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 المستخلص:

الكلفة لألنشةةةةةطة الطدبية داا  مدارن البالات ائبتدايية في  فعاليةهدفت هذه الدراسةةةةةة إلي ت لي  

المديالة المالورة، وذلك من ادل حسةةاأ أو تيدير كلفة جميا اشنشةةطة الطدبية المالفذة داا  مدارن البالات 

بات التي عادت علي الطال فعالية، ومعرفة المصفوفة إدارة نشاط الطالبات في المديالة المالورةالموجودة في 

 ه الفص  الدراسي الثاني.1439/1440ذه اشنشطة. تم تطبيق الدراسة ادل العام الدراسي من ه

أن كلفة اشنشةةةطة مرتفعة، أن متوسةةةط كلفة اشنشةةةطة بل  حوالي  توصةةةلت الدراسةةةة للالتايج التالية  

 عاليةفاتفين علي انخفاض  معلمات عيالة الدراسةةة في ائبتدايية الثدنونلاير سةةعود ، أن غالبية  104217

درجة، أن متوسةةط  24.33اشنشةةطة الطدبية بل  ن و  فعاليةالبرامج المطبية داا  المدرسةةة، أن متوسةةط 

  لاير لك  درجة. 4360الكلفة لألنشطة الطدبية بل   فعالية

أن تستغ  المدارن الوقت المخصص للالشاط   من أهمها إلي عدد من التوصياتالدراسة والصت 

للطالبات حسب امكانياتها، مث  برامج لتعلم ال اسب اآللي والبرمجة، كذلك  فعاليةطدبي في برامج أكثر ال

أن تسةةةةالد المديرة حصةةةةص الالشةةةةاط للمعلمات حسةةةةب  ،تعزيز بعض اللغات كاللغة الصةةةةيالية وائنجليزية

العلمية، لت ييق اشهداف  نوكذلك تمكالهم من البرنامج، وايضةةةةاب حسةةةةب تخصةةةةصةةةةاته نوميوله نرغباته

المرجوة من الالشاط. أن ت دث إدارة الالشاط الطدأ برامج الالشاط الطدبي بشك  مستمر، ب يث تبتعد عن 

المواضيا المشابهة للمالهج الدراسي وتواكب ما يستجد من أحداث عالمية. أن تضا المدرسة قاعدة بيانات 

وكلفتها، تكون موجودة في موقا المدرسةةةةةةة حتي يطلا تخص جميا برامج الالشةةةةةةاط الطدبي المطبية فيها 

  هذه البرامج. فعاليةعليها الجميا وااصة أص اأ اليرار داا  إدارة التعليم لمعرفة كلفة و
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أن تسةةةةتعين المديرة حسةةةةب صةةةةدحياتها بالكفاتات من اريجات الكليات التيالية في بعض و اايرا 

المهمة مث  دورات التجمي  أو دورات الكروشةةةةةيه  حصةةةةةص الالشةةةةةاط في تعليم الطالبات بعض المهارات

 وغيرها، وذلك من أج  بيئة تعليمية جاذبة.

 

 اشنشطة الطدبية. ،الفعالية ،  الكلفةالكلمات المفتاحية

  Abstract 

This study aimed to analyze the cost-effectiveness of student activities within 

girls ’primary schools in Medina, through calculating or estimating the cost of all 

student activities implemented within girls’ schools in the matrix of female 

student activity in Medina, and to know the effectiveness that returned to students 

from these activities. The study was applied during the academic year 1439/1440 

H, the second semester. 

The study reached the following results: that the cost of activities is high, the 

average cost of activities is at about 104217 SAR, the majority of primary teachers 

sample (30 teacher's) agreed that the effectiveness of the applied programs within 

the school were decrease, the average of student activities was about 24.33 

degrees, and the average cost-effectiveness of student activities was 4360 SAR 

per degree. 

The study concluded a number of recommendations, the most important of 

which are: schools should use the time allocated for student activity in more 

effective programs for students according to their capabilities, such as computer 

learning and programming, as well as promoting some languages, such as Chinese 

and English, the director assigns the activity shares to the teachers according to 

their desires and inclinations, as well as enabling them to program, and according 

to their scientific specializations, to achieve the desired goals of the activity, that 

student activity management continuously update student activity programs, 
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 so that they move away from topics similar to the school curriculum and keep 

abreast of new global events, the school shall establish a database pertaining to all 

student activity programs applied in it and their cost, which will be present on the 

school site for all to see, especially decision-makers within the education 

department, to know the cost and effectiveness of these programs.  

Finally, the director, according to her powers, uses the competencies of 

technical college graduates in some classes of activity in teaching female students 

some important skills such as cosmetic courses or crochet courses and others, for 

the sake of an attractive educational environment. 

  

Keywords: Cost, Effectiveness, Students' Activities. 

 

 المقدمة:

يّدم  عالم المت ية دول ال غالب ته في التالمية  -علي ااتدف نُظمها-تهتم  بالتعليم، شهمي ا  ا كبيرب مب ما اهت

ائجتماعية، وائقتصةادية، والسةياسةية، فمن ادل التعليم يكتسةب الفرد المهارات الدلمة لتعامله ما العالم 

ة، التي تةد  وظيفة التعليم بجانب التربي الخارجي، وتعّد المدرسةةةة المةسةةةسةةةة التربويّة الثانية بعد اشسةةةرة

ّية وهي  نب برامج غير صةةةةةةف جا ّية ميّررة، ب الاهج تعليم لك من ادل م ج  ال ياة، وذ لب من أ طا عّد ال فت

 ،اليطيش)اشنشةةةةةطة الطدبية، ف ّكدت العديد من الّدراسةةةةةات أهمية تلك اشنشةةةةةطة الطدبية، مث   دراسةةةةةة 

طدبي ركيزة من ركايز المالهج الدراسةةي، وهو العمود اشسةةان في علي أن الالشةةاط الوالتي أكدت ( 2011

بالات شخصية الطالب وصي  ابراته، ويمكن تدريبه من ادل اشنشطة علي العادات والسلوك ائجتماعي 

 اليويم.

( علي دور اشنشطة الطدبيّة في تعزيز نيافة ال وار بشك  عاٍل، 2017، العودة)كما أّكدت دراسة 

بين الممارسةةات الروحيّة والذكات الروحي وممارسةةات  ((Dougherty, 2011 ة دوغرتيوربطت دراسةة

يّة، الميصةةةود باشنشةةةطة الطدبية اللياقة البدن إذ إنالييادة عالد الطلبة الملت يين ببرامج اشنشةةةطة الطدبية، 

ت الروحي لممارسةةة بين ممارسةةة تلك اشنشةةطة وليادة الذكا كما أن هالاك عدقة قويةوالخدمة ائجتماعية، 

 الييادة. 
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 ليإلذلك اهتّمت المملكة العربية السعودية مالذ بداية ت سيسها بالالشاط الطدبي، وسعت وباستمرار 

إنرات ابرات الطالب الثيافية، وائجتماعية، والفاليّة، والمهاليّة، لمواكبة المسةةةةتجدات، وت ييق الشةةةةخصةةةةية 

نة للمتعلّم، من ادل تالمية الييم وت ي  المواهب المتّز الات المهارات اةبداعية وصةةةةةة وسةةةةةةيا الخبرات، وب

والتدريب اشسةةاسةةي لمهارات ال ياة، التي تلبّي الرغبات وتعّزل الميول واليدرات لمسةةهام في تمكيالها من 

(. ولت ييق 2018المالافسة الوطالية والعالمية ت ت إشراف وتالظيم إدار  ومدرسي )إدارة نشاط الطالبات، 

عت برامج الالشةةةةةاط لتشةةةةةتم  علي برامج اارد نطام المدرسةةةةةة مث  الجالادرية، وبرامج ذلك الغرض تالوّ 

اشولمبياد، وبعض المةتمرات التي تكون بييادة الطدأ، وبرامج تالفذ داا  المدرسةةةةةةةة، مث   المسةةةةةةر  

المدرسةةةةةي، الشةةةةةعر والخطابة، برامج عن ت م  المسةةةةةةولية، برامج عن الصةةةةة ة وغيرها الكثير )وكالة 

 (. 2019م، التعلي

صةةةةةةت المملكة اشموال الطايلة للتعليم، فبلغت ميزانية التعليم لعام  مليار  90حوالي  2010واصةةةةةةّ

مليار لاير سةةةةعود ، وبل  نصةةةةيب  192 2018لاير سةةةةعود ، وارتفعت ادل اشعوام اآلتية، فبلغت عام 

)ولارة  2018د  عام مليار لاير سةةةةعو 43من الميزانية المخصةةةةصةةةةة للتعليم  %4.4الالفيات التشةةةةغيليّة 

(، وتمثّ  الالفيات التشغيليّة التكاليف الجارية التي يدا  من ضمالها رواتب المعلمين والكادر 2018المالية، 

سالوية والمصروفات اةدار ، ا من البالود للصرف، مالها ما . ال شغيلية للمدرسة عددب وتتضمن الميزانية الت

