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الملخص
هتدف هذه الدراسة الكمية إىل تشخيص واقع االحتياجات التدريبية ألخصائيي األنشطة
املدرسية مبدار دديييات وإاار البريية والتليي ياحماظاات التلييمية يسيطنة عمان.
وتكمن املشكية يف أن ييادج التدريب احلالية ألخصائيي األنشطة املدرسية غري كاظية
إلعداا وتأهيل األخصائيني ليقيام مبهاده  .ظفي الدراسة اليت قادت هبا اائي األنشطة
البريوية يوزار البريية والتليي  ،وجدت الكثري دن الصلويات اليت تواجه املليمني والطالب
واليت تتليق ياألنشطة البريوية ،دن أمهها قية توظي الربادج التدريبية املتخصصة ملشييف
األنشطة املدرسية .اتبلت الباحثة املنهج الوصفي الذي يلتمد عيى وصف الااهي كما
توجد يف الواقع والتلبري عنها يشكل كمي .تكون جمتمع الدراسة دن ( )990أخصائياً،
وييغت عينة الدراسة عيى ( )355أخصائيا وأخصائية ،تكونت االستبانة دن ( )5حماور
اشتميت عيى ( )50ظقي  .اليت النتائج أ ّن االحتياجات التدريبية جملاالت املهارات
الشخصية ليلمل والتناي والتقومي؛ جاءت ضمن ارجة االحتياج الكبري  ،واجملاالت
اخلاصة لكل دن التخطيط واملتايلة والتنفيذ ضمن ارجة االحتياج املتوسطة .واليت
النتائج أن هناك ( )44ظقي دن أصل ( )50ظقي متثل امللارف واملهارات اليت حيتاج أن
يتدرب عييها أخصائيي األنشطة املدرسية .أوصت الباحثة يضيور االهتمام يتدريب
أخصائيي األنشطة املدرسية ،وحيص أخصائيي األنشطة عيى تنمية أنفسه ذاتيا .وإشياك
أخصائيي األنشطة املدرسية يف حتديد احتياجاهت التدريبية.
الكلمات المفتاحية :احتياجات ،تدريب ،أخصائيو ،أنشطة ددرسية
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TRAINING PROGRAM FOR SCHOOL ACTIVITIES SPECIALISTS
IN LIGHT OF THEIR TRAINING NEEDS: A FIELD STUDY AT
EDUCATIONAL PROVINCES IN THE SULTANATE OF OMAN

ABSTRACT
This quantitative study aims at diagnosing the reality of the training
needs for the school activities specialists at the directorates of
education administration in the educational governorates. The
problem is that current training programs for school specialists are
insufficient to prepare and qualify specialists to carry out their tasks.
In the study carried out by the Department of Educational Activities at
the Ministry of Education, there are many difficulties faced by teachers
and students that relate to educational activities, the most important of
which is the lack of specialized training programs for supervisors of
school activities. The researcher followed the descriptive approach
which depends on describing the phenomenon as it exists in reality and
expressing it quantitatively. The study population consists of (990)
specialists, and the sample of the study (355) specialists and
specialists. The questionnaire consisted of (5) axes including (50)
paragraphs. The findings revealed that: the training needs for the
areas of personal skills of work, organization and evaluation came
within the degree of great need, and the special areas of planning,
follow-up and implementation within the intermediate requirement.
The results indicated that (44) out of (50) paragraphs represent the
knowledge and skills that need to be trained by school activities
specialists. The researcher recommended the need to pay attention to
the training of school activities specialists, and the specialists of
activities to develop themselves self. And involve school activities
specialists in identifying their training needs.
Keywords: needs, training, specialists, school activities

