
  
 
 
 

 صفية لطالب ادلرحلة الثانويةالالألنشطة ل قومييةت دراسة
 دراسة حتليلية - يف ضوء احتياجاهتم من القيم

 
 
 
 انئب حسن أمحد إدريس

 
 
 

 ماجستَت مناىج وطرق حبث
 كلية الًتبية

 
 
 

م7187/  ىـ8348



 

 ب    

 
 

 
 

 صفية لطالب ادلرحلة الثانويةالالألنشطة ل تقوميية دراسة
 يةدراسة حتليل - يف ضوء احتياجاهتم من القيم

 
 

 انئب حسن أمحد إدريس
 (MEI113AP433) 

 
 
 

 مناىج وطرق تدريس اجستَت يفادلحبث مقدم لنيل درجة 
 الًتبيةكلية 

 
 

 :ادلشرف
 أمل زلمود علي /الدكتور ادلشارك األستاذ

 
 
 

 م7187 سبتمرب ىـ /8348ذي احلجة 



 

 ج    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 د    

 عتماداال
 انئبحسن أمحد إدريس  :البحبث الط  عتماد امت 

 من اآلتية أمساؤىم:
The thesis of ahmed idris hassan osman naib has been approved 

 
By the following: 

 
 ادلشرف

 األستاذ ادلشارك الدكتور/ أمل زلمود علي :االسم

  التوقيع:
 ادلشرف على التعديالت

 األستاذ ادلساعد الدكتور/ رقية انجي إمساعيل :االسم

  التوقيع:
 رئيس القسم 

 الدكتور/ أمل زلمود علياألستاذ ادلشارك  :االسم

  التوقيع:
 عميد الكلية 

 أمين عايد دمحم ممدوح /األستاذ ادلشارك الدكتور :االسم

   التوقيع: 
 عمادة الدراسات العليا

 أمحد علي عبدالعاطي /األستاذ ادلشارك الدكتور :االسم

   التوقيع:



 

 ه    

 التحكيم

 التوقيع االسم عضو جلنة ادلناقشة

 إميان دمحم مربوك قطب /األستاذ ادلشارك الدكتور  رئيس اجللسة
 

ادلناقش اخلارجي 
 األو ل 

اميان دمحم عبدالوارث  /الدكتور ادلشاركاألستاذ 
  مامإ

ادلناقش الداخلي 
 األو ل 

 مساعيلإانجي رقية األستاذ ادلساعد الدكتور/ 
 

  انجي إمساعيل صفيةاألستاذ ادلساعد الدكتور/  ممثل الكلية 
  



 

 و    

 إقرار

 ىذا أبف كأقر إليها، أشرت اليت ا١تراجع من كاف ما إال كجهدم عملي من البحث ىذا أبف أقر
 مؤسسة أك جامعة، أم علمية درجة أم على للحصوؿ يقدـ كٓب قبل، من قدـ ما بكاملو البحث

 .أخرل تعليمية أك تربوية
 

 انئبحسن أمحد إدريس  :اسم الباحث

 ......................  :التوقيع
 ......................  :التاريخ

  



 

 ز    

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university, educational or other institutions 

 

Name of student: Ahmed Idris Hassan Osman Naib 

Signature:        ……………………………….. 

Date:                    ……………………………….. 

  



 

 ح    

 حقوق الطبع

 جامعة ادلدينة العادلية
 الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غَت ادلنشورةإقرار حبقوق 

 زلفوظة © 7187حقوق الطبع 
 

 انئبحسن أمحد إدريس 
 

 صفية لطالب ادلرحلة الثانويةالالألنشطة ل تقوميية دراسة
 دراسة حتليلية - يف ضوء احتياجاهتم من القيم

 

شكل أك صورة من دكف إذف ال ٬توز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور ُب أٌم 
 مكتوب موقع من الباحث إالٌ ُب اٟتاالت اآلتية:

 ٯتكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو. -ُ
٭تق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ماليزاي االستفادة من ىذا البحث ٔتختلف الطرؽ كذلك ألغراض  -ِ

 تعليمٌية، ال ألغراض ٕتاريٌة أك تسوقٌية.
ا١تدينة العا١تٌية ٔتاليزاي استخراج نسخ من ىذا البحث غَت ا١تنشور؛ إذا ٭تق ١تكتبة جامعة  -ّ

 طلبتها مكتبات اٞتامعات، كمراكز البحوث األخرل.
 

  :أك د ىذا اإلقرار 
 أمحد إدريس حسن انئب : االسم     

 ......وقيع:.................الت 
 .....التاريخ:................... 
 

 
  



 

 ط    

 شكر وتقدير
 

كأشهد أف ال إلو إال هللا اٟتمد رب العا١تُت كالعاقبة للمتقُت كالعدكاف إال على الظا١تُت، 
 .عبده كرسولو عليو كعلى آلو أفضل صبلةو كأًب تسليم اكأشهد أف ٤تمدن كحده ال شريك لو، 

 ﴿: ١تؤب جل كعبلا يقوؿ                 

                       ﴾ (ُ) . 

 .افلو الشكر كالثناء أكالن كآخرن  ،شكره على أف مٌن علٌي إب٘تاـ ىذه الدراسةأأٛتد هللا تعأب ك 
قاؿ: " ال  - ملسو هيلع هللا ىلص -عن النيب  - هنع هللا يضر -ا من اٟتديث الشريف الذم ركاه أبو ىريرة انطبلقن 

 .(ِ) يشكر هللا من ال يشكر الناس"
إلاتحتها الفرصة ٕب ١تواصلة ا١تسَتة  ؛فإين أتوجو ابلشكر اٞتزيل ٞتامعة ا١تدينة العا١تية

 التعليمية. 
 ؛أمل ٤تمود علي إبراىيم /شكر كالتقدير إٔب األستاذة الدكتورةا علي أف أتقدـ ابلكأجد لزامن 

من نصح  لتفضلها بقبوؿ اإلشراؼ على ىذه الرسالة، كعلى ما بذلتو من جهد، كما أسدتو ٕب
 كتوجيو طواؿ ىذه الفًتة.

كالأنسى ُب  ،كما أتوجو ٓتالص الشكر كالتقدير لكل من ساعدين على إ٘تاـ ىذه الرسالة
لدام رٛتو هللا كأمي حفظو هللا كما كاف ٢تم من أثر ُب ىذه الرسالة من ٖتفيز كتشجيع ىذا ا١تقاـ كا

كالزلت اذكر كصاايىم ٕب ُب كل خطوة أخطوىا، ككذلك زكجيت كإخوٌب كماقدموه ٕب من نصح 
 كمساندة كبذؿ كتوجيو كانوا فيو خَت سند كعوف.

تدقيق ٢تذه الرسالة كما قدمو ٕب من / خالد أبو حكمة ١تا قاـ بو من كأخص ابلذكر الدكتور
عبد الكرًن  نصح كتوجيهات كاف ٢تا األثر الكبَت ُب إ٘تاـ رساليت على أكمل كجو، ككذلك الدكتور/

 .كتسهيل بعض ا١تراجع لتعاكنو معيكرامة 

                                                           

 .ّٖٕ(، صُٗالقرآف الكرًن، سورة النمل، جزء من آية )( 8)
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كأخص ابلشكر دكتورة/ إٯتاف قطب كأعضاء جلسة الدفاع كٞتنة ا١تناقشة لتفضلهم بقبوؿ 
أىل لسد خللها كتقوًن اعوجاجها كاإلابنة على مواطن القصور فيها سائبلن ا١تؤب ىذه الرسالة، فهم 

 أف يثيبهم ك٬تزيهم عٍت خَتان 
فجزل هللا اٞتميع عن الباحث خَت  ،كأردؼ ىذا بشكرم لكل من أعانٍت ماداين كمعنواين 

 اٞتزاء، كآخر دعواان أف اٟتمد  رب العا١تُت.
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 ىـــــــــــــداءإ
 

  حفظها هللا. (كالدٌب الغالية)إٔب رمز العطاء كالصفاء كالوفاء ا١تربية العظيمة 
  سػتزادة مػن العلػم كحػث علػى اال ،كشػجعع ،كنصػح ،الػذم كجػو ػػػ و هللاػػ رٛتػ (كالدم العزيز)إٔب

 النافع.
  كأحاطٍت بنصػحو كتوجيهػو منػذ الصػغر،  ،الذم ىيأ ٕب اٞتو ا١تناسب (حسن)إٔب أخي األكرب

 فجزاه هللا عٍت خَت اٞتزاء.
  .إٔب زكجيت الغالية اليت كقفت ّتوارم كشجعتٍت كأعانتٍت ُب إ٘تاـ رساليت 
  كٓب يػػػػػًتددكا ُب ا١تساعػػػػػػدة كالنصػػػػػيحة  ،خػػػػػواٌب األعػػػػػزاء، الػػػػػذين دعمػػػػػوا كشػػػػػجعواأخػػػػػواين ك إإٔب

 كالتوجيو.
 جعل من سيد البشرية قدكة ُب اإلرشاد كالدعوة. ،ككل مربو كمرشدو  ،إٔب مشاٮتي كمعلمي 
 ككل من ٚتعٍت هبم عبلقة حبو ُب هللا. ،إٔب طبليب 
 كاقع شباب األمة اإلسبلمية.َتلتغي ؛اككل من يسعى جاد   ،إٔب الدعاة إٔب هللا  

ا لوجهػو كأف ٬تعلػو خالصنػ ،أسػأؿ أف يكتػب التوفيػق كالقبػوؿ كهللاى  ،أىدم ىػذا اٞتهػد ا١تتوا ػع
 الكرًن.
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 صملخ

ال شك أف األنشطة البلصفية قدٯتان كانت تقتصر على ا١تقررات الدراسية، كنظران أل٫تية اٞتوانب 
العملية كالتطبيقية ُب تكوين عادات كمهارات كقيم أساسية ُب الوقت الراىن ٞتميع الطبلب، فإف 

لطبلب ا١ترحلة  لؤلنشطة البلصفية الباحث قد قاـ بعمل ىذا البحث ٖتت عنواف ))دراسة تقوٯتية
الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم(( كاعتمدت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي، لتحديد األدكار 
اليت يقدمها ا١ترشد الطبليب ُب تنمية القيم لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية، مع االستعانة ابستخداـ 

توصلت الدراسة إٔب نتيجة ك (، كقد كانت عينة الدراسة عشوائية SPSSبرانمج التحليل اإلحصائي )
ٖتديد كىدفت الدراسة إٔب  لدل الطبلب، الًتبوية األنشطة البلصفية تسهم ُب تنمية القيمأف مفادىا 

ٖتديد كاقع األنشطة ك  ،ا١تملكة العربية السعودية لقيميو لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُباالحتياجات ا
ك ع تصور مقًتح لتطوير األنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة ، ك االحتياجات القيمية صفية َب  وءالبل

توصلت الدراسة إٔب ٣تموعة من النتائج كمن أىم تلك م.الثانوية ُب  وء احتياجات الطبلب من القي
كتوجو تسهم األنشطة البلصفية ُب تقدًن الربامج الكفيلة برعاية الطبلب اجتماعيان كأخبلقيا، -ج:النتائ

ىنالك قصور ُب الربامج القيمية اليت تقدمها األنشطة .الطبلب إٔب التعامل مع الناس من منظور قيمي
البلصفية كاليت ٗتدـ برامج التوجيو كاإلرشاد كتساعد ُب توفَت ا١تناخ ا١تدرسي ا١تبلئم لتحقيق القيم 

أكقات الفراغ كهتدؼ إٔب  تساعد األنشطة البلصفية بتقدًن أفضل الطرؽ لبلستفادة من- الًتبوية
كتوصي  مواىبهم كقدراهتم كميو٢تم كتنميتها من خبلؿ القيم الًتبوية مساعدة الطبلب الكتشاؼ

إٟتاؽ ا١تعلمُت كا١ترشدين بربامج تدريبية عن كيفية االستفادة من األنشطة البلصفية ُب  -الدراسة بػ:
ستضافة ا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ الًتبية كإشراكهم ابتفعيل دكراألنشطة البلصفية كذلك .بناء القيم الًتبوية

االىتماـ بربامج إعداد القادة من خبلؿ .ُب برامج لبناء كتعزيز القيم الًتبوية لطبلب ا١ترحلة الثانوية
 ا١تلتقيات الًتبوية اليت تطبق نظاـ ا١تعايشة الًتبية كدكرىا ُب تنمية ا١تهارات ا١ترتبطة ابلقيم الًتبوية.
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Abstract 

There is no doubt that extra- curricular activities were only dedicated to the course books. The 

researcher has carried out the research titled "Evaluative Study on High School Students in 

Reference to their Needs of Values" due to the importance of the practical aspects of forming 

habits, skills and main values to all students at the present time. The study uses the descriptive 

analytical approach to determine the roles which the students' counselor plays to develop the 

values of high school students as well as using statistical analysis software SPSS.The study 

aims at:Identifying the value needs of high school students in Saudi Arabia.Identifying the 

reality of extra-curricular activities implementation in light of the value needs.Creating a 

proposed vision to develop the extra-curricular activities of high school students in light of the 

students' value needs.The outcomes of this study:- Extra - curricular activities provide certain 

programmes which care for students socially as well as morally. And they guide students to deal with 

people on value basis.- There has been a drawback in the value programmes provided by the extra-

curriccular activities which support orientation and guidance programmes and help find a scholar 

atmosphere suitable for achieving the educational values.- The extra-curriccular activities give the best 

ways to make good use of free time and they can help students discover their talents, competences and 

tendencies and develop them through the educational values.The sample of the study was chosen 

randomly and the study proved that extra-curricular activities help in developing the values of 

students, and it suggests:training teachers and students' counselors on how to make good use 

of exra-curricular activities in building educational values; activating the role of extra-rricular 

activities by hosting specialist trainers in the field of education and giving them the chance to 

take part in programs designed to build and reinforce the educational values of high school 

students; and focusing on leaders' preparation programs through educational forums which 

apply educational coexistence and their role in developing the skills related to educational values. 
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 ادلقدمة
ُب  وء  ،نشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانويةأف دراسة تقوًن األ ،٦تا ال شك فيو

من  عدالطبلبية ت نشطة، فاألمن ا١تو وعات ا١تعاصرة كا١تهمة ُب كقتنا اٟتا ر ،احتياجاهتم من القيم
كانت تعتمد ُب برا٣تها على   اذلك أف ا١تدارس قدٯتن  ؛ة كالتعليمديثة االستخداـ ُب الًتبياٟتا١تفاىيم 

كاٞتوانب ا١تساندة ذات األثر  ،دكف النظر إٔب اٞتوانب العملية كالتطبيقية ،ا١تقررات الدراسية فقط
 .الفعاؿ ُب تنمية القدرات العقلية كالعلمية
دة األمريكية ُب دخل النشاط إٔب ا١تدارس ابلوالايت ا١تتحأ ،ككبداايت على ا١تستول العا١تي

اربة ا١تلل الذم يصيب الطبلب كالطالبات من جراء ؛ إٔب ٥تتلف دكؿ العآبكمنها ، القرف أكائل ىذا
 ،مناشط ثقافية كاجتماعية ٥تتلفة الدراسة النظرية، ٍب اتسع ٣تاؿ النشاط كمفهومو إٔب أف أصبح يضم

إٔب الربكفيسور فوتويل  ،إدارة ا١تناشط ا١تدرسيةُب إدخاؿ أكؿ مقرر دراسي ٔتسمى  كيرجع الفضل
كعندما تغَت مفهـو ا١تنهج من ا١تقررات الدراسية إٔب  .ـُُٕٗعلمُت ّتامعة كو١تبيا عاـ بكلية ا١ت

لو ُب  امصاحبن  ،من ركائز ا١تنهجرئيسة  أصبح النشاط الطبليب ركيزة ،اٟتياة ا١تدرسية ّتميع مكوانهتا
 .(ُٗىػ، ص َُُْ)عبد الوىاب،  خدمتو "

فهو يساعد ُب تكوين عادات ؛ من منهج ا١تدرسة ُب العصر اٟتديث ا١تدرسي جزءه فالنشاط 
، إ افة إٔب أف الذين يشاركوف ُب النشاط بصورة ليب تفكَت الزمة ١تواصلة التعليمكقيم كأسا ،كمهارات

ة كقدرات عقلي ،ذكاء عالية كيتمتعوف بنسب، ٧تاز األكادٯتييهم القدرة ُب اإلتتكوف لد ،فاعلة موجهة
 .(ُٕص  ،ىػُِْٓ ،)شحاتو .، كيتصفوف ابإل٬تابية ُب التعامل مع ا١تعلمُت كالزمبلءمرتفعة

ا١تيوؿ كا١تواىب العلمية لدل ك  كدكره ُب تنمية القيم ،كمن منطلق أ٫تية النشاط الطبليب
ابلنشاطات  اا كبَتن ١تملكة العربية السعودية اىتمامن التعليم ُب اأكلت كزارة  ،ب كالطالباتالطبل

تتبع ككالة الوزارة لشئوف الطبلب، كما يوجد ُب إدارات  ،كأفردت ٢تا إدارة خاصة ُب الوزارة ،الطبلبية
ف كمشرفات للنشاطات و شرفكم، إدارات خاصة ابلنشاطات الطبلبية التعليم اب١تناطق التعليمية

هتم ابألنشطة ا١تدارس يي ، كُب داخل َت النشاطات الطبلبية ُب ا١تدارسلئلشراؼ على س؛ الطبلبية
توزيع يقوموف ب كاد النشاط الطبليبري فػ ،كالربامج ا١تساعدة على غرس القيم الًتبوية لدل الطبلب

، كالتنسيق مع ا١تعلمُت ُب ربط األنشطة اب١تقررات ىاعلى تنفيذ كيشرفوف ،الطبلب على األنشطة
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 .الدراسية، كتربية الطبلب على القيم الًتبوية
لكي يفهم  ؛ُب بناء شخصية الطالب، كما أف القيم تساعد الطالب امن مه اكرن القيم د ؤدمت

لك إٔب ٖتقيق التوافق النفسي ليصل بذ؛ كينمي إمكاانتو ك٭تل مشكبلتو ،ذاتو كيعرؼ قدراتو
 كإٔب ٖتقيق أىدافو التعليمية كالًتبوية ُب إطار تعاليم ديننا اٟتنيف. ،جتماعي كالًتبوم كا١تهٍتكاال

ُب  كأتثَتىا اإل٬تابيعلى سلوؾ الطبلب لطبلب ا١ترحلة الثانويةالربامج القيمية أل٫تية  اكنظرن 
نشطة البلصفية ء ىذه الدراسة كدراسة تقوٯتية لؤلجرا، يقـو الباحث إبيةالقيم تاتياجحاإل ء و 

ليكوف ؛ نشطةمع ك ع تصور لتفعيل ىذه األ ،القيمُب  وء احيتاجاهتم من  ،لطبلب ا١ترحلة الثانوية
ألف الواقع يشَت إٔب  ؛الطبلب ُب ا١ترحلة الثانويةُب تنمية القيم كا١تيوؿ كا١تواىب لدل  فاعله  ٢تا أثره 

نشطة البلصفية ا ٦تا أظهر اٟتاجة إٔب تقوًن األقصور ُب األنشطة البلصفية، ك عف ُب االىتماـ هب
 ُب  وء احتياجات الطبلب القيمية.
األنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم  كتتناكؿ الدراسة اٟتالية أ٫تية

من القيم كاألخبلؽ اٟتميدة كالفا لة، ككذلك مفهـو التوجيو كاإلرشاد الطبليب، كخصائص ا١ترحلة 
لبناء القيم لدل الطبلب، كخصائص القيم الًتبوية، كميادين  ؛الثانوية، كمهاـ ككاجبات ا١ترشد الطبليب

 إٔب النتائج كالتوصيات. شاد الطبليب، كأساليب تنمية القيم ُب األنشطة البلصفية، كصوالن التوجيو كاإلر 

 :مشكلة الدراسة
 :تنبع مشكلة الدراسة من عدة مصادر

 مشكلة تتعلق تكجد ،ةطبلعية لبعض ا١تدارس ُب مدينة جدزايرات االستالمن خبلؿ  - أ
 لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم كاألخبلؽ. ةبضعف االىتماـ ابألنشطة البلصفي

السابقة  مشكلة عدـ تطرؽ األْتاث لوحظت ،على الدراسات السابقة طبلعاالمن خبلؿ  - ب
 لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم. ة١تو وع األنشطة البلصفي

 ةُب األنشطة البلصفيا قصورن  الباحث كجد ،رشادركة ُب برامج التوجية كاإلشاا١تمن خبلؿ  - ت
 :ٌبكاآل  ،لطبلب ا١ترحلة الثانوية كىي
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 :ةألنشطة الالصفيااجة ادلرشد لربامج ح - أ

تزيد ْتكم عملو ُب ٣تاؿ التدريس ١تدة  ؛الدراسة من ا٠تربة الشخصية للباحث تنبع مشكلة
، كمن برامج التوجيو كاإلرشاد الطبليب كذلك ٦تا يشاىده من اٟتاجة ا١تاسة إٔب ،سنوات(ٓعن )

ف إبل  بو؟يقة عملو أك ا١تهاـ ا١تنوطة قحال يعرؼ  ،ا١ترشدين ُب ا١تدارس ا١تؤسف جدا أنك ترل بعض
فتجده ٭تاسب ، األدكار وذم يقـو بو ككيل ا١تدرسة أك مشرفبعض ا١ترشدين قد أخذ العمل ال

 .تفقده ثقة الطالب بو ةطبلب معاقبكيعاقب ال
يكوف ىو األب اٟتنوف   من أفبدالن  ،الطالب أف ا١ترشد ُب ا١تدرسة ىو أكؿ أعدائو يظنف

 ليسانده ُب كل عقبة ٬تدىا أمامو. ؛الطالب الذم يرجع إليو
فيجد ا١ترشد ، أمامو حُت ٯتشي ُب ٦ترات ا١تدرسةكمن ازف ذلك ا١توقف الذم كاف يتكرر 

كأنو  ،ا١تدرس كيبدأ ابلتهديد كالوعيد للطبلبالطبليب قد دخل أحد الفصوؿ اليت يشتكي منها 
لو كنت  :ؿ ُب نفسو دائماءيتسا سيستدعي أكلياء أمورىم كٮتربىم بكل ما ٭تدث من أبنائهم، ككاف

ىل سأذىب ٢تذا ا١ترشد  ،ت يبمٌ ػُب مشكلة ألالطبليب ١ترشد ا كانت ىنالك حاجة ١تراجعةطالبا ك 
 ؟الذم ألفت منو التهديد كالوعيد الشديد

حىت تسَت ،  بط كبعض ا١تواقف ٖتتاج إٔب حـز نعلم ٚتيعا أف الفصل الدراسي ٭تتاج إٔب
١تاذا أيخذ ا١ترشد األعماؿ اليت يقـو هبا ككيل ا١تدرسة أك  :لكن ،على أًب كجو العملية التعليمية

 ؟مديرىا

 حاجة الطالب إىل التوجيو واإلرشاد يف ضوء احتياجاهتم من القيم: -ب
نشطة من قبل ؤلل ىذا ا١تو وع اٟتاجة ا١تاسة ٮتتار األمور اليت جعلت الباحثككذلك من 

كيبلحظ الباحث من خبلؿ تعاملو مع  ،من القيم الطبلب رشاد ُب  وء احتياجاتالتوجيو كاإل
الطبلب كالوقوؼ معهم ُب بعض ا١تشكبلت اليت ٯتركف هبا ُب حياهتم داخل ا١تدرسة كخارجها أف 

 .إٔب برامج التوجيو كاإلرشاد كغرس القيم اإلسبلمية ُب نفوسهمالطبلب ْتاجة ماسة 
كيفهم ، ك٭تسن التعامل معهم، د كا١توجو الذم يتعامل مع الطبلبإذا كجد الطالب ا١ترشف
يستطيع أف كالتعامل معهم ابإلسلوب األرقى الذم  ،مثليكوف توجيههم التوجيو األ ، ككيفقضاايىم
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ىو ماكاف عليو ا١تريب األكؿ ك  ،ٕتاه الصحيح٨تو اال فيمتلكها كيتجو هبا، يصل إٔب سويداء قلوهبم
كالتمسك ، ظهر أثر التوجيو كاإلرشاد، إذا سادت ثقافة التفاىمك  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كالقدكة العظمى رسولنا 

 كٝتت ا٢تمة كشحذت العزائم كاستقامت السلوكيات. ابلقيم اإلسبلمية على طبلبنا،

 :اسات السابقةالدر بعض  -ج
 :كىي ،من االطبلع على دراسة سابقةكما تنبع مشكلة الدراسة   

"دكر اإلرشاد الًتبوم ُب ٖتقيق أىداؼ التعليم  :كىي بعنواف (:َُٗٗحكيم، )" دراسة
كمعلمي كمعلمات  كمديرات مديرم( من ُّٔ) كىدفت الدراسة الستطبلع أراء ٣تموعة األساسي".

ٔتصر حوؿ أ٫تية اإلرشاد الًتبوم  سوىاجُب مرحلة التعليم األساسي ٔتحافظة  مدارس اٟتلقة الثانية
تفق أفراد العينة اكقد . ا١تتعلقة ٔتو وع الدراسةكالدكر الذم ينبغي أف يقـو بو ا١ترشد كبعض القضااي 

ُب استجابتهم على أ٫تية كجود خدمات أ٫تها مساعدة التلميذ على ٖتقيق أىداؼ ىذه ا١ترحلة 
الرسوب،  –التأخر الدراسي  –ة ُب إ٬تاد حلوؿ حوؿ الكثَت من ا١تشكبلت مثل الغياب كا١تسا٫ت

 ابإل افة إٔب ا١تشكبلت اليت تقع بينو كبُت ا١تعلمُت كالعاملُت ُب ا١تدرسة. 
 طالب: مساعدة الشاد ٯتكن أف يؤدم كظائف من أ٫تهاأفراد العينة على أف اإلر  كما اتفق

ُب تقبل ذاتو على حقيقتها كمعاكنتو اليت يعيش فيها كمساعدتو على على فهم نفسو كفهم البيئة 
التوصل إٔب حلوؿ ١تشكبلتو الدراسية كاالجتماعية كاالقتصادية كتوجيو من يعانوف من مشكبلت 

  .خاصة إٔب اٞتهات ا١تتخصصة
 :أ٫تها ،الدراسة إٔب بعض التوصياتكخلصت 

دارس مرحلة التعليم األبعاد ا١تختلفة لئلرشاد الًتبوم ١تإجراء ا١تزيد من الدراسات اليت تتناكؿ " 
كٖتديد ا٠تصائص  ،كاختيار كإعداد كتدريب ا١ترشد الًتبوم ا١تبلئم لتلك ا١ترحلة التعليمية ،األساسي

 .(َُٗٗ ،حكيم) "اليت ينبغي أف يتحلى هبا ا١ترشد
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 الدراسة: تساؤالت
ُب  ا١ترتبطة بربامج التوجيو كاإلرشاد البلصفيةقوًن األنشطة  كجود حاجة لتتتمثل ا١تشكلة ُب

السؤاؿ الرئيس ُب ىذه ، كلئلسهاـ ُب حل ىذه ا١تشكلة فإف  وء احتياجات الطبلب القيمية
 :الدراسة ىو
ما مدل مراعاة األنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم  -

 ة ؟الًتبوي
 :اإلجابة عن األسئلة التالية ُب ىذه الدراسة ىي مهمة الباحثك  -
 ؟وية َب ا١تملكة العربية السعودية: ما االحتياجات القيميو لطبلب ا١ترحلة الثانُس
 ما كاقع األنشطة البلصفية َب  وء االحتياجات القيمية ؟ :ِس
كفق حصائية ُب آراء ا١تبحوثُت حوؿ ٤تاكر الدراسة اإلداللة الفركؽ ذات ماىي ال :ّس

 ؟للمتغَتات اٞتنسية، كالعمر، كا١تؤىل العلمي، كنوع ا١تؤىل العلمي، كسنوات ا٠تربة

 :أىداف الدراسة
 ما يلي: إٔب الدراسة دؼهت
 ٖتديد االحتياجات القيميو لطبلب ا١ترحلة الثانوية َب ا١تملكة العربية السعودية. -ُ
 القيمية.ٖتديد كاقع األنشطة البلصفية َب  وء االحتياجات  -ِ
مقًتح لتطوير األنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجات  تصور ك ع -ّ

 الطبلب من القيم.
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 أمهية الدراسة:
 :كتسب ىذه الدراسة أ٫تيتها من خبلؿ ما أيٌبت

 :اجلانب النظري  (8)
ا١ترحلة  طبلب لدل إبراز األدكار كالربامج اليت يقدمها ا١ترشد الطبليب ُب تنمية القيم -ُ

من أ٫تية برامج التوجيو كاإلرشاد الطبليب كأتثَتىا ُب العملية الًتبوية، كمن ٍب  االثانوية، كذلك انطبلقن 
شخصيات الطبلب ُب إطار تعاليم الدين  لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية كُب أتثَتىا ُب تنمية القيم

 اإلسبلمي اٟتنيف.
نشطة ها تناكؿ مفاىيم كمداخل تقوًن األ٤تاكلتتكتسب ىذه الدراسة أ٫تيتها من  -ِ

سهاـ الكبَت ُب ا١تستقبل ا١تأموؿ لطبلبنا، كفعالية ذلك ُب اليت ٢تا اإل ب ا١ترحلة الثانويةلطبل ةالبلصفي
 ٖتقيق الدكر ا١تنوط بو من بث ركح العمل اٞتماعي كالتعليم اٞتيد كاالستعداد التاـ للتعليم.

أ٫تية تنمية القيم داخل ا١تدارس حيث يعد االىتماـ بتقدًن  إلقاء مزيد من الضوء على -ّ
 ذلك دليبلن على االىتماـ أببنائنا كمساعدهتم على حل مشكبلهتم كتنمية قدراهتم الذىنية كالعقلية.

  :التطبيقي( اجلانب 7)

 الوقوؼ على عوامل ا١تناخ ا١تدرسي اليت تؤثر على فعالية التقوًن ُب القياـ بدكره، كُب  وء
٬تابية ُب ىذا ا١تناخ ككذلك التعرؼ على الصعوابت أك ا١تعوقات ذلك ٯتكن التعرؼ على اٞتوانب اإل

 اليت ٖتوؿ دكف تقدًن ذلك.
ٯتكن النظر إٔب ىذه الدراسة كخطوة ٯتكن أف تسهم ُب حث اإلدارات ا١تدرسية كالتعليمية ُب 

 كإدارهتا ابلشكل ا١تطلوب.رسم ا٠تطط اإلدارية اليت تساعد على ٖتسُت البيئة ا١تدرسية 
 اشاد كغرس القيم الًتبوية خصوصن الدراسة أف تسد ثغرة ُب ٣تاؿ التوجيو كاإلر ىذه  ٤تاكلة

 .لطبلب ا١ترحلة الثانوية
ككذلك الباحثُت كا١تتخصصُت  ،يؤمل من ىذه الدراسة أف تساعد اإلدارة ا١تدرسية كالتعليمية

  ار ا١تساعدة لتحقيق ركح التعليم، العمل اٞتماعي.ُب ٣تاؿ التوجيو كاإلرشاد على اٗتاذ األدك 
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كبكل ما ىو جديد كمفيد ُب  ،كدراسات ُب ىذا اإلطار ،إثراء ا١تكتبات الًتبوية ببحوث
 العملية الًتبوية.

التوصية من دراسة علمية سابقة بضركرة إجراء دراسات هتتم بتنمية الشخصية كفق منظور 
 إسبلمي.

على عملية الًتبية كالتعليم كٓتاصة ا١ترشد الطبليب طرؽ كأساليب إكساب ا١تربُت كالقائمُت 
كتنمية القيم اإلسبلمية للطبلب عامة ٔتختلف مراحلهم العمرية  ،تنمية الشخصية العلمية ا١تتوازنة

ألهنا تعد من أىم مراحل العمر ُب بناء اإلنساف، كأفضلها استجابة  ؛كللمرحلة الثانوية خاصة
 بكياف اإلنساف.للمؤثرات ا١ترتبطة 

قد تفتح ىذه الدراسة اجملاؿ أماـ الباحثُت إلجراء دراسات ٦تاثلة ُب ابقي التخصصات 
 األخرل.

 مصطلحات الدراسة:
 يقصد ٔتصطلحات الدراسة التعريفات اليت يعتمد عليها الباحث ُب دراستو، كىي:

 :تعريف القيم

ـ ا١تتاع بكذا أم تعدلت " قاقـو "كمفرد " قيم " لغة " من "  :القيمة :معٌت " القيم لغة "
 ".قيمتو بو

 ،مثل سدرة كسدر ،القيم :كاٞتمع ،أم يقـو مقامو ،الثمن الذم يقـو بو ا١تتاع :كالقيمة
 .(ّٗ ،ُٔٗٗ ،طهطاكم)جعلت لو قيمة ".  :كقومت ا١تتاع

( كأىل اة )القيم(، )قٌوـ( السلعة)تقوٯتن كجاء ُب ٥تتار الصحاح تو يح مفهـو القيمة أبهنا كاحد
لو األمر،  مكة يقولوف )استقاـ( السلعة، ك٫تا ٔتعٌت كاحد )االستقامة،االعتداؿ(، يقاؿ )استقاـ(

 (ٕٓٓ، صُِِٗ(، فهو)قوًن( أم مستقيم )الرازم،اك)قٌوـ( الشيء)تقوٯتن 
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 معٌت " القيم " اصطالحا: 
فقد تنوعت ا١تعاين االصطبلحية لو  ،يدخل ُب كثَت من اجملاالت (القيم)ألف مصطلح  انظرن  

 .كْتسب النظرة إليو ،ْتسب اجملاؿ الذم يدرسو
ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية،  االقيمة ىي االعتقاد أبف شيئن " :عكعند علماء االجتما 

، كىي تكمن ُب العقل البشرم كليست ُب الشيء ٕتعلو ذا أ٫تية للفرد أك للجماعةكىي صفة للشيء 
 التعريف كقد تبٌت الباحث ىذا، (َْ ،ُٔٗٗ ،" )طهطاكم.نفسو ا٠تارجي

 :األنشطة الالصفية

الستكماؿ أك بناء ا٠تربات كا١تهارات  ؛اليت ٯتارسها ا١تتعلم خارج الفصل األنشطة"كىي 
 مراعاة ما يلي: األنشطةكعلى ا١تعلم عند إعداده ٢تذه  ،األساسية

كتساعد على اكتساب ا١تهارات كا٠تربات  ،الصفية. أف تكوف ىادفة كمكملة لؤلنشطة ُ
 .الًتبوية

يساعد على ذلك استغبلؿ األحداث اٞتارية من خبلؿ متابعة ك  ،. أف تربط ا١تتعلم بواقعةِ
 .ا١تتعلم لوسائل األعبلـ

بل ٖتث ا١تتعلمُت على التعامل مع مصادر ا١تعرفة  ،أال تقتصر على الكتاب ا١تدرسي فقط .ّ
 .(ّٔ ،ُٔٗٗ ،مع إرشادىم لطرؽ التعامل مع ىذه ا١تصادر ")طهطاكم ،ا١تتعددة

 

 :رشادادلقدمة من التوجيو واإلالالصفية ألنشطة ا تعريف

" عملية ٥تططة  :نشطة البلصفية أبنوالتوجيو كاإلرشاد ُب األ عرٌفت كزارة الًتبية كالتعليم
منظمة هتدؼ إٔب مساعدة الطالب لكي يفهم ذاتو، كيعرؼ قدراتو، كينمي إمكاانتو، ك٭تل مشكبلتو 
ليصل إٔب ٖتقيق توافقو النفسي كاالجتماعي كالًتبوم كا١تهٍت، كإٔب ٖتقيق أىدافو ُب إطار تعاليم الدين 

ُب  يف كزارة الًتبية كالتعليمكتبٌت الباحث تعر  (.ُُىػ، صُِِْاإلسبلمي " )كزارة ا١تعارؼ، 
 البلصفية ا١تقدمة من التوجيو كاإلرشاد

 

http://vb.naqaae.eg/naqaae1432/
http://vb.naqaae.eg/naqaae1432/
http://vb.naqaae.eg/naqaae1432/
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  غة:ل وميتعريف التق

ـى الشيأعطاه الق أم ُب اللغة: وًنالتقتعريف   أم جعلو مستقيمان  ء(يمة اليت يستحقها ك)قػىوى
 ك)تقوًن الشيء( تعديلو كبياف قيمتو.