 (.2011يصرف علي اشنشطة الطدبية )ولارة التعليم،

ا لضخامة المبال  المخّصصة للتعليم، تسعي رؤية إلي الب ث عن مصادر بديلة لتموي   2030ونظرب

التعليم، كتعزيز دور اليطاع الخاص في تيديم الخدمات علي عدد من اليطاعات من ضةةةةةمالها قطاع التعليم، 

دمات الميّدمة داا  "أ  ني  ملكيّة اشصةةةةةةول من ال كومة إلي اليطاع الخاص، شج  ت سةةةةةةين جودة الخ

ا تيلي  الكلفة علي ال كومة" ) (، فكان 2016، مجلس الشةةةون ائقتصةةادية والتالميةالميدان التربو ، وأيضةةب

هذا البرنامج بما  فعاليةمن دراسةةةةةةةة  -قب  طر  أ  برنامج جديد داا  الميدان التعليمي أو ت ديثه-ئ بد 

ه، ومالها برامج الالشةةةاط الطدبي ااصةةةة بعد ليادة الوقت ُكلفت فعاليةيتوافق ما كلفته، بمعالي آار دراسةةةة 

 .المخّصص لها

ا في المجال التعليمي  وذلك لسةةةهولة من  الفعالية -الكلفة ويعّد  أكثر اشدوات ائقتصةةةادية اسةةةتخدامب

)المخرد(، نم الميارنة بين المدا  والمخرد، ومعرفة ما إذا كانت  فعاليةال صةةةةةةول علي الكلفة، وتيييم ال

رامج ت يّق الهدف مالها أم ئ، علي أسةةان المخرجات الملموسةةة قصةةيرة المدو، وييوم مبدأ ت لي  الكلفة الب

 في شك  كمي وليس من الضرور  أن ت اذ شكدب نيديّبا ماليّبا،  فعاليةعلي أن تكون الكلفة وال الفعالية -
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 .(2002كذلك يوفر هذا اشسلوأ عدة بداي  لت ييق الهدف المالشود )حجي، 

ا، لصةةةةةعوبة قيان مخرجات التعليم ماديّب  الفعالية بديدب عن فايدة الكلفة –الكلفة ويسةةةةةتخدم أسةةةةةلوأ 

ولميارنة أفضةةةة  البداي  لت ييق اشهداف التعليمية داا  المةسةةةةسةةةةات التعليمية، لذا ييوم المخطط التربو  

ث الكلفة ين تلك البداي  من حيبتجريب كافة البداي  المتاحة عالدما يسةةةعي لت ييق هدف معيّن، نم يفاضةةة  ب

 .(2016العايد أو الفايدة التي ت ييت ويختار اشفض  )فهد،  فعاليةوميدار 

مراجعة  - 2. ت ديد الطرم البديلة ةنجال الهدف-1الخطوات اآلتية   الفعالية -ويتبا أسلوأ الكلفة 

تركيب المعلومات في  -5. ك  بدي  ةفعاليتيدير  -4. حساأ كلفة ك  بدي  -3. مدو معيولية وعملية البداي 

 .(2002ت لي  الالتايج )حجي،  -جدول ميارن

وشهمية هذا المالهج وما حيّيه من نتايج مفيدة في ميدان دراسةةةةةةة الكلفة، اهتم عدد من الّدراسةةةةةةات 

الكلفة بين المدارن ال كومية والمدارن  فعالية( 2012، الشةةةةةةريف)الكلفة، فيارنت دراسةةةةةةة  فعاليةبمالهج 

 فعالية( 2016اشهلية في المديالة المالورة، وبين مدارن البالات ومدارن البالين، في حين درن اشحمد  )

لذ  يبرر أهمية  الة المالورة، اشمر ا مدي ثانوية في ال فة شمالات مراكز مصةةةةةةةادر التعليم في المدارن ال الكل

 -الكلفة لي  ت  إليالّدراسةةة ال الية  وتهدفالتعليم،  ميدانفضةة  البداي  في الكلفة لمعرفة أ فعاليةموضةةوع 

 .لألنشطة الطدبية داا  مدارن البالات ائبتدايية في المديالة المالورة الفعالية

 

 :مشكلة الّدراسة

كضةةةةةعف البيئة التعليمية  2030يواجه التعليم مجموعة من الت ديات التي تيف عاييبا أمام ت ييق رؤية 

الم فزة علي اةبداع وائبتكار وضةةةةةةعف بيئة ائسةةةةةةتثمار في التعليم اشهلي وغياأ الخدمات التي تدعم قيام 

وضةةةةةةعت ولارة التعليم مجموعة من  2030(، لتواكب رؤية 2018صةةةةةةالاعة تعليم مزدهر )ولارة التعليم، 

مجموعة من البرامج، شةةةةةةملت  اشهداف العامة لت سةةةةةةين البيئة التعليمية الم فزة لمبداع وائبتكار من ادل

 .(2018برامج الالشاط الطدبي، كما هدفت إلي ت سين الكفاتة المالية ليطاع التعليم )ولارة التعليم، 

مت ميزانية التعليم إلي الكثير من المشةةاريا والبرامج اليايمة والمسةةت دنة من ضةةمالها  ولت ييق ذلك قسةةّ

الطدبي التي تالفذ داا  المدرسةةةةة واارجها )ولارة المالية،  مشةةةةروع اشولمبياد، الذ  يعّد من برامج الالشةةةةاط

ص للصةةةرف علي برامج الالشةةةاط الطدبي 2018 (، ووفيبا لما ورد في دلي  الميزانية التشةةةغيلية للمدارن اصةةةّ

الكلفة  101لاير إذا لاد عدد الطدأ عن  2700ريائب لك  طالب، يضاف مبل   31داا  المدرسة مبل  وقدره 

 .(2011)وكالة التعليم،ال ّديّة 
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أربا سةةاعات أسةةبوعيّبا لتالفيذ اشنشةةطة غير الصةةفية في المدارن،  اصةةصةةت ولارة التعليموحديثبا 

دقيية من اشحد إلي اشربعات، وتكون هذه السةةةةةةاعة في  60أيام بواقا  4وذلك بإدراد أربا سةةةةةةاعات لمدة 

ّن هذه الزيادة في وقت الالشاط الطدبي لم (، إئ أ26، ص2019، 8مالتصف اليوم الدراسي" )ولارة التعليم

يصاحبها أ  ليادة في نسبة الالشاط الطدبي من الميزانية التشغيلية ب سب ما ورد في دلي  الالشاط الطدبي 

ه، الذ  نّص علي أن  "الصةةرف علي برامج الالشةةاط يكون وفق التعميم الخاص بالميزانية 1440لهذا العام 

(، وبعد 13، ص2019، 8ه" )ولارة التعليم17/4/1432في  32171078/1التشةةةةةةغيلية للمدرسةةةةةةةة رقم 

الزيادة في الوقت المخصةةةةةةص للالشةةةةةةاط الطدبي داا  المدارن، ولما لمسةةةةةةته الباحثة من ليادة كلفة تلك 

اشنشةةطة في الميدان التعليمي نسةةبة إلي فاعليتها، تسةةعي هذه الّدراسةةة إلي اةجابة عن السةةةال الرييس  ما 

 شنشطة الطدبية المالفذة داا  مدارن البالات ائبتدايية في مالطية المديالة المالورة؟ا يةفعال -كلفة 

 :ويتفرع عاله التساؤئت اآلتية

ما ميدار كلفة اشنشةةطة الطدبية الموجودة في مصةةفوفة إدارة نشةةاط الطالبات في المديالة المالورة داا   -1

 مدارن البالات ائبتدايية؟

 اشنشطة الطدبية المالفذة داا  المدرسة؟ فعالية ميدارما  -2

 شنشطة الطدبية داا  المدرسة؟ا فعالية -كلفة  ميدارما  -3

 

 :أهداف الّدراسة

 :هذه الّدراسة إلي اآلتي هدفت

 .ت ديد إجمالي الكلفة لألنشطة الطدبية المالفذة داا  المدرسة -1

 .المدرسة والطالب وجميا المشاركين في الالشاطتوضح كلفة اشنشطة الميررة في هذه المصفوفة علي  -2

 .التي عادت علي الطالبات من تطبيق اشنشطة الطدبية الميررة في المصفوفة فعاليةبيان ال -3

 .الطدبية داا  المدرسة الفعالية لألنشطة –الكلفة ت لي   -4
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 :أهميّة الّدراسة

ساسي بت لي   سة من كونها ترتبط بشك  أ ية داا  الكلفة لألنشطة الطدب فعاليةتالبا أهمية هذه الّدرا

مدارن البالات ائبتدايية في المديالة المالورة، توفّر الّدراسةةة ال الية معلومات قد تسةةاعد أصةة اأ اليرار في 

يةمعرفة  عال ه ف فة التي تت ّمل بالكل يارنة  ية م طة الطدب يبرامج اشنشةةةةةة كة العرب ة ا ولارة التعليم في الممل

التي تركز علي تيلي  الكلفة عن كاه  ال كومة.  2030السةةعودية، كما ت تي هذه الّدراسةةة مواكبة ما رؤية 

