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  الذاتي التعلم لمبدأ الطلابية الأنشطة مدى تحقيق

 الطالبات بجامعة الملك سعود نظر وجهة من
 :الملخص

 السدددنة عمددداد   ددد  ال البيدددة األنشددد ة دور علددد  التعدددر  إلددد  الدراسدددة هدددد  
. ال البدا  نظدر وجهدة مد  الداات  الدتعلم مبدد  تحقيد   د  سدعود الملك بجامعة التحضيرية

 مد  قامد  التد  لألهددا  تحقيقهدا ومدد  الم بقدة األنشد ة نوعيدة معر دة خدالل مد  والك
 السدنة رسدالة إبدراز    الدراسة  همية تكم  حيث. الاات  التعلم مبد  تدعيم و همها  جلها،

. واإلبدددا  للددتعلم محفددز  بيئددة خددالل مدد  مت ددور تعلدديم تقددديم علدد  تعتمددد والتدد  التحضدديرية
 التأكدد وبعدد.  قدر ( 66) مد  مكوندة اسدتبانة  واسدتخدم. الوصدف  المدنه  الدراسة اتبع 
 بيند  وقدد.  البدة( 413) البالغدة الدراسدة عيندة عل  ت بيقها تم وثباتها، األدا  صدق م 

 مبدد  تحقيد   د  ال البيدة األنشد ة  هميدة علد  ال البدا  مد  العديد موا قة الدراسة نتائ 
 ضددوء و دد . وميددوله  ال البددا  برغبددا  واألخددا وشددمولها، تنوعهددا، و هميددة الدداات ، الددتعلم
 بأهددددا  االهتمددام ضددرور   همهددا: التوصدديا  مددد  للعديددد الدراسددة توصددل  النتددائ ، تلددك

تاحدة الاات ، التعلم مبد  لتحقي  والسع  ال البية، األنش ة  للمشداركة لل البدا  الفرصدة وا 
 تكددر ،المب لألنشدد ة حددوا ز ووضدد  واحتياجدداته ، ميددوله ، مدد  تتناسدد   نشدد ة ابتكددار  دد 

 .ال البا   راغ  وقا  م  يتناس  بما  وقاتها وتحديد

 .التحضيرية السنة الاات ،التعلم  ال البية، األنش ة: المفتاحية الكلما 
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Abstract 

The study addresses the role of the student activities 

conducted in the Preparatory year Deanship at kind Saud 

University in achieving the Self Learning principle. The study is 

important as it highlights the mission of the Preparatory year, 

which depends on providing the students with unconventional 

education, within a learning environment that stimulates 

innovation. The study adopted the descriptive method, conducting 

a survey of 26 items. After confirming the validity and reliability 

of the data collection tool, the survey was conducted on a research 

sample of 374 students. One of the most significant findings of this 

study is that most of the participants agree that students’ activities 

play a substantial role in achieving the self-learning principle for 

the students. They also stressed the importance of having a good 

variety of comprehensive activities that comprise students' 

interests and needs. In light of these findings, the study concluded 

with some recommendations. Some of the most important 

recommendations are to give proper attention to the objectives 

and goals of the students' activities, to exert effort in order to 

achieve the self-learning principle and also to give the students the 

opportunity and the incentives to create innovative activities that 

suit their needs and interests. 

Key words: The Preparatory Year, self-learning, student 

activities. 
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 دمة:المق
 قد  جم  المربو   د   الحديثة؛تعد األنش ة ال البية دعامة  ساسية    التربية 

 التربيدددة،وقتندددا الحاضدددر علددد   هميدددة النشددداا ال البددد  ودورأ الفاعددد   ددد  تحقيددد   هددددا  
خصدداب .واعتبددارأ مدد  وسددائ  إثددراء المددنه   اا كددا  المددنه  يسددع  إلدد  تحقيدد  عمليددة  وا  وا 

ساهم بقدر كبير    هاأ العملية، ويساعد    اكتشدا  مواهد  النمو لل ال   إ  النشاا ي
ال ددال  وقدددراتهم وميددولهم واسددتعداداتهم، ويعمدد  علدد  صددقلهم وتنميددتهم، وجعلهددم  كثددر 

 .قابلية لمواجهة المواقف التعليمية، وتوجيههم العلم  والمهن  الصحيح
 دد  القاعددا   لددم يعددد التعلدديم قاصددر علدد  العالقددة التقليديددة بددي  المعلددم و البدد و 

الدراسددية بدد  إلدد  مددا هددو  بعددد بحيددث تتضددم   نشدد ة و عاليددا  ومواقددف متنوعددة لتمكددي  
)السدبيع ،  .ال ال  م  خدالل مشداركت   يهدا مد  صدق  شخصديت  وتنميدة مهاراتد  وقدراتد 

 م(6119
واستنادًا لما يحقق  النشاا ال الب  م   هدا  وغايا  يصبح م لبًا ملحًا وجانبدًا 

  الحرص علي  والعمد  علد  تحقيقد  ليكدو  را ددا مد  روا دد تحقيد  مبدد  الدتعلم مهمًا ينبغ
 (م6117)الصبيح ، ال ال . الاات  لد  

علدد  تحقيددد   هدددا  المدددتعلم ورغباتدد  وترسدددي  يسددداعد   الدددتعلم الدداات  إحيددث 
الخبددرا  التعليميددة المكتسددبة باإلضددا ة لمسدداهمت   دد  تفاعدد  ال الدد  بصددور    ضدد   دد  

 م(6174، )الكيالن لتربوية والتعليمية العملية ا
وقددد بيندد  كثيددر مدد  الدراسددا  العربيددة واألجنبيددة  هميددة األنشدد ة ال البيددة منهددا 

( إل     ال ال  يحصلو  مد  خدالل ممارسدة األنشد ة 6113دراسة )العيسري والجابري، 
دار  المدرسددة وتقددديرهم، وتددزودهم بمعلومددا  ومفدداهيم وقدديم و  سددلوكيا  احتددرام المعلمددي  وا 

-Hurme, T; Jarvela, S. , 2005: 55)ترتبط بدالمواد الدراسدية، كمدا توصدل  دراسدة 

إل   همية األنش ة ال البية والت  يتم تشكيلها عل  شك  مجموعدا  تقدوم باألنشد ة  (59
التعاونية    ح  المشكال  النفسية كاالن وائية والخج  والرها  االجتماع  والتخا   بي  

 , .Fairclough, SJ.; Stratton, G)ركي   يهدا، وكداا بيند  دراسدة ال دال  المشدا

   األنش ة ال البية عامة والتربيدة البدنيدة الرياضدية خاصدة لهدا تدأثير كبيدر  (32 :2006
 von) دددد  ر دددد  مسددددتويا  الددددوع  الصددددح  بددددي  ال ددددال ، كمددددا توصددددل  دراسددددة 

Aufschnaiter, C; von Aufschnaiter, S. , 2007) قدة الم درد  بدي  إلد  العال
األنشدد ة ال البيددة و تنميددة التفكيددر والددتعلم لل ددال   ثندداء المشدداركة  دد  األنشدد ة العلميددة 

 .وخاصة تلك الت  تتم    مختبرا  الفيزياء والكيمياء
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ويلق  التعلم الاات  اهتماما كبيرا م  قب  علماء النفس وعلمداء التربيدة؛ باعتبدارأ 
يتناسدد  مدد  قدراتدد  وسددرعت  الااتيددة  دد  مددتعلم تعلددم حقدد  لكدد  ت تدد ال مدد   سددالي  الددتعلم

 .التعلم، بشك  يساعد المتعلم    تحم  مسؤولية تعلم 
تستوعب  نظم التعلم و رائقها مما  باستمرار ال مت وراً  معر ياً  انفجاراً يشهد العلم و
م كمددا يمكدد  الددتعل الدداات ،تمكدد  المددتعلم مدد  إتقددا  مهددارا  الددتعلم  اسددتراتيجيةيحددتم وجددود 

الالزمة لتعليم الرياضديا  بمدا تقتضدي   األساسيةالاات  المعلم والمتعلم م  إتقا  المهارا  
يجاد بيئدة خصدبة لدبددا . )سديفي ،  م  مهارا  تفكير علم  والقدر  عل  ح  المشكال  وا 

 (م6177
نمدددا  كمدددا    هدددد  التربيدددة ال يعنددد  تزويدددد المتعلمدددي  بالمعلومدددا  والحقدددائ ، وا 

 تر   انتهاءرا  التعلم المستمر، ليكونوا قادري  عل  متابعة عملية التعلم بعد سابهم مهاتكا
بحيث يكو  المتعلم قادرا عل  تحديد  الاات ،دراستهم، وعلي   ال بد م  التوج  نحو التعلم 

 (م6174)الكيالن  ،االهدا . يام بالنشاا التعليم  الالزم لتحقي  هاأ ق هدا  ، وال
 الدراسة: مشكلة

مدد   هميددة الددتعلم الدداات  والدددور الدداي يمكدد     تؤديدد   لدد  مشددكلة الدراسددةتن 
   -ال البية مد  إسهام األنش ة  األنش ة ال البية    تنمية مهارات ، ولاا تسع  لبيا 

تحقيدد  مبددد  الددتعلم الدداات  ليكددو    دد -عمدداد  السددنة التحضدديرية بجامعددة الملددك سددعود 
األنش ة ال البية    عمداد  السدنة التحضديرية بجامعدة  العنوا  الدقي  لهاأ الدراسة )دور

الداات (، ومد  ثدم يمكد  صدياغة مشدكال  الدراسدة  د  الملك سعود    تحقي  مبد  الدتعلم 
 السؤال التال :

الاات  التعلم  لمهارا بعماد  السنة التحضيرية   البيةال األنش ة  يتحق ما مد 
 لد   البا  جامعة الملك سعود؟

 : هد  الدراسة
نش ة ال البية بعماد  السنة التحضيرية لمبد  التعلم التعر  عل  مد  تحقي  األ 

 الاات .
  همية الدراسة:
الدراسة    سدعيها لتحقيد  رسدالة السدنة التحضديرية بجامعدة الملدك   هميةتكم  

تعليم مت ور م  خالل بيئدة محفدز  للدتعلم واإلبددا  مدعومدة  )تقديمسعود والت  تقوم عل  
للتقنيددا  والشددراكا  المتميددز ( )موقدد  عمدداد  السددنة التحضدديرية بجامعددة  األمثدد ظيف بددالتو 
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 دد    هميتهدداومدد  خددالل رسددالة السددنة التحضدديرية تسددتمد الدراسددة  (6179 سددعود،الملددك 
 :تحقي  ما يل سعيها ل
   اإلسددهام  دد  إلقدداء الضددوء علدد  األنشدد ة ال البيددة  دد  السددنة التحضدديرية ومددد

 هدا ها. تحق  
 عل  تفعي  دور األنش ة ال البية    تحقي   هدا ها.العم   
 لمبدد توصيا  م  شأنها اإلسدهام  د  ت دوير األنشد ة ال البيدة وتحقيقهدا  تقديم 

السدنة التحضديرية التد  مد   همهدا تعزيدز   هددا وبالتدال  تحقيد   الاات ،التعلم 
 قدرا  ال ال .

