
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٠٨ 

  أحمد عبد اهللا أحمد العلى ثـــــاسم الباح
تقويم بعض مناهج النشاط الحر فـي المدرسـة          ثــــعنوان البح

  االبتدائية بالكويت
  عين شمس ةـــــــعجام
  التربية ةــــــــكلي
  المناهج م ــــــــقس

  )١٩٨٤(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  دراسةهدف ال

أنه يقدم معيارا وبطاقة مالحظة لتقويم بعض مناهج النشاط الحر من  -١
حيث أهدافها ومحتوياتها وأساليب تنفيذها ويمكن االسترشاد بها في بناء 

 .أخرىى مشابهة لتقويم مناهج أدوات أخر

أنه سيكشف عن إيجابيات وسلبيات بعض مناهج النشاط الحر في  -٢
نواحي ة االبتدائية بالكويت حتى يمكن العمل على تالفي سالمدر

 .القوةنواحي الضعف ودعم 

أنه سيكشف عن المشكالت الميدانية التي يعانى منها المعلمون في  -٣
 تكون مسئولة إلى حد كبير عن النقد  ربماوالتيتنفيذهم لتلك المناهج 

  .الموجه حالياً إلى هذه المناهج
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٢٠٩ 

  منهج الدراسة
 ويستخدم في تحليل يليتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحل

مناهج النشاط الحر ودراسة االتجاهات المحلية والعربية والعالمية في هذا 
م أسلوب الدراسة الميدانية  وقد استخد،المجال ومراجعة نتائج البحوث السابقة

  :في مرحلة تطبيق االستبيانين
 .بطاقة المقابلة لنظار مدارس العينة ووكالئها) أ

استطالع آراء النظار والمشرفين على مجاالت النشاط وأولياء ) ب
 إلى جانب تصميم بطاقة المالحظة وتطبيقها .األمور بمدارس العينة

نواحي الت المختارة لتعرف على عينة من المدارس التي تنفذ المجا
 .القوة والضعف في األساليب المتبعة في تنفيذها

  استنتاجات الدراسة
  :يلييمكن عرض النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما 

ن عن تطبيق مادة النشاط الحرفي المدارس على أن ويجمع المسئول -١
 العمل :لىالمادة تساعد على تحقيق أهداف تربوية منها بالمرتبة األو

 : إلى جانب أهداف أخرى مثل. والتعاون مع اآلخرينالجماعي

 . توعية المتعلمين بقواعد وآداب السلوك-أ

 .االنتفاع بأوقات الفراغ باللعب والترويح الهادف-ب

  .إتاحة الفرص للتعرف على الفروق الفردية بين المتعلمين-ج
  .درسيمالتدعيم مهارات المنهج -د
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ناك مجاالت في مادة النشاط الحر يغلب عليها أكدت الدراسة أن ه -٢
 وأخرى متوازنة تجمع بين ،العملي أو الجانب النظريالجانب 
 .والعملي النظريالجانبين 

يجمع المسئولون التربويون في المدارس على ضرورة تعديل محتوى  -٣
 .مناهج النشاط الحر في أغلب المجاالت

ع آراء التربويين أكدت نسبة كبيرة من أفراد العينة في استطال -٤
 أداء المتعلمين في ربالمدارس على تطبيق التقديرات الكتابية لتقدي

 .مجاالت مادة النشاط الحر

 يؤيدون ضرورة تفريغ سالتربويين في المدارأن لدراسة على اأكدت  -٥
 . مناهج النشاط الحر تفرغاً كامالًألداءبعض المعلمين بكل مدرسة 

بويين في المدارس بأن هناك مشكالت أكدت نتائج استطالع آراء التر -٦
 -تواجه تطبيق المادة وتحول دون تحقيق النتائج المرجوة منها تتمثل 

 :يلي فيما –مرتبة حسب أهميتها 

  .تنفيذ كل مجالعدم وجود دليل للمعلم يوضح أساليب -أ
  .الحاجة إلى إعادة بناء مناهج النشاط الحر-ب
جال التصوير واأللعاب عدم توافر األماكن لبعض المجاالت كم-ج

  .التربوية
  . مستقل للمادةفنيالحاجة إلى توجيه  -د

  .الحاجة إلى بطاقة مالحظة لتقويم األداء بالمجاالت المختلفة-هـ
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 أهمية توافر وسائل النقل إلتمام الزيارات والرحالت للمتعلمين -و
  .في الوقت المحدد

م تركها تنفيذ جداول الرحالت والزيارات بصفة مستمرة وعد-ز
  .للظروف وضرورة التخطيط المسبق لها

 لما يترتب على ذلك من ،العناية بتقويم أداء المعلم في المادة-ح
  .تطوير وتحديث للمجاالت

اقترح بعض التربويين في المدارس حذف بعض المجاالت من المادة  -٧
ويرى . اإلذاعة ، التصوير، التعاون، المسرح،مجال الصحافة: وهى

 ضرر من إبقائها ما دام هنالك حرية للمدارس في الباحث بأن ال
 .اختيار ما يناسب إمكاناتها من المجاالت المذكورة

 ، السباحة، النجارة:واقترح آخرون إضافة مجاالت جديدة مثل
 ، تجليد الكتب، االلكترونات للصفين الثالث والرابع، األوليةاإلسعافات

  .التطريز واألشغال للبنات ، األلعاب الشعبية، المرور،البيئة المحلية
ومن وجهة نظر الباحث أنه كلما اتسعت وتعددت المجاالت كان في 