المقدمة
 تيكز هذه، األنشطة الصفية واألنشطة الالصفية:تنقس األنشطة البريوية إىل قسمني
الدراسة يف األنشطة الالصفية؛ اليت تدل عيى نوع دن النشاط احلي امليتبط ياملناهج
 ويهدف إىل تنمية املدركات احلسية واللقيية لدى الطالب وتوسيع،واملقيرات الدراسية
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خرباته الذاتية وقدراته اخلاصة ،وتدريبه عيى املالحاة واالستنتاج والتفسري والتحييل
والتلييل وتوثيق الصية يني الناي واللمل ،ظضال عن تلويده حتمل املسؤولية والتلاون والثقة
يف النفس والنقد املوضوعي (ييكات .)679 :2005 ،ويشري إىل األنشطة اليت تقوم عيى
أسا حيية االختبار ،حبيث تكون دتماشية دع ديول ورغبات وقدرات واستلدااات
الطالب ودستوى النمو البدين واحليكي والفليي والنفسي واالجتماعي (ظييه والزكي،
.)243 :2004
تويل وزار البريية والتليي يسيطنة عمان اهتمادا خاصا يتفليل األنشطة املدرسية ودتايلتها،
دن خالل تليني أخصائي أنشطة ددرسية يف كل ددرسة ،يناط يه القيام ياللديد دن املهام
اليت تتليق مبجالس الفصول ومجاعات األنشطة الطاليية .لذلك ظاليد ان ميتيك جمموعة
دن املهارات والقدرات واملؤهالت واخلربات ألااء األنشطة املدرسية .ظالتدريب دصدر ده
ينلكس إجياييا عيى تطويي أااء املؤسسة يف مجيع جوانبها املختيفة ،وهو السبب وراء كل
جناح ،وهو كذلك دسؤول عن كل ظشل (الطلاين .)12 :2002 ،وحبسب وزار البريية
والتليي يف سيطنة عمان ،2009 /2088( ،ا )1 :ظإن األنشطة البريوية هتدف إىل:
 )1ريط أهداف ودضادني األنشطة البريوية ياملناهج الدراسية واحليا اللميية.
 )2اكتشاف املهارات القيااية لدى الطيبة ودساعدهت عيى تنميتها.
 )3اكتشاف القدرات اخلاصة واملواهب لدى الطالب واللمل عيى صقيها.
 )4اع روح الوطنية يف نفو الطالب وغي االعتزاز يالوطن والوالء لقائده.
 )5يث روح التلاون دن أجل خددة اجلماعة واجملتمع.
 )6تدريب الطالب عيى استخدام طيق البحث الليمي والتخطيط ليمشيوعات.
 )7يث روح التناظس الشييف يني الطالب يف دسايقات األنشطة البريوية.
عيف الدراييي ( )2002 :240الربنادج التدرييب يأنه "خطة دينة تتضمن جمموعة دن
اخلطوات تتمثل يف حتديد االحتياجات التدريبية ليلاديني واالهداف اللادة واإلجيائية
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ودصاار التلي وأنشطته وأساليبه املتمثية يف التليي الذايت واللمل يف جمموعات تلاونية
والتقومي" .يف هذه الدراسة ظإن املقصوا يالربنادج التدرييب جمموعة دن امللارف واخلربات
واملهارات واالجتاهات اليت سوف تقدم ألخصائيي األنشطة املدرسية يقصد تنمية وتطويي
قدراهت اإل شياظية يطيائق دنهجية وعيمية هااظة مبا ميكنه دن حتقيق أهداف الوزار يف
جمال اإلشياف عيى األنشطة البريوية يكفاء وظاعيية .أدا االحتياجات التدريبية ظهي
"دليودات ودهارات واجتاهات وقدرات ظنية وسيوكية يياا إحداثها أو تغيريها أو تنفيذها
لدى املتدرب لتواكب تغيريات دلاصي أو نواحي تطوييية" (الطلاين.)30 :2002 ،
وييى البلض أ ّن التدريب يُل ّد الوسيية املثالية لتيبية االحتياجات املهنية واللميية ،دن
خالل تزويد اللاديني يامللارف واخلربات املتطور واكساهب األساليب احلديثة لتيبيتها،
واللمل عيى االستفاا دنها يف جمال التطبيق اللميي (سيي  .)224 :1990 ،وتلد
االحتياجات التدريبية دن أه عناصي عميية التدريب حيث أشار الشلييي ()7 :2009
إىل أن حتديد االحتياجات التدريبية يطييقة عيمية اقيقة يلترب دن سياسات جناح اللميية
التدريبية.
وقد عيف عبد احلميد ( )30 :2007النشاطات البريوية يأهنا "الربادج اليت هتت ياملتلي
وتلىن مبا يبذله دن جهد عقيي أو يدين يف ممارسة أنواع النشاط الذي يتناسب دع قدراته
