
 
 
 ـ 6116( ديسمبر لسنة الثالثالجزء  171مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد3 )

 

 

- 137 - 

تصىر مقترح لتفعيل مجال نشاط التربية اإلسالمية الالصفي في ضىء 
أهداف النشاط للمرحلة الثانىية من وجهة نظر مشرفي ورواد النشاط 

 بمنطقة القصيم التعليمية

 المقدمة3 
إف مف سمات هذا العصر أنه عصر االنفجار المعرفي، لما رافؽ ذلػؾ مػف 

ميهػػا  يليػػات معالجاتهػػا  تطبيقاتهػػا تطػػ ر فػػي أد ات المعرفػػة  طراصػػؽ ال صػػ ؿ ع
المختمفػة فػػي المجػاالت أجمػػم،  راػـ الفاصػػدة التػي انعكسػػت عمػن كثيػػر مػف ج انػػب 
ال يػػاة، إال أف هػػذا االنفجػػار دفػػم الدارسػػيف  المهتمػػيف فػػي المنػػاه  الدراسػػية إلػػن 
الب ػػػث عػػػف المعرفػػػة القابمػػػة لطسػػػتمرار  التطبيػػػؽ فػػػي ال يػػػاة، لػػػذلؾ فػػػ ف التربيػػػة 

 دة، هي التربية القاصمة عمن المعرفة  العمؿ  التفاعؿ مم اآلخريف. المنش  
  ال يقتصر النظاـ التعميمي ال ديث الد ر التقميدي المتمثؿ ب ش  أذهاف 
الططب بالمعارؼ  ال قاصؽ  المفاهيـ المجردة فػي م وػ عات مختمفػة،  لكنػه يهػتـ 

يات الع لمػػػة  ثػػػ رة أساسػػػًا ب عػػػداد المػػػ اطف الصػػػالى، القػػػادر عمػػػن م اجهػػػة ت ػػػد
االنفجار المعرفي، مف خطؿ تمكينه مف أساليب التعمـ الػذاتي،  التفكيػر العممػي،   
 ؿ المشكطت،  االستقصاء   الب ث العممي،  تنمية قدرته عمن الت اصؿ  التفاعؿ 
مػػم اآلخػػريف،  التركيػػز عمػػن قػػدرات الطالػػب  راباتػػه  اهتماماتػػه  فالطالػػب الم ػػ ر 

مميػػة التعميميػػة التعمميػػة،  هػػ  النتػػاج الػػذي يسػػعن العػػامم ف فػػي األساسػػي فػػي الع
العمميػة التعميميػة إلػػن االهتمػاـ بتربيتػػه تربيػة صػ ي ة، اسػػتنادًا إلػن أف االسػػتثمار 

ـ، 9002المسػػتقبمي ينصػػب عمػػن االسػػتثمار فػػي العقػػؿ البشػػري  )عثمػػاف  قمػػر، 
 (.51ص

فية كركيػزة أساسػية مػف  في اآل نة األخيرة ازداد االهتماـ باألنشطة الطص
ركاصز المػنه  المدرسػي، باعتبارهػا رافػدًا لػه  مترجمػًا لكثيػر مػف أهدافػه عمػن أرض 

كبيػرة لت قػؽ أهػدافها بهػذ  األنشػطة بصػ رة ال اقم  األمر الػذي اسػت جب االهتمػاـ 
 لدى الططب. 

 بنػػاًء عمػػن ذلػػؾ فػػ ف فمسػػفة النشػػاط المدرسػػي تركػػز عمػػن ايجابيػػة الطالػػب 
بأشػكالها المختمفػة،  اافػادة مػف المعػارؼ التػي يتمقاهػا فة رعمل ثه عف ا نشاطه  ب

شػػباع  يف بنػػاء الخبػػرات الهادفػػة،  العمػػؿ عمػػن ت جيػػه اهتماماتػػه ،  تنميػػة مي لػػه  ا 
راباتػػه، فالمعرفػػة ليسػػت مقصػػ رة عمػػن الكتػػاب المقػػرر  لػػـ يعػػد مكانهػػا المدرسػػة 

 أ  خارجها.ف سب بؿ إف المعارؼ قد تك ف مكتسبة داخؿ المدرسة 
إف اكتساب الططب المعارؼ  المهارات المختمفة، ال يتـ إال  فؽ منه  
عممي شامؿ  متكامؿ، يتومف المناه  الدراسية،  ما يرتبط بها مف أنشطة 
الصفية، فالنشاطات الطصفية مف المبنات المهمة في العممية التعميمية،  برامجها 
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ي العممية التعميمية، فهي الجانب المتن عة تعتبر مف أهـ مق مات التكامؿ ف
 هػ(.5151التطبيقي لها ) زارة التربية  التعميـ، 

عدد مف  في تتعدد ص ر األنشطة الطصفية في المر مة الثان ية 
المجاالت، فهناؾ مجاؿ نشاط التربية ااسطمية  النشاط الثقافي،  النشاط 

نشاط الرياوي،  النشاط االجتماعي،  النشاط العممي،  نشاط ال اسب اآللي،  ال
 الفني،  النشاط المهني،  النشاط الكشفي. 

 في هػذا السػياؽ يشػار إلػن أف  التربيػة ااسػطمية أكثػر ارتباطػًا بمفهػـ   
التربية مف أي شيء يخػر يقػدـ لممػتعمـ، بػؿ هػي أكثػر اتسػاعا  شػم ال مػف مفهػ ـ 

أهػػػدافها  م ت اهػػػا  التربيػػػة بمعناهػػػا العػػػاـ  ألنهػػػا تربيػػػة تػػػرتبط بااسػػػطـ، تسػػػتمد
 أسػػاليبها  كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بمك ناتهػػا مػػف ااسػػطـ، بااوػػافة إلػػن أنهػػا تقػػ ـ بػػد ر 

 (.912ـ، ص9002رصيس في بناء الشخصية المسممة  )المعاويد، 
بص رة عممية قاصمة  ااسطمية يعد تطبيؽ النشاط الطصفي في التربية 

 ااسطميةالتربية  أهداؼقيؽ لت  األساسيةعمن التخطيط السميـ ا د المرتكزات 
 بم غ ااياتها بعيدا عف ارتجاؿ الم اقؼ، العش اصية، لذا فاف البا ث يأمؿ أف توم 
هذ  الدراسة تص رًا  رؤية  او ًة في النشاطات الطصفية المتعمقة بمجاؿ التربية 
 ااسطمية، لتك ف مرشدًا  هاديًا لمقاصميف عمن تخطيط  تنفيذ النشاط الطصفي في

 مجاؿ التربية ااسطمية في المر مة الثان ية.
 ت ديد المشكمة3

عمن الراـ مف تعدد الدراسات التي تؤكد أهمية النشاط الطصفي ب جه 
عاـ،  مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصفي ب جه خاص، في العممية التعميمية 

هػ  5151تي، هػ   الثبي5151هػ  العزاز، 5102 الترب ية، منها دراسة ) م سن، 
هػ  5191هػ   الغبي ي، 5191هػ   الد سري، 5199هػ   الدخيؿ، 5199 سالـ، 

 (.هػ5192 البركاتي، 
إال أف بعػػػض هػػػذ  الدراسػػػات بينػػػت  جػػػ د بعػػػض  مػػػف مظػػػاهر الػػػنقص 

  القص ر المتعمقة بتفعيؿ األنشطة الطصفية.
يمانػػا ظػػرًا مػػف البػػا ثيف بأهميػػة النشػػاط الطصػػفي  أهميػػة مجاالتػػه،  ن  ا 

لخبرة البا ثيف في ااشراؼ عمن النشاط الططبي بمنطقة القصػيـ فقػد ال ظػا  جػ د 
ج انب نقص  تقصير في التخطيط لألنشطة الطصفية في مجػاؿ التربيػة ااسػطمية 
فػػي المر مػػة الثان يػػة،  اسػػتخدامها  ممارسػػتها،  لعػػؿ هػػذا راجػػم إلػػن عػػدـ  جػػ د 

ة المتعمقػة بمجػاؿ التربيػة ااسػطمية، تص ر  رؤية  او ة فػي النشػاطات الطصػفي
راػػـ مػػا لهػػا مػػف أهميػػة كبيػػرة فػػي تعػػديؿ سػػم ؾ الطػػطب  تق يمػػه   هػػي مػػف مهػػاـ 
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 مسػػؤ ليات معممػػي التربيػػة ااسػػطمية، كمػػا أثبتػػت ذلػػؾ نتػػاص  دراسػػة )البػػدي ي، 
 هػ(. 5191

هػػ( مػف أف هنػاؾ قصػ رًا  اوػ ًا 5151 ما أكدته نتاص  دراسة )العػ في، 
داـ النشاط المدرسي في مجاؿ التربية ااسطمية، بؿ أ صت الدراسػة عمػن في استخ

أف يتـ عمػؿ دليػؿ لألنشػطة، لطسػتفادة منهػا فػي تطبيػؽ النشػاط فػي مجػاؿ التربيػة 
ااسػػطمية بالصػػ رة المثمػػن،  بااوػػافة إلػػن مػػا أسػػفرت عنػػه نتػػاص  دراسػػة )سػػالـ، 

نشػػػاط الطصػػػفي لمتربيػػػة هػػػػ( مػػػف أف هنػػػاؾ قصػػػ رًا فػػػي العنايػػػة ببػػػرام  ال5199
ااسػػػطمية مػػػف  يػػػث تخطيطهػػػا  تنفيػػػذها،  ذلػػػؾ مػػػف خػػػطؿ يراء الطػػػطب ايػػػر 

 المشاركيف في النشاط الطصفي لمتربية ااسطمية.
 لتأكيػػد ذلػػؾ قػػاـ البا ثػػاف  بدراسػػة اسػػتططعية لمتعػػرؼ عمػػن مػػدى تفعيػػؿ 

دًا مػف مشػرفي النشاط الطصفي في مجاؿ التربية ااسطمية،  يث قابؿ البا ػث عػد
 ر اد النشػػاط فػػي إدارة التربيػػة  التعمػػيـ بمنطقػػة القصػػيـ، ) البػػال  عػػددهـ ثمانيػػة 

 مشرفيف  ر اد نشاط(  بينت نتاص  المقابطت ما يمي3
 . أف تفعيؿ مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصفي د ف المست ى المقب ؿ.5
صػفية فػي مجػاؿ التربيػة . عدـ  جػ د برنػام   اوػى  م  ػد لتفعيػؿ األنشػطة الط9

 ااسطمية.
.  ج د عز ؼ مف معممػي التربيػة ااسػطمية لاشػراؼ عمػن مجػاؿ نشػاط التربيػة 2

ااسػػطمية الطصػػفي،  هػػذا راجػػم إلػػن عػػدة أسػػباب منهػػا، ازد ػػاـ جػػدا ؿ معممػػي 
التربيػػػة ااسػػػطمية بال صػػػص،  عػػػدـ  جػػػ د الت فيػػػز لممشػػػاركة مػػػف قبػػػؿ اادارة 

هيمهـ بهذا المجاؿ،  عدـ  وػ ح الرؤيػة لػديهـ لاشػراؼ عمػن التعميمية،  وعؼ تأ
 مجاؿ نشاط التربية ااسطمية. 

. وػػعؼ االهتمػػاـ  الت فيػػز مػػف إدارة المدرسػػة ن ػػ  تفعيػػؿ مجػػاؿ نشػػاط التربيػػة 1
 ااسطمية الطصفي.

. عػػدـ إلمػػاـ مػػديري المػػدارس  ر اد النشػػاط  معممػػي التربيػػة ااسػػطمية بكيفيػػة 1
مجاالت النشاط الطصفي في المر مة الثان ية عمن  جه العمػـ   نشػاط التعامؿ مم 

 مجاؿ التربية ااسطمية الطصفي عمن  جه الخص ص.
مما سبؽ تبيف لمبا ثيف، أف  اقم مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصػفي 
إنما ه  نابم مف اجتهادات فردية بعيدة عف التخطيط،  أف هناؾ قص رًا  او ًا في 

ؿ النشػػاط الطصػػفي فػػي مجػػاؿ التربيػػة ااسػػطمية فػػي المر مػػة الثان يػػة، ممػػا تفعيػػ
يتطمػػب تطػػ ير ذلػػؾ  عطجػػه مػػف خػػطؿ  وػػم تصػػ ر مقتػػرح ،  يتصػػدى البا ثػػاف 

 لممشكمة مف خطؿ ااجابة عمن األسصمة التالية3 
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مػػف . مػا أهػـ األنشػػطة الطصػفية فػػي مجػاؿ التربيػػة ااسػطمية بالمر مػػة الثان يػة 5
 ؟  نظر مشرفي  ر اد النشاط في منطقة القصيـ  جهة

. ما معيقات تفعيؿ مجاؿ نشاط التربيػة ااسػطمية الطصػفي فػي المر مػة الثان يػة 9
مف  جهة نظر مشػرفي  ر اد النشػاط في و ء أهداؼ النشاط لممر مة الثان ية 

 ؟في منطقة القصيـ
ية الطصػفي فػي المر مػة . ما التص ر المقترح لتفعيؿ مجاؿ نشاط التربية ااسطم2

 الثان ية في و ء أهداؼ النشاط لممر مة الثان ية ؟
 أهداؼ الدراسة3 

 هدفت الدراسة ال الية إلن3
 . ت ديد أهـ األنشطة الطصفية في مجاؿ التربية ااسطمية في المر مة الثان ية. 5
. ال قػػػ ؼ عمػػػن مع قػػػات تفعيػػػؿ مجػػػاؿ نشػػػاط التربيػػػة ااسػػػطمية الطصػػػفي فػػػي 9

