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رت تفعيل دو �شطة املدمتطلبا يتعز#ز البناء الفكر لدى طالب لسية ر
.ر -, ظل *عض التحديات املعاصرة يالتعليم الثانو � ز   ي

  ,بيومي الفضا?دمحم دمحم ع<, عمر فؤاد ال9اشف، ، 1رضا دمحم سيد دمحم

�ر زقسم أصو ال��بية، �لية ال��بية، جامعة �   ل
      Zredamohamedsayed12345@gmail.com@: للباحث الرئيسالبريد اإللكتروني1

  :ملخص

سية لتعز"ز البناء الفكر  ي�دف البحث إ3/ التعرف ع0/ متطلبات تفعيل دو �(شطة املد ر ر

�ــر يلــدى طــالب التعلــيم الثــانو � ، واســتخدم البحــث املــنF  GHــE ظــل Cعــض التحــديات املعاصــرةزي

اء اQRSـ�اء حـو أ�ميـة �ـل متطلـب مـن ، وتم Lعتماد عL /0التحليE0الوصفي  لسYبانة �أداة ألخـذ آ ر

سية EF \عز"ز البناء الفكر لدى الطالب، وتوصل البحث لنتائج  ياملتطلبات اRSاصة باأل(شطة املد ر

جـة أ�ميــة كب^ــ�ة،  أ�م[ـا، رأن اســتجابات أفـراد العينــة مــن اQRSـ�اء تجــاه قائمـة املتطلبــات جــاءت بد

ض مـع القـيم الديhيـة واfgتمعيـة FـE ال��تeـب �و � وجاء املتطلب اRSاص بخلو ل(ـشطة مـن التعـا ر

 lmن (ــــس ، بeنمــــا أقــــل املتطلبــــات تفعيــــل الــــشراكة اfgتمعيــــة مــــع مؤســــسات اfgتمــــع )2.9639(زبـــو

 lmن (ــــس ،  وأوصــــت )2.6747(زاg}0ــــE إلشــــراك الطــــالب FــــE �(ــــشطة والفعاليــــات الwــــl تنظم[ــــا، بــــو

اسة بجملة من التوصيات أ�م ة وضع خطة أ(شطة مت�املة ومتنوعة قبل بـدء العـام رالد ور[ا، ضر

ســــة تلــــك �(ــــشطة،  اســــية مــــع اختيــــار الوقــــت املناســــب ملما ات الد تبــــاط بــــاملقر ا�ــــ�l، ذات ا رالد ر ر رر

والعمــــل ع0ـــــ/ تـــــوف^� �افـــــة اRgصـــــصات املاليـــــة الwــــl يمكـــــن مـــــن خالل[ـــــا إقامـــــة املـــــسابقات الديhيـــــة 

ة التحديات الفكر"ة املعاصرةعقد ندوات ولقاو ،والعلمية والثقافية   .رءات لتوعية الطالب بخطو

، �(املتطلبات ال��بو"ة،  :املفتاحيةات ال9لم سية، التحديات املعاصرةيالبناء الفكر   .رشطة املد
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Requirements of Activating the Role of School Activities 
to Reinforce the Intellectual Construction of Al-Azhar 

Secondary Education Students in Light of Some 
Contemporary Challenges 

Reda Muhamed Sayed Muhamed1, Ali Omar Fouad Al-
Kashef, Muhamed  Bayoumi Al-Fadali  

Fundations of Education Department, Faculty of Education, Al-
Azhar University.  
1Corresponding author E-mail: redamohamedsayed12345@gmail.com     

ABSTRACT 

This research aimed to identify the requirements of activating the role 

of school activities to enhance the intellectual construction of students 

of Al- Azhar secondary education in light of some contemporary 

challenges. The research used the descriptive analytical method, 

and a questionnaire was used as a tool for identifying the 

opinions of experts about the importance of each of the 

requirements for school activities in reinforcing the intellectual 

construction of students. The results of the research revealed that 

the sample members of the experts towards the list of requirements 
were of great importance, and the requirement for the activities to be 

free from conflict with religious and societal values came in the first 

rank with a relative weight of (2.9639), while the least requirements 

were to activate the community partnership with the local community 

institutions to involve students in the activities and events they 
organize with a relative weight of (2.6747). The study recommended 

developing an integrated and diversified activities plan before the start 
of the school year, related to the academic courses and choosing the 

appropriate time to practice those activities.  

Keywords: Educational Requirements, Intellectual Construction, 

School Activities, Contemporary Challenges. 
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  :مقدمة

 مــن جملــة خاصــة، بــصفة و�ســالمية العر�يــة واfgتمعــات عامــة، بــصفة اfgتمعــات تواجــھ
 من -  خاصة الشباب– لألفراد السليم يالفكر البناء ع0/ بالسلب تنعكس الlw املعاصرة التحديات

 لتلــك التــصدي التعليميــة املؤســسات ع0ــ/ يفــرض �افــة اfSوانــب الديhيــة واملعرفيــة واRSلقيــة؛ ممــا
gاطراR ناسب بما الطالب إعداد خالل منYم مع يf� التحديات تلك  .  

 فاإل(ـــسان يتـــصرف ؛يالبنـــاء الفكـــر مــن أ�ـــم القـــضايا الفلـــسفية اfSــديرة باال�تمـــام�عتQــ� و
ًوتــصدر ســلوكياتھ بنــاء ع0ــ/ مـــا يمتلكــھ FــE عقلــھ مــن أف�ـــار واتجا�ــات، والعــالم واملفكــر إنمــا يطـــرح 

ى و�ف�ار بناء ع0/ ما  ًالر ات EF مختلف جوانب اS}ياةؤ   .ريملكھ EF عقلھ من تصو

ن اS}ـــصن القـــو"م، �ســـالمي املـــنGH عـــن املن�ثـــق الـــسليم يالفكـــر البنـــاء و�عـــد  �ـــل ضـــد املتــ̂ـ
 مع يتوافق مت�امل منGH وفق �فراد لعقو تصميم إعادة إ3/ ��دف بناء والتحديات، ف[و اRgاطر
ــــل، الفطــــــرة ـــن �عــــــا(ى ال والعقــ مــــــات مـــ مــــــات �ــــــس�ب وال ،بداخلــــــھ ز� ـــE زأ ــــسم واقعــــــھ، Fـــ  لبالــــــشمو يYــ

،  الثقافيــة لو�صــو الثوابــت ع0ــ/ اg}افظــة مــع �خــر"ن ع0ــ/ وLنفتــاح والتعقــل وL\ــساع نوالتــواز
  .)2016 حسان، هللا عبد حسان،( املسلم للمجتمع

ات الطــالب رو\عـد مرحلـة التعلـيم الثـانو مــن أ�ـم املراحـل التعليميـة املنــوط ��ـا تنميـة قـد  ؛ي
 بالعديد مـن التغ^ـ�ات الwـl �ا ف¢الفرد"مر وف¡l مرحلة الت�و"ن والYشكيل ل�ل جوانب ال Rصية، 

 واكتمـال النـ©G والت�ـو"ن العق0ـE، ، سـرعة النمـو اfSـس¨l:أ�م[ـاومـن ، �م ال l�¦R¥تؤثر ع0/ بنا
ات اRSاصـــة، واكتمـــال الوظـــائف العقليــة العليـــا روظ[ــو Cعـــض القـــد  ممـــا يؤكـــد ع0ـــ/ أ�ميـــة \عز"ـــز ؛ر

غبـــ�ªم FـــE ، يالبنـــاء الفكـــر لـــد��م الـــسيد، (Lســـتقاللية Cـــش�ل كب^ـــ� رخاصـــة FـــE ظـــل قلـــة خQـــ�ا¬�م و
ة مراعاة �ـذه الف�ـ�ة بمز"ـد مـن الرعايـة ؛ )15، ص 2016عصمت عبد هللا السيد،  ورمما يؤكد ضر

  .و�Lتمام من �افة النواE و�صفة خاصة الناحية الفكر"ة

�ر ع0/ يو"ؤكد التعليم الثانو � "د الطالب املسلم ب��بية زي و العديد من ��داف، أ�م[ا تز
حيـــة اتــــھ واســــتعداداتھ ، واجتماعيــــة، وعقليــــة، وجــــسمية، وخلقيــــة،ور ر وقوميــــة، والكــــشف عــــن قد
"ـد،وميولھ  بالقـدر  الطـالبو وتوج¢�[ا وتنمي�ªا بما فيھ صالحھ وصالح العـالم �سـالمي والعر®ـي، وتز

�س[ااملناسب من العلوم الشرعية والعر� �ر EF تد رية الlw يتخصص � "ـده بـالعلوم ،ز و إ3/ جانـب تز
س التعليم العام  و\عر"فھ باالتجا�ات وأنماط السلوك الlw ،رالثقافية الlw ي�±ود ��ا نظراؤه EF مدا

 RSدمـة �سـالم وتراثـھ، وتــدعيم تhـش³تھ مـن ناحيــة ؤهتكفـل لـھ تhـشئة إســالمية وعر�يـة صـاS}ة ¬�يــ
حيــةالكفايـة ال Rــصية والقـ ه املنتظــر FــE القيـادة والتوجيــھ FــE ،ووة الر "جيا لـدو ر وذلــك ل�ªي³تـھ تــد

ً
ر

اســة FــE مراحــل  اتــھ واســتعداداتھ ملواصــلة الد راfgــال^ن �ســالمي والعر®ــي، و¬�ي³تــھ إذا صــ´}ت قد ر
جھ �ر وخا � EF رالتعليم التالية .ر#ةالالئحة الداخلية ( ز   .)زللمعا.د الثانو#ة �

سية من أ�م عناصر العملية التعليمية الlw يمكن أن تقوم بدو كب^� و\عت�Q �(شطة امل رد ر
�ـــسھ مــــن  رFـــE \عز"ـــز البنــــاء الفكـــر الـــسليم لــــدى الطـــالب، حيـــث إ�µــــا امليـــدان التطبيقـــي ملــــا يـــتم تد ي
ات الطالب وموا�¶�م وتنمي�ªا بالش�ل  اسية؛ كما أ�µا فرصة الكYشاف قد ات الد رمحتو"ات باملقر ر ر

  .ع لYشمل �(شطة الديhية والثقافية والعلمية وLجتماعية والتقنية والر"اضيةاملناسب، و·E تYنو

"ب سية EF تد ر و\س[م �(شطة املد ات واكسا��م العملية اS}ياة مواقف ع0/ الطالب ر  رامل[ا
"ة ��l، الhشاط برامج خالل من وذلك البeئة، مع السليم التوافق ع0/ \ساعد�م الlw ورالضر  راملد
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ــ املتنـــــوع ـــوا�¶�م عـــــن والكـــــشف الطـــــالب حاجـــــات لــــــسد ـرامج،البـــ ا¬�م مــ ــــد ـــا روقـ �ا وتنمي�ªــ  رواســـــYثما
  ).29 -28 ص ،2006هللا، عطا دمحم العطا، أبو(و�بداع Lبت�ار مرتبـة إ3/ لوالوصو

غ[ا، فجر منذ �سالمية ال��بية و�تYبع ت الwـl �يـات Cعـض وجـود يالحظ وبز  للhـشاط رأشـا
ســلھ " \عــاE3 هللا ليقــو والتعلــيم، وجيــھالت أو ال�ــ�و"ح Cغــرض ســواء ُأ ْ

ِ ْر
َ

َمعنــا  َ ًغــدا َ َ
ْير\ــع  ََ ْو"لعــب ْ َ َْ َّوإنــا َ

ِ
ُلــھ َ َ

 
َنS}ـــافظو

ُ َ
ِ

لســــو أن يالحـــظ النبو"ــــة الــــسنة ، وFـــE)12 :يوســــف" (َ  مــــن الــــÂ}ابة �علـــم �ــــان ملسو هيلع هللا ىلص هللا ر
ات ففي اS}ياة، من مواقف خالل  بقـوه،وط التـيمم الÂ}ابة و\علم التيمم، آية نزلت وإحدى الغز

EـــFـــة وf� ـــان الـــوداع� lـــmابة ليقـــو ملسو هيلع هللا ىلص الن{Âلتأخـــذوا " للـــ lـــÃلســـو و�ـــان ،"مناســـككم ع  ملسو هيلع هللا ىلص هللا ر
سباقا

ً
قـائال و�ـ fع[م مـfÅده EF باS}راب يلعبوا أن لألحباش �سمح و�ان الÂ}ابة، ب^ن ل´Rيل 

ً
 ":

فـــده بÃـــl يـــا دونكـــم  ةالــــسيد قالـــت مـــرة، لأو فـــسبق[ا ًجر"ـــا عاÆـــشة الـــسيدة بنفــــسھ ســـابق وقـــد ،"رأ
لسو أسن فلما: " عاÆشة ن الÂ}ابة و�ان ،"فسبقتھ سابقlÃ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ر  و�انـت الـس[ام، برمـي ويYبار

،( ل[م عادة �ذه   ).153 -152 ص ،2007 الرحمن عبد يالنحالو

Ç©ــشطة أ�ميــة مــدى ســبق ممــا يتــ)� EــF ــش�ل الطــالب بنــاءC وانــب، �افــة مــن مت�امــلfSا 
 ال��و"حية �(شطة ب^ن تYنوع أ�µا كما الكرام، È}ابتھ و\عليم تر�ية EF ملسو هيلع هللا ىلص النlm ��ا استعان حيث
، �ـالرمي الر"اÉــ�l الhـشاط مثـل  التــيمم كيفيـة \علـيم[م مثــل والتعليميـة ال��بو"ـة و�(ــشطة يواfSـر

  .اGÊS مناسك وأداء

  :البحث مش9لة

ي�عد البناء الفكر السليم املن�ثق عن املنGH �سالمي القو"م، �و الضمانة الوحيدة إلعداد 
ة  �ــم املنوطـة ��ـم تجــاه أنفـس[م ومجتمعـا¬�م، وقــد ليا¬�م وأدوا رجيـل مـن الـشباب ع0ــ/ وËـE بمـسؤ ر و
ع0ــ/ مواج[ــة �ف�ــار والــش¶�ات الwــl \ــسÍ/ ل[ــدم منظومــة العقيــدة، والقــيم، و�خــالق الwــl \عكــس 
 ثقافــة اfgتمــع و�و"تــھ �صــيلة، وع0ــ/ الــرغم مــن ذلــك إال أن الواقــع �ــش[د العديــد مــن التحــديات

�ا السلبية ع0ـ/ البنـاء الفكـر لألفـراد بـصفة عامـة والـشباب بـصفة  ياملعاصرة الlw قد تنعكس بآثا ر
  .خاصة

تو"ؤكــد ع0ــ/ مــا ســبق مــا  اســات أ�م[ــارأشــا اســة :ر إليــھ Cعــض الد الز.راــي، حــسن دمحم (ر د
ت   )484، ص 2013حــسن، ة تــأم^ن البنــاء الفكـــر لألفــراد مــن اRgــاطر الwـــl روالwــl أشــا يإ3ـــ/ ضــر ور

سـة مــن أ�ـم املؤسـسات املــسئولة عـن ذلـك، وأوصــت  �ــاب واRSـوف، وأن املد رتـؤدي إ3ـ/ الرعـب و� ر
ة أن ي�و التعليم ب�افة مراحلھ عامال فاعال EF تحص^ن الطالب من �افة املفا�يم  اسة بضر الد

ً ً
ن ر ور

ىو�ف�ار الlw تقود إL /3نحراف الفكر الذي يؤدي إ3/ أضرار جسيمة ع0/ مستو اfgتمـع  و�مـة ي
اسة  بأكمل[ا، ت د ركما أشا ة �Lتمـام )264، ص 2016 ، يحcd مقبل صاab،الصبا`,(ر ور إ3ـ/ ضـر

ا ، ب�نــاء الفكــر واملــسا�مة FــE ســد الثغــرات الفكر"ــة واملنfHيــة، ومــا يhــتج ع�Ïــا مــن آفــات ســلوكية كمــ
اســــــة ـــــef، يوســــــف ، دمحمنــــــصر( رأوصــــــت د ة مــــــساعدة الطــــــالب ع0ـــــــ/ )413، ص 2016 مرgـ ور بــــــضر

ن اســتخد "ن ع0ــ/ التمي^ــ± بــ^ن مــا يــنفع[م ومــا يــضر�م و�ـ̂ـ رام التفك^ــ� بطر"قــة Èــ}يحة لي�ونــوا قــاد
ة املسا�مة EF \عز"ز �من الفكـر لطـالب املرحلـة  يالÂ}يح والسقيم من �قوال و�فعال، وضر ور
�ر"ــــة، ل´}فــــاظ ع0ــــ/ عقــــو الــــشباب مـــن الغــــز الفكــــر وتحــــصي�Ïم ثقافيــــا مــــن خــــالل  ًالثانو"ـــة � ي ول ز

  . رف الÂ}يحةاملعا
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اسة وقد توصلت  اشد، (رد  edفر"ضة �عد اًفكر" ًبناء املسلم بناء إ3/ أن )36، ص 2018ريح 
ة ،شــرعية ة و�التــاE3 وفكر"ــة، وعقليــة، وعباديـــة، إيمانيــة، وروضــر  لتـــوف^� ؛واجتماعيــة وطنيــة ورضـــر

 لفـــــسادوا يالفكــــر Lنحــــراف مخــــاطر مــــن الـــــشباب وتحــــص^ن واfgتمعــــات، لألفــــراد يالفكــــر �مــــن
�اب، والتطرف العقدي،   .والسلوكية الفكر"ة اRgاطر من ذلك غ^� إ3/ ،الطائفي والتعصب رو�

سية �(شطة و\عد رأ�م عناصر العملية التعليمية الlw يمكن ل[ا دو كب^� EF \عز"ز  من راملد
اسة  يالبناء الفكر للطالب، ت د رحيث أشا أن  إ3ـ/ )253، ص 2018ع<,، أسماء فتhـ, الـسيد، ( ر

س الثانو"ــة؛ حيـث \عمــل  سـية ل[ــا دو كب^ـ� FــE \عز"ـز �مــن الفكـر لـدى طــالب املـدا ر�(ـشطة املد ير ر
ع0/ ¬�ذيب النفس واRSلق وإطالق الطاقات وحسن Lستفادة م�Ïا، وحسن استغالل وقـت الفـراغ 

  .واسYثمار فيما يفيد

وانطالق
ً

�ر يالثانو بالتعليم يناط ملا اًونظر سبق، مما ا ي�  \عز"ـز مجـال EF م[مة أدوار من ز
سـية �(ـشطة ردو تفعيـل متطلبـات عـن للكـشف البحـث �ـذا يـأ\ي ،طالبـھ لـدى يالفكر البناء  راملد

�ر يالثانو التعليم طالب لدى يالفكر البناء لتعز"ز ي�   .املعاصرة التحديات Cعض ظل EF ز

  :البحث أسئلة

؟ ما .1   ي�طار الفلسفي للبناء الفكر
 يالثـــانو التعلـــيم لطـــالب يالفكـــر البنـــاء وا(ع�اســـا¬�ا ع0ـــ/ ملعاصـــرةا التحـــديات أ�ـــم مـــا .2

؟ �ر ي�   ز
سية �(شطة أ�م ما .3 ؟ للبناء الداعمة راملد �ر يالفكر لدى طالب التعليم الثانو � ي   زي
ـــم مــــا .4 ســــية �(ــــشطة ردو تفعيــــل متطلبــــات أ�ـ ـــر البنــــاء لتعز"ــــز راملد  طــــالب لــــدى يالفكـ

�ر يالثانو التعليم ي�   ا�QRSاء؟ نظر وج[ة من املعاصرة لتحدياتا Cعض ظل EF ز
ســية �(ــشطة ردو تفعيــل FــE \ــس[م أن يمكــن الwــl واملق��حــات التوصــيات أ�ــم مــا .5  راملد

�ـــر يالثـــانو التعلــــيم طـــالب لـــدى يالفكـــر البنـــاء لتعز"ـــز ي�  التحــــديات Cعـــض ظـــل FـــE ز
  املعاصرة؟

  :البحث أ.داف

اســة بــصفة أساســية �ــدفت ســية �(ــشطة ردو فعيــلت متطلبــات عــن الكــشف إ3ــ/ رالد  راملد
املعاصــرة، و"تفــرع عــن  التحــديات Cعــض ظــل FــE يالثــانو التعلــيم طــالب لــدى يالفكــر البنــاء لتعز"ــز

E3ىذلك أ�داف فرعية أخر �التا:  

 .يالتعرف ع0/ �طار الفلسفي للبناء الفكر .1
يثــانو يإبـراز أ�ـم التحـديات املعاصـرة وا(ع�اسـا¬�ا ع0ـ/ البنـاء الفكـر لطـالب التعلـيم ال .2

�ر ي�  .ز
روضـــع جملـــة مـــن التوصـــيات واملق��حـــات الwـــl يمكـــن أن \ـــس[م FـــE تفعيـــل دو �(ـــشطة  .3

�ـــر FـــE ظـــل Cعـــض  ســـية FـــE \عز"ـــز البنـــاء الفكـــر لـــدى طـــالب التعلـــيم الثـــانو � ياملد ي زي ر
  . التحديات املعاصرة
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  :البحث أ.مية

E0أ�مية البحث من خالل ��مية النظر"ة والتطبيقية كما ي Ç©تت:  

  :النظر#ة.مية �

يقد ي�Ô �ذا البحث املكتبة ال��بو"ة فيما يتعلـق بمجـال البنـاء الفكـر ر، ودو املؤسـسات ال��بيـة FـE ي
 . تنميتھ و\عز"زه من خالل عناصر العملية التعليمية

  :التطبيقية�.مية 

مــــــة  ســـــية الال ــــات ال��بو"ـــــة املتعلقـــــة باأل(ـــــشطة املد ســ ــــ/ أ�ـــــم �جـــــراءات واملما زالتعـــــرف ع0ـ ر ر
�ر يلتدعيم البناء الفكر لدى طالب التعليم الثانو � ي  ممـا �عـود بـالنفع والفائـدة ع0ـ/ الطـالب، زي