وديوله واهتماداته ااخل املدرسة وخارجها ،حبيث يساعد عيى إثياء اخلربات وإكساب
دهارات دتلدا مبا خيدم دطالب النمو البدين والذهين لدى التالديذ ودتطيبات تقدم
اجملتمع وتطوره".
مشكلة الدراسة
رغ أمهية إاار النشاط املدرسي وأثيها البريوي الفلال يف سيوك املتلي  ،إال إن هناك
دلوقات وحتديات حتول اون حتقيق النشاط لألهداف البريوية املطيوية .وقد حدا
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الدياسطي )99-94 :2001( ،وشحاته )69-67 :2006( ،هذه املشكالت :ينقص
اإلعداا البريوي لبلض املدرسني والقائمني عيى إاار النشاطات يف املدار  ،وضلف ناام
احلواظز لإلشياف عيى النشاط ،وقية الدورات التدريبية ليملميني املشيظني عيى األنشطة
املدرسية.
وحبسب عثمان وقمي )64 :2009( ،ظإن دشكالت النشاط املدرسي تتمثل يف :ضلف
قناعة املشيف يأمهية النشاط ،ضلف التأهيل الكايف ليمشيف وعدم تواظي اخلربات الالزدة
لتنفيذ النشاط ،ضلف قدر يلض املشيظني عيى التخطيط لينشاط وايتكار الربادج
املناسبة .يف حني أكدت اللديد دن الدراسات أن ييادج التدريب احلالية ألخصائيي
األنشطة املدرسية غري كاظية إلعداا وتأهيل هؤالء األخصائيني ليقيام ياملهام املوكية إليه
(امللشين .)24 :2002 ،وأن هناك الكثري دن الصلويات اليت تواجه املليمني والطالب
تتليق ياألنشطة البريوية دنها قية الربادج التدريبية التخصصية ملشييف األنشطة املدرسية
(الليسيي واجلاييي.)69 :2004 ،
لذلك اوصت وزار البريية والتليي يف ندو األنشطة البريوية (2007م) يدعو دكتب
البريية اللييب إىل تبين دشاريع وييادج ذات صية ياألنشطة البريوية يف الدول األعضاء،
سواء يف جانب الدراسات التطوييية لألنشطة البريوية أو إمناء الكواار دهنيا وعيميا.
قادت الباحثة يإجياء اراسة استطالعية ودقايالت دع ( )30أخصائيا لألنشطة املدرسية
دن خمتيف املدار ياحماظاات التلييمية .اشتميت استمار املقايية عيى أسئية دفتوحة
تستهدف حتديد الصلويات اليت تواجه أخصائيي األنشطة املدرسية ،وددى ظاعيية الربادج
التدريبية املقددة هل  ،واالحتياجات التدريبية لألخصائيني .ودن خالل حتييل استجايات
أخصائيي األنشطة املدرسية تبني أن ( )%90دن أظياا اللينة ذكيوا قية الربادج التدريبية
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املقددة هل  .وقد أمجع املستجيبون يضيور رصد االحتياجات التدريبية ألخصائيي األنشطة
املدرسية ،ووضع يينادج تدرييب يف ضوء تيك االحتياجات التدريبية.
أهداف الدراسة
 -1دناقشة واقع االحتياجات التدريبية ألخصائيي األنشطة املدرسية يف سيطنة عمان وظق
تقدييات اللينة.
 -2يناء يينادج دقبرح يامللارف واملهارات املطيوية ألخصائيي األنشطة املدرسية يف سيطنة
عمان.
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أهنا :تساه يف تدريب وتطويي ورظع كفاء أخصائيي
األنشطة املدرسية يف سيطنة عمان .وأهنا تتفق دع توجهات وزار البريية والتليي يف التطويي
والتحديث ليناام البريوي ،وتلترب استجاية لتزايد االهتمام اللاملي ياألنشطة البريوية
وارتباطها الوثيق يتطويي التليي  ،واعو اللديد دن الدراسات والندوات واملؤمتيات البريوية
يضيور االهتمام ياألنشطة البريوية يكوهنا تساعد الطالب عيى زياا حتصييه الدراسي.
الدراسات السابقة
ركزت دلا الدراسات اللييية عيى دلوقات ودشكالت ممارسة األنشطة املدرسية،
وأكدت عيى ضيور وضع دؤشيات ختطيطية لزياا ظلالية األنشطة املدرسية كدراسة الليي
( )1998واراسة ياطايع ( )1999واراسة الفهد ( )2001واراسة ينجي ( )2002واراسة
حممد أدي اهلل ( )2006واراسة جاكي (.)2007
توجد اراسات أخيى تناولت دوضوع األنشطة املدرسية ولكن لفئات خمتيفة كطالب
اجلادلة دثل اراسة طناش ( )1992واراسة لطفي ( )1995واراسة الدعيج ( .)2002أو