 المر مة الثان ية.
. تقديـ تص ر مقترح لتفعيؿ مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصػفي فػي المر مػة 2

 الثان ية.
  د د الدراسة3

 اقتصرت الدراسة عمن ال د د التالية3
فػػي المػػدارس  ااسػػطمية ر اد الت عيػػة مشػػرفي  ر اد النشػػاط  ال ػػد د البشػػرية3 -

 الثان ية بمنطقة القصيـ التعميمية.
 ال د د الم و عية3  النشاط الطصفن فن المر مة الثان ية -

 ت ديد المصطم ات3
ه  تمثيؿ عقمي مجرد لم و ع معػيف مػف الم وػ عات، يقػ ـ التص ر المقترح3 

عمن االبتكػارات  الخبػرات السػابقة،  يعتمػد عمػن المصػادر المباشػرة  ايػر المباشػرة 
 (101، ص ـ9001ي، لممعم مات   ؿ الم و ع قيد التص ر )المخطف

 يمكػػف تعريفػػه إجراصيػػًا بأنػػه تقػػديـ نمػػ ذج نظػػري، قابػػؿ لمتطبيػػؽ ألنشػػطة 
التربيػػة ااسػػطمية، يمكػػف االسترشػػاد بػػه مػػف خػػطؿ مػػا تسػػفر عنػػه نتػػاص  الدراسػػة، 
يساعد في تفعيؿ مجاؿ نشاط التربيػة ااسػطمية الطصػفي بشػكؿ عممػي،  ذلػؾ مػف 

لمعيقػػات   وػػم التصػػ ر المقتػػرح لمػػا يجػػب أف خػػطؿ الدراسػػة الميدانيػػة،  معرفػػة ا
 يك ف عميه مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصفي.
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هي البرام  المتن عة التي تعدها المدرسػة لممتعممػيف،  يػتـ األنشطة الطصفية3 
ممارسػتها داخػؿ المدرسػة أ  خارجهػػا ت ػت إشػراؼ معمػػـ متخصػص،  هػذ  البػػرام  

تمبي ا تياجاتهـ،  هي ترتبط بالمنه ،  تعمؿ معه تت اءـ مم مي لهـ  اهتماماتهـ   
عمػػػن ت قيػػػؽ النمػػػ  الشػػػامؿ لػػػدى المتعممػػػيف معرفيػػػًا   جػػػدانياً   مهاريػػػًا )الفػػػي، 

 (.52هػ، ص5125
 يقصػػػد البا ثػػػاف  بمجػػػاؿ نشػػػاط التربيػػػة ااسػػػطمية الطصػػػفي 3 ممارسػػػة 

بػ ي بقصػد الططب باختيارهـ أعمػااًل  بػرام  منظمػة خػارج الفصػؿ، ت ػت إشػراؼ تر 
 ت قيؽ أهداؼ المقررات الدراسيةفن مجاؿ التربية ااسطمية. 

 أهمية الدارسة3
 تكمف أهمية الدارسة في الج انب التالية3          

. يت قػػم أف تػػز د هػػذ  الدراسػػة القػػاصميف عمػػن األنشػػطة الطصػػفية فػػي المر مػػة 5
 مية.الثان ية بأهـ األنشطة الطصفية لمجاؿ نشاط التربية ااسط

. سػػػتقدـ هػػػذ  الدراسػػػة تصػػػ رًا مقتر ػػػًا لتفعيػػػؿ مجػػػاؿ نشػػػاط التربيػػػة ااسػػػطمية 2
 الطصفي في و ء أهداؼ نشاط المر مة الثان ية.

. تفيد هذ  الدراسة القاصميف عمن برام  النشاط في المر مة الثان ية في إعطػاصهـ 1
 ة الطصفي.رؤية قاصمة عمن التص ر المقترح عف مجاؿ نشاط التربية ااسطمي

. تسػػهـ هػػذ  الدراسػػة فػػي الكشػػؼ عػػف معيقػػات مجػػاؿ نشػػاط التربيػػة ااسػػطمية 1
 الطصفي في المر مة الثان ية.

. ستفتى المجاؿ أماـ البا ثيف لتنػا ؿ هػذا الم وػ ع بشػكؿ يخػر لتفعيػؿ مجػاالت 1
 كافة المجاالت الدراسية.  فيالنشاط الطصفي في المر مة الثان ية 

 
 
 
 
 

  نظري3الااطار 
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يهدؼ العرض التالي إلن ت ديد أهـ األنشطة الطصفية التي تستخدـ في 
مجاؿ التربية ااسطمية،  معيقات تفعيمها،  أسس بناء تص ر مقترح لتفعيمها في 

 مجاؿ نشاط التربية ااسطمية.
 أ اًل3 النشاط الطصفي

 ماهية النشاط الطصفي3  -5
يفػػه عنػػد رجػػاؿ التربيػػة، نتيجػػة المفهػػ ـ التربػػ ي لمنشػػاط فقػػد تعػػددت تعار 

هػ( إلن أف هذا االخػتطؼ قػد يعػزى 5191تعدد األنظمة الترب ية،  يشير )السميى، 
الزا ية التي ينظر إليهػا كػؿ با ػث لمنشػاط الططبػي، أ  قػد يكػ ف إلػن  اختطؼإلن  

إخػػتطؼ تخصصػػات البػػا ثيف فػػي النشػػاط الططبػػي  قوػػايا  المختمفػػة، بينمػػا عػػزى 
 هػ( هذا االختطؼ إلن التأثر في الفمسفات الترب ية لممنه .5191)الغبي ي، 

لكف  راـ تعدد التعاريؼ إال أنها تبقن متشابهة  فيما يمػي عػرض لػبعض 
 التعاريؼ3   

تعّرؼ داصرة المعارؼ األمريكيػة النشػاط الطصػفي بأنػه   تمػؾ البػرام  التػي 
يتصػػؿ بال يػػاة المدرسػػية تنفػػذ ب شػػراؼ المدرسػػة  ت جيههػػا،  التػػي تتنػػا ؿ كػػؿ مػػا 

 أنشطتها المختمفة ذات االرتباط بالم اد الدراسية، أ  الج انب االجتماعيػة  البيصيػة، 
أ  األندية ذات االهتمامات الخاصة بالن ا ي العممية، أ  العممية، أ  الرياوػية، أ  

 5191الم سػػػػػػػػيقية، أ  المسػػػػػػػػر ية، أ  المطب عػػػػػػػػات المدرسػػػػػػػػية  )ال ميػػػػػػػػري، 
 (.91هػ،ص

صػػػفي بأنػػػه3  جميػػػم الطهػػػػ( النشػػػاط الططبػػػي 5191ؼ )الم ػػػرج،  عػػػرّ 
البرام   الفعاليات التي تقدمها المدرسػة لططبهػا ليمارسػ ها خػارج الفصػؿ الدراسػي 
س اء أكانت داخػؿ المدرسػة أـ خارجهػا،  فقػًا لميػ لهـ  قػدراتهـ،  التػي تكػ ف ذات 

 (.51لترب ية  )صعطقة مباشرة أ  اير مباشرة بالمنه   م ققة لألهداؼ ا
 يشػػػير دليػػػؿ النشػػػاط الططبػػػي لممر مػػػة الثان يػػػة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة 
السع دية بػأف النشػاط الطصػفي هػ 3   مجم عػة الخبػرات  البػرام   الفعاليػات التػي 
يمارسػػػها جميػػػػم الطػػػػطب  سػػػب مػػػػرا مهـ العمريػػػػة،  فقػػػًا ال تياجػػػػاتهـ  ميػػػػ لهـ 

المدرسػػػة،  بت جيػػػه مػػػف معممػػػيهـ  رابػػػاتهـ بخطػػػة م ػػػددة  فاعمػػػة ت ػػػت إشػػػراؼ 
 (.2هػ، ص5191  زارة التربية  التعميـ،لت قيؽ األهداؼ الترب ية)

 
  يط ظ مف خطؿ التعاريؼ السابقة أنها تنص عمن ما يمي3
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 أف النشاط الطصفي جزء مف المنه ، تتكامؿ معه  تعمؿ عمن ت قيؽ أهدافه. -
يـ  المعػػارؼ  المهػػارات أف النشػػاط الطصػػفي يسػػهـ فػػي تنميػػة  تعميػػؽ المفػػاه -

كساب مهارات الخبرة إثراء القيـ،  في   .متعددة  ا 
 أف النشاط الطصفي يتـ داخؿ المدرسة أ  خارجها  ت ت إشراؼ مف المدرسة. -
أف النشاط الطصفي يهتـ ببناء شخصػية الطالػب مػف جميػم الج انػب،  يراعػي  -

 ا تياجاتهـ  مي لهـ  راباتهـ  قدراتهـ.
 الطصفي  فؽ خطة م ددة  فاعمة.أف يك ف النشاط  -

 3 معايير اختيار األنشطة الطصفية
تعتبػر عمميػػة اختيػػار األنشػطة الطصػػفية مػػف أهػـ عمميػػات التخطػػيط التػػي 
ي ليهػػا مخططػػ  المنػػاه  الدراسػػية عنػػايتهـ  اهتمػػامهـ، ب يػػث يراعػػن فػػي عروػػها 

األهػػداؼ  المرا ػػؿ العمريػػة،  التكامػػؿ،  يػػتـ عروػػها بطريقػػة عمميػػة منظمػػة ت قػػؽ
 يعتمػد اختيػار أشػكاؿ النشػاط سػ اء أكػاف عمػن المنش دة التي  وعت مف اجمهػا، 

مسػػػت ى التخطػػػيط أـ التنفيػػػذ عمػػػن مجم عػػػة مػػػف المعػػػايير الهامػػػة،  يػػػث قػػػدـ 
( أربعة معايير تسػاعد بمهمػة 55ـ، ص9001 فكن رثي  المشار إليه في )العم ي،

 اختيار األنشطة  هي3
ساسي الختيار األنشطة هي األهداؼ المػراد مػف الطػطب .األهداؼ3 إف العامؿ األ5

 فيجب أف ُتستمد أهداؼ األنشطة الطصفية مػف األهػداؼ العامػة لمتربيػة، ت قيقها،
 أف تكػػ ف أهػػداؼ النشػػاط الطصػػفي  اوػػ ة لػػدى المػػدير  المعمػػـ  الطالػػب   لػػي 

 ف لعػب األمر  المجتمػم، فػ ذا كػاف الهػدؼ تكػ يف التعػاطؼ األسػري عنػد الطالػب فػ
الد ر  التمثيميات  الدراما االجتماعية هي األفوؿ بيف أن اع األنشطة لت قيػؽ ذلػؾ 

 الهدؼ.
. اجات الططب  مي لهـ3 تتك ف شخصية الطالب نتيجة تفاعػؿ الع امػؿ ال راثيػة 9

مم الع امؿ الثقافيػة  أي أف  اجػات الطالػب  رابتػه فػي ت قيػؽ هػدؼ معػيف تنػت  
يػػة مػػم الع امػػؿ الثقافيػػة  لػػذلؾ البػػد مػػف مراعػػاة المرا ػػؿ مػػف تفاعػػؿ الع امػػؿ ال راث

النماصية التي يمر بها الطالب عند اختيار ن ع النشاط، فالنشػاط الػذي يناسػب الفصػة 
العمرية المت سطة يختمؼ بط شؾ عف ن ع النشاط الذي يناسػب الفصػة العمريػة فػي 

صػػػػفية مناسػػػػبة أف تكػػػػ ف األنشػػػػطة المدرسػػػػية الط يجػػػػب المر مػػػػة الثان يػػػػة  لػػػػذا
 لخصاصص الططب.

.نمػػط الػػتعمـ3 إف معظػػـ الطػػطب يطػػ ر ف أنماطػػا تعميميػػة خاصػػة، فنجػػد بعػػض 2
الطػػػطب يتف قػػػ ف فػػػي نمػػػط تعميمػػػي د ف يخػػػر، لػػػذلؾ البػػػد مػػػف مراعػػػاة األنمػػػاط 



 
 

 ـ 6116( ديسمبر لسنة الثالثالجزء  171مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد3 )

 

 

- 144 - 

التعميميػػة التػػي تناسػػب جميػػم الطػػطب،  يجػػب أيوػػا أف يتعػػرؼ مصػػمم  األنشػػطة 
إجػراء اختبػارات تشخيصػية  دراسػات متخصصػة عمن أنماط تعمـ الططب مف خػطؿ 

ت دد أنماط تعمـ الططب،  يجب أف تتن ع األنشطة بيف األنشطة البصرية  األداصية 
 القراصية  الكتابية  السمعية  ايرها مف أنماط التعمـ،  أف ال تن صر األنشطة بنمط 

ي يقػدمها تعميمي بعينه، لذلؾ يجب عمػن المعمػـ أف يعمػؿ عمػن تن يػم األنشػطة التػ
لططبه فيعمؿ عمن التمكف مف استخداـ أنماط جديدة في الغرفػة الصػفية مػف خػطؿ 

 تبادؿ الزيارات مم زمطصه أ   و ر د رات تدريبية في هذا المجاؿ.
.ال داثػػة  التنػػ ع3  يؤكػػد هػػذا المعيػػار عمػػن أهميػػة تن يػػم األنشػػطة  مسػػايرتها 1

نشػػطة إلػن زيػػادة دافعيػة الطػػطب لم داثػة،  يػػث يػؤدي اسػػتخداـ هػذا الػػنمط مػف األ 
لن تز يدهـ بمهارات جديدة  ال ص ؿ بهـ إلن مست يات التفكير العميا.  لمتعمـ  ا 