 ٌب:نها اآلمك  ،للتقوًن: كردت العديد من التعريفات ااصطبلحن  وًنتعريف التق
"العملية اليت ٔتوجبها قياس أداء الفرد طبقا ١تهاـ ككاجبات الوظيفة ُب  وء اإل٧تاز الفعلي 

لتحسُت كتطوير اإل٧تاز الذم يقدمو، ٔتا يساعد على معرفة ؛ كسلوكو كأدائو كمدل استعداده، للفرد
جوانب الضعف كالقوة ُب طريقة أدائو كمستول اإل٧تاز الذم يقدمو لغرض معاٞتة جوانب الضعف 

 (ّٗٔص ،ـُْٗٗسعيد، )كتدعيم كتعزيز جوانب القوة" 
ز العمل كفقا ١تا ١تعرفة أم من األفراد أ٧ت ؛"الطريقة أك العملية اليت يستخدمها أرابب العمل

 ينبغي لو أف يؤدل، كيًتتب على ىذا التقييم كصف الفرد ٔتستول كفاية أك جدارة أك استحقاؽ معُت
 ،ُٔٗٗ ،حسن قزازك  )عبد الغفار حنفي "٦تتاز، جيدجيدا، جيد، مقبوؿ،  عيف،  عيف جدا"

ٖٓٗ). 
كيقصد ابلتقوًن ُب ىذه الدراسة قياس مدل أتثَت األنشطة البلصفية  ،التعريف اإلجرائي

  .ُب تنمية القيم ا٠تلقية لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية ا١تقدمة من قبل التوجيو كاإلرشاد
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 والدراسات السابقة اجلانب النظري: الفصل الثاين

 

 الصفية لألول: األنشطة اا احملور 
 مفهـو األنشطة البلصفية -
 أ٫تية األنشطة البلصفية ُب ا١تدارس الثانوية - 

 حملور الثاين: ادلرحلة الثانويةا 
 تعريف ا١ترحلة الثانوية - 
 أ٫تية ا١ترحلة الثانوية - 
 ليم ُب ا١ترحلة الثانويةعأىداؼ الت - 
 ا٠تصائص العمرية للمرحلة الثانوية - 

 التوجيو واإلرشاد الطاليب ث:احملور الثال  
 رشاد الطبليبالتوجيو كاإلمفهـو  - 

  أ٫تية التوجيو كاإلرشاد لتنمية القيم -
  مهاـ ككاجبات ا١ترشد الطبليب لبناء القيم لدل الطبلب -
 رشاد ُب  وء احتياجات طبلب ا١ترحلة الثانوية من القيم كاإلميادين التوجيو  -

 لرابع: القيما احملور 
 تعريف القيم -
 خصائص القيم -
 نشطة البلصفية القيم ُب األساليب تنمية أ -

 :ةالسابقت لدراسازلور ا احملور اخلامس  
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 متهيد

ىذا الفصل يشتمل على األدب النظرم كالدراسات السابقة، كأبرز ما يتكلم عنو الباحث ُب 
 ىذا الفصل أربعة ٤تاكر أساسية كٖتت كل ٤تور تفصيل كبياف، كااكر األساسية ىي:

 ٤تور األنشطة البلصفية -ُ
 ٤تور ا١ترحلة الثانوية كخصائصها  -ِ
 ٤تور التوجيو كاإلرشاد -ّ
 ٤تور القيم -ْ

 ٍب ٮتتم الفصل بذكر الدرسات السابقة
 احملور األول: األنشطة الالصفية

 :تنقسم األنشطة ا١تدرسية إٔب قسمُت
  : األنشطة الصفيةأواًل 

ىذا النشاط يكوف ك  ،ا١تدرسي(يسمى )النشاط ك  ،كىي األنشطة ا١ترتبطة اب١تواد الدراسية
يكوف ىدؼ ك  ،طبلبحيث يقـو ٔتتابعة ال ؛كيقـو معلم ا١تادة بو ،مصاحبا للمقررات الدراسية

رات الدراسية أك ب للمقر النشاط ا١تصاح" ،يصاؿ ا١تعلومات إٔب الطبلبإعميق نشطة الصفية تاأل
اٞتانب التطبيقي للمقرارات  ٯتثلك  ترصد لو الدرجات،ك  ،الذم ٮتدـ ا١تقرارات الدراسية ةالصفي

نو كيعرفو عمَتة أب ،ديقة اك غَتىاالدراسية سواء قاـ بو الطالب ُب غرفة الفصل أك ُب ا١تعمل اك اٟت
تعلم تتم ُب إطار مايقدـ من مواد دراسية، كىذه األنشطة ٖتكمها طبيعة أىداؼ ك  ،أنشطة تعليم

متابعة أعضاء ، ك نظاـ التقوًن، ك ا١تخصص لدراستهاالوقت ، ك أساليب ٖتقيقها، ك ا١تقرارات الدراسية
 (. ُِص  ،ـُٖٗٗ ،عمَتة) ".تكليفاهتمك  ىيئة التدريس

 : األنشطة الالصفيةااثنيً 
يكوف ىدفها ٖتقيق ك  ،اكىي األنشطة اليت ٯتارسها الطبلب خارج اٟتجرة الصفية غالبن  

النشاط غَت الصفي أك اٟتر " فػػػػػػ الطبلبا١تهارات األساسية عند ك  ،بناء ا٠ترباتك  ،األىداؼ الًتبوية
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 الذم يعاِب جوانب قصور ا١تنهج الدراسي فيساىم ُب ٤تاربة ا١تللك  ا١تكمل للمنهج الدراسي
كىذا النوع من النشاط يتصل اتصاال غَت مباشر اب١تقرارات  .بناء الشخصيةك  اكتساب ا٢تواايتك 

عبد ) ".فرؽ النشاط الدراسية حيث أيخذ شكل الربامج اليت ٯتارسها الطبلب ُب ٚتاعات أك
 (.ٓٗ-ْٗـ، ص ُُٖٗ ،الوىاب

حتياجات طبلب ا١ترحلة ااألنشطة البلصفية( ُب  وء ) كٗتتص ىذه الدراسة هبذا النوع
 اإلمكاانت كتنمية ،برامج التوجيو كاإلرشاد اليت ٢تا األثر الكبَت ُب معرفة القدراتك  ،الثانوية من القيم

 ا١تهارات الًتبوية.ك 
 األنشطة الالصفية تعريف (أ) 

ٯتارسها الطبلب خارج اٟتجرة الصفية كيكوف اليت  األنشطةكل  :ةالبلصفييقصد ابألنشطة 
يتيح للطلبة  فهوكبَتة ُب مراحل الدراسة كافة،   أ٫تية "، كىذه األنشطة ٢تا يو٢تم كرغباهتمٔت ٢تا ارتباط

فرصة جيدة للتعبَت عن إمكاانهتم كقدراهتم كمواىبهم، كيتيح ُب الوقت ذاتو الفرصة لئلدارات 
 -كرعايتها، كىو  ،كتطويرىا ،كصقلها ،الكتشاؼ ا١تواىب الطبلبية ُب شىت أنواع النشاط ؛كا١تدرسُت

 معارؼ كخربات ا١تشاركُت فيو.فرصة ٙتينة لزايدة  -أيضا 
ا آمنا يبعد الطلبة عن الكثَت من ا١تمارسات كمبلذن  ،كما أنو ٯتثل استثمارا إ٬تابيا لوقت الفراغ

الضارة كغَت ا١تقبولة، ىذا إٔب جانب انعكاساتو اإل٬تابية على النواحي النفسية كاالجتماعية كالقيمية 
القيود كالضغوط اليت تفر ها عليهم قاعات الدراسة،  كالسلوكية للطلبة، فهو ٭تررىم إٔب حد ما من

كيوفر ٢تم فرصة أكرب للتعبَت عن الذات كاإلبداع كاالعتماد على النفس كبناء الشخصية. ك٭تمل 
ا من ا١تسؤكلية أماـ أنفسهم كأماـ اآلخرين، فضبل عن دكره ُب تعزيز الركابط الطلبة ا١تشاركوف فيو قدرن 
نفسهم، كبينهم كمدرسيهم دكف اإلخبلؿ ابألسس كالركائز اليت ٖتكم تلك االجتماعية بُت الطلبة أ

 .(ٗٔق، ص ُِْٖالعبلقة ")حافظ، 
كاٟتركي  ٦تاراسات نظهر ُب أداء الطالب على ا١تستول العقلي" ا:هنأباألنشطة  يعرؼ شحاتو

 .(ُٗص  ،ـ ََِْ شحاتو،االجتماعي بفعالية داخل ا١تدرسة " )ك  كالنفسي
 ؛برانمج تنظمو ا١تؤسسة التعليميةك  ،سيلة إثراءك ك  ،" خطة مدركسة :أبهنا٤تمود  كيعرفها

تربوية ك  تلقائية ْتيث ٭تقق أىداؼ تعليميةك  ٯتارسو برغبةك  ،ٮتتاره ا١تتعلمك  ،ليتكامل مع الربانمج العاـ
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 اٞتسميك  ،االنفعإبك  ،العقليك  ،االجتماعيك  ،تؤدم إٔب ٪تو ا١تتعلم ُب ٚتيع جوانب ٪توه الًتبوم
 .(ُٖ، ص ىػُِْٕ ،٤تمود) .نتاج "ينجم شخصية متوافقة قادرة على اإلاللغوم ٦تاك 

 ؛" الربامج اليت تضعها أك تنظمها األجهزة الًتبوية أبهنا:نشطة البلصفية يعرؼ سبلمة األك 
ميل ك  ،يزاكلنها بشوؽك  ،لتكوف متكاملة ُب الربانمج التعليمي اليت يقبل عليها الطبلب ُب رغبة

ك أ ،األىداؼ بتعليم ا١تواد الدراسيةْتيث ٖتقق أىدافا تربوية معينة سواء ارتبطت ىذه  ؛تلقائي
ٕتاه عملي داخل الصف اك اكتساب أعلمي  أك اكتساب إتاه ،أك اكتساب مهارة ،كتساب خربةاب

/ تنمية ف يؤدم إٔب ٪تو ُب خربة الطالب أالدراسي بعد انتهاء الدراسة على أك خارجو أثناء الدكاـ 
 (.ُِٗـ، ص  ََِٓسبلمة، )االٕتاىات الًتبوية ا١ترغوبة " ك  ىواايتو/ كتنمية قدراتو

  تتناكؿك  " الربامج اليت تنفذ إبشراؼ ا١تدرسة، :هنائرة ا١تعارؼ األمريكية األنشطة أبعرفت داك 
أك اٞتوانب  ،نشطتها ا١تختلفة ذات االرتباط اب١تواد الدراسيةأك  ،كل ما يتصل ابٟتياة ا١تدرسية

 ،أك ا١توسيقية ،أك الراي ية ،األندية ذات االىتمامات ا٠تاصة ابلنواحي العلميةك االجتماعية كالبيئة أ
 .(ُٓ، ص قُِْٓ، معايطة كالعقوؿ) .ت ا١تدرسية"أكا١تسرحية أك الطبوعا

 :فيقوؿ حتياجات الطبلببضركرة مبلمستها ال ُب تعريف األنشطة البلصفية (الناقة)كيو ح 
بوية، ٗتتار على  وء من حاجات ا١تتعلم نفسو، ْتيث يتضمن إقباؿ ًت ٣تموعة من مواقف ا٠تربة ال "

 بُت ا١تتعلم كا١توقف، كيؤدم ُب النهاية كامبلن  ا١تتعلم على ا١تواقف إقباال ذاتيا متحمسا، ٭تقق تفاعبلن 
عبارة عن  :ًتبوم ىوإٔب اكتساب ا١تتعلم أشياء جديدة ذات معٌت ابلنسبة لو....أم أف النشاط ال

ا، كُب مواقف اعي  ما كاجتا كجسمي  ا كنفسي  مواقف خربة أتخذ ُب اعتبارىا النمو الشامل للمتعلم عقلي  
 تكسبو ا١تعلومات كا١تعارؼ كا١تهارات اٟتركية كالعقلية كالقيم كا١تثل االجتماعية كأسباب التفكَت

 .(ٓق، صُُِْ، الناقة).التقدير"ؽ ك قدرات التذك ك 
تعريف ندما ننظر لتعاريف األنشطة البلصفية السابقة نبلحظ أهنا متقاربة ُب معناىا، أما كع

أبف التعليم نشاط الطبليب بوزارة لاإلدراة العامة ل ىو تعريفالباحث  الذم اختارهة البلصفية طألنشا
لطبلب حسب االفعاليات اليت ٯتارسها ٚتيع ك  الربامجك  " ٣تموعة من ا٠تربات :األنشطة البلصفية ىي

 فاعلية ٖتت إشراؼ ا١تدرسةٓتطة ٤تددة ك ك  ،رغباهتمك  ،ميو٢تمك  ،حتياجتهممراحلهم السنية كفقا ال
اإلدراة العامة للنشاط الطبليب، ) .التعليمية "ك  لتحقيق األىداؼ الًتبوية ؛بتوجيو من معلميهمك 
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 .(ٔٗ، صى ُِْٕ
يكتسبها كالفوائد اليت ألنشطة البلصفية ٯتكن أف نلخص بعض ا١تفاىيم ا تعاريفخبلؿ  كمن

 :على النحو اآلٌب ،الطالب من األنشطة البلصفية
 .لدل الطبلب الًتبوية اليت هتتم بغرس القيمُب ٖتقيق األىداؼ  همتس (ُ)
 . االستثمار األمثل كطاقات الطبلب أكقات ألنشطة البلصفيةتستثمر ا (ِ)
 خطط معدة كمدركسة. ٢تا  (ّ)
 على النفس.الًتكيح التجديد ك  تساعد الطبلب ُب (ْ)
 اكتشاؼ ا١تواىب الطبلبية كصقلها ٔتا يناسب.تساعد ُب  (ٓ)
 التحصيل العلمي كالًتبوم لدل الطالب.من تزيد  (ٔ)
 خربات كمهارات جديدة.الطبلب ب سكت (ٕ)
 تمع.كا١تهن اليت ٯتكن ٦تارستها ُب اجمل ،تساعد الطالب ُب معرفة التخصصات (ٖ)
 بناء الشخصية ا١تتزنة ا١تتكاملة. ألنشطة البلصفية ُب تسهم ا (ٗ)
اء كتبػٍت ا١تعلمػُت ٢تػذه نتمػيزيد مػن ا ؛ألنشطة البلصفيةها على اىتماـ إدارة ا١تدرسة كإشرافا (َُ)

 األنشطة.
دارة كتنفيػػػذ األنشػػػطة البلصػػػفية مػػػن خػػػبلؿ ا١تعلمػػػُت إب رائػػػد النشػػػاط كا١ترشػػػد الطػػػبليبيهػػػتم  (ُُ)

  ساعدة مدير ا١تدرسة.ٔتنشطة البلصفية ك برامج األا١تشرفُت على ك 
 أمهية األنشطة الالصفية يف ادلدارس الثانوية (ب)

الكتشاؼ مواىب الطبلب  اخصبن  حيث يعد النشاط ميداانن  ،٫تية ابلغةلؤلنشطة البلصفية أ 
من ا١تهارات، كترفع من كفاءات الطبلب،  احيث تنمي األنشطة كثَتن  ،ُب ا١تدارس الثانوية اخصوصن 

كٖتببهم ُب ا١تدرسة، كتبعد ا١تلل عن ا١تواد التعليمية، كتستثمر طاقات كإمكاانت الطبلب بكل ماىو 
تثمار أكقات الفراغ، إٔب جانب االنعكاسات  عن كونو من الوسائل ا١تثلى السمفيد كانفع، فضبلن 

البلصفية ٕتعل من ا١تدرسة ٣تتمعنا ، كالشك أف األنشطة كسلوكينا اإل٬تابية عليهم تربواين كعلمينا كقيمينا
؛ ألهنا تبث ركح اٞتماعة، كتدرب  واجهة دعم مكالتعاكف اٞتماعي، كت ،على القيادةمتكامبلن

 التحدايت اليت تعًتض الطبلب، بل ٕتعلهم قادرين على ٖتمل ا١تسؤليات اليت توجو إليهم.
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من ا١تنهج الدراسي ٔتفهومو اٟتديث الذم يًتادؼ فيو " األنشطة البلصفية جزء اليتجزء 
، صقلهاك  حد العناصر ا١تهمة ُب بناء شخصية الطبلبأف ا١تناشط إ، ك اٟتياة ا١تدرسيةك  مفهـو ا١تنهج

من األىداؼ يتم ٖتقيقها من خبلؿ ا١تناشط التلقائية اليت يقـو هبا الطبلب خارج الصف  اف كثَتن إك 
 الظركؼ ١تمارسة النشاط" يهيئك  ب مناخا عاما يسود ا١تدرسةا١تتكاملة تتطلف الًتبية إك  الدراسي...

 (َِص -ُٗق، ص ُُْٖشحاتو، )
"الًتكيز على اتول كا١تادة الدراسية، كقلة الًتكيز على العبلقة بُت الطالب كا١تعلم، تسهم ُب 

 (ُّٖـ، صََُِتثبيط العزائم كُب الًتدم األكادٯتي". )سولو، 
 ،ية النشاط البلصفي اليت يقر هبا اٞتميع ٖتتم على اٞتميع القياـ ٓتطوات عملية٫ت"كما أف أ 

إذا ما أريد لتلك األ٫تية أف تتجلى بشواىد عملية يكوف ابإلمكاف  ،كاٗتاذ إجراءات إدارية مناسبة
رؤية نتائجها كقطف ٙتارىا. كتتمثل ىذه ا٠تطوات كاإلجراءات بو ع ىيكل تنظيمي جديد إلدارة 

 (.ُِٔـ، صُْٕٗ)رشيد،  .النشاط البلصفي"
التعليمية الىت يسعى ، ك يكتسب النشاط الطبليب أ٫تيتو من خبلؿ األىداؼ الًتبويةك  
 ٦تارسات ٤تببة إٔب نفوس الطبلب تكسبهمك  أنشطة، ك تنميتها ُب الطبلب ُب صورة برامجك  لتحقيقها

 ميو٢تم متممة ٟتاجاهتمك  ة مراعية رغباهتم،كاجتماعية متنوعا٠تربات ا١تتنوعة من خبلؿ مواقف تربوبة 
 ا١تتكاملة، ك لتحقيق الشخصية السوية ؛موجهة لطاقاهتم كمنمية لقدراهتمك  ،مستثمرة ١تواىبهمك 
 .(ُٖىػ، ص ُُّْ)ابجنيد،  .ا١تتوازنةك 

ىو يفوؽ أحياان أثر ، ك نشطة البلصفية ٢تا " أثر فعاؿ ُب عملية الًتبيةاألكمن ا١تبلحظ أف  
يرجع ذلك ٠تصائص النشاط ا١تدرسي اليت ال ك  ُب حجرة الدراسة عن طريق ا١تواد الدراسية، التعليم

ألف الطالب عنصر فعاؿ ُب اختيار نوع النشاط ا١تدرسي  ؛تتوافق بنفس القدر للتعلم ا١تواد الدراسية
٦تا يتوافر  ٦تا ٬تعل إقبالو عليو متميزا ْتماس أشد ،تنفيذىاك  ،ُب ك ع خطة العمل، ك الذم يشًتؾ فيو

 إٔب أنو يهيئدكاما، ىذا ابإل افة ك  اقتصادن اللدراسة ا١تواد الدراسية، األمر الذم يؤدم إٔب تعلم أكثر 
  (.ٕٓص  ،ـُٓٗٗرايف، ) ."توجيو الذاتك  تعلم ا١تبادرة ُب

 يدرب النٍشء ،درسة ٣تتمعا متكامبلألنشطة البلصفية أهنا "ٕتعل من ا١تك٦تا يبُت لنا أ٫تية ا 
، بث فيهم ركح اٞتماعةي، ك ٕتارهباك  ٓترباهتا، ك ّتدىا كلعبها، ك نواعهاأك  لواهناعلى حياة اجملتمعات أب
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كما يدعم شخصياهتم ٔتا   ،التفاىم ا١تتبادؿك  التعاكف اٞتماعيك  التشاكرك  يدرهبم على القيادة اٞتماعيةك 
كما يعينهم على تذكؽ   ،تما يتحملونو من مسؤكليا، ك مايقابلهم من مشاكل، ك يبلقونو من ٖتدايت

 (.ُِق، ص َُُْعبد الوىاب، )العمل اٞتماعي " ك  قيمة ذلك اٞتهد
 :بعض الفوائد اليت يكتسبها الطبلب من خبلؿ األنشطة البلصفية ُب نقاط (سليم)كيعدد 

 .إشباع حاجاهتمك  النشاط ٣تاؿ للطلبة ُب التعبَت عن ميو٢تم (ُ)"
 يتعلم الطبلب خبلؿ النشاط أشياء يصعب تعلمها ُب الفصل. (ِ)
 مواىبهم.ك  النشاط كسيلة لتنمية ميوؿ الطبلب (ّ)
 ،٬تعلهم اكثر قابلية ١تواجهة ا١تواقف التعليميةك  النشاط يثَت استعداد التبلميذ للتعلم (ْ)

 اب ما تقدمو ا١تدرسة ٢تم.سكاكت
ـ، ََِٔ، سليم)ليمية شبيهة ٔتواقف اٟتياة". ئ للطبلب مواقف تعيالنشاط ا١تدرسي يه (ٓ)

 (ُّص  -ُُص 
من  اٯتكن أف نعدد ىنا بعضك  ف أ٫تية األنشطة البلصفية تتعدد بتعدد فوائدىا كٙتارىا،إ

 :ىافوائد
 .البيئةك  تربط ا١تدرسة ٔتشكبلت اجملتمع (ُ)
 .تعمل على تفعيل دكرهك  جزء ال يتجزأ من ا١تناىج اٟتديثة (ِ)
 التنفيذك  تخطيطبناء الثقة ابلنفس من خبلؿ عملية ال، ك ٖتقيق التعلم الذاٌب للمتعلم (ّ)

 .نشطةالتقوًن لؤلك 
 .عبلجهاك  تساىم ُب حلهاك  مشكبلهتاك  نشطة ابٟتياة اليومية( ترتبط األْ)
 حاجة من حاجاتو.ك  نشطة مطلب من مطالب التعلم( تعترب األٓ)
 ،استماعك  ،ساسية من قراءةا١تهارات األ :ب، مثلادٯتية للطبلك( تعميق ا١تهارات األٔ)

 تفكَت.ك  مشاىدةك 
 .الثقة ابلنفس لدل ا١تتعلمُت( تعزز ٕ)
 .زايدة التحصيلك  ،النجاح ا١تدرسيك  ،تساعد ا١تتعلمُت على التفوؽ (ٖ)
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 كادٯتي.ور لدل بعض الطبلب ُب التحصيل األتساعد ُب عبلج القص (ٗ)
 غَتىا.ك  الدقةك  ،كا١تشارىدة ،ا١تبلحظة:مثل ،للمتعلمُتساسية األتنمية ا١تهارات  (َُ)
 .اجملتمع اليك  تساعد على توثيق العبلقة بُت ا١تدرسة (ُُ)
 .اىتمامات ا١تتعلمُتك  ميوؿك  حاجات تشبع (ُِ)
 .بدع كاالبتكار لدل ا١تتعلمُتُب تنمية ركح اإلتساعد  (ُّ)
، )ٖتقيق التوازف كالتكامل ُب عملية ٪تو شخصية ا١تتعلم ُب ٚتيع جوانبها". (ُْ) العتـو

 (ُٖص -ُٕص ،قُِْٖ
 ،اكتساب كثَت من ا١تهاراتإٔب لطبلب بلصفية ُب البيئة ا١تدرسية يهيئ اإف ٦تارسة األنشطة ال

 بشكل متزف، كىذه ا١تهارات اليت تصقل عن طريق األنشطة ُب صقل شخصياهتم ىمكتساعد
، فالطالب يكتسب عن طريق األنشطة البلصفية ،البلصفية لن يكتسبها الطالب كىو داخل اٟتجرة

 ،٬تابيةماشابو ذلك من عادات سلوكية إك  " ٖتمل ا١تسؤكلية، كالعمل التعاكين بُت أفراداٞتماعة،ك
 إذ ؛لنفسابالثقة ك  ،نشاط االستقبلؿ٭تقق ال على ٖتقيق ذاتو كاالعتماد على نفسو. الطالبتساعد 

الطبلب ُب اختيار رؾ النشاط أك ا١تعلم القائم ابلنشاط أف يشف ٭تاكؿ مشرؼ أأنو من ا١تفركض 
ا١تواءمة بُت  :من خبلؿ ٦تارسة النشاط الطبلبف يتعلم أ..٬تدر .ٗتطيط النشاط كتوقيمونشطة ك األ

ق، َُُْب، عبدالوىا)العادات اإل٬تابية للمجتمع ".ك  الشخصية، كالقيم أمزجتهمك  فكارىمأ
 (ِّص-ِِص

 أىداف األنشطة الالصفية (ج) 
طة الطبلبية العامة لؤلنش ةخصائصها، حددت اإلدار ك  أل٫تية ا١ترحلة الثانوية كاختبلؼ طبيعتها

 :خاصة اب١ترحلة الثانوية أىدافنا
 .يتو من األفكار ا١تنحرفة ا١تضللةٛتاك  اىيم الصحيحة لئلسبلـ،فا١تك  إدراؾ الطالب للقيم (ُ)"
 .البيئة اليت يعيش فيهاك  ٬تايب مع اجملتمعنمية قدرة الطالب على التفاعل اإلت (ِ)
 االجتماعية.ليت تليب حاجتو النفسية ك اإلبداع اك  تدريب الطالب على أ٪تاط التفكَت (ّ)
 سلوكو.ك  ا إٔب أفعالوترٚتة ما يدرسو الطالب نظرن  (ْ)
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س االعتمادعلى النفك  ،ٖتمل ا١تسؤكليةتنمية قدرات الطالب القيادية اليت ٘تكنو من  (ٓ)
 .التعاكف البناءخرين ك احًتاـ اآلك  التبعية الواعية،ك 

، الركحية، ك حاجتها الفكريةك  ،مساعدة الطالب على التوازف بُت متطلبات النفس (ٔ)
 (َُق، صُِْٕاالجتماعية". )دليل األنشطة الطبلبية للمرحلة الثانوية، ك  كاٞتسمية

 مايلي: ،أىداؼ لؤلنشطة البلصفية منهاعدة  (كيذكر )مبل
 ٔب نفس ا١تتعلم.مواقف تربوية ٤تببة إ يهيئ (ُ)"
فيسهل كشف  ؛إبراز ميو٢تمك  صة،نو يساعد على إاتحة الفر ذ إإ ،يؤدم كظيفة شخصية (ِ)

 توجيهها ُب االٕتاىات السليمة.كالعمل على تنميتها ك  ،ا١تواىب
 تقدير العمل اليدكم.اـ العاملُت ك تدريب ا١تتعلمُت على حب العمل كاحًت  (ّ)
 جتماعية بينهم.تنمية العبلقات االد ا١تتعلمُت ك تعود العمل عنغرس ركح التعاكف ك  (ْ)
تربية ا١تتعلمُت على إدراتو إٔب ك  ،يهدؼ النشاط ا١تدرسي غَت الصفي عن طريق تنظيماتو (ٓ)

 القيادة.التدريب على ك  ،على ٖتديد ا١تسؤكليةك ٗتطيط العمل كتنظيمو 
ألنو يتيح الفرصة لعبلج الكثَت من ا١تشكبلت النفسية اليت يعاين  ؛عبلجية ةيؤدم كظيف (ٔ)

 حب العزلة.ك  نطواء على النفسالاك  ،الشعور اب٠تجلمثل: ،منها بعض ا١تتعلمُت
 ،لعاب التسليةأك٭تية تتمثل ُب الربامج الفنية ك للنشاط ا١تدرسي غَت الصفي أىداؼ تر  (ٕ)

ق، ُِِْ)مبل،  ".َت ذلك من أنواع النشاط الًتك٭تيغكالقياـ ابلرحبلت ك  ،فبلتإقامة اٟتك 
 (.ٓٗص -ْٗص

 :ُب أربعة ٣تاالت ىيالبلصفية  ألنشطةا أىداؼ (الثقفي)قد ٠تص ك  
 " أىداؼ اجتماعية( ُ)

  .العلمية كفق ا١تبادئ كقيم ٣تتمعوك  ،إعداد ا١تتعلم للحياة االجتماعية :كهتدؼ إٔب
 جسميةأىداؼ ( ِ)

 اللياقة البدنية للجسم.ك  كتكمن ُب تنمية الركح الراي ية
  أىداؼ نفسية( ّ)
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 صقلها.ك  لتنميتها ؛ك تبدك كا حة ُب اكتشاؼ ميوؿ كمواىب كرغبات ا١تتعلم
 أىداؼ عقلية (ْ) 

الثقفي، ) .كتتضح ُب مساندة مهاـ ا١تواد الدراسية كتنمية التفكَت كا١تهارات العقلية"
 (ُِص ، قُِْٖ

على النحو األىداؼ اليت تسعى األنشطة البلصفية إٔب ٖتقيقها  (٤تفوظك  البوىي)كيوجز 
 :التإب

 هتيئة مواقف تربوية ٤تببة إٔب نفس ا١تتعلم. (ُ)"
إذ أنو يساعد على إاتحة الفرصة لظهور مواىب  ،ظيفة تشخيصيةك  يؤدم النشاط (ِ)
 توجيهها ُب االٕتاىات السليمة.ك  على تنميتها العملك  فيسهل كشف ا١تواىب ؛إبراز ميو٢تمك  ا١تتعلمُت

 تقدير العمل اليدكم.ك  احًتاـ العاملُتك  تدريب ا١تتعلمُت على حب العمل (ّ)
كقاية ٢تم من التعرض  ُب ذلكك  مواعيدىم،ك  تدريب ا١تتعلمُت على االنتفاع بوقت فراغهم (ْ)

 .لبل٨ترافات
 قات االجتماعية لدل ا١تتعلمُت.تنمية العبلك  ،تعود العملك  ،غرس ركح التعاكف (ٓ)
 القيادة.ك  ٖتديد ا١تسؤكلياتك  التنظيمك  تربية ا١تتعلمُت على التخطيط (ٔ)
االنطواء ك  معاٞتة ا١تشكبلت النفسية اليت يعاين منها بعض ا١تتعلمُت كالشعور اب٠تجل (ٕ)

 العزلة.حب ك  على النفس
 ."الرحبلتك  اٟتفبلتك  الًتكيح عن ا١تتعلمُت من خبلؿ الربامج الفنية (ٖ)

 (ُِص  ،ـََُِ)البوىي ك٤تفوظ،
 اكعند تقسيم ىذه األىداؼ نبلحظ أف ىنالك أىدافن  ،ألنشطة البلصفية كثَتةأىداؼ ا

 للبيئة: الئلدارة ا١تدرسية، كأىدافن  اللمنهج، كأىدافن  ا، كأىدافن ابلطبلب خاصة
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 األىداف اخلاصة ابلطالب )أ(

 ٔتا يلي: طبلبالقيمة الًتبوية لؤلنشطة البلصفية ابلنسبة لل ظالبوىي ك٤تفو )يعدد 
 ٦تارسة االىتمامات القدٯتة كتنمية أخرل جديدة. (ُ)"
التجارب اليت تتطلب ك  كي يصبحوا مواطنُت صاٟتُت عن طريق ا٠تربات  الطبلب؛تثقيف ( ِ)

 العمل ا١تنتج.ك  التعاكفك  ،كالزمالة ،الزايدة
 لنسبة للمدرسة.تدعيم الركح ا١تعنوية اب (ّ)
 .على اختبلؼ أعمارىم الطبلبإلشباع ميوؿ  ؛توفَت الفرص (ْ)
 البدنية.ك  كتقوية الصحة العقلية ،الركحيك  ،تشجيع النمو ا٠تلقي (ٓ)
 كتعميق االتصاالت. ،تقوية العبلقاتك  ،ٖتقيق النمو االجتماعي الشامل (ٔ)
 ".كي يشبعوا قدراهتم على اإلبداع بطريقة أكثر فاعلية ؛الطبلبتوفَت الفرص أماـ  (ٕ)

 .(َٕص-ٗٔـ، صََُِ، ٤تفوظالبوىي ك )
 عملية التوجيوُب يسهم  معارؼ جديدةك  الطبلب مهاراتإكساب " :(مصطفى)كيضيف 

 .(َّ، صقُٗٗٗمصطفى، ) " الًتبومك  اإلرشاد النفسيك 
 أىداف خاصة ابدلنهج (ب)

 ٖتقيق مايلي:هتدؼ األنشطة البلصفية إٔب 
غَت ا١تباشر  مذلك عن طريق ارتباطه، ك ُب الفصل الطبلبتقوية ا٠تربات اليت يكتسبها  (ُ)"
 اب١تنهج.

 التطبيق.ك  الربط بُت النظرية (ِ)
 .(ٕٓ، صقُِِْ، الطويرقي) ".اٞتماعيكالفردم ك هتيئة فرص جديدة للتوجيو النفسي  (ّ)

 :(الدخيل)كيضيف 
 الكشف عن خربات تعليمية جديدة ٭تتويها ا١تنهج. (ُ)
 .(َّق، صُِّْ، الدخيل) "تنشيط التعليم داخل الفصوؿ الدراسية (ِ)
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 أىداف خاصة ابإلدارة ادلدرسية)ج( 

 ألنشطة البلصفية هتدؼ إٔب ٖتقيق مايلي:اأف  (البوىي ك٤تفوظ)أشار 
 ا١توظفُت اب١تدرسة.ك  اإلداريُت، ك عضاء ىيئة التدريسأ، ك الطبلبإ٬تاد تعاكف قوم بُت  (ُ)"
إزالة الفواصل بُت أقساـ النظاـ ا١تدرسي ك  التقريب بُت اٞتماعات ا١تختلفة اب١تدرسة، (ِ) 
 الواحد.

٘تكُت ا١تعلمُت من تفهم القول اليت تدفع التبلميذ لؤلساليب اليت يتبعوهنا ُب تصرفاهتم  (ّ) 
 (.ّٕ-ِٕـ، ص ََُِالبوىي ك٤تفوظ،)حياؿ ا١تواقف الصعبة". 