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أاوار ددراء املدار يف تطويي األنشطة املدرسية دن وجهة ناي املليمني كدراسة ارااكة
( )2000واراسة امللشين (. )2002
وتليض الباحثة ليدراسات اليت ناقشت األنشطة البريوية ودستوى املشاركة ظيه واملشكالت
اليت تلبرضه ،دن الدراسات اللييية:
اراسة حممد أدي اهلل ( :)2006هدظت إىل التليف عيى أهداف األنشطة املدرسية احلي ،
والوقوف عيى دضموهنا ودتطيبات حتقيقها ،وذلك دن خالل حتييل واقع األنشطة
املدرسية احلي مبدار احليقة الثانية دن التليي األساسي جبادلة اإلسكندرية ورصد
امللوقات اليت تلبرضها .مشيت عينة الدراسة :اإلاار املدرسية املتمثية يف ددييي اإلاار
وددييي وناار ووكالء النشاط واملشيظني والطالب املشاركني ياألنشطة املدرسية احلي .
واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحيييي .توصيت الدراسة إىل نتائج أمهها:
 )1الطالب املشاركون يف األنشطة يتميزون يقدرهت عيى دواجهة ودناقشة اآلخيين
يطالقة كما يغيب عيى آراء الطالب اجلدية اليت ال ختيو دن روح امليح.
)2األنشطة االجتماعية أكثي األنشطة املدرسية حيوية ياملدار  ،وتلد أكثي األنشطة
املدرسية احلي تطبيقا.
)3عدم توظري اإلدكانات املااية املناسبة لتحقيق دتطيبات النشاط.
)4عدم وجوا اليل لألنشطة املدرسية احلي ميكن االسبرشاا يه عند التخطيط لينشاط
املدرسي.
أوصت الدراسة يضيور اراسة املشكالت املختيفة اليت تواجه األنشطة البريوية عن طييق
الزيارات امليدانية والتقاريي املقبرحة اليت تيا دن املختصني ووضع احليول املناسبة .اراسة
امللشين ( :)2002هدظت الدراسة دليظة آراء املليمني يف اور دديي املدرسة يف تطويي
األنشطة املدرسية مبحاظاة ظفار يف سيطنة عمان ،تكونت عينة الدراسة دن ()393
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دليما و دليمة .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحيييي ياإلضاظة إىل األاوات
واإلحصاءات املناسبة لتحيييها .النتائج اليت توصيت إليها الدراسة :كان اور دديي املدرسة
يف ممارسة وتطويي األنشطة كبريا .وكان اور اإلناث يف تطويي األنشطة املدرسية أكثي دن
الذكور .وجوا ظيق ذو االلة إحصائية يف ارجة ممارسة دديي املدرسة لألنشطة يلزى ملتغري
سنوات اخلرب  ،يف حني ال يوجد ظيق يلزى ملتغري املؤهل.
اراسة الفهد ( :)2001هدظت التليف عيى واقع النشاط ودلوقاته يف املدار االيتدائية و
املتوسطة يف دنطقه اليياض .استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وقد ييغت عينة الدراسة
( )201رائد نشاط ،دثيت اللينة  %25دن جمتمع البحث .توصيت الدراسة اىل النتائج
االتية :يرى  %35.1دن عينة الدراسة أن واقع النشاط دتوسط .يينما ييى  %34.2أنه
جيد ،و  % 28.9ييونه ضليف .امللوقات اليت حتول اون أااء النشاط كثري  ،دنها عدم
تأهيل رواا النشاط ،وعدم تفيغه ليلمل ،وقية االدكانيات املااية ،وعدم تشجيع االهايل
ألينائه .
اراسة الليي ( :)1998هدظت الدراسة إىل دليظة تأثري يلض اللوادل املتليقة يشخصية
الطالب واألنشطة عيى دستوى دشاركة الطيبة يف األنشطة الطاليية ،ليتوصل إىل دؤشيات
ختطيطية تدع إقبال الطيبة عيى املشاركة يف هذه األنشطة واالستفاا دنها .استخدم
الباحث استبانة مت تطبيقها عيى عينة دن الطالب ييغ حجمها ( )356طالبا ،والثانية دن
املشيظني ييغ حجمها ( )38دشيظا .ودن أه نتائج الدراسة:
 )1كيما كانت ييادج األنشطة حمققة ألهداف النشاط الطاليب وديبية الحتياجات الطيبة؛
أصبحت عادال دن اللوادل املؤثي يف زياا عدا املشاركني يف تيك األنشطة.
 )2جيب ان ميكن الطالب دن املمارسة احلي لينشاط حبيث يكون خمططا ودنفذا لينشاط
يف الوقت نفسه.