ل^ن عن التعليم Cش�ل عام والتعليم وكذلك مساعدة �ر Cش�ل خاص، التخاذ يالثانو و املسؤ ي� ز
سات تر�و"ة بما يؤدي لت�و"ن جيل من الشباب قادر ع0/ تحقيق  �µضة رما يhبEÕ من إجراءات ومما

  .اfgتمع وتقدمھ

  :مlmرات البحث

�ـم FـE مجـال التنميـة املـستدامة،  .1 رأ�مية دو الشباب وخاصة EF املرحلـة القادمـة، ودو ر
�ع التنمو"ــــة FــــE 2030وتحقيــــق مــــا تخطــــط لــــھ الــــبالد �اســــ��اتيجية  ر، وغ^��ــــا مــــن املــــشا

"ا ف¢�ا ًمختلف اfgاالت، والlw �عد دو الشباب محو ر ة وحاضر�ا عماد �م؛ حيث إ�µم ر
  .ً، و�التاE3 �ان من ��مية بم�ان إعداد�م فكر"ا Cش�ل سليمومستقبل[ا

ــــل  .2 ــــش�ل عـــــام FـــــE ظـ ̂ـــــ�ة الwـــــl طـــــرأت ع0ـــــ/ RØـــــصيات Cعـــــض الـــــشباب Cـ التغ^ـــــ�ات اRSط
ـــا  ـــــاEË؛ ممــــ ـــــواء ع0ـــــــ/ اfSانـــــــب الـــــــسلو�ي، أو اRSلقـــــــي، أو Lجتمــ ـــــرة، ســ التغ^ـــــــ�ات املعاصــ

ة الوقـــوف عنـــد �ـــذا �مـــر بالبحـــث و ى واS}لـــو ور�ـــستدEË ضـــر اســـة؛ إليجـــاد الـــر لالد ؤ ر
  .املناسبة

ســـية كعنـــصر فاعـــل FـــE العمليـــة التعليميـــة، و\غي^ـــ�  .3 رالكـــشف عـــن أ�ميـــة �(ـــشطة املد
 .يالنظرة ل[ا ع0/ أ�µا مضيعة للوقت أو أمر ثانو EF حياة الطالب التعليمية

noو�داة البحث من:  

 اسـتخدمت كمـا البحـث، ملوضـوع ملناسـ�تھ ًنظـرا التحليE0 الوصفي املنGH الباحث استخدم 
اسة  البناء بمجال املرتبطة التخصصات EF ا�QRSاء من مجموعة إ3/ توج¢�[ا تم �أداة LسYبانة رالد
، ا¥�ــم ألخــذ يالفكــر مــة ال��بو"ــة املتطلبــات أ�ــم لحــو رآ ســية �(ــشطة ردو لتفعيــل زالال  لتعز"ــز راملد

�ر يالثانو التعليم طالب لدى يالفكر البناء ي�   .املعاصرة التحديات Cعض ظل EF ز

  : البحث عينة

 قر"بـة والتخصـصات �(سا(ي الفكر مجال EF املتخصص^ن ا�QRSاء من البحث عينة ت�ونت
  .يالفكر البناء بمجال الصلة
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   :البحث حدود

  :موضوعية حدود

اســة اقتــصرت   اS}يــاة قبــل ًفكر"ــا الطــالب وإلعــداد ًع0ــ/ املرحلــة الثانو"ــة نظــرا أل�مي�ªــا رالد
ة الفكر"ـــة اS}ـــصانة لـــد��م نت�ـــو حwـــÙ اfSامعيـــة،  الفكر"ـــة التحـــديات ملواج[ـــة التمي^ـــ± ع0ـــ/ روالقـــد
، التعليم طالب ع0/ ال��ك^± تم كما املعاصرة، �ر ي� �ر رلدو ًنظرا ز  زمان �ل EF بھ املنوط الرائد ز�

ج[ــا مــصر ر�ــوع FــE طالبــھ و"نYــشر والعلمــاء، العلــم قبلــة ًدومــا ف[ــو وم�ــان،  الــدين علــوم شرلhــ روخا
 بما وإعداد�ا الفئة ��ذه �Lتمام بم�ان ��مية من �ان لذلك دي�Ïم، رأمو الناس و\عليم والدنيا،
  .املعاصرة التحديات و�fم يYناسب

  : *شر#ة حدود

ـــ�اء ع0ـــــ/ العينـــــة FـــــE البحـــــث اقتـــــصر  ــــاالت FـــــE املتخصـــــص^ن اQRSــ  بالبنـــــاء الـــــصلة قر"بـــــة اfgـ
، ايـــ�ªم ال��بو"ـــة، QRSـــ�¬�م ًنظـــرا وذلـــك ال��بو"ـــة، العلـــوم جـــالم FـــE املتخصـــص^ن وشـــملت يالفكـــر  رود

، للبنـــاء الفلـــسفية باملنطلقـــات  عناصـــر �افـــة حيـــث مـــن خـــاص، Cـــش�ل ال��بو"ـــة ومتطلباتـــھ يالفكـــر
ســــية، �(ــــشطة م�Ïــــا و�ــــاألخص التعليميــــة البeئــــة  العلــــوم مجــــال FــــE املتخصــــص^ن شــــملت كمــــا راملد

 املعرفيــــة �Cعــــاد مثــــل الــــشرEË راملنظــــو مــــن يالفكـــر البنــــاء دبأCعــــا QRSــــ�¬�م ًنظــــرا وذلــــك الـــشرعية،
، يالثـانو التعلـيم مجــال FـE املتخصـص^ن إ3ـ/ باإلضــافة وغ^��ـا، واRSلقيـة والعقديـة �ـر ي�  و�ــصفة ز

�ر"ــة املعا�ــد بقطــاع العــامل^ن خاصــة "ن املــوج[^ن مــن ز� ن، رواملسYــشا اي�ªم ًنظــرا وذلــك الفنيـ̂ـ  رلــد
�ر التعليم بواقع والفنية العلمية وخ�Q¬�م ي�   .خاص Cش�ل يوالثانو عام، Cش�ل ز

  حدود م9انية

سـية لتعز"ـز البنـاء الفكـر لـدى  اسـة ع0ـ/ متطلبـات تفعيـل دو �(ـشطة املد ياقتصرت الد ر رر
"ة مصر العر�ية �ر بجم[و رطالب التعليم الثانو � ي   .زي

مانية    زحدود 

اسة EF الف��ة الزمنية من    .26/8/2021/  إ5/3/20213رتم إجراء الد

  :مصطpqات البحث

  Educational requirementsمفtوم املتطلبات الlrبو#ة  �

\عــرف
ُ

مــة لتعــديل الــسلوك أو لل��بيــة"  بأ�µــا ط قبليــة ال زشــر  ســواء �انــت مقــصودة أو غ^ــ� ،و
شيد، ("مقصودة   ).246، ص 2013رعساف، محمود عبد ا��يد 

 لباحــــث جملــــة �جــــراءات و�ســــاليب يقــــصد ��ـــا ا: للمتطلبــــات الlrبو#ــــةالتعر#ـــف �جرا�ــــي
سات ال��بو"ة  ؛ بمـا �ـس[م  Eالwـl يhبÕـE توافر�ـا Fـرواملما �ـر سـية بـالتعليم الثـانو � ي�(ـشطة املد زي ر

يEF \عز"ز البناء الفكر السليم لدى الطالب للتغلب عL /0(ع�اسات السلبية للتحديات املعاصرة؛ 
  .وذلك EF ضوء املنGH �سالمي القو"م
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سية  �شطة مفtوم �   school activitiesراملد

 والر"اضية Lجتماعية �(شطة ألوان جميع " بأ�µا )107 ص ،1979( ال��بية قاموس عرف[ا
س الwــــl والعلميــــة والفنيــــة ات الكYــــساب أو لل�ــــ�و"ح ومنظمــــة حــــرة بطر"قــــة رتمــــا  نطــــاق خــــارج رم[ــــا

اسة   ".��اديمية رالد

 EF بد(ي أو عقE0 ج[د من يبذلھ بما و\عlÃ باملتعلم، ¬�تم lwال ال�Qامج " بأ�µا ي�ثر عرف[ا كما
سة اتھ مع تYناسب الlw الhشاط أنواع رمما سة داخل وا�تماماتھ وميولھ رقد ج[ا، راملد  بحيـث روخا
ات واكYساب ا�QRSة إثراء ع0/ ذلك �ساعد  RØـصية تنميـة إ3ـ/ تـؤدي مرغو�ة واتجا�ات معينة رم[ا
قيــھ اfgتمـع تقــدم ومتطلبـات النمـو مطالــب يخـدم ابمــ جوان¶�ـا، جميــع مـن املـتعلم ،"(رو  أبــو ي�ثـر

  ).27 ص ،2014هللا، عبد

سية �   راملفtوم �جرا�ي لألشطة املد

يمكــــن أن  والر"اضــــية الwــــl ، وLجتماعيــــة، والثقافيــــة، والعلميــــة،مجمــــوع �(ــــشطة الديhيــــة
�رطالب التعالسليم لدى ي EF تدعيم البناء الفكر  Cش�ل إيجا®ي\س[م يليم الثانو �   .زي

  Intellectual  construction يالفكر البناء مفtوم �

ـــھ ،)271 ص ،2016 يحdـــــc، الـــــصبا`,، (�عرفـــــھ  تـــــصرفات عل¢�ـــــا ترتكـــــز الwـــــl القاعـــــدة " بأنــ
 نو"�ــو إال يقولـھ لقــو أو الفـرد بــھ يقـوم فعــل مـن فمــا نفـسھ، وخطــرات وأقوالـھ و\عامالتــھ �(ـسان

 عقيــــدة أو ��ــــا يــــدين فكر"ــــة توج[ــــات يــــضم قــــد البنــــاء و�ــــذا Rــــصeتھ،ل  يالفكــــر البنــــاء مــــن ًناCعــــا
ى أو عقلھ \عود�ا تفك^� طرائق أو \علمھ، ًعلما أو �عتنق[ا  و�التـاE3 اS}يـاة، منـاE لـشÙw محددة ؤر

سـلو�ا يhـتج بمـا ف¢�ــا، والتفقـھ املعرفـة وتـراكم تحـصيل عمليـة ف[ـو
ً

 أو الــسلlm للتفاعـل تؤ�لـھ وخQـ�ة 
  ". ولھح من مع �يجا®ي

،( و�عرفـــــــھ  ـــــسن، فتhـــــــ, يمل9ـــــــاو ـــھ )147 ص ،2017 حــ ــــــة القناعـــــــات مجمـــــــوع : "بأنــــ  العقليـ
 روالتطو باS}ركة يتصف بناء و�و ونظر"ات، ومبادئ ومفا�يم حقائق من تتضمنھ وما واملعتقدات

  ".والنمو والتغ^�

  :ياملفtوم �جرا�ي للبناء الفكر �

ف واملعتقدات وال  الwـl \ـش�ل �طـار العـام ،قناعـات العقليـةرمجموع �سس واملبادئ واملعا
، وذلـــك FـــE ضـــوء املـــنGH �ســـالمي الـــسليم للفكـــر  �ـــر يلـــدى طـــالب التعلـــيم الثـــانو � ، بمـــا القـــو"مزي

سا¬�م EF الواقع،ؤثر EF "ينعكس ع0/ �ل جوانب RØصيا¬�م، و  وكيفية \عامل[م مع ما �ستجد رمما
  . معاصرةتحدياتمن \غ^�ات وقضايا و

ســــــات �جـــــراءات جملـــــة ، بأ��ــــــا ًإجرائيـــــا �ـــــشطة ردو تفعيــــــل بـــــاتبمتطل و#قـــــصد  رواملما
ســية باأل(ــشطة املتعلقــة ال��بو"ــة مــة راملد ف �ســس لتــدعيم زالال  والبÃــÙ العقليــة والقناعــات رواملعــا

ـــانو التعلـــــيم طـــــالب لـــــدى الـــــسليم للفكـــــر العـــــام �طـــــار \ـــــش�ل الwـــــl الفكر"ـــــة ، يالثــ �ـــــر ي�  وذلـــــك ز
ة الثقافيـــــة العوملـــــة مثـــــل املعاصـــــرة التحـــــديات �fـــــم مـــــع ســـــبيYنا بمـــــا إلعـــــداد�م  املعرفيـــــة روالثـــــو

مة وتحدي والتكنولوجية،   .يالفكر والتطرف القي¨l، الhسق اختالل وتحدي العر�ية، اللغة زأ



تعزيز البناء الفكري لدى طالب التعليم لسية ت تفعيل دور األنشطة المدرمتطلبا
 الثانوي األزهري في ظل بعض التحديات المعاصرة

  رضا دمحم سيد دمحم،/ أ
  علي عمر فؤاد الكاشف/ د.أ

 يبيومي الفضالدمحم دمحم  /د
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اسات   :السابقة رالد

، لــم يــتم  ســية والبنــاء الفكــر اســات الــسابقة FــE مجــال �(ــشطة املد يCعــد �طــالع ع0ــ/ الد ر ر
ـــر لــــــبعض رالعثــــــو ع ـــــوف يــــــتم التطـــ ـــــذا سـ تبــــــاط بماشــــــر بموضــــــوع البحــــــث، ولـ اســــــات ذات ا ــــ/ د ق0ــ ر ر

E0ال كما يfgاسات قر"بة الصلة با   :رالد

اسة .1   ):2004 (البنا رد

اســــة �ــــدفت  ومبــــادئ أســــس ضــــوء FــــE اS}ــــرة ال��بو"ــــة �(ــــشطة واقــــع ع0ــــ/ التعــــرف إ3ــــ/ رالد
ســـ�ªا �ر"ـــة باملعا�ـــد رمما  لتفعيـــل مق�ـــ�ح رتـــصو وتقـــديم يـــة،والدق[ل دميـــاط بمحـــافظlw الثانو"ـــة ز�
ســـــــة ـــــ/ القـــــــائم^ن لـــــــدى اS}ـــــــرة ال��بو"ـــــــة �(ـــــــشطة رمما ــــة ع0ــ ـــــد التعليميـــــــة العمليـــ �ر"ـــــــة، باملعا�ــ  ز�

اســــــة واســـــتخدمت ــــفي املــــــنGH رالد ــــة �(ــــــشطة واقــــــع لوصــــــف الوصــ ــــادئ وأســــــس اS}ــــــرة ال��بو"ــ  ومبــ
س�ªا �ر"ة باملعا�د رمما سـة لتفعيـل املق��حة لاS}لو Cعض لوضع النتائج وتحليل الثانو"ة، ز�  رمما
  . التعليمية العملية ع0/ القائم^ن لدى اS}رة ال��بو"ة �(شطة

اسة توصلت وقد  وضعف اS}رة لأل(شطة تر�و"ة أ�داف وجود قلة أ�م[ا، نتائج لنتائج رالد
�ر"ة باملعا�د متاCع�ªا سـة املـشرف إعـداد وضعف الثانو"ة، ز�  وقلـة اS}ـرة، ال��بو"ـة �(ـشطة رملما

 الختيــار الفرصــة وإعطــا¥�م وأنواع[ــا اS}ــرة ال��بو"ــة �(ــشطة بأ�ميــة الطــالب لتوعيــة بــرامج جــودو
 املتم^±ة، �عمال يذو واملشرف^ن للطالب املقدمة واملعنو"ة املادية اS}وافز وقلة املناسب، الhشاط
سـة الفÃـl التوجيـھ ا�تمـام وضـعف ن، قبـل مـن اS}ــر الhـشاط ربمما ســة يوضـع ال حيـث املعلم̂ـ  رمما
، التقر"ــر وضــع عنــد Lعتبــار FــE الhــشاط  يال��بــو للhــشاط حــصة وجــود عــدم إ3ــ/ باإلضــافة يالــسنو

�ــا اS}ــرة ال��بو"ــة �(ــشطة بأ�ميــة ر�مــو أوليــاء وËــE وقلــة اS}ــر،  للطــالب، الــشامل البنــاء FــE رودو
ـــتم حيـــــث ـــية بـــــاملواد ر�مـــــو أوليـــــاء ��ــ اســ ســـــة و�عتQـــــ�ون الديhيـــــة وخاصـــــة رالد  اS}ـــــرة شطة�(ـــــ رمما

  .للوقت مضيعة

2.  cfgاسة مو  ):2010( رد

اسة التعرف ع0/ مدى إس[ام الhشاط الطال®ي EF تحقيق �من الفكـر لطـالب  ي�دفت الد ر
ن، واعتمـدت ع0ـ/ املـنGH الوصـفي  ، )املـسEÞ(املرحلة الثانو"ة بمحافظة جدة مـن وج[ـة نظـر املعلم̂ـ

 l¨اسة ع0/ معل س الثانو"ة الصباحية للبن^ن بمحافظة رواملنGH التحليE0، واشتملت عينة الد راملدا
اسة من خمسمائة معلم، وتم Lعتماد عL /0سYبانة �اداة للبحث   .رجدة، وقد ت�ونت عينة الد

جة إس[ام الhشاط الثقاEF EF تحقيق �من الفكر  اسة إ3/ نتائج أ�م[ا، أن د يوتوصلت الد ر ر
جــة عاليــة جــدا، وكـــذلك لطــالب املرحلــة الثانو"ــة بمحافظــة جـــدة مــن وح[ــة نظــر  ن �ـــان بد ًاملعلمـ̂ـ ر

جة املعوقات الlw قد تحد من إس[ام الhشاط  رالhشاط LجتماEË، والر"اl�É، كما توصلت إ3/ أن د
يالطال®ـي FــE تحقيــق �مــن الفكـر لطــالب املرحلــة الثانو"ــة بمحافظــة جـدة مــن وج[ــة نظــر املعلمــ^ن 

ـــيات أ�م[ــــــا، اســــــة بتوصـــ ــــة، وأوصــــــت الد ـــة عاليــ جـــ ــــت بد ر�انــ ة التوســــــع FــــــE إقامــــــة �(ــــــشطة ر ــر ور ضــــ
واملناسـبات الثقافيــة وLجتماعيــة والر"اضـية FــE املرحلــة الثانو"ـة بحيــث يــتم تـضم^ن �ــذه �(ــشطة 

  .يبرامج \عمل ع0/ تحقيق �من الفكر

اسة .3   ):2013 (دمحم رد

اســــة �ــــدفت  FــــE اfSامعــــة طــــالب مــــشاركة ندو لتحــــو الwــــl املعوقــــات ع0ــــ/ التعــــرف إ3ــــ/ رالد
ضــع الثقافيــة، �(ــشطة ســة ردو لتفعيــل مق�ــ�ح رتــصو وو  �مــن تحقيــق FــE الثقافيــة �(ــشطة رمما
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اســة واســـتخدمت الطــالب، لـــدى يالفكــر اســـة وتوصــلت التحلي0ـــE، الوصــفي املـــنGH رالد  لنتـــائج رالد
 البحــــث (ــــشاط وأن اfSامعــــة، FــــE الثقافيــــة �(ـــشطة FــــE الطــــالب مــــشاركة (ــــسبة انخفــــاض أ�م[ـــا،

 محاضــــرات رحــــضو يل¢�ــــا الثقافيــــة، �(ــــشطة مــــن �و3ـــ/ املرتبــــة FــــE جــــاء ال�ليــــة مكتبــــة FــــE وLطـــالع
 إ3ــ/ توصــلت كمــا اS}ــائط، مجــالت إصــدار FــE املــشاركة الراCعــة املرتبــة FــE ثــم النــدوات، ثــم ثقافيــة،

ســـة ندو لتحـــو الwـــl املعوقـــات مـــن العديـــد وجـــود  يتـــصل Cعـــض[ا الثقافيـــة لأل(ـــشطة الطـــالب رمما
 بـــالطالب متـــصل �خـــر و®عـــض[ا الثقافيـــة، لأل(ـــشطة يو�دار الفÃـــl شـــرافو� التنظي¨ـــl باfSانـــب

اســ�ªم ســة أن إ3ــ/ توصــلت كمــا ال�ليــة، FــE رود  يالفكــر املــن تحقــق الثقافيــة لأل(ــشطة الطــالب رمما
  .للطالب

اسة .4   ):2018 (يال�pار رد

اســـة �ـــدفت  ببكتـــ املتـــضمنة الـــصفية �ســـالمية ال��بيـــة أ(ـــشطة ردو ع0ـــ/ التعـــرف إ3ـــ/ رالد
ات ات تنميــة FـE) والhــشاط الطالـب كتــاب (�سـالمية ال��بيــة رمقـر  طــالب لــدى التـأمE0 التفك^ــ� رم[ـا
ــــر وج[ـــــة مـــــن املتوســـــطة املرحلـــــة ن، نظـ ـــع املعلمــــ̂ـ ضــ  ال��بيـــــة أ(ـــــشطة ردو لتفعيـــــل مق�ـــــ�ح رتـــــصو وو

ات بكتــب املــضمنة الــصفية �ســالمية  تنميــة FــE) والhــشاط الطالــب كتــاب (�ســالمية ال��بيــة رمقــر
ات   .املتوسطة املرحلة طالب لدى التأمE0 التفك^� رم[ا

اسة واعتمدت  واملعلومات البيانات fSمع �أداة وLسYبانة التحليE0 الوصفي املنGH ع0/ رالد
اسة وتوصلت ًمعلما،) 120 (عدد�م بلغ الذين �سالمية ال��بية معل¨C lعض ع0/ طبقت وقد  رالد
ات مـــن ًعـــددا إ3ــ/ ة،) 44 (عــدد�ا بلـــغ التـــأمE0 التفك^ـــ� رم[ـــا  �ـــذه تـــوافر أن النتـــائج أظ[ـــرت كمـــا رم[ـــا

ات املتضمنة الصفية �(شطة جة �انت رللم[ا ، مؤشـرات جميـع EF متوسطة ربد  ثـالث عـدا راg}ـاو
جــــة �انــــت مؤشـــرات ق وجــــود عــــدم إ3ــــ/ توصــــلت كمــــا مرتفعــــة، ربد  ملتغ^ــــ� ترجــــع ًإحــــصائيا دالــــة وفــــر

ا��l الصف   . رالد

اسة .5 ن القطب رد   ):2019 (ووآخر

 طلبــة لــدى يالفكــر �مــن تحقيــق FــE الثقافيــة �(ــشطة ردو ع0ــ/ التعــرف إ3ــ/ البحــث �ــدف
 LســـYبانة الباحــث واســـتخدم التحلي0ــE، الوصـــفي املــنGH ع0ــ/ البحـــث واعتمــد الـــشيخ، كفــر جامعــة

اســة وتوصــلت للبحــث، �ــأداة  الثقافيــة �(ــشطة بــھ تقــوم الــذي رالــدو أ�ميــة أ�م[ــا، نتــائج إ3ــ/ رالد
 جامعــة طلبــة لــدى يالفكــر �مــن \عز"ــز FــE باfSامعــة الطالبيــة لأل(ــشطة الرئeــسية اfgــاالت �أحــد

اســة �ــذه أوصــت وقــد الــشيخ، كفــر  RØــصيات تنميــة FــE الطالبيــة �(ــشطة اســتغالل بأ�ميــة رالد
  .ًفكر"ا وتوج¢�[م الطالب

اسات ع<� �عقيب   :السابقة رالد

ـــات اتفقــــت اسـ اســــة مــــع الــــسابقة رالد ســــية �(ــــشطة أ�ميــــة يخــــص يمــــاف اS}اليــــة رالد  راملد
�ــا ت كمـــا وحمايتــھ، الفكــر تحــص^ن FــE رودو اســة ذلــك إ3ــ/ رأشــا  كمـــا ،)23 ص ،2019، القطــب( رد

اسـة تتفـق اســات مـع اS}اليــة رالد اســة مـنGH يخـص فيمــا الـسابقة رالد  ع0ــ/ أغل¶�ـا اعتمــد حيـث رالد
GHالوصفي املن E0التحلي.  