 :(ا١تصطفى)كيضيف 
 نظاـ ا١تدرسي.وسائل ا٢تامة ُب ٖتقيق الاليعترب كسيلة من  (ُ)"
 ( ٗٗـ، ص ُٗٗٗ ،مصطفى) ".يوفر عبلقات إنسانية سليمة داخل ا١تدرسة (ِ) 

 أىداف خاصة ابلبيئة)د( 

  :مايلي (الدخيل)يذكر 
 تفعيل دكر بعض ا١تؤسسات ا١توجودة داخل اجملتمع. (ُ)"
 (.ُّق، ص ُِّْ ،الدخيل). " تفعيل دكر ا١تدرسة ُب خدمة البيئة لية (ِ)

 .البيئةكا١تناىج كاإلدراة ا١تدرسية ك ٫تية األنشطة البلصفية ُب أتثَتىا على التبلميذ أكيتضح ٦تاسبق 
 رلاالت األنشطة الالصفية  (د)

ثقافية، اجتماعية، فنية، كراي ية على أف ٚتيع ٣تاالت  :البلصفية ٣تاالت متعددةلؤلنشطة 
ألنشطة هتتم ّتميع جوانب كشخصية ألف ا ؛كالفصل بينها يكوف خلبلن  ،كمتكاملة ،النشاط متداخلة

 .الطالب
ن ا١تريب من معرفة اإلمكاانت ا١تتاحة لو ُب النشاط معرفة ٣تاالت األنشطة ا١تدرسية ٯتكًٌ ك 
الطبلبية ْتسب طبيعتها على شكل  " تقدـ األنشطةليتعامل معها التعامل األمثل، حيث ؛ا١تدرسي

 ندية مرتبطة بكل ٣تاؿ من اجملاالت الثمانية اآلتية:أ
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 نشاط التوعية االسبلمية (ُ)
 الربامج العامة التدريبية (ِ)
 منالنظاـ، األ :يةاألندية التالك  ،األسرك  ،يندرج ٖتتو اللجافك  النشاط االجتماعي (ّ)

مكافحة التدخُت، التوعية  ،الرحبلت، نشاط ا١تواد الدراسيةك  الزايرات ،السبلمة، ا٠تدمة العامةك 
 ركاد الفصوؿ(. ،األمنية كا١تركرية، اجملالس الطبلبية

ا١تسرح، اإلعبلـ، ك ك  الثقافة :األندية التاليةك  األسرك  النشاط الثقاُب يندرج ٖتتو اللجاف (ْ)
 .ا١تكتبة ا١تدرسية، ا١تواد الدراسية(ك  ،اإلذاعة،ك اإللقاء، ك 

كاألندية التالية: كرة القدـ، كرة السلة، كرة  األسرك  يندرج ٖتتو اللجاف)النشاط الراي ي  (ٓ)
 (..لًتبية البدنية، اٞتمباز..ا ،الطائر، كرة التنس

تالية: ا١تسابقات العلمية، دية الاألنك  األسرك  يندرج ٖتتو اللجافك )نشطة النادم العلمي( أٔ)
النشرات العلمية، كالدكرات ، ك البحوثك  ،اا رات :يشملك  ،كالتثقيف العلمي، كالدكرات العلمية

 ،ا١تلتقيات العلميةك  نشرات العلمية،لاك  ،البحوثك  شمل اا رات،ك ي،قيف العلميثالعلمية، الت
يشمل تنفيذ التجارب ك  ،العلمية معارض مبتكرات الطبلب العلمية، النشاط ا١تصاحب للمادةك 

 ،األمسيات العلميةك  ،العلمية اتاالستقصاءك  ،السبلمةك  ،دكرات ا١تخترباتك  ،العلمية ا١تنهجية
 اٟتديقة ا١تدرسية(.ك 

التصوير  ،ندية التالية: البستنةاألك  ،األسرك  ،يندرج ٖتتو اللجاف)ا١تهٍت ك  / النشاط الفٍتٕ
 .(الًتبية الفنية... ،هنيةا١تك  الفوتوغراُب، الدكرات الفنية

 ٣تلس الطبلئع ،فقا لنظاـ اجملموعاتك  ،الفرؽ الكشفيةيندرج ٖتتو ك )/ النشاط الكشفي ٖ
ا٠تدمات العامة  ،حفبلت السر ،٣تلس الشرؼ ،ٔتا تشملو من اللجاف التالية: ٣تلس شورل الفرقةك 

 ،التوثيقك  اإلعبلمية، ،الراي ية :األنشطة ،الزايرات ،ا١تعسكراتك  ا١تخيمات ،اٟتيك  للمدرسة
-ُُق، صُِْٕ)دليل األنشطة الطبلبية للمرحلة الثانوية،  ( ".ا١تكتبة، العهدة... ،بقاتا١تسا
 (.ُِص
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 ( أسس األنشطة الالصفية (ىـ  

أسس ومبادئ األنشطة الالصفية( 8-4) : 

، لكي ٖتقق األنشطة البلصفية كظائفها بفاعلية البد أف تبٌت على أسس عملية سليمة
 اجتماعية كتربوية كمهنية على النحو التإب:يقسمها الدخيل إٔب أسس نفسية ك 

: األسس النفسيةأواًل   " 

 تنمية الدكافع لدل ا١تتعلمُت. أف يساعد النشاط على (ُ)
 هتم النفسية.اإشباع حاجك  أف يكوف ٣تاال لتعبَت الطبلب عن ميو٢تم (ِ)
شعور الك  ٬تبب التعاكفك  ،ةيقوم اإلرادك  ،ينمي الثقة ابلنفس، ك أف يشجع ركح اإلبداع( ّ)

 اب١تسؤكلية.
 تنمية مواىبهم.ك  للكشق عن ميوؿ الطبلب ؛ا متعددةأف يتيح فرصن  (ْ)
 أف يكوف متنوعا ْتيث يراعي مابُت الطبلب من فركؽ فردية. (ٓ)
أف ٮتضع للمقابلة الدقيقة من قبل ا١تشرؼ ْتيث يتعرؼ على اٞتوانب الشخصية  (ٔ)
 للطبلب.

ا: األسس االجتماعيةاثنيً   

ا١تهارات اليت تناسب كل مرحلة ك  أف تساعد األنشطة على تنمية ا١تقومات االجتماعية( ُ)
 متطلبات ذلك.ك  من مراحل النمو

امتبلؾ التوجيهات اإل٬تابية حياؿ التكامل ك  أف تساىم األنشطة ُب زايدة ا١تعلومات (ِ)
 االجتماعي.
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ا: األسس الًتبويةاثلثً   

ٖتمل  :أف يتيح النشاط للطبلب التدرب على سلوكيات الشخصية السوية السليمة، مثل( ُ)
 .بذؿ اٞتهدك  ،العطاءك  ،اإلنتاجك  ،ك التنافس الشريفعاكف،التك  ،االعتماد على النفسك  ،ا١تسؤكلية

 ٬تايب.العمل اإل ا١تثمر عن طريق ا٠تربة ا١تباشرةأف يكوف النشاط ٣تاال للتعلم  (ِ)
الًتبوية ا١ترغوب فيها، األمر الذم ك  ،كسيلة الكتساب ا٠تربات التعليميةأف يصبح ( ّ)

 يساعد الطبلب على أف يكونوا مواطنُت صاٟتُت.
بُت ك  ،الطبلبك  ،توثيق الصبلت بُت ا١تعلمُتك  أف يكوف كسيلة لربط الطبلب ببيئتهم،( ْ)
 اجملتمع.ك  ا١تدرسُت

 ،داعما لطرؽ التدريس اٞتيدةك  ج،أف يكوف النشاط كسيلة من كسائل تنفيذ ا١تنه (ٓ)
 ا من مصادر الوسائل التعليمية.مصدرن ك 

 على حياهتم ة، حىت ينتقل أثر ما يتعلمونوأف يهيئ للطبلب مواقف شبيهة ٔتواقف اٟتيا( ٔ)
 ا١تستقبلية.
 أف يتيح للطالب أساليب ٦تارسة القيادة.( ٕ)
 الب.االجتماعي لدل الطك  أف يسهم ُب رفع ا١تستول ا٠تلقي( ٖ)
أف يزكد الطبلب ك  التوجيو ا١تشبع بركح العطف،ك  اإلرشادينحصر ُب أف يكوف دكر ا١تعلم ( ٗ)

 معرفتو كحسن بصَتتو.ك  بنتائج خربتو
أف تقـو ا١تدرسة ُب هناية العاـ بتحليل ا١تناىج كك ع خطة عامة ألنواع األنشطة اليت  (َُ)

 ٯتكن ٦تارستها.
قيمتو اٟتقيقية ال على أساس قيمتو ا١تادية أك ا١تظهرية أف ينظر إٔب النشاط على أساس  (ُُ)

 أكالسطحية.
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: األسس ادلهنيةرابعاً   

 اإل٬تابية للعمل كاحًتاـ العمل اليدكم. ( أف يعمل النشاط على تعزيز ا١تظاىرُ)
 تكوين نظرة شاملة عنها.ك  أف يسهم النشاط ُب توفَت معلومات عن ا١تهن( ِ)
أك نواحي مشًتكة بُت عدد من  ،كثر من ا١تهنمة ُب مهنة أك أالعاأف تنمي العادات ( ّ)

 (.ِٓص  – ْٕص  ،قُِّْالدخيل، ) ."ا١تهن كاٟتساابت أك الكتابة
 :ىيك  ،٣تموعة من األسس اليت ترتكز عليها األنشطة البلصفية (ا١تنيف)كيذكر 

اٞتدكؿ الدراسي ثناء اليـو الدراسي على أف ٮتصص ٢تا كقت ٭تدد ُب ا١تناشط ٘تارس أ (ُ)"
 ُب أخر اليـو الدراسي.، ك األسبوعي
عباء ٣تلس أكلياء ٯتكن أف يشارؾ ُب ىذه األك  ا١تناشط يعفى من أعبائها ا١تالية الطبلب (ِ)

 .األمور
 .ٖتديد شركط ا١تشاركة فيهاك  ا١تشرفُت عليها، لتعديلهاك  ا١تناشط ٬تب تقوٯتها من الطبلب (ّ)
ْتيث ٗتتار ا١تناشط من قبل الطلبة بوحي  ؛ٯتارس كل طالب نشاطا كاحدا على األقل (ْ)

 قدرهتم.ك  ميو٢تمك  من رغباهتم
 ابلنشاطدراية ك  ةاء لديهم خرب فى يشارؾ ُب توجيو ا١تناشط معلموف متحمسوف أكٍ  (ٓ)

 (.ٓٗق، ص ُُْٔا١تنيف،)لنفسية للطبلب ".ااٞتوانب ك 
 صفيةمقومات األنشطة غَت ال (ّ-ِ)

 صفية كال يقـو النشاط إال هبا ما يلي:اليت ترتكز عليها األنشطة غَت ال كمن ا١تقومات
 األعضاء. أ "

فإذا   ،الطبلب الذين ينضموف ٞتماعة من ٚتاعات النشاط أبف" (البوىي ك٤تفوظ)يو ح  
كاف انضماـ الطبلب للفصوؿ الدراسية يتم بتوزيع من إدراة ا١تدرسة دكف أخذ رأم الطبلب ُب ذلك 

ميو٢تم ٨تو ك  رغبتهمك  ليها ٤تض إرادهتمشاط يتم تكوينها ابنضماـ الطبلب عفإف ٚتاعات الن
النشاط  االنضماـ ٞتماعات النشاط فيسهل تكوين ىذه اٞتماعات بعد تفريغ البياانت بواسطة ركاد
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 (.َٔـ،ص٤ََُِتفوظ:ك  ىيالبو ) "ا١تدرسي
من األمور  ٬تابيا ُب النشاط ا١تدرسي غَت الصفي فبلبد من توفر عددكليكوف دكر الطالب إ 

 كىي: ،(العقوؿك  ا١تعايطة)من  لديو منها ما ذكره كله 
 لويتها.االنضماـ ٖتت أك  مارسة األنشطةالرغبة لديو ٔت (ُ)
 للعمل اليدكم ابعتبار أف ا١تمارسة العملية أساس النشاط. ميلوك  إمكاانت الطالب (ِ)
ا١تختلفة األكجو دفعو للمشاركة ُب ك  القناعة لدل الطالب اليت تعمل على حفزه (ّ)
 (.ّٔ-ّٓق، ص ص ُِْٓالعقوؿ: ك  ا١تعايطة) لؤلنشطة.

 برانمج مجاعة النشاط .ب

كلكي يتحقق الربانمج بنجاح ينبغي  ،أساليب ٖتقيقهاك  كىو ا٠تطة اليت ٖتدد أىداؼ اٞتماعة
إمكاانت ك  توزيع العمل على األعضاء لتحديد مسؤلياهتم منهذا الربانمج مع مراعاة استعدادىم

 ا١تكانية حىت ال يتحوؿ الربانمج جملرد مشركع على كرؽ.ك  ا١تدرسة ا١تالية
 :إٔب كجوب مراعاة الشركط التالية (سليم)كلنجاح ٚتاعة النشاط يشَت 

 شًتاؾ األعضاء ُب ٗتطيط الربانمج ْتيث تكوف الربامج انبعة منهم معربة عن رغباهتم.ا (ُ)
 ٬تابيا ُب تنفيذ الربانمج الذم ك عوه.اشًتاؾ أعضاء اٞتماعة اشًتاكا إ (ِ)
أف يكوف الدكر الذم ك  عند توزيع العمل مع األعضاء يراعى اشًتاؾ أكرب عدد منهم فيو، (ّ)

 قدراتو حىت يتمكن من النجاح فيو.ك  اء متناسبا مع استعداداتويقـو بو كل عضو من األعض
كال  ،مراعاة التدرج ُب الربانمج فتبدأ ابلعمليات السهلة اليت تظهر نتائجها ُب كقت قصَت (ْ)

 نفسهم كيدفعهم إٔب ٖتقيق عمليات أصعب ىكذا.ليكسبهم الثقة أب ؛تتطلب ٣تهودا كبَتا
 .ك بشريةيات مادية أتوفَتىا ١تمارسة الربانمج من إمكانمكانيات اليت ٯتكن ( مراعاة اإلٓ)
ها للتعديل كفقا قابليت، ك لتحقيق أىدافها ؛كجوب مركنة األساليب اليت تضعها اٞتماعة (ٔ)

 على التنفيذ. للظركؼ اليت تطرأ
ذلك عن طريق تعلمهم ا١تهارات ، ك توفَت استفادة أفراد اٞتماعة من االشًتاؾ ُب نشاطها (ٕ)

 ابلرانمج الذم تقدمو ٚتاعتهم. استمتاعهمك  ات جديدةك خرب أ
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 ف يساعد الربانمج اٞتماعة على ٖتقيق أىدافها.( أٖ)
٭تدد العبلقات ك  نشاطو، ك مسؤكليتو ُب اٞتماعةك  / ك ع نظاـ كا ح ٭تدد لكل عضو دكرهٗ

 (.ّٓ-ّْـ، ص ص ََِٔ :سليم)عة. بُت اٞتما، ك بينو
 رائد النشاط ادلدرسي  .ج

ؤب مهاـ اإلشراؼ كالرايدة ألحد يت ؛ حيثا١تعلم الذم يتم اختياره بواسطة إدراة ا١تدرسةىو "
غباهتم ر ، ك دراة ىؤالء الركاد طبقا لتخصصاهتمقد ٗتتار اإلك  رسي غَت الصفي هبا.لواف النشاط ا١تدأ

إتقاف  :ىم صفات الرائد الناجحأك  ٖتمل ا١تسؤكلية.ك  ا٠تربة، ك ستعدادالشخصية اليت تقـو على اال
، ميوؿ األعضاءك  لتحقيق رغبات؛استعداداىم، ك همدل تعاكنو معم، ك النشاط الذم ٘تارسو اٞتماعة

إرشادىم ٨تو ك  ا١تبدعُت، ك ع ا١توىوبُتيجتش، ك ٖتمسو إلداء العمل، ك التوجيو ٢تم، ك تقدًن ا١تساعدةك 
 ."بتكاراالك ، التجديد، ك بادأةا١تستوايت العليا من األداء اليت تكسبهم القدرة على ا١ت

 (.ُْق، ص ُِِْ الطويرقي)
 "ىي:، ك بعض األسس اليت ٬تب مراعاهتا عند اختيار رائد النشاط (الدخيل)ك يذكر 

ىذا النوع ك  رغبة الصادقة ُب خدمة ىذا اجملاؿأف تسند ىذه ا١تهمة إٔب معظم من لديو ال (ُ)
 من التعليم.

إدراة ، ك لقاء اٟتواراإلدراية، كالقدرة على إاىب سواء أف يتوفر لديو الكثَت من ا١تو  (ِ)
 غَتىا.، ك ك العرض الفٍت،كأساليب التنظيم،ك ا١تواىب الفنيةكتابة التقارير، أك  ماعاتاالجت

 اٟتماسة ُب العمل.ك  أف يتصف ابلذكاء (ّ)
ك ا١تعرفة بطباع ،ا١ترح، ك أف يكوف لديو القدرة على التعامل مع الطبلب بركح من ا١تودة (ْ)

 خصائص مراحل العمر ا١تختلفة.ك  بالطبل
ٖتمل ا١تسؤكلية ُب ، ك فراد اٞتماعة ُب تنفيذ ا١تشركعاتدرة على توجيو أف يكوف ذا ق( أٓ)

  (.ٖٗ-ٔٗق، ص ص ُِّْالدخيل: )."ارتياحك  اإلشراؼ على اٞتماعة بر ى
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 األسرة .د
األمور اليت تدعم  االقتصادية لؤلسرة تعترب من، ك اٟتالة االجتماعية، ك ف ثقافة األىلحيث إ

 (.َُٖـ، ص ُِِْمبل: ).ة األبناء ُب النشاطات ا١تختلفةمشارك
 ادلدرسية  اإلدراة ـ.ى

لتفيذ نشاطات  ؛العمل على توفَت اإلمكاانت البلزمة، ك يتطلب منها هتيئة األجواء ا١تناسبة
، برامج النشاطاتتنفيذ ، ك لتخطي العقبات اليت تواجو إعداد ؛كاجبها السعي، ك الطبلب، ك ا١تدرسة

 (َْ-ّٖق، ص ص ُِْٓالعقوؿ: ك  يطةاا١تع) .تتعاكف مع عناصر النشاط كلها إل٧تاح العملك 
 اإلمكاانت .و

 ،ما يساعد على تنفيذ الربامج ا١تختلفة للنشاطات، كاإلمكاانت تشتمل على جانبُت ىي كل
 ك اجملتمع،ا٢تيئة التدريسية، ك النشاطكرائد  ،فا١تعلم ،حدكدك  ا١تادم بكل ما٢تما من معٌتك  البشرم :٫تا

وف ُب الربامج كلها تندرج ٖتت اإلمكاانت البشرية ُب حُت أف اٞتانب ا١تادم يظهر ُب صورة ا١تشاركك 
 (.ُٔـ، ص ٤ََُِتفوظ: ك  البوىي).ا١توجودات البلزمة لتنفيذ النشاط، ك دكاتاأل

 صفيةجناح األنشطة غَت الضوابط  (ّ-ّ)
 :(كالعقوؿ ا١تعايطة)صفية ما ذكره نشطة غَت الالًتبوية لؤلمن الضوابط الشرعية ك 

 .انفعالياك  اجتماعياك  عقلياك  لغوايك  ٖتقق األنشطة الطبلبية النمو الشامل للطبلب جسميا (ُ)"
 اجملتمع.ك  التلميذ ككٕب األمرك  ا١تعلمك  أبىداؼ النشاط من قبل مدير ا١تدرسة ( الوعي التاـِ)
ترسم ك  الطبلبية من أىداؼ الًتبية ْتيث تعكس معتقدات اجملتمعنشطة ( اعتبار األّ)

 للتلميذ أسلوب حياتو.
 تعلمية.ك  تعليميةك  ىداؼ علمية( أف ينبع النشاط من أْ)
الفركؽ الفردية بُت الطبلب تدفعهم ، ك نشطة الطبلبية للقدرات ا٠تاصة( مبلءمة األٓ)
 ١تمارستو.
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العملي حىت تًتجم األفكار إٔب كاقع ٭تفز على ك  أف يتضمن النشاط اٞتانب النظرم (ٔ)
 االبتكار.ك  التفوؽ، ك النموك  ،اإلبداع

 قابلية نتائجها للقياس، ك ٖتقيق العلمل اٞتماعي، ك أف تتميز األنشطة الطبلبية اب١تركنة (ٕ)
 التقوًن ا١تستمر.ك 

من كل أف يكوف بريئا ، ك معتقدات اجملتمع، ك نظم، ك خبلؽأف يتماشى النشاط مع األ (ٖ)
 .(ََُص-ٗٗق، ص ُِْٓالعقوؿ، ا١تعايطة ك ) ."اختبلؽ

 :(النحبلكم)ما ذكره صفية األنشطة غَت ال كمن الشركط الشرعية اليت ٬تب مراعاهتا ُب
ال ٮتصص لو ك  ،ا١تناسبات ا١تبلئمةك  سب ا١تواقفأف ٬تعل النشاط الًتك٭تي عفواي ْت .أ 

هبذا ٭تتفظ ىذا ، ك الوالئمك  اإلسبلـ من األعياد ، إال ما خصصوك عطل رٝتيةالدركس أ كقات تزاحمأ
ْتسب طبيعة ا١تدرس  قد يقل أك يكثر، ك كتبقى النفوس مستعدة لو ،أثره ُب النفوسك  النشاط بركنقو
 .ف يغلب ا٢تزؿ فيو على اٞتدكلكن ال٬توز أ

ا١تبادئ ك  ك خركج عن األخبلؽختبلؼ أك إسفاؼ أالنشاط برمء من كل ا أف يكوف ب.
يثار أك إ ،العبادةك  م السيما الوقارعليه تدبر ٔتن غلبوالك  كا٠توض ُب آايت هللا،  ،بلميةسغَت اإل
أك ما يقرب منها  ،ك كشف العوراتأ ،أك النميمة ،أك الغيبة ،أك االستهزاء ببعض الطبلب ،نالضغائ

أك ركاية القصص ا٠ترافية اليت  ،إاثرة الشهواتك  ك التغزؿأ ،البذاءة ُب الكبلـك  أك الفحش ،٦تا فيو فتنة
 .إختبلقها كذهبا أك ًب  ثبت

ىم خصائص النشاط ىذا من أ، ك وم كاقعيا ال مصطنعاالًتبك  أف يكوف النشاط التعليمي ج.
 .مثيلهابت ال ،جلك  عز -لشعور أبدائها فريضة  ا، ك امتها فعبلتعليم الصبلة إ٪تا يكوف إبق، ك ياإلسبلم

 تقدًن النصح ك  ريض،زايرة ا١تك  كالتشميت، ،كذا التعزيةبقصد الثواب ك كاتباع اٞتنائز يكوف 
 مر اتو.ك  النصائح، ٬تب أف يبتغي هبا كجو هللاك  إقامة ا٠تطبك  ،د، كتنظيم ا١تساجدكاإلرشا

ٚتيع ما ينتج عن ك عبوديتو، بية اإلسبلمية: أم لشريعة هللا ك لًت أف يكوف ٤تققا ١تثل اد. 
النشاط إ٪تا ينتج  ٖتقيق ذلك من خبلؿاالنساف كمسؤكلياتو، ك ك  اٟتياةك  التصورات اإلسبلمية للكوف

أصبح جزءا حقيقيا ا١تظهرية، ك ك  الشكليةك  ن العبثتنزه النشاط عإذا ٖتققت الفقرات السابقة ك  ،عفواي
 .من اٟتياة اليت ٭تياىا اجملتمع ا١تطبق لشريعة هللا تعأب
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ال ٔتا أحرزه الطبلب من  ،ىداؼ الًتبويةاألك  أف يقـو النشاط ٔتا حققو من الغاايتق. 
ال لتكوف ما جعلت ُب األصل إك  القوة،ك  دـمن أرقاـ اصطلح على أهنا تدؿ على التقك  قصب السبق،

آاثر تربوية فنتائج النشاط تقاس ٔتا يًتكو من  ؛البأسك  الغلبةك  القوةك  لصراعاك  حافزا على الدأب
الصرب ، ك كاالستقامة ،الصدؽ، ك التوا ع، ك اٟتق، ك فاينالت، ك النصيحة، ك كأخبلقية، كحب العمل

 (.ُٓٓص  -َُٓص  ،النحبلكم).يالبحث العلمك 

 صفيةغَت ال ةمراحل األنشط .ز
أف  (النور)يذكر  ،من حيث اىتماـ ا١تدارس كإداراهتاصفية غَت المراحل األنشطة : أكالن 

 ئيسية:نشطة مرت أبربع مراحل ر األ

نشطة ألجتاىل ا :ادلرحلة األوىل " 
 ،ىدافهادكف اتصاؿ أبك  دكف تدخل ا١تدرسة قد سارتك  ،كاف عددىا قليبل ذا شأف  ئيلك 

 ُت مقتصرا على ا١تواد الدراسية كبدكف النظر إٔب أنشطة الطبلب ُب األمورحيث كاف اىتماـ ا١تعلم
 .غَت العقلية

 ادلرحلة الثانية: معارضة األنشطة من قبل إدارة ادلدرسة 
قت ك  طغت علىك  حيث ازداد عددىا ؛دارة ا١تدرسة لؤلنشطة الطبلبيةإار ة معكفيها 

داة تصرؼ الطبلب اعتربت أ، ك داي للمواد األكادٯتيةفقد تشكل ٖت ،كادٯتيالطبلب كىددت اٞتو األ
 عن عملهم ا١تدرسي العلمي.

  نشطةادلرحلة الثالثة: تقبل األ

ابعتبارىا جزءا من كظيفة ا١تدرسة، كقد  ،حيث قبلت األنشطة الطبلبية خارج إطار ا١تنهج
كلياء األمور هبذه أك  ة داخل ا١تدرسة اىتماـ الطبلبساعد على ذلك التحوؿ ُب مكانة األنشط

 االجتماعية.ك  الفلسفة الًتبوية اليت أفسحت اجملاؿ لنمو ا١تهارات الشخصيةك  نشطة،األ

 ادلرحلة الرابعة: االىتمام ابألنشطة 
القدرات  تغَتت النظرة الًتبوية من مرحلة االىتماـ اب١تعلومات إٔب مرحلة االىتماـ بنمو عندما
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ٔب حياة سعيدة ُب أ٪تاط سلوكية سليمة تؤدم إ، ك االجتماعية اليت تتضمن إتاىاتك  الشخصية
ق كأصبحت ا١تدراس تؤمن ابلتعليم عن طري ،اعتربت القيم الًتبوية أمرا مهما، ك قراطيةػ٣تتمعات دٯت

النشاط ك  ،ابعتبار أف ٚتيع ا٠تربات اليت تقابل الطالب ُب ا١تدرسة ىي جزء من ا١تنهج ا١تدرسي ،ا٠تربة
ص - ِِْ، صـُٕٕٗالنور، )التعليمية". ك  لو دكر كبَت ُب اكساب الطالب ا٠تربات الًتبوية

ِِٓ.) 
 العربية السعودية:ف يف ادلملكة منذ إنشاء وزارة ادلعار  صفيةغَت ال مراحل األنشطة :اثنًيا

جاء ُب دليل النشاط الطبليب أنو منذ إنشاء كزارة ا١تعارؼ فإف النشاط الطبليب قد مر أبربع 
 مراحل:

  :ادلرحلة األوىل

  ق( ُُّٖ-ُّّٕالنشاط االجتماعي )، ك إنشاء إدراة الًتبية
االجتماعي، ابإلشراؼ النشاط ك  ففي العاـ التإب إلنشاء كزارة ا١تعرؼ أنشأت الوزارة إدارة الًتبية

ىذه اإلدارة  بناء على خطط كتوجيهات، ك الفعلي على ٥تتلف أكجو النشاط ا١تدرسي ُب مدارس ا١تملكة
 ا١تعلمُتك  طبقت ا١تدارس بعض كسائل الًتبية اٟتديثة اليت من أ٫تها: نظاـ األسر ا١تدرسية، ٣تالس اآلابء

 .نظاـ خدمة البيئةك  ة،الثقافي، ك األنشطة االجتماعية، ك األندية الراي يةك 
 :ةدلرحلة الثانيا

 قََُْ -ق ُُّٖمة لرعاية الشباب دارة العااء إدارة الًتبية االجتماعية ابإلإنش
ق ُُّٖالنشاط االجتماعي إٔب إدارة عامة لرعاية الشباب ُب عاـ ك  طورت إدارة الًتبية

اإلشراؼ على ك  إدارة الًتبية االجتماعية كتتؤب ىذه اإلدارة التنظيم : مت أربع إدارات فرعية، منها
كاإلسعاؼ  ،نظاـ ركاد الفصوؿ، ك األندية ا١تدرسية، ك ا١تعلمُت، ك ٣تالس اآلابء، ك اٞتمعيات التعاكنية

ا١تدرسي، ابإل افة إٔب أنواع النشاط ا١تدرسي ا١تختلفة اليت تزاكلو ا١تدارس ُب ٥تتلف مراحل التعليم  
، الندكات –اا رات  –الصحافة ا١تدرسية  –ا١تكتبة  -اإلذاعة ا١تدرسي :كالنشاط الثقاُب ٔتافيو

ا١تقصف التعاكين، مع  –٣تالس اآلابء  -ا٠تدمات العامة  –الرحبلت  :النشاط االجتماعي ٔتا فيوك 
 تدريب الركاد االجتماعيُت ُب الصيف.ك  استحداث مراكز الشباب ُب ا١تدارس
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:ةالثالثدلرحلة ا  

 العامة للنشاط ا١تدرسي: ةإنشاء اإلدار 
رشاد الطبليب كاف من اإلك  عية إٔب إدارة عامة للتوجيوتطوير إدارة الًتبية االجتما ف ًببعد أ

  من مهامها اإلشراؼ على النشاط ا١تدرسي، ٍب فصل النشاط عنها ُب إدارة عامة مستقلة ىي
ذلك بقرار ، ك ٍب ربطها بوكيل كزارة ا١تعارؼ ا١تساعد بشؤكف الطبلب ،اإلدارة العامة للنشاط ا١تدرسي

ق ا١تتضمن إحداث كظيفة ككيل كزارة َُُْ/ُ/ٓكاتريخ  ،َِِّ/ٓ/ِْمعإب كزير ا١تعارؼ رقم 
 دارة العامة للنشاط ا١تدرسي.بلب، يرتبط بو عدة إدارات منها اإلمساعد شؤكف الط

كزارة ا١تعارؼ اعتماد ا٢تيكل العاـ لئلدارة العامة كترتب على ىذا التطوير الشامل ألجهزة 
 للنشاط ا١تدرسي ْتيث أصبح يضم عدة إدارات منها إدارة النشاط العلمي كاألديب.

:ادلرحلة الرابعة  

جاء إقرار مسمى اإلدارة العامة للنشاط الطبليب ُب االجتماع الثالث لرؤساء أقساـ النشاط 
ق، ٘تشيا مع ا١تفهـو الشامل للممارسات الطبلبية داخل ُُْٖـ الطبليب ُب اإلدارات التعليمية عا

قد اشتملت ىذه اإلدارة على تشكيل إدارم جديد مشل عددا اإلدارات منها ك  خارجها،ك  ا١تدرسة
 (ِٓص-ُِق،صُِْْ)دليل النشاط الطبليب،  إدارة النشاط العلمي.

 صفية. معوقات األنشطة غَت الح
تواجو األنشطة غَت إال أف ىنالك بعض ا١تعوقات اليت  الصفيةغَت ابلرغم من أ٫تية األنشطة 

 صفية كمن ىذه ا١تعوقات:ال

 البناء ادلدرسيو  معوقات تتعلق إبدارة ادلدرسة .8
إال أف ىناؾ العديد من  صفيةغَت الُب تفعيل األنشطة  ارئيسين  اف لئلدارة ا١تدرسية دكرن حيث إ

 ا١تعوقات تظهر ُب ىذا اٞتانب منها مايلي:
 عدـ قناعة ا١تدير أب٫تية النشاط الطبليب. (ُ)"
 .اؼ النشاط الطبليب ١تدير ا١تدرسة( عدـ ك وع أىدِ)
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دائو مع ٦تا يؤثر سلبا على أ ،ر ا١تدرسة لرائد النشاط حىت لو ٓب يكن يعمل٤تاابة مدي (ّ)
 متابعتو ٢تم.ك  ،طبلبو

  عف الدعم ا١تادم ا١تقدـ من إدارة ا١تدرسة جملاالت النشاط الطبليب ا١تختلفة. (ْ)
 ٕتاىل غَتىا.ك  الًتكيز عليها، ك نواع معينة من النشاطات( قناعة مدير ا١تدرسة أبٓ)
، مبلء ُب التقييم السنوم ألدائهممن يعمل معو من الع، ك عدـ مراعاة عمل رائد النشاط (ٔ)

 (.ُْ-َْص ص ،قُِْٓا١تعايطة كالعقوؿ، ) ."لةتقدير جهودىم ا١تبذك ك 

 معوقات تتعلق برائد النشاط .7
ابرز ُب تفعيل األنشطة ا١تدرسية غَت الصفية من حيث يقـو رائد النشاط بدكر مهم ك 

 ،توجد الكثَت من ا١تعوقات اليت ٖتد من دكرهالتقوًن إال أنو ك  ا١تتابعة، ك ؼاإلشرا، ك التنظيمك  التخطيط
 منها مايلي:

 طلب منو ا١تشاركة هبا.خرل يي انشغالو ٔتهاـ أك  ،ه بشكل كاملعدـ تفرغو للقياـ بدكر  (ُ)"
 رغم كجود خطط إداراة التعليم(.)عدـ كجود منهج كا ح للنشاطات  (ِ)
 قلة ا١تؤىلُت للعمل كركاد نشاط. (ّ)
 .تزاٛتهاك  كثرة الربامج اليت يطلب ا١تشاركة هبا  (ْ)
 ،ا١تعايطة كالعقوؿ) "األنشطة على ا١تشرفُت عليها من ا١تعلمُتُب توزيع االزدكاجية  (ٓ)

  (.ِْص-ُْص ،قُِْٓ

 معوقات تتعلق ابألسرة. 4
تظهر عدد من ا١تعوقات ُب ىذا ك  ،صفيةبلال لؤلسرة أتثَت كبَت على األبناء ُب األنشطة

 اٞتانب منها مايلي:
 أثره على أبنائهم.ك  قناعة بعض أكلياء األمور ابلنشاط الطبليبك  عدـ تفهم (ُ)"
  .كلياء األمور ابلكثَت من ا١تتطلبات قد يضعف االىتماـ ابلنشاطأك  إرىاؽ الطاب (ِ)
 ." كلياء األمور عن مشاركة األبناء ُب البعض من ٣تاالت النشاط ا١تنفذةعزكؼ أ (ّ)
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 (.ِْص-َْق، ص ُِْٓ ،العقوؿك  ا١تعايطة)
  ادلملكة العربية السعوديةصفية يف غَت المقًتحات لتطوير األنشطة  .ط

ا١تعوقات اليت تواجهها يوجد عدة ك  صفية كالتغلب على الصعوابتاألنشطة غَت اللتفعيل دكر 
 فيما يلي: (قنديل)منها ما ذكره  ،مقًتحات
 ٔتجاالت اٟتياة اليومية للطالب. ا١تهٍتك  التعليم الفٍت مناشطك  ربط برامج (ُ)"
دكرىم ُب تفعيل النشاط  مدراء ا١تدارس، ك كل من ا١تعلمُتداء  ( أف يراعي ُب عمل تقوًن أِ)

لدراسة  مؤسسات التعليم األخرلك  طنية يشًتؾ فيها ٦تثلوف من اٞتامعاتك  نشاء ٞتنة( إّالطبليب. )
أف ٮتطط ( ْ) ك ع خطط مستقبلية لتطويره.ك  ،التعرؼ على مشكبلتو، ك كاقع النشاط الطبليب

 لتزداد ؛اب١تواد الدراسية ٗتطيطا مرتبطا اب١تقرارات الدراسيةالنشاط ا١تدرسي غَت الصفي ا١تتصل 
ا١تدرسُت على دكر ك  ،األمر الذم يطمئن اآلابء ،شًتاؾ ُب النشاطاستفادة ا١تستول التحصيلي من اال

 النشاط ُب ا١تسا٫تة ُب ٖتقيق ا٢تدؼ التحصيلي للطبلب.
الصفية ال تقل عن مسؤكليتهم ٕتاه ا١تعلموف أف مسؤكلياهتم عن األنشطة غَت  أف يدرؾ (ٓ)
 أف اإلشراؼ على ىذه األنشطة يضاؼ إٔب امتيازىم ُب تقريرىم السنوم.ك  الدراسية. ا١تقرارات

غَت ُب األنشطة  لى أبنائهم من ا١تشاركةاء األمور أف الفوائد اليت تعود عأف يدرؾ أكلي (ٔ)
بذلك يشجعوف ك  يد عن ا١تقرارات الدراسيةا١تدل البعك  ال تقل أ٫تية على ا١تدل القريب. قد ،صفيةال

 على ا١تشاركة ُب األنشطة ا١تدرسية ا١تختلفة.. أبنائهم
توفَت  :أف هتتم اإلدراة العامة للنشاط الطبليب بوزارة التعليم اب١تدارس من حيث (ٕ)

. "لتحسُت مستول ا١تشاركة ُب األنشطة غَت الصفية هبا ؛األدكات البلزمةك ،. اإلمكاانت
 (.ُٕٗ-ُٕٕص . ـ،ََُِ،قنديل)

  :مايلي (مبل)كما يضيف 
ذلك بعمل توازف بينهما مع االىتماـ بو ع ٗتطيط لكل منهج ك  ربط النشاط اب١تنهج (ٖ)"

 يتضمن ا١تقًتحات حوؿ بعض األنشطة ُب أثناء تدريس ا١تنهج.. دراسي
الكتساب أنو كسيلة مهمة مكملة ، ك النشاط لتو يح مفهـو ؛ا١تدارستوعية مديرم ( ٗ)
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 صقلها.ك  القدراتك . ،ا١تهارات
هبا  كتوفَت ا١تناشط البلزمة ،التوسع ُب إنشاء ا١تباين ا١تدرسية لتحل ٤تل ا١تباين ا١تستأجرة (َُ)

 ا١تختلفة.. النماذج البلزمة لؤلنشطةك  ...العينات، ك خاماتك  ،أدكاتك  ،معامل، ك كرش. من
 .منها ماداي أك بشراي سواء ما كاف ،ألواف النشاط ا١تختلفة دعم إمكانيات (ُُ)
شًتاؾ ُب األنشطة توعية اآلابء أب٫تية السماح ألبنائهم ابال، ك توثيق الصلة اب١تنزؿ (ُِ)
 .ا١تدرسية

ميوؿ  ك  قتصار على نشاط معُت، حىت ٯتكن ٖتقيق رغباتعدـ االتنويع األنشطة ك  (ُّ)
 التبلميذ.. كل

لى شراؼ عاإلك  كن ا١تعم من ا١تشاركةليتم ؛األسبوعتقليل عدد اٟتصص ُب بعض أايـ  (ُْ)
 (.ُِْ-ُِِق، ص ُِِْمبل، ). "النشاط ا١تدرسي غَت الصفي

 صفيةغَت الالتخطيط لألنشطة . ي
 :تعريف التخطيط .8

إبراز عناصرىا مع ك ع ، ك كٖتديد ،" ٕتميع معلومات: التخطيط أبنو (ا١تعايطة)عرؼ 
 لتحقيق أىداؼ معينة ؛معنيوفمستقبلية يقـو هبا فرد أك أفراد توقعات إ٬تابية ألعماؿ ك  ،افًتا ات
 (.ْٕ، ص ُِْٓا١تعايطة، ) ُب ا١تؤسسة أك اٞتهة التعليمية". رتقاء ٔتستول األداءاالك  ،للنهوض

الذم ك  ة هتديدات أك فرص بيئيةسلوب التحرؾ ١تواجه: " أالتخطيط أبنو (ماىر)كعرؼ 
ىداؼ لتحقيق رسالة أك أ ؛سعيا ،الداخلية للمشركعالقوة ك  ضعفالخذ ُب اٟتسباف نقاط أي

 (ُٖـ، ص ََِٗماىر، ) ا١تشركع".
. مىت؟ كمن ؟ يعمل"ك  كيف؟ك  " اٗتاذ قرار حا ر حوؿ ماذا؟ :أبنو (العبلقي)يعرفو 

 (.َُٓـ، ص َََِ)العبلقي، 
 كيفية الوصوؿ إليهااألىداؼ ك  طريقة ٖتديد :ك يعرؼ الباحث التخطيط أبنو

 (؟ كيف نصل– ؟ أين نصل –؟ أين ٨تن )ختصار: كالتخطيط اب
كيتبُت لنا أ٫تية التخطيط من كبلـ سيجر عندما قاؿ "ٮتطئ كثَت من الناس ُب اعتقاد أهنم 
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سيحققوف أىدافهم من خبلؿ قوة اإلرادة كالرغبة فقط، فينتهي هبم األمر بشكل ٛتاسي كيبدؤف 
ّتدية كلكن ىذا ال يعٍت ابلضركرة أهنم يعملوف ابإلنشغاؿ كالنشاط الشديدين. فقد ٕتدىم يعملوف 

برباعة، كلكي تعمل برباعة فأنت ْتاجة إٔب العمل ٨تو أىدافك من خبلؿ اٗتاذ خطوات نشطة 
 (َِْـ، صَُِِسيجر،) تدفعك إٔب األماـ".