 | 143برنامج تدريبي ألخصائيي األنشطة المدرسية في ضوء احتياجاتهم التدريبية :دراسة ميدانية
بالمحافظات التعليمية في سلطنة عمان

 )3هناك أثي واضح ملدى تأثري االدكانات املااية والبشيية لربادج األنشطة الطاليية عيى
دستوى دشاركة الطيبة ظيها.
اراسة وانج وشفيي Wang & Shiveley (2007) :هدظت إىل حبث ددى تأثري
االشبراك يف األنشطة املدرسية عيى التحصيل األكااميي .وتكونت عينة الدراسة دن
( )1493طالبا دن السنة األوىل و( )19115طالبا دن السنوات املتقددة .واستخدام
الباحثان دنهج الدراسات امليدانية املكثفة دن خالل االستبيان .توصيت الدراسة إىل أن:
طالب السنة األوىل املشبركون يف األنشطة حصيوا عيى دستوى حتصييي عال ،وأهن
اائمو اإلصيار عيى شغل أوقاهت يصور إجيايية ،يلكس الطالب الغري دشبركني يف
األنشطة .الطالب املشبركون يف األنشطة الطاليية احتفاوا مبلدالت تياكمية عالية ملد 6
سنوات دن الدراسة .الطالب املتأخيون اراسيا الذين اشبركوا ياألنشطة الطاليية حصيوا
عيى نتائج أظضل يف خططه اللالجية دقارنة يذويه الذين مل يشبركوا ياألنشطة
الطاليية.
اراسة جاكي وورا Jackie R Woods (2007) :هدظت هذه الدراسة إىل حتديد اللالقة
يني اشبراك طالب السنة الثانية يف األنشطة الالدنهجية ،وارجة تأثريها عيى دستوى
اإلجناز األكااميي يالكيية .تكونت عينة الدراسة دن ( )200طالب ،استخدم الباحث
دنهج البحث الليمي الوصفي الذي يلتمد عيى الدراسة امليدانية البحتة .توصيت الدراسة
إىل :
 )1نسبة اشبراك اإلناث يف األنشطة الالدنهجية أعيى دن نسبة اشبراك الذكور .
 )2نسبة اشبراك الطالب يف األعمار دن  20عادا ظما ظوق أعيى دن ذويه اون سن
اللشيين عادا.
 )3ال توجد عالقة يف ارجة املشاركة يف األنشطة الالدنهجية دقارنة ياالختالظات
االجتماعية يني الطالب
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 )4توجد عالقة وثيقة يني دستوى املشاركة يف األنشطة الالدنهجية وتأثيها ياإلجناز
األكااميي ،وكذلك يوضع الطالب املهين يف املستقبل.
 )5توجد عالقة وثيقة يني دستوى املشاركة يف األنشطة الالدنهجية وتأثيها ياإلجناز
األكااميي وكذلك يوضع الطالب املهين يف املستقبل.
منهج الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة دن مجيع أخصائيي األنشطة املدرسية يف سيطنة عمان البالغ عداه
( )990أخصائيا وأخصائية ،دنه ( )378أخصائيا دن الذكور و( )612أخصائية دن
اإلناث .أدا عينة الدراسة :ظقد ييغت ( )495أخصائيا وأخصائية ،قادت الباحثة يتوزيع
( )500استبانة اسبرجع دنها ( )355وهي متثل دا نسبته ( .)%92.69ويذا تكون اللينة
كاظية ليتحييل اإلحصائي .واجلدول التايل يوضح توزيع أظياا عينة الدراسة حسب دتغري
اجلنس واملؤهل الليمي وسنوات اخلرب الليمية:
الجدول ( )1أفراد العينة حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
المتغير
النوع
املؤهل الليمي