تعزيز البناء الفكري لدى طالب التعليم لسية ت تفعيل دور األنشطة المدرمتطلبا
 الثانوي األزهري في ظل بعض التحديات المعاصرة

  رضا دمحم سيد دمحم،/ أ
  علي عمر فؤاد الكاشف/ د.أ

 يبيومي الفضالدمحم دمحم  /د
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اســـة واختلفــت اســـات عـــن اS}اليـــة رالد اســـة، �ـــدف يخـــص فيمـــا لـــسابقةا رالد  ال حيـــث رالد
اســـة أي توجـــد ســـية �(ـــشطة ردو تفعيـــل ملتطلبـــات تطرقـــت رد  لطـــالب يالفكـــر البنـــاء لتعز"ـــز راملد

�ر يالثانو التعليم ي�   . املعاصرة التحديات Cعض ظل EF ز

اسة و�عد اسـة ًم[مـا ًمنطلقا )2004 (البنا رد  قلـة أ�م[ـا، لنتـائج توصـلت حيـث اS}اليـة رللد
�ر"ــة، الثانو"ــة باملعا�ــد متاCع�ªــا وضــعف اS}ــرة لأل(ــشطة تر�و"ــة أ�ــداف جــودو  إعــداد وضــعف ز�

ســــة املــــشرف  �(ــــشطة بأ�ميــــة الطــــالب لتوعيــــة بــــرامج وجــــود وقلــــة اS}ــــرة، ال��بو"ــــة �(ــــشطة رملما
�ــا �(ــشطة بأ�ميــة ر�مــو أوليــاء وËــE وقلــة اS}ــرة، ال��بو"ــة  ثحيــ للطــالب، الــشامل البنــاء FــE رودو

اســية بــاملواد ر�مــو أوليــاء ��ــتم ســة و�عتQــ�ون الديhيــة وخاصــة رالد للوقــت،  مــضيعة �(ــشطة رمما
E3البحث يأ\ي و�التا E3ـا{Sمـة املتطلبـات ع0ـ/ للتعـرف ا سـية �(ـشطة ردو لتفعيـل زال��بو"ـة الال  راملد

�ـــر FـــE ظـــل Cعـــض يالثـــانو التعلـــيم طـــالب لـــدى يالفكـــر البنـــاء بمـــا �ـــس[م FـــE \عز"ـــز ي�  التحـــديات ز
  .املعاصرة

  :للبحث يالنظر �طار

رمراجعــــة أدبيــــات البحـــث ال��بــــو املرتبطــــة بموضــــوع البحـــث مــــن خــــالل اg}ــــاو  ســـوف يــــتم ي
  :التالية

  ي�طار الفلسفي للبناء الفكر: ل�و را�pو

ة ف[ـو بم�ـان، ��ميـة مـن يالفكـر البناء �عد - اRSـالق وجـود ع0ـ/ لالسـتدالل شـرعية ورضـر
 �ل " أن من �(سان، بناء EF القرآ(ي املنGH معالم وتنطلق وآياتھ، (عمھ EF والتفكر -ا3/و\ع سبحانھ

 تـÂ}يح لحـو ترتكـز �ن�يـاء جميـع دعـوة �انـت ولذا ،"العقيدة أو الفكر من ينطلق أن البد إصالح
 هللا إ3ـــ/ والعقـــل القلـــب توجيـــھ ع0ـــ/ والعمـــل والوثhيـــة، الـــشرك ألـــوان مـــن نلـــو �ـــل وإبطـــال العقائـــد
�ط[ما اسة( إليھ إال ي´fئان وال سواه، l�âCء يتعلقان فال -و\عا3/ سبحانھ– وحده بھ رو  حسي�e، رد

ن دمحم ض، وإعمـــار ياS}ــــضار لل�Ïـــوض وســــيلة �عـــد كمــــا ، )73 ص ،2017 ، وأمـــ�ن، وآخـــر  فقــــد ر�
خليفــة نلي�ــو �(ــسان هللا خلــق

ً
ض، ع0ــ/ لــھ  �ــا و"قــوم ر� ات و�نــاء ربإعما  \عــا3/ قــال ف¢�ــا، راS}ــضا

وإذ"
ْ

ِ
َقال َ َ

َ�ك  ِللمالئكة َرُّ ِ ِ
َ َ ْ

ِإ(ي 
ّ
ٌجاعل ِ ِ

َ EFِ ض �ِ ْر
َ

خليفة 
ً َ

ِ
قالوا َ

ُ َ
ُأتجعل  َ ْ َ َف¢�ا َ ُيفسد َمن ِ

ِ
ْ ا ُ َف¢�ـ ُو�ـسفك ِ

ِ ْ َ َالـدماء َ َ ِ
ّ 

ُونحـــن ْ َ ُ(ـــسبح َ
ِ
ّ َ ُ

َبحمـــدك 
ِ ْ َ

ُونقـــدس ِ ِ
ّ َ ُ َلـــك َ َ

َقـــال  َ
ِإ(ـــي 

ّ
ُأعلـــم ِ َ ْ َ

ال َمـــا 
َ

َن\علمـــو  ُ َ ْ َ
 العقـــل رودو ،)]30 (آيـــة البقـــرة[" 

ي ، والبناء Lستخالف �ذا EF رمحو ة فال ياS}ضار  ندو إعمـار وال وثقـاEF، مـادي إعمـار ندو رحضا
باحثــا ومبـدع، مفكـر عقـل

ً
ب ذلـك FـE ًمــستل[ما و\ـRÅ^��ا، م�Ïـا لالسـتفادة ال�ونيــة الـسçن عـن   رتجــا

  .ف¢�ا وقعوا الlw �خطاء عن ًومبتعدا �خر"ن

 �ســالمية، ال[و"ــة ع0ــ/ ل´}فــاظ الوحيــدة الــضمانة �ــو لألفــراد مالــسلي يالفكــر البنــاء و�عـد
�م  -التعليميـة املؤسـسات خاصـة - مؤسـساتھ ب�ـل اfgتمـع قيـام خالل من  �فـراد إعـداد FـE ربـأدوا

ة �فراد �ؤالء يمتلك بحيث سليمة، وفكر"ة تر�و"ة أسس ع0/  العوملـة تحـديات مواج[ـة ع0ـ/ رالقد
  .اRSط^�ة وتداعيا¬�ا

 بمـا وتنميتـھ العقـل ع0ـ/ اS}فـاظ FـE \س[م الlw ��داف من جملة إ3/ يالفكر البناء فو��د
  :يE0 فيما ��داف �ذه توضيح و"مكن شر، �ل وتجنeبھ خ^� ل�ل الفرد إيصال إ3/ يؤدي

 �fـر يمثـل حيث: املوضو¢, العل¡e بالتفك�l واس بدالھ ا�bرا-, التفك�l من العقل تحر#ر .1
 FـE واملـشاركة اS}داثـة إ3ـ/ بـھ Lنتقـال إ3/ \سÍ/ الlw للمجتمع التطو"ر محاوالت �ل أمام ع�Ôة



 

 جامعة األزهر
ربية بالقاهرةكلية الت  

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد
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ة ـــــد، والقــــــضاة، دمحم، أمــــــ�ن،( العــــــصر رحــــــضا  العل¨ــــــl التفك^ــــــ� و�عــــــد ،)867 ص ،2013 حامـ
ت العلم لغة إن حيث اRSراEF، للتفك^� املناسب البديل   .ى�قو ·E اS}اضر الوقت EF رصا

ة َالفـــرد الــسليم يالفكـــر البنـــاء يــث �عطـــيح :والفاحـــصة الناقـــدة العقليـــة تكــو#ن .2  ع0ـــ/ رالقـــد
 �دلــة وإقامـة وجمـع والتقــ¦�l للتحقـق الفكـرة إخــضاع يـتم حيـث �ح�ــام، إصـدار FـE التم[ـل

 عدمـــــھ مــــن بقبول[ـــــا حكــــم إصـــــدار ثــــم ومـــــن Èــــ}�ªا مـــــدى عــــن وتجـــــرد بموضــــوعية والــــشوا�د
ة ز"ز\ع إ3/ يؤدي  ف[و و�التاE3 معينة، قيم أو معاي^� ع0/ ًاعتمادا  ب^ن التمي^± ع0/ �فراد رمقد

 فاطمـــة الز#ـــات،(ومعلومـــات أف�ـــار مـــن ل[ـــم �عـــرض ممـــا واRSـــاطئ والـــÂ}يح والـــسم^ن الغـــث
  ).65 ص ،2011 محمود،

ـــا(ي حيــــث :والتطـــــرف الغلــــو مخـــــاطر ضــــد �فـــــراد تحــــص�ن .3 ـــا الـــــشباب Cعــــض �عــ ـــا ًفراغـ  ًذ�نيــ
ن العلمـاء بـ^ن �وة وجود أ�م[ا �سباب، من العديد إ3/ يرجع ًخط^�ا، ن ج[ـة، مـن واملثقف̂ـ  و�̂ـ

، ج[ة من الشباب Cعض  والتطـرف بـالغلو تـصرفا¬�م ا\ـسمت الـذين الـشباب مـن فكث^� ىأخر
ه أ�لھ من العلم يتلقوا لم ، مـصادر من تلقوه وإنما الÂ}يح، رومصد  سـبق، ملـا ونYيجـة ىأخـر

، البنــــاء أ�ــــداف أ�ــــم مــــن �ــــان  البنــــاء خــــالل مــــن اRgــــاطر تلــــك مــــن الــــشباب تحــــص^ن يالفكــــر
ـــاة مواج[ـــــة FـــــE الـــــسليم، الوســـــطي يالفكـــــر  تفعيـــــل طر"ـــــق عـــــن والعنـــــف، والتطـــــرف الغلـــــو دعــ

  . ال��بو"ة �ساليب من وغ^��ا و�قناع اS}وار ع0/ تقوم الlw اRgتلفة ال��بو"ة �ساليب

a¦ة مؤدا.ــا، فلــسفة مـن ينطلــق يالفكــر البنــاء أن ســبق ممــا يتـ  بنــاء ع<ــ� العمــل ورضــر
  :ي<, ما لتحقيق ًسليما، ًفكر#ا ًبناء �فراد

 .إعداد أجيال ع0/ وEË بأ�مية العلم واملعرفة EF تقدم و�µضة اfgتمعات -
ات اRSمـــس الwـــl يجـــب اS}فـــاظ عل¢�ـــا، وتحـــصeنھ مـــن ، حمايـــة العقـــل - ه مـــن الـــضر رباعتبـــا ور

 .�ف�ار وLتجا�ات املتطرفة ع0/ اختالف أنواع[ا
اء �ل اتجاه وفكر بال دليل أو بر�انت�و"ن العقلية العلمية الناقدة الlw ال -  .ر تhساق و
   . وإعمال العقلنتحر"ر العقل من التبعية والتقليد �ع¨Ù لآلخر"ن بدو النظر أو التأمل -
 .تحقيق أ�داف التنمية الشاملة الlw تبدأ ب�ناء �(سان القائم ع0/ تحقيق[ا -

  :يالثانو التعليم لطالب يالفكر البناء طبيعة

�ر"ة الثانو"ة حلةاملر طالب يقع  املرا�قـة مرحلـة و·ـE العمـر، مـن حرجـة مرحلـة نطـاق EF ز�
lــwبــالنمو تتم^ــ± ال G©والنــ EــF ات، �افــة ات وخاصــة رالقــد  الYــشكيل ف�ــ�ة إ�µــا حيــث العقليــة، رالقــد

غبـــة ًذ�ـــاء �كÔـــ� الـــشباب لـــدى خاصـــة لالســـتقاللية والتطلـــع واS}ماســـة والت�ـــو"ن، و
ً  النجـــاح، FـــE ر

ات، مـن لديـھ مـا اسـYثمار EF املرا�ق لدى ا�QRSة نقص إ3/ باإلضافة  للعنايـة حـاج�ªم يؤكـد ممـا رقـد
  .كب^� Cش�ل والرعاية

 باg}دوديــة يYـسم الطفولـة عـالم إن حيـث الطفـل، عـن للمرا�ـق العقليـة الطبيعـة وتختلـف
ن FـــE اS}ــــl�ê، الطـــاCع عليـــھ و�غلـــب والـــضيق،  لوالتخيــــ بالتجر"ـــد للمرا�ـــق الثـــا(ي العــــالم يتم^ـــ± حــ̂ـ

 ع�Ïـا يجيبـھ اRSامـسة أو الراCعـة طفـل يلق¢�ا الlw الفلسفية فاألسئلة وعقE0، حl�ê �و ملا زوالتجاو
سـو �بـاء نواملد  الف�ــ�ة، �ـذه FـE املرا�ـق \ــشغل الwـl الفلـسفية �سـئلة بخـالف اS}ــاالت، جميـع FـE ر

l¡تھ ف¢�ا و"بحث نفسھ، ع0/ يطرح[ا أسئلة ف  ل�ـل املتقبـل فـلالط ذلـك �عـد لم ألنھ العقلية، ربقد
ë�ì عليھ يطرح)،  مجتمعـھ أفـراد مـع املرا�ـق تفاعـل خالل ومن، )47-46 ص ص جميل، يحمداو
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ات لإلم�انيــات واســتخدامھ ه اتجا�اتــھ رتYبلــو العقليــة الwــl يمتلك[ــا، روالقــد  FــE تــتحكم الwــl روأف�ــا
ـــد، فيمـــــا ســــلوكياتھ ـــذا Cعــ  ��ـــــم خاصـــــة نظـــــر وج[ـــــات ل[ـــــم نت�ـــــو قـــــد املـــــرا�ق^ن Cعـــــض أن يالحـــــظ ولــ

  .و�وقات �ماكن مختلف EF ع�Ïا للدفاع نيتحمسو

 والنـ©G لالكتمـال العقليـة الوظـائف تتجـھ حيـث للمرا�ـق، العقE0 الhشاط مظا�ر وتتعدد
ات املرا�ـــق لـــدى وتظ[ـــر  والعلميـــة والر"اضـــية اللغو"ـــة لامليـــو مثـــل املتعـــددة لوامليـــو اRSاصـــة رالقـــد
ـــواع ـــم، والتـــــصو"ر �النحـــــت وال[وايـــــات نالفنـــــو وأنــ تـــــھ تـــــزداد كمـــــا والرســ ـــ/ رقد ــــل LنYبـــــاه ع0ــ  والتخيـ

ـــ/ ميلـــــھ كــــذلك و"ــــزداد والتــــذكر، ـــن رالتحــــر لو"حــــاو والــــرحالت، و�ســـــفار وLســــتطالع القــــراءة إ3ـ  مــ
Gîاســـية املنــا جيـــة، الكتــب بقـــراءة رالد ر راRSا ني�ـــو الوقــت وو�مـــر ِ

ّ َُ
 عامـــة فلـــسفة أو ًاتجا�ــا لنفـــسھ 

  ).36 -35 ص ميخائيل، خليل معوض،(عام Cش�ل حياتھ EF ��ا يتعامل

 مـن للطالـب يالفكر النمو ع0/ الف��ة �ذه ��ا تتم^± الlw واملظا�ر �Cعاد �ذه �ل وتنعكس
تــھ ز"ــادة خــالل  والتحليــل والنقــد الف[ــم أساســھ ني�ــو الــذي الــتعلم ذلــك و�خاصــة الــتعلم، ع0ــ/ رقد

اك تھ تزداد كما العالقات، روإد  و"توصل يقرأ ملا وLستhتاج والر�ط وLسYيعاب التحصيل ع0/ رقد
"ادة واfgردة، املعقدة املوضوعات إ3/ وLنYباه معلومات، من إليھ ة زو  ع0/ املبlÃ التخيل ع0/ رالقد

 إ3ــ/ باإلضــافة وLســتقراÆي، LســتhتاEï والتفك^ــ� اfgــردة، �ف�ــار وف[ــم اللفظيــة، روالــصو �لفـاظ
عھ اتھ معلوماتھ تنمية إ3/ ونز  �3ـE التـذكر FـE رغبة أقل يصبح أنھ غ^� واC ،Çðش�ل العقلية روم[ا
نة   ). 165 -164 ص ،2008 مصطفى، فtيم مصطفى،( الطفولة بمرحلة رمقا

 أ�ميـــة إ3ـــ/ املـــرا�ق^ن وخاصـــة �فـــراد جميـــع �ســـالم وجـــھ ًونظـــرا أل�ميـــة �ـــذه املرحلـــة فقـــد
، بنــاء�م ع0ــ/ اg}افظـة ة يالعق0ــE والفكــر  عليــھ، ًســلبا التــأث^� شــأنھ مــن مــا �ــل عــن Lبتعــاد وروضــر

  :يE0 ما تحر"م ذلك ع0/ الشوا�د ومن

 عـــز- هللا لعـــن والwــl اRSمـــر تحــر"م ذلـــك أمثلــة ومـــن وأنواع[ــا، أشـــ�ال[ا CــشÙw املـــسكرات لتنــاو .1
ك من �ل -وجل ��ا ولeس ذلك ع0/ أعان أو نقل[ا أو \سو"ق[ا أو إنتاج[ا EF رشا  قال فقط، رشا
lmيل، أتا(ي "ملسو هيلع هللا ىلص الن�Qإن ّمحمد، يا: فقال ْج

ّ
ْاRSمـر، لعـن وجـل ّعـز هللا  ْ

 ْومعتـصر�ا، وعاصـر�ا، 
��ا، ــا واg}مولــــة وحامل[ــــا، روشــ

ْ
إليــــھ، 

ْ
 �مــــام مــــسند"( ومــــستق¢�ا وســــاق¢�ا، ْومبتاع[ــــا، و�اÆع[ــــا، 

ت كمــــا ).74 ص حنبـــل، بــــن أحمـــد  تــــأث^�ات لـــھ اRSمــــر \عـــاطي أن إ3ــــ/ اS}ديثـــة البحــــوث رأشـــا
 إ3ـ/ باإلضـافة واS}ركيـة لديـھ، �داركيـة الوظـائف ع0ـ/ ًباسل يؤثر مما �(سان مخ ع0/ خط^�ة

ة أكQــ� fñــز مــع الك0ــE الــدماغ �fــم انكمــاش  العلو"ــة اfS¶�يــة القــشرة FــE متناســبة غ^ــ� ربــصو
)Edith V Sullivan, et. Al, 2010,pp 127-132( ، والعتــھ الــدماغ تلــف إ3ــ/ باإلضــافة 

   ).Alzheimer’s Society,2015,p1 (والز�ايمر
ث عل¢�ـــا �دمـــان فـــإن الـــسر"ة العـــادة دةمفـــس .2  لاRSمـــو و�ـــس�ب الـــذاكرة و"ـــضعف الـــذل، ريـــو

lÃد الذ�   .العقE0 ووالشر
 ملكة و"ضعف الذاكرة ع0/ و"ؤثر �عصاب، ��يج أنھ العقل ع0/ تأث^�ه فمن التدخ^ن مفسدة .3

  .والتفك^� الذ�ن إحضار
ة مفـــسدة .4 "ــــة، روالـــصو املاجنـــة واملسلـــسالت اRSليعـــة �فـــالم كمـــشا�دة اhfSـــسية ر�ثـــا  رالعا

د و\س�ب العقل وظيفة \عطل إ�µا حيث ... الذ�lÃ وال��ك^± Lستذ�ار ملكة ع0/ وتقl�ò والشر
  ).298 ص ،1992ناa²، هللا عبد علوان،(الوقت وإضاعة �ل[اء عن فضال

Ç©املرحلة أن سبق مما يت lwيالثانو التعليم طالب ��ا يمر ال ، �ـر ي�  املراحـل أخطـر مـن ز
ات ونمو العقE0، والنمو بالن©G تتم^± حيث حياتھ، EF الطالب ��ا يمر لlwا  العقليـة واملل�ات رالقد
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 ممـا الفلـسفي، اfSانـب عل¢�ـا �غلـب والwـl الطـالب يلق¢�ـا الwـl �سـئلة طبيعـة \غ^ـ� من ذلك يYبع وما
 لتحـــدياتا ظــل FـــE خاصــة الــسليم يالفكـــر بنــاء�م ز�عـــز مــا ل�ــل الكب^ـــ�ة الطــالب حاجـــة ع0ــ/ يؤكــد