  .ذلك إثراء وتنمية لشخصية المتعلم وإشباعاً لحاجاته األساسية
سجل بعض التربويين في المدارس من موجهين ونظار ومعلمين  -٨

 : منهاالرأياقتراحات أخرى في نهاية استطالع 

ب العمل واألداء والتقويم في مادة النشاط الحر أهمية توحيد أسلو-أ
  .ونشاطات الجماعات حتى ال يحدث تداخل بينهما
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عدم إضافة درجة مادة النشاط الحر إلى المجموع الكلى للمتعلم -ب
 ويؤيد ،هتيب نصف السنة وآخر العام حتى ال تؤثر على ترجةفي نتي

متعلمين فيقبلوا الباحث هذا االقتراح ألنه سيؤدى إلى مواقف سارة لل
  .على ممارسة النشاطات برغبة وحماس

زيادة حصص الصفين األول والثاني االبتدائيين إلى حصتين بدالً -ج
  .من حصة واحدة

 ،إعداد الموجه المتخصص لإلشراف على مجاالت النشاط الحر-د
  .وقيامه بعملية توجيه المعلمين والمساهمة في تطوير المادة

األمور من أفراد العينة في الدراسة الخاصة أكدت استجابات أولياء  -٩
 القائل أن مادة النشاط الحر قد الرأي أنهم يؤيدون ،الرأيباستطالع 

أثرت إيجابياً في زيادة قابلية أبنائهم وبناتهم للدراسة في المواد 
 .ية األخرىسالدرا

 بعد إدخالها ضمن ،أثبتت الدراسة الميدانية أن مادة النشاط الحر -١٠
 قد أثرت إيجابياً على زيادة إقبال المتعلمين للذهاب ،راسيةالخطة الد

 حيث أكدت نسبة كبيرة من أولياء األمور ذلك من ،إلى المدرسة
 .الرأي على استطالع إجابتهاخالل 

أكدت الدراسة أن هناك مجموعة كبيرة من أولياء األمور ال يعلمون  -١١
 تتسبب هاأن ويرون من وجهة نظرهم ،أية أهداف أو خصائص للمادة

 .الدراسيفي عزوف أبنائهم وبناتهم عن التحصيل 
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بينت الدراسة أن أولياء األمور يوافقون تماماً على تأثير درجة مناهج  -١٢
النشاط الحر على مستوى وترتيب أبنائهم وبناتهم في الفصل وعلى 
مجموع درجاتهم الشهرية ويرى الباحث أن لمناهج النشاط الحر أثر 

مور من يرى أن في إعطاء المتعلم درجة في فهناك من أولياء األ
مادة النشاط الحر تقدما بينما يرى آخرون أنها تؤثر على أبنائهم سلباً 

 إال أن ،فتؤدى إلى عدم حصوله على المراكز المتقدمة بين زمالئه
الباحث يرى أن مناهج النشاط الحر بما توفره من تنوع في برامجها 

حاجات المتعلمين وتدخل في وحركة ولعب تشبع إلى حد كبير 
 .نفوسهم السرور

 هناك مشكالت يصادفها أولياء األمور في أنأوضحت الدراسة  -١٣
 وهذه ،الدراسيةالمنزل سببها إدخال مادة النشاط الحر ضمن الخطة 

 :يليالمشكالت تتلخص فيما 

 .إرهاق أولياء األمور مادياً في شراء الصور والملصقات -

 .ب منهصعوبة فهم المتعلم للمطلو -

 .إضاعة وقت المتعلم في المنزل -

 . ووضع درجة عفوية للمادة–عدم التقويم السليم  -

 :أوضحت الدراسة ضرورة مراعاة األسس التالية -١٤

 .ميول المتعلمين -

 .توافر المرافق واإلمكانيات -

 .استعداد المعلمين ألداء المجال -
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  وذلك عند اختيار مجاالت مادة النشاط الحر
 لهذه الدراسة تصميم معيار صالح للحكم على من النتائج الرئيسية -١٥

 يحتوى على مائة وأربعة عشر ،أهداف ومحتوى مناهج النشاط الحر
 وقد طبق المعيار على المجاالت األربعة المختارة إلجراء التقويم ،بنداً

 .عليها

على المجاالت األربعة كشفت الدراسة بعد تطبيق بنود المعيار  -١٦
باألهداف عيار متوافرة م إن غالبية بنود ال، وتحليل نتائجها،المختارة

 وأن تلك المجاالت تحتوى على ،والمحتوى في المجاالت األربعة
 مما يعطينا مؤشراً واضحاً ،جوانب إيجابية تفوق الجوانب السلبية فيها

على توافر القوة في أهداف ومحتوى مادة النشاط الحر في المجاالت 
 .تخطيطيالاألربعة كما وضعت على المستوى 

احتوت  ،تصميم بطاقة مالحظة لتقويم أسلوب تنفيذ المجاالت األربعة -١٧
 . ست وأربعون بنداً لمالحظة أداء المعلم أثناء تنفيذه للمجالىعل

كشف تطبيق بطاقة المالحظة على المجاالت المختارة عن جوانب  -١٨
  وأنفيها، بكثير جوانب القوة التنفيذ تفوقضعف بارزة في أساليب 

نتائج تطبيق بطاقة المالحظة أوضحت ما يعانى منه الميدان من 
مشكالت وقصور في األساليب المتبعة في تنفيذ المجاالت بمادة النشاط 

 .الحر

  
  