للمخططين التربويين، يفيد مسةةتيبدب عالد وضةةا الخطط المالاسةةبة لبرامج  بالتايجوقد تخرد الّدراسةةة ال الية 

 .الالشاط الطدبي

 

 :راسةمصطلحات الدّ 

 :اشتملت الّدراسة علي المصطل ات اآلتية

  :Cost الُكلفة -1

هي مييان لميدار اةنفام الاليد  الذ  يتم في سةةةةةةبي  ت ييق مالفعة م ددة، ويوجد مفهومان للكلفة، مفهوم 

م اسةةةةةةبي  يرتبط باةنفام المت يّق ادل فترة ماضةةةةةةية وت يّق عالها كمية معياّلة من إنتاد معين، ومفهوم 

ناتج معين  ب  لت ييق  ها في المسةةةةةةتي كاليف التي يتم ت مل يدير الت خذ لت تخطيطي  وهو اةجراتات التي تت

 .(1981)ال بيب، 

وتعّرف الُكلفة إجراييّبا ب نها  جميا الييم الاليدية التي يتم صةرفها من قب  ولارة التعليم والمدرسةة وأوليات    

 .اشمور علي اشنشطة الطدبية داا  المدرسة

  :Effectiveness فعاليةال -2

أ  نظام عبارة عن مدو ت يق  فعاليةتعالي مسةةةةةةتوو اليدرة علي ت ييق اشهداف المرسةةةةةةومة، كما أن  

 .(2004اشهداف المالشودة لذلك الالظام بغض الالظر عن تعّددها )عابدين، 

الذاتية التي تعود علي الطالب من ممارسةةةةةةة اشنشةةةةةةطة الطدبية  الفعاليةإجراييّبا  ب نها  فعاليةوتعّرف ال   

 .المختلفة داا  المدرسة، مث  ت ّم  المسةولية، تيدير الذات، مهارة ح  المشكدت، وغيرها

  :الفعالية-الكلفة أسلوب تحليل  -3

افه، رجاته أو أهدتيالية لييان العدقة بين الكلفة أو إجمالي المدادت الخاصةةة بالمشةةروع أو الالشةةاط ومخ" 

في شةةةةةةك  كّمي، ولكن من غير الضةةةةةةرور  أن ت اذ شةةةةةةكدب نيديّبا ماليّبا"  فعاليةويالبغي أن تكون الكلفة وال

 .(2004)عابدين، 
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إجراييّبا ب نه  ائسةةةتثمار اشمث  الذ  نتّبعه للوصةةةول إلي أفضةةة  البداي  لت ييق  فعاليةال -وتُعرف الكلفة    

 من ادل ميارنة ك  بدي  بفعاليته. اشهداف الخاصة بالالشاط الطدبي

  :النشاط الطالبي -4

ختلفة مهو إنرات الخبرات الثيافية والعلمية وائجتماعية والفالية والمهاليّة من ادل اشنشةةةةةةطة والفعاليات ال 

التي تزّود الطالبات بالمهارات الدلمة، لمواكبة المسةةتجدات ودعم جميا مجائت الالشةةاط المختلفة، لت يّق 

الشةةةةةخصةةةةةية المتّزنة للمتعلّمة من ادل تالمية الييم وتوسةةةةةيا الخبرات وبالات المهارات اةبداعية وصةةةةةي  

، وتعّزل الميول واليدرات لمسةةةهام في المواهب والتدريب اشسةةةاسةةةي لمهارات ال ياة، التي تلبّي الرغبات

تمكيالها من المالافسةةةةة الوطالية والعالمية ت ت إشةةةةراف وتالظيم إدار  ومدرسةةةةي )إدارة نشةةةةاط الطالبات، 

 .(، وتتبالّي الّدراسة إجراييّبا هذا التعريف2018

  :المرحلة االبتدائيّة -5

الالاشةةةةةةئين للمراح  التالية من حياتهم، وهي مرحلة المرحلة ائبتدايية هي الياعدة التي يرتكز عليها إعداد 

ا، وتزويدهم باشسةةةةةاسةةةةةيات من العييدة الصةةةةة ي ة، وائتجاهات السةةةةةليمة،  عامة تشةةةةةم  أبالات اشمة جميعب

 .(، وتتبالّي الّدراسة إجراييّبا هذا التعريف2018والخبرات والمعلومات والمهارات )ولارة التعليم، 

 

 :حدود الّدراسة

الّدراسة مكانيّبا في ائبتدايية الثدنين بالمديالة المالورة، وذلك لطبيعة عم  الباحثة في المدرسة، تت دد 

ه وقت الييام بالّدراسةةةة، وتت ّدد بشةةةريّبا في رايدة الالشةةةاط الطدبي 1439/1440كما تت ّدد لمانيّبا في العام 

بي، وذلك لصةةلتهم المباشةةرة بمشةةكلة في المدرسةةة، وجميا معلّمات المدرسةةة المشةةاركات في الالشةةاط الطد

ا جميا طالبات المدرس  .ةالّدراسة، وأيضب

 إجراءات الّدراسة

عرض مالهج الب ث، ومجتما الّدراسة، وعيالة الّدراسة واشسلوأ اةحصايي اليسم  هذاسيتالاول 

 ووصفها.وأداة الّدراسة 

م المالهج المس ي الت ليلي الذ  ييوم علي دراسة الواقا ووصفه وصفبا دقييبا، ااستخدتم  منهج الّدراسة:

ا كيفيّبا أو كميّبا، ويعم  علي جما البيانات بيصد التعّرف إلي الظاهرة التي يتم دراستها،  ويعبر عاله تعبيرب

 .(2014ون، والتعّرف إلي جوانب اليوة والضعف فيها )عبيدات وآار
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اشتم  مجتما الّدراسة علي طالبات الصفوف العليا في ائبتدايية الثدنين، والمعلمات،  مجتمع الّدراسة:

ه، وذلك لطبيعة عم  الباحثة في المدرسة 1439/1440ورايدة الالشاط، والمشرفات، ادل العام الدراسي 

 كمعلمة.

 اشتملت عيالة الّدراسة علي   عيّنة الّدراسة:

عياّلة الطالبات  طالبات الصفوف العليا )رابا، اامس، سادن( ابتدايي في ائبتدايية الثدنين، وذلك  -1

 لصعوبة عم  المسح علي طالبات الصفوف الدنيا )أول، ناني، نالث( ابتدايي.

عياّلة المعلمات والمشرفات  أربا معلمات )معلمتا صفوف دنيا، ومعلمتا جميا الصفوف(، ورايدة  -2

 ط، مشرفتا نشاط طدبي في إدارة تعليم المديالة المالورة.الالشا

ا  -3 عياّلة البرامج  تم اعتماد ستة برامج للالشاط الطدبي المالفّذة داا  المدرسة من بين أحد عشر برنامجب

 الكلفة عليها، وذلك لضيق وقت تالفيذ الب ث، وهي كاآلتي   فعاليةلتالفيذ 

 

 داخل المدرسة وأهدافها.: عيّنة البرامج المنفذة 1جدول رقم 

 المحتوى الهدف التفصيلي اسم البرنامج

 الثقة بالنفس

 التعّرف إلي مفهوم الثية بالالفس. -

التوعية ب همية الثية بالالفس في ال ياة  -

 العامة.

 توضيح أسباأ انعدام الثية بالالفس. -

توضيح الطرم المختلفة لتعزيز الثية  -

 بالالفس.

 تعريف الثية بالالفس. -

أهمية الثية بالالفس في ال ياة العامة  -

 والخاصة.

أسباأ انعدام الثية بالالفس وأنر  -

 ذلك علي الفرد.

الطرم المختلفة لتعزيز الثية  -

 بالالفس

 إدارة الوقت

 نشر الوعي ب همية استثمار الوقت. -

تعريف الطالبة ب ساليب التخطيط  -

 الجيّد.

تدريب الطالبة علي إنجال اشعمال في  -

 الوقت الم ّدد

 أهمية استثمار الوقت -

 أساليب التخطيط الجيّدة. -

كيفية إنجال اشعمال في أوقات  -

 م ّددة.

 

 

 

 

 

 التعامل مع اآلخرين

 

 

 

 

 

 

تعريف الطالبة باليواعد التي تبالي  -

 العدقة ما اآلارين.

تعزيز الثية بالالفس واليدرة علي  -

 مواجهة الالان.

 اآلارين. توضيح طرم التعام  ما -

تدريب الطالبة علي حسن التعام  ما  -

 اآلارين.

 

اليواعد التي يجب اتباعها في بالات  -

 العدقات ما اآلارين.

 فن وطرم التعام  ما اآلارين. -

اشنر اةيجابي في حسن التعام  ما  -

 اآلارين.
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 حل المشكالت

 توضيح مفهوم حّ  المشكدت. -

دراسة اليضايا والمشكدت من جميا  -

 الجهات.

معالجة المشكلة في إطار ميالّن ب ساليب  -

 حديثة.

طر  وإيجاد أكثر من ح  للمشكلة  -

 ئاتيار أفض .

مفهوم ح  المشكدت والخطوات  -

 اشساسية للمشكلة.

ت لي  المشكلة وت ديد جميا  -

 جوانبها بوضو .