  .املعاصرة

  يالثانو التعليم لطالب يالفكر البناء ع<� واع9اسا�³ا املعاصرة التحديات: الثاي را�pو

 مـــن جملـــة خاصـــة، بـــصفة و�ســـالمية العر�يـــة واfgتمعـــات عامـــة بـــصفة اfgتمعـــات \ـــش[د
 مـن رغمو�ـال التحـديات، مـن مجموعـة التغ^ـ�ات �ـذه ع0ـ/ ترتب وقد اfgاالت، مختلف EF التغ^�ات

 عل¢�ــا، يز"ــد قــد بــل �يجابيــات تلــك ييــواز خطر�ــا أن إال التحــديات، تلــك \عكــس[ا الwــl �يجابيـات
ل�عــو ممــن الــشباب وخاصــة لألفــراد، يالفكــر البنــاء ع0ــ/ كب^ــ�ة مخــاطر مــن \عكــسھ ملــا ًنظــرا وذلــك ُ 
  :يE0 افيم التحديات تلك أ�م إبراز و"مكن املستقبل، EF وتقدمھ اfgتمع �µضة EF عل¢�م

أوال
ً

مة تحدي:    للطالب يالفكر البناء ع<� واع9اسھ العرµية اللغة زأ

ا �ـــش��ك شرســـة حملـــة FـــE يتمثـــل ًومركبـــا ًمزدوجـــا عنـــاء العر�يـــة اللغـــة \عـــا(ي ــ  مـــن الكث^ـــ� ف¢�ـ
 قيم�ªـا، مـن واS}ـط شـأ�µا، مـن ال�ªـو"ن FـE �عـداء موقـف و"تمثـل سـواء، حـد ع0/ وأعداء�ا أبناء�ا
�م يالفكــر لـتخلف[م املباشــرة �سـباب مــن -غ^��ـا قبــل -�µـابأ أ�ل[ــا وإقنـاع ، روقـصو  و·ــE ياS}ــضار

 أن إ3ــ/ ذلــك و"رجــع �مــة، مقومــات تــدم^� مــن �عــداء إليــھ ��ــدف مــا مــع ومYــسقة منطقيــة ا¬�امــات
 أ�ــــم ومــــن �مــــة، أبنــــاء بــــ^ن تــــصل الwــــl �ساســــية والرابطــــة اfSامعــــة، القوميــــة اللغــــة ·ــــE العر�يــــة

¬�م و�ر"ةاfS املقومات "خية رS}ضا م، أبـو(الفكر"ـة وأصـول[م رالتا -48 ص ،2006 دمحم، ع<ـ, رامل9ـا
49.(  

 لeـست اللغـة إن حيـث منـھ، ًلغو"ـا املرجـو تحقيـق ع0ـ/ قادر غ^� التعلي¨l النظام أصبح وقد
\علــم مــادة

ُّ َ
ه FــE يــتم رمحــو ·ــE بــل فقــط  يــتعلم، مــا �ــل رإطــا

َّ َ  بحــصار الكفيلــة اRSطــط وضــعت وقــد َُ
  :يE0 ما خالل من ذلك توضيح و"مكن التعليم، EF العر�ية

 العمليــــة Fــــ�L Eتمــــام رمحـــو تجعــــل بديلــــة \عليميــــة أنمـــاط بإ(ــــشاء بالعر�يــــة �Lتمــــام تقلـــيص .1
  .وغ^��ا وإيطالية وأملانية وفر(سية إنجل^±ية من �جن�ية اللغات التعليمية

 خـالل مـن ًعرضـا إال لـھ قالتطـر يـتم ال رمقـر أو مـادة مجرد إ3/ التعليم لغة من العر�ية تحو"ل .2
ة الساعات ات، بقيـة FـE بالفعـل التعلـيم لغـة لeـست ف¡ـl لـھ، راملقر  لغـة لeـست أ�µـا كمـا راملقـر

��l الhشاط سـة FـE اليـومي Lسـتعمال لغـة ولeـست أنماطـھ، اخـتالف ع0/ راملد ج[ـا أو راملد  رخا
EF عض �حيان-�جن�ية  اللغة نت�و الذي الوقتC EF - ھ�ل �ذا لغة.  

 يث^ـــ� يفكــر نمـــضمو أي مــن - �حيـــان Cعــض FــE – ��ـــا التعلــيم يـــتم الwــl القوميـــة اللغــة تفر�ــغ .3
 و�التـاE3 بالرعاية، جدير إ(سا(ي نمضمو وأي لالح��ام، يدعو عقائدي نمضمو وأي �Lتمام،
غــة أطــر مجــرد العر�يــة اللغــة أصــبحت  مقولــة العقــل FــE تبÃــl وال ًأثــرا، الوجــدان FــE ت�ــ�ك ال رفا

"ة ب�ناء \سمح وال حة،È}ي ة ؤر اك ع0/ رقاد اRSـالق  والتحليـل واملـستقيم والف[ـم الواEË ر�د
  ).65 -63 ص ص السابق، املرجع(
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ع9اس جوانب أ.م إبراز و#مكن¸ e¹مة لتحدي السل  للطالب يالفكر البناء ع<� العرµية اللغة زأ
  :ي<, فيما

تبــاط �نــاك إن حيـث الطــالب، Cعــض لـدى و�بــداEË الناقــد التفك^ـ� وغيــاب يالفكــر الfóـز .1  را
ة اللغو"ة ب^ن كب^� ات و\عز"ز رالقد  الطالب لھ يتعرض ما �ل فإن و�التاE3 للفرد، العقلية رالقد
ســة التعلــيم طر"قـة FــE سـواء العر�يــة اللغــة إضـعاف مظــا�ر مـن  يــؤثر وغ^��ــا، �عـالم أو رباملد

 بنـاءه FـE ريـدو عمـا و\عب^ـ�ه تفك^�ه "قةطر عE0 و�التاE3 لديھ، اللغو"ة اRSلفية ع0/ سلC lmش�ل
 الfóــز ذلـك جوانـب توضـيح و"مكـن حياتـھ، مجـاالت �افــة FـE م[مـة وقـضايا أف�ـار مـن يالفكـر
  :يE0 فيما يالفكر

اك ضــــــعف - ـــــالب Cعــــــض رإد  العلميــــــة واملــــــصط´}ات الديhيــــــة املفــــــا�يم Cعــــــض بمــــــضام^ن الطـ
  .ومدلوال¬�ا

ة العلميــة الكتابــة ضــعف -  معQــ�ة كتابــا¬�م تــأ\ي فــال الطــالب، Cعــض لــدى التعب^ــ� ع0ــ/ روالقــد
 تحمــل قـد بـل أف�ــار، مـن عقـول[م FــE يحملونـھ مـا أو ئللقــار إيـصالھ نير"ـدو عمــا كب^ـ� Cـش�ل

ة لضعف إال ذلك وما شhيعة، إمالئية أخطاء الكتابات تلك   .لد��م اللغو"ة رالقد
ات ضعف -  أداة ضـعف نYيجـة وذلـك و�بـداEË، الناقـد التفك^ـ� مثـل التفك^ـ� مـن العليـا رامل[ا

  .اللغة EF املتمثلة ذا¬�ا الفكر
 و"ظ[ـر الـشباب، Cعـض جانـب من القرآن بلغة �Lتمام ضعف مقابل EF الغرب، بلغة Lن¶�ار .2

 املـــــصط´}ات بـــــبعض التحـــــدث الـــــشباب Cعـــــض \عمـــــد FـــــE اS}ـــــصر ال املثـــــال ســـــ�يل ع0ـــــ/ ذلـــــك
ة أو داEË بال �جن�ية  .اللغات تلك بإتقان والتفاخر التظا�ر ىسو ورضر

  للطالب يالفكر البناء ع<� واع9اسھ �فراد لدى القي¡e الºسق اختالل تحدي: ًثانيا

ــــالم �ــــــش[د ـــ� ف�ــــــ�ة العــ ـــــن مــــــسبوقة غ^ـــ "خ مـ ــــ�ات تتالحــــــق حيــــــث, �(ــــــسا(ي رالتطــــــو رتــــــا  املتغ^ــ
, العصر �ذا EF الثقاL EFنفتاح Cس�ب, كب^� ٍتحد فرض إ3/ أدى مما العالم ىمستو ع0/ والتحوالت

 صــفوف FـE بقـوة وتتخلـل �سـالمية اfgتمعـات ع0ــ/ نفـس[ا تفـرض ومتغ^ـ�ات ًقيمـا �نـاك حتفأصـب
مة �ناك أن الواÇð ومن, العر®ي العالم  السـيما املعاصـر، اfgتمـع م�Ïـا ُ�عـا(ي وقيميـة، أخالقية، زأ

اخـــتالال \عــeش ف¡ـــl و�ســالمية، العر�يـــة اfgتمعــات
ً

 EــF جيـــة مخططــات بفعـــل القــيم منظومـــة  رخا
  .و�خالق والقيم، العقيدة، من �سالمية اfgتمعات بناء مقومات عافإلض

 التعلــــيم طــــالب ومــــ«�م للــــشباب يالفكــــر البنــــاء ع<ــــ� القي¡ــــe الºــــسق اخــــتالل أثــــر وقــــد
،   :ي<, فيما توضيحtا يمكن ال¾e السلبية املظا.ر *عض -, ذلك وتمثل يالثانو

 يت�نـــاه مـــا بـــ^ن التنـــاقض FـــE مثـــلتت و·ـــE القيم÷ـــl، التنـــاقض مـــش�لة FـــE الـــشباب Cعـــض وقــوع .1
ن ًلفظيـــا، عنـــھ و�عQـــ� قـــيم مـــن الفـــرد س الـــسلوك أشـــ�ال و�ـــ̂ـ ض الـــذي راملمـــا  �ــــذه مـــع ريتعـــا

 بــــاS}^�ة الــــشباب يــــصeب ممــــا الفع0ــــE، والــــسلوك القــــيم بــــ^ن ا\ــــساق وجــــود عــــدم أي القـــيم،
  .عام Cش�ل اS}ياتية واملواقف القضايا Cعض تجاه والقلق

 عـــن وا(ـــÅ}ا��م املـــواطن^ن Cعـــض ســـلبية ظ[ـــرت حيـــث جتماعيـــة،L والعزلـــة الـــسلبية شـــيوع .2
ــــاة ��مـــــوم وL(ـــــشغال ومـــــشكالتھ اfgتمـــــع قـــــضايا  رصـــــو زأبـــــر ومـــــن و�ســـــر"ة، الفرديـــــة اS}يـ

ح ضعف Å)L}اب ف Lنتماء ور   . اfgاالت بمختلف الفعالة املشاركة عن ووالعز
حيـة الç±عـة حـساب ع0ـ/ املاديـة للç±عة التمك^ن .3  وفـاء املال`ـ,،(الـشباب عـضC نفـوس FـE والر

   ).129 ص ،2018مجيد،
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�ا EF �شعر والL lwغ��اب، مظا�ر انYشار .4 ب، إ3/ باS}اجة �فراد Cعض رإطا  إما وذلك وال[ر
 ســـلوك[م اتـــصاف إ3ــ/ يـــؤدي ممــا ًيأســـا أو ً�ر�ـــا أوطــا�µم مـــن بــالfHرة أو التطـــرف أو باإلدمــان
،(بالسلبية ، مجدي ي�Àاز    ).58 ص ،2003 ي�Àاز

 نيبحثــو �فــراد Cعــض فأصــبح الفرديــة، قــيم ســادت حيــث اfSماعيــة، محــل الفرديــة لحلــو .5
، أبـــو( العامــة للمــص´}ة Lلتفـــات ندو ال Rــصية مــصاS}[م عــن  التـــواب، عبــد دمحم رالنــو

  ).16 ص ،2017 مصطفى، .ناء عواد،
 FــE واðــÇ لتحــو حــدث حيــث الــشباب، Cعـض لــدى العليــا واملثــل القــدوة نمــوذج FــL Eخـتالل .6

 FـــــE نواملمثلــــو ناملــــذ�عو فيـــــأ\ي اS}ــــاE3؛ الوقــــت FــــE اfgتمعيـــــة ال Rــــصيات تقــــدير ظومــــةمن
، ال��تeب ن يأ\ي ثم ل�و   . الديhية ال Rصيات ًوأخ^�ا ٍتال، ترتeب EF و�دباء واملفكر

 وتقدمـھ وعلمـھ Cـسالحھ ى�قـو ألنـھ �خـر؛ أمـام بالنفس الثقة وقلة الغرب، بثقافة Lن¶�ار .7
EF Ùwياة مجاالت ش{Sاملطلب، عبد( ا lmع، عبد يصÁمما أدى  ،)357- 356 ص ،2015 البد

 اS}ر"ـة مفـا�يم انYـشار ذلـك مظـا�ر أ�ـم ومـن, الغر�يـة والتقاليـد العادات Cعض إ3/ انYشار
  .وغ^��ا, واملباحات الل[و وسائل EF وL\ساع, الشباب ب^ن وامليوعة, اhfSسية

فأصـبح  لد��م الوطن مف[وم \غ^� حيث ب،الشبا Cعض قلوب EF الوطن حب قيمة انحسار .8
  .وال�Ôوة الرفا�ية ل[م يحقق م�ان أي

اك .9  اS}ر"ـة بـأن الـبعض يظـن حيـث الـشباب، Cعـض لدى اS}ر"ة ملف[وم اRSاطئ والف[م ر�د
ـــان ولـــــو حwـــــÙ والçــــــ±وات، لأل�ـــــواء ًوفقــــــا التـــــصرف تمـــــنح[م ــــراف أو الـــــدين ضــــــد ذلـــــك �ـــ  �عــ

  ).460 -459 ص ،2012 ة،فتحي بلعسلة،( Lجتماعية والتقاليد

 ًســلبيا تـؤثر الwـl التحــديات أخطـر مـن القي¨ــl الhـسق اخـتالل تحــدي أن يتـ©Ç سـبق ممـا
 أصــــيلة، قــــيم محــــل جديــــدة ســــلبية قــــيم إحــــالل عل¢�ــــا ترتــــب حيــــث للطــــالب، يالفكــــر البنــــاء ع0ــــ/

"ة تYسم القيم من جديدة منظومة باإلضافة إ3/ \شكيل مة من ًنوعا و\ش�ل ربالالمعيا  واRSلل ز�
l   .الق̈ي

ثالثا
ً

  للطالب يالفكر البناء ع<� واع9اسھ الثقافية العوملة تحدي: 

ة بأ�µـا Cultural globalization الثقافيـة العوملـة \عـرف  ذاتيـة يمـس ثقـاEF وغـز عـن رعبـا
 الثقــاEF، للتعــدد مجــال ال أنـھ مفــاده العــالم لـشعوب ًخاصــا ًثقافيــا ًخطابـا وتحمــل و�مــم، �فـراد
 شــاب�e،"( الثقافــات �ــل ع0ــ/ \ــسيطر الwــl املعوملـة الثقافــة و·ــE واحــدة ثقافــة �نــاك نوت�ــ بحيـث

   ).246 -245 ص ،2014 سمية،

Ç©الشعوب وضع إ3/ ¬�دف الثقافية العوملة أن السابق التعر"ف من يت EF فكر"ة قوالب 
 محـو مقابـل FـE يـةالغر� الثقافـة مـن �عـالء و�التـاE3 الغر�يـة، الثقافـة من �ساس EF تhبع واحدة،

 ثقاف�ªـا باتـت الwـl و�سـالمية العر�ية اfgتمعات وم�Ïا ى�خر اfgتمعات وثقافة �و"ة ¬�مeش أو
 الwـــl والفكر"ـــة Lجتماعيـــة البhيـــة وا�µيـــار الـــداخل مـــن وLنفجـــار التقـــو"ض بخطـــر ًفعليـــا م[ـــددة

  .عل¢�ا تقوم

 يالفكـر البنـاء ع0ـ/ L(ع�ـاس ثحيـ مـن شـق^ن ل[ـا �ان الثقافية العوملة بأن لالقو و"مكن
 ال بمـا منـھ وLستفادة ثقافتھ ع0/ والتعرف �خر عL /0نفتاح حيث من إيجا®ي أحد�ا للطالب،

ب وإحداث �صيلة، �سالمية الثقافة ثوابت يخالف  فإن ذلك من و�الرغم الشعوب، ب^ن رالتقا
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 وخاصــة للـشباب يالفكـر البنـاء ع0ـ/ ً^�اتـأث وأكÔـ� ًأثــرا، أشـد �ـان الـسلlm و�ـو للعوملـة �خـر الـشق
، التعليم طالب   :يE0 فيما مظا�ر ذلك توضيح و"مكن يالثانو

 أف�ــار مــن �عــالم وســائل Cعــض ت�ثــھ مــا Cــس�ب وذلــك الــشباب، Cعــض لــدى يالفكــر الفــراغ .1
 الفــضائيات و®عــض �ن��نـت شــبكة ع0ـ/ ي�ــث مـا و�خاصــة وقيمـھ، �ســالم مبـادئ FــE \ـشكك

  .املوج[ة
 لثقاف�ªــا �مــة تYنكــر أن تر"ــد الwــl اS}داثــة أف�ــار مثــل الوافــدة، و�ف�ــار للمقــوالت ةالتبعيــ .2

"خ[ــــا ـــة وأف�ـــــار تمي^ـــــ±، أو وËــــE ندو وترا�øـــــا روتا  للـــــدين معاديـــــة نفــــس[ا \عـــــرض الwـــــl العلمانيـ
¬�ــا تhبـــع �ف�ــار و�ــذه وقيمــھ، ¬�ا، �مــة لثقافـــة معادا¬�ــا مــن رخطو  �صـــالح بfùــة روحــضا

  .وأم�ªم ألوطا�µم الشباب من الصادق Lنتماء ع0/ يؤثر قد مما والتطو"ر
  .املسلم^ن أبناء ب^ن و(شر�ا والتطرف الغلو ألف�ار الشباب Cعض fSوء .3
 العوملـــة تجــاه أفعــال كــردود الــشباب Cعــض قبــل مــن الــذات ع0ــ/ وL(غــالق يالفكــر اfSمــود .4

 يتوافق ما ب^ن تمي^± أو وEË ندو باملاl�É والتمسك الذات ع0/ اg}افظة بfùة ومخاطر�ا،
ض ومـــا -109 ص ،2014 دمحم، ع<ــــ, العÆــــcfÅ،(املــــسلم للمجتمــــع �صــــيلة الثقافــــة مــــع ريتعــــا

110 .(  
  .الشباب Cعض ب^ن Lس�ªالكية الثقافة شيوع .5
ــــن وعـــــزل[م الـــــشباب Cعـــــض \غر"ـــــب .6 ـــع قـــــضايا عـ  لـــــد��م، الـــــضعف وإدخـــــال و�مومـــــھ، اfgتمــ

اشــدة،( يــةالثقاف الديhيــة و�ــو"�ªم قناعــا¬�م FــE والYــشكيك  العــرب، خليــل ز.�ــl، عــالء والر
 ).67-66 ص ،2009 أسماء،

 LجتمـاEË التواصـل ومواقـع �ن��نـت لـشبكة اRSاطئ Lستخدام ع0/ امل��تبة السلبية �ثار .7
  :يE0 ما أ�م[ا �ضرار من جملة عل¢�ا ترتب حيث عام، Cش�ل

   .الفاسدة والعقائد و�S}اد الشرك أنواع ع��Qا يhشر حيث عقدية أضرار -
  .�فراد واfgتمعات ع0/ سلبية آثار من تحدثھ وما الشاÆعات انYشار -
  .ل´fميع ًمسYباحا ًح¨Ù وجعل[ا اhfSسية الثقافة إباحة خالل من أخالقية أضرار -
 جاه الضو توفيق دمحم،(واg}رمات التفا�ات متاCعة EF الشباب لدى الفراغ أوقات تضeيع -

،e¹38ص ،2011 الن.(  

ًا*عا ة حديت: ر   للطالب يالفكر البناء ع<� واع9اسھ والتكنولوجية املعرفية رالثو

 و�ــدايات املاÉـ�l، نالقـر أواخــر FـE العـالم شــ[د�ا الwـl والتكنولوجيـة العلميــة الثـوة أحـدثت
 حيث خاص؛ Cش�ل العل¨l والبحث التعليم ومجال عام، Cش�ل اS}ياة EF كب^�ة طفرة اS}اE3 نالقر

، السالح املعرفة أصبحت  تر"ـد دولـة �ـل ع0ـ/ فـرض ممـا صـغ^�ة، قر"ـة بمثابـة وأصبح العالم ى�قو
 مـع يYناسـب بما ًومعرفيا ًفكر"ا أبناء�ا إعداد EF \سارع أن اS}اE3، العصر ومواكبة روالتطو التقدم

  . التحدي ذلك �fم

ة ع0/ ترتب وقد  ًتكنولوجيا ومؤ�لة متقدمة مجتمعات ب^ن معرفية �وة رظ[و املعرفية رالثو
الت مؤ�لة، غ^� فق^�ة ىوأخر للمعرفة، ن تـزداد قالفوار جعل مما التقليدية �مية من \عا(ي زما  ب̂ـ

، العنصر تأ�يل بمدى أك�Ô مرتبطة و�نتاجية الفاعلية أصبحت ولذا اfgتمعات، تھ يال�شر  روقد
 �نـت�ن� شـبكة و\عـد ).88 -85 ص ،2008 حـسن، علـوض،(والتكنولوجيـا العلـم ناصية تملك ع0/
تھ ما أ�م من ة زأفر  FـE مثيـل ل[ـا �ـسبق لـم علميـة طفـرة أحـدثت فقـد والتكنولوجيـة، املعرفية رالثو

