية
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Abstract: 

      The purpose of this study is to identify the Extent of the Activity 

Curriculum Applied at the Primary Stage in the basic stage from the point 

of view of school principals in the Southern Alagwar Governmate. To 

achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 

survey method, and the study sample consisted of (24) individuals, 

including (04) male Principals, and (04) female Principals. The 

researcher prepared a questionnaire to collect data that consisted of two 

axes, and (03) items distributed in tow domains (requirements for 

applying the activity curriculum in the educational process (20) items, 

and (the possibility of planning the activity curriculum (21) items), The 

results of the study concluded that the school principals saw that the 

possibility of applying the activity curriculum in the basic stage came on 

medium average, with a total arithmetic average (1122), and the averages 

of the domains ranged between (1121 to 1122), where the domain 

(Requirements for the application of the activity curriculum) came with 

an medium  average of (1122) and an average degree of agreement, 

followed by the “planning of the activity curriculum domains with an 

average of (1121) and an average degree of agreement), The results of the 

research also showed that there was no difference in the responses of the 

members of the research sample about the extent to the activity approach 

could be applied in the basic stage due to the gender variable. The 

researcher recommended a set of recommendations, the most important 

of which are: providing basic schools with equipment, teaching aids and 

various learning resources that help in applying the activity curriculum, 

and assigning a number of schools to provide educational situations 

according to the activity curriculum in which the student engages in 

diverse, purposeful and meaningful activities that fit his abilities and 

capabilities and achieve his demands.                                                                        

Keywords: Activity Curriculum, Basic Stage, Viewpoint of Teachers', 

School Principals.                                                                                                     
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 المدخل العام لمدراسة
 المقدمة

ُيعد المنيج الدراسي أحد مكونات التعميم، ولو مواصفاتو وتنظيماتو، وقد مر بمراحل         
تطويرية في مفيومو وتنظيمو، ولو نظرياتو ونماذجو، ولكل تنظيم من تنظيماتو مميزاتو وعيوبو، 

 مناسب تطبيقو في ظل تطور نظريات التعمم، ومتطمبات العصر.وبعضيا لم يعد من ال
 محور التربية وىو تربوي، نظام ألي والتعميمية التربوية المنظومة قمة في الدراسي والمنيج    

 لتحقيق المجتمع أداة وىو والحديثة، القديمة التربوية الدراسات في ميًما جانًبا يحتلا، و وأساسي
 حاضره ومستقبمو في المجتمع الييا يحتاج التي أفراده سموكيات لتشكيل عالمجتم ووسيمة أىدافو،

لالنتقال من  متعيني التي بالخبرة يعد المكون الذي يزود الطمبة كما ،(0424)حاوري وسرحان، 
 خالل إصالح من إال تربوية اصالحات بأي النيوض يمكن التعميم إلى التعميم مدى الحياة، إذ ال

الواقعي ليا  والتجسيد التعميمية لمعممية أساسًيا محوًرا فيو الطالب وجعل دراسي،ال المنيج وتطوير
 أنظمة أو تقويم وأنظمة معممين إعداد أنظمة من التربوية (، فجميع األنظمة0426)السر، 

 تعد أن تعميمية مؤسسة أي عمى ويجب الدراسية، بالمناىج تتصل أنشطة مدرسية ال بد أن
المعمم كمفيوم وتنظيم وتخطيط  بيا يمم أن يجب التي األساسية الركائز من الدراسية المناىج

  (.0424وتنفيذ وتقويم )شوقي، 
واستبان"  وضح ونيوًجا: الواضح، الطريق وتعني ،النيج من المغة في المنيج اشتق وقد"     

 يةالتربو  واألنشطة الخبرات مجموعويعرف اصطالًحا بأنو: " (، 100، ص 2761)ابن فارس، 
 كافة في الشامل النمو عمى مساعدتيم بقصد داخميا وخارجيا لمطمبة المدرسة تييؤىا التي

" المنشودة التربوية تحقيق األىداف عمى ويعمل سموكيم، تعديل إلى يؤدى الجوانب، نمًوا
Tanner & Tanner, 0444)  .) 

تي كانت تشدد عمى أن من النظرة القديمة ال وأشمل أعم ليصبح مفيوم المنيج تطور وقد      
تكون المادة الدراسية محور العممية التعميمية إلى أن يكون المتعمم ىو محور العممية التعميمية، 

 تقدميا التي التربوية الخبرات مجموعة عن "عبارة بأنو: الحديث بمفيومو يعرف المنيج فأصبح
 بناء شخصية في والمتكامل الشامل النمو وخارجيا، لتحقيق المدرسة داخل الطمبة إلى المدرسة
 واجتماعًيا ونفسًيا وعقميا جسمًيا عممية مرسومة وضمن خطةة، محدد تربوية أىداف وفق الطمبة

 كان مما وأشملة أعم الحديث بصورتو المنياج (. فمفيوم022، ص 0424وروحًيا" )الدخيل، 
الجوانب  جميع في شخصية الطمبة بناء في الشمولية كونو راعى التقميدي، مفيومو في عميو

 التقميدي لممنياج المفيوم اقتصر بينما والنفسية واالجتماعية والقيمية، والحركية المعرفية النمائية
 (.0420فقط )مقبل،  المعرفية الناحية عمى
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وتعد تنظيمات المنيج الدراسي من أىم مداخل تنمية ميول واىتمامات ورغبات الطمبة،      
أن اآلراء واألفكار المطروحة قد اىتمت بتحسين تنظيمات  ( إلى0421وأشار الصاعدي )

كسابيم  المناىج وتطويرىا، بما يساعد الطمبة عمى مواكبة التطورات التقنية والمعرفية الحاصمة، وا 
المعارف والميارات والخبرات الالزمة، ألن يصبحوا أعضاء فاعمين في مجتمعاتيم، وحياتيم 

د ىذه األفكار المطروحة، كونو يركز عمى االىتمام بميول الخاصة. حيث كان منيج النشاط أح
تاحة الفرصة ليم لمقيام باألنشطة التي تتفق مع ىذه  وحاجات وقدرات واستعدادات الطمبة، وا 
الميول إلشباع حاجاتيم، حيث يتم من خالل ىذه األنشطة والخبرات العمل عمى تنمية الميارات 

 (.0426الجعفري، وتكوين العادات واالتجاىات والقيم )

                     وقد صنفت تعريفات المنيج الدراسي إلى عدة تصنيفات، حيث نظر الرباط     
( إلى المنيج عمى أنو: "التعميم التراكمي لممعرفة والخبرات المنظمة الموجودة 14، ص 0423)

: "أسموب لمتفكير ( بأن المنيج212، ص 0424في الموضوعات الدراسية"، بينما رأى الخميفة )
 والبحث حول ظاىرة ما".