 مع قات ت قيؽ أهداؼ األنشطة الطصفية3 -2
إف األنشػػطة الطصػػفية جهػػد بشػػري مخطػػط لػػه بشػػكؿ مػػنظـ،  لػػذلؾ فػػ ف 

 التصػ رات أ  تػ افر  تنفيذ  بشكؿ جيد قد تعيقه بعض المعيقات التي تتعمؽ بالرؤى
المػػػ ارد الماديػػػة  البشػػػرية  التقنيػػػة، ب يػػػث ت ػػػ ؿ د ف بمػػػ غ األنشػػػطة الطصػػػفية 

 ألهدافها،  فيما يمي أهـ المعيقات3
 مع قات فمسفية3أ الً 3  

يتبنػن بعػػض أطػػراؼ العمميػػة التعميميػة مػػف  مخططػػيف  منفػػذيف  مشػػرفيف 
تهـ الشخصية، تقمػؿ مػف أهميػة  أ لياء أم ر   جهات نظر تنبم مف قناعاتهـ  خبرا

النشػاط الطصػػفي،   يعمػؿ بعوػػهـ عمػن م اجهػػة تنفيػذ بػػرام  النشػاط الطصػػفي أ  
المشػػاركة فيػػه، انططقػػا مػػف نظػػرتهـ إليػػه بأنػػه موػػيعة لم قػػت،  يسػػاهـ فػػي إهػػدار 
أ قات الططب  ألف كثيرا مػف الفمسػفات تػرى أف التربيػة يجػب أف تعمػؿ عمػن تز يػد 

 (.191هػ، ص5192ؼ  الخبرات المخطط لها مسبقا )الر يشد، المتعمـ بالمعار 
 ثانيًا3 مع قات تخطيطية3

إف نجاح أي عمؿ ترب ي يت قؼ عمن مدى جدية التخطيط له بشكؿ سػميـ 
 مػػػنظـ، لػػػذلؾ نػػػرى أف بػػػػرام  النشػػػاط الطصػػػفي يعتروػػػػها عػػػدد مػػػف المع قػػػػات 

 التخطيطية أهمها3
الطزمػػة لمسػػاعدة المعمػػـ عمػػن تفهػػـ نقػػص األدلػػة اارشػػادية  الكتػػب  البػػرام   .5

فمسػفة النشػاط  أهدافػػه  مجاالتػه،  تز يػدهـ بػػالخبرات الطزمػة لتخطػيط بػػرام  
 النشاط  تنفيذها  تق يمها.
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اياب التنسيؽ بيف مخططي برام  النشػاط فػي مجاالتػه المختمفػة، يػؤدي إلػن  .9
هػدار عدـ ت قيؽ أهداؼ النشاط المرس مة،  يؤدي إلػن ازد اجيػة تعمػؿ عمػن إ

ال قت  الجهد،  يؤدي اياب التنسيؽ إلن  د ث تدخؿ زماني  مكاني ي د مف 
هػػ، 5192 جـ المشاركة باألنشطة،  يربؾ التنظيـ في تمؾ البرام  )الر يشد، 

 (.191ص
 ثالثًا3 مع قات إدارية3

 تتعمػػؽ هػػذ  المع قػػات بالج انػػب ااداريػػة كػػنقص إعػػداد معممػػي التربيػػة 
ب لمعممي التربية ااسطمية،  ندرة الد رات التدريبيػة،  عػدـ ااسطمية  كثرة النصا

ت جيه العناية الكافية لمادة التربية ااسطمية مف قبؿ بعض المديريف، كذلؾ ايػاب 
ر ح العمػػؿ بػػر ح الفريػػؽ ال ا ػػد،   تبػػادؿ األد ار،   ت ديػػد المسػػؤ ليات الفرديػػة 

ط الطصػفي بصػ رة ايجابيػة  الجماعية تشػكؿ ع اصػؽ إداريػة تعيػؽ مػف تنفيػذ النشػا
 فاعمة.

 رابعًا3 مع قات مادية3
 تتعمؽ هذ  المع قات باامكانات، كعدـ تػ افر األمػاكف المناسػبة لممارسػة 
النشػػاط،  عػػدـ تػػ فر ميزانيػػة لمنشػػاط،  قمػػة األد ات الطزمػػة لتنفيػػذ بػػرام  النشػػاط، 

رها كػي يػتـ تنفيػذ فعند تخطيط النشاط يجب أف ُتراعي ال اجات المادية ال اجب ت اف
 هػ(.5151النشاط جيدًا.  )المالكي، 

 ثانيا3  النشاط الطصفي في مجاؿ التربية ااسطمية
 ااسطمية3  التربية في الطصفي ماهية النشاط

التربيػػة   فػػي الطصػػفي ( النشػػاط55هػػػ، ص5191عػػرؼ ) الد سػػري، 
 اسػتفادتهـ مػف يجسػدفهمهـ  مػف نشػاط الطػطب يمارسه ما  بأنه ه  كؿ ااسطمية

 المتعمقػة بػتط ة المسػابقات نشػاط مثػؿ  جرات الصؼ خارج الشرعية دراسة العمـ 
 المدرسي، الر طت المسجد  نشاط األ اديث النب ية،  كذلؾ   فظه، الكريـ القريف

  المسػرح، المعارض  ااذاعػة المدرسػية، ااسػطمية، الت عيػة  جماعػة  الزيػارات،
 داخؿ أس ارها أكاف ذلؾ س اء أهدافها ي قؽ  بما مدرسةال إشراؼ ت ت المدرسية،

 .خارجها   أـ
 

  ااسطمية3 التربية في مجاؿ الطصفي أهمية النشاط
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تػػأتي أهميػػة األنشػػطة الطصػػفية فػػي مجػػاؿ التربيػػة ااسػػطمية مػػف ك نهػػا 
 تعمؿ عمن صقؿ شخصية الططب،  تعميؽ المفاهيـ  المبادئ ااسطمية السم ة. 

الشػرعية  العمػـ  فػي الطصػفي هػ( بأف3  لمنشػاط٤١51المالكي،  يشير ) 
 الشرعية،  نشر العمـ  أهداؼ ت قيؽ عمن خطؿ المساعدة مف أهمية بارزة، تظهر

  تعمؿ عمن تنمية  خارجها، المدرسة الططب داخؿ  اآلداب ااسطمية بيف التعاليـ
كسػاب الطػطب السػم كيات ا المعرفية الج انب ل سػنة، مػف خػطؿ اػرس  المهارية  ا 

شػػباع  اجػػاتهـ،  تمبيػػة ميػػ لهـ  قػػدراتهـ  القػػيـ  األخػػطؽ الفاوػػمة فػػي نف سػػهـ  ا 
 الج انب كافة  استثمار أ قاتهـ باألعماؿ النافعة، فهي بذلؾ تهتـ ببناء المتعمـ مف

 (.11-11 الجسمية  العقمية  االجتماعية  )ص النفسية
تعمػػؿ  ااسػػطميةصػفية لمتربيػػة األنشػػطة الطأف  ـ(5212 يػرى )إبػػراهيـ، 

  عمن3
تق يػػة العاطفػػة الدينيػػة لػػدى الطػػطب، فالطالػػب فػػي ممارسػػته لظػػر ؼ النشػػاط  .5

تتكػػ ف لديػػه العاطفػػػة الدينيػػة الق يػػػة، التػػي تػػػؤثر فػػي تعػػػديؿ سػػم كه  تكيفػػػه 
 لظر ؼ بيصته  ت جيه سم كه مستقبط في و ء هدى الديف  تعاليمه.

ب، فهػػي تمثػػؿ الجانػػب التطبيقػػي الػػذي مػػف توػػم لبنػػات التكػػ يف الخمقػػي لمطػػط .9
 خطله يتع د الططب السم ؾ الطيب  الخمؽ الكريـ  العقيدة الراسخة

تسػهـ فػي بأف األنشطة الطصػفية، ( 5191هػ، ص5192)الر يشد،  يويؼ  .2
بناء شخصية الطالب  صقمها،  يث تسػاهـ فػي تعزيػز السػم ؾ القػ يـ  تنميػة 

 كشػػؼ الم اهػػب  الميػػ ؿ  القػػدرات،  ت ثيػػؽ  المعػػارؼ  المهػػارات  االتجاهػػات،
 الصمة مم اآلخريف   سف استخداـ ال قت،   ب العمؿ  تقدير قيمة العامميف. 

خدمػػة مقػػررات التربيػػة ااسػػطمية، مػػف خػػطؿ مناقشػػة الطػػطب لممشػػرؼ أثنػػاء  .1
النشػػاط فػػي بعػػض الم وػػ عات المقػػرر  التػػي لػػـ يتمكنػػ ا مػػف اسػػتيعابها، أ  

 ريد ف معرفة المزيد عنها.الم و عات التي ي
يعد النشاط الطصفي في التربية ااسطمية، مجػااًل لتعبيػر الطػطب عػف ميػ لهـ  .1

شباع  اجتهـ. )سالـ،   (  150هػ، ص5199 ا 
 يرى البا ث أف اهتماـ التربية ااسػطمية باألنشػطة الترب يػة، النػابم مػف 

جانػػب العنايػػة بالنا يػػة اهتمامهػػا برعايػػة الػػنشء، خمقيػػا  بػػدنيا،  اجتماعيػػا، إلػػن 
العقمية المعرفية،  ذلؾ بال ساصؿ الجيدة  المناسبة ينسجـ مم ما ذهبت إليه التربيػة 

 ال ديثة في التركيز عمن المتعمـ  مراعاة  اجاته  مي له  راباته.
 3الدراسات السابقة
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نفس المجاؿ  سي رد  فيسبقت هذ  الدراسة العديد مف الدراسات السابقة 
 ددا منها البا ثاف ع

هػػػ(. هػػدفت الدراسػػة إلػػن التعػػرؼ عمػػن د ر األنشػػطة ايػػر 5192دراسػػة البركػػاتي )
الصػػػفية فػػػي ت قيػػػؽ أهػػػداؼ التربيػػػة ااسػػػطمية مػػػف  جهػػػة نظػػػر معممػػػي النشػػػاط 
بالمر مة الثان ية بالعاصػمة المقدسػة،  اسػتخدمت الدراسػة المػنه  ال صػفي  أداتػه 

( مشرفا لمنشاط م زعيف عمن المنػاطؽ 510االستبانة،  تك نت عينة الدراسة مف )
التعميمية الخمس في مكة المكرمة  قد ت صمت الدراسة إلن3أف األنشطة ال اردة في 

هػػ سػاهمت فػي ت قيػؽ أهػداؼ 5191دليؿ األنشطة الططبية لممر مة الثان ية لعاـ 
التربية ااسطمية بدرجة عاليػة  مت سػطة،  لػـ تسػجؿ درجػة وػعؼ عمػن الم ػا ر 

  أف مع قات األنشطة ت د مف ت قيؽ أهداؼ التربية ااسطمية. السبعة
عمن نظرة الططب المعمميف بكمية  التعرؼ ىلهدفت إ هػ(5191) السيؼ دراسة

التربية، جامعة الممؾ سع د ن   أنشطة العمـ  الشرعية اير الصفية،  التعرؼ 
د ألنشطة عمن مدى ممارسة الططب المعمميف بكمية التربية جامعة الممؾ سع  

العمـ  الشرعية اير الصفية،  التعرؼ عمن أبرز مع قات استخداـ الططب 
 المعمميف بكمية التربية، جامعة الممؾ سع د ألنشطة العمـ  الشرعية اير الصفية،

ال صفي  أداته االستبانة، تك نت عينة الدراسة مف  قد استخدمت الدراسة المنه  
مقرر التربية الميدانية ،  أظهرت النتاص  أف  جميم الططب المعمميف المسجميف في

نشاط العمـ  الشرعية اير الصفي ينمي ر ح التعا ف مم اآلخريف،  يساعد في 
اكتشاؼ م اهب الططب،  ي جد التنافس الشريؼ بيف الططب،  يساعد في ارس 
القيـ ااسطمية لدى الططب،   يق ي الت صيؿ الدراسي،  يساهـ في تعديؿ سم ؾ 

 ططب .ال
هػ(. قد هدفت الدراسة إلن التعػرؼ عمن د ر معممػي العمػػ ـ 5191دراسة البدي ي )

 جهة نظر معممي العمػ ـ  مفالشرعية بمدينػة الرياض في تنفيذ األنشطة الطصفية 
الشػػرعية،  اسػػتخدـ البا ػػث المػػنه  ال صػػفي  االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة التػػي تػػـ 

(  511ـ  الشػرعية بمدينػة الريػاض  عػددهـ ) تطبيقها عمػن عينػة مػف معممػي العمػ
  قد ت صمت الدراسة إلن عدد مف النتاص  منها3

 .أف تنفيذ األنشطة الطصفية جزء مف مهاـ  مسؤ ليات معمـ العمـ  الشرعية.5
. أكدت أف كثيرًا مف الططب ي رص عمن المشػاركة فػي تنفيػذ األنشػطة الطصػفية 9

 بالمدرسة.
 مـ العمـ  الشرعية في تنفيذ األنشطة الطصفية..أبرزت أهمية د ر مع2
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ـ(3هػػدفت الدراسػػة إلػػن التعػػرؼ عمػػن درجػػة ممارسػػة طمبػػة 9001دراسػػة الخ الػػدة )
المر مػة الثان يػػة لمنشػاطات ااثراصيػػة ايػر الصػػفية لفػر ع مب ػػث التربيػة ااسػػطمية 

  الصع بات التي ي اجه نها.
تبانة،  تك نػػػت عينػػػة اسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنه  ال صػػػفي  أداتػػػه االسػػػ

( معممػػًا  معممػػة مػػف مديريػػة التربيػػة  التعمػػيـ الثانيػػة فػػي عمػػاف 522الدراسػػة مػػف )
 األ لن  أظهرت نتاصجها3

 أف درجة الممارسة عمن جميم فر ع التربية ااسطمية مت سطة. .5
.أف أهـ الصع بات التي تقمؿ مف درجة ممارسػة الطػطب لمنشػاطات ايػر الصػفية 9

 جػػ د نظػاـ لم ػ افز،  عػدـ تػػ فر األجهػزة  اامكانػات الماديػػة  تتمثػؿ فػي، عػدـ
 لممدارس،  كثافة المادة العممية،  ويؽ ال قت.