 :فوائد ومميزات التخطيط. 7
  :(ا١تعايطة)من فوائد ك٦تيزات التخطيط ما ذكره 

 ٖتديد أىداؼ العمل أك ا١تشركع. (ُ)"
 .دكافعوك  إبراز أ٫تية ا١تشركع (ِ)
 .زماف إقامة ا١تشركعك  ك ع اسًتاتيجية (ّ)
 .تعيُت االفراد ا١تكلفُت ابلعمل (ْ)
 .إقامة ا١تشركعك  ٖتديد مكاف (ٓ)
 اإلحاطة ابإلمكاانت ا١تتاحة للعمل على استغبل٢تا. (ٔ)
 .طريق العمل قد تعًتض العوائق اليتك  بؤ ابلصعوابتنالت (ٕ)
 .اليت تطرأ أثناء اقامة مشركع ا١تشكبلتك  اسبة عاجلة للصعوابتك وع حلوؿ من (ٖ)
ا١تستجدات ، ك بناء على ا١تعطيات يتم ىذاك  التطوير، ك قابليتها للتبديلك  ،طةمركنة ا٠ت (ٗ)

 ساحة العمل.. على
 (ْٗق، صُِْٓا١تعايطة، ) ."زمٍت معُت لتنفيذ ٚتيع مراحل ا١تشركع ك ع جدكؿ (َُ)

 بعض فوائد التخطيط فيقوؿ: (الطخيس)كيذكر 
 ا١تاؿ من الضياع.، ك اٞتهد، ك ٭تافظ على الوقت (ُ")
 يضمن ٖتقيق األىداؼ. (ِ)
 .ستفادة من الربانمج( ٭تقق للطالب االّ)
 (.ُْٖق، ص ُُْٖالطخيس، )يقضي على الفو ى". (ْ)
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 من أ٫تها:تتميز مهارات التخطيط بعدة أمور  :(ا١تعايطة)كيقوؿ 
 خطوط عريضة.ك  سًتاتيجية منظمة تتضمن معلومات أساسيةإعملية ( ُ)"
 متشابكة.ك  عملية متداخلة قد تكوف معقدة( ِ)
 ك النشاط.افًتا ات يتحقق من خبل٢تا رسم إطار منظم ١تشركع أك  عملية ٢تا أىداؼ (ّ)
 ،تظافر جهود األفراد ا١تخططُتيتأكد النجاح بك  إ٬تابيا ( عملية الغرض منها جعل ا١تشركعْ)

 (.ْٕق، ص ُِْٓا١تعايطة، )ا١تنفذين".ك 
 :أسس وقواعد بناء اخلطة. 4

توفَت ك  ا ألم عمل انجح يهدؼ لتحسُتا مهم  عنصرن  "يعد التخطيط لؤلنشطة ا١تدرسية
  .التقدـك  أسباب الرخاء كالشدة

 :ف تكوفربوية سليمة، يراعي ُب اختيارىا أأسس تبٌت على ف يي ف ٗتطيط النشاط ٬تدر أإ 
 البيئة.ك  اإلمكاانت ا١تدرسية، ك مناسبة ١تستول الطبلب (ُ)
 ظيفية.معينة على اكتساب خربة ك  ،شاملة متنوعة متوازنة( أف تكوف ِ)
 (ِٗص-ُٗأف تتضمن توجيهات كافية لتنفيذىا". )عبدالوىاب، ص (ّ)

 (:٤تمود)كمن األسس كالقواعد اليت ذكرىا 
 ك ع األىداؼ للربانمج الذم نريد تنفيذه. (ُ)"
 .ا١تعنوية كالبشرية اليت ٨تتاجها لتنفيذ الربانمجك  اإلمكانيات ا١تاديةك  دراسة الوسائل (ِ)
 الزمن الكاُب لتنفيذه.، ك الوقت ا١تناسب لتنفيذ الربانمج (ّ)
 إذ سبق أف نفذ الربانمج نعود ١ترحلة التقوًن. (ْ)
 الربانمج الزمٍت لكل خطوة.ك  طوات التنفيذ،ٖتديد خ (ٓ)
 ك ع برامج بديلة ُب حالة إعاقة خطة النشاط ا١تقًتح. (ٔ)
  .ك ع خطة النشاط الطبليب تكوف ٖتت إشراؼ ٣تلس النشاط (ٕ)
 (.َٖص  ،ق٤ُُْٖتمود، ) .دراسة هبا"ك  ليكوف اٞتميع على علم ؛إعبلف ا٠تطة (ٖ)
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 :صفيةالال األنشطة تراعى يف بناء خطةاألسس والقواعد اليت البد أن ومن 

 الصرؼ.ك  نواحي التمويلك  البشرية،ك  ٖتديد اإلمكانيات ا١تادية (ُ)
ماىي الربامج التدريبية ك  اختصاص كل كاحد،، ك عمل، ك ٖتديد دكر ا١تنفذين للخطة (ِ)

 ؛ لتحقيق أىداؼ النشاط ا١تنشودة؟٢تم. البلزمة
. أك على ،ا١تدرسة اإلمكاانت ا١توجودة سواء على مستول، ك ستفادة من ٚتيع ا٠ترباتاال (ّ)

. ك أندية،صاالت األلعابك  ،جتماعيةك اال،ت الراي يةنش ستفادة من ا١تا١تستول الي، كاال
كذلك ٭تسن ك . ،غَتىا، ك القاعات، ك ا١تسارح، ك ا١تختربات، ك الورش، ك الشباب مراكز، ك ا١تدارس

 اجملاالت ا١تتصلة بو سواء ُب ٣تاؿ التخصص البحثي أك اليُتك  اإلستفادة من خربات األجانب
عند الضركر لذلك لتحقيق  ا١تنظمات القائمة ُب اجملتمعك  التعاكف مع البيئاتك  كذلك ٬تدر اإلستفادة

 األىداؼ ا١تنشودة.
مع  ،قدر اإلمكافافظة على مواعيد  التنفيذىا ُب برانمج زمٍت ٤تدد، ك  ؛ٖتديد ا٠تطة (ْ)
كمن ا١تهم أف  ،على ا١تدل القصَتكأخرل  ،ؾ برامج تنفذ على ا١تدل الطويلتكوف ىنا مراعاة أف

أك عقبات ٖتوؿ دكف  ،حدكث عارضتنفذ عند ، ك برامج تؤدم)أم( طوارئ ىناؾ برامج  تكوف
 ٖتقيق أىداؼ النشاط ا١تخططة.

 ف تراعي ا١تبادئ العامة اللمعركفة ُب التخطيط كىي:أ( ٓ)
، أصولو االجتماعية، ك ظركفو، ك ع برامج النشاط من كاقع اجملتمعأم تتب :الواقعية (ُ)

 ...السياسيةك  قتصاديةاالك 
 شى مع األطواؿابل ٬تدر أف تتم ،اثبتة، ك ا٠تطة جامدة ْتيث ال تكوف :ا١تركنة (ِ)

 ا١تختلفة. التطوراتك 
 .يفسرهك  يو حو، ك اآلخر ف كل جزء يكمل اٞتزءإإذ  ىو مبدأ علميك  :التكامل (ّ)
العيدركس، )للنشاط. كل ا١تعلمُتك  ْتيث ٖتقق الفائدة ٞتميع طبلب ا١تدرسة :الشموؿ (ْ)

 (ِّْق، صُِْٕ
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 :صفيةالالر اليت يقوم عليها تقومي األنشطة احملاو  .ك
 :ىي، ك ث للتقوًنا١تراحل الرئيسية الثبلصفية بلال نشطةيو ح دليل األ

 :تقومي التخطيط .أ

 :مثل ،صفيةبلال األنشطةيقصد بو تقوًن خطط 
 .ا٠تطة العامة للنشاط( ُ)
 .خطة ٣تس النشاط( ِ)
 .ا٠تطة ا٠تاصة بكل برانمج على حدة( ّ)
 .غَتىاك  ع،ا١تشاري، ك ا١تعارض، ك خطط ا١تسابقات( ْ)

 :كينبغي أف يؤخذ ُب االعتبار عند تقوًن ٗتطيط النشاط ما يلي
 .لطبلبلىداؼ خطة النشاط للمرحلة العمرية مدل مناسبة أ (ُ
 .مراعاة خطة النشاط ١تيوؿ كإتاىات كحاجات الطبلبمدل  (ِ
 ا دقيقا.ىداؼ خطة النشاط ٖتديدن مدل ٖتديد أ  (ّ
 مدل مراعاة خطة النشاط لئلمكاانت ا١تادية كالبشرية.  (ْ
 اتحة خطة النشاط الفرصة لوجود اتصاالت بُت ا١تدرسة كاجملتمع الي.مدل إ (ٓ
 النشاط على مدار السنة.لتنفيذ خطة  ؛مدل كجود برانمج زمٍت دقيق (ٔ
 مدل مشاركة الطبلب ُب التخطيط لؤلنشطة. (ٕ
 .ىداؼ خطة النشاط ابألىداؼ الًتبوية ا١تراد ٖتقيقها من خبلؿ النشاطمدل ارتباط أ  (ٖ
مدل تنوع برامج  (َُ مدل ٖتقيق برامج النشاط الواردة ُب خطة النشاط ألىدافها.  (ٗ

 ب ٣تاالت النشاط ا١تعتمدة.حسالنشاط 

 التعاميم ا١تنظمة للعمل.ك  اتفاؽ خطة النشاط مع الضوابط مدل( ُُ
 .(الواقعية، ا١تركنة،التكامل، الشموؿ)مدل مراعاة خطة النشاط ١تبادئ التخطيط العامة ( ُِ
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 :تقومي التنفيذب. 

عتبار عند رسومة، كينبغي أف يؤخذ ُب عُت االيقصد بو تقوًن األداء الفعلي ُب  وء ا٠تطط ا١ت
 النشاط مايلي:تقوًن تنفيذ 

 مة أسلوب تنفيذ النشاط مع ا٠تطط ا١ترسومة.( مدل مبلءُ
 للمشاركة الفعالة ُب تنفيذالنشاط. ؛مدل استثارة مشرؼ برامج النشاط للطبلب (ِ
 مدل فعالية استخداـ األجهزة كاإلمكاانت ا١تتاحة ُب ٖتقيق أىداؼ النشاط. (ّ
 ا١تناسب لتنفيذ النشاط.الٗتاذ القرار  ؛مدل إاتحة الفرصة للطبلب( ْ
 مدل فعالية برامج النشاط ُب توجيو السلوؾ. (ٓ
 مدل إاتحة الفرصة ١تشاركة ٚتيع الطبلب ١تمارسة األنشطة. (ٔ
 مدل متابعة مشرؼ برامج النشاط للطبلب أثناء ٦تارسة النشاط ّتدية. (ٕ
 ا١تشكبلت. ط ُب إكساب الطبلب ا١تهارات ٟتلمدل مسا٫تة النشا (ٖ
 األىداؼ اددة سلفا.ك  التطابق بُت السلوؾ النهائي للطبلب مدل (ٗ

 ا٢تدؼ. التعاكف ُب إ٧تازك  مدل قدرة الطبلب على ٖتمل ا١تسئولية (َُ
 نتهاء من تنفيذ ا٠تطة.الطبلب للمهارات ا١تختلف بعد اال تساب( مدل إكُُ

 .مدل مراعاة ا١تركنة أثناء تنفيذ خطة النشاط( ُِ 
 تنمية موىبهم.ك  للكشف عن ميو٢تممدل إاتحة الفرصة أماـ الطبلب  (ُّ

 :شراف وادلتابعة. تقومي اإلج

كينبغي أف يؤخذ ُب  ،ا١تستخدمة ُب تقوًن النشاط األساليبتقوًن الوسائل ك بو  كيقصد 
 ا١تتابعة على النشاط ما يلي:ك  تقوًن اإلشراؼ االعتبار عند

 .ٓتطوات التقوًن الًتبوممدل التزاـ عملية تقوًن النشاط  (ُ
 .النشاط النشاط أبىداؼ خطة مدل ارتباط أىداؼ خطة تقوًن (ِ
أساليب تنفيذ  ،الفرعيةك  ا٠تطط العامة)مدل مشولية عملية تقوًن النشاط ٞتميع جوانبو  (ّ
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 غَت ذلك(ك  طبلبك  ا١تشاركات ُب تنفيذ النشاط من معلمُت ،النشاط
 .تقوًن النشاطمة األساليب ا١تستخدمة ُب عملية مدل مبلء (ْ
 .أدكات تقوًن النشاط، ك ا١تو وعية ُب كسائل، ك الصدؽ، ك مدل توفر الدقة (ٓ
 .مشوليتهاك  مدل ك وح معايَت التقوًن (ٔ
 .ساليب تقوًن النشاط على التمييز بُت ا١تستوايت ا١تختلفة لؤلداءمدل قدرة أ (ٕ
 .مدل مشاركة الطبلب ُب تقوًن النشاط (ٖ
 .عداد خطة جديدةالنشاط ُب تصحيح ا١تسار أك إج تقوًن مدل االستفادة من نتائ (ٗ

 حىت هنايتوك  مدل استمرارية عملية تقوًن النشاط من بداية التخطيط للنشاط( َُ
 العمل علىك  ا١تشكبلت اليت قد تعوؽ تنفيذ النشاطك  مدل االىتماـ بتسجيل الصعوابت( ُُ

 .٬تاد اٟتلوؿ ٢تاإ
 ،ع ا١تشاركُت ُب النشاط من مشرفُتقبل ٚتييب التقوًن الذاٌب من لمدل استخداـ أسا( ُِ

 ٔب ذلك.ما إك  طبلبك  ،شطةمشرُب أنك  ،ركاد نشاطك  ،تربويُتك 
 .النفقاتك  اٞتهدك  مدل مراعاة عملية تقوًن النشاط لبلقتصاد ُب الوقت( ُّ
ص  ،قُِّْ ،دليل النشاط غَت الصفي)مدل مراعاة تقوًن النشاط ١تبادئ التقوًن الًتبوم ( ُْ

 .(ٕٔ-ْٕص 
 :ادلرحلة الثانوية - احملور الثاين

 :تعريف ا١ترحلة الثانوية ( أ
" اٟتلقة النهائيعة من حلقات التعليم العاـ كاليت ٘تثل :التعليم الثانوم أبنو (أبو رزيزة)ييعرؼ 

كيتم على  وئها تقوًن ٚتيع ا١تراحل التعليمية اليت تسبق  ،كٖتدد ٥ترجاتو ،مدخبلت التعليم العاـ
 .(ٔص  ،ىػُِْٗ ،أبو رزيزة) .التعليم اٞتامعي "
" قمة ا٢تـر ُب التعليم العاـ الذم يسبقو التعليم  :ا١ترحلة الثانوية أبهنا (اٟتدرم)كعرؼ 

 اٟتدرم،)العشرين ". ك  يتلوه مباشرة التعليم اٞتامعي، كىي الفًتة مابُت السادسة عشرةك  ،ا١تتوسط
 (.ْٓٓىػ، ص ُُْٖ
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" ىي اٟتلقة الثالثة من التعليم العاـ الذم يسبقو :ُب تعريف ا١ترحلة الثانوية (القرين)كيقوؿ 
كىي موافقة للثبلث  ،دين ا١تختلفةايأك ا٠تركج للعمل ُب ا١ت ،ٞتامعييتلوه التعليم ا، ك التعليم ا١تتوسط

 .(ّٗق، ص ُِْْ، " )القرين من حياة الشباب تقريبا (ُٓ، ُٔ، ُٕسنوات العمرية )
" مرحلة توسيع األفق االجتماعي،  :كما تعرؼ كزارة الًتبية كالتعليم ا١ترحلة الثانوية أبهنا

كالتفاعل االجتماعي للشباب، كىذا يظهر من خبلؿ اىتماـ الشباب اب١تظهر ا٠تارجي، كاالستقبلؿ 
سؤكلية، إ افة إٔب ٪تو الذكاء االجتماعي، كالقدرة على االجتماعي، كأتكيد الذات، كٖتمل ا١ت

 .(ّٗص ،ىػُِْٕ ،كدعاين) .التصرؼ ُب ا١تواقف االجتماعية "
كنبلحظ ُب التعاريف السابقة أف االختبلؼ فيها اختبلؼ ألفاظ، أما ابلنسبة ١تضامُت 

 .ك٤تتول التعاريف متقاربة كبعضها يكمل اآلخر

  أمهية ادلرحلة الثانويةب. 
ية كعضوية كاف كمهما لدل الطبلب، كتتسم بتغَتات نفس طابعا ٦تيزا تتخذ ا١ترحلة الثانوية

كقيم  ،تقدًن كل ما يساعد ىؤالء الطبلب على ٕتاكز ىذه ا١ترحلة بثبات فا ل لزامان على كل مربٌو 
 راسخة

ٯتكن أف  كاألنشطة البلصفية أبنواعها، ال سيما ا١تقدمة من برامج التوجيو كاإلرشاد الطبليب
معرفة أ٫تية ىذه لذلك ٬تب  ؛تسهم بشكل كبَت ُب تنمية القيم اليت ٭تتاجها طبلب ىذه ا١ترحلة

 نشطة.عند إعداد كتقدًن ىذه األمراعاة احتياجات الطبلب القيمية ا١ترحلة ك 
" اضن الثاين لؤلبناء، ففي السنوات  :تتحدث حبيبة حافظ عن أ٫تية ا١تدرسة كتصفها أبهنا

األكٔب من عمر الطفل يكوف البيت أقول أتثَتان ُب الًتبية ٍب يبدأ أتثَته يقل كرٔتا يضعف ابلتحاؽ 
األبناء اب١تدرسة، حيث يقضي األبناء نصف النهار أك يزيد فيها، فيكوف أتثَتىا ببل شك أقول، كما 

درسة مكملة ١تا بدأه األبواف ُب البيت، كٖتصل ا١تشاركة بينهما ُب أٚتل أف تكوف تربية ا١تعلمُت ُب ا١ت
كذلك ابلبحث  ،التنشئة االجتماعية، كأيٌب ىنا دكر اآلابء ُب اختيار ا١تنحى الًتبوم الثاين لؤلبناء

 ،ىػُِْٖ ،حافظ) .كالسؤاؿ عن أفضل ا١تدارس من الناحية الًتبوية كالدينية كاألخبلقية كالفكرية "
 .(ٖٔص 

: " من أىم ا١تراحل اليت ٯتر هبا الطالب كأظهرىا، فهي ة الثانوية أبهناا١ترحلعن حكيم  يقوؿك 
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كما هتيئو لبل٩تراط  ،مرحلة مفصلية ُب حياتو، حيث يقع عليها عبء إعداده للدراسة اٞتامعية العليا
 .(ْٓص  ،ىػُُِْ ،)حكيم .ُب سوؽ العمل كغَتىا "

خطر تعد فًتة البلػوغ أك ا١تراىقة مرحلة حساسة، فهي من أ " :أبف ا١ترحلة الثانويةكيشَت عقل 
حيث تعترب مرحلة تغيَتات جسمية، كجنسية، كاجتماعية، كعقلية،  مراحل النمو، كأكثرىا تعقيدنا

  .(ّٕ،ص ُُِْكانفعالية تنقل الفرد من الطفولة إٔب الرشد ")عقل،
يم الطفولة إٔب الرجولة يصحبها تنظتعد مرحلة الثانوية مرحلة مهمة كمرحلة انتقالية " من 

 ،ىَُُْ،منصور)عطى كثَت من ا١تفكرين اىتماما كبَتا ٢تذه ا١ترحلة " قد أ، ك جديد لكثَت من األمور
 .(ْْٕص 

 :عن أ٫تية ا١ترحلة الثانوية على ا١تستول الشرعي فيقوؿ )معلم( يتحدثك 
٢تذه الفًتة من م ٬تعل لذالديٍت ا ك ا١ترحلة حىت على ا١تستول الشرعي، ٫تية ىذه"تربز أ

ـ القيامة كما ذلك بسؤاؿ عنها يو ك  تلحقها، العمر ا١تسؤكلية كاملة عن ا١تراحل العمرية اليت تسبقها أك
ال تزكؿ قدما ابن آدـ يـو القيامة من )) :قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -يب مسعود هنع هللا يضر عن النيب جاء ُب اٟتديث عن أ

فيما ك  عن مالو من أين اكتسبوك  ببله،ره فيما أفناه، كعن شبابو فيما أعم :ربو حىت عن ٜتسعند 
فالسؤاؿ عن العمر ّتملو  ،(ُِْ،صٕ،جُِْٔ( )الًتمذم،حديث (ماذا عمل فيما علمك  أنفقو،

٫تيتها  أنو خصها بسؤاؿ خاص داللة على أالمرحلة الشباب داخلة  منا ُب ىذا السؤاؿ إك  مطركح،
عمار يت يعيش فيها الطالب عادة مابُت أالك  اٟتياة، كال ريب أف مرحلة الثانويةمن بُت سائر مراحل 

ككذلك  ،سنة ىي من أكؿ مراحل الشباب اليت تكوف داخلة ُب حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص (1ُٔ1ُُٕٓ)
يو لٕتب عك  ليقـو بواجباتو اليت كلفو هللا هبا من عبادات ىذا السن ىو سن التكليف الشرعي؛ يعترب

غَت ذلك ٦تا ٓب يكن ك  جهاد ُب سبيل هللا تعأب،ك  ،حجك  ،صياـك  كل الفرائض اليت ٕتب من صبلة،
 (ُُٗىػ، صُِْٗعليو بواجب". )معلم، 

  :يليفيما  كأٚتلها ،عدة الثانوية من نواحو  أ٫تية ا١ترحلةتكلم العامودم عن 
ألنو يتيح الفرص  ؛األبناءك  ٘تتع التعليم الثانوم منذ نشأتو ٔتنزلة كبَتة ُب نفوس اآلابء (ُ)"
 االجتماعية الطيبة للملتحقُت بو. .ك التعليمية

٫تية التعليم الثانوم تعدت ٣ترد إعداد الشباب ١تواصلة إٔب إعداد القول البشرية ( إف أِ)
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 الوفاء ٔتتطلبات التنمية.ك  االقتصادمك  ،خطط التحوؿ االجتماعي. لتنفيذ ؛البلزمة
ىي فًتة ا١تراىقة ٔتا يصاحبها من  الثانوم فًتة حرجة من حياة النشء يغطي التعليم (ّ)
ساسية لكل انحية ما يتتبعاىا من متطلبات أك  ،االجتماعيةك  ،النفسيةك  ،العقليةك  ،اٞتسمية. التغَتات

 عبلقتو.ك  سلوكوٖتدد ك  ىذه النواحي اليت تكوف شخصية ا١تراىق. من
قاطبة ْتركات مع من اجملتمعات ُب دكؿ العآب اليرتبط اتريخ التعليم الثانوم ُب كل ٣تت (ْ)
 .التجديدات التعليميةك  .،اإلصبلح
 يقـو فيو.ذم يرتبط التعليم الثانوم كيتأثر أبحواؿ اجملتمع ال (ٓ)
 ،منطلق الرجولةك  ،إف ا١ترحلة الثانوية مرحلة نضج توصل ا١تراىق إٔب مرحلة الشباب (ٔ)

 .االعتماد على النفسك 
نواع القدرات على أداء أك  االستعدادات،ك  ،ا١ترحلة الثانوية تربز بو وح مظاىر القيادة إف (ٕ)

 (ُُٓص  – َُٓ، صىُِِْالعامودم، ) ."معينة من ا١تهارات 
كُب الوقت  ،١ترحلة الثانوية ىي أكثر ا١تراحل الدراسية متعة ابلنسبة للطالبكيرل الباحث أف ا

فإف مرحلة ا١تراىقة كما ٘تر بو من تغَتات ُب ٚتيع النواحي  د األكثر أ٫تية كحساسيعة كتقلبنا؛تع نفسو
، كرٔتا سلبي اه ا١ترحلة بدكف أف يتأثر تؤدم إٔب التأثَت على ا١تستول األخبلقي، كقد يتجاكز الطالب ىذ

الكثَت من الطبلب يتجاكزكف ىذه ا١ترحلة إب٬تابيات كثَتة كثقة ابلنفػس، كقدرة علػى التفوؽ كالنجاح، 
مع بعضهم البعض؛ ليقدموا  إال إذا تكاتفت جهود ا١تربُت ُب ىذه ا١ترحلة الدراسيةذا ال يتأتى كى

ا ُب الوقاية من العوارض كاألخطار أفضل كأنسب الربامج كا٠تدمات لطبلب ىذه ا١ترحلة؛ لتكوف سبب
أك عبلج من أصيب ببعض ا١تشكبلت كحلها، كيكوف ذلك  ،اليت ٯتر هبا الطالب ُب مرحلة ا١تراىقة

 .ابلتعاكف الدائم بُت األسرة كا١تدرسة ٔتا فيها ا١تدير كالوكيل كا١ترشد الطبليب كٚتيع ا١تعلمُت

 العربية السعودية أىداف التعليم يف ادلرحلة الثانوية ابدلملكة. ج
 ، كالرقػػي بػػو، فيجػػب أف تكػػوف مركػػزنا"تكتسػػب ا١تدرسػػة الثانويػػة مزيػػدان مػػن التواصػػل مػػع اجملتمػػع

للخػػػدمات اٞتليلػػػة، كاألعمػػػاؿ النافعػػػة لكػػػل طوائػػػف اجملتمػػػع. فػػػإف مػػػن أىػػػػم كأبػػػرز أىػػػداؼ التعلػػػيم ُب 
كالتفاعل معو تفػاعبلن إ٬تابينػا  ،ا١ترحلة الثانوية اب١تملكػة العربية السعودية، ىو ا١تسا٫تة ُب إصبلح اجملتمع
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 .مثمرنا
ي فهم اإلسبلـ فهمنا صحيحنا ية السعودية ىغاية التعليم الثانوم ُب ا١تملكة العرب كإف

، كتزكيد الطالب ابلقيم كالتعاليم اإلسبلمية كا١تثل العليا، ، كغرس العقيدة اإلسبلمية كنشرىامتكامبلن 
لبناءة، كتطوير اجملتمع اقتصاداي، كإكسابو ا١تعارؼ كا١تهارات ا١تختلفة، كتنمية االٕتاىات السلوكية ا

 .(ّْص  ،ىػُِْٕ ،كدعاين) .ُب بناء ٣تتمعو " كوف عضػوا انفعاكاجتماعيا كثقافيا، كهتيئػة الفرد؛ لي
٬تعل ك  أىداؼ للمرحلة الثانوية يضع كجهة للعمل كالسَت عليها، "إف ك ع :يقوؿ معلم

لذلك ك عت ، ك ل الًتبوم فريقا كاحد ابجتماعهم؛ لتحقيق األىداؼ ا١تنشودةالعاملُت ُب اٟتق
لكة، فينبغي ك وح ة من السياسة العامة للتعليم ُب ا١تمكىي انبع ،ىداؼ خاصة للمرحلة الثانويةأ

حىت تتضافر اٞتهود ُب خدمة  ؛ربطها ابألعماؿ اليت ٗتدـ ا١ترحلة الثانويةك  ،إبرازىاك  ،ىذه األىداؼ
كما أف توافق العمل التطبيقي مع األىداؼ العامة اليت ك عت للمرحلة الدراسية   ،ىذه األىداؼ

بُت اٞتهود حة الًتبوية أبسليبها ا١تقًتحة ك طرك ٯتنح التوافق بُت األك  ،كاٞتودةتقاف يكسب العمل اإل
، كلذلك تربز ا٫تية أىداؼ ىداؼ؛ للوصوؿ إٔب األُب خطوط متوازية خرل اليت تعملا١تبذكلة األ

 ،)معلم .اليت قد نصت عليها كثيقة سياسة التعليم اب١تملكة العربية السعودية"ك  ،ا١ترحلة الثانوية
 .(ُُُص ،ىُِْٗ

  :كما تتمثػل األىداؼ العامة للتعليم ُب ا١ترحلة الثانوية اب١تملكة العربية السعودية فيما يلي
ستقيمة ُب كافة جوانبها متابعة ٖتقيق الوالء  كحده كجعل األعماؿ خالصة لوجهو كم (ُ)"

 . على شرعو
كاٟتياة ُب  ،كاإلنساف ،الكوفدعم العقيدة اإلسبلمية اليت تستقيم هبا نظرة الطالب إٔب ( ِ)

على  قافة اإلسبلمية اليت ٕتعلو معتزا ابإلسبلـ قادراكالث ،كتزكيده اب١تفاىيم األساسية ،الدنيا كاآلخرة
 .الدعوة إليو كالدفاع عنو

 .٘تكُت االنتماء اٟتي ألمة اإلسبلـ اٟتاملة لراية التوحيد (ّ)
ٔتا  (أم ا١تملكة العربية السعودية)ا٠تاص  ٖتقيق الوفاء للوطن اإلسبلمي العاـ كللوطن( ْ)

 .كتطلع إٔب العلياء كقوة ُب اٞتسم ،ُب األفق يوافق ىذه السن من تساـو 
كتوجيهها كفػق ما  ،كاستعداداتو ا١تختلفة اليت تظهر ُب ىذه الفًتة ،تعهد قدرات الطالب( ٓ)
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 .يناسبو كما ٭تقق أىداؼ الًتبية اإلسبلمية ُب مفهومها العاـ
 ،تنمية التفكَت العلمي لدل الطالب كتعميق ركح البحث كالتجريب كالتتبع ا١تنهجي( ٔ)

 .كاستخداـ ا١تراجع كالتعود على طرؽ الدراسة السليمة
كإعدادىم ١تواصلة الدراسة ٔتستوايهتا ا١تختلفة ُب  ،إاتحة الفرص أماـ الطبلب القادرين( ٕ)

 .تخصصاتكالكليات اٞتامعية ُب ٥تتلف ال ،ا١تعاىد العليا
 .هتيئة سائر الطبلب للعمل ُب ميادين اٟتياة ٔتستول الئق (ٖ)
؛ لسد حاجة الببلد ُب ا١ترحلة األكٔب من التعليم ٗترج عدد من ا١تؤىلُت مسلكيا كفنينا (ٗ)

 .كغَتىا (من زراعية كصناعية كٕتارية)كالقياـ اب١تهاـ كاألعماؿ الفنية 
 سليمة.بلمية ٖتقيق الوعي األسرم لبناء أسرة إس (َُ)
 . لطبلب للجهاد ُب سبيل هللا ركحيا كدينياإعداد ا (ُُ)
 ،كاالنفعالية ،كعبلج مشكبلهتم الفكرية ،الشباب على أساس اإلسبلـ رعاية( ُِ)

 كسبلـ.كمساعدهتم على اجتياز ىذه الفًتة اٟترجة من حياهتم بنجاح 
 ،كالعمل الصاّب ،كالرغبة ُب االزدايد من العلم النافع ،إكساهبم فضيلة ا١تطالعة النافعة (ُّ)

 اجملتمع.كاستغبلؿ أكقات الفراغ على كجو مفيد تزدىر بو شخصية الفرد كأحواؿ 
 ،ار ا٢تدامةتكوين الوعي اإل٬تايب الذم يواجو بو الطالب ُب ا١ترحلة الثانوية األفك (ُْ)

 ِِص -ُِص، قَُّٗ، كزارة ا١تعارؼ) كاالٕتاىات ا١تضللة."
 :خصائص طالب ادلرحلة الثانويةد. 