          وكون التدريس ىو النشاط الذي ينفذ من خاللو المنيج، وكالىما تحت مظمة التعميم،     
            (.  ومن 0446فمن ينفذ المنيج إال بالتدريس، والتدريس نشاط من أنشطة التعميم )دروزة، 

            تحقق بال وجود منيج، ولن ينفذ المنيج إال بالتدريسخالل ىذه العالقة، فإن التدريس لن ي
(،  ووفًقا لما سبق، فإن المنيج يشكل وثيقة مكتوبة سابقة لمتدريس تجسد 0446)عاشور، 

الخبرات التي يتعمميا الطمبة، أما التدريس: فيو عممية تنفيذية تترجم من خالليا المناىج وفق 
 (.  0420إلى آخر )طاىر، تنظيمات معينة تختمف من منيج 

ويقصد بتنظيمات المنيج تمك التصنيفات التي تنظم بيا الخبرات لممتعممين، لذا تبدو      
تنظيمات المنيج وكأنيا تؤكد نقاطًا معينة عمى متغير متصل في أحد طرفيو مناىج تتمركز 

لذلك  (،0424حول المادة الدراسية، وفي الطرف اآلخر مناىج تدور حول المتعمم ) شوقي، 
          يمكن تقسيم المناىج حسب أسموب تنظيماتيا إلى مجموعتين رئيستين، يندرج تحت كل 
           منيما عدد من المناىج، وىاتان المجموعتان ىما: األولى: وتضم المناىج التي تدور حول 

يج المواد الدراسية ؛ ومن أمثمتيا: منيج المواد الدراسية المنفصمة، ومن ) المادة الدراسية (
(. 0424المترابطة، ومنيج المواد الدراسية المندمجة، ومنيج المجاالت الواسعة )العجمي، 

التي تدور حول )المتعمم(؛ وتقسم ىذه المجموعات إلى: وتضم المجموعة الثانية: المناىج 
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ول مناىج تدور حول ميول الطمبة وأنشطتيم ومن أمثمتيا منيج النشاط، ومناىج تدور ح
حاجات المتعممين ومشكالتيم ومطالب حياتيم ومن أمثمتيا المنيج المحوري، ومناىج تدور 
حول تنظيم النشاط التعميمي لمتالميذ مثل منيج الوحدات الدراسية، ومناىج تدور حول تكامل 

(. إال أن ىذه األنواع 0446شخصية المتعمم وسموكو، ومن أمثمتيا المنيج التكاممي )مبارك، 
مفة لممناىج ليست منفصمة عن بعضيا بل أنيا متداخمة ومتشابكة، فمناىج المجموعة المخت

ن  الثانية والتي تدور حول المتعمم ال تقمل من أىمية المواد الدراسية، ولكنيا ال تجعميا غاية، وا 
 (. 0447من أىم تنظيماتيا تتمثل في تنظيم منيج النشاط ) الياشمي وعطية، 

والتكنولوجي التي تشدد عمى تقديم  العممي لمتطور المواكبة المناىج اط منويعد منيج النش      
وتييئة مواقف تعميمية يمارس فييا المتعمم أنشطة متنوعة وىادفة وذات معنى، بحيث تناسب 
قدراتو وامكانياتو، وتحقق مطالبو ومطالب مجتمعو في جو إيجابي وفعال، وصواًل إلى تكوين 

 بفمسفة (، وأصبح منيج النشاط يتسم0424كامل واالستمرارية )شاىين، خبرات تربوية تتسم بالت
 متطمبات والتي تمبي والمرغوبة المنشودة األىداف لتحقيق والخبرة، تقوم عمى النشاط واقعية

خبرات مباشرة أو  شكل عمى البشرية المعرفة باعتباره ينظم ورغباتيم، الطمبة واىتماماتيم وميوليم
 عمم ومعرفة عمى التفاعل ىذا وراء من معيا، ويكتسبون ويتفاعمون الطمبة ابي غير مباشرة يمر

 من جميع شخصيتيم نمو إلى يؤدي وبشكل التعميمية، األىداف تحقيق عمى تساعدىم وميارة
وبشكل سميم،  الوجدانية أو الثقافية أو االجتماعية أو الجسمية أو منيا العقمية سواء جوانبيا

 ،واىتماماتيم لميوليم وفًقا الطمبة يعيشيا مختمفة خبرات وأنشطة نم ويتكون منيج النشاط
الفعال، كما أنيا ال تيمل الحقائق والمفاىيم والتعميمات  والتعميم لمتعمم أساسي شرط باعتبار أنيا

 (.0422والنظريات والقوانين ) إبراىيم، 

ن ما يميز      العممية  في يجابياإل ودوره الطالب نشاط عمى يبنى أنو النشاط منيج وا 
الفروق  يراعي أنو ذلك الى باإلضافة (،0424وحاجاتو ورغباتو ) جاد،  بميولو وييتم التعميمية،
 او أو الحركي المعرفي الجانب في سواء مياراتيم المختمفة تنمية في ويساعد الطمبة، بين الفردية

 بأىميتو أنو يتميز كما  ممتعة، بطريقة المنشودة األىداف تحقيق عمى يساعد كما الوجداني،
 عمى يحصمون ما غالًبا المدرسية األنشطة يمارسون الذين فالطمبة األكاديمي، الصعيد عمى

 (.0423المشاركين ) طمبة،  غير من أعمى خبرات 
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عمى تنظيمات  فعل كردة العشرين، القرن بداية في النشاط كتنظيم منيج فكرة وقد ظيرت     
التعمم بالعمل الطمبة، وعدم مراعاة  وميول ورغبات اىتمامات مراعاة متالمناىج األخرى التي أغف

 فكرة ظيرت ديوي، جون يد عمى التقدمية التربية أفكار ظيور ومع(، 0426والتجربة ) السر، 
منيج النشاط  حوليا يتمركز محوًرا نموه ومطالب واىتماماتو، حاجاتو، بالمتعمم، وجعل االىتمام
 المتعممين حاجات مع تتوافق التي والخبرات األنشطة حول متمركًزا منيجىذا ال فظير كتنظيم،

 (. 0420)منصور،  الخبرات واألنشطة خالل من نموىم تحقيق بيدف واىتماماتيم؛

النشاط بأنو: "كل نشاط يقوم بو المعمم  منيج (257، ص 0423وقد عرف يونس )       
رات الدراسية سواء كان داخل المدرسة أو والطالب أو كالىما بقصد تدريس أو دراسة المقر 

خارجيا طالما أنو يتم تحت إشراف المدرسة وبتوجيو منيا". كما رأى يونس أن األساس في تنظيم 
منيج النشاط ىو الطالب الذي يعد الغاية النيائية في العممية التعميمية، وقد جاءت فكرة تنظيم 

المادة الدراسية، والنقد الموجو ليذا المنيج الذي منيج النشاط كرد فعل لمعيوب البارزة في منيج 
اعتبر المادة العممية ىي الغاية في حد ذاتيا، والبعد عن حياة الطمبة، وعدم االستجابة لمتطمبات 

 نموىم وحاجاتيم األساسية.

وينظر منيج النشاط إلى المواد الدراسية عمى أنيا وسائل ال غايات، بمعنى أنو يتم توظيفيا      
فيما يقوم بو من ألوان نشاط متعددة ويستفيد منيا جميعيا في حل  الطالب طويعيا لخدمةوت

مشكمة ما، كما ييتم بقيام الطمبة بأنشطة متنوعة يشرف عمييا المعمم، لتحقيق ىدف التربية 
األسمى، وىو تحقيق النمو الشامل لمتكامل الذي يؤدي إلى تكيف المتعمم مع نفسو ومع 

ابية المتعمم في عممية التعمم، حيث يقوم بالمشاركة مع زمالئو في دراسة ما اآلخرين، وبإيج
 (.0427يعترضو من مشكالت بأسموب عممي بإشراف معممو )أبو عودة والبينساوي، 

ولعل أبرز التجارب لتنظيم منيج النشاط تجربة جون ديوي، والتي قسم فييا المنيج إلى       
بعالمو،  لمطالب األساسية العالقات وتمثل االجتماعية، الحياة تخدم حياتية نشاطات تمثل أقسام

الطمبة ىذه  يمارس حيث عقمي، وجانب حركي، أو يدوي جانبين: األنشطة وتضمنت تمك
 التجريبية مريام مدرسة (. وكذلك تجربة0424النشاطات في الواقع العممي والتجريبي )شوقي، 
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 من أقسام أربعة يج النشاط كتنظيم إلىم( والتي قسمت من2742ميسوري عام ) بجامعة
 المرتبطة الطبيعة ودراسة مظاىر باستكشاف المتعممون يقوم حيث : المالحظة؛، ىياألنشطة