هػػػ(3  يػػث هػػدفت الدراسػػة إلػػن الكشػػؼ عػػف  اقػػم أنشػػطة 5191دراسػػة الد سػػري )
العمػػػ ـ الشػػػرعية ايػػػر الصػػػفية فػػػي المر مػػػة المت سػػػطة مػػػف خػػػطؿ المقارنػػػة بػػػيف 

يػػػة لمبنػػػيف بمدينػػػة الريػػػاض فػػػي مػػػدى ت قيػػػؽ األنشػػػطة المػػدارس ال ك ميػػػة  األهم
ألهدافها  معرفة األنشػطة التػي تمػارس،  التعػرؼ عمػن المع قػات التػي ت ػ ؿ د ف 
تنفيذ أنشػطة العمػـ  الشػرعية ايػر الصػفية،  قػد اسػتخدـ البا ػث المػنه  ال صػفي 

 ـ همػػا3  معممػػي العمػػ  أداتػػه  االسػػتبانة،  كانػػت عينػػة الدراسػػة مك نػػة مػػف فصتػػيف
( مػػديرًا،  قػػد 521( معممػػًا،  مػػديري المػػدارس  عػػددهـ )910الشػػرعية  عػػددهـ )

 أسفرت الدراسة عف العديد مف النتاص  مف أهمها3
ال ت جد فر ؽ ذات داللػة إ صػاصية بػيف  جهػات نظػر مػديري المػدارس األهميػة  .5

 ال ك ميػػػة  ػػػ ؿ ت قيػػػؽ األنشػػػطة ايػػػر الصػػػفية فػػػي مػػػ اد العمػػػ ـ الشػػػرعية 
 ألهدافها.

 ج د فر قػًا ذات داللػة إ صػاصية بػيف  جهػات نظػر مػديري المػدارس ال ك ميػة  .9
 األهميػػة  ػػ ؿ مػػدى ممارسػػة الطػػطب ألنشػػطة العمػػ ـ الشػػرعية ايػػر الصػػفية 

 لصالى مديري المدارس األهمية.
كػػذلؾ  جػػدت فػػر ؽ ذات داللػػة إ صػػاصية بػػيف  جهػػات نظػػرهـ  ػػ ؿ   مع قػػات  .2

لعمػ ـ الشػرعية فػي المػدارس ال ك ميػة تطبيؽ األنشطة اير الصفية في مػ اد ا
  األهمية  لصالى مديري المدارس ال ك مية.

ـ(3 هدفت الدراسة إلن التعرؼ عمػن  اقػم النشػاطات 9002دراسة الزا ؿ )        
الترب يػػة الطصػػفية فػػي التربيػػة ااسػػطمية مػػف  جهػػة نظػػر طمبػػة المر مػػة األساسػػية 

مت الدراسػػػة المػػػنه  ال صػػػفي  أداتػػػه العميػػػا  اقتػػػراح مشػػػر ع لتط يرهػػػا،  اسػػػتخد
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( طالبػًا  طالبػًة مػف الطػطب المشػاركيف 200االستبانة،  تك نت عينة الدراسة مف )
فػػي النشػػاط الػػديني فػػي مديريػػة تربيػػة عجمػػ ف،  قػػد ت صػػمت نتػػاص   الدراسػػة إلػػن 

3 لجنػػة ااذاعػػة المدرسػػية، لجنػػة تػػط ة اآلتيػػةالممارسػػات الفعميػػة لكػػؿ مػػف المجػػاف 
لقػػريف  تػػدارس السػػنة النب يػػة، لجنػػة اال تفػػاؿ بالمناسػػبات الدينيػػة،  لجنػػة ييػػات ا
الخيريػة،  لجنػة المجمػة الدينيػة،  لجنػة األمػر بػالمعر ؼ، فػي  ػيف كانػػت  األعمػاؿ

3 لجنة تهيصة المصمن،  لجنة المسػرح اآلتيةدرجة الم افقة قميمة عمن  ج د المجاف 
،  ت صػػػمت إلػػػن ااسػػطميةالب ػػػ ث  الػػديني،  لجنػػػة الم اوػػػرات  النػػد ات،  لجنػػػة

 اقتراح مشر ع لتط ير النشاطات الترب ية الطصفية في التربية ااسطمية.
 الدراسات األجنبية في النشاط الطصفي. 3 ثانيا

 يػػث هػػدفت الدراسػػة إلػػن بيػػاف  , Adeyemo).9050) دراسػػة اديمػػ          
دة الفيزيػاء، اختيػرت عينػة العطقة بيف األنشطة الطصػفية  ت صػيؿ الطػطب فػي مػا

الدراسػػة بطريقػػة عشػػ اصية مػػف أربػػم مػػدارس فػػي منطقػػة ميطنػػد فػػي د لػػة الاػػ س، 
 يث بم  أفراد عينة الدراسة ماصتاف طالب  طالبة )ماصة ذكػ ر  ماصػة إنػاث(.  وػم 
البا ػػث ثػػطث فروػػيات صػػفرية لمتعػػرؼ عمػػن  جػػ د داللػػة إ صػػاصية بػػيف األنشػػطة 

في مادة الفيزياء،  اسػتخدـ البا ػث لجمػم البيانػات أداة  الطصفية  ت صيؿ الططب
االستبانة لمتعرؼ عمن أداء الططب  بعد ت ميؿ البيانات إ صاصيا تبػيف  جػ د داللػة 
إ صػاصية ألثػر األنشػػطة الطصػفية عمػن ت صػػيؿ الطػطب فػي مػػادة الفيزيػاء أ صػػن 

 ة  مناطؽ المدف.البا ث ب جراء هذ  الدراسة عمن عينة أكبر في المناطؽ الريفي
( هدفت الدراسة إلن الب ث في األثر  Derek ,2010دراسة ديرؾ )         

اايجابي لألنشطة الطصفية عمن أداء الططب  أثرها كذلؾ عمن المدارس الثان ية 
 بياف أثر األن اع المختمفة مف األنشطة الطصفية التي تقدمها تمؾ المدارس إلن 

لسؤاليف التالييف3 ما األثر اايجابي لألنشطة الطصفية ططبها،  طر ت الدراسة ا
عمن أداء الططب؟  ما الد ر الذي تمعبه المدرسة في إيجاد أنشطة الصفية 
متن عة ترفد أداء ططبها؟ أظهرت نتاص  الدراسة األهمية الكبرى لألنشطة الطصفية 

ية  الج انب عمن أداء الططب في الت صيؿ الدراسي  في تنمية الج انب الشخص
االجتماعية لمططب، كما اعتبرت هذ  الدراسة ذات فاصدة كبيرة  يث قدمت  جهة 
نظر جديدة لألدب الترب ي تبيف أهمية األنشطة الطصفية في تعزيز شخصيات 

 الططب.
(3 هػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػن اختبػػػػػار Saelhof,2009دراسػػػػػة سػػػػػاله ؼ )          

لمدارس المساهمة في األنشطة الطصفية لتقميؿ الت اصؿ بيف المدارس االرتباطية  ا
( طالبػػًا مػػف طػػطب 919،  قػػد تك نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )المدرسػػتيفالفجػػ ة بػػيف 

الصػفيف ال ػادي  الثػاني عشػر مػف منػاطؽ عػدة مػف مػدارس ساسكا تشػف،  كانػت 
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أبػػرز نتػػاص  الدراسػػة3 أف الطػػطب الػػذيف توػػمنت منػػاهجهـ أنشػػطة الصػػفية كانػػت 
ن مف المدارس االرتباطية  هػذا يشػير إلػن أف األنشػطة الطصػفية تزيػد نتاصجهـ أعم

 مف القدرات الت اصمية.
(3 هػػدفت الدراسػػة إلػػن قيػػاس درجػػة Schlesser,2004)دراسػػة شميسػػر          

االرتبػػاط بػػيف معػػدالت الطػػطب المشػػاركيف فػػي األنشػػطة الطصػػفية  بػػيف معػػدالتهـ 
( طالبػػًا مػػف 555 نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف)التراكميػػة فػػي مدارسػػهـ المت سػػطة.  تك

أظهرت الدراسػة النتػاص  ططب الصؼ الثامف األساسي مف ثطث مناطؽ ريفية،  قد 
 التالية3

.ال ي جػػد ارتبػػاط بػػيف مشػػاركة الطػػطب فػػي األنشػػطة الطصػػفية  بػػيف معػػدالتهـ 5
 التراكمية. 

بػػاء  المعممػػيف .عػػزا البا ػػث هػػذا التفػػ ؽ فػػي المبا ػػث األكاديميػػة إلػػن تشػػجيم اآل9
 .لهـ  ت يز المدرسة ن   مناهجها األكاديمية   االهتماـ باالنجاز األكاديمي

 التعقيب عمن الدراسات السابقة3
مف خطؿ عرض الدراسات السابقة، التي تعروت لمنشػاط الطصػفي بشػكؿ 
عػػاـ،  النشػػاط الطصػػفي بمجػػاؿ التربيػػة ااسػػطمية بشػػكؿ خػػاص، ال ػػظ البا ػػث أف 

شاط الطصفي تنا لته ب  ث  دراسات كثيرة مف عدة ج انػب،  هػذا دليػُؿ م و ع الن
عمن أهميته  قيمته لمعممية التعميمية  الترب ية،  د ر  األساسػي فػي تنميػة  تكامػؿ 
شخصػػػية المػػػتعمـ،  ت قيقػػػه لمقصػػػ ر الػػػذي يعتػػػري المنػػػاه  الدراسػػػية مػػػف خػػػطؿ 

 معالجته لكثير مف الج انب فيها.
لتػػػػي تنا لػػػػت األنشػػػػطة الطصػػػػفية بمجػػػػاؿ التربيػػػػة بالنسػػػػبة لمدراسػػػػات ا

كدراسػػػػة البركػػػػاتي  ااسػػػػطمية فقػػػػد تنا لػػػػت النشػػػػاط الطصػػػػفي مػػػػف عػػػػدة ج انػػػػب
المتػػاف اهتمتػػا بدرجػػة ت قيػػؽ األنشػػطة  هػػػ(5191دراسػػة ال صػػيني )(   هػػػ5192)

ـ( المتػػػاف اهتمتػػػا 9002ـ(  دراسػػػة الزاػػػ ؿ )9001ألهػػػدافها،  دراسػػػة الخ الػػػدة )
هػ( عمن أثر النشػاط 5199،  ركزت دراسة سالـ )األنشطة الطصفية ممارسة ب اقم

 الطصفي عمن اانجاز األكاديمي لمطالب.
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 منه  الدراسة3
اتبعت الدراسة المنه  ال صفي المس ي الذي يعتمد عمػن  صػؼ الظػاهرة 
كمػػا ت جػػد فػػي ال اقػػم  اسػػتخدـ البا ثػػاف هػػذا المػػنه  ألنػػه األمثػػؿ لت قيػػؽ أاػػراض 

 ة. الدراس
 مجتمم  عينة الدراسة3

تكػػػػ ف مجتمػػػػم الدراسػػػػة مػػػػف مشػػػػرفن  ر اد النشػػػػاط بالمممكػػػػة العربيػػػػة 
السػػع دية  تك نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف جميػػم الػػذيف يعممػػ ف فػػي مػػدارس المر مػػة 

3  بيانػػاتهـ كالتػػالن الثان يػػة التابعػػة لػػادارة العامػػة لمتربيػػة  التعمػػيـ بمنطقػػة القصػػيـ
( راصػدًا. 11( مشػرفًا. ر اد النشػاط  بمػ  عػددهـ )99)مشرف  النشػاط  بمػ  عػددهـ 

 ( راصدًا.11ر اد الت عية ااسطمية  بم  عددهـ )
 أداة الدراسة3

أهػػـ األنشػػطة اسػػتخدـ البا ثػػاف االسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػة، بهػػدؼ دراسػػة 
الطصػػفية فػػي مجػػاؿ التربيػػة ااسػػطمية بالمر مػػة الثان يػػة،  معيقػػات تفعيػػؿ مجػػاؿ 

 ذلػؾ بية ااسطمية الطصفي في و ء أهػداؼ النشػاط لممر مػة الثان يػة  نشاط التر 
 لمت صؿ إلن بناء تص ر مقترح لتفعيؿ مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصفي.