 :أمهية خصائص ادلرحلة الثانوية
٠تطورة ا١ترحلة الثانوية كأ٫تيتها ُب تكوين الشخصية، ك١تا ٯتر فيو جسم الطالب ا١تراىق  نظرنا

على ا١تربُت فهم خصائص ىذه ا١ترحلة كمتطلباهتا كمشكبلهتا؛  كسريعة، كاف لزاما من تغَتات متعددة
اإل٬تايب  ثرحىت يتمكنوا من حيسن التعامل مع ىذه الفئة ُب ىذه ا١ترحلة ا٢تامة كأبسلوب تربوم لو األ

 .ُب التوجيو كاإلرشاد كتنمية القيم الًتبوية لدل الطبلب
٦تا ٬تعل ىذه  ؛خصائصها العمريةك  هباإف مرحلة الثانوية ٢تا طبيعتها ا٠تاصة هبا من حيث طبل
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التقدـ ٨تو كبل من نضج ك  جوانب الشخصية،ك  ا١ترحلة ٘تر بتغَتات كتقلبات كبَتة " ُب كافة مظاىر
كالتطبيع  ،اٞتسمي، كالنضج اٞتنسي، كالنضج العقلي، كالنضج االنفعإب، كاالستقبلؿ االنفعإب

تكوين عبلقات اجتماعية ك  ٖتمل ا١تسؤكلية،ك  ،عيةاكتساب ا١تعايَت السلوكية االجتماك  ،االجتماعي
كٖتمل مسؤكلية  ،الزكاجك  ،ا١تهنةك  ،كالقياـ ابالختبارات، كاٗتاذ القرارات فيما يتعلق ابلتعليم ،جديدة

 تو بنفسو"اٗتاذ قرار اقدراتو كإمكانياتو ك٘تكنو من التفكَت ك على توجيو الذات، من خبلؿ التعرؼ 
 (.ِّْىػ، صُِْٓ)ملحم، 

الثانوية مسؤكلية  "تتحمل ا١ترحلة: يقوؿ ابجنيد ُب أ٫تية مراعاة ا٠تصائص العمرية ُب األنشطة
بوية أنشطة تر ك  ،قدراهتم ُب برامجك  ،توظيف طاقتهمك  تربوية حياؿ رعاية الطبلب ُب ىذه ا١ترحلة

البد أف ك  ،قدراهتمك  سلوكياهتم، كما أهنا تتؤب مهمة رعاية مواىبهمكثقافتهم ك  ،تنعكس على فكرىم
حىت تكتسب  ،األنشطة الطبلبية من حاجات الطبلب كفقا ٠تصائصهم العمريةك  تنطلق الربامج

 .(ّٖىػ، صُُّْالصبغة الًتبوية")ابجنيد، 
"ما ٯتيز ىذه ا١ترحلة ظهور استعدادات جديدة على مستول مداركهم ك٥تتلف  :كيقوؿ مدين

فإذا توفرت  .كىو ما ٬تعل ىذه ا١ترحلة تتميز بشحنة نفسية تربوية جا٤تة، كطاقة تربوية فععالة ،قدراهتم
كتتمثل ىذه اإلمكاانت ُب سرعة النمو ، فيها الشركط الًتبوية حققت أقصى غاايهتا كأبعد مراميها

كاٟتكيمة ُب ٦تا يشكل حاجات ماسة إٔب الًتبية الثرية ُب تنوعها،  ؛اٞتسمي كالعقلي كاالجتماعي
 .تبصرىا، كالدقيقة ُب منهجيتها، كالفععالة ُب طرقها

كميادين  ،مدارؾ الطبلب أما تنوعها فيشتمل على اتساع آفاؽ الًتبية على قدر اتساع
اىتمامهم، كذلك راجع إٔب أف اإلمكاانت العقلية كالنفسية اليت تتوفر للطفولة ا١تتأخرة كا١تراىقة ٕتعل 

سعتها تضيق أماـ تنوع مطالب ا١تعلمُت ُب ىذه ا١ترحلة؛ ألف ما أكدعو هللا من ميادين الًتبية على 
 تفوقهم كل ذلك ٓبالقدرات كالطاقات النفسية ُب أكٔب ىذه ا١ترحلة ٯتكن أف تربز مواىبهم كتتجلى معا

 -َُٖ، صىػَُُْ،مدين) لنظاـ الًتبوم ".عائد إٔب مدل الثركة الثقافية كالًتبوية اليت يعٍت هبا ا
ُُٖ). 

 رحلة الثانوية على النحو التإب:من خصائص طبلب ا١ت كعلى ىذا ٯتكننا أف نذكر عددنا
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  :اخلصائص اجلسمية -8

ا١تظهر  :ك٢تما" يتضمن مظهرين اثنُت أ الثانوية ا١ترحلة طبلب علىإف التطور الذم يطرأ 
ُب تعد التغَتات ك  الوظيفي، ىو ا١تظهراثنيها: ك  اٞتسمية،ك  ات العضويةالبناين الذم يتمثل ؼ التغَت 

ف يصل العضو اٞتسمي فبعد أ . ركرية للمظهر الوظيفيك  ا١تظهر البناين أك اٞتسمي متطلبات سابقة
دقيقة، ٓب ك  النضج، فإنو ٯتكن للكائن اٟتي القياـ بوظائف جديدة معقدةك  مستول معينا من التطور

 .(َِـ، صََِْعبلكنو، )يكن إبمكانو القيم هبا سابقا". 
" ٖتدث طفرة من النمو من حيث اٞتسم كالوزف  :ُب ا١ترحلة الثانويةمن ا٠تصائص اٞتسمية ك 

ينعكس  كىذا ،كقوة اٟتركة العضلية ،كتتضح الفركؽ الفردية من جانب القدرة ،كالنمو العقلي كالنضج
 (. ُٓص ،ىػُِْٕ ،كدعاين)السلوؾ االجتماعي " على

تستمر ك  القدرة على اإل٧تاب إٔب القدرة على اإل٧تاب"كتعد ىذه ا١ترحلة انتقالية من عدـ 
 ، كينمويزداد الطوؿك  الرئتُتك  ،عملية النمو فيزداد حجم العضبلت كتنمو العضاء الداخلية كالقلب

 (.ُٖٕىػ، ُِْٔالضامن، )شعر اٞتسم كٖتصل تغَتات تشمل األعضاء التناسلية" 
 ا١ترحلة ازدايد الطوؿ كالوزف، ككذلككمن ا٠تصائص اٞتسمية اليت يبلحظها الباحث ُب ىذه 

.التحسن ُب ا١تستول الصحي بشكل كبَت، كيصبح عنده إقبا  ؿ على تناكؿ الطعاـ ككثرة النـو
 ومن أبرز العالمات اليت تظهر على طالب ادلرحلة الثانوية يف خصائص النمو اجلسمي:

 ابقة.اٞتسمي نسبيا عن ا١ترحلة الس تباطؤ ُب سرعة النمو -ُ
٦تا  ؛كتفوؽ قدرة القلب على  خ الدـ نتيجة سعة الشرايُت ،الشرايُتك  ٪تو القلباستمرار  -ِ

ْتيث يؤدم إٔب شعور ا١تراىقُت من  ؛يؤدم إٔب ارتفاع ُب  غط الدـ لكبل اٞتنسُت
 القلق ُب ىذه ا١ترحلة.ك  ،التوترك  ،اإلعياء الشديدك  اٞتنسُت ابلصداع

يؤدم ذلك إٔب شهية ا١تراىق ُب ك  ،اتساعاك  فتزداد طوال ؛معاءاألك  حدكث تغَتات ُب ا١تعدة -ّ
 األكل.

 ازدايد طو٢تا.ك  ،استمرار ٪تو األلياؼ العصبية -ْ
 لكن بدرجة أك ح عند الذكور.ك  ،زايدة الطوؿ عند كبل اٞتنسُت -ٓ
٪تو الذراعُت يسبق ٪تو الرجلُت كما تسبق األطراؼ العليا ُب ك  الساقُت.ك  ،زايدة طوؿ اٞتذع -ٔ
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جهزة اٞتسم األخرل. ذلك إٔب عدـ تناسق الوجو مع ٪تو أيؤدم ك  السفلى.األطراؼ ٪تو 
الفم أكرب ٦تا كاف عليو ُب  يبدكك  .فيبدك األنف أكثر طوال ٔتا ال يناسب مساحة الوجو

 ا١ترحلة السابقة.
 ٦تا يؤثر ُب حركة الفم عند ا١تراىق. ؛أسرع من الفك السفلي م٪تو الفك العلو  -ٕ
بعض التشوىات ُب  ؾدة الدىوف ُب الدـ، ٦تا قد يًت زاينتيجة  ؛ظهور البثور على الوجو -ٖ

 الوجو.
 ك ح عند الذكور من اإلانث.، كلكن بدرجة أزايدة الوزف عند كبل اٞتنسُت -ٗ

 كتركيبها ْتيث تتحوؿ إٔب مادة عظمية صلبة. ،كتغَت شكلها ،العظاـ زايدة طوؿ -َُ
اجملموع الكلي  سن من ِٔحوإب سناف حيث يبلغ عددىا ُب ىذه ا١ترحلة األ زايدة ٪تو -ُُ

 سن. ِّسناف اليت يبلع عددىا بعد اكتماؿ النمو إٔب لؤل
 السمع.ك  ،الذكؽك  ،اللمس :مثل ،زايدة الدقة ُب اٟتواس -ُِ
  (.ِّٕص  -ُّٕ، ص ىػُِْٓ ،)ملحم ."ٖتسن اٟتالة الصحية -ُّ

 :اخلصائص الدينية -7
كىي سن ا٠تامسة عشرة،  ،ُب ا١ترحلة الثانوية العامة يكوف الطالب قد كصل إٔب سن البلوغ

من خبلؿ ما يظهر من ا٠تصائص اٞتسمية، اليت يظهر فيها التمايز بُت  ،إذا ٓب يكن قد بلغها من قبل
كوف قد بلغ مرحلة التكليف الشرعي" اٞتنسُت مثل: االحتبلـ أك ٨توه، كمن ىنا فإف الطالب ي

 ٦تا نص عليو الشرع ُب ذلك:ك ، ؽفالشباب حُت يبلغ سن التكليف فلو ٚتيع أحكاـ الرجاؿ فبل فر 
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فإنو  ،أنو حُت يرث ماال من غَته كذلك ،كاؿ حكم اليتم عنو زك  استحقاؽ الشاب ١تالو (ُ)
قاؿ  ،ٮتترب فإف كاف ٭تسن التصرؼ ُب ا١تاؿ ،فحُت يبلغ سن التكليف ،ال يعطى إايه كىو صغَت

﴿ :تعأب                             ﴾ 

 [.ٔ آية:سورة النساء]
٨تو ذلك فإنو يقاـ عليو اٟتد ك  ،الزانك  ،القتلك  ،كالسرقة  ،لو فعل جرٯتة توجب اٟتد أنو (ِ)

 ٓتبلؼ الصغَت.
ف سائر أشأنو ش ،بناء عليها اء األحكاـإجر ك  ،اٟتدكدك  ،ُب اٟتقوؽقبوؿ شهادتو ( ّ)

، الدكيش) أفطركا "ك  أك شواؿ عمل بشهادتو، فصاـ ا١تسلموف ،كلو شهد برؤية ىبلؿ رمضاف ،الرجاؿ
 .(ُّ، صى ُُْٖ

كيتمثػل ذلػك ُب  ،لدل الشػاب ٨تػو التػدين تشهد إتاىا قواي "إف ىذه ا١ترحلة  :يقوؿ الدكيش
 .( ِٖىػ، ص ُِّْالدكيش، ) .كُب االعتناء ٔتمارسة الشعائػر الدينيػة " ،التفكَت كالتأمل

﴿ :قاؿ تعأب ،كمن ا١تعلـو أف التدين فطر هللا عباده عليو         

                               

      ﴾ [َّآية  :سورة الرـك]. 

 :ـ اخلصائص األخالقية 4
 - احيث امتدح هللا جل شأنو نبيو ٤تمدن  ؛قواي األخبلقي ابٞتانب الديٍت ارتباطايرتبط اٞتانب 

 :بقولو تعأب -ملسو هيلع هللا ىلص         ، (ْآية  :سورة القلم). 

" إ٪تا  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ رسوؿ هللا  :قاؿ -هنع هللا يضر-ذلك فيما ركاه أبو ىريرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-كما بٌُت النيب 
سن ػكحي  ،(ٓٓٔص ،مسند ا١تكثرين ،ّٖٗٗبرقم  ،أٛتد ُب مسنػده) .بيعثتي أل٘تم صاّب األخبلؽ "

-ٝتعػت رسوؿ هللا  :قالت -اهنع هللا يضر-عن عائشة  :نهاػػوص كثَتة مػبَتة دلت عليها نصػخلق لو أ٫تية كػال
 ،ِِٕٓٓبرقم ،أٛتد ُب مسنده)" إف الرجل يدرؾ ْتيسن ا٠تيلق درجة الصائم القائم ".  :يقػوؿ -ملسو هيلع هللا ىلص

 " ما من شيء أثقل ُب :قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-عػن النيب  -هنع هللا يضر-كعن أيب الدرداء  ،(ُٖٖٔص ،مسند النساء
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قاؿ النيب  :قالت -اهنع هللا يضر-كعن عائشة  ،(َِٕٖٔبرقم  ،أٛتد ُب مسنده) .ا١تيزاف من خيليق حىسىػنو "
 ،ُِْٖٓقمبر  ،أٛتػد ُب مسنده) .هم أبىلو "" إف أكمل ا١تؤمنُت إٯتاانن أحسنهم خيليقان كألطف :-ملسو هيلع هللا ىلص-

 .(ُْٖٔص ،مسند النساء
" يكوف قد تعلم  :إٔب ىذه ا١ترحلة (ا١تراىق)مع كصػوؿ طالػب الثانوية العامة ر زىراف أنو كيذك

 ،كالوالء ،كالتعاكف ،كالعدالة ،الصدؽ)كاألخبلقيات العامة ا١تتعلقة بػ  ،كالتسامح ،ا١تشاركة الوجدانية
 ،زىراف).مع النمو " د ىذه ا١تفاىيم عمقاكتزدا (.. إْب.كٖتمل ا١تسؤكلية ،كالطمػوح ،كا١تركنة ،كا١تودة

 (ـُٖٖٗىػ/َُْٖ

  العقلية:اخلصائص  -3
كُب  ،زىراف أبف طالب ا١ترحلة الثانوية يتميز أبنو ٯتػر بػ " فًتة ٘تٌيز كنضج ُب القدرات يذكر 

مثل: القدرة اللفظية، كالقدرة العددية،  ،كيكوف الذكاء العاـ أكثر دقة ُب التعبَت ،النمو العقلي عمومان 
 (.ُِٖىػ،صَُْٖكتزداد سرعة ٖتصيلو كإمكاانتو " )زىراف، 

قدرات الطالب العقلية تزداد حيث تزداد القدرة على التفكَت كاإلدراؾ  " :كيضيف ٤تمود أبف
كاالنتباه كالتذكر كالتخيل، فالتفكَت ُب ىذه ا١ترحلة تفكَت ٣ترد كليس حسيان، كتنمو القدرة على 

كيستطيع الطالب معاٞتة القضايػا العقلية الصرفة، كيقومها كيناقشها ابحثان كراء  ،التحليل ا١تنطقي
 .(ٕٔص ـ،٤ُٕٗٔتمود، ).ل كاألسباب مبداين رأيو "لعواما

تزداد ٪تو القدرات ك  "هتدأ سرعة النمو الذكاء لقربو من الوصوؿ إٔب اكتمالو :كيقوؿ زىراف
يظهر االبتكار لدل ا١تراىقُت األكثر ك  السرعة اإلدراكيةك  ا١تيكانيكيةك  خاصة القدرات اللفظيةك  العقلية

البحث عن ك  يتميز ا١تبتكركف من ا١تراىقُت ْتب االستطبلعك  كَتاستقبلال كذكاء كأصالة ُب التف
تنمو ك  تتسع ا١تدارؾك  يظل التذكر ُب النمو طواؿ ىذه ا١ترحلة كينمو التفكَت اجملردك  مثَتات جديدة

 ٯتيل ا١تراىق أب التعبَت عن نفسوك  من معلومات التحصيل كنقد ما يقرأتزداد القدرة على ك  ا١تعارؼ
 ."االجتماعيك  االنفعإبك  تعد مذكرات ا١تراىقُت دليبل على النمو العقليك  مذكراتوك  تدكين أفكارهك 
 (.ّٖٕىػ، ص ُِْٓزىراف، )

التوجهات بشكل كا ح كملحوظ بُت أبناء ا١ترحلة الثانوية ك  ا١تيوؿك  تتمايز القدرات العقلية
 ْتيث 
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ا١ترحلة أكثر ك وحا بوجو القدرات ُب ىذه ك  االستعداداتك  " تصبح الفركؽ الفردية ُب ا١تيوؿ
 عاـ منها ُب ا١تراحل السابقة.

تتجو ُب جوىرىا ٨تو كسب ا١تعلومات توطنة ك  ،تتطور مو وعات القراءة ُب ىذه ا١ترحلة
 ا١تهٍت.ك  التخصص التعليمي

 للظركؼ الفرد أكثر تقببل يغدك تفكَت الفرد أكثر مركنة كأقل ٘تركزا حوؿ الذات كيصبح
 (ُِْص-ُُْـ، صُّٗٗ لتزاـ هبا ُب حلها". )عريفج،كاالا١تتعلقة ٔتشكلة ما 

٘تايز القدرات العقلية، كيبلحظ ميوؿ  ىذه ا١ترحلة كمن ا٠تصائص العقلية اليت تظهر ُب
كيزداد اعتماده على الفهم، كيصبح عنده القدرة على  ،الطالب إٔب بعض ا١تواد الدراسية دكف األخرل

 حل بعض ا١تشكبلت.
 :، فأ٫تهاعلى طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب خصائص النمو العقليظاىر أبرز ا١ت إذا أردان ذكرك  -
 سنة. ُٖ -ُٓاقًتابو من الوصوؿ إٔب اكتمالو ُب الفًتة من ك  ،سرعة ٪تو الذكاء ( بطءُ)"
األعلى ُب ك  ،صالة ُب التفكَتأك  كاء،ذ ك  ،يظهر االبتكار لدل ا١تراىقُت األكثر استقبللية (ِ)

ليظل التذكر ا١تعنوم  ؛العملك  ،خذ التعليم طريقو ٨تو التخصص ا١تناسب للمهنةأيك مستوايت الطموح
 بداعي.التفكَت اإلك  نمو التفكَت اجملرديك  ُب النمو طواؿ ىذه ا١ترحلة

بعضها البعض من ٪تو معارفو ْتيث يستطيع ك ع اٟتقائق مع ك  تتسع مدراؾ ا١تراىق (ّ)
 حداث.أك  أكثر ٔتا يدكر حولو من ظواىر جل الوصوؿ إٔب فهمأ

 .على نقد ما يقرأ من ا١تعلوماتك  ،تزداد القدرة على التحصيل (ْ)
القدرة ك  ،القدرة العدديةك  ،يزداد ٪تو القدرات العقلية خاصة مايتعلق منها ابلقدرة اللغوية (ٓ)

  .السرعة اإلدراكية لدل ا١تراىقك  ،ا١تيكانيكية
 ،ذكرايتو ُب مذكراتك  ،فكارهٔب التعبَت عن نفسو، كتسجيل أادة إٯتيل ا١تراىق ع( ٔ)

يسجل فيها طموحاتو ك  ،يسطر فيها مشكبلتوك  ،يضع فيها رغباتوك  ،قصص قصَتةك  شعرك  ،خطاابتك 
 دكف الشعور اب٠تجل.

 ،ة الثقافيةالبيئك  ،اٞتنسك  ،اىتمامتو اليت تتأثر بدكرىا ابلعمر الزمٍتك  ميوؿ ا١تراىق تنمو (ٕ)
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 ك بعيد.ا١تختلفة اليت يتصل هبا من قريب أكجو النشاط تو الشديدة أباماماىتك  الشخصية العاـ،٪تط ك 
ىػ، ُِْٓ. )ملحم، "ا١تهٍت ك  يبلحظ ظهور اىتمامات ا١تراىق ٔتستقبلو الًتبوم( ٖ)

 (.ّْٕص-ّّٕص

 :ـ اخلصائص االنفعالية 5

ا١تراىقة، كاليت ٢تا أكرب األثر ُب كل يذكر زىراف: " أف الطالب ٯتر ُب ا١ترحلة الثانوية ٔترحلة 
جوانب الشخصية لديو، كتظل االنفعاالت قويػة، كال يستطيع التحكم ُب ا١تظاىر ا٠تارجية ٟتالتو 
االنفعالية، كيرجع السبب إٔب عدـ ٖتقيق توافق مع البيئة ايطة بو، كيدرؾ أف طريقة معاملة اآلخرين 

كما طرأ عليو من تغَت، كحينئذ يفسر من يساعده على أنو  لو ال تتناسب مع ما كصل إليو من نضج،
تقليل من شأنو، كتدخل ُب شؤكنو، كترجع اٟتساسية االنفعالية لديو إٔب عجزه ا١تإب الذم يقف دكف 
ٖتقيق رغباتو، كيتعرض ُب بعض األحياف إٔب حاالت االكتئاب كاليأس كالقنوط، كصراع بُت الدكافع، 

، كحينئذ ييبلحظ مشاعر الغضب كالثورة كالتمرد ٨تو مصادر السلطة ُب كا٠توؼ من بعض ا١تواثيق
 .(ُٓٗص  ـ،ُٖٖٗزىراف، ) .األسرة كا١تدرسة كاجملتمع "

تتفاعل ك  االنفعاليةك  ،٘تتاز ىذه ا١ترحلة بنمو متزايد ٞتميع الطاقات النفسية " :كيقوؿ ا٢تنداكم
لتولد حساسية مرىفة ٕتعلو يتأثر سريعا أبقل ا١تثَتات االنفعالية فهو مرىف اٟتس  ؛ىذه الطاقات

العصياف على ك  ،التمردك  ،ُب بعض األحياف تظهر عليو مظاىر من اليأس، ك رقيق ا١تشاعر يتأثر للنقد
 يعود ذلك إٔبك  .حبلـ اليقظةقد يؤدم ىذا التفاعل إٔب ا٢تركب إٔب أك  ،ا١تدرسيةك  السلطة الوالدية

كىناؾ أ٪تاط انفعالية  .عدـ القدرة على التكييف السريع من البيئةك  ،ُب اتزاف ىرموانت الغدد اختبلؼ
 الغَتةك  ،الغضبك  ،القلقك  ،فيظهر ا٠توؼ ؛تشبو األ٪تاط االنفعالية اليت تظهر ُب مرحلة الطفولة

 (.ِٔٗ، ص ىػُِْٕ، )ا٢تنداكم ."اٟتبك 
 من " ا٠تجل، نفعإب ما قد يبلحظتظهر ُب النمو االعض الصفات اليت الرحيم ب كيذكر عبد

التمركز حوؿ الذات، ٝتات قد يتصف هبا بعض ا١تراىقُت نتيجة طفرات ك  ،نطوائيةاالك  ا١تيوؿ،ك 
التوجيو، إال أنو ك  ف ا١تراىق الزاؿ ْتاجة إٔب الرعايةابلرغم أك  .مفاجئة ُب ىذه ا١ترحلةك  ،جسمية طارئة

ىػ، َُّْعبدالرحيم، )السلطة الوالدية". ك  ،رغبة ُب ٖتدم الكباريشعر بك  ،ٯتيل لنقد الكبار
 (ِٓٗص
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ك٦تا يبلحظ على طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب ا٠تصائص االنفعالية أنو تتطور لديو مشاعر اٟتب 
كقد يشعر  كال ير ى أف توجو لو األكامر، ،، كيعتد برأيو كثَتناكتصبح عنده ردة فعل سريعة ،كالعاطفة

نصائح من ىم أكرب منو، فتجده ينحاز إٔب بعض أصدقائو كتقول عبلقتو هبم إلحساسو بضيق من 
 أبهنم يتكلموف بلغتو كيتفهموف مشاعره، كيشعر بينهم ابالستقبلؿ كاٟترية.

 تتسم ابٟتماس. تتطور مشاعر اٟتب لديهمك  كيقوؿ ملحم:" تظل انفعاالت ا١تراىق قوية
اٞتنس اآلخر ٍب يقتصر اىتمامو على  ٤تدكد من أفراد عددعلى  تركيزهك  يتضح ميلو للجنس اآلخرك 

 .كاحد فقط
 عندما يشبع حاجتو إٔب اٟتبك  التوافق االجتماعيك  السركر عندما يشعر ابلقبوؿك  ٮترب الفرح

 ابة.ك 
حيث ال يستطيع ا١تراىق التحكم ُب كثَت من اٟتاالت اب١تظاىر  ؛نفعاليةسية االيبلحظ اٟتسا

 النفعالية.ا٠تارجية ٟتالتو ا
 ك ثنائية ا١تشاعر ُب ىذه ا١ترحلة.أ Ambivalenceتستمر حلة التناقض الوجداين 

اآلالـ ك  اٟتزفك  ،نطواءاالك  ،القنوتك  ،اليأسك  ،كتئابتعرض بعض ا١تراىقُت ٟتاالت من اال ي
 اجملتمعبُت تقاليد ك  ،مايعانونو من صراعات بُت الدكافعك  ،نتيجة ١تا يبلقونو من إحباط ؛النفسية

 معايَته. يزداد شعور ا١تراىق بذاتو.ك 
 ،التمرد ٨تو مصادر السلطة ُب األسرةك  ،الثورةك  ،يبلحظ على ا١تراىق مشاعر الغضب

 .االستقبلؿك  بُت تطلعو إٔب التحررك  اجملتمع خاصة تلك اليت ٖتوؿ بُت ا١تراىقك  ا١تدرسةك 
جيب حيث يست ؛فيها للخطر يبلحظ على ا١تراىق ا٠توؼ ُب بعض ا١تواقف اليت يتعرض كما

 جتماعية خاصة تلك اليت يدرؾ أهنا هتدد مكانتو االجتماعية.١تواقف ا٠توؼ ذات الطبيعة اال
ادات العصبية، الع :مثل ،تعدد طرؽ التعبَت عن االنفعالية الشديدة لدل ا١تراىقُت

ٯتيل ا١تراىقوف إٔب ك  ة.أا٢تيا طراب ك  تقلب ا١تزاجك  ،اٟتيل ا٢تركبيةك  ،العراؾك  ،نفعاليةكاالنفجارات اال
يكونوف أكثر رغبة من اإلانث ُب معرفة كيفية ك  ،العنف :مثل ،تغطية مشاعر القلق بسلوؾ خارجي

 (ّٕٓص -ّْٕىػ، صُِْٓالعدكاف". )ملحم، ك  ، بط الغضب
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 :اخلصائص االجتماعيةـ  6
ا اب١تراحل ابلغ أتثرنا الب الثانوية العامة تتأثرا٠تصائص االجتماعية لدل ط " :يذكر فلمباف أبف

ٔتراحل ا١تهد كالطفولة بدرجة كبَتة، كما  مرحلة الرحم قبل الوالدة، كمركرنامن  اليت تسبقها، اعتبارنا
 .(ٕٔص ـ،ََِٔ)فلمباف، سمية كاالنفعالية كالعقلية " تتأثر اب٠تصائص اٞت

طيع أف تصفو أبنو متذبذب ُب سلوكو فبل تست"كيذكػر األحػدب أف الطالػب ُب ىػذه ا١ترحلػة: 
. فهو يتصرؼ حسب .اجتماعي أك انطوائي، متدين أك غَت متديػن، ٤تب لزمبلئػو كرفاقػو أـ كارهه ٢تػم

ليو عليو حالتو االنفعالية الراىنة كىي متقلبة، كيًتتب على ذلك صفة التذبػذب ُب السلػوؾ "  .ما ٘تي
  .(ٕٕـ ص ََِّ)األحدب، 

كيد الذات كالسعي أب تعزيز ُب ىذه ا١ترحلة الرغبة ُب أت راىقتظهر لدل ا١ت" :كيقوؿ ٥تيمر
إقحاـ ك  ا١تشيك  الضحكك  طريقة الكبلـك  ا١تيل أب لفت النظر من خبلؿ ا١تلبسك  دكره االجتماعي

 استقبلليتوك  اٞتدؿ ك٤تاكلة كسر القيود اليت ٖتد من نشاطوك  النفس ُب مناقشات أكرب من مستواه
 ٔتكانتوإرغاـ ايطُت بو على االعًتاؼ لو ك  تخفف من سيطرة األسرة٤تاكلة الاٟتديث عن حقوقو ك ك 
ُب مراحل متأخرة يشعر ٔتسؤكليتو ٕتاه اٞتماعات اليت ينتمي إليها فيقدـ مبالغتو ُب كصف ذاتو ك ك 

البحث ك  بلءا١تيل إٔب االنتماء إٔب ٣تموعة من الزمك  ٭تاكؿ إجراء اإلصبلحات للنهوض هبا،ك  ا٠تدمات
ارتباط كالديو ك  ،لعل ذلك الكتفائو ٔتا عرؼ عن كالديوك  ،، يعجب بوعلىمثل أ عن قدكة أك

لذلك البد من  ؛٤تاكاة من يعجب هبمك  ،امتصاصك  ،ُب تقمص يبدأك  مرحلة الطفولةك  ،ابلسلطة
 .(ُٕٔ، ص ىػُُِْ، ٥تيمر)٣تموعات قدكات"ك  ،ألعلى إٔب فكرةتطوير ا١تثل ا

كمشاركة أقرانو ُب  ،جتماعي ا١تيل إٔب االتصاؿ الشخصيك٦تا يبلحظو الباحث ُب اٞتانب اال
كأانقتو ككذلك االستقبلؿ االجتماعي كالرغبة  ،كالعناية ٔتظهره ،األنشطة كالربامج ا١تختلفة، كاالىتماـ

 ،ُب إثبات ذاتو كرجولتو كٕتده ٯتيل إٔب التحرر من سلطة الكبار الذين يصفهم ا١تراىق أهنم اليفهمونو
 .إال ٔتا يقتنع بو كلذلك ال أيخذ

يكوف من أفراده ك  يزداد ميل الفرد ُب ىذه ا١ترحلة للمجتمع الذم يعيش فيو، كيقوؿ اٟتازمي:"
َت ا١تتخصصوف ُب ىذا اجملاؿ ٚتاعة كيشك  يتأثر هبم،ك  يؤثر فيهمك  ٣تموعة من األصدقاء ينتمي إليهم

 ،التطبيعك  ،ُب عملية التنشئة األقرافك  ،أك ٚتاعة الرفاؽ ،ثر الصحبةإٔب أنو يربز ُب ىذه ا١ترحلة أ
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لرفاؽ ٯتتازكف ْتسن ا٠تصاؿ كثر من االستجابة للكبار. فإذا كاف ايتأثر ابلصحبة كيستجيب ٢تا أك 
إف كانوا على ك  ظهر على سلوؾ من ينتمي إليهمك  ثَتىمؽ انعكس أتفضائل األخبلك  دابمن اآل

 (ُْىػ، صُِْٔ)اٟتازمي،  .اءخبلؼ ذلك حصل العكس، كىنا تتضح أ٫تية اختيار األصدق
تزداد رغبة ا١تراىق ُب أتكيد الذات مع ا١تيل ٨تو مسايرة  كيذكر ملحم أنو ُب ىذه ا١ترحلة "

لذات من خبلؿ البحث عن يتضح البحث عن اك  ا١تودة.ك  اٞتماعة من خبلؿ تنمية الشعور ابأللفة
تكوين ك  ا١تثل،ك  القيمك  يار ا١تبادئكاخت ،ةالشخصيات ا٢تامك  ا١تربُتك  ل بو مثل الوالدين٪توذج ٭تتذ

 فلسفة اٟتياة.
عمل ا٠تَت، كما يبلحظ مشاركتو ك  العمل ُب سبيل الغَتك  يزداد ا١تيل إٔب مساعدة اآلخرين

 دة الضعفاءا١تيل إٔب مساعك  ،شكاال عديدة،مثل اإليثارنية ٞتماعة الرفاؽ ْتيث أتخذ أالوجدا
 خرين.التضحية ُب سبيل اآلك 

نضماـ إٔب ٚتاعات ٥تتلطة من اٞتنسُت كما ا١تيل إٔب االك  ابختيار األصدقاءيبلحظ االىتماـ 
ه ٦تن أصدقاءٮتتار ك  ٭تدث تغيَت كبَت ُب األصدقاء من أجل الوصوؿ إٔب أفضل كسط اجتماعي

 يكملوف نواحي القوةك  ،ا١تيوؿك  ،يشبهونو ُب السماتك  ،االجتماعيةك  يشبعوف حاجاتو الشخصية
 ف لديو.الضعك 

يكثر ا١تراىق من  ،٘تسكو ابلصحبة بدرجة ملحوظةك  الء ا١تراىق ٞتماعة األصدقاءك  يزداد
أم شي ك  الرحبلتك  ،ا١توسيقىك  ،الراي ةك  ،الطموحاتك  ،ا١تواعيدك  ،النشاطك  ،اٟتديث عن ا١تدرسة

 يهتم بو.
جاىدا على الراي ية ْتيث يعمل ا١تراىق ك  العقليةك  يبلحظ ا١تيل إٔب الزعامة االجتماعية

االجتماعية اليت ٕتعل أقرانو ٮتتاركنو كقائد ك  االنفعاليةك  ،العقليةك  ،التحلي ٓتصائص الزعامة اٞتسمية
يبلحظ رغبة  .قتصادمراىق إٔب ا١تزيد من االستقبلؿ االيزداد سعي ا١تك  ،٢تم ُب تفاعلهم االجتماعي
من سلطة ٚتيع ك  ،التحرر من سلطتهمك  ،ا١تيل إٔب شدة انتقاد الوالدينك  ا١تراىق ُب مقاكمة السلطة

ا٠تربات ك  ٔب تقييم التقاليد القائمة ُب  وء ا١تشاعرا١تراىق إ ٯتيلك  تمع بوجو عاـالراشدين ُب اجمل
 الشخصية لو.