وضا ال لول باستخدام الطريية  -

لمية واشساليب ال ديثة لمعالجة الع

 المشاك .

إيجاد ال لول الم تملة جميعها  -

 وااتيار اشفض  مالها.

 المسئولية

 التعريف بمفهوم المسةولية. -

 توضيح أبرل أقسام المسةولية. -

 توضيح أهمية المسةولية. -

إكساأ الطالبات أساليب ت م   -

 المسةولية

 تعريف المسةولية. -

ةولية مطابية لمفهوم أقسام المس -

 المسةولية علي واقا ك ٍّ مالّا.

أهمية المسةولية وت نيرها علي  -

 الفرد والمجتما.

ال لول والوساي  المالاسبة لتالمية  -

 الشعور بالمسةولية.

 إدارة العواطف

 مفهوم العواطف وما يميّزها. -

 تعداد الطرم الممكالة للت كم بالعاطفة. -

الات الالفس أن تدريب الطالبة علي ضبط -

 المواقف.

إكساأ الطالبة مهارة ضبط الالفس  -

 أنالات المواقف المختلفة.

 تعريف العواطف. -

 أساليب الت كم بالعاطفة. -

ضبط الالفس والموالنة بين العي   -

 والعاطفة.

 

 أداة الّدراسة:

رات الطدبي، وسجدت اببالالسبة للكلفة تم جما بياناتها من ادل ائطدع علي سجدت رايدة الالشاط  -1

المعلمات لت ديد رواتبهن، وسعر السوم لدطدع علي ُكلفة ك  مما ي تي  )الكراسي، الطاوئت، 

 السبورة، السبورة الذكية، جهال ال اسوأ، أجهزة التكييف، المراو ، البروجكتر(.

السادن با والخامس و، ولعت علي طالبات الصف الرافعاليةاستبانات م كمة ذات مييان ندني لييان ال -2

 ائبتدايي أنالات وقت الالشاط الطدبي.

يح البرامج، وتوض فعاليةاستخدمت الميابدت المفتوحة ما بعض المعلمات والمشرفات للوقوف علي  -3

 الكلف اةضافية علي المعلمة.   
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 وصف أداة الّدراسة:

 االستبانات الـُمـحكمة: -1

 عبارة، جميعها تييس معايير الثية  14( احتوت علي 2 استبانة برنامج الثية بالالفس )مل ق رقم

 بالالفس، ندنية الم اور.

  عبارات، تييس مدو قدرة الطالبة علي  10( احتوت علي 3استبانة برنامج أدارة الوقت )مل ق رقم

 إدارة الوقت، ندنية الم اور.

  تييس إلمام الطالبة  عبارات، 8(، احتوت علي 4استبانة برنامج التعام  ما اآلارين )مل ق رقم

 بمهارة التعام  ما اآلارين، ندنية الم اور.

  عبارة، تييس مدو إلمام الطالبة  16( احتوت علي 5استبانة برنامج ح  المشكدت )مل ق رقم

 بمهارة ح  المشكدت، ندنية الم اور.

  ة الطالبة، عبارة، تييس مدو مسئولي 12(، احتوت علي 6استبانة برنامج المسئولية )مل ق رقم

 ندنية الم اور.

  عبارة، تييس مدو إلمام الطالبة  15(، احتوت علي 7استبانة برنامج إدارة العواطف )مل ق رقم

 بمهارة إدارة العواطف، ندنية الم اور.

 المقابالت:   -2

تم طر  اشسئلة علي معلمات المدرسة المشاركات في تالفيذ اشنشطة داا  المدرسة، وكذلك بعض 

 المشرفات اليايمات علي الالشاط الطدبي في إدارة تعليم المديالة المالورة.

  أسئلة الميابلة الموّجهة للمعلمات 

 ما التكاليف اةضافيّة التي ت ّملتها المعلمة أنالات تالفيذ برنامج الالشاط الطدبي؟  -1

 ما التغيّر المل وظ في سلوك الطالبات بعد تالفيذ البرنامج؟ -2

  الميابلة الموّجهة للمشرفات أسئلة 

 ما التغيّر المل وظ في سلوك الطالبات بعد تالفيذ اشنشطة داا  المدارن؟  -1

 ما الميترحات م   الالياش في اآلونة اشايرة لت سين الوقت المستغّ  للالشاط الطدبي؟ -3
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ت يتطلّبها الالشاط وق للتعّرف علي كلفة الالشاط الطدبي، بجما كافة المكونات التي إجراءات الدراسة:

التالفيذ، نم الخرود بالكلفة الالهايية له، وجمعت بيانات الكلفة من ادل سجدت رايدة الالشاط الطدبي، 

والسجدت الخاصة برواتب المعلمات وحساأ جميا مكّونات الفص . كذلك استدعت الّدراسة عم  بعض 

 ما ائستبانات. ية البرامجالميابدت ما المعلمات والمشرفات وذلك للوقوف علي فعال

ن بعد عم  الميابدت نم تفري  البيانات اشولية في جداول مكّونة م ،كتابة مسودة البياناتبالالسبة للميابدت  

م اور، الم ّور اشول  ي تو  اسم المستجيب ووظيفته، الم ور الثاني  الكلفة إن وجدت، الم ور الثالث  

 الميترحات.سلوك الطالبات، الم ور الرابا  

إجرات الميابلة  تم سةال المعلمات أنالات الدوام الرسمي بشك  وّد  حتي تتصف اةجابات بالوع من 

المصداقيّة، ب يث تكون اةجابة لمدة امس دقايق فيط. بالالسبة للمشرفات تم سةالهن عن طريق الجوال، 

 التي ت ّدنت لمدة ربا ساعة كاملة عنفكانت إجابة المشرفة اشولي جّدبا مختصرة، بخدف المشرفة الثانية 

 الالشاط الطدبي وأهميّته وميترحاتها.

 وستستخدم اشساليب اةحصايية اآلتية  األساليب اإلحصائية:

حسابات الكلفة، وتتضمن اآلتي  كلفة جميا مكّونات الفص ، كلفة المعلمة في ال صة الواحدة،  -1

 المعادلة اآلتية ، عن طريق الكلف اةضافية علي أوليات اشمور

متوسط الكلفة= 
إجمالي كلفة البرامج

عدد البرامج
 

 من ادل المعادلة اآلتية   من ادل ائستبانات فعاليةمستوو ال -2

متوسط الفعالية = 
إجمالي فعالية البرامج

عدد البرامج
 

 المتوسطات ال سابية لك  مما ي تي  -3

الكلفة =  فعاليةمتوسط 
إجمالي فعالية الكلفة

عدد البرامج
 

  التعليمية، ويعبر عالها بالمعادلة اآلتية  الفعالية -الكلفة مستوو  -4

= فعاليةالكلفة/ ال
(لاير)

درجة
=

الكلفة

الفعالية
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 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

ت لي  ومالاقشة الالتايج التي أسفرت عالها الّدراسة ال الية، بعد ت لي  البيانات  اليسم يستعرض هذا

 الموجودة في ائستبانات، وكذلك نتايج الميابدت.

 

: النتائج المتعلقة بالسؤال األّول:   أوالا

 ما مقدار ُكلفة األنشطة الطالبية الموجودة في الدليل التنفيذي داخل مدارس البنات االبتدائية؟  

 ولمجابة عن هذا السةال استخدمت طريية المكونات، كما ي تي 

حساأ ُكلف جميا مكونات الفصول الستة، فصلين رابا، فصلين اامس، فصلين سادن، وهي كاآلتي   -1

 ة، حاسوأ، مكيّف، مروحة، بروجكتر، دوئأ حديد، أورام، أقدم، حبر(. )كرسي ما طاولة، سبور

حساأ كلفة المعلمة في الالشاط، وذلك من ادل ائطدع علي السلم الوظيفي لكّ  معلّمة ودرجتها من  -2

حصة ةيجاد كلفة ال صة الواحدة،  24ادل نظام نور، نم تيسيم الراتب علي نصاأ المعلمة الكام  وهو 

 52د ذلك ضربت كلفة ال صة الواحدة في عدد حصص الالشاط ادل الفص  الدراسي الثاني، وهي وبع

ا( ل ساأ كلفة ك  معلمة في برنامج الالشاط المالفّذ. 13حصص أسبوعيّبا لمدة  4حصة )  أسبوعب

 .24كلفة المعلمة في ال صة الواحدة= راتب المعلمة/ نصاأ المعلمة الكلي 

 .52× = كلفة المعلمة في ال صة الواحدةكلفة المعلمة في الالشاط

 إيجاد الكلف اةضافية التي تت ّملها المعلمة أو أوليات اشمور من ادل الميابدت. -3

جما ك  الكلف ةيجاد كلفة البرنامج الكليّة، نم قسمتها علي عدد الطالبات المشاركات في البرنامج  -4

 لمعرفة كلفة الطالبة في البرنامج. 