 الدراسة3 أداة بناء
الدارسػة مػف أجػؿ ت قيػؽ أهػدافها  فقػًا لطجػراءات  الخطػ ات  أداة بناء تـ

 التالية3 
سػػات  الب ػػ ث السػػابقة  الػػد ريات  المجػػطت االطػػطع عمػػن أدبيػػات الدرا

العمميػػػة الم كمػػػة المتصػػػمة بم وػػػ ع الدراسػػػة،مراجعة عػػػدد مػػػف االسػػػتبانات التػػػي 
 مػف مجم عػة عالجت م و ع الدراسػة لمتعػرؼ عمػن مجاالتهػا  يليػة بناصها.مقابمػة

هػذا المجػاؿ مػف أعوػاء الهيصػات التدريسػية فػي الجامعػات    فػي االختصاص ذ ي
 ي  زارة التربية  التعميـ.العامميف ف
 3 األداة صؼ 

يانػػػات 3  البهػػػيجػػػاءت االسػػػتبانة مشػػػتممة عمػػػن ثطثػػػة مجػػػاالت رصيسػػػة 
مجاالت األنشػطة الطصػقية   معيقاتهػا فػي مجػاؿ التربيػة األساسية ألفراد الدراسة، 

 ااسطمية
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 صدؽ األداة3 
 لت قػؽ ا الدراسة، ألهداؼ مطءمتها  يث مف االستبانة صدؽ مف لمتأكد

 اآلتي3 إجراء تـ لقياسه ما  وعت أنها تقيس مف
الم كِّمػيف  مػف مجم عػة عمػن األ ليػة بصػ رتها االسػتبانة بعػرض البا ثػاف . قػاـ5

  األكػاديمي، الميػداف التربػ ي فػي  البال  عددهـ ستة عشػر م كمػًا، مػف العػامميف
تربػ ي عمػن في المناه   طرؽ تدريس العمـ  الشرعية،  فػي المجػاؿ ال  المختصيف
  جه العمـ 

 االسػتبانة عبػارات بعػض  ػذؼ وػر رة إلػن الم كِّمػيف بعػض أشػار  قػد
وػافة   قػاـ العبػارات، لػبعض المغ يػة الصػيااة تعػديؿ أخػرى،  كػذلؾ عبػارات  ا 
 أجمػم فقػرة كػؿ  قبػ ؿ التػي أبػد ها،  مط ظػاتهـ الم كِّمػيف يراء بتفريػ  البا ثػاف
 .الم كِّميف مف ( فأكثر %٠٨ ( عميها

. قاـ البا ث ب جراء التعديطت التي أ صن بها الم كمػ ف،  بػذلؾ ت قػؽ الصػدؽ 9
 الظاهري.

 :األداة ثبات
االسػتبانة باسػػتخداـ طريقػة التجزصػة النصػػفية  ثبػات معامػؿ  سػاب تػـ

(Split half)  بػرا ف لمجػاالت الم ػا ر،  بمػ   – معامػؿ سػبيرماف  م ػ ر، لكػؿ
(  بمػػ  معامػػؿ الثبػػات 0.11المجػػاؿ األ ؿ3 )معامػػؿ الثبػػات الكمػػي لجميػػم م ػػا ر 
 ( 0.12الكمي لجميم م ا ر المجاؿ الثاني3  )

 :األداة تطبيؽ إجراءات 
قاـ  لمتطبيؽ،  قابمة النهاصية ص رتها في االستبانة أصب ت أف بعد

 بتطبيؽ االستبانة عمن العينة المذك رة سمفا البا ث
 المت سطات عمن المبنن يالتال اا صاصي التصنيؼ البا ثاف اعتمد  قد

درجة ممارسة األنشطة الطصفية في مجاؿ التربية  معياًرا لبياف ال سابية
م ا ر  جميم في الطصفي النشاط  ج د مع قات ااسطمية، كذلؾ بياف درجة

 الدراسة3
 
 
 



 
 
 ـ 6116( ديسمبر لسنة الثالثالجزء  171مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد3 )

 

 

- 153 - 

 اا صاصي المعتمد في تفسير النتاص  ( يبيف التصنيؼ5جد ؿ رقـ )
 الدرجة

 
 المت سط ال سابي

 مف إلن
 1.00 1.66 قميمة بدرجة م ج دة

 1.67 2.33 م ج دة بدرجة مت سطة
 2.34 3.00 كبيرة بدرجة م ج دة

 

 أ اًل3  ت ميؿ النتاص   مناقشتها3 
 نشاط التربية ااسطمية الطصفي. المجاؿ األ ؿ3  أهـ مجاالت 

 لاجابة عف السؤاؿ األ ؿ3 ما أهـ األنشطة الطصفية في مجاؿ 
 ية ااسطمية بالمر مة الثان ية؟. الترب

اسػػتخدـ البا ثػػاف المت سػػطات ال سػػابية،  االن رافػػات المعياريػػة  لت ميػػؿ 
 بيانات الدراسة،  ذلؾ عمن الن   اآلتي3

 ( المت سطات ال سابية  االن رافات المعيارية9جد ؿ رقـ )
 نشاط التربية ااسطمية الطصفيلفقرات م ا ر أهـ مجاالت 

 ر
م ا

ال
 

 الفقرات ـ
ر اد الت عية  ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 ااسطمية
 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

ية.
مان
ااي

طة 
نش

األ
 

 0.81 2.34 0.74 2.17 0.67 2.55 أنشطة القريف الكريـ 5

أنشطة ال ديث  9
نب ي الشريؼال  2.27 0.98 2.26 0.77 2.32 0.80 

2 
أنشطة السيرة 
النب ية  التاريخ 

 ااسطمي
2.36 0.73 2.07 0.83 2.39 0.75 

أنشطة الفقه  1
 0.80 1.91 0.80 1.74 0.92 1.91  الفتا ى ااسطمية
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 ر
م ا

ال
 

 الفقرات ـ
ر اد الت عية  ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 ااسطمية
 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

أنشطة العقيدة  1
 0.93 2.02 0.85 1.76 0.93 2.00 ااسطمية

ية 
ع 
لت 

ة ا
شط

األن
مية

عط
 اا

 

أنشطة األخطؽ  5
 0.79 2.48 0.64 2.35 0.77 2.27 ااسطمية

أنشطة الخطابة  9
 0.71 2.05 0.82 2.11 0.61 2.23 ااسطمية

أنشطة الص افة  2
 0.63 1.50 0.79 1.76 0.83 1.86 المدرسية

أنشطة ااذاعة  1
 0.76 2.43 0.60 2.65 0.67 2.41 المدرسية

أنشطة الدع ة  1
 0.77 2.14 0.74 2.11 0.87 2.23 ااسطمية

هية
رفي
 الت

ية 
 ي 

لتر
ة ا

شط
األن

 
أنشطة الر طت  5

 0.94 1.91 0.78 1.91 0.81 2.23 ااسطمية

9 
أنشطة اال تفاالت 
  المناسبات 

 الشرعية
2.05 0.65 2.09 0.78 2.07 0.82 

2 
أنشطة فنية 

أسطمية )األناشيد، 
المسرح، الدراما، 

 ..(المعارض.
2.09 0.81 2.04 0.67 1.66 0.71 

أنشطة الزيارات  1
 0.77 1.91 0.75 1.98 0.81 2.09 ااسطمية

أنشطة تقنية  1
المعم مات  ال اسب 

2.18 0.85 1.93 0.80 1.89 0.78 
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 ر
م ا

ال
 

 الفقرات ـ
ر اد الت عية  ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 ااسطمية
 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 اآللي

مية
لعم
ة  ا

قافي
 الث

طة
نش

األ
 

أنشطة الب  ث  5
 0.74 1.77 0.73 1.67 0.62 2.00 ااسطمية

لم اورات أنشطة ا 9
 0.69 2.25 0.74 2.07 0.77 2.27  الند ات ااسطمية

2 
أنشطة المجطت 
 المطب عات 
 ااسطمية

2.05 0.72 1.98 0.71 1.80 0.76 

أنشطة المسابقات  1
 0.75 2.34 0.72 2.20 0.75 2.23 الثقافية ااسطمية

أنشطة تنمية  1
 0.79 1.98 0.81 1.78 0.85 2.18  تط ير الذات

عية
تما
الج

ة ا
شط

األن
 

أنشطة العمؿ  5
 0.81 2.00 0.83 1.87 0.90 2.05 التط عي

أنشطة العناية  9
 0.81 1.75 0.84 1.70 0.83 1.73 بالمساجد

2 
أنشطة المخيمات 

 الممتقيات 
 ااسطمية

2.00 0.87 1.61 0.74 1.84 0.89 

أنشطة اليـ   1
 0.73 2.41 0.80 2.41 0.86 2.45 المفت ح

أنشطة الد رات  1
 0.83 1.95 0.77 1.65 0.69 2.23 الشرعية

 
 



 
 

 ـ 6116( ديسمبر لسنة الثالثالجزء  171مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، العدد3 )

 

 

- 156 - 

 مناقشة الم  ر األ ؿ3 األنشطة اايمانية في مجاؿ التربية ااسطمية.
لقػد أشػارت نتػاص  الدراسػة إلػن أهميػة م ػ ر األنشػطة اايمانيػة  تفعيمهػػا 

 ر اد  ر اد النشػاط،   يث يط ظ أف أفراد الدراسة )مشرف  األنشطة،في المدرسة، 
بأنشػػطة القػػراف الكػػريـ  ال ػػديث النبػػ ي الت عيػػة ااسػػطمية(، أظهػػر ا اهتمامػػًا كبيػػرا  

المراتػب الشريؼ  السيرة النب ية  التاريخ ااسطمي،  يث جاءت هذ  األنشػطة فػي 
  يمكف أف يعزى ذلؾ إلن3  األعمن لديهـ،

ن تعاليـ الديف البيصة ااسطمية في منطقة القصيـ التي تتسـ بالم افظة عم  -5
ال نيؼ،  منها الم افظة عمن القراف الكريـ،  سنة  سيرة رس ؿ اهلل صمن اهلل 
عميه  سمـ، كما أف المدرسة بطبيعتها مؤسسة تعميمية تؤثر  تتأثر بالم يط 

 المجتمعي في كافة أنشطتها. 
 ج د برام  داعمة ذات صمة باألنشطة اايمانية، كمشر ع ساعتيف مف  -9

جراء تطبيقات ال فظ،    تط ة ييات مف الذكر ال كيـ في ااذاعة الصبا ية،  ا 
 عممية في المصمن المدرسي  مما يرسخ الجانب ال ظيفي لعممية التعمـ.  

.  ج د عطقة تبادلية ق ية بيف م  ر األنشطة اايمانية في مجاؿ التربية 2
 تفسير   ال ديث  ااسطمية،  مقررات العمـ  الشرعية المتمثمة بالقريف الكريـ

  الت  يد.  الفقه
مناقشة الم  ر الثاني3 األنشطة الت ع ية  ااعطمية في مجاؿ التربيػة 

  .ااسطمية
يط ػػظ بػػػأف أنشػػػطة ااذاعػػػة المدرسػػػية  األخػػػطؽ ااسػػػطمية جػػػاءت فػػػي 

 ر اد النشػػػاط،  ر اد  المػػػرتبتيف األعمػػػن لػػػدى أفػػػراد الدراسػػػة )مشػػػرف  األنشػػػطة،
 مية(،  يمكف أف تعزى هذ  النتاص  إلن3الت عية ااسط

ؾ مشػػرفي النشػػاط  ر اد النشػػاط  ر اد الت عيػػة ااسػػطمية أهميػػة األنشػػطة ا.إدر 5
 ااذاعػػةالطصػفية،  د رهػػا فػػي تنميػػة شخصػػية الطالػػب  صػػقمها مػػف خػػطؿ أنشػػطة 

المدرسية  العمؿ عمن بناء منظ مة القيـ لدى الطالب مف خطؿ التركيز عمن تفعيػؿ  
 نشطة التي تعنن باألخطؽ ااسطمية.األ 
.ت جيػه الطالػب ن ػ  األنشػطة التػي تناسػػب قدراتػه  مي لػه  راباتػه،  التػي تمعػػب 9

فيها ااذاعة المدرسية  برامجها المتن عػة نقطػة جػذب  تشػ يؽ لمطػطب،  التسػابؽ 
 في تقديـ الجديد  المفيد.

سػػية عمػػن شػػكؿ مسػػر يات .تنػػ ع األنشػػطة ااثراصيػػة التػػي تقػػدمها ااذاعػػة المدر 2
 مسػػابقات  أناشػػيد إسػػطمية،  ألعػػاب رياوػػية خفيفػػة، فػػي إطػػار منظ مػػة األخػػطؽ 
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ااسػػطمية،  التػػي تسػػتند إلػػن شػػعيرة األمػػر بػػالمعر ؼ  النهػػي عػػف المنكر،كمػػا تعػػد 
أسم با تعميميًا مفيدًا في تنمية ممكات المغة العربية  الم افظة عميهػا،  هػذا ينسػجـ 

بيػػة ااسػػطمية التػػي تػػدع  إلػػن ت مػػي الطالػػب بػػاألخطؽ ااسػػطمية مػػم أهػػداؼ التر 
 ب الفاومة.اد اآل

مناقشة الم  ر الثالث3 األنشطة التر ي ية  الترفيهية في مجاؿ التربية 
 ااسطمية

لقد تباينت استجابات مشرفي األنشطة  ر اد النشاط  ر اد الت عية 
 عمن الن   اآلتي3 ممارسة،  ذلؾ  األنشطةااسطمية مف  يث أقؿ 

( لدى 9.01أنشطة اال تفاالت  المناسبات الشرعية بأقؿ مت سط  سابي بم  ) -
مشرفي األنشػطة،  يعػزى ذلػؾ مػف  جهػة نظػر البا ػث إلػن قمػة ال قػت،  كثػرة 
األعبػػاء الممقػػػاة عمػػن كاهػػػؿ مشػػرؼ النشػػػاط،  تختمػػؼ هػػػذ  النتيجػػة مػػػم مػػػا 

ة اال تفػاؿ بالمناسػبات لجنػيػت ظـ(  يػث  9002ت صمت له دراسػة الزاػ ؿ )
 بدرجة ممارسة عالية.  الشرعية

( لػػػدى ر اد 5.25أنشػػػطة  الػػػر طت ااسػػػطمية بأقػػػؿ مت سػػػط  سػػػابي بمػػػ  ) -
النشػاط،  يعػػزى ذلػػؾ مػػف  جهػػة نظػػر البا ػث إلػػن قمػػة ال قػػت،  كثػػرة األنشػػطة 