تغيَت ك  ،الرغبة ُب اإلصبلح االجتماعيك  ،ا١تيل إٔب النقدك  يزداد الوعي االجتماعي لدل ا١تراىق
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 (ّٕٔىػ، صُِْٓتدرج كأانة كما يفعل الكبار".)ملحم، ك  دراسة ٣ترل األمور بطريقة الطفرة دكف
 :اخلصائص اجلنسية -7

حب بشخص أكرب سنا من ك  كإعجاب ،ككالء ،يبدأ الدافع اٞتنسي ُب شكل إخبلص " 
 ،فيندفع ٕتاه أفراد جنسو ٍب يتحوؿ ا١تيل اٞتنسي تدر٬تيا إٔب اٞتنس اآلخر ،نفس اٞتنس غالبا كا١تعلم

آخركف، ك  .)منصور"العواطف اٞتياشةك  االنفعاالت ا١تتوىجةك  العبلقات اليت يقيمها اب١تبالغة٘تتاز ك 
 (.ُٗٓص  –ُٕٓىػ، ص ُِْٓ

القيم الًتبوية ىي األداة األ٧تع ُب ك  ،التوجيهات النبويةك  ،آلايتكالًتبية اٞتنسية من خبلؿ ا
ة ْتاجة ماسة إٔب األنشطة كما أف الطالب ُب ىذه ا١ترحل،التعامل مع ىذا اٞتزء من الشخصية

خاصا ُب  توجيهاك  حيث إف كل جانب من جوانب الشخصية يتطلب رعاية ؛الطبلبية لتلبيتها ٟتاجتو
تفاعلها معو.)ابجنيد، ك  نشطة الطبلبية بتعاملها ا١تباشر مع شخصية الطالب٘تتاز األ ،ىذه ا١ترحلة

 (ّٖىػ، صُُّْ
ال يستغٍت عن دراسة خصائص طبلب  لة،كل من يتعامل مع ىذه ا١ترحكيرل الباحث: أف  

١تا فيها من أ٫تية ُب معرفة صفات الطبلب كأخبلقياهتم كعقلياهتم، فإذا عرؼ ا١تريب  ا١ترحلة الثانوية؛
خصائص ىذه ا١ترحلة استطاع أف يتعامل معها التعامل األمثل، ككلما جهل ىذه ا٠تصائص فقد 

أف  :ٖتمد عقباىا، كمن ا١تواقف اليت يذكرىا الباحث كأدل ذلك إٔب أمور ال ،كساء التعامل ،السيطرة
أحد أكلياء األمور أتى يشكو من سوء التعامل من ابنو كأف أخبلقو سيئة مع كالده، ككاف االبن ُب 
ا١ترحلة الثانوية، كيقوؿ ىذا األب إف ابٍت ىذا حُت كاف ُب ا١ترحلة االبتدائية كاف ينصاع ألكامرم 

عد اٟتديث مع ىذا األب عن خصائص ىذه ا١ترحلة كالتغَتات اليت ٯتر هبا كينفذ كل ما أطلبو منو، كب
كلو كنت أعرفها من قبل  ،الطالب ُب ىذه ا١ترحلة تعجب األب، كقاؿ ألكؿ مرة أٝتع ىذه ا٠تصائص

لعلمت كيف أتعامل مع ابٍت، كلقد قسوت على ابٍت حىت فكر ابالنتحار عدة مرات، ككل ىذا سببو 
واقف اليت مر هبا الباحث  صائص كالتغَتات اليت ٯتر هبا الطالب ُب ىذه ا١ترحلة،كا١تعدـ علم األب اب٠ت

 كثَتة.
الثانوية  حتياجات اليت ٭تتاجها طبلب ا١ترحلةىذا ا١تبحث بعض االآخر يناسب ذكره ُب ك٦تا 

 كتساعد ُب غرس القيم لدل الطبلب.
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 عشر(عبد الرحيم)قد عددساسية ك ًب إجراء دراسات مستفيضة ١تعرفة حاجات ا١تراىق األ
 :٢تذه ا١ترحلةالنفسية حاجات من اٟتاجات 

 ،يكوف مقبوال اجتماعيا من أفردا األسرةأف ا١تراىق ٭تتاج  : كذلك أفاحلاجة لألمن (ُ)"
 غَتىا من ٤تيط البيئة اليت يعيشها.ك  ا١تدرسةك  ،األىلك  ،األقرافك 

فهو  ،الضياع النفسيك  فيمر ا١تراىق ٔترحلة يشعر فيها ابلوحدة :احملبةو  احلاجة إىل احلب (ِ)
معلميو حىت يتغلب على ىذا أخوتو ك اببة كاأللفة من خبلؿ الشعور ك  ،٭تتاج إٔب اٟتب من األسرة

 .اإلحساس
٭تتاج ا١تراىقوف إٔب االنتماء إٔب ٚتاعة ٖتقق ٢تم كافة اإلشباعات : احلاجة إىل االنتماء (ّ)

منظماتو  ك  اجملتمع بكل مؤسساتوك  ،ا١تدرسةك  ،لذلك ٬تب أف توفر ٢تم األسرةك  االجتماعيةك  ،النفسية
 .كل األشطة اليت ٕتذب ا١تراىقُت

سلوؾ ك  قيودىا على تصرفاتك  سرة من تزمتهااأل ال تكثرفيجب أ :احلاجة إىل احلرية (ْ)
 ا١تراىقُت.
ا ُب ىذه ا ىام  حيث يلعب دكرن  ؛أم فكرة ا١تراىق عن نفسو: احلاجة إىل حتقيق الذات (ٓ)

ال ك  لمراىق٬تب على األسرة أف ٖتقق ذلك لك  .حيث يسعى خبلؿ تفاعلو إٔب إثبات ذاتو ؛اٟتاجة
 تتجاىل.
ىذا يلعب ك  ،إٔب النجاح : يسعى ا١تراىق خبلؿ سلوكو مع اآلخريناحلاجة إىل النجاح (ٔ)

 الصحة النفسية.ك  االتزافك  ُب مفهـو النجاح الذم ٭تقق لو كثَت من مفهـو التوافق
يسعى ا١تراىق من خبلؿ ٪توه االجتماعي إٔب االتفاؽ مع  ادلسايرة(:)احلاجة إىل اجملاراة  (ٕ)

حىت ال  ،تقليدىمك  هتمايسعى إٔب ٣تار ك  .ٚتاعة األقرافك  ،ٓتاصة األسرةك  ،اٞتماعة اليت ينتمي إليها
 يقابل ابالستهجاف.

 ،ثورهتمك  ،نظار من خبلؿ عنادىما١تراىقوف إٔب لفت األيسعى : احلاجة إىل الظهور (ٖ)
 .عدـ مقابلتهم ابلعنادك  ،إبر اء ىذا الغركر عندىممعار تهم آلراء الغَت، كينبغى مقابلتها ك 

 األعماؿ الغريبةك  ،ا١تيل إٔب العنفك  ،ٯتيل ا١تراىقوف إٔب ا١تخاطرة: احلاجة إىل ادلخاطرة (ٗ)
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 حيث ٭تقق ٢تم من كجهة نظرىم معاين الرجولة. ؛حياانالشاذة أك 
: يسعى إٔب اتكيد قيمة ذاتو فيسعى لتحقيق ذلك احلاجة إىل الشعور بقيمة الذات (َُ)

. "النشاط ا١تدرسيك  القرآفك  ُب األسرة ةا١تكانة االجتماعيك  ،ا١تصركؼك  ،من خبلؿ ا١تظهر العاـ
 (ُُّص -َّٕىػ، صَُّْعبدالرحيم، )

موعة من طبلب سجلها الباحث بعد عدة جلسات نقاش مع ٣تاليت حتياجات كمن اال
 ا١ترحلة الثانوية:

 ماف.كاألاٟتاجة إٔب األمن  -ُ
 اٟتاجة إٔب اٟتب كالقبوؿ. -ِ
 اٟتاجة إٔب االحًتاـ كتقدير الذات. -ّ
 اٟتاجة إٔب النمو العقلي كاالبتكار. -ْ
 .اٟتاجة إٔب االستقبللية -ٓ
 اٟتاجة إٔب النظر ُب ا١تشكبلت بواقعية. -ٔ
 .اٟتاجة إٔب الثقة ابلنفس -ٕ
 .اٟتاجة إٔب الفهم كمراعاة ا١ترحلة اليت ٯتركف هبا -ٖ

فيتضح لنا من ىذا أ٫تية معرفة ا١تربُت ٢تذه ا٠تصائص كاالحتياجات اليت ٭تتاجها طبلب 
٢تا األثر اليت كبرامج التوجيو كاإلرشاد  األنشطة البلصفية ٧تاح ا١ترحلة الثانوية؛ ١تا ٢تا من دكر فاعل ُب

  .ُب تنمية القيم لدل الطبلب البالغ
 

  

 

 

 



  

   61 

 :التوجيو واإلرشاد الطاليب يف ضوء احتياجات الطالب من القيم :احملور الثالث

 التوجيو واإلرشاد الطاليب ودوره يف األنشطة الالصفية. أ

التوجيو كاالرشاد الطبليب عمليتاف هتدفاف إٔب مساعدة الفرد على أداء دكره ُب اجملتمع الذم 
يعيش فيو، ككيف يتوافق كينسجم مع من حولو، كما أهنا من الوسائل ا١تساعدة على تعديل السلوؾ 

 .متكامبلن كتكوين الشخصية كبنائها بناءن 

 ادلفهوم اللغوي للتوجيو واإلرشاد يف األنشطة الالصفية :أواًل 
يقاؿ  منظور ُب لساف العرب:" ل )كجو(، يقوؿ ابنفعالتوجيو من ال التوجيو ُب اللغة: -ُ

 ،إذا كطئوه كسلكوه حىت استباف أثر الطريق ١تن يسلكو خرج القـو فوجهوا للناس الطريق توجيها
 (ِْ،صُّْٕاقتو". )ابن منظور،كيقاؿ كجهت الريح اٟتصى توجيها إذا س

اإلرشاد ُب اللغة: أيٌب ٔتعٌت ا٢تداية كالداللة، ففي لساف العرب يقوؿ ابن منظور ُب مادة  -ِ
 (ِٔـ،صُٖٗٗ)رشد( كاإلرشاد ا٢تداية كالداللة )ابن منظور،

﴿: كُب القرآف الكرًن يقوؿ هللا تعأب                      

  ﴾ [ :ّٖسورة غافر]. ."ابن منظور،  أم سبيل القصد سبيل هللا، كأخرجكم عن سبيل فرعوف(
 (.ُٕٔ-ُٕٓ، صّىػ، ـُّْٕ

 : التعريف اإلجرائي لألنشطة الالصفية ادلقدمة من التوجيو واإلرشاداثنًيا
إف الباحث ُب ٣تاؿ التوجيو كاإلرشاد ٬تد تعريفات كثَتة أكردهتا ا١تراجع ٢تذا ا١تصطلح، فهناؾ 

منهما على حده، كىناؾ من ٚتع التوجيو كاإلرشاد ُب  بُت التوجيو كاإلرشاد، كعٌرؼ كبل  من فٌرؽ 
١تدارس من اختبلؼ ا ، كرٔتا يكوف ىذا االختبلؼ انبعناتعريف كاحد، فلكلو كجهة نظر ُب ذلك

بية كالتعليم ٧تد النظرية اليت تناكلت ىذا ا١تو وع، كلو نظران إٔب التوجيو كاإلرشاد من خبلؿ نظرة الًت 
ا٢تدؼ منها  ،عملة كاحدة فيما بينهما خاصة ُب ا١تيداف الًتبوم فهما كجها ا كبَتنا جدناأف ىناؾ توافقن 

 .ٔب األفضلتغيَت سلوكهم إتقدًن ا١تساعدة لؤلفراد لفهم ذاهتم كالعمل على تعديل أك 
 .(َِ،صُِّْ)التكركين،
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 :اتعريفات التوجيو اصطالحً  -8

"عملية إنسانية تربوية تتضمن ٣تموعة من ا٠تدمات اليت تقدـ لؤلفراد ١تساعدهتم  :التوجيو ىو
ككيفية االستفادة من قدراهتم كإمكانياهتم ُب  ،على فهم أنفسهم كحل ا١تشكبلت اليت يعانوف منها

يؤدم إٔب  توافقنا ،شوف فيهأتا يؤدم إٔب ٖتقيق توافقهم مع ذاهتم ٍب مع البيئة اليت يعي ،التغلب عليها
 .(ُٕص  ،ىػُِْْ ،القحطاين) .٪تو كتكامل شخصياهتم كراحتهم النفسية كاالجتماعيػة "

ؼ إٔب مساعدة الفرد على فهم نفسو كفهم "٣تموع ا٠تدمات اليت هتد :كالتوجيو ىو
تتفق مع تلك  ،لتحديد أىداؼ كاقعية ؛كإمكاانت ٤تيطو ،كاستغبلؿ إمكاانتو الذاتية ،مشكبلتو

 .(ُْـ، صُٗٗٗعبد ا٢تػادم كآخػركف، )ليبلغ أقصى ٪تو تسمح بو قدراتو " ؛اإلمكاانت
لؤلفراد حىت يتمكنوا من "كيقوؿ القا ي: إف التوجيو ىو عملية مساعدة أك تقدًن العوف 

من السلوؾ ما  تطيعوف االختيار عن بيئة، كيتخذكفٖتقيق الفهم البلـز ألنفسهم، كتوجيهها ْتيث يس
يسمح ٢تم ابلتحرؾ ُب إتاه ىذه األىداؼ اليت اختاركىا بطريقة ذكية، أك تسمح بتقوًن ا١تسار 

 (.ِٗىػ، صَُُْبشكل تلقائي". )القا ي، 
" أم نشاط ٯتارس علػى الفرد بقصػد التأثَت عليو ُب ٗتطيطو  :لتوجيو ىوكيذكر السفاسفة أف ا

 ( ُُىػ، صُِّْالسفاسفة، )ٟتياتو ا١تستقبلية " 

 :تعريفات اإلرشاد اصطالًحا -7
" موقف تعليمي يؤدم إٕب تعديل  :ذكر منسي كآخركف ُب تعريف اإلرشاد الطبليب أبنو

 ،كإحساساتو ،لفهم نفسو ؛على تعلم طرؽ جديدة كيساعد الفرد ، كتنمية شخصيتو،سلوؾ الفرد
ـ، ََِِ ،منسي كآخركف)كطرؽ االستجابة لدكافعو كللبيئة االجتماعية اليت يعيش فيها " 

 .(َّٓص
" مساعدة الفرد على فهم نفسو كقدراتو كإمكانياتو، :كيقوؿ الشهرم ُب تعريفو لئلرشاد أبنو

ىػ، ُِْْ)الشهرم،  نفسو كبيئتو كمع اآلخرين" كابلتإب مقدرتو على حل مشكبلتو، كالتكيف مع
 (.ْص

" ا١تساعدة ا١تقدمة من فرد إٔب آخر ٟتل  :كذكر زىراف أف اإلرشاد ُب االصطبلح ىو



  

   62 

كالتوصل إٔب التوافق كىو يهدؼ إٔب  ،كاٗتاذ القرارات السليمة ،مشكبلتو كاالستفادة من إمكاانتو
 ،زىراف)أف يكونوا مسئوليػن عػن أنفسهم "مساعدة األفراد على تنمية استقبل٢تم كتنمية قدراهتم على 

 .(ُِـ، صُٖٖٗ
ا١تساعدة ا١تقدمة من فرد آلخر ٟتل مشكبلتو كرفع إمكانياتو  :"كما عرٌفو عبدالسبلـ أبنو

 (.ُٖىػ، صُُْٖعبدالسبلـ كآخركف، على حسن االختيار كالتوافق " )

 تعريف األنشطة الالصفية ادلقدمة من التوجيو واإلرشاد -4
" عملية تعليمية تساعد الفرد على أف يفهم نفسو  :كما عرؼ عمر التوجيو كاإلرشاد أبنو

كحل مشكبلتو  ،حىت يتمكن من اٗتاذ قراراتو بنفسو ،ابلتعرؼ على اٞتوانب الكلية لشخصيتو
كيتم ذلك خبلؿ  .٣تردة ٦تا يسهم ُب ٪توه الشخصي كتطوره االجتماعي كالًتبوم كا١تهٍت ٔتو وعية

الغاية منها ٓترباتو  عبلقة إنسانية بينو كبُت ا١ترشد النفسي الذم يتؤب دفع العملية اإلرشادية ٨تو ٖتقيق
 .(ِّ، صُٖٗٗ،ا١تهنية ")عمر

يعرباف عن معٌت  ابطتاف كمتكاملتاف، ك٫تايتاف مًت عمل "كييعرًٌؼ ٝتارة ك٪تر التوجيو كاإلرشاد
 (.ُّىػ، صُُّْمشًتؾ يتضمن ا١تساعدة ُب تغيَت السلوؾ ٨تو األفضل ")ٝتارة ك٪تر، 

خطة علمية مدركسة جملموعة  :نشطة البلصفية أبنوو كاإلرشاد ُب األ"ييعرًٌؼ ٤تمود التوجي
كميولو كرغباتو كاستعداداتو خدمات تتضمن مساعدة الطالب أك ا١تسًتشد على فهم ذاتو كبيئتو 

كٖتديد أىدافو كقدراتو كطموحاتو كمهاراتو الوظيفية الفردية كالشخصية كحاجاتو العلمية". )٤تمود، 
 (.ِِىػ، صُُْٖ

 التعريف اإلجرائي لألنشطة الالصفية ادلقدمة من التوجيو واإلرشاد
عملية ٥تططة منظمة هتدؼ التوجيو كاإلرشاد ُب األنشطة البلصفية أبنو:  التعليم"عرٌفت كزارة 

إٔب مساعدة الطالب لكي يفهم ذاتو، كيعرؼ قدراتو، كينمي إمكاانتو، ك٭تل مشكبلتو؛ ليصل إٔب 
ٖتقيق توافقو النفسي كاالجتماعي كالًتبوم كا١تهٍت، كإٔب ٖتقيق أىدافو ُب إطار تعاليم الدين اإلسبلمي 

 (.ُُىػ، صُِِْرة ا١تعارؼ، " )كزا
التعليم أنو اشتمل على ميادين التوجيو كاإلرشاد اليت الباحث ُب تعريف كزارة  كيبلحظ
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سيتكلم عنها الباحث ُب ا١تباحث القادمة، ككذلك ركز التعريف على أف ٖتقيق أىداؼ التوجيو 
ا١تقدمة من ا١ترشد الطبليب ُب  سبلمي، ٔتعٌت أف تكوف الربامجتعاليم الدين اإلكاإلرشاد تكوف ُب إطار 

 . يز عن غَته من ا١تناىج األخرلعملية التوجيو كاإلرشاد كفق منهج الًتبية اإلسبلمية الذم يتم

ةالفرق بُت التوجيو واإلرشاد يف األنشطة الالصفي .ب   
جيو كاإلرشاد إفع التوجيو كاإلرشاد كجهاف لعملة كاحدة، يكمل كل منهما اآلخر. فالتو 

" عملية بناءة هتدؼ إٔب مساعدة الفرد لكي يفهم ذاتو، كيدرس شخصيتو،  :الطبليب يشكبلف معنا
كرغبتو كتعليمو ك٭تل مشكبلتو ُب  وء معرفتو  كيعرؼ خرباتو، ك٭تدد مشكبلتو، كينمي إمكاانتو،

بواين ا كتر يق الصحة النفسية، كالتوافق شخصين لكي يصل إٔب ٖتديد كٖتقيق أىدافو، كٖتق كتدريبو؛
 .(ِّص  ،ـََِٕ ،دبور كآخركف)"  كمهنينا كأسراي كزكاجيػا

 أىم الفروقات بُت التوجيو واإلرشاد :أواًل 
التوجيو الطبليب عاـ كشامل، ُب حُت أف اإلرشاد الطبليب عبارة عن عبلقة قائمة بُت  (ُ)

 ا١ترشد كا١تسًتشد بقصد مساعدتو على حل مشكبلتو بنفسو.
عامة هتتم ابلنواحي النظرية، كالربامج العامة، كىو كسيلة إعبلمية ُب التوجيو ىو عملية ( ِ)

 أغلب األحياف، بينما ٯتثل اإلرشاد الطبليب اٞتزء العملي التطبيقي.
يقتصر مصطلح التوجيو ُب الوقت اٟتإب على تزكيد الطرؼ اآلخر اب١تعلومات اليت  (ّ)
يتطلب اإلرشاد عبلقة مهنية مباشرة يقدـ فيها  لتحسُت تكيفو مع نفسو أك مع اجملتمع فيما ؛٭تتاجها

 .لبلزمة للمسًتشد بشكل أكثر ٗتصصناا١ترشد ا١تساعدة ا
بل ٯتكن أف يقـو بو  ،التوجيو الطبليب أقرب إٔب النصح كا١توعظة كال يقتصر على ا١ترشد (ْ)

 ا١ترشد.ا١تعلم كا١تدير كالوكيل، أما اإلرشاد الطبليب فهو تقدًن ا١تساعدة بشكل عملي من 
د التوجيو الطبليب يشَت إليو البعض على أنو التوجيو اٞتماعي، أم أنو ال يقتصر على فر  (ٓ)

، بل قد يشمل اجملتمع كلو، أما اإلرشاد الطبليب يشَت البعض إليو أك على فصل كال على مدرسة مثبل
 لوجو. م اليت تتضمن عبلقة إرشادية كجهاعلى أنو عملية اإلرشاد الفرد

التوجيو الطبليب يسبق عملية اإلرشاد الطبليب كيعد ٢تا كٯتهد ٢تا، أما اإلرشاد الطبليب  (ٔ)
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 (.ُّ-َّىػ، صُِْٕفهو يلي التوجيو كيعترب الواجهة ا٠تتامية لربانمج التوجيو". )الزىراين، 
ارتباط بعملية  بعد ذكر الفرؽ بُت التوجيو كاإلرشاد، ىنالك بعض ا١تفاىيم ا٠تاطئة اليت ٢تا

 منها: ،لتوجيو كاإلرشادا

 ادلفاىيم اخلاطئة ادلرتبطة بعملية التوجيو واإلرشاد :اثنيا
يرل البعض أف التوجيو كاإلرشاد مرادفاف للعبلج النفسي، كىذا غَت صحيح؛ ألف العبلج  (ُ)

النفسي من اختصاص الطبيب النفسي، كيقدـ للمر ى النفسيُت ُب حُت ال تقع خدمات 
مهاـ الطبيب النفسي، كىناؾ فرؽ ُب الدرجة بُت ا٠تدمات اليت التوجيو كاإلرشاد  من 

 يقدمها التوجيو كاإلرشاد كبُت ا٠تدمات اليت يقدمها العبلج النفسي.
كلكن الصحيح  ،ف على ا١تشكبلت االنفعالية للفردقاصراىناؾ اعتقاد أبف التوجيو كاإلرشاد   (ِ)

 ًتبوية كا١تهنية كاألسرية.أهنما يتناكالف الفرد ّتميع ٣تاالت حياتو الشخصية كال
كنصائح ١تن يطلب  التوجيو كاإلرشاد أنو يقدـ خططا جاىزة كحلوالن  من ا١تفاىيم ا٠تاطئة عن (ّ)

اإلرشاد، كلكن الصحيح أف اإلرشاد النفسي يقـو ٔتساعدة الفرد ُب فهم نفسو كٖتقيق ذاتو 
 كفق ما عنده من إمكاانت كُب  وء فهمو لذاتو.

 ،ئة عن اإلرشاد النفسي أنو ٣ترد خدمات تضاؼ إٔب نشاط ا١تدرسةكمن االعتقادات ا٠تاط  (ْ)
أك اٞتامعة أك أية مؤسسة أخرل، كالصحيح أف اإلرشاد النفسي جزء ال يتجزأ من  ،أك الكلية

 برانمج أم من ىذه ا١تؤسسات ال ٣ترد نشاط إ اُب ٬توز القياـ بو أك عدمو.
و أخصائيوف أك غَتىم، كلكن الصحيح أف يعتقد البعض أف اإلرشاد النفسي ٯتكن أف يقـو ب  (ٓ)

اإلرشاد النفسي ٭تتاج إٔب ٥تتصُت كمؤىلُت من حيث ا١تؤىل العلمي كالتدريب، عبلكة على 
لتساعدىم على القياـ هبذه ا١تهمات اإلرشادية ؛  ركرة توفر بعض ا١تؤىبلت ُب شخصياهتم

 (.ُّ-ُِىػ، صُُّْبكفاءة". )ٝتارة ك٪تر، 
 ،الطبليب خدمات أك عمليػة تقدـ إٔب أصحاب ا١تشكبلت فحسبأف التوجيو كاإلرشاد  (ٔ)

 .كإٔب أقرب ا١تنحرفُت إٔب السواء ،كالصحيح أف خدماهتا تقدـ إٔب األفراد العاديُت
كلكنهما يتناكالف ٚتيع جوانب شخصية  ،أف التوجيو كاإلرشاد يقتصر على ا١تشكبلت فقط (ٕ)
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 .(كانفعاليان جسميان كعقليان كاجتماعيان )الفرد ككل 
كلكن الصحيح أنو  ،أف التوجيو كاإلرشاد يقتصر على ا١تشكبلت الشخصية للفرد فحسب (ٖ)

ىػ، ُِْٕالزىراين، ) (كأسراين شخصيان كتربواين ) ،ت حياتو ككلٯتتد ليتناكؿ ٚتيع ٣تاال
 .(ّّ-ِّص

ها بدرجة "الرؤية القاصرة من بعض مديرم ا١تدارس لعملية التوجيو كاإلرشاد ٕتعلهم ينظركف إلي (ٗ)
تقلل من أ٫تيتها، إبسنادىم التوجيو كاإلرشاد الطبليب إٔب الكتبة أك ا١تدرسُت غَت ا١تؤىلُت، 
بينما يتطلب األمر أف تسند ىذه العملية إٔب مرشدين متخصصُت من حيث التأىيل العلمي 

 (.ّٕىػ، صُُْٖكالتدريب الكاُب". )السيد، 
من عناصر العملية  أصبحت تشكل عنصرا مهماتوجيو كاإلرشاد ف عملية الكيرل الباحث أ

الًتبوية كالتعليمية ُب ا١تيداف الًتبوم، كلذلك ٬تب أف تتضافر فيها جهود القائمُت على الًتبية كالتعليم، 
ألهنا عملية تربوية تكاملية، كمع ىذا فإف ا١تعٍت األكؿ هبذه ا١تهمة ىو ا١ترشد الطبليب  ؛تواصبل مع البيت

 .ة إليو على أكمل كجوكو ا١تهارات اليت تساعده ُب أداء ا١تهاـ ا١توجهْتكم ٗتصصو كامتبل 

 أىداف التوجيو واإلرشاد يف ضوء احتياجات الطالب من القيم .ج
د ا١تدرسي ترتكز حوؿ الطالب ككيفية استخداـ اآلليات أىداؼ برانمج التوجيو كاإلرشا

اجتماعيا كمهنيا كأسراي، ليتم إطبلؽ ك  سياستقرا نفليكوف م ؛تواالطرؽ اليت من شأهنا ٖتقيق إحتياجك 
٫تية توجيهو الوجهة تجا صاٟتا خادما لدينو ككطنو مع أليصبح فردا من ؛اإلمكانياتيوؿ ك ا١تطاقات ك ال

ليكوف لدينا  ؛اإلسبلمية اليت تساعده على إطبلؽ ما لديو من إمكاانت تسهم ُب تطور ٣تتمعو
 (.ِٗ، صقُِِْالدعجاين، )مستقببل ٣تتمعا متماسكا قادرا على مواجهة التحدايت ا١تستقبلية. 

"حددت اإلدارة العامة للتوجيو كاإلرشاد الطبليب بوزارة الًتبية كالتعليم أىداؼ التوجيو 
 كاإلرشاد على النحو التإب:

الًتبوية نفسية كاألخبلقية كاالجتماعية ك ُب ٚتيع النواحي ال توجيو الطالب كإرشاده إسبلميا (ُ)
 ُب بناء اجملتمع كليحيا حياة مطمئنة را ية. كا١تهنية؛ كي يصبح عضوا صاٟتا

ْتث ا١تشكبلت اليت يواجهها أك قد يواجهها الطالب أثناء الدراسة، سواء كانت شخصية أك  (ِ)
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يسَت الطالب ُب  تربوية، كالعمل على إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة اليت تكفل أف اجتماعية أك
 الدراسة سَتان حسنان، كتوفر لو الصحة النفسية.

 ا١تدرسة لكي يصبح كل منهما مكمبل كامتداداالعمل على توثيق الركابط كالتعاكف بُت البيت ك  (ّ)
 لكي يواصل دراستو. ؛لآلخر لتهيئة اٞتو ايط ا١تشجع للطالب

أك غَت ا١تتفوقُت على حد  ،ُتكميوؿ الطبلب ا١تتفوق ،كقدرات ،العمل على اكتشاؼ مواىب (ْ)
كالقدرات كا١تيوؿ فيما يعود ابلنفع على  ،كاستثمار تلك ا١تواىب ،سواء كالعمل على توجيو

 الطالب خاصة كاجملتمع بشكل عاـ.
كمساعدهتم قدر ا١تستطاع لبلستفادة  ،بنظاـ ا١تدرسة إيبلؼ الطبلب اٞتو ا١تدرسي كتبصَتىم (ٓ)

 م ا١تتاحة ٢تم كإرشادىم إٔب أفضل الطرؽ للدراسة كا١تذاكرة.القصول من برامج الًتبية كالتعلي
مساعدة الطبلب على اختيار نوع الدراسة كا١تهنة اليت تتناسب مع مواىبهم كقدراهتم كميو٢تم  (ٔ)

كاحتياجات اجملتمع، ككذلك تبصَتىم ابلفرص التعليمية كا١تهنية ا١تتوفرة كتزكيدىم اب١تعلومات 
حىت يكونوا قادرين على ٖتديد مستقبلهم آخذين بعُت االعتبار كشركط القبوؿ ا٠تاصة هبا؛ 

 اشًتاؾ أكلياء أمورىم ُب اٗتاذ مثل ىذا القرار.
 :اإلسهاـ ُب إجراء البحوث كالدراسات حوؿ مشكبلت التعليم ُب ا١تملكة، على سبيل ا١تثاؿ (ٕ)

ُب كتدين نسب النجاح  ،كإ٫تاؿ الواجبات ا١تدرسية ،ككثرة الغياب ،مشكلة التسرب
 ْب...إ.ا١تدارس

الطالب كا١تدرس كا١تدير( بشكل عاـ أبىداؼ كمهاـ )العمل على توعية اجملتمع ا١تدرسي  (ٖ)
 (.ُِ-ُُص ىػ،ُِِْلتعليم". )كزارة ا١تعارؼ، التوجيو كاإلرشاد كدكره ُب الًتبية كا

 من أ٫تها ما يلي: ،من أىداؼ برانمج التوجيو كاإلرشاد الطبليب اكأكرد الدكسرم عددن 
 يتقبلها.ك  مساعدة الطالب على أف يفهم نفسو فهما كامبل (ُ)
 إتهاتو.ك  ميولوك  قدراتو،ك  مساعد الطالب على أف يفهم استعدادتو، (ِ)
 مساعدة الطالب على أف يكوف قادرا بنفسو على توجيو نفسو ُب ا١تستقبل. (ّ)
 .مساعدتو إلٗتاذه القرار بنفسوك  ا١تهٍتك  مساعدة الطالب ُب ٗتطيط مستقبلو الًتبوم (ْ)
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 .إتاىاتوك  تكوين قيمو مساعدة الطالب ُب (ٓ)
 مساعدة الطالب على أف يصبح عضوا فعاال ُب اجملتمع. (ٔ)
 .للطالب قيق الصحة اٞتسمية النفسيةٖت (ٕ)
 قدراتو.ك  إاتحة الفرصة أماـ الطالب الكفيلة بتنمية مواىبو (ٖ)
 (ٓق، ص ُْٖٗالدكسرم، )مساعدة الطالب لفهم البيئة اليت يعيش فيها.  (ٗ)

 اإلرشاد من أ٫تها مايلي:ك  مرسي بعض أىداؼ التوجيوكما أكرد 
 ا١تشكبلت اليت يتعر وف ٢تا.ك  الكشف عن اٟتاجات اٟتقيقية لدل الطبلب (ُ)
تعديلو ْتيث يشبع اٟتاجات ك  لتكييف التعليم ؛استخداـ ا١تعلومات اجملتمعة عن الطبلب (ِ)

 ا١تختلفة للطبلب.
الوصوؿ بنمو كل طالب إٔب ك  ،ا١تختلفةمساعدة الطبلب على فهم أنفسهم ُب مراحل النمو  (ّ)

 (ٕٓـ، صُٕٓٗمرسي، ) مستول أفضل.