 
 مفاهيم الدراسة:

 ال البية: األنش ة مفهوم
 تنفددا التدد  البددرام  تلددك" بأندد : ال البدد  النشدداا األمريكيددة المعددار  ائددر د تعددر  

 و نشد تها التعليميدة بالحيدا  يتصد  ما ك  تتناول الت  التربوية المؤسسا  وتوجي  بإشرا 
 اا   و والبيئيددة االجتماعيددة  و بالجواندد  الدراسددية بددالمواد االرتبدداا اا  سددواء المختلفددة
 (67،6119السبيع ،. ) و العملية العلمية الت بيقا  اح نو  مث  الخاصة االهتماما 
 :بأنها إجرائيا  Edward KLESSE ويعر ها
 ال بيعة. م  التعلم  رصة 
   ال لبة. واهتماما  مجاال  توا 
  الحصص. وق  خارج عاد  تجري 
 ال لبة هم قادتها. 
  والتقييم الفع  ردود خالل م  التعلم  رصة لل ال. 
  التعليمية سسةالمؤ  م  برعاية تحظ. 
  اقدادر  يجعلد  ممدا( واجتماعيدة و كريدة وعا فيدة جسددية) قددرا  يمتلك الفرد تجع 

 (,Klesse,2004) موقف  ي    التدخ  عل 
  الاات :مفهوم التعلم 

لقد تعدد  تعريفا  التعلم الاات  بتعدد المدارس التربويدة، والسديكولوجية ونشدأ  
ولدم يجمد  العلمداء علد  تعريدف شدام  لهداا االتجداأ  تعريفا  عديد  لمفهوم التعلم الداات ،

   التعلم، بمقدار ما وضع  اجتهادا  لتعريف  م  قب  الممارسي  م  األساتا  والمدربي ، 
 م(7551،وتجاربهم. )جام اعتمدوا عل  خبراتهم 

الددواع  للفددرد، الدداي يسددتمد حركتدد  ووجهتدد  مدد  االنبعدداث  )النشدداابأندد   ويعددر 
الدداخل  والتنظديم الداات ، بهدد  تغييدرأ لشخصديت  نحدو مسدتويا    ضد   الاات  واالقتندا 

 (م6111م  النماء واالرتقاء(. )إبراهيم، 
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 المددتعلم مددد وعاً الددتعلم الدداات  بأندد  )نشدداا تعليمدد  يمارسدد   ويعددر  التربويددو  
بهددد  تنميددة إمكاناتدد  وقدراتدد ، مسددتجيبًا لميولدد  واهتماماتدد ، بمددا يحقدد   الااتيددة،برغبتدد  

نميددة شخصدديت ، والتفاعدد  الندداجح مدد  مجتمعدد ، معتمدددًا  دد  الددك علدد  نفسدد ( )صددال ، ت
 (م6116

الباحثا  التعلم الاات  بأند :  الدراسة تعر  و هدا عل  التعريفا  السابقة  وبناءً 
 الحياتيدة المواقدف مد  التعامد  علد  ال البدة مسداعد   د  ال البيدة األنشد ة إسدهام )مدد 

 .المهارا ( وتنمية لكس  متعدد  مجاال  و تح المختلفة
 مفهوم مهارا  التعلم الاات :

مجموعة اإلجراءا  والممارسا  والعمليا  العقليدة لددي المدتعلم والتد  يقصد بها "
تسدداعدأ  ثندداء الددتعلم ااتيددا ؛ والتدد  ال يددتم الددتعلم الدداات  بدددو  الددتمك  منهددا كمددا يمكدد  

تفسدير البياندا   -ل عل  العام مد  الخداص إكسابها  و تنميتها لد  المتعلم مث  )االستدال 
 .(73، ص6114)بدوي،  استنتاج المعلوما ( -العالقا   استنباا -

 مفهوم السنة التحضيرية:
 ويددير  كاديميداالمختلفدة  بالكليدا  ال ال  وال البا  المسدتجدي  إلعداد هو برنام 

 علد  هامدة تبدر مرحلدةالتحضديرية وتع السدنة عمداد  وه  الجامعة عمادا  إحد  البرنام 
 التركيددز يددتم السددنة هدداأ و دد  إليدد ، ال الدد  سدديتج  الدداي التخصددص يتحدددد نتيجتهددا ضددوء
اآلل  ومهدارا   الحاس  ومهارا  الاا  ت وير ومهارا  اللغوية ال ال  مهارا  تنمية عل 

، االنتقددال  اإلنسددان ويتكددو  البرنددام  مدد   ربعددة مسددارا : الصددح ، العلمدد ،  .الرياضدديا 
 .ويكيبيديا()قصد بها    هاأ الدراسة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود. وي

 اإل ار النظري للدراسة:
 الاات : همية التعلم 

مدد  علمدداء الددنفس والتربيددة، باعتبددارأ  كبيددراً ًً  اهتمامدداالددتعلم الدداات  ومددازال يلقدد   كددا  -7
 الااتيدةات  وسرعت  يتناس  م  قدر  سلو  التعلم األ ض ، ألن  يحق  لك  متعلم تعلما ً 

    التعلم ويعتمد عل  دا عيت  للتعلم.
    التعلم.  وتنشي اً ًً  إيجابياًً  دورا المتعلميأخا  -6
الالزمة لمواصلة تعلديم نفسد   األساسيةيمك  التعلم الاات  المتعلم م  إتقا  المهارا   -4

 بنفس  ويستمر مع  مد  الحيا .
 .مسؤولية تعلمهم بأنفسهمللمستقب  وتعويدهم عل  تحم   األبناءإعداد  -3
يجاد بيئة خصبة  -9  (م4201)الكيالن ، لدبدا . تدري  التالميا عل  ح  المشكال ، وا 
التعلم الاات  ضرور     عصر التدد   المعر د  حيدث ال تسدت ي  المؤسسدة التعليميدة  -6

 .واال ال    تواك  هاا السي  المعلومات  والبد للشخص م  سعة األ   
 ر  لمواجهة الفروق الفردية.التعلم الاات  ضرو  -1
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والتقنيدة الحديثدة )صدال :  االتكنولوجيدالتعلم الاات  ضرور  للتنمية المهنية    عصر  -1
 (م6116

  هدا  التعلم الاات :
 مهارا  وعادا  التعلم المستمر لمواصلة تعلم  الاات  بنفس . اكتسا  -1
 تحم  الفرد للمسؤولية    تعليم نفس  بنفس . -2
 التجديد الاات  للمجتم ، وبناء مجتم  دائم التعلم. اإلسهام    عملية -3
 (م6174)الكيالن ، الحيا . تحقي  التربية المستمر  مد   -4

 :الاات  التعلم خصائص
 :منها التعليمية البيئة    للتعلم كأسلو  الخصائص م  مجموعة الاات  للتعلم

 .وقدرات  ادأواستعد إلمكانات  تبعا الفرد يتعلم بحيث الفردية الفروق  مراعا  -1
 ال الد   و الشدخص ينتقد  ال بحيث الماد  إتقا  مستو      والتحكم الضبط -2

 .تعلم  سب  ما إتقان  قب  آلخر مستو   م 
 مسدتقبال ليس  المتعلم إيجابية، بصور  تعليم  موقف ك  م  التفاع  إتاحة -3

نما  قط للمعلوما   .نشط مشارك وا 
 ومسدتو   ندو  لد  تبدي  بدقدة  محددد  هدا  تحقي  نحو للمتعلم اات  توجي  -4

 .دقيقاً  تحديدا من  المتوق  األداء
 ويعمد  الضدعف مدوا   إلد  ويتعدر  ااتد  يقدوم حيث للمتعلم الاات  التقويم -5

 .ااتياً  عالجها عل 
 اتخداا مهدار  مثد   ساسدية حياتيدة مهدار  الاات  للتعلم نتيجة ال ال  يكتس  -6

 (م 6177سيفي ،) .القرار
 :الاات  التعلم مزايا

تفددرع عليدد  قواعددد  و  وقدددا     يسددير كدد  دارس بسددرعت  الخاصدددة دو   -1
 محدد  للدراسة.