لمنشػاط  المخصصػةالتي يتابعهػا راصػد النشػاط، أ  يعػزى إلػن وػعؼ الميزانيػات 
هػػ( التػي نصػت عمػن أف 5191 هذا يختمؼ مم دراسة الد سري )  الطصفي، 

 نشاط الر طت  ظي بدرجة عالية مف أفراد العينة.
أنشطة فنية إسطمية )األناشػيد، المسػرح، الػدراما، المعػارض...( بأقػؿ مت سػط  -

( لدى ر اد الت عية ااسطمية،  يعػزى ذلػؾ إلػن تركيػز راصػد 5.11 سابي بم  )
 ية عمن األنشطة التي تتعمؽ بالج انب اايمانية، الت عية ااسطم

مناقشة الم  ر الرابم3 األنشطة الثقافية  العممية في مجاؿ التربيػة  -
 ااسطمية3

أشػػػارت نتػػػاص  الدراسػػػة إلػػػن أهميػػػة م ػػػ ر األنشػػػطة الثقافيػػػة  العمميػػػة 
 ر اد   يػػث يط ػػظ  أف أفػػراد الدراسػػة )مشػػرف  األنشػػطة، تفعيمهػػا فػػي المدرسػػة، 

نشاط،  ر اد الت عية ااسطمية( اهتم ا بشكؿ كبير بأنشطة الم اوػرات  النػد ات ال
،  يػث جػػاءت هػػذ  األنشػػطة فػػي أنشػػطة المسػػابقات الثقافيػػة ااسػػطمية   ااسػطمية

  يمكف أف يعزى ذلؾ إلن3 المراتب األعمن لديهـ، 
رها اهتمػػاـ  زارة التربيػػة  التعمػػيـ بالمسػػابقات  الم اوػػرات  النػػد ات  لػػد  

فػػػي تنميػػػة الشخصػػػية التكامميػػػة لممػػػتعمـ،  هػػػذا أيوػػػا يتفػػػؽ مػػػم أهػػػداؼ التربيػػػة 
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ااسػػطمية التػػي تسػػعن إلػػن تعزيػػز القػػيـ ااسػػطمية،  منهػػا قػػيـ  التنػػافس  ال ػػ ار 
 تبادؿ اآلراء ،  تثبيت قيـ العقيدة ااسطمية في نفػ س الػنشء مػف خػطؿ م اربػة 

عزى أيوًا ألنها األسهؿ في إقامتهػا مػف  يػث الغم   التطرؼ  األ هاـ  الخرافات،  ي
 ااعداد  التنفيذ.

مناقشػػػة الم ػػػ ر الخػػػامس3 األنشػػػطة االجتماعيػػػة فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة 
 ااسطمية

 ر اد النشػػػاط،  ر اد الت عيػػػة  مشػػػرف  األنشػػػطة،اتفػػػؽ أفػػػراد الدراسػػػة )
جػػاءت ااسػػطمية( عمػػن أف أنشػػطة اليػػ ـ المفتػػ ح تقػػم فػػي المرتبػػة األ لػػن، بينمػػا 

أنشػػػػطة العمػػػػؿ التطػػػػ عي فػػػػي المرتبػػػػة الثانيػػػػة لػػػػدى ر اد النشػػػػاط  ر اد الت عيػػػػة 
 ،  يمكف أف يعزى هذا إلن3 ااسطمية

إيمانهـ بأهمية أنشطة العمػؿ التطػ عي،  أنشػطة اليػ ـ المفتػ ح،  أنشػطة 
الد رات الشرعية في تنمية شخصية المتعمـ في ج انبها المختمفة  د رها في تعزيػز 

السم كات اايجابية في شخصية الططب،  يمكف أف تبػرز مػف خطلهػا قػدرات القيـ   
الططب  م اهبهـ اابداعية،  تعمؿ عمن تمبية مي لهـ  راباتهـ،  هذا يتفؽ مم مػا 

ـ( مػػف جهػػة أنشػػطة العمػػؿ التطػػ عي  يػػث 9002ت صػػمت إليػػه دراسػػة الزاػػ ؿ )
 الخيرية بدرجة م افقة عالية. األعماؿلجنة يت ظ 

 معيقات تفعيؿ مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصفي. ؿ الثاني3 المجا
3 مػػػا معيقػػػات تفعيػػػؿ مجػػػاؿ نشػػػاط التربيػػػة ااسػػػطمية السػػػؤاؿ الثػػػاني

ء أهػػػداؼ النشػػػاط لممر مػػػة الطصػػػفي فػػػي المر مػػػة الثان يػػػة فػػػي وػػػ  
 ؟الثان ية

 لاجابػػة عػػػف هػػػذا السػػؤاؿ فقػػػد اسػػػتخدـ البا ػػث المت سػػػطات ال سػػػابية 
 ت المعيارية لت ميؿ بيانات الدراسة،  ذلؾ عمن الن   اآلتي3 االن رافا
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 ( المت سطات ال سابية  االن رافات المعيارية2جد ؿ رقـ )
 لفقرات م ا ر معيقات تفعيؿ مجاؿ نشاط التربية ااسطمية الطصفي

 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

ة   
رسي

لمد
رة ا

ادا
ر ا

  
ت م

عيقا
م

مية
سط

 اا
بية
لتر

ؿ ا
مجا

ي 
ة ف

صفي
الط

طة 
نش

األ
 

5 

استغطؿ بعض مديري 
المدارس ميزانية األنشطة 
الطصفية لمتربية ااسطمية 

نب في ت سيف الج ا
 الشكمية لممدرسة.

2.00 0.87 1.78 0.73 1.86 0.73 

9 
اهتماـ بعض مديري 

المدارس بالجانب المعرفي 
 بشكؿ كبير.

2.05 0.79 1.96 0.73 1.95 0.71 

2 
قمة تعا ف بعض مديري 

المدارس مم ر اد  مشرفي 
األنشطة الطصفية في 
 مجاؿ التربية ااسطمية.

2.14 0.71 1.85 0.67 1.82 0.76 

1 

وعؼ قناعة إدارة 
المدرسة بد ر األنشطة 

الطصفية في مجاؿ التربية 
ااسطمية في بناء 
 شخصية الطالب.

2.18 0.66 1.61 0.58 1.73 0.79 

1 

الفهـ الخاطئ لدى بعض 
مديري المدارس ن   
األنشطة الطصفية في 
مجاؿ التربية ااسطمية 
 عمن أنه مويعة لم قت.

 
 

1.91 0.92 1.48 0.66 1.75 0.78 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

1 
ندرة  ج د خطة  او ة 
لألنشطة الطصفية في 
مجاؿ التربية ااسطمية  
 مف قبؿ اادارة المدرسية.

2.14 0.83 2.07 0.74 2.09 0.80 

1 
وعؼ متابعة  اادارة 

المدرسية  لتنفيذ األنشطة 
الطصفية في مجاؿ التربية 

 ااسطمية. 
2.32 0.72 1.70 0.76 1.98 0.73 

عيق
م

شاط
 الن

عمن
ف 
صمي

القا
 ر 

م 
ت 

ا
 

5 
وعؼ اقتناع  القاصميف 
عمن  األنشطة الطصفية 

في مجاؿ التربية ااسطمية  
 بجد اها

1.86 0.71 1.74 0.68 1.80 0.79 

9 

قمة ت فر الخبرات الكافية 
لمقاصميف عمن  األنشطة 
الطصفية  في مجاؿ 
التربية ااسطمية 
 لتساعدهـ في تنفيذها

2.27 0.77 2.09 0.69 2.18 0.72 

2 
وعؼ  ااعداد الترب ي 
الكافي  لمقاصميف عمن  
األنشطة الطصفية في 

 المدرسة. 
2.23 0.75 2.28 0.62 2.14 0.70 

1 

اعتبار  القاصميف عمن  
األنشطة الطصفية  في 

مجاؿ التربية ااسطمية أنها 
 زيادة عبء عميهـ

 

2.55 0.60 2.13 0.72 2.20 0.76 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

1 
إلماـ القاصميف عمن  قمة 

األنشطة ب ساصؿ  أساليب 
 تخطيطها  تنفيذها

2.23 0.69 2.00 0.82 2.14 0.67 

1 
اهتماـ  القاصميف عمن  
األنشطة الطصفية 

بالمقررات الدراسية أكثر 
 مف األنشطة الطصفية

2.36 0.66 2.11 0.74 2.05 0.68 

1 

عدـ مراعاة أنصبة 
المعمميف التدريسية عند 

يؼ بااشراؼ عمن التكم
األنشطة الطصفية في 
 مجاؿ التربية ااسطمية

2.64 0.66 2.35 0.79 2.48 0.79 

1 
ندرة ال  افز ال ظيفية 
لمقاصميف عمن  األنشطة 

 الطصفية
2.55 0.86 2.52 0.78 2.61 0.69 

2 

وعؼ قدرة القاصميف عمن 
األنشطة الطصفية في 
مجاؿ التربية ااسطمية 

 اجات  مي ؿ عمن مراعاة 
  قدرات الططب

2.18 0.73 2.11 0.71 1.95 0.61 

50 

إجبار  القاصميف عمن  
األنشطة الطصفية  في 
مجاؿ التربية ااسطمية  
عمن تنفيذ أنشطة الصفية 

 م ددة
 

2.05 0.90 1.80 0.69 1.61 0.69 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

55 
كثرة أعماؿ   اجبات  
القاصميف عمن األنشطة 

 الطصفية
2.18 0.85 2.35 0.77 2.39 0.81 

مية
سط

 اا
بية
لتر

ؿ ا
مجا

ي 
ة ف

صفي
الط

طة 
نش

 األ
ب 

طط
ر ال

  
ت م

عيقا
م

 

5 
وعؼ مراعاة مي ؿ  رابات 
الططب عند اختيار األنشطة 

 الطصفية 
2.50 0.51 2.15 0.76 1.95 0.68 

9 
اعتقاد بعض الططب أف 
األنشطة الطصفية زيادة 

 عبء عميهـ.
2.18 0.80 1.96 0.73 1.84 0.81 

عدـ إشراؾ الططب في  2
 0.77 2.09 0.81 2.20 0.58 2.64 تخطيط األنشطة الطصفية 

1 
اهتماـ الططب بالمقررات 
الدراسية أكثر مف األنشطة 

 الطصفية 
2.18 0.85 2.13 0.78 2.14 0.82 

1 
عدـ ت فير ال  افز التشجيعية 
لمططب لممارسة  األنشطة 

 الطصفبة  
2.41 0.67 2.50 0.66 2.66 0.64 

1 
تركيز  الططب عمن 

المشاركة بأنشطة أخرى 
مثؿ األنشطة الطصفية 

 الرياوية
2.55 0.60 2.50 0.62 2.18 0.66 

1 

خ ؼ الططب مف تأثير 
األنشطة الطصفبة  عمن 

 مست اهـ  الت صيمي
 

1.86 0.89 2.11 0.80 1.95 0.78 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

1 
إهماؿ إنتاج الططب 
بداعاتهـ في األنش طة  ا 

 الطصفبة 
2.18 0.59 2.11 0.74 2.00 0.68 

2 
عدـ مراعاة الفر ؽ 

الفردية عند تنفيذ األنشطة 
 الطصفية 

2.09 0.81 1.91 0.66 1.82 0.69 

كثرة الططب  ازد امهـ في  50
 0.86 2.05 0.72 2.50 0.73 2.36 الفص ؿ  المدارس

55 
عدـ ارتباط األنشطة  
 الطصفية في مجاؿ التربية
ااسطمية  بالم ت ى 

 الدراسي
2.09 0.75 2.00 0.79 1.86 0.80 

59 
التركيز عمن عينة مختارة 
مقص دة مف الططب تؤدي 

 األنشطة الطصفية 
2.41 0.73 2.41 0.69 1.86 0.73 

قة 
تعم
الم
ت 

هيزا
لتج

  ا
دية

لما
ت ا

كانا
ام
ر ا

  
ت م

عيقا
م

مية
سط

 اا
بية
لتر

ؿ ا
مجا

ي 
ة ف

صفي
الط

طة 
نش

باأل
 

5 
دـ ت فر مقرات  أماكف ع

خاصة  لجماعة التربية 
ااسطمية لممارسة 

 نشاطاتها
2.50 0.67 2.41 0.72 2.36 0.78 

9 
وعؼ الم ارد  اامكانات 
الطزمة لممارسة األنشطة 

 الطصفية  
2.41 0.73 2.65 0.57 2.52 0.70 

2 

عدـ مطءمة األبنية 
المدرسية اقامة األنشطة 

 الطصفية 
 

2.14 0.71 2.24 0.77 2.20 0.79 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

1 
ندرة ال  افز المادية 

لمقاصميف عمن  األنشطة 
 الطصفية 

2.36 0.95 2.65 0.60 2.55 0.73 

1 
قمة ت فر بعض الم اد 
الخاـ التي يستخدمها 
الططب أثناء قيامهـ 
 باألنشطة الطصفية 

2.36 0.73 2.61 0.61 2.39 0.72 

1 
عدـ ت فر معارض خاصة 

جات األنشطة بعرض مننت
 الطصفية 

2.23 0.81 2.43 0.69 2.34 0.75 

1 
 وعؼ العطقة بيف 
األنشطة الطصفية  

 المقررات الدراسية  
2.27 0.70 2.11 0.67 2.05 0.75 

اؿ 
مج

ي 
ة ف

صفي
الط

طة 
نش

 األ
م 

 برا
طيط

 تخ
 ر
م 

ت 
عيقا

م
مية

سط
 اا

بية
لتر

ا
 

5 
عدـ إشراؾ الطالب في 
عممية اختيار األنشطة 

 فية  الطص
2.55 0.60 2.22 0.70 2.18 0.69 

9 

عدـ التركيز عمن تكامؿ 
شخصيات الططب مف 
خطؿ م ت ى برام   
األنشطة الطصفية  في 
 مجاؿ التربية ااسطمية

2.36 0.73 2.17 0.71 2.02 0.66 

2 
عدـ مراعاة التسمسؿ 

الزمني المنطقي في تنفيذ 
 األنشطة الطصفية  

2.09 0.81 2.02 0.71 1.91 0.68 

عدـ التن ع في م ت ى   1
 0.75 2.00 0.70 2.04 0.75 2.23 برام   األنشطة الطصفية 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

1 
عدـ ت فر التق يـ لألنشطة 
الطصفية في مجاؿ التربية 

 ااسطمية
2.23 0.69 2.11 0.67 1.98 0.63 

عدـ  و ح أهداؼ برام   1
 0.77 1.86 0.68 2.02 0.81 1.77 األنشطة الطصفية 

1 
تأثر تنفيذ برام   األنشطة 
الطصفية في مجاؿ التربية 
ااسطمية بالمخصصات 

 المالية
2.45 0.86 2.39 0.71 2.27 0.79 

1 
قمة متابعة القاصميف عمن 

األنشطة الطصفية ألنشطة  
 التربية ااسطمية.