 والجداول اآلتية توضح الكلف بالتفصي   البة=كلفة البرنامج/ عدد الطالبات.كلفة الط
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 تفصيل البرنامج األول حل المشكالت (2)جدول 

عدد 

 الطالبات

عدد 

 المعلمات

رواتب المعلمات إلي 

كلفة المعلمة ل صص 

 حصة 52الالشاط 

مكونات الفص  

 وعددها

كلفة المكونات 

 )لاير(

كلفة البرنامج 

 ) لاير( كام 

كلفة 

الطالبة 

 )لاير(

60 4 16406.60  35546 

16383.85  35496 

15942.50  34541 

15478.40  33535 

كراسي ما طاولة 

 60عدد 

 2سبورة عدد 

 2حاسوأ عدد 

 4مكيف عدد 

 4مروحة عدد 

 2بروجكتر عدد 

دوئأ حديد عدد 

2 

 الكلف ائضافية

150*60 =9000 

350*2 =700 

2000*2 =4000 

900*4 =3600 

100*4=400 

1000*2 =2000 

300*2=600 

250 

159668 2661 

 

، ويعّد  159668( أن كلفة برنامج حّ  المشكدت وصلت تيريببا إلي 2يتّضح من ادل الجدول ) ريائب

هذا البرنامج أعلي البرامج من حيث الكلفة، وبلغت كلفة الطالبة في هذا البرنامج كما هو موضح من ادل 

. 2661 الجدول  ريائب

 تفصيل البرنامج الثاني الثقة بالنفس (3)جدول 

عدد 

 الطالبات

عدد 

 المعلمات

رواتب المعلمات إلي 

كلفة المعلمة ل صص 

 حصة 52الالشاط 

مكونات الفص  

 وعددها

كلفة المكونات 

 )لاير(

كلفة البرنامج 

 كام  ) لاير(

كلفة 

الطالبة 

 )لاير(

55 3 19391.20  42013 

14550.20  31525 

17994.35  38987 

كراسي ما طاولة 

 55عدد 

 2سبورة عدد 

 2حاسوأ عدد 

 4مكيف عدد 

 4مروحة عدد 

 2بروجكتر عدد 

دوئأ حديد عدد 

2 

 الكلف ائضافية

150*55 =8250  

350*2 =700  

2000*2 =4000  

900*4 =3600  

100*4=400  

1000*2 =2000  

300*2=600  

150 

132175 2403 

 

( تفاصي  كلفة برنامج الثية بالالفس، ويمث  ناني أعلي برنامج من حيث الكلفة، 3الجدول ) يتضح من

، ومتوسط كلفة الطالبة بل   132175فبلغت كلفة هذا البرنامج   ريائب لك  طالبة. 2403ريائب
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 تفصيل البرنامج الثالث المسئولية (4)جدول 

عدد 

 الطالبات

عدد 

 المعلمات

 رواتب المعلمات إلي

كلفة المعلمة ل صص 

 حصة 52الالشاط 

 )لاير(

مكونات الفص  

 وعددها

كلفة المكونات 

 )لاير(

كلفة 

البرنامج 

 كام  ) لاير(

كلفة 

الطالبة 

 )لاير(

58 3 12693.80  27501 

11301.50  24485 

11242035  

24357 

كراسي ما طاولة 

 58عدد 

 2سبورة عدد 

 2حاسوأ عدد 

 4مكيف عدد 

 4مروحة عدد 

 2بروجكتر عدد 

دوئأ حديد عدد 

2 

 الكلف ائضافية

150*58 =

8700  

350*2 =700  

2000*2 =

4000  

900*4 =3600  

100*4=400  

1000*2 =

2000  

300*2=600  

150 

96443  1662 

 

، وكلفة الطالبة ن و  96443( كلفة برنامج المسئولية بال و 4الجدول ) يتضح من  .ريائب  1662ريائب

 

 دارة العواطفاتفصيل البرنامج الرابع  (5)جدول 

عدد 

 الطالبات

عدد 

 المعلمات

رواتب المعلمات إلي 

كلفة المعلمة ل صص 

حصة  52الالشاط 

 )لاير(

مكونات الفص  

 وعددها

كلفة المكونات 

 )لاير(

كلفة البرنامج 

 كام  ) لاير(

كلفة 

الطالبة 

 )لاير(

54 2 12693.80  27501 

17070.70  36985 

طاولة كراسي ما 

 54عدد 

 2سبورة عدد 

 2حاسوأ عدد 

 4مكيف عدد 

 4مروحة عدد 

 2بروجكتر عدد 

دوئأ حديد عدد 

2 

 الكلف ائضافية

150*54 =8100  

350*2 =700  

2000*2 =4000  

900*4 =3600  

100*4=400  

1000*2 =2000  

300*2=600  

150 

84386  1562 

 

، أربعة ونمانون ألفبا  84386العواطف التي تيّدر بال و ( كلفة برنامج إدارة 5الجدول ) يتضح من ريائب

، وكلفة الطالبة الواحدة ن و  ، ألف وامسماية وانالان وستون  1562وندنماية وستة ونمانون ريائب ريائب

.  ريائب
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 تفصيل البرنامج الخامس إدارة الوقت (6)جدول 

عدد 

 الطالبات

عدد 

 المعلمات

رواتب المعلمات إلي 

المعلمة ل صص كلفة 

حصة  52الالشاط 

 )لاير(

مكونات الفص  

 وعددها

كلفة المكونات 

 )لاير(

كلفة 

البرنامج 

 كام  ) لاير(

كلفة 

الطالبة 

 )لاير(

كلفة المعلمة 13622 2 50

 ل صص الالشاط=

29514 

15478.40 =

33536.5 

 

كراسي ما طاولة 

 50عدد 

 2سبورة عدد 

 2حاسوأ عدد 

 4مكيف عدد 

 4مروحة عدد 

 2بروجكتر عدد 

دوئأ حديد عدد 

2 

 الكلف ائضافية

150*50 =

7500  

350*2 =700  

2000*2 =

4000  

900*4 =3600  

100*4=400  

1000*2 =

2000  

300*2=600  

150 

81950.5  1639 

 

، وبلغت كلفة الطالبة الواحدة ريائب  81950.5( كلفة برنامج إدارة الوقت 6الجدول ) يتضح من

 ريائب. 1639

 

 تفصيل البرنامج السادس التعامل مع االخرين (7)جدول 

عدد 

 الطالبات

عدد 

 المعلمات

رواتب المعلمات إلي كلفة 

 52المعلمة ل صص الالشاط 

 حصة )لاير(

مكونات 

الفص  

 وعددها

كلفة المكونات 

 )لاير(

كلفة البرنامج 

 كام  ) لاير(

كلفة 

الطالبة 

 )لاير(

56 2 11301.50=24481.6 

12229.90=26498 

كراسي ما 

طاولة عدد 

56 

سبورة عدد 

2 

حاسوأ 

 2عدد 

مكيف عدد 

4 

مروحة عدد 

4 

بروجكتر 

 2عدد 

دوئأ حديد 

 2عدد 

الكلف 

 ائضافية

150*56 =

8400  

350*2 =700  

2000*2 =

4000  

900*4 =

3600  

100*4=400  

1000*2 =

2000  

300*2=600  

150 

70679.6  1262 
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وبلغت كلفة ، 70679.6الجدول كلفة البرنامج اشاير، وهو التعام  ما اآلارين التي بلغت  يتضةةةةةةح من

 .1262الطالبة الواحدة ن و 

 

 

 

 ( كلفة الطالبة في كل البرامج1) شكل

 

ث ، حيونسةبتها كلفة الطالبة في ك  برنامج من البرامج المطبّية داا  المدرسةة (1شةك  )ويوضةح 

، وأقلّها في برنامج التعام  ما اآلارين  %24بالسبة  ريائب  2661حّ  المشكدت  بلغت أعدها في برنامج

، ويرجا السةةةبب شن عدد المعلمات في برنامج ح  المشةةةكدت أربعة ورواتبهم %11ريائ بالسةةةبة  1262

، في حين بلغت  1639عالية، وجاتت كلفة الطالبة في برنامج إدارة الوقت   في برنامج إدارة 1562ريائب

 لاير كلفة الطالبة في الثية بالالفس. 2403كلفة الطالبة في برنامج المسئولية،  1662، العواطف

 

 

 

 

 

2661, 24%

2403, 21%

1662, 15%

1562, 14%

1639, 15%

1262, 11%

(لاير)كلفة الطالبة في كل برنامج 

حل المشكالت

الثقة بالنفس

المسئولية

إدارة العواطف

إدارة الوقت

التعامل مع اآلخرين
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياا:

 األنشطة الطالبية المنفّذة داخل المدرسة؟ فعالية مقدارما 

ولعت ائستبانات الم ّكمة لك  برنامج من البرامج الستة علي طالبات الصفوف العليا )الرابا، الخامس،  -1

 السادن( كاآلتي  

 الفصول المنفذة للبرامج (8)جدول 

 الفصول المطبية البرنامج

 /أ5 - /ا5 إدارة العواطف

 /د6 –/د 6 المسئولية

 /أ6 –/أ 6 ح  المشكدت

 /أ4 –/أ 4 ائارينالتعام  ما 

 /د5 –/د 4 إدارة الوقت

 /د5 –/د 4 الثية بالالفس

 