 والثقافية، والمعب؛ والذي ال يعد مجرد الطبيعية بيئتيم مع لمتكيف محاولة في بحياتيم اليومية
         وألعاب تنافسية، تشمل ألعابلمترويح بل مكون ميم من مكونات حياة الطالب، و  وسيمة
 وتأليف وسرد الحكايات، القصصي الذي يتضمن قراءة القصص، النشاط، و فنية وألعاب بدنية،
 والديكور، لمزينة، أشياء صنع اليدوية:؛ وتشمل ورسوم، واألشغال صور مستوحاة من قصص
          إلييا  حاجتيم عن عبروني عندما والحساب والكتابة القراءة األطفال مفيدة، ويتعمم وأشياء

 (.   0422) العقيل، 

لذا، احتل المعب دوًرا بارًزا في تنظيم منيج النشاط، وذلك ألنو من خالل النشاط التمقائي        
تنبع الدوافع الحقيقية لدى الطالب لمتعمم، لذا، فقد اشتمل ىذا المنيج عمى مجموعة من األنشطة 

ىا الطالب في حياتو اليومية، مثل: الحياكة والطيي والنجارة، والتي المرتبطة بحرف معينة يرا
يعتقد أن الطمبة يميمون إلى تقميدىا، وىذا يعني أن ميول وحاجات الطالب ىي األساس في 
اختيار محتوى وخبرات منيج النشاط، وكذلك رغبتو في البحث واالستقصاء والتجريب، ألنو يقوم 

طالب، فالتعمم عممية ايجابية ال تتم إال إذا أخذ الطالب دورًا إيجابًيا أساًسا عمى مبدأ إيجابية ال
ونشًطا في عممية التعمم، من خالل الموقف الذي يتفاعل فيو ويتفق مع ميولو الحقيقية ويشترك 

 (.0424في حل مشكالت ذات معنى بالنسبة لو )عمواني، 

 ن المادة الدراسية الى الطالب، تحواًل في ارتكاز المنيج موقد أحدث منيج النشاط       
          فالطالب ىو محور اىتمام ىذا المنيج، وكل ما يجري في المدرسة يجب أن يكون في
خدمة نموه الشامل في جميع جوانب شخصيتو، وألن ىذا المنيج يوجو عنايتو الكبرى لمنشاط 

          والنشاط الذاتي لمطالبعمى مبدأ الفاعمية الذي يرى بأنو وسيمة التعمم الفعال، فيو يقوم 
             والذي يحفزه نحو الكشف عن الحقائق بنفسو، كونو ييتم بميول وحاجات الطمبة 
وقدراتيم واستعداداتيم ويتيح الفرصة ليم لمقيام باألنشطة المختمفة التي تتفق مع ىذه الميول 

 (.0424)العجمي، 
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واىتمامات وحاجات الطمبة كما  ا، أواًل: تمثيل ميولولمنيج النشاط معايير لتنظيمو، ومني    
أي ليست الميول وتعتمد عممية التعمم عمى ما لدى الطالب من ميول حقيقية؛  يعبرون عنيا،

وعمى المعمم أن يبحث عمى الميول  الطارئة أو المؤقتة التي سرعان ما تتغير أو تتالشى،
تجذب االنتباه وعن األنشطة التي تشبع ىذه  المشتركة بين الطمبة واألسـئمة والمشكالت التي

االرتكاز عمى سيكولوجية الطالب، وأن الخبرات واألنشطة التعميمية مبنية عمى  الميول، ثانًيا:
حصول عمى (، ثالثًا: ال0422أساس ميول وحاجات الطمبة، وعمى خبراتيم الحياتية )الفي، 

يجابيتو في المواقف التعميمية لتحقيق المعرفة في منيج النشاط من عمل الطالب ومشاركتو و  ا 
(، 0446أىـداف واضـحة يتبناىـا ويعمـل عمـى تحقيقيـا؛ فالمعرفـة وسـيمة وليسـت غايـة ) مبارك، 

المواقف التي  رابًعا: تنظيم منيج النشاط وفق طريقة حل المشكالت )بصفة أساسية(، وأن معظم
بة بحـاجتيم لدراسـتيا، ومـن خـالل التصـدي يقوم عمييا تمثـل مشـكالت حقيقيـة يشـعر الطم

 التفاعل بين الطمبة والخبرات المكتسبة، ويتمثل دور المعمم في التوجيو واإلرشاد لممشـكالت يقـع
(0447 Kelevn, خامًسا: العمـل الجمـاعي والتخطـيط المشـترك، وذلـك مـن خـالل دراسـة ،)

في ىذا الطمبة والمعممون، والباحثون في مجـال التربيـة،  وتحديـد الميـول الحقيقيـة لمطمبة، ويشترك
وأولياء األمور، وذلـك حـتى نحقـق معرفـة سميمة عن ميول الطمبة وأساليب إشباعيا، فالعمل 
الجمـاعي يـدرب الطمبة عمـى العمـل كفريـق مـع اآلخرين من خالل تحمل المسؤولية، وحرية إبداء 

يصمم وفًقا لميول الطمبة، (. سادًسا: 0427)أبو عودة والبينساوي،  الرأي، واحترام آراء اآلخرين
وال تقدم جاىزة تبًعا لما يراه الكبار مالئما لميول جميع الطمبة؛ لذا يقوم  وال يتم تخطيطو مسبًقا

المعمم بالعمل مع الطمبة بشكل فردي أو جماعي لمتعرف عمى ميوليم واختيار األفضل منيا 
         مى تخطيط وتنفيذ األنشطة المحققة ليذه الميول وتقديم ما أنجز منيا لمساعدتيم كجماعة ع

مراعاة االستمرار في الخبرة، حيث أن التعمم عممية نمو مستمر؛  (، سابًعا:0426) الجعفري، 
لذلك فالتنظيم الجيد لممنيج ىو الذي يساعد عمى ىذا النمو، ثامًنا: مراعاة التتابع في الخبرة، 

بالتتابع ىو أن تكون الخبرة الحالية التي يكتسبيا الطالب مبنية عمى أساس الخبرات  والمقصود
(، تاسًعا: مراعاة التكامل في 0422السابقة لديو، وأن تكون أساًسا لمخبرات الالحقة ) العقيل، 

الخبرة، والتكامل في الخبرة يعني وحدتيا، وقد أثبتت الدراسات أن التعمم يكون ذا معنى عندما 
يتعامل الطالب مع الموقف التعميمي ككل، عاشًرا: أن يساعد تنظيم منيج النشاط عمى إعطاء 
الطمبة يوًما دراسًيا متوازًنا ويتيح ليم ممارسة أنواع مختمفة ومتنوعة من النشاط، حادي عشر: أن 

ية، يكون تنظيم منيج النشاط مرًنا بحيث يسمح بمشاركة المتعممين في تخطيط الخبرات التعميم
 (.0404) العمري، وتحديد أنواع األنشطة المختمفة التي ستستخدم في تحقيق أىداف التربية 
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 تعرف ويتطمب منيج النشاط اإلجراءات اآلتية لتطبيقو في المرحمة االبتدائية، منيا:         
حاجات الطمبة ودوافعيم وميوليم ورغباتيم وخصائص المجتمع ومشكالتو، وتحديد المشكالت 

تي يجب دراستيا، وتحديد ميادين الخبرة التي يجب اكتسابيا في صفوف البحث المختمفة، عمى ال
أن يشارك في تحديدىا الخبراء والمعممون والطالب، تنظيم خبرات منيج النشاط نحو الدراسات 
 القائمة حول وحدات دراسية معينة أو اتخاذ الوظائف االجتماعية محورًا لمدراسة، التخطيط لتنفيذ
المنيج باختيار المشكمة وتحديدىا تحديًدا دقيًقا، والتخطيط لدراسة كيفية حميا بما يفيد التالميذ 
في الحاضر والمستقبل، وربط محتوى المنيج بما درسو الطمبة بما يؤدي إلى تكامل المعرفة، 

دواتو والتخطيط ألوجو النشاط الفردي والجمعي لمتالميذ، وتحديد نواحي التقويم وأساليبو وأ
 (.0423)الرباط، 
وقد أجريت العديد من الدراسات التي اىتمت بدراسة المناىج الدراسية وتنظيماتيا،         

                        مارتنفشوتفعيل األنشطة المدرسية ومنيج النشاط في التعميم. حيث أجرى 
( 0422 Martincevic,دراسة ىدفت إلى الكشف عن عالقة مشاركة طمب ) ة المرحمة االبتدائية

باألنشطة المدرسية في كرواتيا بميول  واىتمامات الطمبة، استخدم البحث المنيج الوصفي عن 
( طالب وطالبة، 644( فقرة عمى عينة تكونت من )14طريق تطبيق استبانة تكونت من )

لمدرسية أظيرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مشاركة الطالب في األنشطة ا
 الالمنيجية وبين ميول واىتمامات الطمبة.  