سنوات اخلرب
الليمية

الفئة
ذكور
إناث
اييوم الكيية املتوسطة
ليمليمني
يكالوريو
داجستري ظأكثي
أقل دن  5سنوات
دن ()10-5سنوات

العدد

النسبة

140

%39.43

215

%60.56

102

%28.73

249

%70.14

4

%1.13

86

%24.23

143

%40.28

المئوية
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أكثي دن  10سنوات

126

%35.49

أداة الدراسة
يلد االطالع عيى األاب النايي املتليق مبوضوع األنشطة املدرسية ،وحتييل دهام
أخصائيي األنشطة ،مت إعداا استبانة أولية كأاا ليدراسة تكونت دن قسمني :القس
األول :اشتمل عيى ييانات شخصية للينة الدراسة املتصية مبتغريات النوع واملؤهل الليمي
وسنوات اخلرب  .القس الثاين :اشتمل عيى ( )50ظقي دوزعة عيى مخسة حماور هي:
)1احمور األول :االحتياجات التدريبية ألخصائيي األنشطة املدرسية يف جمال املهارات
الشخصية ليلمل وتكون دن ( )9ظقيات.
)2احمور الثاين :االحتياجات التدريبية يف جمال التخطيط ليلمل وتكون دن ( )13ظقيات.
)3احمور الثالث :االحتياجات التدريبية يف جمال التناي وتكون دن ( )9ظقيات.
)4حمور اليايع :االحتياجات التدريبية يف جمال التنفيذ واملتايلة وتكون دن ( )11ظقي .
 )5احمور اخلادس :االحتياجات التدريبية يف جمال التقومي وتكون دن ( )8ظقيات.
املتدرج اخلماسي الستجايات أظياا اللينة كاآليت :يدرجة كبري جداً ومتثل ( )5ارجات،
يدرجة كبري متثل ( )4ارجات ،يدرجة دتوسطة متثل ( )3ارجات ،يدرجة ضليفة ()2
ارجتان ،ويدرجة ضليفة جداً ( )1ارجة واحد .
صدق األاا  :مت التحقق دن الصدق الااهيي لالستبانة عن طييق عيضها عيى ()20
حمكما دن املختصني يف اإلاار البريوية واملناهج وطيق التدريس وعي النفس ،حيث مت
األخذ مبالحااهت املتليقة يأاا الدراسة وحمتواها وظقياهتا دن حيث الوضوح واقة الصياغة
اليغوية وددى ارتباط كل دنها ياجملال املدرجة ضمنه .ومت إضاظة الفقيات اليت اقبرحت
واألخذ يتلديالت ودالحاات احمكمني ظأصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية ،وعدا
ظقياهتا ( )50ظقي دوزعة عيى مخسة جماالت.
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ثبات األاا  :يلد التأكد دن صدق األاا وإجياء التلديالت ،مت حساب ثبات األاا عن
طييق دلادل االتساق الداخيي ألفا كيونباخ ) )Cronbach's Alphaلألاا ككل
مبحاورها اخلمسة كما يوضح اجلدول اآليت:
الجدول ( )2معامل االتساق الداخلي لمحاور االستبانة
المحور

عدد الفقرات

معامل االتساق

املهارات الشخصية ليلمل
التخطيط
التناي
التنفيذ واملتايلة
التقومي
دلادل اإلتساق الكيي

9

0.93

13

0.93

9

0.89

11

0.89

8

0.90

50

0.97

الداخلي

يتضح دن اجلدول السايق أن دلادل اإلتساق الداخيي حماور االستبانة اليئيسية؛ تياوحت
يني ( )0.93 -0.89وأن دلادل الثبات الكيي لفقيات االستبانة ككل ييغت قيمته ()0.97
وهي قيمة تدل عيى أن ظقيات األاا صاحلة جلمع البيانات اليت أعدت دن أجيها .ويلد
التأكد دن صدق أاا الدراسة وثباهتا وإخياجها يف صورهتا النهائية ،مت تسهيل دهمة
تطبيق أاا الدراسة وجيى توزيع ( )500استبانة عيى أخصائيي األنشطة املدرسية .يلدها
مت اسبرجع ( )355أي ينسبة ( )%92.69دن اجملموع الكيي للينة الدراسة.
تحليل البيانات
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يلد جتميع االستبيانات متت امللاجلة اإلحصائية ،وإاخال البيانات ياستخدام يينادج اليزدة
اإلحصائية ليليوم االجتماعية ( )SPSSحيث مت استخياج املتوسطات احلسايية
واالحنياظات املليارية لإلجاية عن أسئية البحث.