 يشارك المعلم    القيام بالنشاا الالزم لحدوث عملية التعلم. -2
 يست ي  المتعلم الرجو  لمصادر متعدد  للمعر ة. -3
 تساعد عملية التعلم الاات  عل  الكشف ع  ميول المتعلمي  واهتماماتهم. -4
عددداد يددو ر الددتعل -5 م الدداات  للمعلددم دورًا ايجابيددًا  دداعاًل  دد  توجيدد  التالميددا، وا 

 التعليمية الالزمة لتعليمهم. واألدوا المواد 
يقددوم مددد  مددا تعلمدد ، وا  ينقددد نفسدد  مدد     يسددت ي  المددتعلم مدد  خاللدد   -6

نجازات     مد  زمنية   م(6174)الكيالن ،معينة. خالل دراست  لنشا ات  وا 
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 ات :الا التعلم مبادئ
 والتعلم المستق ؟ الااتيةالمتصلة بالدراسة  ما المبادئ

 م  الماد  العلمية.توا ر الثقة    الفهم والتعلم وغيا  الخو   -7
واقعيدة  د  ضدوء   هددا مد  خدالل وضد   إنجدازأ، توا ر الواقعية  د  معر دة مدا يمكد  -6

 العامة. األهدا 
 .بعين   كرل عدم التحجر حوم  األ كار التعليمية الجديد  و  التكيف -4
 بي  الخبرا  السابقة والخبرا  التعليمية الجديد . الربط -3
 إلي . الحاجة  ل  العو  عند -9
 . م  محاولة الفهم واالستيعا  واختبار الاا  التصفح والقراء  العميقة -6

 (م6174، )الكيالن 
 الاات : سالي  التعلم 

 التعليم المبرم : -7
س قددرا  المدتعلم، وسدرعت   د  الدتعلم وهو نو  م  التعليم الاات  يبن  عل   سدا

نددو  مدد  الددتعلم الدداات  الدداي يعمدد  المعلددم  بأندد  دد  الوقدد  وبالقدددر الدداي يريدددأ. ويعددر  
بموجب  عل  توجي  المتعلم نحو السلوك المنشود لبرنام  تعليمد   عدد لدتعلم مداد  تعليميدة 

 (م6111ع ية، )تعليمية.  و آلة   يلم،إعدادا خاصًا، وتم عرض     صور  كتا   و 
 الحقائ  التعليمية: -6

دارس ليحددد  الااتية لك وه  نظام تعليم  متكام  يقوم عل   ساس م  المعر ة 
وتتديح لد   الااتيدةوتحقد  م البد   .الخاصةمناسبة تنب  م  احتياجات    هدا ل  

  رصة االختيار المتعدد.
 متعدد المصادر: اإللكترون التعلم  -4

 دوا  لدد   األخددر  االنترندد  والمصددادر االلكترونيددة  لكتروندد  يتخددا مدد م اإل الددتعل
 لتحسي  العملية التعليمية.

 

 باللع  واللع  االلكترون : علمالت -3
ير  المربو     استخدام اللع  كأسلو  للدتعلم يسداعد المدتعلم علد  التحدرر مد  

 قيودأ، و   هاا الوسط يمك  القيام بأدوار متعدد  ال يست ي  القيام بها خارج .
 

 متعدد : و رق  بمداخ  علمتال -9
حيدددث يمكددد  التددددريس مددد  خدددالل  دددرق ومدددداخ  عدددد  مثددد : الدددتعلم بال ريقدددة 

،  و القياسدددية، التحليليدددة، االسدددتنتاجية، الدددتعلم بالمالحظدددة والتجريددد ، الدددتعلم االسدددتقرائية
 وغيرها. بالقواعد)القواني (، التعلم االستكشا  ، تعلم ح  المشكال ، التعلم بالحوار...
 .م(6177في ، )سي
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 :الاات  التعلم مهارا 
 التساؤل المنظم الجريء. -
 الحوار والنقاش وتقب  وجها  النظر المخالفة. -
 التقويم الاات  والتغاية الراجعة. -
جراءا . و نش ةترجمة األهدا  إل  خ ط  -  وا 
 االلتزام والمثابر . -
 التعدي  المستمر للدوا   الشخصية للتعلم. -
 نا .معالجة المعلوما  والبيا -
 تدوي  المالحظا ، والكتابة الرصينة. -
عاد  صياغة ما تقرا بلغتك  -  الخاصي . و سلوبكالتلخيص الجيد، وا 
 استخدام الحاس  بشك  جيد واالنترن ، وشبكا  التواص  االجتماع . -
 التوثي  السليم لما تقتبس  م  مصادر المعلوما  تجسيدًا لألمانة الفكرية.  -

 (م6174، )الكيالن 

 ال البية: األنش ة
حت  النشاا ال الب  الجامع   هميدة خاصدة  د  بدرام  الجامعدا  باعتبدارأ را ددا ي

للجامعددا  السددعودية مدد   نمواجدداً  ساسدديا للعمليددة التعليميددة. وتعتبددر جامعددة الملددك سددعود 
حيث تقديم الخددما  ال البيدة المتنوعدة كالرعايدة االجتماعيدة والنفسدية، وخددما  صدندوق 

الدراسدددية، ورعايدددة ال دددال  الوا ددددي ، واألنشددد ة االجتماعيدددة والثقا يدددة ال دددال ، والمدددنح 
 والكشفية والرياضية، واإلسكا ، والتغاية، والرعاية الصحية.

وبالرغم م  توا ر هاأ األنشد ة ومراكدز الخددما  بجامعدة الملدك سدعود بالريداع 
مشداركة ال دال   والجهود المباولة والفرص المتاحة لل ال   يها، إال إن  يالحظ ضعف  د 

 (م6119، . )السبيع    تلك األنش ة الت  تقدمها الجامعة
  همية النشاا ال الب :

المرور بها إل  تحقي   هدا  تربوية قد  منتقا  يؤديالنشاا ال الب  هو خبرا  
تفوق  حيانًا  ثر التعلم    الحصص الدراسية. كما  ند  يهيدف  درص تعلدم المبدادئ وتوجيد  

  همية النشاا المدرس  تتحدد   :  الاا  لاا  إ 
المهددارا  والخبددرا   مدد  خاللدد  ليكتسدد  ال الدد  مجدداال خصددبايعتبددر النشدداا المدرسدد   -

االجتماعيدددة والعمليدددة والمعمليدددة التددد   قدددد ال يتسدددن  لددد  غالبدددًا اكتسدددابها داخددد  القاعدددا  
 اليدوي.  التعاو  د تحم  المسؤولية د التخ يط د واحترام العم الدراسية والك مث :
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عدد   ريدد  النشدداا المدرسدد  تكتشددف ميددول ال ددال  ومددواهبهم ومدد  ثددم يددتم تددوجيههم  -
 ودراسيًا.مهنيًا 

ع   ري  النشاا المدرس  يمك  إثار  استعداد ال دال  للدتعلم ويجعلهدم  كثدر قددر  علد   -
 مواجهة المواقف 

 التعليمية واكتسا  المعلوما  والحقائ  والمفاهيم 
ا يعيش ال ال  مواقف تعليمية شبيهة بمواقدف الحيدا  ممدا يترتد  عليد  ع   ري  النشا-

سهولة استفاد  ال ال  مما تعلم  ع   ري  المدرسة    البيئة الت  يعديش بهدا 
 وانتقال  ثر ما تعلم إل  حيات  المستقبلية.

  هدا  األنش ة:
 مساعد  ال ال  عل  استغالل وق   راغهم:  -7

هددد ا مدد   هدددا   ي مؤسسددة تربويددة تعندد  بإعددداد يعددد اسددتغالل وقدد  الفددراغ 
الشبا  وم  ثم يج     نتبن  مفهوما محددًا الستغالل وق  الفراغ  هو يهد  إلد  إرشداد 
الشبا  ويمدهم بالمتعة والفائدد  وتلقد  عمليدة اسدتثمار وقد  الفدراغ لدد  الشدبا  اهتمامدًا 

حد  للتربية والثقا ة ومعهدد  وروبدا عالميًا م  قب  المنظما  الدولية مث  منظمة األمم المت
 . (17، ص6116)الدعي ،  للتربية و وقا  الفراغ

اا لم يتم استغالل  وقا  الفراغ للشبا  سيكو  سه  استق ابهم لتيارا  جار دة  وا 
 تساعدهم إلشبا  حاجاتهم مما يعود عل  المجتم  بالضرر. 
عد  الرقابدة واإلشدرا  مد  قبد   وم  ثم  إ  قضاء وق  الفراغ يدتم غالبدًا بشدك  حدر وبعيدد

األسر  لاا  إن  ينبغ     تتعاو  المؤسسا  التربوية م  األسر . إليجاد األنشد ة والبدرام  
التدد  تكددو  بمثابددة القدددر  الصددالحة للشددبا ، إ  عدددم االسددتغالل الجيددد لوقدد  الفددراغ لددد  

شددبا  هدد   تددر  الشددبا  قددد يددد عهم إلدد  االنحددرا   و التددورا  دد  بعددع المشدداك ، و تددر  ال
إعداد واكتسا  خبدرا  وتكدوي  علمد  وخلقد  ومهند  لداا يجد     يدو ر المجتمد  للشدبا  

 الفرص للتصر      ائع  اقات . 

و همية شغ  وق  الفراغ تنب  م  مسئولية المؤسسا  االجتماعية الوقائيدة حيدث 
 ام والرعاية. ينظر إل   ئة الشبا  عل   نهم م   هم الفئا  الت  يج     تحظ  باالهتم

 .وقد  شار  العديد م  الدراسا  عل   همية الشبا  و وائد استثمار وق  الفراغ
 . (61، ص7555)عمرا ،  
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 تنمية المهارا  وصقلها:  -6
تلعددد  األنشددد ة ال البيدددة دورًا هامدددًا  ددد  اكتشدددا  المهدددارا  وصدددقلها  ممارسدددة 

لفة حيدث تدو ر األنشد ة المعر دة األنش ة يؤدي لتنمية مهارا  ال ال     المجاال  المخت
 . (19، ص6116)دعي ،  بالمهارا  واألنش ة الت  تنميها وتشجعهم عل  ممارستها

 األنش ة ال البية تؤدي إل  تنمية العالقا  والقيم االجتماعية والخلقية لل ال : -4
كمددا  نهددا تتدديح  رصددة واسددعة  مددام ال ددال  لتكددوي  العالقددا  االجتماعيددة وتحمدد    

ئولية وضبط النفس والصدبر حيدث يتبدادل ال دال  الخبدرا  والمعلومدا  والمهدارا  مد  المس
خالل األنش ة ال البية والك لكشف ميول ال ال  وتنميتها  كثيرًا ما تظهر قددرا  ال دال  
ومواهبهم  ثناء ممارستهم لتلك األنش ة  نيًا كا   و ثقا يدًا بد  إ  كثيدرًا مدا تتبلدور الميدول 

 ء ممارسة النشاا. المهنية  ثنا
م   هم  هدا  األنش ة ال البية تأكيد وترسي  المدواد الدراسدية بشدك  علمد  وتنميدة  -3

تاحة الفرصة للتمسك بمبادئ التربية الخلقية والعينية  قدرا  الدارسي  وميولهم: وميولهم وا 
وقدد  و   هدداأ األنشدد ة تعتبددر عالجددًا للمشددكال  النفسددية واالجتماعيددة لل لبددة، ويددو ر ال

الكا   لتنمية الرو  الرياضية واللياقة البدنية والحركية، كما  نها تسع  إل  تددري  ال لبدة 
 . (19، ص6116)دعي ،  عل  االنتفا  بأوقا   راغهم

 يل :يمك  عرضها  يما  مت لبا  تنفيا األنش ة المدرسية،
عالقدة يكو  ل       يكو  للنشاا المدرس  قيمة تعليمية وتربوية بمعن    يج  .7

  .وارتباا بهد  تربوي  و  كثر
يشم  النشاا المدرس  عل  عناصر المعر دة، التفكيدر، واالتجاهدا  اإليجابيدة     .6

  (.احترام اآلخري  العلم ،التفكير  الوجدانية، )التعاو ، المشاركةمث  
تكدددو   هددددا  النشددداا المدرسددد  مرتب دددة ببعضدددها بحيدددث تكدددو  المهدددارا      .4

 لجديد  مبنية عل   نش ة سبقتها.التعليمية لألنش ة ا
تتدددرج األنشدد ة باسددتمرار خاصددة األنشدد ة المتعلقددة بتنميددة المهددارا  األكثددر     .3

تعقيددًا علدد  مددار السددنة  تكدو  األنشدد ة الجديددد   كثدر عمقددًا وتحديددًا مدد  التدد  
 قبلها.