( إلى معرفة آراء معممي المرحمة االبتدائية حول تطبيق 0422وىدفت دراسة المعشني )       
منيج النشاط في مدارس محافظة ظفار بسمطنة عمان، استخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي 

موزعة عمى ست مجاالت، وتكونت عينة ( فقرة 23عن طريق تطبيق استبانة تكونت من )
( معمًما من معممي المرحمة االبتدائية، أظيرت النتائج أن المعممين يرون 144البحث من )

  إمكانية تطبيق منيج النشاط في المرحمة االبتدائية وبدرجة مرتفعة.

 مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية( فيدفت إلى معرفة 0422أما دراسة القطيش )    
استخدم الباحث المنيج الوصفي عمى  لمنشاط المدرسي في البادية الشمالية الشرقية في األردن.

( فقرة توزعت عمى خمسة 24( معمًما ومعممة، وطبقت استبانة تكونت من )31عينة تكونت من )
أبعاد لمنشاط المدرسي، وأظيرت نتائج الدراسة أن المعممين يمارسون النشاط المدرسي بدرجة 

 سطة، وأن النشاط الرياضي والثقافي ىو األكثر ممارسة من قبل الطمبة.متو 
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( دراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة مشاركة المعممين في 0422كما أجرى الحوامدة )      
تخطيط المناىج الدراسية وتطويرىا، وأىمية ىذه المشاركة من وجية نظرىم،. ولتحقيق ذلك اتبع 

فقرة، بعد التحقق من  16مي، حيث تم تطوير استبانة مكونة من البحث المنيج الوصفي التحمي
( معممًا ومعممة لممرحمة الثانوية 271صدقيا وثباتيا، وتم توزيعيا عمى عينة البحث المكونة من )

في مديرية التربية والتعميم لعمان األولى، أظيرت نتائج البحث أن درجة مشاركة المعممين في 
وتطويرىا، كانت مشاركة بدرجة ضعيفة، أما درجة أىمية مشاركتيم، تخطيط المناىج الدراسية 

فكانت ميمة بدرجة مرتفعة، كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقدير 
المعممين لدرجة مشاركتيم في تخطيط المناىج الدراسية وتطويرىا تعزى إلى متغير الجنس، 

ت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ومتغير المؤىل العممي. كما أظير 
تقدير المعممين لدرجة أىمية مشاركتيم، تعزى إلى متغير الجنس، ومتغير المؤىل العممي، 

 ومتغير الخبرة.

أثر توظيف منيج قائم ( إلى الكشف عن 0427وىدفت دراسة أبو عودة والبينساوي )       
التفكير العممي بمبحث العموم والحياة لدى طمبة الصف  ياراتعمى النشاط التكاممي في تنمية م

الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي وفق التصميم من  الرابع األساسي بغزة، واتبع البحث المنيج
من طمبة ( طالًبا 62تكونت عينة البحث من ) نوع قبمي بعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية،

منيج مقترح قائم عمى النشاط طالًبا لممجموعة التجريبية درست  (20، و )الصف الرابع األساسي
واستخدم الباحثة ( طالًبا لممجموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية، 20، و )التكاممي

التفكير العممي، حيث أظيرت النتائج  لإلجابة عن السؤال الرئيس لمدراسة اختبار لقياس ميارات
المجموعة التجريبية ودرجات  بين متوسطي درجات طمبة وجود فروق ذات داللة إحصائية

لصالح المجموعة  المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات التفكير العممي
القائم  التجريبية في كافة ميارات التفكير العممي، كما تبين وجود أثر الستخدام المنيج المقترح

 .لتفكير العمميعمى النشاط التكاممي في تنمية ميارات ا
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( دراسة ىدفت إلى تعرف واقع األنشطة المدرسية في المدارس 0404وأجرت العمري )       
المتوسطة بتعميم شرق جدة، واحتياجاتيا من مختبرات وتجييزات الزمة، استخدمت الباحثة 

( طالبة، وصممت الباحثة استبانة تكونت من 44المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
( فقرة، وبينت نتائج الدراسة وجود رغبة لدى الطالبات بممارسة األنشطة المدرسية المختمفة، 34)

 وجاء في مقدمتيا النشاطات المتعمقة بصيانة الحاسوب، وأعمال السباكة والحرف اليدوية.

( والتي ىدفت إلى الوقوف عمى إمكانية 0404وفي دراسة قام بيا سفران ومحزري )         
المنيج المحوري في التعميم الثانوي بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر قادة  تطبيق

المدارس والمشرفين والمعممين بتعميم جيزان، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، 
( فرًدا من قادة المدارس والمشرفين والمعممين، وصممت 141وتكونت عينة الدراسة من )

انات، وأظيرت نتائج الدراسة أن استجابات عينة الدراسة جاءت منخفضة االستبانة لجمع البي
بشكل عام حول إمكانية تطبيق منيج النشاط بالتعميم الثانوي من وجية كل من قادة المدارس 

 والمشرفين والمعممين.

يالحظ من استعراض بعض الدراسات التي تمكنت الباحثة من االطالع عمييا، أنيا لم        
( التي 0422بالتحديد إمكانية تطبيق منيج النشاط في التعميم، عدا دراسة المعشني )  تتناول

حاولت التعرف عمى آراء معممي المرحمة االبتدائية حول تطبيق منيج النشاط في مدارس 
( التي اىتمت بالكشف عن 0404محافظة ظفار بسمطنة عمان، ودراسة سفران ومحزري )

( 0427ري بالتعميم الثانوي. أما دراسة أبو عودة والبينساوي )إمكانية تطبيق المنيج المحو 
التفكير  أثر توظيف منيج قائم عمى النشاط التكاممي في تنمية مياراتفيدفت الكشف عن 

 العممي بمبحث العموم والحياة لدى الطمبة.

يحققو  وبما أن منيج النشاط يعد من المناىج المتميزة، ولمناسبتو لمتطمبات العصر، وما     
من تمبية الحتياجات الطالب، وما يحققو من نمو لشخصيتو فقد تشكل لدى الباحثة مشكمة بحثية 

 ناتجة عن مشكمة بحثية تحتاج إلى البحث فييا.
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 مشكمة الدراسة
لعل من أبرز األسباب التي تدعو إلى تطبيق منيج النشاط في المرحمة األساسية في       

حيث يالحظ أن معظم ىذه في تنظيم المناىج الدراسية الحالية،  األردن، تتمثل في وجود قصور
التغيرات التي تطرأ عمى حياة الطالب والبيئة والمجتمع والتربية نتيجة المناىج ال تراعي 

حشو عمى لخصائص العصر التقني والمعرفي الذي يعيش فيو الطمبة، فيي ما زالت تركز 
طرق التفكير وحل المشكالت لدى الطمبة، وضعف المقررات بالمعمومات عمى حساب العناية ب

التنسيق والتكامل األفقي والرأسي بين الخبرات، وربما عجز المناىج الحالية عن اإلسيام في حل 
ويمكن الحكم عمييا من خالل دراسة نتائج  (،0404بعض مشكالت المجتمع )سفران ومحزري، 

المعممين والمشرفين وخبراء التربية، وكذلك من الطمبة عمى االختبارات الوطنية والعالمية، وآراء 
( في الدورات المتتالية لالختبار، حيث جاءت PISAخالل دراسة نتائج الطمبة عمى اختبار بيزا )