كما هو موضح في  المتوسط وائن راف المعيار  لك  برنامج علي حده لمعرفة مدو فاعليتهحساأ -2

 ( 9جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبرامج الستة (9)جدول 

التعام  ما  البرنامج

 اآلارين

إدارة  المسئولية ح  المشكدت الثية بالالفس الوقتإدارة 

 العواطف

 54 58 60 55 50 56 عدد الطالبات

 25.44 25.29 35.68 21.07 24 14.52 المتوسط

ائن راف 

 المعيار 

2.106 2.740 3.620 5.646 2.649 5.725 

 40 31 48 32 29 19 اعلي درجة

 17 19 26 15 17 10 اق  درجة

 

لك  برنامج من برامج الالشاط المالفذة، ويعّد برنامج ح   فعاليةمتوّسط ال 9يعرض الجدول رقم 

درجة، وذلك شن موضوع حّ   35.68، حيث بلغت فاعليته فعاليةالمشكدت أعلي البرامج من حيث ال

للطالبة في مادة العلوم مالذ الصف اشول ائبتدايي. وأق   تيدمالمشكدت أو الطريية العلمية ل ّ  المشكدت 

درجة، وذلك شن غالبية  14.52برنامج التعام  ما اآلارين، حيث بلغت فاعليته  فعاليةبرنامج من حيث ال

ا ما بسيطة لصغر سالّهم وي تجن إلي التدريب علي هذه  الطالبات مهارات تعاملهم ما اآلارين تعّد نوعب

 المهارة.
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درجة،  25.29درجة، المسئولية  21.07درجة، الثية بالالفس  24برنامج إدارة الوقت  فعاليةغت وبل

ا إدارة العواطف بلغت درجة فاعليتها   ( فعالية البرامج 2يوضح الشك  ) .25.44وأايرب

 

 

 البرامج فعالية (2)شكل 

 

ن ادل م فعاليةاليايمات علي برامج الالشاط الطدبي، لييان ال والمشرفات عم  الميابدت ما المعلمات -3

  للمعلمات  ناآلتي ينتوجيه السةال

ما التكاليف اةضافيّة التي ت ّملتها المعلمة أنالات تالفيذ برنامج الالشاط الطدبي؟ تم وضا التكاليف  -

 اةضافية في الجداول السابية.

 بعد تالفيذ البرنامج؟ما التغيّر المل وظ في سلوك الطالبات  -

 أسئلة الميابلة الموّجهة للمشرفات  •

 ما التغيّر المل وظ في سلوك الطالبات بعد تالفيذ اشنشطة داا  المدارن؟ -

 ما التغيّر المل وظ في سلوك الطالبات بعد تالفيذ اشنشطة داا  المدارن؟-

وذلك من أج  إيجاد أفض  رحبّت معظم معلمات المدرسة بال ديث عن مشكلة الالشاط الطدبي، 

الطرم لتطويره والوقوف علي إيجابياته وسلبياته، وكذلك رغبة مالهن في المشاركة أحيانبا في اتخاذ اليرارات 

 المتعلية بزيادة المهام عليهّن، قد تم ورت استجابتهن حول الم اور اآلتية 
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 سلوك الطالبات: -أ

حيث وجدت بعض المعلمات أحيانبا أن بعض  تفاوتت استجابات المعلمات بين مةيّد ومعارض،

الطالبات استفادت من البرنامج، ااصة فيما يتعلق بالشخصية والثية بالالفس، حيث قالت )م، ف( بصوت 

وانق إنها استشعرت من صغيرتها الثية بالالفس وائجتهاد ااصة بعد تطبيق برنامج الثية بالالفس في الالشاط 

ا باشنشطة الطدبية الخاصة  الطدبي، وأيّدتها )م،  ( معلمة صفوف أولية قايلة  "طالباتي استمتعن كثيرب

بتالمية الجوانب الشخصية مث  إدارة العواطف والثية بالالفس، وأسالدت غالبية المشرفات تتبا تغير سلوك 

المشرفة  فالطالبات للمعلمة المالفذة للبرنامج، شنها هي الموجودة بغالبية الوقت في الميدان ما الطالبات بخد

التي تتواجد وقتبا أق ، حيث قالت  "حتي لو لم أكن موجودة في الميدان غالبية الوقت ولكن وصول طالباتالا 

ا في المديالة المالورة لمراكز متيدمة في أغلب اشنشطة المالفذة أكبر دلي  علي  لبرامج ا فعاليةالمشّرف دومب

إلي المعيّد حتي تستطيا الطالبة ائستفادة من هذه  المطبّية، حيث تتدرد البرامج ما الطالبة من البسيط

ا  "أغلب قياسات اشنر التي نيوم بها للمعلمات من ادل  البرامج حسب قدراتها الشخصية"، وقالت نّصب

أما بالالسبة للمشرفة )أ،أ(  ".%99.99فما فوم وبعضها يص  إلي  %90ائستبانات ت يّق درجة رضا 

 لوك الطالبات يدحظها المعلمة الموجودة في الميدان.والمشرفة )م، ا( قالتا أن س

 : وثباتهطول وقت النشاط -ب

المعلمات عارضن وبشدة طول وقت الالشاط الطدبي ااصة في الصفوف العليا ونبات  أغلب

ا للطالبات، واستالفذت ك  ائستراتيجيات لتالفيذ البرنامج دون   عاليةفالبرنامج طيلة العام، مما يسبّب ملدب شديدب

تُذكر، إضافة إلي تشابهه ما المالهج المدرسي. حيث ذكرت )م، أ( معلّمة تربية أسرية، بالبرة صوت مكتئبة 

ا لما تعطيه  24أن نصاأ حصصها  حصة ما الالشاط الطدبي، وي تي برنامج الالشاط الطدبي مشابهبا جدب

لمات لك للمعلمات، كذلك اتفيت غالبية المعفي المالهج الدراسي، وهذا التكرار قات  للدافعية لدو الطالبات وكذ

ا ئ تكاد تذكر، فذكرت )م، أ( أنها مالذ  فعاليةأن  ي وهي الصف اشول ائبتدايتدريسها تلك البرامج بسيطة جّدب

تتالاول مفهوم ح  المشكدت ما طالباتها، وبكّ  ائستراتيجيات المتاحة، ولكن لألسف لم تدحظ عليهم أّ  

 احية. تغيّر من هذه الال
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 :مقترحات التحسين -ج

ا من الميترحات لت سين الوقت المستغ  للالشاط الطدبي    قّدمت غالبية المعلمات عددب

أن تالفذ أنشطة حركيّة تجّدد نشاط الطالبات، ااصة وأن أعمارهن تساعد علي ذلك، فيالت )م، أ(  "ليش  -1

 يوم فص  يجدد نشاطهم ويجعلهم أكثر إقبائب عليما نخليهم وقت الالشاط يركضون ويلعبون كرة حتي لو ك  

 المدرسة". 

ائستعانة بالمختصين بالالشاط، حيث اقترحت المعلمة )م، و( أن يكون المشرف علي الالشاط الطدبي  -2

ا في هذا المجال غير المعلّمات، مث  اريجات كلية التيالية، أو مختصات في مجائت مختلفة،  متخصصب

، التطريز، الرسم، ب يث يعلّمون الطالبات مهارات تالاسب رغباتهم وميولهم، مث   المكياد، أو ال ياكة

 التصوير، وغيرها الكثير من المهارات التي تجذأ الطالبة وتجع  المدرسة بيئة جاذبة.

 لمشرفةاتكيّف الالشاط وفق اةمكانات المتاحة، وكميترحات لت سين الوقت المستغ  في الالشاط ذكرت  -3

حسب إمكانيات المدرسة، فمن  )أ، أ( أّن إدارة التعليم أعطت الصدحية للمديرة في تخفيض وقت الالشاط

 الممكن جعلها حصتين أسبوعيّبا وليست أربعة.

يخّص الميزانية قايلة  إن غالبية المدارن ئ تطبق الالشاط بالمعالي المطلوأ لعدم  عليت نفس المشرفةو -4

توفر ميزانيّة كافية، وهذا ليس بمبّرر لعدم التالفيذ، حيث تلّمست مدارن في مباٍن مست َجرة وبتكلفة رمزيّة 

 تص  طالباتها إلي مراكز متيدمة في الالشاط الدصفي.