الحددرص علدد  ممارسددة األنشدد ة ال البيددة باسددتمرار حتدد  يمكدد  االسددتفاد  مدد   .9
 تعليمية للنشاا ثم القدر  عل  االستفاد  منها    مجال الحيا .اآلثار ال

   يساعد النشاا المدرس  ال ال  عل  النظام بشك  عام وعل  تنظديم مدا تعلدم   .6
  النفس.ثم العم  عل  تنمية مهارت  وتعويدأ عل  االعتماد عل  
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رندام     تراع  األنشد ة ال البيدة الفدروق الفرديدة عندد تخ ديط وتنفيدا وتقدويم ب .1
 المدرس .النشاا 

   يتددا  لجميدد  ال ددال  االشددتراك  دد  برنددام  النشدداا كدد  حسدد  قدرتدد  وميولدد   .1
 .بمعن     يكو  مرنًا متنوعاً 

   تعم  األنش ة ال البية عل  ترسي  القيم والمعتقدا  االجتماعية  د  نفدوس   .5
 ال ال .

 النشاا ال الب : خصائص
 اآلت :  التربوي  تتلخص    النشاا المدرس  للبرنام خصائص ما  هم 

 المجتم .   تكو  منبثقة م   لسفة  -
    تكو  مرتب ة بأهدا  البرنام  التعليم . -
    تك  اا  صلة بالمحتو  التعليم . -
 التناقع.   تكو  واضحة خالية م   -
 سلوك.   ُيسه  ترجمتها إل   -
 ال ال .   تكو  مالئمة لخصائص  -
 والبشرية.دية    تتمش  م  إمكانا  المدرسة الما -
 ومتنوعة.   تكو  شاملة  -

  ال البية:وظائف األنش ة 
تدددؤدي األنشددد ة ال البيدددة عدددددًا مددد  الوظدددائف المختلفدددة تتمثددد   ددد  الوظدددائف 
السدديكولوجية والتربويددة واالجتماعيددة والصددحية واالقتصددادية التدد  تعبددر عدد  بعددع  هدددا  

 الصددفية.ال  لألنشدد ة غيددر وتظهددر هدداأ الوظددائف  ثندداء ممارسددة ال دد الثانويددة،المرحلددة 
  يل :ويمك  عرع هاأ الوظائف كما 

  السيكولوجية:د الوظائف 7
حدددالل السدددلوك السدددوي،  تسدددهم هددداأ الوظدددائف  ددد  إشدددبا  الددددوا   الفرديدددة، وا 
والمساعد     تصريف  اقة الفدرد الزائدد ، وتوجيههدا وحسد  اسدتثمارها، وتحقيد  التدواز  

 (.  م7511س، و ري)منقلل ال  النفس  
  التربوية:د الوظائف 6

تسهم األنش ة ال البية    تو ير خبدرا  حسدية للمعدار  التد  يدرسدها ال دال ، 
أل  الدراسددة النظريددة تحتدداج إلدد   سدداس واقعدد   ورسددوخها،حتدد  يددزداد وضددوحها و همهددا 
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ليزداد معناها ومغزاها. كما    الخبر  الااتية والممارسة والنشاا ييسر لل دال  تعلدم الكثيدر 
وحدددها المهددارا  واالتجاهددا  التدد  ال يمكدد     تتحقدد  عدد   ريدد  الدراسددة النظريددة  مدد 

  م(.7511)هندام،
  االجتماعية:د الوظائف 4

تسهم األنش ة ال البية    إشاعة جو م  الصداقة والتعاو  بي    دراد المجتمد  
  علدد  المدرسدد  عامددة، وبددي    ددراد الجماعددة التدد  تمددارس نشددا ًا واحدددًا، خاصددة والتدددري

مجال الخدمدة العامدة، وممارسدة الديمقرا يدة، وتحمد  المسدؤولية، والثقدة بدالنفس، واحتدرام 
  م(.7559)السنبا  ،  والجماعة.والتو ي  بي  صالح الفرد  والقواني ،األنظمة 

  الصحية:د الوظائف 3
والت  تعند   لل ال ،تسهم بعع األنش ة ال البية    تحقي  الوظائف الصحية 

والتخلد   السدليمة،والك باتبا  العادا  الصحية  وسليمة؛ل ال  تنشئة بدنية قوية تنشئة ا
 م(.7556)النبتيت ، بالصحة.ع  العادا  السيئة الت  تضر 

 االقتصادية:د الوظائف  9
وهاأ الوظيفة وا   كان  ليس  وظيفة  ساسية مد  وظدائف األنشد ة ال البيدة إال 

التربيدة المهنيدة، والتددبير  مثد :  تلدك األنشد ة  نها تتحق  م  خدالل ممارسدة بعدع  ندوا
والهدددد  منهددا تزويددد ال ددال  بددبعع المهددارا  العمليددة المفيددد  التدد  تددنفعهم  دد   المنزلدد ،
  م(.7554)راشد، المستقبلية.حياتهم 

  ال البية: نوا  األنش ة 
وهداا  المتعددد ،وتحقد  وظائفهدا  نفسدها،تتنو  األنش ة ال البية حت  تعبدر عد  

 المدرسد ،والجدو  بهدا،و بيعة المرحلة التد  يمدرو   ال ال ،لتنو  يكو  و قًا الهتماما  ا
 المجتم .والفلسفة السائد     

  نشدد ة:ويمكدد  تقسدديم األنشدد ة ال البيددة التدد  ينبغدد     تمددارس إلدد  خمسددة 
وينددرج تحد  كد  واحدد منهدا مجموعدة مد   وعلميدة، و نيدة، ورياضية، واجتماعية، ثقا ية،
  الفرعية.اال  واألنش ة المج

  األنش ة:و يما يل  عرع ألنوا  هاأ 
  ة:الثقا ي  ة   د األنش 

بهددد   الفرعيددة؛وتتنددو  مجاالتهددا و نشدد تها  الثقا يددة،تتعدددد جماعددا  األنشدد ة 
والمشداركة  د   المدرسية،التحدث    اإلااعة  مث :إكسا  ال ال  مهارا  وقدرا  مختلفة 
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خدددراج الصدددحف المكتوبدددة والم بوعدددة والمصدددور  النشددداا الصدددحف  عددد   ريددد   إعدددداد وا 
لقدداء الخ دد   دد  المناسددبا   وتحريرهددا، وتو يددد الصددلة  والنثددر،وكتابددة الشددعر  المختلفددة،وا 

المتبادلة بي  المجتم  المدرس  والبيئة المحي ة م  خالل دعو  المتخصصي     مجاال  
 عدة والنددوا  الهاد دة التد  تعدال  العم  المختلفدة بغدرع إلقداء المحاضدرا  واألحاديدث النا

 م(.7556،شحاتة) المدرسية.مشكال  البيئة 
  ة:االجتماعي  ة   د األندش 

 المختلفدة،الرحال  بأنواعهدا  مث :هاأ األنش ة وتتنو  مجاالتها  اهتماما تتعدد 
 اآلخددري ،والتفاعدد  مدد   األخددر ،والتعددر  علدد  المجتمعددا   المتعدددد ،ومشددروعا  البيئددة 

ومدد   هددم جماعددا  األنشدد ة االجتماعيددة التدد   والجماعددا .م العالقددا  بددي  األ ددراد وتنظددي
، مشددروعا  حمايددة األحمددرجماعددة الددرحال ، جمعيددة الهددالل  يددأت :ينبغدد     تمددارس مددا 

 .االجتماعيةم  النشا ا   البيئة وغيرها
   ة:الرياضي  ة ج د األنش 

والددك  خاصددة،ثانويددة بصددفة يمثدد  النشدداا الرياضدد   هميددة كبيددر   دد  المرحلددة ال
حيددث ينظددر المراهدد  إلدد   بهددا،الهتمددام المددراهقي   دد  تلددك المرحلددة بأجسددامهم وعنددايتهم 

جسم  كرمز للاا  ل   هميت     التوا د  االجتمداع ،  يعندو  بد  وتكدو  لدديهم حساسدية 
ويتعددرع المراهقددو  لحدداال  مدد   المرحلددة،كمددا تقددو  االنفعدداال   دد  هدداأ  بشددأن ،شددديد  

كتئا  واليأس واالن واء والغض  والثور  إ  لم ينفسوا عد   نفسدهم عد   ريد  ممارسدة اال 
وتسدهم األنشد ة الرياضدية  د  كشدف ميدول  الرياض .وخاصة النشاا  المختلفة،األنش ة 
وتنمية كثير م  المهارا  وتوسي  مدداها، وتعتبدر مجدااًل خصدبًا لتنميدة  واستثارتها،ال ال  

القدديم الخلقيددة واالجتماعيددة باإلضددا ة إلدد  االرتقدداء بالمسددتو  البدددن  العالقددا  اإلنسددانية، و 
  للتالميا.والصح  
  ة:الفني  ة د د األنش 