"خ  �ــــذه عــــن Cًعيـــدا للمــــستقبل وإعـــداد�م الطــــالب \علـــيم باإلم�ــــان �عــــد لـــم أنــــھ حwـــÙ ال�ــــشر"ة، رتـــا
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ا ل�و�µــــا العنكبوتيـــــة، الــــشبكة ف للمعلومـــــات ًأساســــيا ًرمـــــصد ـــا  دمحم، ماملـــــنع عبــــد هللا، عبـــــد( رواملعـ
   ).258 -257 ص ،2008

ـــأن لالقــــو و"مكــــن ة بــ ـــان والتكنولوجيـــــة املعرفيــــة رالثــــو ـــا �ـ  البنـــــاء ع0ــــ/ �يجابيــــة أCعاد�ـــــا ل[ـ
�ـا ل[ـا �ـان كمـا جانـب، مـن للطالب يالفكر  فيمـا ذلـك توضـيح و"مكـن آخـر، جانـب مـن الـسلبية رآثا

E0ي:  

ة �يجابية Èثار   :والتكنولوجية املعرفية رللثو

ة �يجابيـــة انــباfSو تتمثــل  فيمـــا للطــالب يالفكـــر البنــاء ع0ـــ/ والتكنولوجيــة املعرفيـــة رللثــو
E0ي:  

 مشاركة ز"ادة عليھ، ترتب مما التعليمية العملية جوانب �افة EF اS}ديثة التكنولوجيا إدخال .1
تـھ وتنميـة ا�QRSة اكYساب EF �يجابية الطالب  التفك^ـ� واتبـاع املالحظـة ودقـة التأمـل ع0ـ/ رقد

  .املشكالت حل إ3/ لللوصو lالعل¨
 وفرضت فقط، النظر"ة والعلوم املعرفة ع0/ ال��ك^± عصر انت¡Ù حيث املنGH؛ إ3/ النظرة \غ^� .2

ة املنـاGî من الكث^� ع0/ التغ^�ات  FـE والتكنولوجيـا للعلـم العلميـة بالتطبيقـات �Lتمـام ورضـر
ان،( اfgاالت مختلف   ).244 -243 ص ،2005 شبل، ربد

 عمليـــة \ـــس[يل إ3ـــ/ أدى ممـــا و�لفـــة؛ ج[ـــد وأقـــل وقـــت بأســـرع بالعـــالم Lتـــصال /ع0ـــ املـــساعدة .3
  .اRgتلفة أفراد الشعوب �افة ب^ن الثقاL EFجتماEË  التواصل

  ).25 ص ،2016 آدم، اب سام عcfÅÆ،(العلمية والتخصصات LكYشافات ز"ادة .4
 واfgــالت الكتــب مــن كث^ــ�ال ف¢�ــا يتــوفر عامليــة مكتبــة بمثابــة \عــد والwــl �ن��نــت شــبكة تــوف^� .5

  :يE0 بما تتم^± والlw اfgاالت، �افة EF الطالب يحتاج[ا الlw العلمية
  .م�ان أو وقت أي EF املعلومة ع0/ لاS}صو س[ولة -
اء ع0ــــــ/ وLطـــــــالع التعــــــرف FــــــE الطــــــالب مــــــساعدة - ج[ــــــات رآ ـــاء نظــــــر وو ـــــاحث^ن العلمـــ  والبــ

  .اfgاالت مختلف EF واملتخصص^ن
  .املتعلم لدى والتعلم التفك^� ليlwعم تنظيم EF املساعدة -
  .�وقات �ل EF الشبكة استخدام إم�انية -
 طـــاCع ذات بطر"قـــة للطالـــب، والhـــشطة الفعالـــة واملـــشاركة الـــذا\ي الـــتعلم فـــرص \عز"ـــز -

l¨عيدا عالCً التقليدي �طار عن.  
  .الطالب ب^ن اfSماEË والعمل التعاو(ي التعلم عملية EF املساعدة -
ن، خالد، صادق اpbايك،(واملشوقة  املتنوعة تعليميةال ال�Qامج تقديم -  ،2006 ووآخر

  .)95 ص

  

  

  

  



تعزيز البناء الفكري لدى طالب التعليم لسية ت تفعيل دور األنشطة المدرمتطلبا
 الثانوي األزهري في ظل بعض التحديات المعاصرة
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ة السلبية Èثار   :والتكنولوجية املعرفية رللثو

ة الـــسلبية �ثـــار تتعـــدد  و"مكـــن للطـــالب، يالفكـــر البنـــاء ع0ـــ/ والتكنولوجيـــة املعرفيـــة رللثـــو
  :يE0 فيما ذلك توضيح

 لــدى و�خــالق العلــم بــ^ن Lنفــصال Cــس�ب لــكوذ �خالúــE، اfSانــب ع0ــ/ املــادي اfSانــب غلبــة .1
ة أوجـد ممـا الـبعض، ـE أو �خالúـE باfSانــب Cعيـد حـد إ3ـ/ مل�±مــة غ^ـ� ماديـة رحــضا  عبــد(والر

   ).363 ص سابق، مرجع دمحم، املنعم عبد هللا،
سة �األسرة التقليدية Lجتماعية التhشئة مؤسسات ردو تراجع .2   .رواملد
  .الشباب Cعض لدى Lجتماعية العالقات فككوت والعزلة باالغ��اب رالشعو .3
  .والديhية Lجتماعية القيم مع يYناF/ ل�باحية وس[ولة الوصو إل¢�ا، بما املواد انYشار .4
اجية اRSدمات انYشار .5   .�ن��نت جرائم تفl�â إ3/ باإلضافة �ن��نت، ع�Q الشرعية غ^� والز
ة ألدوات املتطرفــة اfSماعــات اســتغالل .6  والتعــرف بيــ�Ïم، فيمــا التواصــل FــE وجيــةالتكنول رالثــو

�اب أساليب ع0/   .والعنف والتخر"ب ر�
 أدى ممـا ��ـادي¨l، مستقبل[م حساب ع0/ اS}ديثة Lتصاالت لوسائل الطالب Cعض إدمان .7

  ).289ص ،2011 سيد، أحمد فe¡t،( فائدة بال �وقات من الكث^� تضeيع إ3/

  يالثانو التعليم لطالب يالفكر البناء <�ع واع9اسھ يالفكر التطرف تحدي: ًخامسا

 يالفكــــر البنـــاء ًكب^ـــ�ا ع0ـــ/ ً¬�ديــــدا \ـــش�ل الwـــl التحـــديات أخطــــر مـــن يالفكـــر التطـــرف �عـــد
اء �ف�ــــار مــــن مجموعــــة FــــE يتمثــــل حيــــث الــــشباب، وخاصــــة لألفــــراد  قابلــــة الغ^ــــ� واملعتقــــدات رو�

 الــ Rص لــدى مــصداقي�ªا مـدى عرفــةوم والغ^ـ� مــسموح بمناقــش�ªا التبــديل أو التغي^ــ� أو للتعـديل
تــھ تبــدو و�التــاE3 املتطــرف،  كمـــا الفكــر، جمــود إ3ــ/ يــؤدي ممــا العقــل وظــائف �عطــل �ونــھ FــE رخطو

  .....إûS والطائفي وLجتماEË الديlÃ التطرف من التطرف مثل ىأخر أنواع عليھ ي��تب

 �افـة \شمل حيث ،تجزئ�ªا يمكن ال و�التاE3 وشاملة عامة يالفكر التطرف ا(ع�اسات و\عد
Eيان ع0/ ينعكس مما والعقائدية �خالقية النواhالب EËجتماL ش�لC ،افـة ع0/ تؤثر حيث عام� 

 ســـeتم وم�Ïــا عــام، Cــش�ل تناول[ـــا يــتم فــسوف ولــذا فقــط، الـــشباب ولــeس اfgتمــع وأفــراد قطاعــات
، التعلـيم بمرحلة الشباب الlw يمر ��ا طالب اRSاصة السلبية L(ع�اسات Cعض استhتاج  يالثـانو

  :ذلك توضيح يE0 وفيما

ـــر .1 ـــث نفـــــسھ، املتطـــــرف ع0ـــــ/ يالفكـــــر للتطـــــرف الـــــسلlm �ثــ ـــبحانھ- هللا إن حيــ  خلـــــق -و\عـــــا3/ ســ
اك، والـذ�ن اRSلقـة يسـو وجعلـھ تقـو"م، أحـسن EF �(سان ̂ـ±ه رو�د  مخلوقاتـھ بقيـة ع0ـ/ وم
 سـeئة نفـسية آثـار ل�ـ�ك ييؤد مما السو"ة، الطبيعة �ذه ع0/ يالفكر التطرف و"ؤثر بالعقل،

EF رالالشعو l�êنـھ العالقـة ع0ـ/ يـؤثر ممـا الفـرد، لـدى النفeن ب  ع0ـ/ كـذلك و"ـؤثر اfgتمـع، و�̂ـ
 بºـــت بـــدر العـــصي¡e،( باملوضـــوعية تتـــصف ال خاطئــة نظـــرة إليـــھ ينظـــر حيـــث للواقـــع، نظرتــھ

  ).238 ص  ،2018 هللا، عبد
  .الرذيلة وانYشار ،�خالق ا�µيار حيث من اRSلقي اfSانب ع0/ التأث^� .2
 وقتــــل وقـــتل[م، املــــسلم^ن، تكف^ـــ� مثــــل و�مـــوال �نفـــس ع0ــــ/ وLعتـــداء القتــــل جـــرائم انYـــشار .3

ج وإعــــالن املـــستأمن^ن،  ب�ــــe(الــــبالد FــــE �مــــن إخــــالل إ3ــــ/ والــــسEÍ �مــــر، و3ــــE طاعــــة عــــن واRSــــر
  ).30-29 ص ،2008 دمحم، أحمد يحcd فياض،
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ــا يـــؤمن الwــــl املـــسلمات Cعــــض FـــE والYــــشكيك Lجتماعيـــة القــــيم إفـــساد .4  ممــــا اfgتمــــع أفـــراد ��ــ
  .�سر"ة العالقات ع0/ بالسلب ينعكس

 و¬�ر"ــب إتــالف النــاتج عـن والتنميــة Lقتـصاد Cــس�ب إضــعاف Lقتـصادي اfSانــب ع0ــ/ التـأث^� .5
ة وضعف البطالـة وانYـشار ل´Rـارج �موال  (سبة ز"ادة إ3/ باإلضافة السياE، والhشاط رالتجا
�ة �منية واملؤسسات �ج[زة ع0/ �نفاق �اب التطرف رg}ا  .رو�

ات ج[ود و\شتeت اfgتمع وحدة إضعاف .6   ).792 ص ،2010 .اشم، دمحم أغا،( أفراده روقد
 أمـ�Ïم ع0ـ/ و"ـؤثر مـستقبل[م ��ـدد ممـا وعدوانيـة، تخر"�يـة أعمـال EF الشباب طاقات استç±اف .7

�م ع0/ تأث^�ال إ3/ باإلضافة Cعد، فيما والوظيفي اS}يا\ي   .اfgتمع وخدمة �µضة EF ردو

Ç©ب يالفكــر التطـرف أن سـبق ممـا يتـ{Åـhه ت  خاصــة و�ـصفة عـام Cـش�ل �فــراد ع0ـ/ رآثـا
ـــن FــــــE �ـــــم ممــــــن و�ـــــاألخص الـــــشباب، ، التعلـــــيم طــــــالب مـــــن املرا�قــــــة ســ  S}ماســــــ�ªم وذلـــــك يالثــــــانو

 سبق ما ضوء و-, ا¬�ا،وأيدولوجي اتجا�ا¬�ا اختالف ع0/ املتطرفة اfSماعات قبل من واس�ªداف[م
 يالثــانو التعلـيم لطـالب يالفكـر البنـاء ع<ـ� للتطـرف الـسلبية ¸ع9اسـات زأبـر اسـتºتاج يمكـن

  :ي<, فيما

 يقبل ال وأشياء ربأمو يقتنع حيث حياتھ، جوانب �ل EF الطالب �عeشھ الذي يالفكر اfSمود .1
 ع0/ التأث^� إ3/ باإلضافة �خر، لوقبو اS}وار قيم ع0/ التأث^� و�التاE3 اS}وار، أو النقاش ف¢�ا

ات ع0/ التأث^� وكذلك لديھ، والتحليل النقد ملكة   .وLبت�ار �بداع رم[ا
ه Cس�ب املتطرف فيھ يقع الذي واملعرEF يالفكر الفقر .2  ع0ـ/ وLطالع القراءة عملية EF راقتصا

 الwــl الكتــب قيــةب قــراءة إ�مــال مقابــل FــE يت�نـاه الــذي املتطــرف الفكــر نفــس أÈــ}اب كتبــھ مـا
ـــاء يكت¶�ـــــــا ف^ن الـــــــدين علمــــ ــــÂ}يح والف[ـــــــم باالعتـــــــدال واملعـــــــر ـــدين ملبـــــــادئ الـــ ـــــن الــــ  أÈـــــــ}اب مــ

ة عليـــھ ي��تــــب ممــــا لفكـــره، اRgالفــــة ى�خــــر Lتجا�ـــات  ع0ــــ/ املتطــــرف للـــ Rص كب^ــــ�ة رخــــسا
  .عام Cش�ل والثقاEF يالفكر ىاملستو

 الفكر ألن وذلك وغ^��ا، الصالة ترك مثل والعقدي الديL lÃنحراف شباك EF الوقوع ام�انية .3
  .�سالم لÂ}يح السليم الف[م عن بصاحبھ ينأى املتطرف

 اRSاص السابق التأث^� ع0/ وم��تب مرتبط و�و للطالب، والقي¨l �خالEú اfSانب ع0/ التأث^� .4
، بالبناء ة يYبعھ الفكر ع0/ تأث^� �ل إن حيث يالفكر   .السلو�ي اfSانب ع0/ تأث^� وربالضر

جــا الــ Rص يجعــل يالفكــر التطــرف إن حيــث الطالــب، RØــصية FــE النفــl�ê ^�التــأث .5 ًخا  عــن ر
مخــال Lســتقامة

ً
"�Ïــا،  ن Lنفــصام فيحــدث زبموا  �عـــeش أن يhبÕــE ومــا �عeــشھ الــذي الواقــع بــ̂ـ

 .حولھ من وللمجتمع لنفسھ نظرتھ EF تؤثر سeئة نفسية آثار ل��ك يؤدي مما عليھ،

سية �شطة مجاالت: الثالث را�pو   يالفكر للبناء الداعمة راملد

�ــ�l الhــشاط �عـد  حاجــا¬�م، وإشــباع ميـول[م، عــن بــالتعب^� للطـالب �ــسمح واســع مجـال راملد
ح لتنميـــــة خـــــصب ومجـــــال ــــة ور ــــن و\عز"ز�ـــــا الطـــــالب لـــــدى املواطنـ ـــق عـ  العامـــــة اRSدمـــــة بـــــرامج طر"ــ

ة العلميـــــة والـــــرحالت "ـــــا رو "ة، املhـــــشآت ز "ـــــد�مو الطـــــالب \عو"ـــــد إ3ـــــ/ باإلضـــــافة راS}ـــــضا  بـــــبعض وتز
لية، وتحديـــد وتنظيمـــھ، للعمــل التخطـــيط مثـــل ال[ادفـــة ال��بو"ـــة Lتجا�ــات "ب واملـــسؤ  ع0ـــ/ روالتـــد

 الwـl النفـسية املـشكالت مـن الكث^� عالج EF أ�ميتھ إ3/ باإلضافة النظام، واح��ام والقيادة التبعية
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ـــا �عـــــا(ي (  وLنحـــــراف دوانالعـــــ أو الـــــنفس ع0ـــــ/ Lنطـــــواء أو باfüSـــــل ر�الـــــشعو الطـــــالب Cعـــــض م�Ïــ
  ).11ص ،2014 حسن، محمود إسماعيل،

سية �(شطة و\عد  FـE \ـس[م حيث اfSوانب، �افة من الطالب RØصية لتنمية فرصة راملد
ة تنميــة ¬�م وتنميــة والعلميــة، الثقافيــة �(ــشطة FــE مــشارك�ªم خــالل مــن لــد��م اللغو"ــة رالقــد  رقــد

 كمـا وتنفيـذ�ا، �(ـشطة بـرامج تخطـيط Fـ�ª Eممـسا�م خـالل مـن والتنفيـذ والتخطيط التفك^� ع0/
مجاال \عد

ً
"ب ًخصبا   تأكيد مع العامة، اRSدمة وأعمال اfSماEË، العمل أساليب ع0/ الطالب رلتد
 البeئـة مـع متفاعـل فاعـل جيـل إيجـاد FـE \ـس[م كما الطالب، نفوس EF وتأ�يل[ا الوطنية Lتجا�ات

ه العمل يح��م ستھ خالل من رو"قد سـة، EF اًفعلي رمما  أوقـات السـYثمار الفـرص للطـالب وتYـيح راملد
د امللـــل إ3ـــ/ ��ـــم يـــؤدي ممـــا وحمـــاي�ªم الفــراغ، ا¬�م ع0ـــ/ بالـــسلب يـــؤثر ممـــا ووالـــشر  FـــE وتفك^ـــ��م رقـــد

،(املستقبل   ).19ص سابق، مرجع هللا، عبد ي�ثر

سـية �(ـشطة أ�ميـة وتhبـع  بو"ــةال�� وLتجا�ـات ��ـداف مـن العديـد تحقـق �و�µــا مـن راملد
 مـن الÂ}ابة \علم[ا واملعامالت فالعبادات لل��بية، العمE0 التطبيقي اfSانب تمثل حيث املرغو�ة،

لســو ســـة خـــالل مـــن  هللا ر ن ع0ـــ/ يhبÕـــE و�التـــاE3 والتطبيــق، راملما �ـــس[م FـــE ي´fـــأوا أن املعلمـ̂ـ  إ3ـــ/ رتد
ه و"ــؤ\ي أ�دافــھ يحقــق التعلــيم يجعــل ممــا العم0ــE، �ســلوب اقعــھ، حياتــھ FــE الطالــب لــدى رثمــا  وو

اسية اfÊSرة داخل الطالب يتعلمھ ما \عز"ز EF �(شطة \س[م عليھ ًو�ناء  من يتعلم فالطالب رالد
 ص ،2007أحمد، بن ع<, بن مطtر الفقيھ،(لالقو خالل من يتعلمھ ال ما والعمل الhشاط خالل

96-99.(  

  :,ي< فيما إبراز و#مكن وميولtم، الطالب رغبات ب نوع �شطة وت نوع

  .الديlÃ الhشاط -
  .العل¨l الhشاط -
  .الثقاEF الhشاط -
  .LجتماEË الhشاط -
  .الر"اl�É الhشاط -
  .ياللغو الhشاط -

كال رلدو توضيح يE0 وفيما
ً

  :الطالب لدى يالفكر البناء \عز"ز EF م�Ïا 

أوال
ً

  الديºية �شطة: 

Eــــشطة تلــــك و·ــــ)� lــــwيحة �ســــالمية العقيــــدة بتعميــــق ¬�ــــتم ال{Âالــــ EــــF طــــالب،ال نفــــوس 
E3ــشاط �ــذا بــأن لالقــو يمكــن و�التــاhًكث^ــ�ا يفيــد ال EــF الطــالب، لــدى العقــدي البعــد \عز"ــز Ç©و"تــ 

 باإلســــالم، وLع�ــــ±از �ســــالمية املفــــا�يم \عميــــق ع0ــــ/ تركــــز الwــــl الhــــشاط أ�ــــداف خــــالل مــــن ذلــــك
 ربأمو موتبص^�� الشباب ل��بية باإلضافة عل¢�م، هللا رضوان وأÈ}ابھ ملسو هيلع هللا ىلص لالرسو Cس^�ة التعر"ف

  .دي�Ïم

سة -الكر"م القرآن \عليم (و\شمل الhشاط �ذا عل¢�ا �شتمل الlw ال�Qامج وتYنوع  السنة رمدا
ات مـن العقيـدة بموقـف التعر"ـف -الفق[يـة �ح�ـام إ3ـ/ التعرف -النبو"ة  -اRgتلفـة واملـذا�ب رالتيـا

اســـية � رد  الــــدعوة أســـاليب ســــةرمما - و�عـــالم والتـــاCع^ن -علــــ¢�م هللا رضـــوان- الـــÂ}ابة Cعــــض ســ̂ـ
شاد س عقد -والبحوث املسابقات إجراء - رو�   ).والندوات اg}اضرات وإقامة العلمية والدر
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سية �ذاعة مع نالتعاو أ�م[ا، مجاالت الhشاط و�شمل  الديhية باملناسبات Lحتفال -راملد
ض إقامة -  ةالديhي �بحاث كتابة - الصلوات إقامة ع0/ اS}ث -مجالت إصدار - ندوات عقد -  رمعا

�ة �ســــالم أر�ــــان FــــE الكتابــــة -إســـالمية ي،( ملسو هيلع هللا ىلص لالرســـو وســـ̂ـ  بــــن يحــــض�l بــــن العز#ــــز عبــــد والعــــر
  ).37 -36 ص ،2019سÆيفي،

  الثقافية �شطة: ًثانيا

Eة و·ـ  ًثقافيــا و ًعقليـا الطـالب نمــو FـE  \ـس[م الwـl املتنوعــة �(ـشطة مـن مجموعــة "عـن رعبـا
ا¬�م تنمية خالل من  مـن مجموعـة وإكـسا��م واتجا�ـا¬�م، وميـول[م رغبا¬�م وإشباع ا¬�م،رقد و رم[ا

ف اQRSــــ�ات ات والقــــيم رواملعــــا ـــاء مــــن تمكــــ�Ïم الwــــl روامل[ــــا ة مت�املــــة ســــليمة RØــــصية بنـ  ع0ــــ/ رقــــاد
 عبـدالو.اب، دمحم عـالء دمحم،( "اfgتمـع يواج[[ـا الwـl التحـديات �افـة مواج[ة EF الفعالة املسا�مة