 

لكفت، المتمّرسة المتمّكالة من تخّصصها العلمي حتي تخدم الالشاط بما ي يق إسالاد البرنامج إلي المعلمة ا -4

 اشهداف المرجّوة.
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 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الثالث:ثالثاا: 

 لألنشطة الطالبية داخل المدرسة؟ الفعالية -الكلفة  مقدارما  

بيق الكلفة للبرامج جميعها عن طريق تط فعاليةالُكلفة لك  برنامج علي ِحدة، وكذلك  فعاليةاحتساأ  

 المعادلة اآلتية  

= فعاليةالكلفة/ال
(لاير)

درجة
=

الكلفة

الفعالية
 

 

 ( نتايج تطبيق المعادلة السابية 10ويوضح الجدول )

 

 الكلفة لكل برنامج فعالية(  10)جدول 

 كلفته البرنامج

 لاير

 فاعليته

 درجة

 فعاليةالكلفة/ال

 لاير/درجة

 4475 35.68 159668 ح  المشكدت

 3317 25.44 84386 إدارة العواطف

 3813.4 25.29 96443 المسئولية

 3414.6 24 81950.5 إدارة الوقت

 6273 21.07 132175 الثية بالالفس

 4867.7 14.52 70679.6 التعام  ما اآلارين

 4360 24.33 104217 المتوسط

 

للبرامج بل  أعدها في برنامج الثية  الفعالية -الكلفة أن معّدل  10من ادل الجدول رقم  يتضح

/ درجة، وذلك ئرتفاع كلفتها نسبة إلي  6273للبرنامج ن و  الفعالية -الكلفة بالالفس، حيث بلغت  ريائب

/ درجة، وذلك ليلّة عدد  3317 الفعالية -الكلفة ، وأقلّها في برنامج إدارة العواطف، حيث بلغت فعاليةال ريائب

/ درجة،  3317لبرنامج إدارة العواطف  الفعالية -الكلفة لمشاركات في البرنامج، بيالما بلغت الطالبات ا ريائب

/ درجة، التعام  ما اآلارين  3813.4المسئولية   لاير/ درجة. 4867.7ريائب

، ومتوسط ال 104217 بل  متوسط كلفة جميا البرامج ن و درجة،  24.33لجميا البرامج  فعاليةريائب

ا لك  درجة، ويعود سبب  4360الكلفة لجميا البرامج  فعاليةومتوسط  / درجة، ويعّد هذ المبل  عاليبا جّدب ريائب

ارتفاع كلف البرامج لوجود أكثر من معلّمة مشاركة في برنامج الالشاط الواحد، ورواتب المعلمات تةنّر 

طول  بالالسبة للكلفة، كما اتفيت عياّلة الّدراسة من المعلمات، فعاليةشك  كبير في الكلفة. وسبب انخفاض الب

ا تشابه المواضيا ما مواضيا الميرر الدراسي. وقت تالفيذ البرنامج، وأيضب
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 الخالصة والتوصيات والمقترحات

أهم الالتايج التي تم التوّص  إليها بعد تطبيق أداة الّدراسة وت لي  البيانات واةجابة  يسم اليعرض هذا 

 عن أسئلتها، وهي 

 ما ميدار كلفة اشنشطة الطدبية الموجودة في الدلي  التالفيذ  داا  مدارن البالات ائبتدايية؟ -1

 اشنشطة الطدبية المالفذة داا  المدرسة؟ فعالية ميدارما  -2

 لألنشطة الطدبية داا  المدرسة؟ الفعالية -كلفة ال ميدارما  -3

 

 لقد توّصلت الّدراسة إلى النتائج اآلتية:

إلي ألف لاير  70 حواليمرتفعة، حيث تراوحت كلفة اشنشطة  في ائبتدايية الثدنون أّن كلفة اشنشطة -1

 ألف لاير. 150 أكثر من

 سعوديبّا.ريائب  104217أن متوسط كلفة اشنشطة بل  حوالي  -2

 درجة. 24.33اشنشطة الطدبية بل  ن و  فعاليةأن متوّسط  -3

ا نسبة إلي كلفتها، حيث بل  نشاط ح  المشكدت أعلي فعالية  -4 أن فعالية هذه البرامج تعّد مالخفضة جّدب

 ألف لاير سعود . 150نسبة إلي مبل  وقدره أكثر من  35.68

 ريائب لك  درجة. 4360بل  لألنشطة الطدبية  الفعالية -الكلفة أن متوسط  -5

 .فعاليةلاير للدرجة الواحدة لل 6000لاير إلي  3000أن كلفة البرامج تراوحت بين  -6

 

 توصيات الّدراسة:

 من ادل الالتايج التي تم التوص  إليها، توصي الباحثة باآلتي 

 يزانيتها.مللطالبات حسب  فعاليةأن تستغ  المدارن الوقت المخصص للالشاط الطدبي في برامج أكثر  -1

ا  -2 أن تسالد المديرة حصص الالشاط للمعلمات حسب رغباتهم وميولهم وكذلك تمّكالهم من البرنامج، وأيضب

 حسب تخصصاتهم العلمية، لت ييق اشهداف المرجوة من الالشاط.

سة ب ق  رأن تتغير برامج الالشاط بشك  شهر  ب يث تستفيد الطالبة من جميا البرامج المطبية داا  المد -3

 تكلفة وأعلي فعالية.
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أن تضا المدرسة قاعدة بيانات تخص جميا برامج الالشاط الطدبي المطبّية فيها وكلفتها، تكون موجودة  -4

في موقا المدرسة حتي يطلا عليها الجميا وااصة أص اأ اليرار داا  إدارة التعليم لمعرفة كلفة 

 هذه البرامج. فعاليةو

دحياتها بالكفاتات من اريجات الكليات التيالية في بعض حصص الالشاط أن تستعين المديرة حسب ص -5

في تعليم الطالبات بعض المهارات المهمة، مث   دورات التجمي  أو دورات الكروشيه وغيرها، وذلك 

 من أج  بيئة تعليميّة جاذبة.

 مدرسة.أن تيلّ  مديرة المدرسة الوقت المخصص للالشاط الطدبي حسب إمكاناتها وميزانية ال -6

 

 مقترحات الّدراسة:

 في ضوت نتايج الّدراسة، تيتر  الباحثة إجرات الّدراسات اآلتية 

   الكلفة علي اشنشطة الطدبية داا  المدارن. فعاليةإجرات المزيد من الّدراسات في ت لي 

 .إجرات نفس الّدراسة في مدارن أارو ومراح  تعليمية أارو 

  في مالاطق تعليمية أارو غير المديالة المالورة. الفعالية -دراسة الكلفة إجرات 

 

 المراجع 

 المراجع العربية:

 (  2017إبراهيم، باسم بكر .) دور اشنشطة الطدبية في تالمية قيم المواطالة لدو طدأ الجامعة  دراسة

. مسترجا من 3، د58مجلة الخدمة ائجتماعية. ععلي طدأ الجامعة بمديالة الرياض. 

http://search.mandumah.com/Record/892125 

 ( 2017أحمد، عبد هللا .) واقا ت ييق الالشاط الطدبي شهدافه في مرحلة التعليم العام بالسودان  دراسة

 )رسالة دكتوراه غير مالشورة(. جامعة أم درمان ائسدمية، أم درمان. مسترجا من وصفية ت ليلية

http://search.mandumah.com/Record/858465 

 ( 2016اشحمد ، فهد ربيا .)الكلفة شمالات مراكز مصادر التعلم في مدارن التعليم العام بالمديالة  فعالية

 جامعة طيبة.. )ب ث غير مالشور(المالورة 

 

 

http://search.mandumah.com/Record/858465
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 ( 2009الدبسي، أحمد.) قا اشنشطة التربوية وأنرها علي الت صي  الدراسي لتدميذ الصف الرابا وا

مجلة جامعة تشرين للب وث والدراسات العلمية   سلسلة اآلداأ اشساسي من وجهة نظر المعلمين. 

 .3، ع 31والعلوم ائنسانية. مج 

 ( 1993صاي ، عبد الرحمن .)قيان كفاتة وفعالية  التيييم ائقتصاد  للبرامج وأوجه اةفادة ماله في

 170-133(، 53) 8اليطاع التعليمي. دراسات تربوية، مصر، 

 (. 2019، م مود السعيد )عثمان . كلية التربية، جامعة اشنشطة الطدبيَّة ودورها في العمليَّة التربو َّ

 الياهرة.-اشلهر

 ( 2010عرفة) . دور مدير  المدارن اةعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب علي معييات تالفيذ

الجامعة اةسدمية)غزة(. مسترجا من ائنشطة المدرسية الدصفية )رسالة ماجستير(. 

http://0410u1w94.y.http.search.mandumah.com.taibah.proxy.deepknowledge.

io/Record/694958 

 مدو ممارسة معلمي المرحلة اشساسية للالشاط المدرسي في (. 2011و  م مد )اليطيش، حسين مش

 1،ع15سلسلة العلوم اةنسانية. مج -. مجلة جامعة اشقصيمدارن مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية

من  4/5/2019مسترجا بتاريخ 

http://0410u1w5w.y.http.search.mandumah.com.taibah.proxy.deepknowledge

.io/Record/507597 

 ( 2018بابيي، م مد علي مبارك.) (رسالة ماجستير)لمراكز تدريب اللغة اةنجليزية  فعاليةالكلفة/ال .

 جامعة طيبة.

 ( 2010بيومي، م مد فت ي.)   تيويم برامج تدريب مدير  المدارن الثانوية باستخدام أسلوأ ت لي

 المالوفية، شبين الكوم. مسترجا من)رسالة ماجستير (. جامعة  فعاليةالكلفة ال

http://search.mandumah.com/Record/546041 

 (  2002حجي، أحمد إسماعي .) (. الياهرة، مصر  دار 1. )طاقتصاديات التربية والتخطيط التربو

 الفكر العربي.