1.91 0.81 2.20 0.78 1.98 0.70 

2 
عدـ الربط بيف م ت ى 

لطصفية برام  األنشطة ا
  المن ن العممي

2.27 0.63 2.11 0.64 1.98 0.76 

50 
عدـ  ج د دليؿ  اوى 
ااجراءات لألنشطة 

الطصفية في مجاؿ التربية 
 ااسطمية

2.27 0.77 2.07 0.74 1.86 0.77 

55 

عدـ مسايرة  برام   
األنشطة الطصفية في 
مجاؿ التربية ااسطمية 

لمتط ر التكن ل جي  تفجر 
 فةالمعر 

2.45 0.60 2.26 0.61 1.93 0.66 

قمة ال قت المتاح لممارسة  59
 0.79 2.48 0.62 2.46 0.60 2.50 األنشطة الطصفية 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

تخصيص  صة  ا دة  52
 0.81 1.89 0.75 1.98 0.77 2.27 لمنشاط في األسب ع 

تنفيذ األنشطة الطصفية  51
 0.80 2.09 0.67 2.04 0.63 2.27 أثناء الي ـ الدراسي 

51 
إبراز ثراء الثقافة ااسطمية 

مف خطؿ األنشطة 
 الطصفية

1.91 0.87 1.89 0.77 1.86 0.67 

51 
عدـ تخطيط م ت ى برام  
األنشطة الطصفية في 
مجاؿ التربية ااسطمية 
  فؽ المنه  العممي

2.32 0.78 2.04 0.59 2.07 0.73 

األن
ي ب

م م
م ال

جتم
 الم

 ر 
ألم
ء ا

 ليا
ر أ

 د 
 ر
م 

فية
طص

ة ال
شط

 

5 
وعؼ  عي بعض أ لياء 
األم ر بأهمية األنشطة 

 الطصفية 
2.55 0.74 2.39 0.68 2.50 0.59 

9 

وعؼ مساهمة األنشطة 
الطصفية في مجاؿ التربية 
ااسطمية  بتق ية العطقة 
بيف المدرسة  المجتمم 

 الم مي

2.45 0.80 2.26 0.74 2.39 0.65 

2 
قمة القناعة لدى أ لياء 

ألم ر بأهمية األنشطة ا
الطصفية  في مجاؿ 
 التربية ااسطمية

2.59 0.50 2.28 0.72 2.43 0.76 

1 
تركيز  اهتماـ أ لياء 

األم ر في مجاؿ التربية 
ااسطمية   عمن 

2.50 0.60 2.33 0.70 2.57 0.66 
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 ر
م ا

ال
 

 العبارات ـ
 ر اد الت عية ااسطمية ر اد النشاط مشرف  األنشطة

 سطالمت  
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

المت سط 
 ال سابي

 االن راؼ
 المعياري

 المت سط
 ال سابي

االن راؼ 
 المعياري

االختبارات المدرسية 
المعتمدة عمن الج انب 

 المعرفية

1 
 مي عدـ إفادة المجتمم الم

مف منتجات األنشطة 
الطصفية في مجاؿ التربية 

 ااسطمية
2.36 0.79 2.35 0.77 2.27 0.79 

1 
قص ر ثقافة  أ لياء 

األم ر عف د ر األنشطة 
الطصفية في مجاؿ التربية 

 ااسطمية
2.50 0.60 2.46 0.69 2.41 0.62 

1 

النظر مف قبؿ أ لياء 
األم ر لألنشطة الطصفية 

ربية ااسطمية  في مجاؿ الت
عمن أنها  عاصقًا أماـ 
 الت صيؿ الدراسي

2.36 0.73 2.30 0.73 2.27 0.76 

 
ثالثػػا3 التصػػ ر المقتػػرح لتفعيػػؿ األنشػػطة الطصػػفية فػػي مجػػاؿ التربيػػة 

 ااسطمية في و ء أهداؼ النشاط لممر مة الثان ية3
 أهداؼ التص ر المقترح3  -5

 أهداؼ النشاط لممر مة الثان ية  هي أهداؼ األنشطة الطصفية العامة 
الهدؼ العاـ لمنشاط  ال اردة في دليؿ األنشطة الططبية لممر مة الثان ية  يث يتمثؿ

الططبي  الذي ينبثؽ مف األهداؼ العامة لسياسة التعميـ في المممكة العربية 
 السع دية بػ3 

ة  الجسمية )بناء الشخصية المت ازنة لمطالب مف النا ية االجتماعية  العقمي
  االنفعالية ليصبى م اطنًا نافعًا يخدـ دينه   طنه  أمته (
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  ينبثؽ منه أهداؼ النشاط الططبي كما يمي3    
ارس مبادئ  قيـ ديننا ااسطمي ال نيؼ  ترجمتها إلن  اقم عممي   (5)

  تعميقها في نف س أبناصنا الططب.
عمماء  الم افظة عمن تق ية التط ـ ال طني  طاعة  الة األمر  ا تراـ ال  (9)

 مكتسبات ال طف.
ترسيخ القيـ االجتماعية كالتعا ف  المنافسة الشريفة  ال  ار البناء  تقبؿ   (2)

 الرأي اآلخر. 
ت ثيؽ العطقات اايجابية بيف المدرسة  األسرة  المجتمم باعتبارها مؤسسات   (1)

 ترب ية تعنن بالطالب.
 العمؿ  االستمتاع به. ا تراـ العمؿ اليد ي  العامميف  تقدير قيمة  (1)
اكتشاؼ المهارات  الم اهب الططبية  العمؿ عمن تنميتها  ت جيهها الت جيه   (1)

 السميـ لخدمة الفرد  المجتمم.
خدمة المادة العممية  العمؿ عمن تسهيؿ فهمها  استيعابها مف خطؿ   (1)

 الممارسة الفعمية لها.
 بالنفم  الفاصدة. تع يد الطالب عمن االنتفاع مف  قته فيما يع د عميه  (1)
تدريب الططب عمن التفكير العممي ل ؿ المشكطت  الصع بات التي   (2)

 ت اجههـ.
م تػػ ى برنػػام  التصػػ ر المقتػػػرح لألنشػػطة الطصػػفية فػػي مجػػػاؿ  -9

 التربية ااسطمية3
 أ اًل3  م  ر األنشطة اايمانية 

 ثانيًا3  م  ر األنشطة الت ع ية  ااعطمية.   
 ألنشطة التر ي ية  الترفيهية.     ثالثًا3  م  ر ا

 رابعًا3  م  ر األنشطة الثقافية  العممية.       
 خامسًا3  م  ر األنشطة االجتماعية.  
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 الت صيات  المقتر ات
 أ اًل3 الت صيات3

مجػاؿ التربيػة ااسػطمية  فػي الطصػفية األنشػطة بأهميػة أ ليػاء األمػ ر .ت عيػة5
صػقؿ شخصػية أبنػاصهـ  تنميػة قػدراتهـ اابداعيػة ألبناصهـ  د رهػا التربػ ي فػي 

مػػػف خػػػطؿ عقػػػد الػػػد رات  تعزيػػػز القػػػيـ السػػػامية،  تهػػػذيب الػػػنفس البشػػػرية 
  . الند ات  الممتقيات

التربيػة ااسػطمية الػذيف  لمعممػي المدرسػة إدارة قبػؿ مػف تشػجيعية  ػ افز . وػم9
نشػػطة لتشػػجيعهـ عمػػن تنفيػػذ األ   ذلػػؾ الطصػػفية، يشػػرف ف عمػػن األنشػػطة
 الطصفية تنفيذًا مناسبًا.

 لمطػطب المشػاركيف فػي المدرسػة إدارة قبػؿ مػف ماديػة  معن يػة  ػ افز . وػم2
الطصفية في مجاؿ التربيػة ااسػطمية،  تعزيػز ج انػب مشػاركتهـ فػي  األنشطة

 التخطيط لهذ  األنشطة.
تعمػـ  .تن يم األنشطة الطصفية في مجػاؿ التربيػة ااسػطمية ب يػث تناسػب أنمػاط1

الطػػػطب  مسػػػت ياتهـ النماصيػػػة، ب يػػػث تشػػػمؿ الج انػػػب المعرفيػػػة  ال جدانيػػػة 
  المهارية.

 ثانيًا3 المقتر ات3
بناء عمن ما ت صمت إليه الدراسة مف نتاص ،  ما تقدـ مف ت صيات، فػ ف 

مجػاؿ التربيػة  فػي الطصػفية األنشػطة  ػ ؿ الب ػث مػف مزيػًدا البا ػث يقتػرح إجػراء
 ر   ؿ القوايا التالية3ااسطمية،  تتم   

  إجػػػراء دراسػػػة مماثمػػػة لبنػػػاء تصػػػ ر مقتػػػرح لتفعيػػػؿ مجػػػاؿ نشػػػاط التربيػػػة
 ااسطمية الطصفي في و ء أهداؼ النشاط لممر مة االبتداصية.

  إجػػػراء دراسػػػة مماثمػػػة لبنػػػاء تصػػػ ر مقتػػػرح لتفعيػػػؿ مجػػػاؿ نشػػػاط التربيػػػة
 ة.ااسطمية الطصفي في و ء أهداؼ النشاط لممر مة المت سط

  إجراء دراسة عف تق يـ األنشطة الطصفية في مجاؿ التربية ااسطمية في
 جميم المرا ؿ.

  إجػػراء دراسػػة  ػػ ؿ اال تياجػػات التدريبيػػة لمشػػرفي النشػػاط الطصػػفي فػػي
 ااسطمية في جميم المرا ؿ. مجاؿ التربية
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 المراجم

 أ اًل3  المراجم العربية3 
 –أسسػها  -عناصػرها -لترب ية المعاصرة3 مفاهيمهاـ(. المناه  ا9001أب   ي ، مر اف. )  .1

 ( األردف عماف3 دار الثقافة.5عممياتها.)ط 

(. د ر المػػنه  الدراسػػي فػػي النظػػاـ التربػػ ي ااسػػطمي فػػي 5120باهمػػاـ، إيمػػاف سػػعيد. ) .2
 م اجهة ت ديات العصر. رسالة ماجستير )اير منش رة(. جامعة أـ القرى، مكة المكرمة. 

ـ(. د ر معممي العم ـ الشػرعية  طػطب المر مػة المت سػطة 9001إبراهيـ. )  البدي ي، ت فيؽ .3
( 559 الثان ية في تنفيذ األنشطة الطصفية. دراسات في المنػاه   طػرؽ التػدريس، مصػر، )

511– 511. 

هػ(.  إسػهاـ األنشػطة ايػر الصػفية فػي ت قيػؽ أهػداؼ 5192البركاتي، ن اؼ عبد العزيز. )  .4
ف  جهة نظر معممي النشاط بالمر مة الثان ية بالعاصمة المقدسػة. رسػالة التربية ااسطمية م

 ماجستير، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة. 