مجاالت االختبار ) العموم، الرياضيات، والقراءة(، مقارنة بنتائج بعض النتائج ضعيفة عمى 
  (.0423دا، وكوريا الجنوبية واليابان )عمي، ، كسنغافورا، وشنغياي، وفنمنالدول المتقدمة

مدى إمكانية تطبيق منيج النشاط في تعرف قد تحددت مشكمة ىذه الدراسة في وبيذا ف      
 في لواء األغوار الجنوبية. المرحمة األساسية من وجية نظر مديري ومديرات المدارس 

 أسئمة الدراسة
مدى إمكانية تطبيق ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال البحثي الرئيس اآلتي: ما      

في لواء األغوار منيج النشاط في المرحمة األساسية من وجية نظر مديري ومديرات المدارس 
 الجنوبية؟

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
ساسية من وجية نظر مديري ومديرات األ. ما متطمبات تطبيق منيج النشاط في المرحمة 2س

 في لواء األغوار الجنوبية؟المدارس 

المرحمة األساسية من وجية نظر مديري . ما مدى إمكانية التخطيط لمنيج النشاط في 0س
 في لواء األغوار الجنوبية؟ومديرات المدارس 

سية تبًعا في المرحمة األسامنيج النشاط حول مدى إمكانية تطبيق . ىل يوجد اختالف 1س
 لمتغير الجنس؟
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 أىداف الدراسة
 ىدفت إلى:

من وجية نظر مديري ومديرات في المرحمة األساسية . بيان مدى إمكانية تطبيق منيج النشاط 2
 في لواء األغوار الجنوبية.المدارس 

من وجية نظر مديري مدى إمكانية التخطيط لمنيج النشاط في المرحمة األساسية . تعرف 0
 في لواء األغوار الجنوبية.دارس ومديرات الم

منيج حول مدى إمكانية تطبيق . الكشف عن فروق بين وجيات نظر المديرين والمديرات 1
  األساسية تبًعا لمتغير الجنس.في المرحمة النشاط 

 أىمية الدراسة
ت تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من تناوليا لفجوة بحثية في المناىج وطرق التدريس، فقد توصم    

( إلى أن أنواع المناىج تعد من التوجيات البحثية التي ال يوجد 0404دراسة سفران ومحزري )
بيا بحوث كافية، وتعد من ثاني الفجوات البحثية حاجة لمبحث. كما أن البحث يستمد أىميتو من 

 .بحثو في منيج النشاط

لمناىج الدراسية في المرحمة كما أنو يؤمل أن تفيد نتائج ىذه الدراسة القائمين عمى تطوير ا    
 األساسية لمعمل عمى تطبيق منيج النشاط في العممية التعميمية. 

 حدود الدراسة
 حددت الدراسة بالحدود اآلتية:

: تعرف مدى إمكانية تطبيق منيج النشاط في المرحمة األساسية وفق الحدود الموضوعية
 مواصفاتو المحددة في أداة الدراسة. 

 مدارس لواء األغوار الجنوبية. :الحدود المكانية
 : مديرو ومديرات المدارس في لواء األغوار الجنوبية.الحدود البشرية

 مصطمحات الدراسة
 المدرسة داخل الطمبة إلى المدرسة تقدميا التي التربوية الخبرات مجموعة منيج النشاط:
 وخطة محددة تربوية أىداف وفق الطمبة بناء في والمتكامل الشامل النمو وخارجيا، لتحقيق
 (. 022، ص 0404وروحًيا" )العمري،  واجتماعًيا ونفسًيا وعقمًيا جسمًيا عممية مرسومة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير -جسء ثاني   – األول العدد  – 33اجمللد  66

 رررر

الخبرات المصنفة وفق نشاط الطالب العقمي والجسمي  إجرائًيا عمى أنو: الباحثة وتعرفو    
عى لتنمية واالجتماعي والنفسي، والتي تمبي احتياجاتو وتراعي قدراتو وميولو ورغباتو، وتس

 شخصيتو في جميع جوانبيا.

وتشمل الصفوف الدراسية من األول األساسي إلى العاشر األساسي، وفق المرحمة األساسية: 
 تقسيم مراحل التعميم المعتمدة في األردن.

 منيج الدراسة
 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي المسحي، وذلك لمناسبتو لإلجابة عن أسئمتيا.   

 لدراسةمجتمع وعينة ا
             يتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس في لواء األغوار الجنوبية      

               ( مديًرا،04( فرًدا، منيم )24)في األردن، واختارت الباحثة عينة عشوائية تكونت من 
 ( مديرة.  04)و

 أداة الدراسة
              والتي تيدف إلى التعرف مدى إمكانية تطبيققامت الباحثة بتصميم أداة البحث     

منيج النشاط بالمرحمة األساسية من وجية نظر مديري ومديرات المدارس في لواء األغوار 
             ؛ وأبو عودة 0404الجنوبية في األردن،، وقد رجعت الباحثة إلى: سفران ومحزري، 

(؛ 0422(؛ والمعشني )0422وامدة )(؛ والح0424(؛ وشوقي )0427والبينساوي )
 (.0424؛ والعجمي )   (Martincevic, 0422)ومارتنسيفيس

متطمبات تطبيق منيج النشاط  ( مؤشًرا، حيث ضم محور03وقد تكونت من محورين، و )    
 .مؤشًرا( 21)( مؤشًرا، ومحور التخطيط لمنيج النشاط 20)

              الخماسي الذي يقابل كل استجابة: تقسيم ليكرت وتم تصنيف االستجابات وفق       
         )غير ممكن، وتقدر بدرجة واحدة، بشكل بسيط، وتقدر بدرجتين، بشكل متوسط، وتقدر 
         بثالث درجات، بشكل كبير، وتقدر بأربع درجات، بشكل كبير جًدا، وتقدر بخمس درجات.

لدرجة الموافقة بناًء عمى الحد األعمى لمبدائل  وقد اعتمدت الباحثة ترتيب المتوسطات الحسابية
         ( ومن ثم 2( وبطرح الحد األعمى من الحد األدنى يساوي )2(، والحد األدنى لمبدائل )3)

  قسمة الفرق بين الحدين عمى أربع مستويات وىكذا تصبح األوزان عمى النحو اآلتي: غير
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(، بشكل 0.44إلى أقل من  2.64ن م(، بشكل بسيط )2.64إلى أقل من  2من ممكن )
(، وبشكل 2.04إلى أقل من  1.24من (، بشكل كبير )1.24إلى أقل من  0.44من متوسط )

 (. 3إلى  2.04من كبير جًدا )

 أ. الصدق
تم التحقق من صدق بطاقة التقويم من خالل عرض صورتيا األولية، عمى مجموعة من        

وطرق التدريس ألخذ آرائيم حول صدقيا الظاىري؛  المحكمين المختصين في مجال المناىج
         لتعرف مدى مناسبة األداة من عدميا، والصدق المفيوم؛ لتعرف مناسبة المفاىيم الواردة 
           في عبارات األداة، وصدقيا العاممي، ومدى ارتباط عبارات األداة بمحاورىا، باإلضافة

ية، وبعد التحكيم أجرت الباحثة بعض التعديالت، في ضوء إلى وضوع عباراتيا، وسالمتيا المغو 
 آراء المحكمين. 