ن، مرجع   ).178 ص سابق، ووآخر

Ç©ـــا وتتـــ�ªأ�مي EـــF عديـــدة فوائـــد مـــن تحققـــھ مـــا خـــالل مـــن للطـــالب، يالفكـــر البنـــاء \عز"ـــز 
"د أ�م[ا، ، مخاطبة ع0/ و\عو"ده الثقافية، املعلومات من املناسب بالقدر الطالب وتز  من راfSم[و
 بنفــــسھ ثقتــــھ و\عز"ــــز ال��بو"ــــة، املــــسرحية والفقــــرات والتعب^ــــ� �لقــــاء وجلــــسات املــــسابقات خــــالل

، مواج[ة EF واfSرأة  والديhيـة و�دبيـة العلمية والكتابة لالطالع الفرصة للطالب تYيح كما راfSم[و
ات تنميــة إ3ـــ/ باإلضــافة وغ^��ــا، ات رامل[ــا  مـــن مختلفــة أنـــواع FــL Eشــ��اك خـــالل مــن �دبيــة روالقـــد
ن، عبداpbميد سم�l أحمد،( الhشاط   ).30 ص سابق، مرجع والقطب، وآخر

ات الطــــالب إكــــساب ��ــــدف الفرعيــــة، وأ(ــــشط�ªا الثقافيــــة �(ــــشطة تمجــــاال وتYنــــوع  روم[ـــــا
ات سية، �ذاعة EF التحدث وأ�م[ا، مختلفة روقد  طر"ـق عـن الـÂ}في الhـشاط FـE واملشاركة راملد

 الـشعر وكتابة اRgتلفة، املناسبات EF اRSطب وإلقاء واملطبوعة، املكتو�ة الÂ}ف وإخراج إعداد
 املفيــدة والنـدوات اg}اضــرات إلقـاء ��ــدف اRgتلفـة العمـل مجــاالت FـE صــص^ناملتخ ودعـوة والنÔـ�،

lwال GSئة مشكالت \عاeسية الب   ).193 -192 ص ،2004السعيد، محمود السعيد عثمان،(راملد

ثالثا
ً

  : العل¡e الºشاط: 

ســـة فـــرص للطـــالب يYـــيح الـــذي الhـــشاط �ـــو  العلمــــي التفكيــــر مف[ـــوم و"رýـــû �وايـــا¬�م رمما
ات املوا�ب كYشافال لد��م ب خالل من روالقد    .العلمية والتطبيقات رالتجا

 ومــــن للطـــالب يالفكـــر البنـــاء Cـــشدة تـــدعم ��ــــداف مـــن جملـــة العل¨ـــl الhـــشاط و�ـــس�ªدف
حدانeتـھ بـاþ �يمان ترسيخ أ�م[ا،  FـE العل¨ـl البحـث أسـلوب لتطبيـق وتـوج¢�[م الطـالب، لـدى وو

ح وتنميــــة اfSمــــاEË للعمــــل و¬�يئــــ�ªم ملت�امــــل،ا نامل�ــــ± النمــــو ع0ــــ/ ومــــساعد¬�م حيــــا¬�م،  نالتعــــاو ور
ات يذو واكYــــــشاف لــــــد��م، عــــــاي�ªم، العلميــــــة رالقــــــد "¶�م رو  العلميــــــة �دوات اســــــتخدام ع0ــــــ/ روتــــــد

ض العلميـــة، املــــسابقات أ�م[ـــا، بــــرامج ع0ـــ/ العل¨ــــl الhـــشاط و�ــــشتمل ال�ـــسيطة،  العلميــــة، رواملعــــا
ات ي،( العلميـة املكتبة /إ3 باإلضافة العلمية، والرحالت روالز"ا  بـن يحـض�l بـن العز#ـز عبـد والعـر
  ).42 ص ،2019سÆيفي،
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ًا*عا    ̧جتما¢, الºشاط: ر

ـــ/ التعــــرف مــــن الطـــــالب يمكــــن الـــــذي الhــــشاط �ــــو  لـــــد��م و"ن¨ــــL lجتماعيـــــة، واجبــــا¬�م ع0ــ
 ،أ�م[ا اfgاالت من العديد ع0/ و�شتمل سليمة، إ(سانية عالقات ظل EF املhشود التعامل إم�انات

ات جماعــة �سـر، جماعــة العامـة، اRSدمــة جماعـة التعاونيــة، اfSمعيـات  النــادي والــرحالت، رالز"ـا
،lــ�� ف، حفــالت  القــصية، اRSلو"ــة الــرحالت راملد  وجمــع ال[ــواة جماعــة املناســبات، جماعــة رالتعــا

  .النظام وجماعة والنقود، الطواCع

ـــاEË، الhــــشاط و�ــــس�ªدف ه الطالــــب، RØــــصية صــــقل Lجتمـ لية روإشــــعا  اfgتمعيــــة وباملــــسؤ
تھ وتنمية والوطنية، ح وتنميـة الـنفس، ع0/ وLعتماد وLبت�ار اRSلق ع0/ رقد  الغ^ـ� مـع نالتعـاو ور

ع لتنفيذ  املذموم، والتعميم التعصب، عـن Lبتعـاد مثل القيم Cعض لغرس باإلضافة مع^ن، ومشر
 �خر، واح��ام القوان^ن، واح��ام اRSاصة، املص´}ة ع0/ واfgتمع للوطن العامة املص´}ة وتقديم

، بأسلوب معھ والتعامل  والعــادات، اRSـصوصيات واح��ام و�مانة، العمل إنقان ومراعاة يحضار
  ).67 -64 ص ص ،2011دمحم، توفيق فe¡t مقبل،( مجتمعھ EF السائدة والقيم والتقاليد

  : الر#اefÎ الºشاط: ًخامسا

 بــاEú ع0ـ/ باإليجـاب يـنعكس بمـا للطـالب اfSـس¨l النمــو تحقيـق FـE �ـس[م الـذي الhـشاط �ـو
 تنميـة خـالل مـن الطـالب RØـصية بناء الر"اl�É الhشاط و�س�ªدف للطالب، ى�خر النمو جوانب
ح  ال Rــــصية وإعــــداد النفــــوس، و¬�ــــذيب املوا�ــــب وصــــقل لــــد��م، اRSلقيــــة والقــــيم الر"اضــــية والــــر

ح وتـــدعيم و(ــشاطھ، Èـــ}تھ ع0ــ/ حـــافظو" املــتعلم يفيــد فيمـــا الوقــت واســـYثمار امل�±نــة، الــسو"ة  ور
  .الفراغ وقت واسYثمار الفر"ق،

حب اfgال ·E الر"اضية ال��بية مادة و\عد س من عليھ \شتمل بما الر"اl�É للhشاط ر�  ودر
ســـ�ªا تـــؤدي والwـــl والطـــائرة، والـــسلة القـــدم كـــرة مثـــل اfSماعيـــة باأللعـــاب مرتبطـــة متنوعـــة  إ3ـــ/ رمما

ـــل للطـــــالب LجتمـــــاEË التفاعـــــل ســـــة داخــ ـــاfgتمع اfSيـــــدة Lجتماعيـــــة العالقـــــات خـــــالل مـــــن راملد  بــ
"ـــادة اg}ـــيط  املت�امـــل النمـــو تحقـــق الwـــl الQـــ�امج أن�ـــÇ مـــن و·ـــE الـــذات واح�ـــ�ام بـــالنفس الثقـــة زو
  ).2383 -2382 ص ،2013سليمان، رفعت بدر دو#9ات،( النواE جميع من للطالب

   È?, اpbاسب شاط: ًسادسا

 و�رامجــــھ ولغاتــھ وم�وناتــھ �3ــE اS}اســـب بــأج[زة الطــالب بتعر"ــف تم��ـــ الــذي الhــشاط �ــو
 و�رامجـھ ولغاتـھ وم�وناتـھ �3ـE اS}اسب بأج[زة الطالب \عر"ف و�س�ªدف وأ�ميتھ، واستخداماتھ

  .استخدامھ وكيفية وأ�ميتھ

 و�لقاء، الشرح أ�م[ا، �E3 ل´}اسب التعليمية ال�Qامج من مجموعة ع0/ الhشاط يو"حتو
ســة، التمــر"نو  التعليميــة، و�لعــاب واg}ا�ــاة، والنمذجــة املــسائل، وحــل التعلي¨ــl، واS}ــوار رواملما

ي،() �ن��نـت( املعلوماتيـة �3ـE اS}اسـب شـب�ات إ3ـ/ باإلضـافة  بــن يحـض�l بـن العز#ـز عبـد والعـر
  ).44 ص سابق، مرجع سÆيفي،

Ç©سية �(شطة أن سبق مما يت  مـن للطـالب، يالفكـر البنـاء "ـز\عز EF م[مة أدوار ل[ا راملد
 الــوطlÃ والبعــد و�يمــا(ي، العقــدي البعــد مثــل الطــالب لــدى الفكر"ــة �Cعــاد مختلــف تنميــة خــالل

،EËــــا ـــا، والــــــÂ}فية �دبيــــــة اfgــــــاالت مختلــــــف FــــــE واملعرFــــــE العل¨ــــــl البعــــــد وكــــــذلك وLجتمــ  وغ^��ـــ
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ات تنميــــة إ3ــــ/ باإلضــــافة ـــا ات Yــــساباك خــــالل مــــن واملــــستمر الــــذا\ي الــــتعلم رم[ـ  التكنولوجيــــة رامل[ــــا
  .والرقمية

lشطة وأسس معاي�سية �   :راملد

سية �(شطة ردو �عد  يتحقق ول�ي للطالب، يالفكر البناء \عز"ز EF بم�ان ��مية من راملد
ط من مجموعة توافر من البد ذلك   :�التاE3 و·E واملعاي^� والشر

مخططا ال�Qامج نت�و بحيث التخطيط .1
ً

اð}ة ختلفةم أ�داف وفق ل[ا    .تنفيذ�ا يمكن وو
ا¬�م ىملستو ومالئمة الطالب، رغبات مع متفقة ال�Qامج نت�و أن .2   .رقد
  .واfgتمع للبeئة ال�Qامج مناسبة .3
  .لوالشمو التنوع .4
تباط .5 Lاسية باملواد ر   .رالد
،( وأخالقيـا ًوثقافيـا ًوعلميـا ًفكر"ـا الطـالب نمـو FـL Eسـ[ام .6  ســابق، مرجـع هللا، عبـد أبـو ي�ثـر

  ).54 ص
ج أو إسفاف أو اختالف من ًبر"ئا ني�و بحيث اfgتمع، EF �خالEú اfSانب يراEË أن .7  ع0ـ/ وخر

 بــبعض Lســ�ªزاء أو والنميمــة، الغيبــة أو هللا، آيــات FــE �ــاRSوض �ســالمية، واملبــادئ �خــالق
  .الطالب

 بأدا¥�ا رالشعوو بالفعل، بإقام�ªا ني�و الصالة فتعليم مصطنع، غ^� ًواقعيا الhشاط ني�و أن .8
  .فقط بتمثيل[ا ال وجل عز þ فر"ضة

ات عــــن يhــــتج مــــا وfSميــــع �ســـالمية، لل��بيــــة املث0ــــ/ للغايــــة ًمحققــــا الhــــشاط ني�ـــو أن .9  رالتــــصو
، �سالمية ليتھ و�(سان واS}ياة نلل�و   .وومسؤ

 بمـــا ولـــeس و�خالقيـــة، ال��بو"ـــة، و��ـــداف الغايـــات مـــن حققـــھ بمـــا الhـــشاط تقـــو"م ني�ـــو أن .10
ه  العمــل حــب قــيم مثـل تر�و"ــة وقــيم آثــار مـن ي��كــھ بمــا يقــاس بحيـث تقــدم، مــن الطــالب زأحـر

  .البحث EF والص�Q وLستقامة والصدق والتواضع اS}ق EF والتفا(ي والنصيحة
عـــامال املعلـــم ني�ـــو أن .11

ً
 �ــــل FـــE الفعليـــة والقـــدوة �ســـاس، العنـــصر ف[ـــو الhـــشاط، FـــE ًإيجابيـــا 

،(الhشاط  أحوال   ).155 -154 ص سابق، مرجع الرحمن، عبد يالنحالو
ا¬�م الطـــالب خQـــ�ات تنميــة FـــE �(ـــشطة \ــس[م أن .12  ملـــشكالت تنـــاول[م خــالل مـــن املعرفيـــة روقــد

  .واقعية معرفية
ة تصميم .13  الـصف داخـل الطـالب fSميـع آمنـة \علـم بeئـة تـوف^� حيث من فعالة \علم بeئة روإدا

lــ��ا  املتـــاح الوقــت توظيــف ع0ــ/ العمــل إ3ــ/ باإلضـــافة الطــالب، لــسلوك ضــوابط وتحديــد رالد
سة   .التعليمية �(شطة رملما

سة نموذج تقديم EF \س[م أن .14 ات رملما   .��ا املرتبطة والقيم والبحث التفك^� رم[ا
  .املشكالت وحل التفك^� لتفعيل مواقف EF الطالب مشاركة ع0/ التأكيد .15
  .التأمE0 لموالتع الذا\ي للتوجھ للطالب املناسبة الفرصة �(شطة تYيح أن .16
وفعــاال ًمــستمرا التقيــيم ني�ــو وأن الطــالب لــتعلم ًتقييمــا تتــضمن أن .17

ً
 دمحم الــدين رنــو نــصار،( 

  ).344 ص سابق، ،مرجع
ة .18 ســـة، FـــE الرمز"ـــة �(ـــشطة ع0ـــ/ ال��ك^ـــ± ورضـــر  الـــوطlÃ، الhـــشيد وأداء العلـــم، تحيـــة مثـــل راملد

  .الوطنية باملناسبات السعادة عن للتعب^� Lحتفاالت إقامة



تعزيز البناء الفكري لدى طالب التعليم لسية ت تفعيل دور األنشطة المدرمتطلبا
 الثانوي األزهري في ظل بعض التحديات المعاصرة

  رضا دمحم سيد دمحم،/ أ
  علي عمر فؤاد الكاشف/ د.أ

 يبيومي الفضالدمحم دمحم  /د
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 نحو Lتجاه مثل أساسية مجتمعية قيم ت�و"ن ثم ومن الطالب، لدى مرغو�ة اتجا�ات تنمية .19
  .ذلك وغ^� العامة امللكية ع0/ واS}فاظ العمل واتقان والنظام النظافة

 مثــل عـام، Cـش�ل واfgتمـع للــوطن والـوالء Lنتمـاء تنميـة FـE \ــس[م تقليديـة غ^ـ� أ(ـشطة تـوف^� .20
"خيــةالت للمنــاطق الــرحالت أ(ــشطة ســـة الفرصــة للطــالب ت�ــë الwــl و�(ــشطة و�ثر"ــة، را  رملما

لية وتحمل الديمقراطية   .واملسؤ
ة �(ـــشطة خـــالل مـــن الطـــالب يـــتعلم أن .21 اء اح�ـــ�ام ورضـــر  و�دلــــة اS}ـــوار واعتبـــار �خـــر"ن، رآ

  .آخر ع0/ رأي ترجيح أساس وال�Qا�^ن
ســة وتجميــل نظافــة أ(ــشطة FــE الطــالب مــشاركة .22  يفكــر الــسعدي،(��ــا اg}ــيط واfgتمــع راملد

  ).62 ص ،2010 دمحم، عبداملنعم
مـة، �م�انــات تـوف^� .23  املعلــم ردو FــE يتمثـل يفال�ــشر واملـادي، يال�ــشر اfSانــب \ـشمل و·ــE زالال

ائد �سية، وال[يئة الhشاط، رو ، واfgتمع، رالتد ، نواملنفذو ن EF نواملشار�و  اfSانـب يتمثـل ح̂ـ
سـة زمـةالال والوسـائل �دوات FـE املادي سـة FـE متـوفرة �انـت سـواء الhـشاط رملما  �انـت أم راملد

  .توف^��ا ع0/ يال�شر اfSانب و�سÍ/ متوفرة غ^�
 وLقتــصادية، Lجتماعيــة واS}الــة ��ــل ثقافــة حيـث �ســرة، جانــب مــن اfgتمعيــة املـشاركة .24

ســة، مــع �ســرة ردو تhــشيط خالل[ــا مــن يمكــن الwــl اfgــاالت ومــن  وتبــادل �بــاء مجــالس راملد
ات   .واملعلم^ن ر�مو أولياء ب^ن رالز"ا

ة ردو .25 ســــية ر�دا ـــذ يخــــص فيمـــــا راملد �ــــ�l الhـــــشاط و\ــــ fيع وتفعيـــــل تنفيــ ن لـــــدى راملد  املعلمــــ̂ـ
سة داخل املعلم^ن تقو"م من جزء الhشاط وجعل والطالب،   .راملد

ة .26 ســـة FـــE الرغبـــة إيجـــاد ع0ـــ/ العمـــل ورضـــر  اعـــھإقن إ3ـــ/ باإلضـــافة الطالـــب، لـــدى �(ـــشطة رمما
ه الhشاط بأ�مية   .اfSوانب �افة من RØصeتھ بناء EF رودو

 الhـشاط، رائـد ال�Qنـامج، الطالـب، FـE تتمثـل والwـl الطال®ي، الhشاط عناصر ب^ن �دوار ت�امل .27
ة الhشاط، مجموعة تنظيم سية، ر�دا ،( و�سرة �م�انات، راملد  مرجـع هللا، عبـد أبـو ي�ثـر

  .)39 -29 ص سابق،

  :للبحث داياملي ا�bانب

E0اسة امليدانية، وتحليل نتائج[ا كما ي   :ر�شتمل اfSزء امليدا(ي للبحث ع0/ إجراءات الد

أوال
ً

اسة إجراءات:    :امليدانية رالد

EـــF ـــزء �ـــذاfSطـــوات �جـــراءات عـــرض يـــتم اRSَّاملتبعـــة وا ُ EـــF انـــب تنفيـــذfSوجمـــع امليـــدا(ي، ا 
  :التاE3 النحو ع0/ وذلك النتائج، واستخالص وتحليل[ا، البيانات

اسة أ.داف -أ   امليدانية رالد

اســـة �ـــدفت اء وتحليـــل رصـــد إ3ـــE امليدانيـــة رالد اســـة عينـــة أفـــراد رآ  بجامعـــة اQRSـــ�اء مـــن رالد
�ر �ر"ـة املعا�ـد وقطـاع العامـة اfSامعـات و®عض ز� جـة لحـو ز�  املتطلبـات قائمـة ع0ـ/ ��ميـة رد

مــة ال��بو"ـة سـية �(ــشطة ردو لتفعيـل زالال  يالثــانو التعلـيم طــالب لـدى يالفكــر البنـاء عز"ــزلت راملد
�ر EF ظل Cعض التحديات املعاصرة ي�   .ز
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اسة أداة  تصميم-ب   :رالد

اســة FــE البيانــات fSمــع رئeــسة �ــأداة LســYبانة إعــداد تــم ) ليكــرت (نمــط وفــق امليدانيــة رالد
  .}كم^ن من ا�QRSاءC�ًعاد، وتم مراجع�ªا مراجعة دقيقة تم[يدا لعرض[ا ع0/ السادة اg ثال�ي

  :  الtدف من ¸س بانة-ج

اء اQRSــ�اء FــE التخصــصات ذات الـــصلة  ئeــسة إ3ــ/ التعــرف ع0ــ/ آ ة  ر�ــدفت LســYبانة بــصو ر ر
لبالبناء الفكر حو مدى أ�ميـة �ـل متطلـب مـن �ـذه املتطلبـات سـية ي ر FـE تفعيـل دو �(ـشطة املد ر

�رلتعز"ز  زالبناء الفكر لدى طالب التعليم الثانو � ي   .ي EF ظل Cعض التحديات املعاصرةي

اسة-ج   :ر تقن�ن أداة الد

تباط[ـا بمحـاو LســYبانة، قـام الباحـث بتطبيــق  ات وا رCعـد التأكـد مــن سـالمة صـياغة العبــا ر ر
اســــة؛ وذلــــك مــــن خــــالل  ـــ/ عينــــة الد ـــتقبال Lســـــتجابات Google DriveرLســــYبانة ع0ـ ـــد اسـ ، و®عـ

 SPSS(،)Statistical Package for Social(صاÆي اســتخدام ال�Qنــامج �حــتــم  وتفر�غ[ــا وتبو"¶�ــا
Sciences ( ن"العشرالثالث و�صدارE0بانة وثبا¬�ا، كما يYسL حساب صدق EF ،:  

 ):̧س بانة(صدق �داة  -د

  .اعتمد الباحث EF حساب الصدق ع0/ طر"قة الصدق الذا\ي

 :̧س بانةثبات  -.ـ

نبــــاخ والتجزئــــة ًنظـــرا لــــصعو�ة التطبيــــق مــــرت^ن اســــتخدم الباحــــ وث طر"قwــــl معامــــل ألفــــا كر
E3دو التاfSذلك من خالل ا Ç©لالنصفية، و"ت:  

قملجدو   )1 (ر 

  الس بانةلمعامالت الثبات 

  التجزئة النصفية
نباخ  العدد  را�pو ̧رتباط ب�ن نصفى   ومعامل الفا كر

  ̧س بانة
معامل الثبات *عد 

 GuttmanالتpÓيح

تطلبات قائمة امل
مة  زال��بو"ة الال

رلتفعيل دو 
�(شطة 

سية لتعز"ز  راملد
يالبناء الفكر 

لدى طالب 

10  0.881  0.815 0.878 

قــــمليتــــ©Ç مــــن اfSـــــدو نبــــاخ لثبـــــات ) 1 (ر  ـــا كر ـــYبانةLوأن قيمــــة معامـــــل ألفـ قــــد بلغـــــت ، سـ
ًو"مكـن أن ي�ـو ذلـك مؤشـرا جيـدا لتعمـيم ، لمما �ش^� إ3ـ/ الثبـات املقبـو لالسـYبانة كب^�ة) 0.881( ً ن