تاحة الفرصدة لل دال  الموهدوبي   الفنية،تهد  هاأ األنش ة إل  تنمية الثقا ة  وا 
 الفددن ،وتقدير قيمدة العمد   واإلبدا ،وتاوق الجمال  هواياتهم،   النواح  الفنية لممارسة 

وتعتبددر هدداأ األنشدد ة مدد   بدد ،واحتددرام العمدد  اليدددوي والقددائمي   المهنيددة،وغددرس الميددول 
وترجمدة مدا تحدس بد  مد  مشداعر  الدنفس،  ض  المجاال  الت  تتيح الفرص للتعبير عد  

 نفسية.ومعا  
  ة:لمي  الع دة هد د األندش

العمليدة، وتبدرز  تهد  هداأ األنشد ة إلد  الدربط بدي  المعر دة النظريدة والممارسدة
والدك عنددما  محسوسدًا،وتجسم قيمتها ونفعهدا تجسديمًا  لدنسا ،العلوم    مظهرها النا   
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) بدددو عدددرايس، ال دددال  يقدددوم مدرسددددو المدددواد كددد   ددد  مادتددد  بدددإثراء الفكدددر العلمددد  لدددد  
 م(.7556

 الاات .موضو  األنش ة ال البية وعالقتها بالتعلم وقد اهتم الكثير م  الباحثي  ب
"دور األنشد ة التربويدة  د  تنميدة  م( دراسدة بعندوا 6177) بدو حجدر  قد  جر  

المهدددارا  الحياتيدددة" وقدددد كانددد  عيندددة البحدددث  دددال  مدرسدددة عبددداد الدددرحم  النمواجيدددة 
الدراسدددة إلددد  تبيدددا   وجددد  العالقدددة بدددي  النشددداا المدرسددد  والمهدددارا   (، هدددد  ) لسددد ي 

 الحياتية.الحياتية ودور األنش ة    تنمية المهارا  
 إل :وقد  شار  نتائ  الدراسة 

 البا  حيث خل  النشاا المدرس  جوا م  العصف الاهن  والتعلم التحس   داء 
الاات  والتعاون  واستخدام ال رق العلمية لح  المشكال  والقدر  عل  اتخداا القدرار وتنميدة 

  االتصال.مهارا  
األنشدد ة ال البيددة  دد   "دور م(. بعنددوا 6177)دراسددة  جراهددا الم يددري  و دد 
الدراسة إلد  التعدر  علد  دور األنشد ة ال البيدة  د  تحقيد   هد  “الفكري تحقي  األم  

األمدد  الفكددري لل ددال  الممارسددي  للبددرام  والفعاليددا  الثقا يددة والفكريددة والدينيددة والرياضددية 
 ن  يمك  لألنش ة ال البية    تسهم   الدراسة إل شار  نتائ   دالنشا ا . وقوغيرها م  

  الجامعية.   تحقي  األم  الفكري ل البها م  خالل برامجها و عالياتها 
 الكليدة  دال  مشداركة ضدعف "عوامد  م(  قد قام بدراسة بعنوا 6171حكيم )  ما
ال البيدة" تهدد  هداأ الدراسدة إلد  التعدر  علد   األنشد ة  د  الجمدوم بمحا ظدة الجامعيدة
 المؤدية لضعف مشاركة ال ال     األنش ة ال البية العوام 

 إل :وقد  شار  نتائ  الدراسة 
 ه :   م   هم عوام  ضعف مشاركة ال ال     األنش ة ال البية .  7

 عدم ربط األنش ة ال البية بالحاجا  المجتمعية 
  ضددعف الحددوا ز المعنويددة لل ددال  المشدداركي   دد  األنشدد ة )كشددهادا  التقدددير

 التكريم(وحفال  
 قصور وسائ  اإلعال  داخ  القسم للتعريف بأهمية األنش ة 
 .ضعف مشاركة ال ال     التخ يط لألنش ة ال البية 
   الدراسية.انشغال ال ال  بكثر  الواجبا     المقررا 
  الم بقة.عدم تنو  برام  األنش ة 

  د  المتمدث الخفد   دور المدنه" م( بدراسة بعندوا 6115)العثما  ،   حي  قام 
االجتماعيدة "هدد   الدراسدة إلد  التعدر  علد   المهدارا  تنميدة    الالمنهجية  نش ة التعلم
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    وقد  شار  نتائ  الدراسة إل  االجتماعية.دور المنه  الخف  وتأثيرأ    نمو المهارا  
 .األقرا المشاركة    األنش ة الالمنهجية تؤدي إل  مزيد م  المشاركة االجتماعية م  

دراسددة تقويميددة لألنشدد ة ال البيددة بكليددة المعلمددي  ب م(6111موسدد  ) قددامكمددا 
جامعة الملك سعود " هد   الدراسة إلد  تقدويم األنشد ة ال البيدة بكليدة المعلمدي  بجامعدة 
الملك سعود والتعر  علد  الصدعوبا  التد  تواجد  تلدك األنشد ة ووضد  بعدع المقترحدا  

 األنش ة.الت  تزيد م  تفعي  
 نتائ  الدراسة إل : وقد  شار 

 . انخفاع الميزانية المخصصة لألنش ة.4
 .عدم مناسبة المقر المخصص للنشاا ال الب     الكلية3

 تنميددة  دد  ال البيددة ةبدراسددة دور األنشدد . م(6113) الخراشدد   يضددا قددام
 ال البيدة األنشد ة علد  والتعدر  هداأ الدراسدة إلد  الكشدف  االجتماعية "وهدد  المسؤولية

 أتدأثير هدا ومدد  ال ال ، لد  االجتماعية المسؤولية وتنمية إكسا     و هميتها يةالجامع
 الدراسدةوكاند   هدم توصديا   .الجدامع  ال الد  شخصدية  المتاحدة علد األنشد ة والبدرام 

 الرغبدا  والحاجدا  وتشدب  تحقد  والتد  لل ال  المقدمة واألنش ة البرام  بمحتو   االهتمام
 .لهم

 شخصدية تنميدة  د  الالمنهجيدة األنشد ة دورم( بدراسدة 6116) تيحدة  كمدا قدام
إلد  التعدر  علد  تدأثير ودور األنشد ة الالمنهجيدة  د   الجدامع  " هدد   الدراسدة ال الد 

   هندداك عالقددة الدراسددة وقددد  شددار  نتددائ   ال الدد .العمليددة التعليميددة وتنميددة شخصددية 
نددواح  متعدددد  بحيددث     ايجابيددة بددي  األنشدد ة الالمنهجيددة ونمددو شخصددية ال الدد   دد 

مشدداركت   دد  مثدد  هدداأ األنشدد ة تعدددهم بصددور    ضدد  لتحمدد  تبعددا  الحيددا  العمليددة بعددد 
 التخرج.

 :التعلي  عل  الدراسا  السابقة
ال لبدة العديدد  إكسدا ال البية     األنش ة كد  جمي  الدراسا  السابقة عل   همية  .7

 م  المهارا  المختلفة 
 األنشد ة  هناك مجموعة مد  العقبدا   د  سدبي  تفعيد  دور اتفق   غل  الدراسا  ان .6

 منها.وتحقي  الهد  
 عل   همية األنش ة ال البية    نمو شخصية ال ال     كد  الدارسا .4
اتفقدد  بعددع الدراسددا  علدد   ندد  هندداك صددعوبا  تواجدد  األنشدد ة ال البيددة وتحددد مدد   .3

  عاليتها.
    داء ال ال  وتر   م  مستواأ كد  الدراسا  عل     األنش ة ال البية تحس  م .9
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بمهار  معينة ولكد  لدم تتنداول جميد  المهدارا   األنش ة غل  الدراسا  تناول  عالقة  .6
ال البيددة والتدد  تدددعم مبددد  الددتعلم الدداات  وهدداا مددا تسددع  لدد   األنشدد ةالتدد  تحققهددا 
 .الدراسة الحالية

 الدراسة:المنه  المستخدم    
الوصف  القائم عل  المسح االجتماع  باستخدام تعتمد هاأ الدراسة عل  المنه  

    ضوء ت بي   دواتها. مت  ألهدا  الدراسةءقد تم اختيار المنه  الوصف  لمالالعينة. و 
  دا  جم  البيانا :

كأدا  لجم  البيانا  وه  مكوندة  ةتعتمد الباحثا     هاأ الدراسة عل : االستبان
 .موا قة غير-ماإل  حد  موا قة – ةموا قسؤال وبتدرج ثالث  مكو  م   66م  

 صدق  دا  البحث:
ودقدددة مددد  المعدددرو     قيمدددة  ي دراسدددة علميدددة تتوقدددف علددد  مدددد  مصدددداقية 

الت  اعتمد  عليها والت  بدورها تتوقف عل  مد  صدق  دا  البحدث المسدتخدمة  البيانا 
مدد  قددرتها  والمدراد بصددق األدا  هدو معر دة األدا ،ومد  ثبدا  تلدك  عليها،   الحصول 

 لقياس .عل  قياس ما وضع   ساسا 
 اآلت :وللتثب  م  مد  صدق األدا  المستخدمة    هاأ الدراسة تم إتبا  

 وسهلة.صياغة األسئلة والفقرا  اا  العالقة بمتغيرا  الدراسة صياغة واضحة  .7
جمد  الجم     األسئلة بي  األسئلة اا  اإلجابا  المغلقة والمفتوحة واألسدئلة التد  ت .6

علدد  اختيدددار اإلجابدددة  عيندددة البحدددثبددي  الندددوعي  المغلدد  والمفتدددو  والدددك لمسدداعد  
 المناسبة.

    هاا المجال.  واألساتا  المتخصصي تم عرع األدا  عل  عدد م  األستااا   .4
وقد  بد  المحكمو  مرئياتهم حول  قرا  المقياس و سئلة المقابلدة وقدد تضدمن  

ارا  الت  يرو   نها مكرر  وحا  بعع األسئلة الت  مقترحا  المحكمي  حا  بعع العب
 سلفا.يرو  اإلجابا  عليها معرو ة 

وقددد  بددد  الجميدد  مددوا قتهم علدد   قددرا  المقيدداس، و نهددا صددالحة لقيدداس  هدددا  
الدراسة، والك بعد    يتم تعديلها و قا للمالحظا  المقدمدة. ولقدد اسدتفاد  الباحثدا  كثيدرا 

امدد  الباحثددا  بإعدداد  صددياغة بعددع العبددارا  وحددا  بعضددها مدد  مالحظددا  المحكمددي  وق
ضا ة بعع ال  الت  اقترحها المحكمي . عبارا واستبدالها بغيرها، وا 
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كالك تم  صياغة المقياس بعد الحا  والتعدي  واإلضا ة عل  ضوء المالحظا  
 الت   بداها المحكمو .