 ب. الثبات
لمتحقق من ثبات االستبانة، استخدم الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لحساب الثبات، وبمع معامل     

          %(.وبيذا تأكد الباحثة من66%(، وحصل أقل محور عمى )70الثبات الكمي لالستبانة )
 ت االستبانة. ثبا

 األساليب اإلحصائية
لمتوصل إلى نتائج الدراسة استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية: ألفا كرونباخ،     

واختبار )ت( لعينتين والتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
 ؛ تبعًا لمتغير الجنس. (Independent Sample t-testمستقمتين والمعروف باسم )

 عرض نتائج الدراسة
لإلجابة عن أسئمة الدراسة، تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية      

الستجابات عينة الدراسة عمى مؤشرات كل محور من محاور إمكانية تطبيق منيج النشاط بشكل 
 ( التالية:1-2داول )منفرد؛ حيث كانت النتائج كما ىي موضحة في الج

األساسية من وجية نظر ما متطمبات تطبيق منيج النشاط في المرحمة نتائج السؤال األول: 
 في لواء األغوار الجنوبية؟مديري ومديرات المدارس 
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عن مؤشرات 1الجدول )
 تطبيق منيج النشاط مرتبة تنازلياً محور متطمبات إمكانية 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التقييم المعياري

 بشكل كبير 4.50 1.46 يتطمب تدريب المعممين عمى خصائص النمو لمطمبة. 1 2

يتطمب تدريب المعممين عمى األصول الفمسفية لمنيج  3 0
 بشكل كبير 4.55 1.43 النشاط.

 بشكل كبير 4.54 1.36 تطمب تدريب المعممين عمى أسس تنظيم منيج النشاط.ي 0 1

يتطمب تحديد استراتيجيات التدريس الالزمة لتدريس منيج  6 2
 بشكل كبير 4.55 1.26 النشاط.

يتطمب منيج النشاط تحديد األساليب المناسبة لتقويم   2 3
 متوسط بشكل 4.60 1.12 خبرات التعمم المكتسبة لدى الطمبة. 

يمكن تييئة المباني والبيئة المدرسية المناسبة لتطبيق  7 4
 بشكل متوسط 4.66 1.03 منيج النشاط.

 بشكل متوسط 4.70 1.43 تقسم خبرات منيج النشاط بشكل منفصل. ال  20 5

6 2 
يتطمب منيج النشاط دراسة نتائج البحوث والدراسات 

 بشكل متوسط 4.71 0.74 مم.المتعمقة بميول واىتمامات الطمبة نحو التع

يتطمب منيج النشاط أن يبحث الطالب عن الخبرات  4 7
 بشكل متوسط 4.72 0.60 والمعمومات بنفسو.

يتطمب منيج النشاط تحديد األنشطة والوسائل المناسبة  22 24
 بشكل متوسط 4.74 0.52 لمطمبة.

يتطمب منيج النشاط تحديد البرنامج الزمني المناسب  5 22
 بشكل متوسط 4.76 0.42 فيذ األنشطة والخبرات التعميمية.لتن

ال يعتمد التقويم في منيج النشاط لمترفيع إلى الصف الذي  24 20
 بشكل متوسط 4.75 0.44 يميو.

 بشكل متوسط 4.62 1.22 الكمي لممحور

( يالحظ أن المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة عن مؤشرات 2من الجدول )   
         ،  وتراوحت ما بينبشكل متوسطحور متطمبات تطبيق منيج النشاط جاءت بدرجة موافقة م
( 6( مؤشرات من ىذا المحور بدرجة موافقة بشكل كبير، و )2( وجاءت ) 0.44-1.46 (

( والتي تنص: " 1مؤشرات بدرجة موافقة بشكل متوسط، وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )
( وبدرجة موافقة 1.46"، بمتوسط حسابي ) عممين عمى خصائص النمو لمطمبةيتطمب تدريب الم

ال يعتمد التقويم في منيج النشاط ( والتي تنص " 24بشكل كبير، وفي المرتبة األخيرة الفقرة )
 .بشكل متوسط( وبدرجة موافقة 0.44) "، بمتوسط لمترفيع إلى الصف الذي يميو
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معممين عمى خصائص النمو يتطمب تدريب الويالحظ أن المؤشرات التي نصيا: )  
                   (،  يتطمب تدريب المعممين عمى األصول الفمسفية لمنيج النشاط ) لمطمبة(،

يتطمب تدريب المعممين عمى  (، ) يتطمب تدريب المعممين عمى أسس تنظيم منيج النشاط )
            بينما حصمت المؤشرات: (، قد حصمت عمى أعمى المتوسطات،  أسس تنظيم منيج النشاط

              (، )يتطمب تطبيق منيج النشاط أن يبحث الطالب عن الخبرات والمعمومات بنفسو
يتطمب تطبيق منيج النشاط استخدام  (، ) النشاط بشكل منفصل تقسم خبرات منيجال  )

عمم بالمعب، تمثيل األدوار، استراتيجيات التعمم النشط: التعمم الذاتي، األقران، التعاوني، الت
 (، عمى أقل المتوسطات. األلعاب التعميمية

متطمبات تطبيق وتدل ىذه النتائج عمى أن استجابات عينة الدراسة الكاممة عمى مؤشرات   
منيج النشاط قد حققت درجة موافقة بشكل متوسط حول إمكانية تطبيق منيج النشاط بالمرحمة 

لنتائج عن وعي مديري ومديرات المدارس بما يتطمبو تطبيق منيج األساسية، وربما تعبر ىذه ا
النشاط من خبرات في تنظيم وتخطيط منيج النشاط، ومن موارد مالية أو بشرية أو تقنية، والتي 

 قد تحول دون تطبيق منيج النشاط بشكل فاعل.

 معينو ووسائل تجييزات وأدوات تنظيم منيج النشاط يتطمب أن إلىكما تعزو الباحثة ذلك      
 بعض قناعة وعدم مسرح، وقاعة مستقمة، مدرسية مكتبة مثل المدارس من بكثير متوفرة غير

 .األنشطة ىذه بجدوى المعممين

( والتي أشارت إلى إمكانية تطبيق 0422المعشني ) اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة:
في سمطنة عمان. ومع دراسة منيج النشاط بشكل متوسط في التعميم من وجية نظر المعممين 

( التي أظيرت أن معممي وطمبة المرحمة األساسية بتعميم البادية الشمالية 0422القطيش )
 الشرقية في األردن يطبقون األنشطة المدرسية بدرجة متوسطة.

( التي توصمت إلى أن درجة إمكانية 0404واختمف مع نتائج دراسة سفران ومحزري )
 المحوري بالتعميم الثانوي بتعميم نجران منخفضة.تطبيق متطمبات المنيج 

المرحمة األساسية من ما مدى إمكانية التخطيط لمنيج النشاط في نتائج السؤال الثاني: 
 في لواء األغوار الجنوبية؟وجية نظر مديري ومديرات المدارس 
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ة عن مؤشرات (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العين2الجدول )
 محور التخطيط لمنيج النشاط مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 درجة التقييم المعياري

 بشكل كبير 4.54 1.45 يمكن لممدرسة أن تحدد المحاور العامة لمنيج النشاط. 23 2

تصيغ المدرسة أىداف منيج النشاط وفق األىداف العامة  04 0
 بشكل كبير 4.56 1.44 اىج بشكل منفصل.لممن

تستقل المدرسة بالتخطيط والتنفيذ لمنيج النشاط بما  25 1
 بشكل كبير 4.61 1.43 يناسبيا.

يمكن لممدرسة تصنيف الطمبة وفق ميوليم واىتماماتيم  21 2
 بشكل كبير 4.62 1.32 ورغباتيم وأنماط تعمميم.

بعيًدا عن تنظيمات يمكن لممدرسة تنظيم منيج النشاط  27 3
 بشكل كبير 4.63 1.23 المناىج المنفصمة.

يتكامل معممو المدرسة األساسية في تخطيط وتنفيذ أنشطة  02 4
 بشكل متوسط 4.67 1.15 وخبرات منيج النشاط.

في منيج النشاط يستطيع المعمم التخطيط ألنشطة وخبرات   02 5
 طبشكل متوس 4.70 1.12 التعمم المناسبة لمطمبة.

يمكن لممدرسة تخطيط الخبرات عمى شكل مشروعات بداًل  24 6
 بشكل متوسط 4.72 1.23 من المواد الدراسية المنفصمة.