 مهام وواجبات ادلرشد الطاليب لبناء القيم لدى الطالب. د
يقـو ا١ترشد الطبليب ٔتساعدة الطالب لفهم ذاتو كمعرفة قدراتو، كالتغلب على ما يواجهو من 
صعوابت؛ ليصل إٔب ٖتقيق التوافق النفسي كالًتبوم كاالجتماعي كا١تهٍت لبناء شخصية سوية ُب إطار 

 التعاليم اإلسبلمية، كذلك عن طريق اآلٌب: 
ية كاإلرشاد ُب  وء التعليمات ا١تنظمة لذلك إعداد ا٠تطة العامة السنوية لربامج التوج (ُ)

 .كاعتمادىا من مدير ا١تدرسة
تبصَت اجملتمع ا١تدرسي أبىداؼ التوجيو كاإلرشاد كخططو كبرا٣تو كخدماتو؛ لضماف قياـ كل   (ِ)

 عضو ٔتسؤكليتو ُب ٖتقيق ىذه االىداؼ.
فيذ الربامج هتيئة اإلمكاانت كاألدكات البلزمة للعمل من سجبلت كمطبوعات يتطلبها تن (ّ)

 اإلرشادية ُب ا١تدرسة.
اإلسهاـ ُب تشكيل ٣تلس ا١تدرسة كٞتاف التوجيو كاإلرشاد كرعاية السلوؾ كاجتماعات أكلياء  (ْ)

أمور الطبلب كا١تعلمُت كفقا للتعليمات ا١تنظمة لذلك كعقد اجتماعات كمتابعة تنفيذ 
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 .توصياهتا كتقوًن نتائجها
راسية اليت يرل ا١ترشد الطبليب مناسبتها لطبلب ا١تدرسة إعداد كتنفيذ الربامج كا١تشركعات الد (ٓ)

  .اك تلك اليت يقًتحها مشرؼ التوجيو كاإلرشاد أك مدير ا١تدرسة
 تنفيذ برامج التوجيو كاإلرشاد كخدماتو اإل٪تائية كالوقائية كالعبلجية كاليت تًتكز ُب اآلٌب: (ٔ)

ت إٔب أقصى درجة ٦تكنة ُب لديو من قدرات كاستعدادا مساعدة الطالب ُب استغبلؿ ما -ُ
 .ٖتقيق النمو السوم ُب شخصيتو

 .تنمية السمات اإل٬تابية كتعزيزىا لدل الطالب ُب  وء مبادئ الدين اإلسبلمي اٟتنيف -ِ
 .تنمية الدافعية لدل الطالب ٨تو التعليم كاالرتقاء ٔتستول طموحو -ّ
 ،متأخرين دراسيا ،متفوقُت)متابعة مستول التحصيل الدراسي لفئات الطبلب ٚتيعا  -ْ

 .أقصى درجة ٘تكنهم قدراهتم منها (متوسطي التحصيل ،معيدين كمتكررم الرسوب
التعرؼ على الطبلب متكررم الغياب أك الذين يغيبوف بدكف أعذار مقنعة، ككذلك  -ٓ

وافقهم الطبلب الذين يتسربوف من ا١تدرسة، كدراسة األسباب كالعوامل ا١تؤدية إٔب ذلك ٔتا يسهم ُب ت
 .الدراسي كاالجتماعي ا١تنشود

استثمار الفرص ٚتيعها ُب تكوين إتاىات إ٬تابية ٨تو العمل ا١تهٍت لدل الطبلب كفقا  -ٔ
 .ألىداؼ التوجيو كاإلرشاد ا١تهٍت ُب  وء حاجة التنمية ُب اجملتمع

 .التعرؼ على الطبلب ذكم ا١تواىب كالقدرات ا٠تاصة كرعايتهم -ٕ
٬تابية ٨تو البيئة ا١تدرسية كتكوين إتاىات إمساعدة الطالب ا١تستجد على التكيف مع  -ٖ

 .ا١تدرسة
قت مبكر الٗتاذ اإلجراء كاٟتاالت ا٠تاصة ُب ك ، العمل على اكتشاؼ اإلعاقات ا١تختلفة -ٗ

 .ا١تبلئم
كالنفسية العمل على ٖتقيق مبادئ التوعية السليمة ُب اٞتوانب الصحية كالًتبوية  -َُ
 .كاالجتماعية
توثيق العبلقة بُت البيت كا١تدرسة كتعزيزىا كاستثمار القنوات ا١تتاحة ٚتيعها ٔتا ٭تقق  -ُُ
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 .رسالة ا١تدرسة على خَت كجو ُب رعاية الطالب من ٥تتلف اٞتوانب
النمو لديهم كالعمل  التعرؼ على حاجات الطبلب كمطالب ٪توىم ُب  وء خصائص -ُِ
 .على تلبيتها
 اقتصادية ،صحية ،اجتماعية ،نفسية ،دراسية دراسة حاالت الطبلب ّتميع أنواعها -ُّ

ا١تقابلة اإلرشادية كدراسة اٟتالة كالتوجيو كاإلرشاد اٞتمعي  من خبلؿ فنيات كاسًتاتيجيات ،...إْب
 .كغَتىا من األساليب اإلرشادية ا١تختلفة

جتماعية كالتحصيلية قبل بدء العاـ التعرؼ على أحواؿ الطبلب الصحية كالنفسية كاال -ُْ
الدراسي، كٖتديد من ٭تتمل أهنم ْتاجة إٔب خدمات كقائية فردية أك ٚتاعية، كال سيما الطبلب 

  .ا١تستجدين ُب كل مرحلة من ا١تراحل الثبلث
تصميم الربامج كا٠تطط العبلجية ا١تبنية على الدراسة العلمية للحاالت الفردية كالظواىر  -ُٓ

 .للمشكبلت السلوكية كالتحصيلية كتنفيذىا اٞتماعية
تنمية القدرات ا١تعرفية الذاتية كا٠تربات العلمية للمرشد الطبليب كٓتاصة ُب اٞتانب  -ُٔ

ا١تهٍت التطبيقي ُب ميداف الًتبية كالتعليم عامة، كُب ٣تاؿ التوجيو كاإلرشاد خاصة لبلرتقاء ٔتستول 
 .أدائو

بناء عبلقات مهنية مثمرة مع البيئة اإلدارية كأعضاء ىيئة التدريس ٚتيعهم كمع الطبلب  -ُٕ
كأكلياء أمورىم مبنية على الثقة كالكفاية ُب العمل كاالحًتاـ ا١تتبادؿ ٔتا ٭تقق أىداؼ التوجيو 

 كاإلرشاد. 
يا أك ابلتعاكف إجراء البحوث كالدراسات الًتبوية اليت يتطلبها عمل ا١ترشد ا١تيداين ذات -ُٖ

 .مع زمبلئو ا١تشرفُت بقسم التوجيو كاإلرشاد، أك ا١ترشدين ُب ا١تدارس األخرل
إعداد التقرير ا٠تتامي لئل٧تازات ُب  وء ا٠تطة اليت ك عها ا١ترشد الطبليب لربامج  -ُٗ

ُب ")مهاـ ككاجبات العاملُت التوجية كاإلرشاد متضمنا التقوًن كا١ترئيات حوؿ ا٠تدمات ا١تقدمة 
  .(ٗق، صَُّْالتوجيو كاإلرشاد ُب ا١تدارس،

من كاجبات كمهاـ ا١ترشد الطبليب ُب برانمج التوجيو كاإلرشاد الطبليب  اكذكر ا٠تزامي عدد
 "من أ٫تها مايلي:
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 إرشادىم اب١تدرسة.ك  ٞتنة توجيو الطبلبعماؿ كخطط التنسيق مع مدير ا١تدرسة حوؿ أ (ُ)
ا١تعممة ك  بتنظيم ملفات الطبلب كفقا للطريقة ا١توحدة التعاكف مع إدراة ا١تدرسة فيما يتعلق (ِ)

 على ا١تدارس هبذا الشأف.
 للطالب ا١تعد من قبل الوزارة. تعبئة ا١تعلومات اللبلزمة عن كل طالب ُب السجل الشامل (ّ)
 القياـ ببحث اٟتاالت الفردية ا١تتعلقة ابلطالب خبلؿ حياتو ا١تدرسية. (ْ)
مور على مسَتة أبنائهم طبلع أكلياء األاك  ا١تنزؿك  ةالركابط بُت ا١تدرسالعمل على توثيق  (ٓ)

 اب١تدرسة.
 تنمية مواىبهمك  همالكتشاف ؛التعاكف مع ا١تعلمُتك  رعاية الطبلب ا١تتفوقوف دراسيا ابلعمل (ٔ)

 .العمل على ٖتسُت مستواىم الدراسيك  خرين ابلعمل على التعرؼ عليهمرعاية ا١تتأك 
 ،ا١تهٍتك  ،األكادٯتيك  ،الًتبومك  ،الوقائيك  الديٍت،اإلرشاد ، ك تنفيذ برامج كخدمات التوجيو  (ٕ)

 األخبلقي حسب اإلطار ادد لكل منها ُب النشرات ا٠تاصة بذلك.ك  االجتماعيك 
 التعاكف مع ٚتيع ا١تعلمُت ٞتمع ا١تعلومات البلزمة عن الطبلب.ك  االتصاؿ  (ٖ)
برامج التوجيو ستفادة من النشاطات البلصفية لتحقيق أىداؼ التنسيق مع إدراة ا١تدرسة لبل (ٗ)

  (.ّٓ-ُٓق، ص ُُِْ ،ا٠تزامي). "إرشادىمك  بلللطا

 مهام رائد النشاط الطاليب
ُب األنشطة البلصفية ا١ترتبطة ابلتوجيو كاالرشاد كغرس القيم رائد النشاط الطبليب  دكر يعد

  " ىي:د النشاط الطبليب رائاليت يقـو هبا هاـ ا١تك  دكرا مهما، لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية
التعاكف مع ا١ترشد الطبليب ُب تقدًن بعض ا٠تدمات اإلرشادية لبعض الطبلب حسب  (ُ)

 .اٟتاجة، مثل إشراكهم ُب ٚتاعات النشاط من خبلؿ ا١تشاركة ُب ا١تسابقات ا١تختلفة
طريق تنمية مواىبهم اب١تشاركة اكتشاؼ الطبلب ا١توىوبُت كرعايتهم ُب اجملاالت ا١تختلفة عن  (ِ)

 .الفعلية ُب النشاط الذم لو صلة بنوع ا١تواىب لديهم
تقدًن بعض ا٠تدمات اإلرشادية ُب تعديل السلوؾ من خبلؿ إشراؾ الطبلب ذكم السلوؾ  (ّ)

 ،ككذلك الذين يعانوف من بعض اال طراابت النفسية ،غَت ا١ترغوب ُب بعض أنواع النشاط
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كاللثغة عن  ،كالفأفأه، أك الذين يعانوف من صعوبة ُب النطق كالتأأته ،االنطواء، ا٠تجل :مثل
طريق إاتحة الفرصة ٢تم ُب ا١تشاركة ُب اٞتماعات ا١تختلفة كمتابعتهم كك ع برامج إرشاديو ٢تم 

 .اب١تشاركة مع ا١ترشد الطبليب
 حظ عليهم قصور ُب أدائهم الدراسي ُبإشراؾ الطبلب متوسطي التحصيل أك الذين يبل (ْ)

ا١تسابقات الثقافية ذات العبلقة اب١تواد الدراسية؛ كذلك بغرض ٖتفيزىم على االستذكار 
 .كا١تراجعة لدركسهم كمو وعاهتم الدراسية ٔتا يسهم ُب تنمية ٖتصيلهم الدراسي

تزكيد ا١ترشد الطبليب اب١تبلحظات كا١ترئيات حوؿ سلوؾ الطبلب من خبلؿ ٦تارستهم للنشاط  (ٓ)
 .ختلفةا١تدرسي أبنواعو ا١ت

كاإلسهاـ ُب تطويره من خبلؿ بعض  ،العمل على ربط ا١تدرسة ابحتياجات اجملتمع الي (ٔ)
كا٠تدمة العامة ُب ا١تراكز  ،الربامج ا١تتوفرة ُب الفًتة ا١تسائية، كتعليم الكبار اٟتاسب اآلٕب

)مهاـ ككاجبات  كمايتوفر من أنواع النشاط ا١تختلفة" ،الصيفية كمنتصف العاـ الدراسي
 (ُُق، َُّْالعاملُت ُب التوجيو كاإلرشاد ُب ا١تدارس،

إف مهمة التوجيو كاإلرشاد الطبليب ليست مهمة ا٠تلود للراحة كالفرار من العمل إٔب الدعًعة  
كالكسل، إهنا أمانة قبل كل شيء ٍب مسؤكلية كبَتة سواء داخل ا١تدرسة أك خارجها، كٖتتاج إٔب مزيد 

كاٟتقيقة أف كل ذلك القلب الكبَت الذم ٭تتوم اٞتميع دكف تفريق بينهم، من اٞتهد كا١تشقة كالصرب ك 
لؤلجر كا١تثوبة من عند هللا تعأب إذا ما صاحب تنفيذىا ك٦تارستها إخبلص النية  ٬تعلها ٣تاال خصبنا

 (ِٔق، صُِّْ)التكركين،  .-عز كجل - 
ا١تتسارعة كالتقدـ التكنولوجي  "إف اٟتاجة إٔب التوجيو كاإلرشاد  ركرة عملية فر تها اٟتياة

كالتغَت االجتماعي، ك غوط اٟتياة، كاٟتاجة إٔب االستقرار النفسي كاالبتعاد عن القلق كالتوتر، 
كغَتىا، فاٟتاجة إليها ال تقل أ٫تية عن اٟتاجة إٔب الطعاـ كالشراب، كيرل ٝتارة ك٪تر أف ما تواجهو 

سرة كاجملتمع كالعمل، كما حدث من تقدـ علمي اجملتمعات كاألفراد من تغَتات على مستول األ
كتطور ُب التعليم كأساليبو كزايدة عدد الطبلب ُب ا١تدارس كما ٯترُّ بو الفرد ُب حياتو من فًتات انتقاؿ 

 (.ُٕىػ، صُُّْتزيد من اٟتاجة للتوجيو كاإلرشاد. " )ٝتارة ك٪تر، 
كبناء شخصية الطالب  بوية كالتعلمية،كيرل الباحث أف ا١ترشد الطبليب لو أ٫تية ُب العملية الًت 
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كغرس القيم الًتبوية ُب  وء احتياجات الطبلب،كمناقشة ا١تشكبلت اليت تواجو الطبلب سواءن داخل 
ا١تدرسة أكخارجها، كعلى ا١ترشد أف يبذؿ اٞتهد لتوجيو الطبلب كنصحهم كإرشادىم كمراعاة ميادين 

بناء كتعزيز القيم الًتبوية، كحىت يتحقق ىذا ٭تتاج  اإلرشاد كاالحتياجات اليت ٭تتاجها الطبلب ُب
ا١ترشد الطبليب؛ ألف من معوقات  ا١تهاـ اليت يقـو هبا ا١ترشد الطبليب ككذلك اإلدراة ا١تدرسية معرفة

دكار، فتجده يعاقب الطبلب مرة كيهددىم رُب األاإلرشاد أف ٕتد ا١ترشد يقـو بدكر الوكيل أك دكر مش
يزيد نفور الطبلب كبغضهم للمرشد، فيصعب على الطالب أف يرجع للمرشد  مرةن أخرل، كىذا ٦تا

 .الطبليب عند أية مشكلة أك استشارة ٭تتاجها الطالب من ا١ترشد
لبعض ا١تعايَت  رشد الطبليب البد أف يكوف خا عاكمن األمور الضركرية أف اختيار ا١ت

ل الطبلب، فا١ترشد البد أف يكوف كالسمات اليت ٬تب توفرىا؛ ليسهم ُب بناء كتعزيز القيم لد
صاحب رسالة، ٤تبا للمهنة اليت يزاك٢تا، كيكوف قدكة حسنة للطبلب متفهما للنفس البشرية 

نكة، متحليا ابلرفق، على التأثَت ْت الطبلب، قادراكمتطلباهتا، متصفا ابألمانة كا١تركنة ُب تعاملو مع 
ٔتيادين التوجيو كاإلرشاد، كأل٫تية  شكبلت، ملما، كتدرج ُب حل ا١تككاقعية، مع صرب، ُب عملو ٥تلصا

 إ١تاـ ا١ترشد ٔتيادين التوجيو كاإلرشاد سيتطرؽ الباحث إليها ُب ا١تبحث القادـ.

 :اإلرشادو  أعضاء جلنة التوجيو د.
 إرشاد الطبلب اب١تدرسة تتكوف ٦تايلي:ك  ف ٞتنة التوجيوإ
 مدير ا١تدرسة: رئيسا حيث يقـو بتوزيع أعماؿ اإلرشاد بُت أعضاء اللجنة. .أ

 ككيل ا١تدرسة: انئبا للرئيس. .ب
 ا.مقررن  :ا١ترشد الطبليب .ج
 ثبلثة معلمُت من ركاد الفصوؿ: أعضاء د.

 "اإلرشاد اب١تدرسة مايلي:ك  ك من مهاـ ٞتنة التوجيو
 كفق ا٠تطة ا١ترسلة من إدراة التعليم. إعداد خطة برانمج التوجيو كاإلرشاد اب١تدرسة (ُ)
 تنميتها.ك  العمل على تطويرىاك  التقوًن ٢تذه الربامجك  ا١تتابعة  (ِ)
 العمل على توثيق العبلقة بُت البيت كا١تدرسة. (ّ)
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 رعاية مستول ٖتصيل الطبلب.ك  متابعة (ْ)
 ا١ترئيات البناءة اليت تساعد على ٪تو العمل الدراسي.ك  اقًتاح األفكار  (ٓ)
 اإلرشاد ُب ا١تدرسة.ك  التقرير ا٠تتامي لربامج التوجيو ا١تصادقة على (ٔ)
يتم عقد اجتماعات ىذه اللجنة بواقع مرة كاحدة شهراي على مدار العاـ الدراسي أك مىت ما  (ٕ)

  (ُُٓق، صُُْٖالسيد، ). "تستدعي اٟتاجة ذلك

 ميادين التوجيو واإلرشاد الطاليب ودورىا يف تنمية القيم يف األنشطة الالصفيةىـ. 
خبل٢تا ا١ترشد الطبليب؛ لتقدًن ا١تساعدة اإلرشاد الطبليب ميادين ينطلق من إف للتوجيو ك 

كبعض األساليب اليت ٯتكن للمرشد  ،للطالب، كىذا ا١تبحث يو ح ميادين التوجيو كاإلرشاد الطبليب
 يو كاإلرشاد.لتحقيق الثمرة ا١ترجوة من عملية التوج من ا١تيادين؛أك رائد النشاط اتباعها ُب كل ميداف 

مرتكزىا ك  ف خدمات كبرامج اإلرشاد الطبليب ىي عصب العملية اإلرشاديةإ يقوؿ ا٠تزامي "
لتحقيق  ؛توجيهو الوجهة السليمةك  الرئيسي، كلذلك فإف االىتماـ هبا يعٍت االىتماـ ابلفرد نفسو

 ب جيدة،ا٠تدمات اإلرشادية أبساليك  أىداؼ توجيو الطبلب كإرشادىم، ككلما قدمت الربامج
منسقة كمنظمة، ك٥تطط ٢تا كلما ساىم ذلك ُب ٖتقيق التوافق النفسي كالشخصي كا١تهٍت كاألسرم ك 

 .(ُُِص  ق،ُُِْا٠تزامي،)٤تيطو". ك  كاالجتماعي بُت الطالب
 وجيو واإلرشاد الديٍت واألخالقي: التأوال

الدينية كاألخبلقية كالركحية  "كيقصد ابلتوجيو كاإلرشاد الديٍت كاألخبلقي االىتماـ ابٞتوانب 
 ،كٖتقيق قدر كاؼ من االطمئناف الركحي ،كوسيلة كقائية لصحة الشباب كالطبلب النفسية

ىػ، ُُِْكالعقلي كاالجتماعي القائم على اإلٯتاف اب سبحانو كتعأب" )ابر كمَت خاف  ،كالنفسي
 (.ِِص

اإلرشاد الذم يقـو على ك  التوجيوكاألخبلقي أبنو "  عرؼ البهاص التوجيو كاإلرشاد الديٍت
أسس كمفاىيم كصفها خالق ك  أخبلقية كىو قائم على مبادئك  مفاىيم دينية ركحيةك  مبادئك  أسس

 (ُُق، ص ُُْٗ ،البهاص)البشر عزكجل". 
كبُت البهاص أف للتوجيو كاإلرشاد الديٍت كاألخبلقي أ٫تية عظمى كدكر كبَت ُب ٖتديد أسباب 
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 ":الناحية الدينية اليت ىي اال طراابت النفسية من
 ىول النفس األمارة ابلسوء. كىي ٥تالفة القوانُت اإل٢تية كإتباع :الذنوب (ُ)
مارة النفس األك  بُت النفس اللوامةك  اٟتراـك  اٟتبلؿك  الشرك  ٯتثل الصراع بُت ا٠تَتك  الصراع: (ِ)

 ابلسوء.
. "رتياب كاالقد كاٟتسد كالشك ٟتتباع الغرائز كالشهوات كا عف الضمَت ٦تا يسبب ا (ّ)

  (.ُُق، ص ُُْٗالبهاص، )
يهدؼ ميداف التوجيو كاإلرشاد الديٍت كاألخبلقي إٔب تنمية القيم كأتصيل ا١تبادئ كاألخبلؽ 

 .اإلسبلمية كترٚتتها إٔب ٦تارسات كسلوكيات إ٬تابية تتكوف من خبل٢تا الشخصية اإلسبلمية ا١تتكاملة
 :أساليب التوجيو واإلرشاد الديٍت واألخالقي

أىداؼ ا١تيداف الديٍت لتحقيق  ؛من األساليب كالربامج اليت يقدمها ا١ترشد الطبليب
 كاألخبلقي:

 ا منأكرد دليل ا١ترشد الطبليب الذم أصدرتو اإلدارة العامة للتوجيو كاإلشاد بوزارة ا١تعارؼ عدد
 األخبلقي من أ٫تها مايلي:ك  ،اإلرشاد الديٍتك  أىداؼ برانمج التوجيو

 بعض القيم النابعة من تعاليم الدين اإلسبلمي اٟتنيف كتوفَت القدكة اٟتسنة. إكساب الطالب (ُ)
 العمل على تكوين الشخصية ا١تسلمة من خبلؿ التأكيد على السلوؾ اٟتسن. (ِ)
التوافق النفسي كالعمل ٔتكاـر األخبلؽ كتعزيز النظاـ األخبلقي الذم ك  ٖتقيق الصحة النفسية (ّ)

 الًتكيز على صلة الطالب ٓتالقو.ك  ىو جوىر اإلسبلـ ُب ٚتيع نواحيو
القيم األخبلقية اٟتميدة ُب ك  تكوين الشعور اببة للفضائلك  ا١تسلم غرس اآلداب اليت تزين (ْ)

التعاكف على ا٠تَت كاإلخبلص ُب القوؿ ك  ا١تساكاةك  أساليب التفاعل االجتماعي كالعدؿ
 كالعملوالعفة كالنزاىة كاإلخاء كالًتاحم كإتقاف العمل.

كقوؿ  ،كالنفاؽ ،كالغش ،الكذب :مثل ،األخبلقيات الفاسدةك  عن الرذائل كالشركرالبعد  (ٓ)
كالتعصب، ك٭تتاج اإلرشاد الديٍت  ،كالتفاخر ،كالسرقة ،كا٠تيانة ،كنقض العهد ،كالظلمالزكر، 

إل٭تاء كاألخبلقي كاإلرشاد عامة إٔب ا١ترشد ا١تؤمن، ذم البصَتة القادر على اإلقناع كا
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ذلك من تعاليم الدين اإلسبلمي اٟتنيف، ٭تًـت شخصية الطالب  الفاعلة مستمداكا١تشاركة 
ا لة تقـو على ك٭تبب لو ا٠تَت للناس كيرغب ُب مساعدهتم كبذؿ ا١تعركؼ.كاألخبلؽ الف

كالكبلـ  ،كمصاحبة األخيار ،كالتوا ع ،كالصدؽ ،كصبلح النفس ،ستقامةأ٫تها: اال،أساس
 حساف.، كالعفة كاإلكالتعاكف ،كحسن الظن ،ح بُت الناسكاإلصبل ،كاحًتاـ الغَت ،اٟتسن

 (.ّٕص -ْٕص،قُُْٕ)دليل ا١ترشد الطبليب،  
 اإلرشاد الديٍت من أ٫تها:ك  من أىداؼ التوجيو اعددى أك ح ا٠تزامي ك 

معو ُب  - جلك  عز -اف هللا ك  ٤تبة ا٠تالق لو فيشعر ابلطمأنينةك  تعزيز صلة الطالب ٓتالقو (ُ)
 الضراء.ك  السراء

  سلوؾ عملي ملموس.إٔبٖتويل ما يتعلمو الطالب من تعاليم دينية  (ِ)
ق، ُُِْ ،ا٠تزامي)تكوين حالة نفسية متكاملة يتوافق معها السلوؾ اب١تعتقدات الدينية.  (ّ)

 (.ُِّ-ُِِص 
 كمن األساليب اليت يرل الباحث أ٫تيتها ُب ميداف التوجيو الديٍت كاألخبلقي:

ا١تدرسية كتفعيل ذلك ا١تنرب ُب غرس القيم كتوعية الطبلب ستفادة من أنشطة اإلذاعة اال( ُ)
٨تتاجو ُب  كزايدة ثقافتهم الدينية، كعمل إذاعة خاصة ّتماعة التوجيو كاإلرشاد لذات الغرض، ك٦تا

اإلذاعة ا١تدرسية التجديد ُب أسلوب الطرح ا١تتعارؼ عليو عند الطبلب كا١تدرسُت، كتغيَت الركتُت 
ساليب تربوية إبداعية، بطرح مو وعات من كاقع الطبلب كأب ا١تدارس، كذلكالذم اعتادت عليو 

كمشوؽ يكوف ٢تا األثر البالغ ُب نفوس الطبلب  ،سلوب جديدا١تبلحظ أف اإلذاعة اليت تقدـ أب كمن
 :بل حىت ا١تعلمُت، كمن طرؽ التجديد اليت جرهبا الباحث

امج التليفزيونية كذلك عن طريق فريق عمل  تقدًن اإلذاعة كتقدًن الربامج اٟتوارية أك الرب  .أ
 كلهم من الطبلب

٘تثيل الطبلب لبعض ا١تشاىد ا٢تادفة اليت توافق احتياجات الطبلب، كإجراء نقاش مع  ب.
 .اب١تشهد ةالطبلب حوؿ ا١تشهد كبعض السلوكيات ا١ترتبط

 .مداخلة عرب ا٢تاتف مع أحد أكلياء األمور أك أحد ا١تربُت ج.
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ض ا١تسابقات، مثل مسابقة مزامَت الذكر القرآنية، يكوف فيها التنافس بُت القياـ ببع د.
الطبلب، كٗتصص ٞتنة من ا١تعلمُت للتحكيم، كيشارؾ الطبلب ابلتصويت ُب ا١تسابقة، ٍب ٭تدد 

  .ا١تسابقة للمتميزين ُبالفائزين كيتم التكرًن 
لًتبوية كالدينية ا٢تادفة اليت ا١تشاركة ُب اٟتلقات القرآنية كالربامج ا حث الطبلب على( ِ)

تقدـ، ك٦تا يشاىده الباحث ُب ا١تدارس أف الطبلب ا١ترتبطُت ابٟتلقات القرآنية من ا١تتفوقُت دراسيان 
االنضماـ ُب ىذه الربامج الًتبوية كذلك ١تا  ان من ا١تعلمُت ٭تثوف طبلهبم علىكأخبلقيان حىت أف كثَت 

 يبلحظ من أثر إ٬تايب على سلوؾ الطبلب.
، كتوجيو الطبلب من خبل٢تا فكراي االستفادة من حصص االحتياط كحصص النشاط( ّ)

 .بداعيةمواد دينية كتربوية كعر ها بطرؽ إعداد كدينيا كذلك من خبلؿ إ
ب كا١تعلمُت كأكلياء األمور، عقد اا رات كالندكات على مستول ا١تدرسة ْتضور الطبل( ْ)

ألف ا١تبلحظ ُب الندكات اليت أدارىا الطبلب، شعورىم اب١تسؤلية  ؛شراؾ الطبلب ُب إدارة الندكةكإ
 بلغ ُب نفوس الطبلب.الندكة أبنفسهم ٦تا جعل الفائدة أعند إدارة 
أماـ كاإلشادة هبم  ،كذكم السلوؾ اٟتسن كاألخبلؽ الفا لة ،تكرًن الطبلب ا١تثاليُت( ٓ)

 .زمبلئهم كذلك ْتوافز ماداي أك معنواي
كالًتكيز فيها على بعض القيم اليت ٭تتاجها  ،مات بعد صبلة الظهر ُب ا١تدرسةإلقاء الكل (ٔ)

كمن الطرؽ اليت شاىد الباحث أثرىا على الطبلب تكليف الطبلب إبدارة  ،طبلب ا١ترحلة الثانوية
 .كإلقاء بعض الكلمات بعد مراجعتها من أحد ا١تعلمُت ،الكلمات كالتنسيق مع ا١تعلمُت

رانمج اإلفطار اٞتماعي لطبلبوحثهم على فضل الصياـ كاألجور ا١تًتتبة إعداد كتنفيذ ب( ٕ)
 عليو.

 .زايدة الوعي كتثقيف الطبلب دينيا كتربوايل ؛إٔب ا١تشاعر ا١تقدسة القياـ ابلرحبلت( ٖ)
حث الطبلب على ا١تشاركة ُب برامج كأنشطة ٚتاعة التوعية اإلسبلمية ُب ا١تدرسة، ( ٗ)

عها ُب تعزيز القيم كا١تبادئ اإلسبلمية كاافظة على الصبلة ُب كقتها مع كتعاكف ا١ترشد الطبليب م
 اٞتماعة كطاعة الوالدين كاإلحساف إٔب الناس، كالصدؽ، كغَتىا.
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 : التوجيو واإلرشاد الًتبوياثنيا
مساعدة الفرد ُب رسم ا٠تطط الًتبوية اليت تتبلءـ "  :اإلرشاد الًتبوم أبنوك  توجيوالعرؼ البهاص 

 .(ٖق، ص ُُْٗالبهاص، ) "بة لو.ا١تناىج ا١تناسك  نوع الدراسة أىدافو كأف ٮتتارك  قدرتو كميولومع 
عملية إنسانية تتضمن تقدًن خدمات إرشادية عرب " كذكر عقل أبف التوجيو كاإلرشاد الًتبوم

كااللتحاؽ هبا  ،برامج كقائية كإ٪تائية كعبلجية إٔب الطبلب؛ ١تساعدهتم على اختيار الدراسة ا١تناسبة
ىػ، ُُْٕ ،كالتغلب على ا١تشكبلت اليت تعًت هم بغية ٖتقيق التوافق كاإلنتاجية األكادٯتية " )عقل

 (.ْْص
 كيهدؼ ا١تيداف الًتبوم إٔب مساعدة الطالب ُب ٖتديد األىداؼ كا٠تطط كالربامج الًتبوية ٔتا

وية كالدراسية كآلية التعامل معها تتناسب مع اإلمكانيات كالقدرات، كتقـو بتشخيص ا١تشكبلت الًتب
كحلها ابألساليب الًتبوية، كمن خبلؿ التوجيو الًتبوم يسعى ا١ترشد إٔب تقدًن ا٠تدمات اإلرشادية 

 ا١تناسبة.
 :كبُت ا٠تزامي أف من أىداؼ التوجيو كاإلرشاد الًتبوم من أ٫تها

 كميولو. ت ا١تدرسة استنادا إٔب قدرتوامساعدة الطالب على التكييف مع متطلب (ُ)
 مساعدة الطالب على بذؿ أكرب جهد ُب تعزيز ٖتصيلو العلمي. (ِ)
مساعدة الطالب على التعامل مع ا١تشكبلت الدراسية ا١تتمثلة ُب القصور الدراسي بوعي  (ّ)

 (.ُٕٔق، ص ُُِْزامي،ا٠ت) .كإدراؾ شاملُت
 أساليب التوجيو واإلرشاد الًتبوي

 أىداؼ التوجيو كاإلرشاد الًتبوم:كمن األساليب اليت يستخدمها ا١ترشد الطبليب لتحقيق 
 رعاية الطبلب ا١تتفوقُت دراسيا. -ُ
 رعاية الطبلب ا١تتأخرين دراسيا. -ِ
 .رعاية الطبلب ا١تعيدين كمتكررم الرسوب -ّ
 .متابعة حاالت التأخر الصباحي كالغياب -ْ
 .كا١تدرسة توثيق العبلقة بُت البيت -ٓ
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 .التهيئة اإلرشادية-ٔ

 : رعاية الطالب ادلتفوقُت دراسياأوال
كىم الذين ٭تصلوف على تقدير ٦تتاز ُب ٚتيع ا١تواد الدراسية ُب االختبارات النصفية 

كٯتكن  ،ك٭تتاجوف إٔب رعاية خاصة كخدمات إرشادية ٦تيزة للحفاظ على مستواىم الدراسي ،كالفصلية
 اتباع ا٠تطوات التالية لرعايتهم:

طبليب كذلك ١تتابعة حصرىم كتسجيلهم ُب اٞتزء ا٠تاص لرعايتهم ُب سجل ا١ترشد ال (ُ)
 أبكؿ. ٖتصيلهم أكال

كتنمية قدراهتم لبلستمرار ُب  ،كصقل مواىبهم ،التنسيق مع ا١تعلمُت لرعاية ىؤالء الطبلب (ِ)
ة ُب جوانب كإاتحة الفرصة ٢تم للمشارك ،ربالتفوؽ من خبلؿ تنويع ا٠تربات كإثراء التجا

 ١تيو٢تم كرغباهتم. النشاط ا١تختلفة كفقا
كاٞتوائز  ،ا٢تدااي :مثل ،لتشجيعهم على التفوؽ الدراسي ؛منحهم حوافز مادية كمعنوية (ّ)

كك ع أٝتائهم ُب لوحة  ،كشهادات التفوؽ سواء أكانت شهرية أـ فصلية ،الرمزية كا١تعنوية
الشرؼ كإعبلف أٝتائهم ُب اإلذاعة ا١تدرسية، كعمل خطاابت هتنئة ألكلياء أمورىم، كإقامة 

كالزايرات اليت تقـو هبا ا١تدرسة كعمل  ،كا١تعسكرات ،حفل لتكرٯتهم كإشراكهم ُب الرحبلت
ية كتشجيعهم على البحث كالدراسة كتو يح الفرص الدراس ،أسر خاصة اب١تتفوقُت

 كا١تستقبلية ٢تم.
تبصَتىم ابلفرص الدراسية كا١تهنية اليت تتبلءـ مع قدراهتم كاستعداداهتم كميو٢تم الدراسية  (ْ)

ا١تختلفة كتعريفهم ْتاجة الببلد إٔب التخصصات العلمية كالتطبيقية ا١تختلفة كذلك من 
امعات ا١تختلفة خبلؿ االستفادة من دليل الطالب التعليمي كا١تهٍت كاألدلة اليت تعٌدىا اٞت

 ٔتا يتوفر فيها من ٥تتلف التخصصات.
رفع أٝتاء أكائل الطبلب ا١تتفوقُت اب١تدرسة إلدارة التعليم للمشاركة ُب حفل تكرًن الطبلب  (ٓ)

ٔتدارسها كيتم تنفيذ ىذا  التعليم للطبلب ا١تتفوقُت دراسياا١تتفوقُت الذم تقيمو إدارة 
 .عليم مطلع كل عاـ دراسي كيستمر طواؿ العاـالربانمج على مستول ا١تدارس كإدارات الت

 (ٖٖىػ، صُِِْ)كزارة ا١تعارؼ، 
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 : رعاية الطالب ادلتأخرين دراسيااثنيا
لنسبة للطبلب ا١تتأخرين إٔب بعض ا٠تطوات اليت ٯتكن للمرشد الطبليب اٗتاذىا اب السيدأشار 

 كمنها: دراسيا،
كتسجيلهم ُب سجل خاص  ،من كاقع نتائج العاـ السابق حصر الطبلب ا١تتأخرين دراسيا (ُ)

 أبكؿ. عتهم كالوقوؼ على مستوايهتم أكال١تتاب
 ،عدـ تنظيم الوقت :مثل ،التعرؼ على األسباب كالعوامل اليت أدت إٔب التأخر الدراسي  (ِ)

أك كجود ظركؼ ٘تنعو  ،أك كره الطالب للمادة ،أك  عف ا١تتابعة ا١تنزلية ،كعدـ حل الواجبات
 أك ا١تنهج الدراسي كغَت ذلك من األسباب. ،أك ألسباب تتعلق اب١تعلم ،من الدراسة

 كس كاقع الطالب الذم يعيشو أسرايمتابعة سجل ا١تعلومات الشامل حيث يعترب مرآة تع (ّ)
 .تماعيا كصحيا كدراسيا كسلوكياكاج

ية كا١تتوسطة كالثانوية( كىي من أىم متابعة مذكرة الواجبات اليومية )ُب ا١ترحلة االبتدائ (ْ)
 السجبلت ا١ترافقة للطالب اليت تسجل نشاطو اليومي، كتعمل على ربط البيت اب١تدرسة.

كالرسـو البيانية  ،حصر نتائج االختبارات الشهرية كالفصلية كتعزيزىا اب١تعلومات اإلحصائية (ٓ)
ات اإلرشادية البلزمة للطبلب حيث ٯتكن تقدًن ا٠تدم ؛كدراستها مع إدارة ا١تدرسة كا١تعلمُت

 ُب  وئها.
كعقد لقاءات مع مدرسي ا١تواد اليت أتخر فيها  تماع مع الطبلب ا١تتأخرين دراسياتنظيم اج (ٔ)

١تناقشة أسباب أتخرىم كإرشادىم إٔب الطرؽ ا١تثلى لتحسُت مستواىم  ؛ىؤالء الطبلب
 الدراسي، كذلك بعد النتائج الشهرية كالفصلية.

لبلئحة ا١تنظمة لذلك، كإمكانية تشجيع ا١تعلمُت على ا١تشاركة ُب  تقوية كفقناتنظيم ٣تاميع ال (ٕ)
 ىذه اجملاميع كاختيار الوقت ا١تبلئم لتنفيذىا.

تنظيم كقت الطالب خارج ا١تدرسة كإرشاده إٔب طرؽ االستذكار اٞتيد كفق جدكؿ منظم  (ٖ)
 ابلتنسيق مع كٕب أمره إذا أمكن ذلك.

و وعات الدراسية تتناسب مع مستواىم التحصيلي لغرض إشراكهم ُب مسابقات خاصة اب١ت (ٗ)
 تشجيعهم على االستذكار كا١تراجعة خبلؿ االستعداد ٢تذه ا١تسابقات.

ُب مشاركتهم كفاعليتهم الفصلية ككاجباهتم الدراسية، أك  تشجيع الطبلب الذين أبدكا ٖتسنا (َُ)
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ُت مستول أك اإلشادة هبم كذلك ٔتنحهم شهادات ٖتس ،ُب نتائج اختباراهتم الشهرية كالفًتية
 .استمرارىم ُب ىذا التحسن تصاعدايكذلك هبدؼ  ،بُت زمبلئهم، أك ُب اإلذاعة ا١تدرسية

 كأ٫تيتها ُب التعرؼ على ،توجيو ا١تعلمُت عن كيفية رعاية الفركؽ الفردية بُت الطبلب (ُُ)
 ٯتكن عملطبلب داخل الصف الدراسي ك كقيامهم ٔتعاٞتة أكلئك ال الطبلب ا١تتأخرين دراسيا

 ينة كأساليب رعاية الطبلب دراسيا كسلوكيانشرات عن التدريس اٞتيد كاستعماؿ الوسائل ا١تع
 كٯتكن مناقشة ىذه األمور الًتبوية من خبلؿ اجتماعات ا١تدرسة.