(  البدة والدك 69يلها علد  )قام  الباحثا     بداية األمر بتوزي  االستبانة بعدد تعدد .3
 لمعر ة مد  وضو   قرا   دا  البحث للمبحوثا .

وقد تبي  م  إجدراء هداا الت بيد  وجدود بعدع اإلشدكاليا  تمثلد   د : عددم  هدم 
بعددع العبددارا  كددالك بعددع الفقددرا  كثددر السددؤال عليهددا تددم حددا  بعضددها وتعدددي  الددبعع 

 اآلخر.
بئتهدددا مددد  قبددد   البدددا  السدددنة ( اسدددتبانة تدددم تع413الباحثدددا  بتوزيددد )  قامددد

 م  ك  مسار. %71التحضيرية    جمي  المسارا  بنسبة 
 الدراسة: حدود

 يل :كما   ثالثة مجاالمجاال  الدراسة تشم  
بلد  عددد  سعود حيدثالمجال المكان : ويضم  البا  السنة التحضيرية بجامعة الملك  - 

المسددارا  وعددددهم  دد  جميدد    ( مدد4551ال البددا  الملتحقددا  بالسددنة التحضدديرية )
  .(  البة413عينة البحث )

يتحدد المجال الزمن     الدراسة الراهنة بفتر  النزول للميددا  لتوزيد   الزمن :المجال  - 
هددددد إلددددد  61/1/7346بدددددي  اسددددتمار  البحدددددث علدددد  المبحوثدددددا  وهدددد  الفتدددددر  مددددا 

 .هدد3/1/7346
هدد تدم 1/7346/ 79 د هد تم تفري  هاأ االستبانا  بالحاسد  اآللد  و 71/1/7346و   

ومدد  ثددم اسددتخراج البيانددا  إحصددائيا والبدددء  دد   و باعتهددا.االنتهدداء مدد  تحليدد  البيانددا  
   .عملية التحلي  والتفسير

الموضددوع : تركددز الدراسددة علدد  ال البددا  الملتحقددا   دد  السددنة التحضدديرية  المجددال-ج
وتعتبدر هداأ  الداات .ومشاركته     األنشد ة ال البيدة ودور الدك  د  تحقيد  مبدد  الدتعلم 

مستو  الجامعدة مد  حيدث نوعيدة  ال البية عل الدراسة اا   ائد  للقائمي  عل  األنش ة 
األنش ة الم بقة ومد  تحقيقها لألهدا  الت  قام  م   جلها و همهدا تددعيم مبدد  الدتعلم 

 الاات .
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 .نتائ  الدراسة ومناقشتهاثانيًا: 
 األولية: واًل: البيانا  

 اس  المسار الدر  .7
 (7جدول رقم )

 توزي  عينة الدراسة تبعا للمسار
 نسبة ال البا  المشاركا  العدد المسار
 %30 112 علم 

 %17 64 صح 

 %43 159 إنسان 

 %11 39 انتقال 

    علدد  نسددبة مشدداركة كاندد  مدد   البددا  المسددار ( 7يتضددح مدد  الجدددول رقددم)
هدد   علدد  عدددد  البددا   دد   سددان اإلنوهدداا يعددود إلدد      البددا   %34بنسددبة  اإلنسددان 

 السنة التحضيرية. 
 األنش ة الت  شارك  بها ال البا     عماد  السنة التحضيرية: .6

 (6جدول رقم )
 التحضيرية السنة عماد     بها شارك  الت  لألنش ة تبعاً  الدراسة عينة توزي 

 نسبة المشاركة النشاا
رها(وغي عاية،ر خيرية، مستشفيا ، دور  )جمعيا زيارا  ميدانية   39% 

( البا  مدارس خاصة،بارز ،  يتام،  ئا   )شخصيةاستضا     15% 

و ن ، ، اليوم ال)الجنادرية عاليا  ترتبط بأحداث سنوية  و محلية 
 الح ، األيام العالمية(

37% 

 %23 دورا  تدريبية
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 للزيدارا  كاند  مشداركة  د  األنشد ة نسدبة  علد  (   6رقدم ) الجددول م  يتضح
 لكد  %79بنسدبة  االستضدا ا  ه  األنش ة    ق  نسبة للمشاركة  و   %45لميدانية ا

 بعدع  ضدا   كدالك ال البدا  بهدا تشدارك التد  مجداال  األنشد ة  د  تندو  نجدد المقابد   د 
  د  للعمداد  وكسفيرا  العماد     االستشارية    المجالس كعضوا  يشارك   نه  ال البا 
  المسئولية. وتحم  لديه  القيادي الحس تنمية م  شأن  وهاا المختلفة المناسبا 

 التعلم الاات : هارا    تعزيز م األنش ةثانيا: دور 
 هدارا  برز المهارا  الت  تكتسدبها ال البدة مد  المشداركة  د  األنشد ة والتد  تددعم م -1

 التعلم الاات 
 المعر ية: المهارا  . 

 (4جدول رقم )
 لتحضيرية    تحقي  األنش ة للمهارا  المعر يةر ي  البا  عماد  السنة ايبي  

 المهارا  المعر ية

موا قة إل   موا قة العبار   
 حد ما

غير 
 موا قة

 %6 %25 %69 ساعدتن  األنش ة عل  اكتسا  المعر ة   -7

ترشدددددن  المشدددداركة  ددددد  األنشدددد ة إلدددد  مصدددددادر    -6
 %5 %32 %63 الحصول عل  المعلوما 

التركيدز  د  المهدام التد   قدوم زاد     قدرت  علد     -4
 %10 %34 %56 بها

3-  
تخددددمن  مشددداركت   ددد  األنشددد ة  ددد   هدددم المددداد  

مثدددال: مقدددرر العلميدددة لدددبعع المقدددررا  وت بيقهدددا )
 مهددارا  الددتعلم والتفكيددر مقددرر –مهددارا  االتصددال 

 ( وغيرهاوالبحث 

56% 34% 10% 

شد ة علد  اكتسدا  حصدل  عبدار  سداعدتن  األن(  ند  4يتضح م  الجدول رقم )
( وقد يعود الك الرتباا األنشد ة بتحقيد   هددا  المقدرر، %65المعر ة عل   عل  نسبة )

 دد  زيدداد  القدددر  علدد  المهددام التدد   سدداعدهممدد  ال البددا     األنشدد ة ت %96بينمددا ر   
يقمدد  بهددا، و  هددم المدداد  العلميددة لددبعع المقددررا  مثدد  مقددرر مهددارا  االتصددال ومقددرر 

لم والتفكيددر والبحددث وقددد يعددود الددك لكددو  هدداأ المقددررا  قريبددة مدد  المهددارا  مهددارا  الددتع
 الحياتية الت  تمارسها ال البا .
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 الشخصية:المهارا    . 
 (3جدول رقم )

 ر ي  البا  عماد  السنة التحضيرية    تحقي  األنش ة للمهارا  الشخصيةيبي  
 المهارا  الشخصية

موا قة  موا قة العبار   
 حد ماإل  

غير 
 موا قة

 دد  األنشدد ة رغبددة مندد   دد  الحصدددول   شددارك  -7
 .عل  معار  وخبرا  لت وير اات 

68% 25% 7% 

 %13 %36 %51 .اات ساعدتن  األنش ة عل  اكتشا    -6

 %7 %32 %61 . صبح   كثر ثقة    نفس   -4

تفددتح المشدداركة  دد  األنشدد ة وخاصددة الخارجيددة   -3
 .القدر  عل  تعلم مهارا  جديد 

67% 29% 5% 

9-  
 .تعزز األنش ة م  ثقت     نفس 

%17 
 

%64 %6 

يحتددوي مجموعددة مدد  العبددارا  والتدد  توضددح مددد  ( 3يتبددي     الجدددول رقددم )
 ؛استفاد   البا  عمداد  السدنة التحضديرية مد  األنشد ة  د  اكتسدا  المهدارا  الشخصدية

 تليهدا عبدار  %17حصل  تعزز األنش ة مد  ثقتد   د  نفسد  علد   علد  نسدبة   حيث 
 دد  األنشدد ة رغبددة مندد   دد  الحصددول علدد  معددار  وخبددرا  لت ددوير ااتدد  بنسددبة   شددارك
بينمددا كاندد   قدد  نسددبة مدد  نصددي  سدداعدتن  األنشدد ة علدد  اكتشددا  ااتدد  بنسددبة  61%
إال    النسدد  كاندد  متقاربددة وتثبدد     ال البددا  يسددت يعو  مدد  خددالل األنشدد ة  97%

  الشخصية.ت وير مهاراته  
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  :الحياتية المهارا    ج.
 (9جدول رقم )

 ر ي  البا  عماد  السنة التحضيرية    تحقي  األنش ة للمهارا  الحياتيةيبي  
 المهارا  الحياتية

موا قة إل   موا قة العبار  ج
 ما حد

 غير
 موا قة

تنم  لدي حس العم  الجماع  م  خالل التعاو  م   ج-7
 %2 %19 %78 .الزميال 

 %5 %34 %60 .لم  القدر  عل  صن  القرارتع ج-6

 %5 %28 %68 .بالمسئولية االجتماعية إحساسا صبح   كثر  ج-4

تعلمدد  مدد  خددالل األنشدد ة القدددر  علدد  التعامدد  مدد   ج-3
 %6 %29 %65 .الجمهور

 %10 %37 %52 .تعلم  القدر  عل  ح  المشكال  ج-9

 %7 %32 %61 .تنم  لدي سما  القياد  ج-6

 %6 %30 %63 .نم  لدي اإلبدا  واالبتكارت ج-1

الت  تحث عل   اإلسالميةتزر  بداخل  المبادئ والقيم  ج-1
 %5 %26 %69 .العم  الت وع 

تسددددداعدن  علددددد  التحضدددددير والمشددددداركة للمدددددؤتمرا   ج-5
 %7 %28 %64 .والفعاليا 