نتائج الدراسة
لإلجاية عيى السؤال األول الذي نصه :دا االحتياجات التدريبية ألخصائيي األنشطة
املدرسية يف سيطنة عمان يف ضوء دهاده ؟ مت استخياج املتوسطات احلسايية واالحنياظات
املليارية واألمهية النسبية "اليتبة " لتقدييات أظياا جمتمع الدراسة عيى كل جمال دن
جماالت االستبانة ،لتحديد االحتياجات التدريبية ألخصائيي األنشطة املدرسية ،وتوظري
دقارنات يني االستجايات .اعتمدت الباحثة يف تصنيفها لدرجة االحتياج عيى تصنيف
املستويات اخلمسة اآلتية؛ لضمان توزيع إجايات عينة الدراسة عيى املستويات اخلمسة:
جدول ( )3معيار تفسير نتائج المتوسطات الحسابية
المتوسط الحسابي
5٫00 - 4٫20
4٫19 -3٫40
3٫39- 2٫60
2٫59 – 1٫80
1٫79 – 1٫00

درجة االحتياج التدريبي
كبري جداً
كبري
دتوسطة
قييية
قييية جداً

يبني اجلدول ( )4اآليت؛ املتوسطات احلسايية واالحنياظات املليارية واألمهية النسبية يف
اجملاالت اخلمسة ليدراسة حسب تقدييات أظياا اللينة لالحتياجات التدريبية ألخصائيي
األنشطة املدرسية ،ديتبة وظق قيمة املتوسط احلسايب لكل جمال:

جدول ( )4المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبي
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ت

الرتبة

1

1

5

2

3

3

4

4

2

5

المجال

املهارات الشخصية
التقومي
التناي
املتايلة والتنفيذ
التخطيط
اجملموع الكيي

المتوسط
الحسابي

االنحراف درجة
المعياري

االحتياج

3٫54

0،87

3٫50

1٫08

3٫42

1٫07

3٫32

0،99

3٫20

1٫٫13

3٫38

0،91

كبري
كبري
كبري
دتوسط
دتوسط
دتوسط

يتضح دن اجلدول ( )4آنفاً ،أن املتوسطات احلسايية ليمجاالت اخلمسة املتليقة ياالحتياجات
التدريبية قد تياوحت يني ( )3٫54 – 3٫20ظقد جاءت االحتياجات التدريبية جملاالت املهارات
الشخصية ليلمل و التناي والتقومي؛ ضمن ارجة االحتياج الكبري  .أدا جماالت التخطيط
واملتايلة والتنفيذ ظجاءت يدرجة االحتياج دتوسط .حسب املليار امللتمد لتفسري النتائج .يينما
جاءت ارجة االحتياج التدرييب جلميع اجملاالت يدرجة دتوسط حبسب املتوسط الكيي جلميع
جماالت الدراسة حيث ييغت ( )3٫38وهو يدرجة احتياج دتوسط.
إجاية السؤال الثاين :الذي نصه "دا الربنادج التدرييب املقبرح ألخصائيي األنشطة املدرسية يف
سيطنة عمان يف ضوء نتائج الدراسة؟" مت اعتبار املتوسط احلسايب ( )3٫00كمليار ليحك عيى
امللارف واملهارات املطيوية ،حيث يلترب املتوسط ( )3املستوى الدال عيى وجوا احتياج تدرييب
ألخصائيي األنشطة .وأية ظقي حصيت عيى تقديي أقل دن ( )3ال تلرب عن احتياج ،وأ ّن
امللارف واملهارات املوجوا ال حتتاج إىل تدريب .واجلدول ( )5يبني امللارف واملهارات املطيوب
تطوييها ديتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب:
جدول ( )5المعارف والمهارات المطلوب تطويرها لدى أخصائيي األنشطة المدرسية
رقم