 ( 1980حسان، حسان م مد .)ة الثياف. الياهرة، مصر  دار ب وث الكلفة والمالفعة في التعليم الجامعي

 للطباعة والالشر.
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 ( 2000غاليمة، م مد متولي .)الياهرة، الدار تموي  التعليم والب ث العربي المعاصر أساليب جديدة .

 المصرية اللبالانية.

 ( 2017الزعرور، نعيمة .) تطبيق أسلوأ التكلفة علي أسان اشنشطةABC المةسسات العمومية   في

مجلة العلوم وال يوم اةنسانية. المديرية العملياتية بسكرة.  -دراسة حالة مةسسة اتصائت الجزاير 

من  مسترجا

http://0410u1w9a.y.http.search.mandumah.com.taibah.proxy.deepknowledge.

io/Record/836793 

 الكلفة في التعليم الثانو   ميارنة المدارن ال كومية بالمدارن  فعالية (.2012) الشريف، أكرم ياسين

)رسالة  اشهلية ومدارن البالين بمدارن البالات ومدارن داا  المديالة بخارجها في المديالة المالورة

 ماجستير غير مالشورة(. جامعة طيبة، المديالة المالورة. مسترجا من

http://search.mandumah.com/Record/687510 

 ( 2005الضويان، م مد عبدهللا .) فعالية الكلفة التعليمية في مدارن التعليم العام بمالطية الرياض

 . رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.التعليمية

 ( كلفة2010الالويصر، أسمات عبد العزيز .)- التعليم اةلكتروني ) رسالة ماجستير(. كلية التربية، فاعلية

 جامعة طيبة.

 ( 2004عابدين، م مد عبان .).الياهرة، مصر  الدار المصرية اللبالانية. علم اقتصاديات التعليم ال ديث 

 ( 2014عبيدات، ذوقان  وعبد ال ميد، كايد  وعدن، عبد الرحمن .) الب ث العلمي مفهومه وأسلوبه

 ، عمان  دار الفكر.16. طوأدواته

 ( 1998علي، م مد السيد .)الياهرة ، عامر للطباعة والالشر. مصطل ات في المالاهج وطرم التدريس ، 

 ( .2010الجابر ، نياف .) ،كلفة التعليم العام في المملكة العربية السعودية نموها، ومكوناتها، وم دداتها

 التربوية والالفسية )جستن(، الرياض.. الجمعية السعودية للعلوم وايارات الترشيد

 ( 2017العودة، أروو سليمان حمد.)  دور اشنشطة الطدبية في تالمية نيافة ال وار لدو طالبات المرحلة

)رسالة ماجستير غير مالشورة(. جامعة اليصيم، اليصيم. مسترجا الثانوية بمالطية اليصيم  دراسة ميدانية 

 http://search.mandumah.com/Record/860484 من

 

 

http://search.mandumah.com/Record/687510
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 ( 2017الل يدان، آسيا عبد هللا، البالعي، حصة حمود .)  دور اشنشطة الطدبية في تعزيز نيافة العم

)رسالة ماجستير غير مالشورة(. جامعة اليصيم،  التطوعي لدو طالبات جامعة اليصيم  دراسة ميدانية

 http://search.mandumah.com/Record/860488 اليصيم. مسترجا من

 ( 2019المكتبة الشاملة .) .من  2/5/2019مسترجا بتاريخ لسان العرأ

http://shamela.ws/index.php/book/1687 

  العوام  المدرسية المةدية إلي الرسوأ في المرحلة المتوسطة (. 1999) عبد العزيزالعريفي، سعود بن

 ( ،كلية التربية، جامعة الملك سعود.)رسالة ماجستير غير مالشورة

 بجامعة الملك  الطدبية اشنشطةبعض العوام  المةنرة علي المشاركة في (. 2001) العلي، سعد إبراهيم

للجمعية السعودية للعلوم التربوية والالفسية بجامعة الملك سعود  الالشاط  الليات السالو  التاسا. سعود

 .592-571الطالبي ودوره في العملية التربوية التعليمية، ص 

 ( 1982العبيد ، غانم سعيد .) اتجاهات وأساليب معاصرة في اقتصاديات التعليم  الكلفة والكفاتة بين

 الرياض، دار العلوم. الالظرية والتطبيق.

 ( 2018آل عبيدان .) قيان فاعلية مالظومة الالشاط الطدبي ودورها في تجويد اشنشطة الطدبية في

مجلة العلوم التربوية والالفسية. مسترجا من مدارن التعليم العام بم افظة اليطيف. 

http://0410u1w9a.y.http.search.mandumah.com.taibah.proxy.deepknowledge.

io/Record/940011 

 ( 2019المعجم الوسيط .)لك  رسم معالي مسترجا منttps://www.almaany.com/ar/dict 

 ( 2017لشهب، أسمات .)مجلة  .معلم المرحلة ائبتدايية وت ديات تعامله ما التدميذ ذو  صعوبات التعلم

.مسترجا 240-225(،30الجزاير، ) -ورقلة  -جامعة قاصد  مربا   -العلوم اةنسانية وائجتماعية 

 http://search.mandumah.com/Record/843618من 

 ( أهمية الالشاط الطدبي وفوايده. استرجا بتاريخ 2019م مود، سعد بن ليد .)من  5/4/2019

http://midad.com/article/ 

 ( 2012م مد، أحمد .)عمان  دار المسيرة للالشر والتوليا.1. طاقتصاديات المدرسة ، 

 الرياض، استرجا 2030العربية السعودية  ةرؤية المملك(. 2016)ة مجلس الشةون ائقتصادية والتالمي ،

 ./https://vision2030.gov.sa، من 2018نوفمبر  5بتاريخ 

 

http://search.mandumah.com/Record/860488
http://shamela.ws/index.php/book/1687
http://search.mandumah.com/Record/843618
http://midad.com/article/
https://vision2030.gov.sa/
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 ( 2018الهيئة العامة لمحصات .)من 2018نوفمبر  5. استرجا بتاريخ التيديرات السكانية ،

https://www.stats.gov.sa/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=https://

www.stats.gov.sa/sites/default/files/population_2018.xlsx&nid=21456 

 2018نوفمبر  5استرجا بتاريخ  الدلي  اةجرايي للميزانية التشغيلية للمدرسة.(. 2011) 1ولارة التعليم ،

 https://edu.moe.gov.sa/Methnb/DocumentCentreمن 

 من 2018نوفمبر  5استرجا بتاريخ  الدلي  التالفيذ  للالشاط الطدبي.(. 2019) 2ولارة التعليم ،

https://edu.moe.gov.sa/Namas/DocumentCentre 

 من 2018نوفمبر  5استرجا بتاريخ  الدلي  التالفيذ  لالشاط الطالبات.(. 2019) 3ولارة التعليم ،

https://edu.moe.gov.sa/Namas/DocumentCentre 

  سترجا ا الدلي  التالفيذ  لمشروعات نشاط الطالبات في اطة وكالتي التعليم.(. 2019)4ولارة التعليم

 https://edu.moe.gov.sa/Shaqraa/DocumentCentre، من 2018نوفمبر  5بتاريخ 

 من 2018نوفمبر  5استرجا بتاريخ  اةدارة العامة للالشاط الطدبي.(. 2018) 5ولارة التعليم ،

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/Stude

ntsActivities/girls/Pages/default.aspx 

  4/5/2019. استرجا بتاريخ إدارة نشاط الطالبات(. إدارة تعليم المديالة المالورة. 2019)6ولارة التعليم 

 http://www.madinaedu.gov.sa/index_dep.php?gss=51من 

 استرجا بتاريخ . 1438 – 1437ميزانية ولارة التعليم )العام( لعام (. 2019) 7ولارة التعليم

من 4/5/2019

https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/BudgetOfTheMinistryOfEducation.as

px 

 ه. 1440 - 1439الدلي  التالظيمي لساعة الالشاط في مدارن التعليم العام (. 2019) 8ولارة التعليم 

 https://edu.moe.gov.saمن  2/1/2019استرجا بتاريخ 

 ( إدارة تعليم مالطية الرياض. 2019ولارة التعليم .)مسترجا من إدارة نشاط الطالبات .

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssista

nt/nshat_girls/Pages/default.aspx 

 

https://edu.moe.gov.sa/Namas/DocumentCentre
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/StudentsActivities/girls/Pages/default.aspx
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/StudentsActivities/girls/Pages/default.aspx
http://www.madinaedu.gov.sa/index_dep.php?gss=51
https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/BudgetOfTheMinistryOfEducation.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/BudgetOfTheMinistryOfEducation.aspx
https://edu.moe.gov.sa/
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssistant/nshat_girls/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssistant/nshat_girls/Pages/default.aspx
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 ( 2018ولارة المالية .) 5استرجا بتاريخ  ه.1440-1439بيان الميزانية العامة للدولة للسالة المالية 

 https://www.mof.gov.sa/budget/Documentsf، من 2018نوفمبر 

 ( 2019وكالة التعليم .)من  4/5/2019. مسترجا بتاريخ اةدارة العامة للالشاط الطدبي

https://sst5.com/CustomersDet.aspx?cid=25 
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