مد  العبدارا  التد  توضدح  مجموعدة  ن  يشدتم  علد ( 9يتضح م  الجدول رقم )
  اسدددتفاد   البدددا  عمددداد  السدددنة التحضددديرية مددد  األنشددد ة  ددد  اكتسدددا  المهدددارا  مدددد

م  ال البا     األنش ة تنم  لديه  حس العم  الجماع   %11حيث اعتبر   ؛الحياتية
مد  خددالل التعداو  مدد  الدزميال  وهدد  نسدبة كبيددر   يمدا كاندد  النسد  متقاربددة  يمدا يتعلدد  

هم  دد  القدددر  علدد  حدد  د البددا  يددرو   نهددا تسدداعمدد  ال %96بالعبددارا  األخددر  إال    
لددالك تعتقددد الباحثددا   ندد  مدد   الددك.مدد  ال البددا  علدد   %71المشددكال  بينمددا لددم توا دد  

 ال البا .الضروري    تكو  األنش ة ال البية اا  قدر  عل  مالمسة احتياجا  
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 اإلقبال عل  األنش ة الم بقة    عماد  السنة التحضيرية-6
 :األنش ةبال ال البا  عل   سبا  إق - 

 (6جدول رقم )
 ر ي  البا  السنة التحضيرية     سبا  اإلقبال عل  األنش ة ال البيةيبي  

  سبا  اإلقبال عل  األنش ة 
 موا قة إل  موا قة العبار   

 حد ما
غير 
 موا قة

للمشاركة    األنش ة لكسر الدروتي    سع   -7
 %12 %34 %54 الدراس 

 %6 %28 %66   األنش ة الكتسا  خبرا  جديد شارك    -6

تجددابن  نوعيددة األنشدد ة الم بقددة بتنوعهددا   -4
 %11 %35 %54 وتميزها

مددد  ال البدددا  يشدددارك   ددد  األنشددد ة  %66(    6يتضدددح مددد  الجددددول رقدددم )
ه   دد  كسددر دمدد  ال البددا     األنشدد ة تسدداع %93الكتسددا  خبددرا  جديددد  بينمددا تددر  

 ال البا  بتنوعها وتميزها. جا  لهاوتنالروتي  الدراس ، 
 : :  سبا  عزو  ال البا  ع  المشاركة    األنش ة

 (1جدول رقم )
 ر ي ال البا      سبا  العزو  ع  المشاركة    األنش ةيبي  

  سبا  العزو  ع  المشاركة    األنش ة
حد موا قة إل   موا قة العبار   

 غير موا قة ما

 %6 %21 %73  بقة م  جدول  الدراس تتعارع األنش ة الم  -7

ال  جدددددد  ي تشدددددجي   و تحفيدددددز عندددددد مشددددداركت    -6
 %30 %40 %30 وتميزي    األنش ة

لدديس هندداك إعددال  دقيدد  وواضددح عدد  األنشدد ة   -4
 %12 %29 %59 الت  تقام    العماد 
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م  ال البا  يرو     األنشد ة تتعدارع  % 14(    1رقم )يتضح م  الجدول 
مدد  ال البددا  عدددم مشدداركته   %41الدراسدد  وهدد  نسددبة كبيددر  بينمددا تعددزو  مدد  جدددوله 

 %41لعدم وجود حا ز عند المشداركة والتميدز  د  األنشد ة بينمدا تخدا ه  الدر ي  د  الدك 
األنش ة  م  ال البا     عدم وجود إعال  دقي  وواضح ع  % 95م  ال البا . وتر  

 ب  عزو ه .سالمقامة    العماد  هو 
اا مشددداركة ال البدددة  ددد  األنشددد ة ال البيدددة بالحصدددول علددد  درجدددا  ارتبدد-4

 لبعع المقررا .
 (1جدول رقم )

ر ي ال البدددا   ددد  ارتبددداا المشددداركة  ددد  األنشددد ة بالحصدددول علددد  درجدددا  لدددبعع يبدددي  
 المقررا .
 موا قة إل  موا قة العبار 

 حد ما
 غير
 موا قة

4-
7 

 شددارك  دد  األنشدد ة للحصددول علدد  درجددة الددتعلم 
 %11 %31 %58 ات  للمقررالا

4-
6 

األنشد ة اختياريدة ولديس لهدا  ي ارتبداا بدددرجا  
 %24 %43 %33 المقررا 

4-
4 

بعددع المقددررا  تفددرع المشدداركة  دد  األنشدد ة 
 %8 %24 %69 للحصول عل  درجة معين 

4-
 %22 %42 %36  شارك    األنش ة بغع النظر ع  الدرجا  3

4-
9 

ر تكدددددو  عنددددددما يكدددددو  النشددددداا مدددددرتبط بمقدددددر 
 %4 %24 %72 إلزاميةمشاركت  

النشداا المدرتبط  يدري مد  ال البدا   %16   نسدبة ( 1الجدول رقدم )يتضح م  
بددالمقررا  يلزمهددا علدد  المشدداركة بصددر  النظددر عدد  مددد  رغبتهددا  دد  الددك وعددزز لهدداأ 

م  ال البا  حيث يرو     بعدع المقدررا  تفدرع المشداركة  د  األنشد ة  %65النق ة 
مد  ال البدا  وهد  النسدبة األقد  تدر     األنشد ة  %44 مدا  معين .  درجة للحصول عل

اختياريدد  ولدديس لهددا  ي ارتبدداا بدددرجا  المقددررا . وهدداا يدددل علدد     النسددبة األكبددر مدد  
 لمقررها.ال البا  تشارك ملزمة تبعا 
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 تعلم ال البة ااتيا م  خالل األنش ة الم بقة بالعماد -3
 (5جدول رقم )

 ال البا     التعلم ااتيا م  خالل األنش ة الم بقة بالعماد .ر ي يبي  
موا قة إل   موا قة العبار  

 حد ما
غير 
 موا قة

3-7  عتقد    األنش ة تساعدن  علد  الدتعلم الداات   
 %5 %24 %71 ااتياً  واكتسا  المعر ة

3-6  %14 %34 %52 .ال البية  ر     التعلم الاات  يرتبط باألنش ة 

   األنشدد ة  تعتقددد مدد  ال البددا  %17   نسددبة ( 5الجدددول رقددم ) يتضددح مدد 
م  االست ال  حدول     %96ويعزز الك  المعر ة.تساعده  عل  التعلم الاات  واكتسا  

وهدداا يعددزز مددا توصددل  إليدد   جيددد .هندداك ارتبدداا بددي  الددتعلم الدداات  واألنشدد ة وهدد  نسددبة 
خل  النشداا المدرسد  جدوا مد  العصدف  داء ال البا  حيث  وهو تحس الدراسا  السابقة 

الدداهن  والددتعلم الدداات  والتعدداون  واسددتخدام ال ددرق العلميددة لحدد  المشددكال  والقدددر  علدد  
  االتصال.اتخاا القرار وتنمية مهارا  
 ثالثا: ملخص النتائ :

مد  العيندة هدم مد   البدا  المسدار اإلنسدان  وهد  النسدبة  %34 ظهر  الدراسة     -
 الملتحقا     السنة التحضيرية ويليها المسار الصح  ثم العلم . األعل  لل البا 

 للزيدارا  كاند   علد  نسدبة    ال البدا  نجدد بهدا شدارك  التد  باألنشد ة  يمدا يتعلد  -
بنسددبة   االستضددا ا  هدد  األنشدد ة دد   قدد  نسددبة للمشدداركة  و   %45الميدانيددة 

79%. 
ضيرية مد  األنشد ة  د  اكتسدا   يما يتعل  بمد  استفاد   البا  عماد  السنة التح -

حصل  عبار  ساعدتن  األنش ة عل  اكتسدا  المعر دة علد   علد  المهارا  المعر ية 
مدد  ال البددا     األنشدد ة تفيدددهم  دد  زيدداد  القدددر   %96بينمددا ر    (،%65نسددبة )

 عل  المهام الت  يقم  بها.
م  األنش ة  د   توصل  الدراسة حول مد  استفاد   البا  عماد  السنة التحضيرية -

   األنشدد ة تعدزز مدد  ثقددته   دد  يددرو   %17اكتسدا  المهددارا  الشخصددية إلد     
   األنش ة رغبة من     الحصول عل  معار  وخبرا    شارك تليها عبار  نفسه ، 

بينما كان   ق  نسبة مد  نصدي  سداعدتن  األنشد ة علد   %61لت وير اات  بنسبة 
 .%97اكتشا  اات  بنسبة 
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مددد  اسددتفاد   البددا  عمدداد  السددنة التحضدديرية مدد  األنشدد ة  دد  اكتسددا    مددا حددول -
م  ال البدا     األنشد ة تنمد  لدديه  حدس العمد   %11المهارا  الحياتية اعتبر  

مدد  ال البددا  يددرو   نهددا  %96الجمدداع  مدد  خددالل التعدداو  مدد  الددزميال ، بينمددا 
 ل البا  عل  الك.م  ا %71 ولم توا  هم    القدر  عل  ح  المشكال  دتساع

 دد  عمدداد  السددنة التحضدديرية يتضددح     األنشدد ة الم بقددة يمددا يتعلدد  باإلقبددال علدد   -
 %93مدد  ال البددا  يشددارك   دد  األنشدد ة الكتسددا  خبددرا  جديددد  بينمددا تددر   66%

 ه     كسر الروتي  الدراس .دم  ال البا     األنش ة تساع
مدد  ال البددا   % 14نشدد ة تددر   يمددا يتعلدد  بأسددبا  العددزو  عدد  المشدداركة  دد  األ  -

مدد  ال البددا   %41بينمددا تعددزو  الدراسدد ،يددرو     األنشدد ة تتعددارع مدد  جدددوله  
فه  لعدم مشاركته  لعدم وجود حا ز عند المشداركة والتميدز  د  األنشد ة، بينمدا تخدا

مد  ال البدا     عددم وجدود إعدال   % 95م  ال البا . وتر   %41الر ي    الك 
 نش ة المقامة    العماد  هو يب  عزو ه .دقي  وواضح ع  األ 

حددول ارتبدداا مشدداركة ال البددة  دد  األنشدد ة ال البيددة بالحصددول علدد  درجددا  لددبعع  -
م  ال البا     النشاا المرتبط بالمقررا  يلزمها عل  المشاركة  %16المقررا  تر  

مد  ال البدا  حيدث  %65بصر  النظر ع  مد  رغبتها    الك وعزز لهداأ النق دة 
 معيند .رو     بعع المقررا  تفرع المشداركة  د  األنشد ة للحصدول علد  درجدة ي

م  ال البا  وهد  النسدبة األقد  تدر     األنشد ة اختياريد  ولديس لهدا  ي  %44 ما 
 ارتباا بدرجا  المقررا .