ـ(. درجػػػة ت قيػػػؽ النشػػػاطات الطصػػػفية الم جهػػػة ألهػػػدافها 9005الجعنينػػػي، نعػػػيـ  بيػػػب. ) .5
معػػة الترب يػػة فػػي المػػدارس الثان يػػة الرسػػمية فػػي األردف مػػف  جهػػة نظػػر معمميهػػا، مجمػػة جا

 .  901-511(، 5)51دمشؽ لمعمـ  الترب ية، 

هػ(. الت عيػة االسػطمية فػي  زارة التربيػة  التعميـ دراسػة تاريخيػة 5191ال سيف، فهد سعد. ) .6
 (. الرياض،  زارة التربية  التعميـ.  5تق يمية  )ط

ـ(. مػػدى ممارسػػة طمبػػة المر مػػة األساسػػية لألنشػػطة الطصػػفية ذات 9001خػػازر، مهنػػد. ) .7
مة بمب ػػث التربيػػة ااسػػطمية  الع اصػػؽ التػػي ت ػػد مػػف ممارسػػتها مػػف  جهػػة نظػػر معممػػي الصػػ

 .11-12( 1)52، األردفالمب ث في األردف، مجمة مؤته لمب  ث  الدراسات 
 مكتبة الرشد.  (. الرياض13هػ(. المنه  الترب ي المعاصر)ط 5191 سف جعفر.) الخميفة، .8
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مارسػة طمبػة المر مػة الثان يػة لمنشػاطات االثراصيػة ـ(. درجػة م9001الخ الدة، ناصر ا مد، ) .9
ايػػر الصػػفية لفػػر ع مب ػػث التربيػػة ااسػػطمية  الصػػع بات التػػي ي اجه نهػػا مػػف  جهػػة نظػػر 

 .112-121(، 9) 22، األردفمعممي المب ث في األردف. مجمة دراسات العم ـ الترب ية 

المدرسػػية ايػػر الصػػفية فػػي  هػػػ(.  مع قػػات تنفيػػذ األنشػػطة5120الركبػػاف، الجػػ هرة عثمػػاف. ) .11
المدارس الثان ية ال ك مية لمبنات بمدينة الريػاض مػف  جهػة نظػر مػديرات المػدارس  راصػدات 

 م مد بف سع د، الرياض.  ااماـالنشاط. رسالة ماجستير )اير منش رة(. جامعة 

(، عمػػاف3  مكتبػػة المجتمػػم العربػػي 5هػػػ(. النشػػاطات المدرسػػية. )ط 5191سػػميـ، صػػطح.) .11
 شر.لمن

هػػػ(. مع قػػات النشػػاط الططبػػي ايػػر الصػػفي فػػي المر مػػة  5191السػػميى، سػػميى هػػزاع. ) .12
المت سطة مف  جهة نظر المعمميف  ر اد النشػاط  مػديري المػدارس. رسػالة ماجسػتير، )ايػر 

 .منش رة(. جامعة الممؾ سع د، الرياض

شػرعية ايػر هػػ (.  اقػم ممارسػة أنشػطة العمػ ـ ال5191عبد الم سػف بػف سػيؼ. )  ،السيؼ .13
الصػػػفية لػػػدى الطػػػطب المعممػػػيف بقسػػػـ الثقافػػػة ااسػػػطمية فػػػي كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة الممػػػؾ 

  مركز الب  ث كمية التربية، جامعة الممؾ سع د، الرياض. سع د.

هػػ(. مػدى ت قيػؽ األنشػطة العمميػة ايػر الصػفية أهػدافها  5191الشدي، م مد بف ناصر. )  .14
رج. رسالة ماجستير )اير منشػ رة (.جامعػة الممػؾ سػع د، في المدارس الثان ية بم افظة الخ

 الرياض. 

ـ(. النشػػاط خػػارج الفصػػؿ  م قػػؼ الفمسػػفات منػػه. مجمػػة الب ػػ ث 5229الطنطػػا ي، أ مػػد. ) .15
 .   15-5(، 2) 1، النفسية  الترب ية كمية التربية جامعة المن فية، مصر

ة3  ن   مفهػ ـ جديػد لتػدريس هػ(. تدريس التربية ااسطمي5191عامر، رزؽ عبد ال كيـ. ) .16
 (، القاهرة3 دار العمـ  اايماف لمنشر  الت زيم. 5الم اد  األنشطة.)ط 

 (. األردف3 دار الياز ري لمنشر.5ـ(. األنشطة المدرسية. )ط9001ال ميد، يالء. ) عبد .17

(. 5هػػ(. أساسػػيات المػنه  المعاصػػر. )ط5191السػػطـ، منػد ر عبػػد السػطـ فػػتى اهلل. ) عبػد .18
 اض3 مكتبة الرشد. الري
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، منػذر سػامى. ) .19 (. 5ـ(. النشػاط المدرسػي المعاصػر بػيف النظريػة  التطبيػؽ. )ط9001العتـ 
 عماف األردف3 دار المناه  لمنشر  الت زيم. 

ـ(. النشػػاط الططبػػي3 أسػػس نظريػػة ػ 9002عثمػػاف، رجػػاء م مػػ د،  قمػػر، عصػػاـ ت فيػػؽ. ) .21
 ردف3 دار الفكر. (. عماف األ 5تجارب عالمية ػ تطبيقات عممية. )ط

هػ(. مع قات النشػاط ال ػر فػي المػدارس الثان يػة 5192العرف ، عبد اهلل مبارؾ عبد الر يـ. ) .21
األهميػػة بمدينػػة الريػػاض. رسػػالة ماجسػػتير )ايػػر منشػػ رة(. جامعػػة اامػػاـ م مػػد بػػف سػػع د 

 ااسطمية، الرياض.

(. الريػاض3 5م كية. )طهػ(. المدخؿ إلن الب ث في العمـ  السػ5125لعساؼ، صالى  مد. )ا .22
 دار الزهراء.

ـ(. فاعميػػػة األنشػػػطة المدرسػػػية 9001ؼ.)  ؤ خالػػػد م مػػػد،   البهنسػػػا ي، عبػػػد الػػػر عسػػػؿ،  .23
 (. مصر3 العمـ  اايماف.5 تط ير العممية التعميمية. )ط

ـ(. االنشطة الصفية  الطصفية. د رية التط ير الترب ي،  زارة التربية 9001العم ي، نادية )  .24
 . 52-50( 21سمطنة عماف، ) التعميـ 

الترب ية  أفؽ التط ير. مجمػة التربيػة الب ػريف،  األنشطةـ(. 9001العمادي، م مد عباس. ) .25
(52 ،)559. 

دراسػػة  -ـ(. األنشػػطة العمميػػة ايػػر الصػػفية  نػػ ادي العمػػـ 5221عميػػرة، إبػػراهيـ بسػػي ني. ) .26
 . الرياض3 مكتب التربية العربي لد ؿ الخمي . -ميدانية

هػ(. مناه  5191ي، ي سؼ،  ي نس، سمير،  سطمة، عبد الر يـ،  الرشيدي، سعد. )العنيز  .27
 (. الك يت3 مكتبة الفطح. 9الب ث الترب ي بيف النظرية  التطبيؽ. )ط

(. مكة المكرمة3  كالػة 5هػ(.  إدارة النشاط المدرسي. )ط 5191عيدر س، أاادير سالـ. ) ال .28
 المتميز ف. 

تنفيذ بػرام  جماعػة النشػاط العممػي الطصػفي مػف  جهػة هػ(. 5192) امد جماح.  الغامدي، .29
نظر مشرفي جماعة النشاط العممي. رسالة ماجسػتير )ايػر منشػ رة(. جامعػة أـ القػرى، مكػة 

 المكرمة.
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هػ(. تق يـ األنشطة الططبية في المر مة االبتداصيػة مػف  5191الغبي ي، ططؿ عبد الهادي. ) .31
)ايػػر منشػػ رة(. جامعػػة  يػػؼ التعميميػػة. رسػػالة ماجسػػتير جهػػة نظػػر المعممػػيف بم افظػػة عف

 الممؾ سع د، الرياض.

ـ(. األنشطة  المهارات التعميمية. 9001الفراجي، هادي أ مد،  أب سؿ، م سن عبد الكريـ. ) .31
 (. عماف، األردف3 دار كن ز المعرفة. 5)ط

ردف3 دار  اصػػؿ (. عمػػاف، األ 5ـ(. دليػػؿ األنشػػطة الططبيػػة. )ط9002الفهيػػدي، رشػػيد راشػػد. ) .32
 لمنشر. 

اهلل   العامري، عمي  سيف    العصيمي،  الر مف م مد   العثماف، عمي عبد عبد ،الق طاني .33
هػػػ(. 5199اهلل   الخميفػػه، عبػػدالر مف عمػػي. )  اػػازي جمهػػ ر   الق طػػاني، عبػػدالمغني عبػػد

شػرة  زارة  المػأم ؿ. ب ػث مقػدـ لػد رة مػديري المػدارس الخامسػة عال اقم  األنشطة الطصفية
 .المعارؼ، كمية المعمميف، الرياض

التعميمية بمقػرر ال ػديث لمصػؼ  لألنشطةهػ(. دراسة تق يمية 5120الق طاني، سالـ عمي. ) .34
األ ؿ المت سط في و ء أهدافه العامة بالمممكة العربيػة السػع دية. رسػالة ماجسػتير، جامعػة 

، الس داف.   الخرطـ 

ليػػػ (.  اقػػػم النشػػػاط المدرسػػػي بمرا ػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ ـ ، ي  9002الفػػػي، سػػػعيد عبػػػد اهلل. ) .35
 اتجاهات الططب ن   . ب ث مقدـ إلػن المػؤتمر العممػي التاسػم بالقػاهرة بعنػ اف3 كتػب تعمػيـ 
 القراءة في ال طف العربي بيف اانقراصية  ااخراج، الجمعية المصرية لمقراءة  المعرفة، مصر. 

(. القػػاهرة3 5المدرسػي بػيف النظريػة  التطبيػؽ. )ط ـ(. النشػاط9050الفػي، سػعيد عبػد اهلل. ) .36
 عالـ الكتب. 

هػ(. فاعمية نم ذج التعمـ البناصي في تعميـ العمـ   تعممهػا  5199المزاـ، إبراهيـ بف م مد. )  .37
 بالمر مة المت سطة، رسالة ماجستير )اير منش رة(. جامعة الممؾ سع د، الرياض.

هػ(.  إستراتيجية ت ظيؼ النشاط المدرسي في تدريس 5191المالكي، عبد الر مف عبد اهلل. ) .38
 .511-555(، 21التربية ااسطمية في المر مة االبتداصية. رسالة الخمي  العربي، )
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هػػ(.  العطقػة بػيف اتجاهػات الطػطب المعممػيف ن ػ  5191المالكي، عبػد الػر مف عبػد اهلل. )  .39
يػػة المعممػػيف، مجمػػة كميػػات النشػػاط المدرسػػي  مسػػت ى ت صػػيمهـ فػػي مقػػرر النشػػاط فػػي كم

 .501-11(،  9)  1المعمميف، السع دية، 

تطػ ير إدارة النشػاط الططبػي ايػر الصػفي فػي  هػػ(.5191)العزيػز.  الم رج، عبد الكريـ عبد .41
دكتػ را  )ايػر  المر مة الثان ية في و ء بعض االتجاهات اادارية  الترب ية المعاصرة. رسالة

 ف سع د، الرياض.منش رة(. جامعة ااماـ م مد ب

(، 5األنشػػطة الترب يػػة المعاصػػرة. )ط هػػػ(.5120م مػػد، عبػػد الػػر يـ دفػػم السػػيد عبػػد اهلل.) .41
 الرياض3  مكتبة الرشد. 

ـ(. تص ر مقترح لتطػ ير بػرام  إعػداد المعمػـ  تدريبػه 9001المخطفي، م مد عبد  خالد. )  .42
ث مقػدـ إلػن المػؤتمر العممػي بكميات التربية بالجامعات اليمنيػة فػي وػ ء معػايير الجػ دة. ب ػ

 التاسم عشر بعن اف3 تط ير مناه  التعميـ في و ء معايير الج دة، مصر. 

دريس التربيػػة فاعميػػة برنػػام  فػػي النشػػاط المدرسػػي لتػػـ(. 9002المعاوػػيدل لطيفػػة م مػػد. ) .43
(، 92مجمػػة مركػػز الب ػػ ث الترب يػػة قطػػر، ) ااسػػطمية فػػي المر مػػة االبتداصيػػة بد لػػة قطػػر.

912- 911 . 

هػػػػ(.  قيبػػػة تػػدريب المعممػػػيف عمػػػن األنشػػػطة 5120مكتػػب التربيػػػة العربػػػي لػػد ؿ الخمػػػي . ) .44
ربػي ااوافية فػي مجػاؿ تػدريس الرياوػيات فػي الػد ؿ األعوػاء. الريػاض3 مكتػب التربيػة الع

 لد ؿ الخمي .

(. النشاط المدرسي  سبؿ تط ير  في مدارسنا. ب ػث مقػدـ  هػ5199مط، م مد قرباف نياز. ) .45
لمجمعية السع دية لمعمـ  الترب يػة  النفسػية )جسػتف( المقػاء التاسػم، بعنػ اف النشػاط الططبػي 

 .  د ر  في العممية التعميمية، جامعة الممؾ سع د، الرياض

-21(، 9، )ـ(. العاصػػد التربػػ ي لألنشػػطة. مجمػػة التربيػػة الب ػػريف9005المنػػاعي، نػػ ر . ) .46
501. 

هػػػ( النشػػاط المدرسػػي المنهجػػي  الطمنهجػػي. )ط. 5151. ) م مػػد صػػالى عبػػد اهلل المنيػػؼ،  .47
 (. الرياض3 مطابم الدرعية.5
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هػ(. تق يـ النشػاط ايػر الصػفي فػي التربيػة  5102م سن، ا مد م م د. ) .48
لمت سطة  الثان ية بمنطقة الرياض التعميميػة. رسػالة ماجسػتير ) ايػر ااسطمية بالمر متيف ا

 منش رة(، جامعة الممؾ سع د، الرياض.

التعميمية العامػة3 لممػ اد  األهداؼهػ (.  ثيقة 5199 زارة التربية  التعميـ. ) .49
 الدراسية في مر ؿ التعميـ العاـ بالمممكة العربية السع دية. التط ير الترب ي.

هػػػ(. دليػؿ األنشػطة الططبيػػة3 لممر مػة الثان يػة، اادارة العامػػة 5191ربيػة  التعمػيـ. ) زارة الت .51
 لمنشاط الططبي، المممكة العربية السع دية.

هػػػ(. دليػؿ األنشػطة الططبيػػة3 لممر مػة الثان يػة، اادارة العامػػة 5191 زارة التربيػة  التعمػيـ. ) .51
 لمنشاط الططبي، المممكة العربية السع دية.

هػ(. دليؿ األنشطة الططبية3 لممر مة المت سػطة، اادارة العامػة 5191زارة التربية  التعميـ. )   .52
 لمنشاط الططبي، المممكة العربية السع دية. 
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