يمكن لممدرسة في منيج النشاط تنفيذ أنشطة مينية مناسبة  00 7
 بشكل متوسط 4.76 0.65 لمطمبة.

تستطيع المدرسة ربط الخبرات في منيج النشاط بخبرات  22 24
 بشكل متوسط 4.75 0.44 المرحمة األساسية السابقة.طمبة 

يمكن في منيج النشاط تقسيم الخبرات وفق مشاريع عمل  26 22
 بشكل بسيط 4.76 0.32 يقوم بيا الطمبة.

تستطيع المدرسة التخطيط لمنيج النشاط بشكل تكاممي بين  03 20
 بشكل بسيط 4.72 0.25 مجاالت األنشطة المختمفة.

21 01 
تنفيذ منيج النشاط باستخدام استراتيجيات التعمم يمكن 

النشط: التعمم الذاتي، األقران، التعاوني، التعمم بالمعب، 
 وغير ذلك. 

 بشكل بسيط 4.70 0.21

 بشكل متوسط 4.66 1.21 الكمي لممحور

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عن مؤشرات محور 0يبين الجدول )     
( مؤشرات 3( حيث جاءت )1.45-0.21 ( ، تراوحت ما بينة التخطيط لمنيج النشاطإمكاني

شرات بدرجة موافقة بشكل متوسط، ( مؤ 3من ىذا المحور بدرجة موافقة بشكل كبير، وجاءت )
( والتي 23( مؤشرات فقط بدجة موافقة بشكل بسيط، وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة رقم )1)و
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( 1.45"، بمتوسط حسابي ) تحدد المحاور العامة لمنيج النشاط يمكن لممدرسة أنتنص: " 
يمكن تنفيذ منيج ( والتي تنص " 01وبدرجة موافقة بشكل كبير، وفي المرتبة األخيرة الفقرة )

النشاط باستخدام استراتيجيات التعمم النشط: التعمم الذاتي، األقران، التعاوني، التعمم بالمعب، 
(، وبدرجة موافقة بشكل بسيط، في حين بمغ المتوسط الحسابي 0.21"، بمتوسط ) وغير ذلك

 ( وبدرجة موافقة بشكل متوسط. 1.21الكمي لممحور )

يمكن لممدرسة أن تحدد المحاور العامة يالحظ من الجدول أن المؤشرات التي نصيا: )  
شكل تصيغ المدرسة أىداف منيج النشاط وفق األىداف العامة لممناىج ب، )(لمنيج النشاط

(، كانت في أعمى تستقل المدرسة بالتخطيط والتنفيذ لمنيج النشاط بما يناسبيا(، )منفصل
تستطيع المدرسة ربط الخبرات في منيج المتوسطات، بينما حصمت المؤشرات التي نصيا: )

يمكن في منيج النشاط تقسيم الخبرات وفق (، )النشاط بخبرات طالب المرحمة االبتدائية السابقة
تستطيع المدرسة التخطيط لمنيج النشاط بشكل تكاممي بين (، )عمل يقوم بيا الطمبة مشاريع

يمكن تنفيذ منيج النشاط باستخدام استراتيجيات التعمم النشط: (، )مجاالت األنشطة المختمفة
 (،  عمى أقل المتوسطات.التعمم الذاتي، األقران، التعاوني، التعمم بالمعب، وغير ذلك

ية منيج النشاط ولدوره الفاعل في تمبية حاجات وميول واىتمامات الطمبة، ترى ونظًرا ألىم    
اليدف األسمى لمتربية يكمن في تييئة خبرات تعميمية تقوم عمى إعداد مشاريع عمل الباحثة أن 

واقعية تساعد الطمبة عمى مواجية مواقف حقيقية عمى أساس التفكير السميم و العمل المبني عمى  
المشكالت وىي الطرق السائدة في منيج النشاط، فالمشروع الذي يقوم بو عممي، وحل التفكير ال

الطمبة مع المعمم تواجو مشكالت أثناء تحقيق الطمبة لميوليم و حاجاتيم، البد من التوجو نحو 
تنظيم بعض الموضوعات التعميمية وفق منيج النشاط، والعمل عمى تقسيم موضوعات التعمم إلى 

 واقعية. مشاريع عمل 

كما ترى أن منيج النشاط كتنظيم يتصف بالكثير من الجوانب اإليجابية والتي نفتقدىا        
يتميز الطالب باإليجابية في ظل ىذا المنيج، ألنو التنظيمات األخرى لممنيج، ففي منيج النشاط 

كالت، ويسجل يقوم باختيار المشروعات ويخططيا وينفذىا ويقوميا، ويقوم بالتجارب ويواجو المش
 النتائج، وبذلك فإننا نجده يتيح الفرصة أمام الطمبة لتحمل المسؤولية كاممة في النواحي المختمفة. 
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( والتي أشارت إلى إمكانية التخطيط 0422المعشني )اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة: 
مدرسة ( التي أظيرت أن لدى ال0422لمنيج النشاط بشكل متوسط، ومع دراسة القطيش )

 األساسية القدرة عمى التخطيط لألنشطة المدرسية بدرجة متوسطة. 

( التي توصمت إلى أن مدى إمكانية 0404واختمف مع نتائج دراسة سفران ومحزري )     
التخطيط لممنيج المحوري منخفضة من وجية نظر مديري المدارس ومعممي المدارس الثانوية 

 بتعميم جيزان.

في المرحمة ىل يوجد اختالف حول مدى إمكانية تطبيق منيج النشاط : نتائج السؤال الثالث
 األساسية تبًعا لمتغير الجنس؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات      
ث تم تطبيق أفراد الدراسة حول محوري االستبانة واالستبانة الكمية تبعًا لمتغير )الجنس(، حي

( عمى المحورين وعمى االستبانة الكمية تبعًا Independent Samples T-Testاختبار )
 لمتغير )الجنس(، وفيما يمي عرض النتائج:

( عمى محوري Independent Samples T-Test(: نتائج اختبار )3الجدول رقم )
 االستبانة واالستبانة الكمية تبعًا لمتغير الجنس

لمتوسط ا الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  T المعياري

 اإلحصائية

 متطمبات تطبيق منيج النشاط
 4.26 1.24 ذكر

2.12 4.304 
 4.27 1.24 أنثى

 إمكانية التخطيط لمنيج النشاط
 4.40 1.22 ذكر

0.37 4.564 
 4.27 1.22 أنثى

 األداة الكمية
 4.32 1.22 ذكر

0.24 4.320 
 4.22 1.23 أنثى

              وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( عدم 1يظير الجدول )      
(α  =4.43)  بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث عن محوري األداة وعمى

لة ( غير دالة إحصائيًا عند مستوى الدالTاألداة الكمية تبًعا إلى متغير الجنس، حيث كانت قيم )
(α  =4.43)  .عمى محوري األداة واألداة الكمية 
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أن المعممات لديين اىتمامات أكبر بمنيج النشاط  وبالرغم من ىذه النتيجة فإن الباحثة تعتقد    
من المعممين، وتوظيف األنشطة التعميمية في تعمم بعض الموضوعات التعميمية التي تحتاج إلى 

 باألنشطة اىتماًما أكثر لعاب التعميمية المناسبة، فالمعمماتممارسة المعب التخيمي، واستخدام األ
غالًبا ما  اإلناث مدارس في المدرسية الغدارة أن بسبب المناسبة ليا الخطط ووضع المدرسية،

 لممارسة لمطالبات خاصة أماكن يوجد ال حيث ،باألنشطة الطالبات مشاركة تفعيل عمى تعمل
 يمكن الذين الطالب باختالف الرياضية، األنشطة وخاصة المدرسة أسوار خارج األنشطة بعض
 اقل المعممين أن إلى يؤدي الذي األمر الشبابية، والمراكز األندية في األنشطة ىذه يمارسوا أن

 لدييم التخطيط أو التنفيذ المعممات، وغالًبا ما يكون من وتخطيطو وتنفيذه اىتماًما بمنيج النشاط
 المختمفة البيئة مصادر واستخدام بالتدريب المعممات قبل من الزائد االىتمام باإلضافة شكمًيا،
 اليدوية. باإلعمال تيتم التي لمنساء البشرية الطبيعة بسبب

( والتي أشارت 0422المعشني )(؛ و 0404اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة: العمري )
من وجية نظر تعميم في المنيج النشاط مدى إمكانية تطبيق اختالف حول إلى عدم وجود 

 المعممين تبًعا لمتغير الجنس. 
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 التوصيات
 من خالل ما تم التوصل إليو من نتائج، فإن الباحثة توصي باآلتي:

إطالق مبادرة تطويرية قائمة عمى تنظيم منيج النشاط تبدأ أواًل بمدرسة أساسية في كل مدرسة  -
 أساسية في لواء األغوار الجنوبية. 