 يما يتعل  بتعلم ال البة ااتيدا مد  خدالل األنشد ة الم بقدة بعمداد  السدنة التحضديرية  -
ال البدددا     األنشددد ة تسددداعده  علددد  الدددتعلم الددداات  واكتسدددا  مددد   %17تعتقدددد 

مد  االسددت ال  حدول    هندداك ارتبداا بددي  الدتعلم الدداات   %96المعر دة، ويعدزز الددك 
 واألنش ة.

 رابعا: التوصيا :
 بعد استعراع النتائ  السابقة خلص  الدراسة إل  التوصيا  التالية: 

لزيدارا  الميدانيدة نظدرًا لدقبدال عليهدا وجددولتها االهتمام باألنش ة ال البية المتعلقة با -
عدددد مدد  ال البددا  بشددك  مددنظم، إضددا ة لالهتمددام باستضددا ة   كبددروتنظيمهددا لتشددم  

 ال البية. األنش ةالشخصيا  البارز  ب ريقة مرتب  وتخدم  هدا  
تخصدديص وقدد  محدددد لألنشدد ة يناسدد  جميدد  ال البددا  وال يتعددارع مدد  جددداوله   -

 .واضحةبصور   األنش ةهتمام بالجان  التحفيزي واإلعال  ع  واال الدراسية،
يج  خل   نش ة  البية محفز  لل البا  عل  المشاركة بدو  رب هدا بالحصدول علد   -

 اإلجبار.الدرجا  إال إ  كان  م  با  التحفيز وليس 
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يجدد     تراعدد   هدددا  األنشدد ة ال البيددة ضددرور     تددتعلم ال البددة ااتيددًا و   تكددو   -
تقانها.دا   ع  لها لفهم المقررا  وا 

 تتناس  م  ميوله  واحتياجاته    نش ةإتاحة الفرصة لل لبا  للمشاركة    ابتكار  -
    تكو  هناك حوا ز    حال تميز  ال البا     خل   نش ة مميز . -

 المقترحا :
 . إجراء دراسا  مشابهة ع  مهارا  تعلم  خر 
 ة بالمراح  المختلفة.إجراء دراسا  تقويمية لألنش ة ال البي 
 . إجراء دراسة مشابهة م  وجهة نظر ال ال 
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 المراج 
 المراج  العربية:

 ( 6111إبددددراهيم، مجدددددي عزيددددز)التفكيددددر مدددد  خددددالل  سددددالي  الددددتعلم الدددداات  .م، 
 الكت .عالم  القاهر ،مصر/

 المهدارا  تنميدة  د  التربوية األنش ة م(. دور6177 ارس ) محمد  ايز حجر،  بو 
 ق دداع  بددي  الشددراكة آ دداق: الخاصددة الثالددث للمدددارس السددنوي  الحياتيددة، المددؤتمر

   األرد . – والخاص العام التعليم
 النشدداا المدرسدد   م(.7556الدددي )عددرايس، نجددا  حسددني  نشددأ   ضدد  شددر    بددو

 ،واقع  وممارست  بالمعاهد الثانوية األزهرية م  وجهدة نظدر ال دال  دراسدة ميدانيدة
  .والعشرو  العدد الساب   الثامنة،السنة  األزهر،جامعة  التربية،مجلة كلية 

 ( 6114بدددوي، محمددد محمددد عبددد الهددادي)  اعليددة الوسددائ  المتعدددد  الكمبيوتريددة 
 والتحصددي   مهددارا   الددتعلم الدداات  ومسددتويا  مختلفددة للسددعة العقليددة  دد  تنميددة
رسددالة دكتددوراأ غيددر منشددور ، كليدددة  ،لتالميددا المرحلددة اإلعداديددة  دد  مدداد  العلدددوم

 التربية، جامعة األزهر.
 التعليميددة،الددتعلم الدداات  بددالموديال   (.م7551الددرحم  عبددد السددالم ) دجامدد ، عبدد 

 األرد ، دار المناه .
 ،مشدداركة ضدعف م(. عوامدد 6171الحميدد) عبدد المجيددد عبدد بد  الحميددد عبدد حكديم 

 ،رسددالة ماجسددتير، ال البيددة ألنشدد ةا  دد  الجمددوم بمحا ظددة الجامعيددة الكليددة  ددال 
 .711   مصر،- والمعر ة القراء  مجلة

 ، تنمية    ال البية األنش ة م(. دور6113) سعد ب  العزيز عبد ب  وليد الخراش 
 سعود. الملك ماجستير، جامعة رسالة االجتماعية، المسؤولية

 ، دد   ددال ال مشدداركة ضددعف إلدد  المؤديددة العوامدد  .(م6119) مددرزم خدداد السددبيع  
 الملددك بجامعددة ال ددال  نظددر وجهددة مدد  عليهددا التغلدد  ووسددائ  ال البيددة األنشدد ة
 .53 العدد الخلي ، رسالة مجلة سعود،

  ممارسددددة األنشدددد ة المدرسددددية وعالقتهددددا  م(.7559مصدددد ف )السددددنبا  ، السدددديد
 لل فولدة،معهدد الدراسدا  العليدا  منشدور ،رسدالة ماجسدتير غيدر  للمدرسة،باالنتماء 
  شمس.عي  جامعة 

 (  6177سددديفي ، عمددداد شدددوق)المعلوماتيدددة،التعلددديم والدددتعلم مددد  النم يدددة إلددد   .م 
 7ا الكت ،عالم  القاهر ،
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 ت بيقدد ،النشدداا المدرسدد  "مفهومدد  ووظائفدد  ومجدداال  م(. 7556حسدد  )، ةشددحات 
 .6ا اللبنانية،الدار المصرية  القاهر ،

 ، السدددعودية الجامعدددا   ددد  ال البددد  النشددداا .(م6117) سدددليما  محمدددد الصدددبيح 
 للعلددوم السددعودية للجمعيددة التاسدد  السددنوي  اللقدداء  دد  مقدددم والمددأمول، بحددث الواقدد 

 العمليدددة  ددد  ودورأ ال البددد  سدددعود: النشددداا الملدددك جامعدددة  ددد  والنفسدددية التربويدددة
 الرياع هد7366 صفر 5-1 م  الفتر     والتعليمية التربوية

 ( 6116صدددال ، سدددمير يدددونس)اقدددر /حول ، دار والقدددراء  الكويددد   الدددتعلم الددداات .م 
 للنشر والتوزي .

 ، الدددتعلم  نشددد ة  ددد  متمدددثال الخفددد  المدددنه  م(. دور6115محمدددد) ندددوال العثمدددا 
- التربويدة المجلدة المددارس،  دال  لدد  االجتماعيدة المهدارا  نمو    الالمنهجية
  ،51   ،64 م  الكوي ،

 (  6111ع يدددة، محسددد  علددد)ددد  التددددريس الفعدددال الحديثدددة . االسدددتراتيجيا م  ،
 والتوزي ./عما ، دار صفاء للنشر األرد 

  العرب .دار الفكر  القاهر ، تربوية،مفاهيم ومبادئ  .م(7554راشد) ،عل 
 ،ال الددد  شخصدددية تنميدددة  ددد  الالمنهجيدددة األنشددد ة دور م(.6116محمدددد)  تيحدددة 

 .61   الكوي ،- ال ري  عل  الجامع ،
 ، جامعدددددة العلدددددوم  الددددداات ، الددددديم ،الدددددتعلم  .م(6174تيسدددددير تو يددددد  ) الكيالنددددد

 .6، ااوالتكنولوجي
 ،الفكري، األم  تحقي     ال البية األنش ة (. دور6177حمد) سعد حمد الم يري 

 القصيم. جامعة ماجستير، السعودية، دراسة
 القددداهر ، المدرسدددددية،اإلدار  م(، 7511عدددوع )ومحمددددد وهبدددة  منقريددددوس، ريددداع 

 .المصريةاألنجلو 
 ، بكليددة ال البيددة لألنشدد ة تقويميددة م(. دراسددة6111يددونس) محمددد هددان  موسدد 

العشددرو ،  العلمدد  المددؤتمر  البهددا، آراء ضددوء  دد  سددعود الملددك المعلمددي  جامعددة
  الثقا ية، مصر. والهوية التعليم مناه 

  دار  األنشد ة التربويدة  د  التعلديم العدام (. م7556)حسي  النبتيت ، خالد تخ يط وا 
جامعدة  التربويدة،غير منشور ، معهدد الدراسدا  والبحدوث  سالة دكتوراأر  األرد ،   

 القاهر .
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   المنداه   سسدها وتخ ي هدا م(. 7511 (جابرجابر عبد الحميد  حامد،هندام، يحي
  العربية.دار النهضة  القاهر ، وتقويمها،

  ،ا واق  األنش ة التربويدة و ثرهد (:6113)ريا عامرالجابري، و عامر محمد، العيسري
التحصدي  الدراسدد  لل دال  مد  وجهددة نظدر ال دال  والمعلمددي . نددو  األنشدد ة  علد 

 .نو مبر 61-66التربوية مركز إلثراء التعلم. مسقط. 
  سددبا  عددزو   لبددة جامعددة الكويدد  عدد   (:6116الدددعي  ) العزيددز عبددد ،دعددي 

 . 711-61ص، 63االشتراك    األنش ة ال البية. المجلة التربوية.  
 (: دور النشاا ال الب     استثمار وق  الفدراغ، 6111بد هللا ب  سعد )الجاسر، ع

 .771مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد 
 (  الشددددبا  و وائددددد اسددددتثمار وقدددد  الفددددراغ، مجلددددة العلددددوم 7555عمددددرا ، كامدددد :)

 . 61االجتماعية، المجلد 
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