  .نتائج[ا
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اسة -و   رعينة الد

اسـة بطر"قـة عمديـة غرضـية  ؛ حيـث تـم اختيـار مجموعـة مـن )قـصدية(رتم اختيـار عينـة الد
يا�QRSاء EF التخصصات قر"بة الصلة بالبناء الفكر من املتخصص^ن EF العلوم ال��بو"ـة والـشرعية 

�ر"ــة؛ لالســتفادة مــن والعر�يـة، باإلضــافة إ3ــ/ Cعــض ا زملــوج[^ن ومسYــشار املــواد بقطــاع املعا�ــد � ي
ج[ات نظر�م حو مدى أ�مية قائمة املتطلبات ال��بو"ة املق��حة ا¥�م و لآ و   .ر

�ـع الـرابط ع0ـ/ اQRSــ�اء Google Driveوقـد تـم تـصميم LسـYبانة إلك��ونيـا بــصيغة  ز وتـم تو
�ع  قية، و�ـان م) 50(زباإلضافة إ3/ تو EúراسYبانة و د مـن التطبيـق �لك��و(ـي والـو رجمـوع الـوا ) 89(ر

ـــا،) 6(اســــYبانة، وتــــم اســــYبعاد  ًاســــYبانات؛ نظــــرا لعـــــدم اســــتكمال بنود�ــــا أو البيانــــات �ساســــية ل[ــ
) 83(؛ و�ذلك يصبح العدد ال�ÏـاÆي لعينـة اQRSـ�اء %)6.7حواE3(و�التاE3 تصبح الhسبة املئو"ة للفقد 

  .ًخب^�ا

  املعا�bة �حصائية -ز

ـــ ـــم إجـــــراء Cعـــــض Cعــ ـــYبانات وفحـــــص[ا، واســـــYبعاد LســـــYبانات غ^ـــــ� املكتملـــــة تــ ـــع Lســ د تجميــ
E3طوات؛ وذلك ع0/ النحو التاRSا: 

- Eا ي0ـ دة Fــ/ اسـتجابات أفـراد العينــة Fـ/ جـداو كمــ لتفر�ـغ البيانـات الـوا جــة : ر ربالhـسبة لد
جــة  جتــان للبــديل متوســطة، ود جــات للبــديل كب^ــ�ة، ود ر��ميــة تــم تخــصيص ثــالث د ر ر

 .رواحدة للبديل ضعيفة؛ وذلك F/ محاو LسYبانة ك�ل
 .إدخال البيانات ع0/ اS}اسب �E3، ثم مراجع�ªا للتأكد من �ª{Èا ودق�ªا -
ـــــوم  - ــــصائية للعلـــــــ ـــــــزم �حــــــــ ــ ـــــامج اS}ـــ ـــتخدام برنـــــــ ــــــــ ــــــصائيا باسـ ـــــات إحــــــ ــــل البيانـــــــ ـــــــــم تحليــــــــ تـــ

ً

  . )LSPSS Ver (25)) Statistical Package for the Social Sciencesجتماعية
  : �ساليب �حصائية املستخدمة -

ـــو  .1 ـــاط ب^�ســ تبــ نمعامـــــل ا ـــ/ للتعـــــرف (Person Correlation)ر الـــــصدق الـــــذا\ي  إ3ــ
 .لالسYبانة

ة .2 ات و(سب�ªا ل�ل عبا رحساب التكرا   .ر
3. lmسhن ال  :ل�ل مفردة من خالل املعادلة �تية) الوسط املر�Ç(زحساب الو

ن الhسlm )ك ضعيفة × 1) + (متوسطةك  × 2) + (ك كب^�ة × 3( ةزالو  = ر ل�ل عبا

 أفراد العينة عدد

اســةىوقــد تحــدد مــستو  ا  (ر��ميــة لــدى عينــة الد لتقــدير طــو الف�ــ�ة الwــl يمكــن مــن خالل[ــ
ة اS}كـــم ع0ــــ/  مــــن خــــالل العالقــــة ) ضـــعيفة، أم متوســــطة، أم كب^ــــ�ةمــــن حيــــث �و�µـــا رأ�ميــــة العبـــا

  :التالية

 1 – ن

  =Lستجابةىمستو 

 ن
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                                                         3- 1                      2  

ــــــــ=  ةستجابىمستو Lنو�ذلك ي�و  ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ = ـ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــ ـــــ ــــ جة  من0.666 =ــ   رالد

                                        3                        3  

ن الhسlm ل�ل م�Ïا،  ات حسب الو زترتeب العبا ة طبو"مكنر  لقو¬�ـا ع0ـE ًقار تحديد قوة العبا
ى و"وðـــÇ اfSـــدو التـــاE3 مـــستو ."ضـــعيفة -متوســـطة  – كب^ـــ�ة"مقيـــاس ثال�ـــي  ةل  لـــدى رأ�ميـــة العبـــا

اسة ل�ل استجابة من استجابات LسYبانة   :رعينة الد

  )2(رقم لجدو   

aÕجة القطع مليو اسة�.ميةىستو ر د   ر لدى عينة الد

 املدى  أ.ميةىمستو 

 تقر"با1.66أي ) 0.66 + 1(وحÙw 1من  ضعيفة
ً

 

 تقر"با2.33أي ) 0.66 + 1.67(وحÙw 1.67من  متوسطة
ً

 

 3أي ) 0.66 + 2.34(وحÙw 2.34من  كب�lة

اسة Lنحراف املعيار  - يد   .ر
  . Lتجاهتحليل التباين أحادي -

نات الثنائية البعدية Scheffeتم استخدام اختبار شيفيھ  -  .رللمقا

اسة امليدانية وتفس�l.ا: ًثانيا   رتحليل نتائج الد

ســـية  مــة لتفعيـــل دو �(ـــشطة املد رجــاء ترتeـــب القائمـــة ال�Ïائيــة  اRSاصـــة باملتطلبـــات ال��بو"ـــة الال رز
يلتعز"ز البناء الفكر لدى طالب التعليم الثانو � ي�ر �التاE3ي   :ز

  ) 3 (لجدو

aـÕـب يوÆات ترت سـية باألـشطة املتعلقــة باملتطلبـات ا�bاصـة رالعبــا ا��ـا حــسب راملد  الºــسØية زأو
  )83=ن(

جة    أ�ميةرد
 الرتبة

 �نحراف
  ياملعيار

ن  زالو
lmسhكب^�ة متوسطة ضعيفة ال 

ة  م  رالعبا

 ك 66 11 6
6 

0.591 

 

2.7229 

 7.2% 13.3% 79.5% % 

ــــــة مت�املــــــــة لأل(ــــــــشطة  ــــع خطــ ــ وضـ
تبـــــاط الـــــص رفية والالصـــــفية ذات ا

اسية ات الد رباملقر   .ر
 64 

 ك 61 17 5
7 

0.587 

 

2.6747 

 6.0% 20.5% 73.5% % 

ــــزة و�دوات  تـــــوف^� املعامـــــل و�ج[ـ
مة لتنفيذ �(شطة  65   .زالال
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جة    أ�ميةرد
 الرتبة

 �نحراف
  ياملعيار

ن  زالو
lmسhكب^�ة متوسطة ضعيفة ال 

ة  م  رالعبا

 ك 36 46 1
9 

0.521 

 

2.4217 

 1.2% 55.4% 43.4% % 

ات  ردعم �(شطة الكYـشاف القـد
 خطابــــة -شــــعر(±ة واملوا�ــــب املتم^ــــ

.(......  
 66 

 ك 81 1 1
1 

0.244 

 

2.9639 

 1.2% 1.2% 97.6% % 

ـــو �(ـــــشطة مـــــن  ض مـــــع اخلـ ـــا رلتعــ
  67   .القيم الديhية واfgتمعية

 ك 69 11 3
5 

0.488 

 

2.7952 

 3.6% 13.3% 83.1% % 

�ــــ�F lـــE إثــــراء  رتوظيـــف املـــسرح املد
اS}ــصيلة اللغو"ـــة للطــالب وغـــرس 

م   .ةزالقيم الال
 68 

 ك 71 8 4
4 

0.505 

 

2.8072 

 4.8% 9.6% 85.5% % 

ـــــــة  ــ ــــبات الديhيـــــ ــــــ ــ ـــــــYثمار املناســ اســـــــ
 EF توعية الطـالب وغـرس والوطنية

مة   . EF نفوس[مزالقيم الال
 69 

 ك 73 6 4
2 

0.489 

 

2.8313 

 4.8% 7.2% 88.0% % 

ًماديــــــا ومعنو"ــــــا(تحف^ــــــ± الطــــــالب  ً (
ــــــــشطة  ــــ ـــــE �(ــ ــــــ Fـــ ــــــشاركة  ــ ــــ ـــ/ املــ ـــــــ ــ ع0ـ

سية   .راملد
 70 

 ك 71 9 3
3 

0.472 

 

2.8193 

 3.6% 10.8% 85.5% % 

�Lتمـام باأل(ــشطة البي³يـة لغــرس 
 EــF ــضراءRSئــة اeقــيم اســتدامة الب

  .نفوس الطالب
 71 

 ك 36 42 5
10 

0.599 

 

2.3735 

 6.0% 50.6% 43.4% % 

 EـــــــــF lـــ� ــــ ـــــــشاط الر"اÉــ hــ ـــــــف ال توظيــ
 غـــــرس القـــــيم الر"اضـــــية �يجابيـــــة

  .لدى الطالب
 72 

 ك 59 21 3 2.6747 0.543 8

تفعيـــــــل الـــــــشراكة اfgتمعيـــــــة مـــــــع 
مؤسسات اfgتمع اg}0ـE إلشـراك 
ـــE �(ــــشطة والفعاليــــات  الطــــالب Fـ

  .الlw تنظم[ا

 73 

Çðدو يوfS3( السابق لا (اصة النتائجRSشطة املتعلقة باملتطلبات ا)سية، باأل  وذلـك راملد
EـF ـع ضـوء� ن ًوفقـا ي�حـصاÆ زالتو جـة الhــسlm زللـو ة أ�ميـة رود  لاfSــدو �ـش^� حيـث والرتبـة، رالعبـا
  :إ3/

- �Ôات أك �اEF EË والواقعة املتطلبات ع0/ أ�مية \عكس الlw رالعبا  EF وجاءت �ع0/، ر�
ض مــن �ـشطة خلــو: ·ــE ل�و ال��تeـب ن وا��تمعيــة، الديºيــة القـيم مــع رالتعــا  زبــو

e¹ـــسجــــة وÚـــ,) 2.9639 (  FــــE املتطلـــب �ــــذا أل�ميـــة ذلــــك يرجـــع وقـــد ،كب�ــــlة أ.ميـــة رد
ـــل إحــــداث ن الت�امــ ـــة أو تنــــاقض يحـــــصل ال حwـــــÙ �دوار بـــ̂ـ دواجيــ ـــE زا ـــر البنـــــاء Fـ  يالفكــ
ن للطالـب  وعــادات قـيم مـن لـھ إكـسابھ يرïـ/ مـا و�ـ^ن التعليميـة باملؤسـسة يتعلمـھ مـا ب̂ـ
اسـة بھ أوصت ما مع يتفق ما و�و اfgتمع، وثقافة  أن مـن ،)2013 (الز�را(ـي حـسن رد

ات منــاGî مـن عناصــره ب�افـة التعلـيم  مــا �ـل مــن ًخاليـا ني�ــو أن يhبÕـE وأ(ــشطة رومقـر
ض   .�سالمية الثقافة ردستو مع ريتعا
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ـــشطة -ـــ, املـــشاركة ع<ــ�) ًومعنو#ـــا ًماديـــا (الطـــالب تحف�ــÛ: الثـــا(ي ال��تeـــب FـــE وجــاء -� 
سية، ن راملد سe¹ زبو) 2.8313 (,Úجة و  �ذا أل�مية ذلك يرجع وقد ،كب�lة أ.مية رد

 �(شطة EF بإيجابية املشاركة إ3/ يدفع[م بما الطالب لدى الدافعية ت�و"ن EF املتطلب
ســية ات معرفيــة خQــ�ات إكــسا��م ع0ــ/ يــنعكس بمــا راملد ات روم[ــا  FــE \ــس[م عقليــة روقــد

  .لد��م يالفكر البناء \عز"ز
 البÆئــــة اســــتدامة قــــيم لغــــرس البيÜيــــة باألــــشطة ̧.تمــــام: الثالــــث ال��تeــــب FــــE وجــــاء -

ن الطـــالب، نفـــوس -ـــ, ا�bـــضراء جـــة وÚـــ,) 2.8193 (ـــسe¹ زبـــو  وقـــد ،كب�ـــlة أ.ميـــة رد
Eï، واfgتمــع بالبeئــة ًفكر"ــا الطــالب ر�ــط FــE املتطلــب �ــذا أل�ميــة ذلــك يرجــع  بمــا راRSــا
  .اfgتمع وتقدم �µضة EF إيجا®ي Cش�ل مشارك�ªم EF �س[م

- EـــF ن ات أقـــل �انـــت حــ̂ـ �ـــاF EËـــE والواقعـــة املتطلبـــات ع0ـــ/ ميـــةأ� \عكـــس الwـــl رالعبـــا  ر�
ـــE العاشــــر ال��تeــــب FــــE جــــاءت والwــــl الكب^ــــ�ة ��ميــــة نطــــاق FــــE وقوع[ــــا رغــــم �د(ــــى، : ·ـ

ن الطــالب، لـدى �يجابيــة الر#اضـية القــيم غـرس -ــ, الر#اÎـef الºــشاط توظيـف  زبــو
e¹س) 2.3735 (,Úجة و  من خ^�ة� الف��ة EF انYشر ملا ذلك يرجع وقد ،كب�lة أ.مية رد

 �عكـس ممـا الـشباب، وخاصـة اfgتمـع أفـراد مـن الكث^ـ� بـ^ن الر"اÉـ�l التعـصب مظـا�ر
خلـال

ً
 EـF ـشاط مـن وال[ـدف الغايـة يخــص فيمـا لـد��م يالفكـر البنـاءhال lـ�Éــش�ل الر"اC 
ـــتجابة جعـــــل ممـــــا عـــــام، جـــــة عل¢�ـــــا العينـــــة أفـــــراد اســ  الhـــــشاط أل�ميـــــة ًنظـــــرا كب^ـــــ�ة، ربد

l�Éالر"ا EF يةالر"اض القيم غرس EF اطر، تلك مواج[ةRgتوصلت ما مع يتفق ما و�و ا 
اســــــة إليـــــھ ـــ, بــــــن مطtـــــر الفقيــــــھ، (رد  الhــــــشاط أن مــــــن ،)5ص ،2007 أحمــــــد، بـــــن ع<ـــ

lـــــ�Éلقيـــــة القـــــيم لتنميـــــة الوســـــائل أ�ـــــم مـــــن الر"اRSنوالتعـــــاو و�مانـــــة الـــــصدق مثـــــل ا 
 الhــشاطب �Lتمــام قلـة إ3ــ/ ذلـك يرجــع فقـد أقــل مرتبــة FـE وقوع[ــا عـن وأمــا والـ fاعة،

lـــ�Éعـــض لـــدى الر"اC س  ضـــغوط ظـــل FـــE خاصـــة ر�مـــو وأوليـــاء الطـــالب وكـــذلك راملـــدا
Gîات املنا   .رواملقر

ات الك شاف �شطة دعم: التاسع ال��تeب EF وجاء -  -شـعر (املتم�ـÛة واملوا.ـب رالقـد
ن ، ......).خطابـــة جـــة وÚـــ,) 2.4217 (ـــسe¹ زبـــو  ملـــا ذلـــك يرجـــع وقـــد ،كب�ـــlة أ.ميـــة رد

ات لألCعاد تنمية من كذل ع0/ ي��تب  مما الطالب Cعض RØصيات EF �بداعية روالقد
 يرجـع فقـد أقـل مرتبـة EF وقوع[ا عن وأما سليم، Cش�ل يالفكر بناء�م \عز"ز إ3/ يؤدي
  .التعليمية املؤسسات من كث^� EF باأل(شطة �Lتمام قلة إ3/ ذلك

 ا�p<ـــ, ا��تمـــع اتمؤســـس مـــع ا��تمعيـــة الـــشراكة تفعيـــل: الثـــامن ال��تeـــب FـــE وجـــاء -
ن تنظمtــا، ال¾ــe والفعاليــات �ــشطة -ــ, الطــالب إلشــراك  وÚــ,) 2.6747 (ــسe¹ زبــو

جــة  أ�ــداف تحقيــق FــE \ــس[م إيجابيــة أثــار مــن ل[ــا ملــا ذلــك يرجــع وقــد كب�ــlة، أ.ميــة رد
 و�نــــاء�م الطـــالب ع0ــــ/ إيجـــا®ي Cــــش�ل يـــنعكس بمــــا مـــشكال¬�ا وحــــل التعليميـــة العمليـــة

، ـــة قلــــة إ3ــــ/ ذلــــك يرجــــع فقــــد أقــــل مرتبــــة FــــE ع[ــــاوقو عــــن وأمــــا يالفكــــر  الــــشراكة فاعليـ
ـــة مــــن (اfgتمعيــــة ـــداف[ا تحقيــــق FــــE) اQRSــــ�اء نظــــر وج[ـ ض ع0ــــ/ أ�ـ  Cعــــض FــــE الواقــــع رأ

  .�حيان
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  :البحث نتائج

E3ملة من النتائج النظر"ة وامليدانية �التاfS اسة   :رتوصلت الد

أوال
ً

  النتائج النظر#ة للبحث: 

� اسة EF إطا رتوصلت الد   :يا النظر إ3/ نتائج أ�م[ا ما يأ\ير

يالبنــاء الفكـــر الـــسليم املن�ثـــق عــن املـــنGH �ســـالمي القـــو"م، �ــو الـــس�يل إلعـــداد أجيـــال  .1
ة ع�µ /0ضة اfgتمع وتقدمھ EF �افة اfgاالت  .رقاد

ـــا  .2 ¬�ـ ـــة؛ نظــــرا RSطو ا مــــن �ثــــار �يجابيـ ـــر ر�ثــــار الــــسلبية للتحــــديات املعاصــــرة أشــــد ضـ ًر ً

 :ياء الفكر للطالب، حيث ترتب عل¢�ا ما يأ\يالشديدة ع0/ البن
اك Cعـــض الطـــالب ملـــضام^ن Cعـــض املفـــا�يم واملـــصط´}ات الديhيـــة، وضـــعف  - رضـــعف إد

ة ع0/ الكتابة العلمية Cش�ل سليم  .رالقد
قوع Cعض الشباب EF مش�لة التناقض القي¨l ب^ن ما �عتقده وما  - وسيادة القيم املادية و

سات EF حياتھ ال  .عمليةريقوم بھ من مما
ياfSمود الفكر وL(غالق ع0/ الذات لدى Cعض الشباب، مع التبعية للمقوالت و�ف�ار  -

 .نالوافدة دو وEË أو تمي^±
 .\غر"ب الشباب وعزل[م عن قضايا اfgتمع -
يالفقر الفكر واملعرEF الذي يhتج عن الوقوع EF شراك التطرف الفكر -  .ي
يلبنــاء الفكــر خاصــة FــC� Eعــاد العقديــة  �(ــشطة الديhيــة مــن أ�ــم �(ــشطة الداعمــة ل .3

 .واملعرفية والقيمية
ســــات ال��بو"ــــة الداعمــــة لتنميــــة  .4 ر�(ــــشطة الثقافيــــة FــــE الــــشعر واRSطابــــة مــــن أ�ــــم املما

 .الطالقة اللغو"ة لدى الطالب
ــــــــساس  .5 ـــــــة و�حـ ـــــــالب قـــــــــيم املواطنــ ــــصب إلكـــــــــساب الطــ ــــــــال خـــــ �(ـــــــــشطة Lجتماعيـــــــــة مجـ

لية Lجتماعية  . وباملسؤ
ح الر"اضـــــية والقــــضاء ع0ــــ/ التعـــــصب �(ــــشطة .6 و الر"اضــــية مجــــال م[ـــــم لتنميــــة قــــيم الــــر

  .الر"اl�É املذموم

اسة امليدانية   :رنتائج الد

اسة EF جان¶�ا امليدا(ي لنتائج أ�م[ا ما يأ\ي   :رتوصلت الد

ســية �(ــشطة ردو لتفعيــل املق��حــة ال��بو"ــة قائمــة املتطلبــات جــاءت .1  البنــاء لتعز"ــز راملد
جة للطالب يالفكر   .ا�QRSاء نظر وج[ة من كب^�ة أ�مية ربد

2. �Ôات أك سية باأل(شطة املتعلقة املتطلبات ع0/ أ�مية \عكس الlw رالعبا  EF والواقعة راملد
EËــــا� ات مــــن �ع0ــــ/ ر� ، رعبــــا  مــــن �(ــــشطة خلــــو: ل�و ال��تeــــب FــــE جــــاءت والwــــl راg}ــــو

ض ن واfgتمعيــــة، الديhيــــة القــــيم مــــع رالتعــــا ات أقــــل بeنمــــا ،)2.9639 ((ــــسlm زبــــو  رالعبــــا
 �(ـــشطة FــE الطـــالب إلشــراك اg}0ـــE اfgتمــع مؤســـسات مــع اfgتمعيـــة الــشراكة تفعيــل

ن تنظم[ا، الlw والفعاليات جة و·E) 2.6747 ((سlm زبو   .كب^�ة أ�مية رد
ـــل بمتطلبـــــات اRSاصــــة القائمـــــة ترتeــــب جــــاء .3 ســـــية �(ــــشطة ردو تفعيـ  البنـــــاء لتعز"ــــز راملد