األساسية بتجييزات ووسائل تعميمية ومصادر تعمم متنوعة تساعد عمى تطبيق  تزويد المدارس -
 .منيج النشاط

مواقف تعميمية وفق منيج النشاط يمارس فييا الطالب أنشطة تكميف إدارات المدارس بتقديم  -
مكانياتو وتحقق مطالب  و.متنوعة وىادفة وذات معنى وتناسب قدراتو وا 

ري المدارس ولمعممي المرحمة األساسية قائم عمى كيفية تنظيم تصميم برنامج تدريبي لمدي - 
 وتخطيط منيج النشاط.

إجراء دراسة حول أثر برنامج تدريبي قائم عمى تنظيم منيج النشاط مقدم لمعممي المرحمة  -
األساسية والمشرفين ومديري المدارس عمى مدى إمكانية تطبيق منيج النشاط في العممية 

 التعميمية.
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 المراجع:
أثر توظيف منيج قائم عمى النشاط التكاممي (. 0427أبو عودة، محمد فؤاد، والبينساوي، آالء )
التفكير العممي بمبحث العموم والحياة لدى طمبة الصف  في تنمية ميارات

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية ، الرابع األساسي بغزة
 .00-2(، 2)06 والنفسية،

(. أثر استخدام األنشطة العممية في تحصيل طمبة الصف العاشر 0422يم، جمعة )إبراى
(، 2) 14مجمة جامعة دمشق، لممفاىيم العممية لمادة األحياء والبيئة، 

033-051 . 
 ، عمان: دار المسيرة لمطباعة والنشر. 0، طمناىج رياض األطفال(. 0424جاد، منى )

تطمبات تطوير مقرر بناء المناىج من وجية نظر (. م0426الجعفري، ميند عبد المطيف )
المجمة الدولية الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك فيصل، 

 .220-75(، 2) 2، لمعموم التربوية والنفسية
(. درجة مشاركة المعممين في تخطيط المناىج الدراسية وتطويرىا، 0422الحوامدة، محمد فؤاد )

(، 0)02ممك فيصل، سمسمة العموم اإلنسانية، المجمة العممية لجامعة ال
152- 160. 

 ، صنعاء: دار الكتب.2. طمقدمة في المناىج التربوية(. 0424حاوري، محمد وسرحان، قاسم )
 . 0424، الرياض: مكتبة الرشد ،المنيج المدرسي المعاصر(. 0424الخميفة، حسن جعفر )

درسي ومعوقاتو في منطقة المينة المنورة (. النشاط الم0424الدخيل، محمد بن عبد الرحمن )
رسالة التربية وعمم النفس، من وجية نظر مديري المدارس االبتدائية، 

 .62-32(، 2)25الرياض، 
 ، نابمس، فمسطين.2، طالمناىج ومعايير تقييميا(. 0446دروزة، أفنان )

 كتبة األنجمو المصرية .، القاىرة: مالمناىج وتطبيقاتيا التربوية(. 0423الرباط، بييرة شفيق. )
(. إمكانية تطبيق المنيج المحوري في 0404سفران، محمد حسن، ومحزري، محمد موسى  )

التعميم الثانوي بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر قادة المدارس 
ة األندلس لمعموم اإلنسانية والمشرفين والمعممين بتعميم جازان. مجل

 .042-233(، 5)14 واالجتماعية،
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 ، جامعة األقصى، غزة.أساسيات المناىج التعميمية( 0426السر، خالد خميس ) 

:  القاىرة، 2. طاالتجاىات الحديثة في تخطيط المناىج الدراسية(. 0424شوقي، أحمد محمود.)
 عالم الكتب.

 ، المنصورة: جامعة المنصورة، كمية التربية. 2طتصميم المناىج، (. 0424شاىين، عبد الحميد )

فاعمية استخدام وحدة قائمة عمى منيج النشاط في تنمية ميارات (. 0421لصاعدي، بثينة )ا
. رسالة دكتوراه غير المغة اإلنجميزية لطالبات الصف الثالث ثانوي

 منشورة. جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

لدى طفل  (. فاعمية األنشطة المتكاممة في تنمية ميارات التفكير العممي0423طمبة، ابتياج )
 .064-042(، 242)04 مجمة كمية التربية، جامعة بنيا،الروضة، 

 ، عمان: دار المسيرة.أسس المناىج المعاصرة( . 0420طاىر محمد اليادي، محمد طاىر )

تصور مقترح لتطوير األنشطة الالصفية المدرسية في (. 0404العمري، غادة، عاطف )
 مكتبة الفالح. ، الكويت:المدرسة المتوسطة بدولة الكويت

، الرياض: مكتبة الممك فيد الوطنية، المناىج الدراسية وتنظيماتيا(. 0424العجمي، ميا محمد )
0443. 

دور األنشطة المدرسية في إبراز السمات اإلبداعية لدى تالميذ (. 0424عمواني، حيزية ) 
رسالة دكتوراه غير منشورة،  المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممين،

 جامعة العربي بن مييدي، الجزائر.

أثر استخدام األنشطة اإلثرائية في تنمية عمميات العمم والتفكير (. 0422العقيل، محمد )
رسالة دكتوراه غير  اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين في المرحمة االبتدائية،

 منشورة، جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية. 

، تحقيق: عبد السالم محمد 1، طمقاييـس المغة(. 2761بـن فارس الـرازي ) ابـن فـارس، أحمـد 
 ىـارون، بيروت: دار الفكر.

مجمة (. مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية لمنشاط المدرسي، 0422القطيش، حسين )
 .70-42(، 2)23 جامعة األقصى، سمسمة العموم اإلنسانية،
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، القاىرة: عالم الكتاب لمنشر 0، طبين النظرية والتطبيقالنشاط المدرسي (. 0424الفي، سعيد )
 والتوزيـع.

فاعمية منيج األنشطة في تنمية بعض المفاىيم العممية والمغوية (. 0420منصور، ميرنا )
رسالة ماجستير غير منشورة،  واالجتماعية لدى أطفال رياض األطفال،

 جامعة دمشق.  

، القاىرة : 2. طفي بناء المنيج، النظرية و التطبيق األسموب التكاممي(. 0446مبارك، فتحي )
 دار المعارف.

، 0، طالنشاط المدرسي: مفيومو وتنظيمو، وعالقتو بالمنيج(. 0424مقبل، فيمي توفيق ) 
 عمان: دار المسيرة.

آراء معممي المرحمة االبتدائية حول تطبيق منيج النشاط في مدارس (. 0422المعشني، سعيد ) 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بسمطنة عمان محافظة ظفار

 ظفار، سمطنة عمان.

مقارنة المناىج التربوية في الوطن (. 0447الياشمي، عبدالرحمن، وعطيو ، محسن عمي )
 ، العين: دار الكتاب الجامعي.العربي والعالم

: دار الفكر ، عمان2، طالمناىج األسس والمكونات والتنظيمات والتطوير(. 0423يونس فتحي )
 لمطباعة والنشر. 
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