الر

رقم

االحتي ـ ـ ـ ــاج التدريبـ ـ ـ ـ ــي

المتوسط

االنحراف
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الفقرة

تبة

المجال

5

1

األول

8

2

اخلادس

6

3

الثاين

5

4

اخلادس

2

5

األول

4

6

الثالث

8

7

اليايع

6

8

الثالث

6

9

األول

10

10

الثاين

9

11

الثالث

الحسابي
تنمية دهارات ممارسة
أساليب اإليداع يف
اللمل.
أساليب تقومي أااء
دشييف األنشطة
املدرسية.
اسبراتيجيات التخطيط
الفلال.
وسائل تقومي النشاط
املدرسي.
دهار دواجهة ضغوط
اللمل.
تدريب املليمني عيى
إاار األنشطة.
طيق إخياج اجملالت
الليمية والثقاظية.
متويل النشاط املدرسي.
دنهجية حل
املشكالت.
شيوط يينادج النشاط
الناجح.
طيق رعاية اجملدين يف

المعياري

4٫03

1٫07

3٫89

2٫94

3٫72

2٫43

3٫71

1٫13

3٫66

1٫17

3٫66

1٫29

3٫66

1٫21

3٫65

1٫52

3٫61

1٫15

3٫57

1٫19

3٫56

1٫27
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األنشطة.
5

12

اليايع

6

13

اخلادس

4

14

األول

4

15

اليايع

3

16

اليايع

11

17

الثاين

4

18

اخلادس

3

19

اخلادس

1

20

األول

6

21

اليايع

7

22

األول

9

23

األول

طيق تنفيذ ورش اللمل.
دياحل تقومي النشاط
املدرسي.
كيفية تنفيذ لقاءات
اللمل.
طيق تنفيذ املشاغل.
طيق تنفيذ املشاريع
البريوية.
صفات رائد النشاط
الناجح.
التقومي الليمي ملكونات
خطة النشاط.
أسس و ضوايط تقي
جميس اإلاار الطاليية.
دهار إاار الوقت.
أساليب التفاعل دع
اجملتمع اخلارجي
ودؤسساته.
دهارات احلوار –
املناقشات –
االجتماعات.
دهار كتاية رسائل

3٫56

1٫23

3٫52

1٫10

3٫51

1٫20

3٫49

1٫10

3٫49

1٫20
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يتضح دن اجلدول ( )5أن هناك ( )44ظقي دن أصل ( )50ظقي متثل امللارف واملهارات
اليت حيتاج أن يتدرب عييها أخصائيو األنشطة املدرسية ،دوزعه عيى اجملاالت اخلمسة
ليدراسة وديتبة تنازليا ،وهي عيى النحو اآليت:
 )1جمال املهارات الشخصية ليلمل ( )9دلارف ودهارات.
 )2جمال التخطيط ( )9دلارف ودهارات حباجة ليتدرب عييها.
 )3جمال التناي ( )9دلارف ودهارات حباجة ليتدرب عييها.
 )4جمال املتايلة والتنفيذ( )9دلارف ودهارات حباجة ليتدرب عييها.
 )5جمال التقومي حيث تشري النتائج أن هناك ( )8دلارف ودهارات حباجة ليتدرب
عييها.
يف ضوء دا توصيت إليه نتائج الدراسة دن رصد لالحتياجات التدريبية املوضحة يف
اجلدول إضاظة إىل دا ورا يف األاب النايي والدراسات السايقة ظقد مت وضع الربنادج
املقبرح ألخصائيي األنشطة املدرسية يف سيطنة عمان .يؤدل دن خالل تطبيقه أن يلمل
عيى تيبية االحتياجات التدريبية الالزدة ألخصائيي األنشطة املدرسية يف خمتيف امللارف
واملهارات السالفة الذكي ،هذا ويتكون الربنادج املقبرح دن ( )44دوضوعا تدريبيا دوزعة
عيى اجملاالت اخلمسة اليت مشيتها الدراسة.
التوصيات :توصي الباحثة ياآليت:
 -1االهتمام يتدريب أخصائيي األنشطة املدرسية ملواكبة املستجدات البريوية.
 -2حيص أخصائيي األنشطة املدرسية عيى تنمية أنفسه ذاتيا دن خالل القياء
ودتايلة اجلديد يف احلقل البريوي ودا توصيت إليه الدراسات والبحوث الليمية يف
هذا اجملال.
 -3إشياك أخصائيي األنشطة املدرسية يف حتديد احتياجاهت التدريبية الفليية واختيار
نوعية الربادج الفاعية هل وظق هذه االحتياجات.
المراجع العربية
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