�ر يالثانو مالتعلي طالب لدى يالفكر ي�   :�التاE3 املعاصرة التحديات Cعض ظل EF ز
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تباط ذات والالصفية الصفية لأل(شطة مت�املة خطة وضع .1 ات را اسية رباملقر   .رالد
مة و�دوات و�ج[زة املعامل توف^� .2   .�(شطة لتنفيذ زالال
ات الكYشاف �(شطة دعم .3    ......).خطابة -شعر (املتم^±ة واملوا�ب رالقد
ض من (شطة� خلو .4   .واfgتمعية الديhية القيم مع رالتعا
��l املسرح توظيف .5 مة القيم وغرس للطالب اللغو"ة اS}صيلة إثراء EF راملد   .زالال
مة القيم وغرس الطالب توعية EF والوطنية الديhية املناسبات اسYثمار .6   .نفوس[م EF زالال
سيةا �(شطة EF املشاركة ع0/) ًومعنو"ا ًماديا (الطالب تحف^± .7   .رملد
  .الطالب نفوس EF اRSضراء البeئة استدامة قيم لغرس البي³ية باأل(شطة �Lتمام .8
  .الطالب لدى �يجابية الر"اضية القيم غرس EF الر"اl�É الhشاط توظيف .9

ـــة الــــشراكة تفعيــــل .10  �(ــــشطة FــــE الطــــالب إلشــــراك اg}0ــــE اfgتمــــع مؤســــسات مــــع اfgتمعيـ
  .تنظم[ا الlw والفعاليات

  :واملقlrحات اتالتوصي أ.م

EــF العمليــة التوصــيات و�جــراءات مــن جملــة البحــث يق�ــ�ح البحــث نتــائج ضــوء lــwــس[م ال� 
سية �(شطة ردو تفعيل EF تطبيق[ا  كمـا و·ـE لدى الطالب، يالفكر البناء بما يؤدي إ3/ \عز"ز راملد

E0ي:  

ا��l، و مت�املة ومتنوعةنلأل(شطة ت�و خطة وضع - تر قبل بدء العام الد ات رذات ا رباط باملقر
سة  اسية مع اختيار الوقت املناسب ملما رالد ة و�(شطة، تلك ر ا��l بصو رتنظيم اfSدو الد ر ل

ض مع مواعيد اS}ـصص؛ �(شطةباالش��اك EF �ذه\سمح للطالب واملعلم^ن   ر بحيث ال تتعا
اسية  .رالد

¬�ا �(شطة تصميم EF الطالب إشراك -  .روإدا
�ـع - شــادية أدلــة زتو ا�ــ�l؛ العــام بدايـة FEــ الطــالب ع0ـ/ رإ  �(ــشطة مجــاالت بــأ�م لتعـر"ف[م رالد

 .��ا املشاركة وكيفية إجراء�ا ومواعيد باملع[د
ــــع - ــــــن وت�امل[ـــــــــا �(ــــــــــشطة تنو�ـــــ ــــــالل مــــ ـــة خـــ ـــــــة، �(ـــــــــشطة إقامـــــــ ــــــــة، الديhيـــ ـــــــة، والعلميـ  والثقافيـــ

 راتوامل[ــا القـيم �افـة الطـالب إكــساب إ3ـ/ يـؤدي بمـا إSــû؛... والر"اضـية والبي³يـة، وLجتماعيـة،
ات املرغو�ــة، وكــذلك اكYــشاف �يجابيــة وLتجا�ــات ̂ــ±ة واملوا�ــب رالقــد ن املتم  FــE الطــالب بـ̂ـ

  .وغ^��ا والر"اضة، واRSطابة، الشعر، مثل اfgاالت مختلف
ـــدار - ـــة القــــيم غـــــرس FـــــE \ـــــس[م محتو"ــــات تتـــــضمن حـــــائط Èـــــ}ف إصـ  للبنـــــاء الداعمـــــة اRSلقيــ

  ...    إûS... وLج�ªاد واfSد و�مانة والصدق و�نصاف هللا طاعة  مثل السليم يالفكر
ن ديhيـــة ومـــسابقات أ(ـــشطة عقـــد - �ر"ـــة املعا�ـــد طـــالب وعلميـــة وثقافيـــة بــ̂ـ  تنميـــة \ـــس�ªدف ز�

�ط[م بالقرآن الكر"م والسنة النبو"ة واfgاالت العلمية النافعـة؛ �سالمية الثقافة  رلد��م، و
 .عام Cش�ل كر"ة الÂ}يحةوآفاق[م الف الطالب ثقافة دائرة توسيع EF �س[م بما

ات رحـالت تنظـيم - "ــا رو  الطــالب تـر�ط الwــl والوطنيـة �ســالمية، واملعـالم �مـاكن إ3ــ/ ميدانيـة ز
ط�Ïم بدي�Ïم،  الـذي ياملـصر واملتحـف Cـسeناء، رالطـو وجبـل العـاص، بـن وعمر مfÅد مثل وو

"خ، مــر ع0ــ/ مــصر"ة بطــوالت فيــھ تتج0ــ/  الطالــب ر�ــط FــE \ــس[م الwــl �مــاكن مــن وغ^��ــا رالتــا
طنھ بدينھ  .وو



تعزيز البناء الفكري لدى طالب التعليم لسية ت تفعيل دور األنشطة المدرمتطلبا
 الثانوي األزهري في ظل بعض التحديات المعاصرة

  رضا دمحم سيد دمحم،/ أ
  علي عمر فؤاد الكاشف/ د.أ

 يبيومي الفضالدمحم دمحم  /د

 

 

34 

�ــ�l املــسرح توظيــف -  فــيلم لعــرض الديhيــة والوطنيــة اRgتلفــة؛ املناســبات FــE أو ًأســبوعيا راملد
ـــائقي  الديhيــــــة النظــــــر وج[ــــــة وتوضــــــيح املعاصــــــرة، الفكر"ــــــة والتحــــــديات القــــــضايا أ�ــــــم عــــــن وثــ

"خ FـE م[مـة جوانـب تQــ�ز الwـl الوثائقيـة �فـالم Cعــض تجا�[ـا، وكـذلك عـرض واfgتمعيـة  رالتــا
"خ، مـــع  العر�يـــة باللغـــة نت�ـــو أن مراعـــاة ر�ســـالمي، والنـــضال الـــوطlÃ للمـــصر"^ن ع0ـــ/ مـــر التـــا

ــــا الفـــــصÞ/؛ ة \عز"ـــــز FـــــE �ـــــس[م ممـ ــــد ــــا، وLع�ـــــ±از العر�يـــــة باللغـــــة التحـــــدث ع0ـــــ/ الطـــــالب رقـ  ��ـ
  .يالداعمة للبناء الفكر السليم والوطنية الديhية القيم غرس إ3/ باإلضافة

ات  - "ـا رإجـراء  مـة FــE نفـوس الطــالب، ز زميدانيــة خـارج املع[ـد؛ \ــس�ªدف غـرس القــيم البي³يـة الال
، واg}افظة ع0/ املمتل�ات العامة، وغ^��ا  .نمثل قيمة النظافة، واfSمال، والتعاو

 أ(ــشطة إجــراء مثــل LجتمــاEË بالت�افــل املتعلقــة القــيم الطــالب اكــساب FــE �(ــشطة توظيـف -
"ب ة و�حـــسان، الQـــ� وأعمـــال �وليـــة، افات�ســـع أعمـــال ع0ـــ/ الطـــالب رلتـــد "ـــا رو  املؤســـسات ز
 الطـــــالب لتعر"ـــــف املؤســـــسات تلـــــك مـــــع بالتhــــسيق وذلـــــك املسYـــــشفيات؛ FـــــE واملرÉـــــ�Ù اRS^�يــــة
�ا املؤسسات �ذه بطبيعة  . LجتماEË الت�افل تحقيق EF رودو

 ظــل FـE بـھ املرتبطــة القـيم إكـسا��م مـع منــھ والغايـة الر"اÉـ�l الhــشاط بأ�ميـة الطالـب \عر"ـف -
 .�خ^�ة الف��ة EF الر"اl�É التعصب مظا�ر انYشار

ة الطــالب لتوعيــة ولقــاءات نــدوات عقــد -  أ�ــم ومناقــشة املعاصــرة، الفكر"ــة التحــديات ربخطــو
 .عل¢�ا التغلب وكيفية السليم، التفك^� معيقات

ض إقامة - ًسوما تضم املع[د داخل رمعا وأش�اال ر
ً

 .لفةاRgت الشعوب وتقاليد عادات ع0/ تدل 
ســـية FــE تنميـــة وËــE الطــالب باملفـــا�يم واملــصط´}ات الديhيـــة، والwــl قـــد -  رتوظيــف �ذاعــة املد

  .الشباب من كث^� لدى ف[م[ا �ساء
سية - رصد جوائز مالية وعيhية للطالب املشارك^ن بإيجابية EF �(شطة املد  .ر
جات الlw يحصل عل¢�ا الطالب ع0/ ما يقوم بھ من (شاط؛  - مما يـؤدي رتخصيص جزء من الد

 .إf \ /3يعھ ع0/ املشاركة EF �(شطة Cش�ل عام
ــــضاء مــــــع نالتعــــــاو - ــــl �(ــــــشطة FــــــE الطــــــالب مــــــشاركة لتفعيــــــل اg}0ــــــE اfgتمــــــع أعــ ـــا الwــ  تنظم[ـــ

 .السليم يالفكر البناء ��دد ما �ل ملواج[ة اE0{g اfgتمع مؤسسات
- EÍة ســـ  الwـــl املاليـــة صـــصاتاRg �افـــة تـــوف^� ع0ـــ/ الرســـمية اfS[ـــات مـــع بالتhـــسيق املع[ـــد رإدا

 الديhيـة املـسابقات خالل[ا تحقيق املتطلبات امل[مـة املتعلقـة باأل(ـشطة، مثـل إقامـة من يمكن
صد والثقافية، والعلمية املـسابقات،  تلـك FـE عL /0شـ��اك للطالب اg}فزة املادية اfSوائز رو

مـة؛ �دواتو و�ج[ـزة املعامل مثل وال�شر"ة املادية �م�انات �افة وكذلك توف^�  لتنفيـذ زالال
��l املسرح مثل اRgتلفة �(شطة   .إûS... الفنية، واملراسم الر"اضية والصاالت راملد

 :مقlrحات بحثية

اسة اS}الية أ�م[ا ما يأ\ي اسات أخر EF اfgال �امتداد للد ريق��ح الباحث إجراء د   :ىر

 .يمقومات البناء الفكر EF القرآن الكر"م - 

 .ير لدى طالب اfSامعات املصر"ةمعوقات البناء الفك - 

ـــة مــــن التعلـــــيم  -  ســــية FـــــE تحقيــــق البنـــــاء الفكــــر لــــدى طـــــالب اS}لقــــة الثانيــ يدو �(ــــشطة املد ر ر
l�� .�سا
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ــــل معــــــوض، ــــة. ميخائيــــــل خليــ اســ ــــة رد نــ ـــ (والر"ــــــف املــــــدن FــــــE املــــــرا�ق^ن مــــــشكالت FــــــE رمقا  سلطةالـــ

ف دار. القا�رة). والطموح   .ت.ب. راملعا
̂ـــ� و\علـــيم املرا�ـــق).2008 (مـــصطفى فtـــيم مـــصطفى،  للمواقــــف العم0ـــE التطبيـــق �بـــداEË التفك

ــــة والتعليميــــــة اS}ياتيـــــة ســــــت^ن FـــــE وال��بو"ــ  مجلــــــة. والثانو"ــــــة) املتوســـــطة (�عداديــــــة راملد
  .2008). 166 (ع). 37(مج. وموالعل والثقافة لل��بية القطر"ة الوطنية ال´fنة. ال��بية

  .)2897 ( رقم حديث ، 5 ج الرسالة، مؤسسة حنبل، بن أحمد �مام مسند :حنبل بن أحمد
�ـــع والhـــشر للطباعـــة الـــسالم دار. �ســالم FـــE �والد تر�يـــة ).1992(نا²ـــa هللا عبـــد علــوان، . زوالتو

  . القا�رة
م، أبـــو . والhــــشر للطباعـــة ال[ــــا(ي دار". قر"ـــب مــــن "ـــةؤر "والعر�يــــة التعلـــيم ).2006 (دمحم ع<ــــ, رامل9ـــا

  .القا�رة
مــة).2018 (مجيــد وفــاء املال`ــ,،  : حيال[ــا ال��بو"ــة املؤســسات رودو ىاملــصر الــشباب لــدى القــيم زأ

اسة ؤ"ة تحليلية رد اسات مستقبلية، رو   ).     101 (ع. ونفسية تر�و"ة رد
مة) 2003(ي�Àاز مجدي أحمد   ). 9(ع ،)3(مج. ��رام سسةمؤ. الديمقراطية مجلة. القيم زأ

، أبــو مــة ).2017(مــصطفى .نــاء عــواد، التــواب، عبــد دمحم رالنــو  املرحلــة يمتغ^ــ� ضــوء FــE القــيم زأ
 مجلـة. اfSـامEÍ قبل التعليم بمؤسسات واملعلمات املعلم^ن لدى التعليم ونوع التعليمية

  ). 4(ج). 7(ع. والنفسية ال��بو"ة للعلوم الفيوم جامعة
مــة املرتبطـة التغ^ــ�ات ).2015 (البــدÁع عبـد يصــlm املطلــب، عبـد  اfSــامEÍ الــشباب لـدى القــيم زبأ

اسة: ياملصر  العر®ـي اfSـامEÍ التعليم: عشر التاسع يالسنو القومي املؤتمر ميدانية، رد
مــــة ن جامعــــة. حــــدود بــــال عــــالم FــــE القــــيم زوأ  اfSــــامEÍ التعلــــيم تطــــو"ر مركــــز - شــــمس عـــ̂ـ

  .�تم�Qس ،)30(ع. العر�ية لالدو وجامعة
ن : اfSـامEÍ الــشباب لـدى القــيم إشـ�الية ).2012 (فتحيــة بلعـسلة، ســائط العامليــة التغ^ـ�ات بـ̂ـ  وو

  ).21 (ع. ال��بية عالم مجلة. التhشئة
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،eدفـاتر مجلـة العر�يـة، للـشعوب الثقافيـة ال[و"ـة ع0ـ/ الثقافيـة العوملـة أثـار ).2014 (سـمية شـاب� 
ة، هللا بدع مرسE0 اfSامEÍ املركز العلمية، البحوث   ).4 (ع زبنeبا

،cfÅـــــÆاملـــــؤتمر أعمـــــال الـــــشباب، وتحـــــديات العوملـــــة ).2014 (دمحم ع<ـــــ, الع E3العوملـــــة: الثالـــــث الـــــدو 
Gîالبحث ومنا l¨البحث جيل مركز. العل l¨ب^�وت. العل.  

اشــــدة،  لــــدى الثقــــاL EFغ�ــــ�اب ومظــــا�ر أســــباب ).2009(أســــماء العــــرب، خليــــل ز.�ــــl، عــــالء والر
 جامعـة ال��بيـة، �ليـة مجلة املتغ^�ات، ببعض وعالق�ªا العوملة ضوء EF اfSامEÍ الشباب

سعيد،   ).6 (ع ،)3 (مج ربو
ــــe جــــــاه الــــــضو توفيـــــق دمحم، ـــة ال��بيــــــة ).2011(الن¹ـ ـــة FــــــE الوقائيـــ  الثقــــــاEF العــــــال¨L lنفتــــــاح مواج[ــ

اه رســـالة. و�عالمـــي اســـات بحـــوث مع[ـــد. ردكتـــو مـــان أم جامعـــة �ســـالمي، العـــالم رود  رد
  . مية�سال

 ال�لمـــة منتـــدى. ال�لمـــة مجلـــة. ؟ املعرفـــة مجتمـــع تحـــديات مـــن نحـــن أيـــن ).2008(حـــسن علـــوض،
اسات   ). 15 (مج). 6 (ع. و�بحاث رللد

 املــستجدات ضــوء FــE اfSــامEÍ الــشباب لــدى القيميــة �(ــساق ).2008(دمحم املــنعم عبــد هللا، عبــد
اسة : العاملية . والتنميـة للتعلـيم العر®ى املركز. �يةالعر ال��بية مستقبل مجلة. ميدانية رد

  ). 14 (مج). 49 (ع
ان، ــــيم).2005 (شــــــــبل ربــــــــد ــــدي التعلــــ ة وتحــــ ــــو ـــؤتمر املعرفيــــــــة، رالثــــ ̈ــــــــl املـــــ ـــــــة العل ــــــة ل´fمعيـ  العر�يــ

ا - ال��بيــة لتكنولوجيـا ا العر�يــة اfSمعيــة. املعرفـة مجتمــع FــE ال��بيـة تكنولوجيــ  لتكنولوجيــ
اسات مع[د. ال��بية   . �رةالقا. ال��بو"ة رالد

،cfÅÆالتواصل شب�ات ردو ).2016 (آدم اب سام ع EËجتماL EF �^التغ EËجتماL EFاسة: والثقا  رد
ة غ^� ماجست^� رسالة. النيل^ن جامعة طالب حالة اسات �لية.رمhشو  جامعـة. العليـا رالد

  . النيل^ن
ــــادق اpbايــــــك، ن خالــــــد، صــ ـــــع ).2006(ووآخــــــر ـــة �ليــــــات طلبــــــة إســــــتخدام واقـ  FــــــE الر"اضــــــية ال��بيـــ

دنية اfSامعات . قطـر جامعـة. ال��بيـة �ليـة مجلـة. نحو�ـا وإتجا�ـا¬�م �ن��نـت لشبكة ر�
  ).10(ع

،eـــ¡tات ).2011(ســـيد أحمـــد ف  الطباعـــة لـــدنيا الوفـــاء دار. Lجتماعيـــة اRSدمـــة FـــL Eتـــصال رم[ـــا
  . والhشر، القا�رة

،e¡ــت بـــدر العــصيºه مظــا�ره، ،أســـبابھ \عر"فــھ،: يالفكـــر التطــرف).2018 (هللا عبـــد ب  وســـبل رآثـــا
  ).115(ع). 29 (مج. ب�Ïا جامعة. ال��بية �لية مجلة. عليھ القضاء

eفيــــاض، ب�ــــ cــــdـــة لــــدى ومظا�ر�ـــــا يالفكــــر التطــــرف ظــــا�رة ).2008(دمحم أحمـــــد يح  اfSامعـــــة طلبـ
دنيـــة اه رســـالة. و��اديميــــة وLجتماعيــــة Lقتـــصادية بالعوامــــل وعالق�ªــــا ر�  غ^ــــ� ردكتــــو
ة اساتال �لية. رمhشو دنية اfSامعة. العليا رد   .عمان. ر�

"ـــة ).2010 (.اشـــم دمحم أغـــا ج تر�و"ـــة ؤر مـــة مـــن ول´Rـــر  الفلـــسطيlÃ اfgتمـــع FـــE يالفكـــر التطـــرف زأ
ـــزة، بمحافظــــات �ــــر جامعــــة مجلــــة غـ . ال��بيــــة �ليــــة. �(ــــسانية العلــــوم سلــــسلة. Cغــــزة ز�

�ر جامعة   ). 2 (ع). 12 (مج. غزة. ز�
ســـــية و�ذاعـــــة الـــــÂ}افة).2004. (حـــــسن محمـــــود إســـــماعيل، ـــ^ن راملد ـــة بــ ـــق النظر"ــ  دار. والتطبيــ

  .القا�رة.العر®ي الفكر
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�ـــ�l الر"اÉـــ�l الhـــشاط ردو ).2007. (حـــسن آل أحمـــد بـــن ع<ـــ, بـــن مطtـــر الفقيـــھ،  تنميـــة FـــE راملد
 ماجست^� رسالة (القنفذة بمحافظة البدنية ال��بية معل¨l نظر وج[ة من اRSلقية القيم

ة غ^� ، أم ةجامع). رمhشو   .املكرمة مكة ىالقر
ي، �ـــ�l الر"اÉــــ�l الhـــشاط).2019(ســـÆيفي بــــن يحـــض�l بـــن العز#ــــز عبـــد والعـــر ن راملد  النظر"ــــة بــ̂ـ

ة املدينة. الhشر أثناء ف[د امللك مكتبة. والتطبيق  .راملنو
ن FـــE تحقيـــق �مـــن ).2019. (وأحمـــد، ســـم�l عبداpbميـــد القطـــب، وآخـــر ر دو �(ـــشطة الثقافيـــة 

 1ع, 19 �لية ال��بية، مج-جامعة كفر الشيخ : مجلة �لية ال��بية. معةيالفكر لطلبة اfSا
. 

�ا EF العملية ال��بو"ة).2004. (عثمان، السعيد محمود السعيد حوليـة . ر �(شطة الطالبية ودو
  .4 مركز البحوث ال��بو"ة، ع - �لية املعلم^ن -جامعة امللك خالد : �لية املعلم^ن EF أ��ا

eــ¡tــشاط ).2011 (قبــلم دمحم توفيــق فhال lــ��  ابــن مكتبــة. بــاملنGH وعالقتــھ وتنظيمــھ مف[ومــھ راملد
  . عمان عموش،

ســـة ردو ).2013.(ســـليمان رفعـــت بـــدر دو#9ـــات، �ـــ�l الر"اÉـــ�l الhــــشاط رمما  القــــيم تنميـــة FـــE راملد
 مجلــة. نــابلس محافظــة FـE الر"اضــية ال��بيــة معل¨ـl نظــر وج#ــة مـن الطلبــة لــدى اRSلقيـة

 .11 ع, 27 مج الوطنية، النجاح جامعة: �(سانية العلوم - حاثلألب النجاح جامعة
ـــة وســـــبل مواج[�ªـــــا).2017(رنــــصار، نـــــو الـــــدين دمحم  ســـــة العر�يــ اســـــة : ر تحـــــديات �بـــــداع FــــE املد رد

اسات و�بحاث. تحليلية   ).1(ع ). 6(مج . راfgلة ال��بو"ة املتخصصة، دار سمات للد
 تالميــذ لــدى للــوطن Lنتمــاء لتنميــة ال��بو"ــة املتطلبــات).2010. (دمحم عبــداملنعم يفكــر الــسعدي،

 ال��بية �لية: وال��بو"ة النفسية البحوث مجلة. سeناء جنوب بمحافظة �عدادية املرحلة
 .3 ع. 25 مج. املنوفية جامعة
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