إقامة الندكات كاا رات كإعداد النشرات كاللوحات كالصحف اٟتائطية اليت ٖتث على  (ُِ)
ؿ أكقات الفراغ ٔتا يعود على الطالب ابلفائدة كٯتكن مشاركة إدارة االجتهاد كا١تثابرة كاستغبل

ا١تدرسية كمعلميها كبعض أكلياء أمور الطبلب ا١تهتمُت ٔتجاؿ الًتبية كالتعليم كٯتكن تنفيذىا 
 أثناء الدكاـ كُب ا١تساء.

ك٣تالس  ،االستفادة من االجتماعات الدكرية اإلرشادية، مثل: اجتماع اٞتمعية العمومية (ُّ)
كا١تناسبات ا١تدرسية ا١تتعددة ُب حث كتشجيع  ،كاللقاءات الًتيوية ا١تفتوحة ،كا١تعلمُت اآلابء

كاالستعانة  ،كحثهم على ا١تذاكرة ا١تستمرة كحل الواجبات ،أكلياء األمور على متابعة أبنائهم
بنائهم كبياف كمعاٞتتو كا١تساعدة ُب ٖتسُت مستوايت أ ،هبم ُب معرفة أسباب التأخر الدراسي

كمدل تقدمهم  على مستول ٖتصيل أبنائهم دراسيا أ٫تية زايرهتم ا١تتكررة للمدرسة لبلطمئناف
 (.ُٔٔ – ُّٔىػ، صُُْٖالسيد، )فيو". 

 : "رعاية الطالب ادلعيدين ومتكرري الرسوباثلثا
٢تم، الذم إف لرعاية ا١تعيدين كمتكررم الرسوب أ٫تية كبَتة ُب إ٬تاد التوافق الدراسي ا١تطلوب 

 كٯتكن للمرشد الطبليب تنفيذ ا٠تطوات التالية: ،يؤدم إٔب ٧تاحهم ُب الدراسة كالتحصيل
دراسة نتائج العاـ الدراسي السابق كحصر الطبلب ا١تعيدين، كالتعرؼ على الطبلب متكررم  (ُ)

الرسوب من عدد سنوات اإلعادة، كا١تواد اليت يتكرر رسوهبم فيها كتدكينها ُب سجل ا١ترشد 
 لغرض ا١تتابعة كالرعاية.

تنفيذ جلسات ٚتاعية ُب بداية العاـ الدراسي اٞتديد مع ىؤالء الطبلب كتوجيههم أب٫تية  (ِ)
االستعداد الدراسي ا١تبكر، كمعاٞتة أك اعهم الدراسية بعامة كُب ا١تواد اليت يتكرر رسوهبم 
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 فيها على كجو ا٠تصوص كمتابعتها منذ بداية العاـ الدراسي.

لتذكَتىم أب٫تية رعاية أبنائهم ا١تعيدين كمتابعة ٖتصيلهم الدراسي منذ  ؛لياء أمورىماستدعاء أك  (ّ)
 بداية العاـ الدراسي كأ٫تية زايرة ا١تدرسة بشكل مستمر.

مناقشة أك اعهم مع معلميهم كذلك ١تتابعتهم دراسيا كالًتكيز عليهم داخل الصف الدراسي  (ْ)
أبكؿ عما يطرأ على سلوكهم  الطبليب أكالألكؿ كإببلغ ا١ترشد منذ بدء الفصل الدراسي ا

 الدراسي.

من ىؤالء ا١تعيدين الذين ٓب يتحسن أداؤىم الدراسي على  تشجيع الطبلب الضعاؼ دراسيا (ٓ)
االلتحاؽ ٔتراكز ا٠تدمات الًتبوية؛ لغرض ٖتسُت أك اعهم ا١تدرسية ٔتا يؤدم إٔب ٖتسُت 

ا١تخصصة للطبلب صوؿ العبلجية مستوايهتم الدراسية إٔب األفضل، أك إحالتهم إٔب الف
 كمتابعة تدرجهم كٖتسنهم ُب موادىم الدراسية. ا١تتأخرين دراسيا

تشجيع الطبلب الذين أظهركا استجاابت إ٬تابية كاألخذ أبيدم البقية؛ ليصبحوا ُب مستول  (ٔ)
من خبلؿ األساليب كالوسائل الًتبوية ا١تستمرة اب١تدرسة". )كزارة  ّتهودىمزمبلئهم كاإلشادة 

 (.ٖٔىػ، صُِِْا١تعارؼ، 

 رابعاً: متابعة حاالت التأخر الصباحي والغياب:
يعد الغياب كالتأخر الصباحي من أىم عوامل الضعف الدراسي لدل الطالب، كيؤدم إٔب 
الفشل الدراسي أك ترؾ ا١تدرسة، ك٭تتاج ذلك إٔب مزيد من اٞتهود ١تعرفة أسباب التأخر كالغياب 

٢تما كذلك ْتصر الطبلب الذم يتكرر غياهبم أك أتخرىم عن اٟتضور للمدرسة كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة 
عن الدكافع ا١تؤدية للغياب أك التأخر ُب اٟتضور  ا١ترشد الطبليب كمناقشتهم فرداي كٚتاعيا من قبل

للمدرسة للوصوؿ إٔب حلوؿ مناسبة بتعاكف األسرة مع ا١تدرسة ُب التغلب على تلك األسباب أك اٟتد 
 (.ٖٖىػ، صُِِْ)كزارة ا١تعارؼ،  .منها"

١تعاٞتة حاالت الغياب  ؛من األساليب اليت يستخدمها ا١ترشد الطبليب اكبُت السيد عددن 
 كالتأخر الصباحي ا١تتكررة منها مايلي:

قياـ ا١ترشد الطبليب ابلدكر الوقائي للحد من غياب الطبلب أكأتخرىم عن ا١تدرسة عن طريق  (ُ)
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 اٞتمعية مع الطبلب. تكثيف اللقاءات الفردية أك
 اإلرشاد اٞتمعي للطبلب الغائيب عن ا١تدرسة.ك  تطبيق أساليب التوجيو (ِ)
 تدارس أك اع الطبلب الغائبُت عن ا١تدرسة مع أكلياء أمورىم. (ّ)
الفصلية عن غياب الطبلب عن ك  دراسة التقارير الشهريةك  البحوثك  تنفيذ بعض الدراسات (ْ)

 ا١تدرسة.
 -ُُٕق، صُُْٖالسيد، )ٞتنة السلوؾ.  ا١تدرسة من خبلؿمعاٞتة ظاىرة الغياب عن  (ٓ)

 (.ُِٕص 

 : توثيق العالقة بُت البيت وادلدرسةخامسا
كالدعوة  ،كا٢تاتفية ،كٯتكن ٖتقيق ذلك من خبلؿ الرسائل كالنشرات كاالتصاالت الشخصية

الجتماع مع ٟتضور ا١تدرسة من بداية العاـ الدراسي؛ ١تناقشة أك اع أبنائهم أكال أبكؿ، ككذلك ا
كاللقاءات اإلرشادية  ،كا١تعلمُت ،أكلياء أمور الطبلب عن طريق اٞتمعية العمومية ألكلياء أمور الطبلب

كتدين ا١تستول  ،كإ٫تاؿ الواجبات ،كالغياب ،ا١تفتوحة؛ لتدارس بعض الظواىر الًتبوية كالتسرب
الدراسي كالسلوكيات غَت ا١ترغوب فيها، كمن األنسب إلدارات ا١تدارس أف تقـو بتكرًن أكلياء أمور 
الطبلب ا١تتعاكنُت مع ا١تدارس كا١تتابعُت ألبنائهم ٔتنحهم الشهادات كاٞتوائز كغَتىا من اٟتوافز كٯتكن 

كاٟتفبلت  ،كا١تعارض ،١تدارس كالندكاتدعوة اآلابء كأكلياء أمور الطبلب ٞتميع جوانب النشاط اب
 .(ُْىػ، صُِّْغَتىا )التكركين، كحلقات اإللقاء ك  ،ا١تسرحية

 سادساً: التهيئة اإلرشادية
كينفذ ىذا الربانمج قبل كبعد انتقاؿ الطبلب ُب ٚتيع ا١تراحل الدراسية إٔب صفوفهم الدراسية 

م كمعلميهم كالنظاـ ا١تدرسي كيتم التنفيذ للتهيئة اٞتديدة؛ لتحقيق توافقهم النفسي كالًتبوم مع زمبلئه
اإلرشادية مع بداية كل عاـ دراسي، كيشًتؾ فيو ا١ترشد الطبليب كا١تعلموف كإدارة ا١تدرسة سواء ُب 
الفصوؿ الدراسية أك صالة ا١تدرسة أك االصطفاؼ الصباحي، حيث يعٌرؼ الطبلب أب٫تية الدراسة 

ى ا١تعلمُت اٞتدد اب١تدرسة، كتو ع بعض الفقرات الًتفيهية  كما تتميز بو من جدية كالتعرؼ عل
 ،كاألانشيد كالكلمات اٟتماسية ٔتا يؤدم إٔب توثيق عرل التواصل بُت الطالب ،كا١تشاىد التمثيلية
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 (.ُٗىػ، صُِِْكمدرستو من جهة أخرل". )كزارة ا١تعارؼ،  ،كالطالب ،كا١تعلم من جهة
تطوير ُب  التهيئة اإلرشادية، ماتتميز بو ا١ترحلة الدراسية منك٦تا يقدـ للطبلب  من برامج 

 ،كاألنشطة اليت تقدمها ا١تدرسة، ككذلك تعريف ابإلدارة ا١تدرسية ،ا١تناىج كزايدة ا١تقررات الدراسية
 ،كا١ترشد الطبليب كتوصية الطبلب ابلرجوع للمرشد عند اٟتاجة إليو، ككذلك تعريف الطبلب اب١ترافق

 ا١تختربات كغَتىا من األمور اليت ٭تتاجها الطبلبك  ،كا١تكتبة
كمن استقراء ما سبق يتضح لو أف مهاـ التوجيو كاإلرشاد مرتبطة بشكل كثيق بتنمية كتعزيز 

اٟترص على تعلم العلم كتعليمو  –مساعدة اتاج  –التعاكف )القيم ا٠تلقية لدل الطبلب مثل قيمة 
٦تا ٬تعل مراعاة األنشطة ا١تقدمة من قبلو الحتياجات الطبلب القيمية  (؛...حسن استثمار الوقت–

 . ركرة

 : التوجيو واإلرشاد االجتماعياثلثا
كيهتم ىذا ا١تيداف ابلتنشئة االجتماعية السليمة للطبلب، كتنمية االٕتاىات االجتماعية 

عملية تعلم " االجتماعية أبهنا: اإل٬تابية كبناء الشخصية االجتماعية ا١تتوافقة مع الكل، كتعرؼ التنشئة
كمعايَت كإتاىات  ، كهتدؼ إٔب إكساب الفرد سلوكاكتعليم كتربية تقـو على التفاعل االجتماعي

مناسبة ألدكار اجتماعية معينة ٘تكنو من مسايرة ٚتاعتو كالتوافق االجتماعي معها كتكسبو الطابع 
 (.َِّ، صُِٖٗ" )ٛتزة،  الجتماعيةاالجتماعي كتيسر لو االندماج ُب اٟتياة ا

 أساليب التوجيو واإلرشاد االجتماعي:
كمن األساليب اليت يستخدمها ا١ترشد الطبليب ُب التوجيو كاإلرشاد االجتماعي: حث " 

الطبلب على العمل اٞتماعي، كالتنافس الشريف بُت اجملموعات كبث ركح األخوة اإلسبلمية، قاؿ 
بث الكرامة اإلنسانية ُب نفوس الطبلب، كمن (. َُاٟتجرات: ؤمنوف إخوة( )سورة تعأب: )إ٪تا ا١ت

خبلؿ التعاكف مع مشرؼ النشاط ُب ا١تدرسة الذم يشرؼ على النشاط الطبليب كالرحبلت كا٠تدمة 
العامة كالنظافة كا١تسابقات الثقافية كاالجتماعية كالندكات كاا رات كا١تسابقات ا١تختلفة كا١تسرح 

ىػ، ُِِْ، دليل ا١ترشد الطبليب) "النشاط ا١تدرسي رافد رئيسي للتوجيو كاإلرشاد.كذلك العتبار أف 
 (.ِٗص
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 كٯتكن إ افة بعض أساليب التوجيو كاإلرشاد االجتماعي، كمنها:
السبلت الغذائية اليت توزع  :مثل ،كيشارؾ فيها الطبلب ،إعداد برامج إجتماعية ٗتدـ اجملتمع (ُ)

 للفقراء.
 .العبلقات اإل٬تابية مع اآلخرين تشجيع الطبلب على تكوين (ِ)
 .تنمية ركح التعاكف كحث الطبلب على العمل بركح الفريق الواحد (ّ)
 تفعيل دكر اٞتماعات ا١تدرسية كالربامج الصيفية كحث الطبلب على ا١تشاركة فيها. (ْ)
  .إقامة ا١تلتقيات اليت هتتم ابلربامج كالدكرات القيادية للطبلب (ٓ)

 النفسيالتوجيو واإلرشاد ابعا: ر 

 ،كإمكاانتو ،كقدراتو ،ليفهم ذاتو ؛كيهدؼ التوجيو كاإلرشاد النفسي إٔب مساعدة الطالب
ليصل إٔب األىداؼ كالتوافق النفسي بعيدا عن القلق  ؛كمساعدتو على حل ا١تشكبلت اليت ٘تر بو

 .ثر على توافقو النفسي كالًتبومكالتوتر ككل ما يؤ 

 أساليب التوجيو واإلرشاد النفسي
 ،كالنفسية ،توعية الطبلب بطبيعة ا١ترحلة العمرية اليت ٯتركف هبا من الناحية الفسيولوجية (ُ)

كاالجتماعية كالتغَتات اليت تتطلبها تلك ا١ترحلة ٔتا يعُت الطالب على ٖتقيق التوافق النفسي 
 كالتكيف السوم مع ذاتو كالتفاعل اإل٬تايب مع اآلخرين.

ن خبلؿ رعاية سلوؾ الطالب كتعديلو كتقوٯتو، كيهدؼ رعاية اٞتوانب السلوكية للطبلب م (ِ)
إٔب ٖتديد ا١تمارسات السلوكية للطبلب كتعزيز اٞتوانب اإل٬تابية فيها ٦تا ينمي قدرات 

شخصية الطالب كإتاىاتو كميولو كإطفاء ا١تمارسات السلوكية غَت ا١ترغوب فيها ٔتا يقٌوـ 
هبا ٔتا ٯتتلكو من قدراتو ٔتا ٭تقق بناء  صاراالطالب ك٬تعلو أكثر توافقا مع ذاتو كأعمق استب

 سلوكيا إ٬تابيا لديو.
دراسة حاالت الطبلب ذكم الصعوابت ا٠تاصة كاإلعاقات البسيطة كرصد حاالت  (ّ)

اال طراب االنفعإب ٔتختلف نوعياهتا كدرجاهتا بُت الطبلب ابعتباره أحد مصادر القلق 
ا١تدرسة كا١تعلمُت كأكلياء أمور الطبلب هبدؼ النفسي كمتابعة حاالهتم ابلتعاكف مع إدارة 
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 ٖتقيق الصحة النفسية للطالب داخل ا١تدرسة كخارجها.
متابعة قضااي الطبلب داخل ا١تدرسة كدراستها كاستثمار جهود اللجاف كاجملالس هبا ُب  (ْ)

 معاٞتة تلك القضااي ٔتا ٭تقق رعاية كتقوًن سلوؾ الطالب.
كميوؿ كإتاىات الطبلب كرعايتها ٔتا يتناسب مع اكتشاؼ مواىب كقدرات كاستعدادات  (ٓ)

أعمارىم من خبلؿ تقدًن خدمات إرشادية تساعدىم على اكتشاؼ ىذه اٞتوانب لتحقيق 
 (.ّٗ-ِٗىػ، صُِِْ". )كزارة ا١تعارؼ، السوم معرفيا كنفسيا كاجتماعيا النمو 

 من أساليب التوجيو كاإلرشاد النفسي من أ٫تها مايلي: االسيد( عددن ) كبُت
 الكشف عن األسباب للمشكبلت اليت يعاين منها الطبلب. (ُ)
تقدًن ا١تساعدة النفسية للطبلب من ذكم اٟتاالت ا٠تاصة من خبلؿ فهم شخصية   (ِ)

 ميولو.ك  ،استعدادتوك  ،قدراتوك  ،الطالب
 الفسيولوجية.ك  االجتماعيةك  متطلباهتا النفسيةك  تو يح مرحلة النمو للطبلب اليت ٯتركف هبا (ّ)
 التوافق النفسي السوم للطبلب داخل ا١تدرسةك  العمل على ٖتقيق الصحة النفسية السليمة (ْ)

 خارجها.ك 
التهيئة النفسية اٞتيدة للطبلب قبل فًتات االختبارات من اجل ٗتفيف القلق النفسسي   (ٓ)

 ب من خبلؿ تقوية العبلقة بُت ا١تدرسةلديهم. العمل على زرع الطمأنينة ُب نفوس الطبل
 (.ُٖٕص -ُٕٕق، صُُْٖا١تنزؿ. )السيد، ك 

 : التوجيو واإلرشاد الوقائيخامسا
ميداف التوجيو كاإلرشاد الوقائي يعد من ا١تيادين ا١تهمة كاليت ٢تا دكر كبَت كفاعل ُب كقاية 

ككما يقاؿ الوقاية خَت من ،هباالطبلب كاٟتفاظ عليهم من الوقوع ُب كثَت من ا١تشكبلت اليت ٯتركف 
كٖتذيرىم من كل مايؤثر على  ،ك٦تا هتدؼ إليو الًتبية الوقائية توعية الطبلب كتبصَتىم ،العبلج

 .٨ترافاتيش الطالب ُب جو آمن بعيدا عن االكعقائدىم حىت يع ،أخبلقهم
راؼ، كمتابعة يقوؿ اٟتدرم: إف الًتبية الوقائية " ىي صيانة فطرة اإلنساف كٛتايتها من اال٨ت
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النفس اإلنسانية ابلتوجيهات اإلسبلمية الرابنية، عن طريق أخذ االحتياجات كالتدابَت الشرعية، اليت 
 لفرد على الصراط ا١تستقيم مهتدايليظل ا العقائد كاألخبلؽ كسائر األعماؿ؛ ٘تنع الًتدم ُب جانب

 (.ْٖىػ، صُُْٖب حياتو" )اٟتدرم، لليت ىي أقـو ُب كل جانب من جوان

 :أساليب التوجيو واإلرشاد الوقائي
ا كجعلها ا كاجتماعين ا كنفسين ىج الدراسية ُب توعية الطبلب صحين استثمار مو وعات ا١تنا -ُ

 ٯتارسو الطبلب ُب حياهتم اليومية. اسلوكن 
كا١تخدرات  ،كا١تسكرات ،التدخُت :كأكلياء أمورىم أب رار كل من ،توعية الطبلب كمعلميهم (ُ)

 كما يدخل ُب حكمها، كشم ا١تواد الطٌيارة كا١تنشطات ك٨توىا.
اإلسهاـ ُب نشر الوعي الصحي بُت الطبلب ابلتعاكف مع أطباء الصحة ا١تدرسية كالتنسيق  (ِ)

 مع مراكز الرعاية الصحية األكلية كا١تستشفيات.
لة على ٣تتمعنا لبعض العادات كالتقاليد الدخيَت الطبلب بسلبية التقليد األعمى تبص (ّ)

قصات الشعر كارتداء ا١تبلبس الغريبة كتناقل بعض الكلمات البذيئة...اْب. ، مثل: اإلسبلمي
 ،كاجملبلت ،كإٔب خطر بعض األفكار ا٢تدامة اليت قد تنتشر من خبلؿ بعض الكتب

 أك تبث عن طريق اإلذاعات أك القنوات التلفزيونية الفضائية كاإلنًتنت كغَتىا. ،كالصحف
َت الطبلب أب رار الرفقة السيئة كٗتٌَت اٞتلساء الصاٟتُت كالتعرؼ على طبيعة الصداقة تبص (ْ)

 كاألخوة اإلسبلمية كاالقتداء ابلنماذج اٟتسنة ُب اجملتمع.
توعية الطبلب أب٫تية اافظة على ا١ترافق العامة كا١تباين ا١تدرسية كمرافقها كا١تمتلكات  (ٓ)

ت ا١تدرسية، كٕتنب بعض ا١تمارسات السيئة كالكتابة ا٠تاصة كالكتب كا١تقاعد كا١تستلزما
على اٞتدراف كُب دكرات ا١تياه كعلى ا١تاصات كا١تقاعد أك اإلتبلؼ كالتكسَت لبعض 

 ا١تستلزمات ا١تدرسية ا١تختلفة.
تبصَت الطبلب أب٫تية التوعية األمنية من خبلؿ السبلمة ا١تركرية كيـو الشرطة كيـو الدفاع  (ٔ)

ن الوقوع ُب اٞترٯتة ك٤تاربتها كالتعاكف مع اٞتهات األمنية كتسهيل اٞتهود ا١تدين كالوقاية م
 اليت يقـو هبا رجاؿ األمن ُب توعية طبلب ا١تدارس أمنيان.

للحفاظ على  كا٢تاتف كغَتىا من ا٠تدمات سعيا توعية الطبلب أب٫تية ترشيد ا١تياه كالكهرابء (ٕ)
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 النشاط اب١تدرسة. يق مع رائدمقومات االقتصاد الوطٍت؛ كلتحقيق ذلك يتم التنس
تنفيذ بعض ا٠تدمات الوقائية كاإلرشادية األخرل كتصميم برامج خاصة لذات الغرض".  (ٖ)

 (.ٓٗ-ْٗىػ، صُِِْ)كزارة ا١تعارؼ، 

 ك من األساليب اليت ذكرىا ا٠تزامي ُب التوجيو كاإلرشاد الوقائي كالصحي ما يلي:
أك  ،أك دراسية ،الوقوع ُب مشكبلت صحيةإرشاد الطبلب كتوجيههم إٔب ما يقيهم من  (ُ)

 اجتماعية أكنفسية.
 تعريفهم ابنظمة ا١تدرسةك  تبصَت الطبلب كتوجيههم إٔب أفضل السبل للصحة النفسية (ِ)

 قوانينها.ك 
 األجواء ا١تناسبة للمذاكرة.ك  ا١تسكنك  التوعية الصحية السليمة لعادات ا١تاكل (ّ)
تبليغها للوحدة ك  اٟتاالت ا١تر ية ا١تعديةمتابعة ك  الكشف الصحي الدكرم لعموـك الطبلب، (ْ)

 الصحية.
 ا١تخدرات على الصحة.ك  توعية أب رار التدخُتال (ٓ)
 (.ُْٖق، ص ُُِْا٠تزامي، )احًتاـ قوانينو. ك  التوعية اب٫تية النظاـ ا١تركرم  (ٔ)

ٯتكن اليت ك  ،كالصحي ،كاإلرشاد الوقائي ،التوجيوُب  اليت ذكرىا الدعجاين ربامجالك من 
 مايلي: لطبلب ا١ترحلة الثانوية هاقيتطب

 برانمج التوعية ٔتضار التدخُت. (ُ)"
 برانمج التوعية الصحية.( ِ) 
 برانمج التوعية ا١تركية. (ّ)
 برانمج التوعية أب رار ا١تخدرات. (ْ)
 نظافتها.مج اافظة على مرافق ا١تدرسة ك بران (ٓ)

وقائي كالصحي تركز بصورة دقيقة على اإلرشاد الك  كٚتيع الربامج اليت يتبناىا ٣تاؿ التوجيو
كالًتكيز على ٤تاربة ظاىرٌب التدخُت  ،العادات الصحية الغذائية السليمة توجيو كإرشاد الطبلب إٔب
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ة نفسو من األخطار ايطة قادر على ٛتاي درسة، من أجل اٟتصوؿ على جيل كاعو كا١تخدرات ُب ا١ت
 (.ّٖق، ص ُِِْالدعجاين، )اجملتمع أبكملو".  اىر السلبية ُبابلتإب القضاء على الظو بو، ك 

تنمية البصَتة ي هتدؼ إٔب كمن استقراء ماسبق يتضح أف أساليب التوجيو كاإلرشاد الوقائ
اٟتفاظ  –اختيار الرفقة الصاٟتة ) :مثل ،ا١تعرفية األخبلقية لدل الطبلب للعديد من القيم ا٠تلقية

 .كذلك من خبلؿ ا١تنهج الدراسي ،(...العامةاٟتفاظ على ا١ترافق  –على النفس كالعقل 

 : "التوجيو واإلرشاد ادلهٍت والتعليميسادسا
ر مستقبلو ا١تهٍت كالتعليمي كيقصد بو تقدًن ا١تساعدة كالنصح كا١تشورة للطالب؛ الختيار كتقري

أك معلومات متوفرة لديو ٔتا يتناسب مع قدرات كل طالب، كيهدؼ  ،٠تربة ا١ترشد الطبليب كفقا
التوجيو كاإلرشاد التعليمي كا١تهٍت إٔب ٖتقيق التكيف الًتبوم للطالب كمساعدتو على اختيار مستقبلو 

كعبلقة ىذه اجملاالت بوظيفة  ة عن اجملاالت الدراسية أكادٯتيا كمهنياا١تهٍت كتقدًن ا١تعلومات ا١تتوفر 
بل ا١تتاحة ُب  وء خطة التنمية اليت تضعها الدكلة ٔتا يتبلءـ مع استعدادات الطالب كقدراتو ا١تستق

 (.ٔٗ، صُِِْكميولو كطموحاتو " )كزارة ا١تعارؼ، 
إرشاده إٔب التخصص الذم ك  ا١تهٍت إٔب توجيو الطالبك  اإلرشاد التعليميك  يركز ٣تاؿ التوجيو
قيق أعلى درجة من التكيف، كالقضاء على ا٢تدر التعليمي لتح ؛اٞتسميةك  يتبلءـ مع قدراتو العقلية

التسرب النإتاف عن سوء توجيو كإرشاد الطبلب إٔب التخصصات اليت ك  الناتج عن عملييت الرسوب
 (.ّٗق، ص ُِِْالدعجاين، )رهتم. تتوافق مع قدك  اليت تبلئم رغباهتمك  يرغبوهنا

 أساليب التوجيو واإلرشاد ادلهٍت والتعليمي
ا١ترشد الطبليب ُب ا١تدرسة بتحقيق أىداؼ التوجيو كاإلرشاد التعليمي كا١تهٍت بعدة  يقـو

أساليب حسب اإلمكاانت ا١تتوفرة، كُب  وء التعاميم ا١تنظمة ٢تا، كقد تضمن دليل ا١ترشد الطبليب ُب 
 منها: ذه األساليب، ستذكر الدراسة بعضنامدارس التعليم العاـ ى

طالب التعليمي كا١تهٍت، كاطبلع الطبلب عليو كخاصة الصفوؼ النهائية االستفادة من دليل ال( ُ)
الختيار نوع التخصص أك ا١تهنة كذلك ٔتساعدة ا١ترشد الطبليب ٔتا يتناسب مع حاجات 

 الطالب كقدراتو كميولو.
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تعريف الطبلب اب١تهن كالوظائف ا١تختلفة كفرص التعليم ا١تتاحة من خبلؿ النشرات كاألدلة ( ِ)
 الوجات( كزايرة ا١تختصُت ُب ىذه ا١تهن للمدارس للقياـ بتعريف الطبلب هبا.)الكت

تنظيم لقاءات كندكات ك٤تا رات حوؿ أ٫تية اختيار الطالب لنوع الدراسة اب١تدارس كا١تعاىد ( ّ)
تلفة اليت تتحكم ُب اٗتاذ الفنية كالكليات العسكرية كالتقنية كاٞتامعية مع مراعاة العوامل ا١تخ

كاألسرية مع الًتكيز على  ،كالظركؼ الشخصية ،كاالٕتاىات ،كا١تيوؿ ،القدرات :مثل، القرار
التخصصات ا١تطلوبة ُب البيئة كاختيار الدراسة ا١تناسبة، التدريب ا١تهٍت ا١تبلئم كٯتكن ألكلياء 

 أمور الطبلب حضور ىذه اللقاءات.
كالغرؼ التجارية   ،ذات العبلقةتنفيذ األسبوع ا١تهٍت ُب كل عاـ دراسي ٔتشاركة اٞتهات ( ْ)

كالصناعية كا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت كالتدريب ا١تهٍت ٔتا تتضمن من مراكز كمعاىد 
ككليات كفركع اٞتامعات ككليات ا١تعلمُت كالكليات العسكرية كأرايب األعماؿ كا١تهن كغَتىا 

 من القطاعات ذات العبلقة.
ة من الطبلب تقـو بدكرىا ُب تكثيف الوعي ا١تهٍت ا١تطلوب إ٬تاد اٞتماعة ا١تهنية ُب ا١تدرس( ٓ)

كأكلياء أمورىم كتعديل إتاىاهتم النفسية كاالجتماعية ٨تو بعض ا١تهن كك ع زاكية مهنية 
 تتوفر هبا بعض الكتب كالنشرات كأقراص اٟتواسب كغَتىا من مصادر ا١تعلومات.

كا١تدارس كا١تراكز التدريبية كالتعليمية ا١تختلفة مراسلة اٞتامعات كفركعها كالكليات كا١تعاىد  (ٔ)
للحصوؿ على ما يتوفر لديها من أدلة كمطوايت كنشرات عن طبيعة الدراسة هبا، كشركط 

 القبوؿ فيها كإيضاحها للطبلب من خبلؿ اللوحات كالندكات كالنشرات.
ب اب١تعلومات تفعيل خدمة )ا٢تاتف ا١تهٍت( من خبلؿ مراكز التوجيو ا١تهٍت لتزكيد الطبل (ٕ)

 التعليمية كا١تهنية ا١تناسبة كالرد على استفسارات الطبلب اب١تعلومات التعليمية كا١تهنية ا١تناسبة.
 ،كمطوايت ،إعداد حقيبة ا١تعلومات ا١تهنية كاليت تشتمل على أحدث ما يتوفر من نشرات (ٖ)

كا١تهنية كتوفَتىا ُب  ،كأشرطة تعريفية حوؿ اجملاالت التعليمية ،كأقبلـ ،ككتيبات ،كأدلة ،ك٣تبلت
 .(ٗٗ-ٔٗىػ، صُِِْلتمكُت الطبلب من االستفادة منها". )كزارة ا١تعارؼ،  ؛ا١تدارس

قياس الذكاءات كقياس ىوالند  :إجراء اختبارات ا١تيوؿ ا١تهنية لطبلب ا١ترحلة الثانوية، مثل  (ٗ)
كسيضيف الباحث برانمج الذكاءات  ،أك غَته من القياسات اليت ٖتدد ا١تيوؿ ا١تهنية كالتعليمية
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 .من  من الربامج ُب آخر البحث، كقد الحظ الباحث أثره على الطبلب

 احملور الثالث: القيم
اٞتماعة ٨تو األفضل، ك  هنا تسعى لتوجيو الفردإالًتبية ُب جوىرىا عملية قيمية حيث "

 ،كاالجتماعية ،ة النفسيةكا١تؤسسات الًتبوية تسعى إٔب بناء القيم ُب ٣تاالت اٟتياة ا١تختلف
الفكرية، كعلى ىذا تقـو ا١تؤسسة التعليمية لتعكس صورة الواقع الذم تعيش فيو ك  ،األخبلقيةك 

العلم ك  ،العمل النافع اجتماعيا يعترب قيمةك  ،يمةكافئة تعترب قفالفرص ا١تت ؛كا١تستقبل الذم يتطلع إليو
التعاكف من أجل الصاّب يعترب قيمة ٗتطط ُب ك  لتحقيق رفاىية أفراد اجملتمع، ؛الوظيفي يعترب قيمة

 .(ِّـ، صُّٖٗأٛتد، )". سس العبلقات اإلنسانية الطيبة...  وئها أ

 القيم تعريفأ. 
 :ةلغيف الالقيم  -8 

 )القيم(، كمالو "القيمة ابلكسر كاحدة:ُب القاموس ايط جاء تو يح مفهـو القيمة لغة
ك)قومتو(  ،ك)استقاـ( اعتدؿ ،نتو( ٙتك)استقمتو السلعة، مت(ك)قو  قيمة( إذا ٓب يدـ على شيءو،)

 (.َُْٕق، ُْٕٖآابدم، الفَتكز) تو، فهو قوًن كمستقيم.لعد
( السلعة )القيم(، "كاحدة: القيمة أبهنااح تو يح مفهـو حى كجاء ُب ٥تتار الصًٌ    ()تقوٯتا ك)قـو

لو  تقاـ()اس )االستقامة، االعتداؿ(، يقاؿ السلعة، ك٫تا ٔتعٌت كاحد )استقاـ( كأىل مكة يقولوف
 (.ٕٓٓص ،ـُِِٗ،الرازم)" (، فهو )قوًن( أم مستقيم.ا)تقوٯت ـ( الشيءاألمر، ك)قو 

مفرد " قيم " لغة " من " قـو "ك" قاـ ا١تتاع بكذا أم تعدلت  :القيمة :معٌت " القيم لغة "
 قيمتو بو".
، مثل سدرة كسدر ،القيم :كاٞتمع ،أم يقـو مقامو ،الثمن الذم يقـو بو ا١تتاع :كالقيمة 

 .(ّٗـ، صُٔٗٗ ،طهطاكم)جعلت لو قيمة ".  :كقومت ا١تتاع
  .فبلف لو قيمة أم لو تقدير ،كأتٌب القيمة ٔتعٌت التقدير

﴿ :يقػػػػوؿ هللا تعػػػػأبكأتٌب ٔتعػػػػٌت أفضػػػػل كأحسػػػػن،                  ﴾
 (ٗجزء من آية:اإلسراء)
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  القيم يف االصطالح: -7

ا١تثل العليا، اليت يؤمن هبا ك  ،القواعدك  ،اكم القيم أبهنا: " ٣تموعة من ا١تبادئطعرؼ طه
٭تكموف هبا على ، ك كيتخذكف منها ميزاان يزنوف بو أعما٢تم ،يتفقوف عليها فيما بينهمك  ،الناس

 (.ِْصـ، ُٔٗٗطهطاكم، )ا١تعنوية" ك  تصرفاهتم ا١تادية
األحكاـ، تتكوف لدل الفرد من خبلؿ تفاعلو ك  كعرفها أبوالعينُت أبهنا: " ٣تموعة من ا١تعايَت

ا٠تربات الفردية كاالجتماعية، ْتيث ٘تكنو من اختيار أىداؼ كتوجهات ٟتياتو، يراىا ك  مع ا١تواقف
أك اللفظي  عمليٕتسد خبلؿ االىتمامات أك االٕتاىات أك السلوؾ الك  جديرة بتوظيف إمكانيو،

 (.ّْص ،ـُٖٖٗأبو العينُت، )بطريقة مباشرة ".

 أمهية القيم. ب
ا ُب الربامج كاألنشطة البلصفية اٞتماعة، خصوصن ول الفرد ك للقيم الًتبوية أ٫تية كبَتة على مست

تعمل ك  الًتبية ال تنجح بدكف أف تراعي القيم،رشاد طبلب ا١ترحلة الثانوية ؼ"كإ ا١ترتبطة بربامج توجيو
ألف  خاصة ٣تاؿ القيم؛ك  أمور الًتبية على غرسها ُب األجياؿ الناشئة، ك٢تذا ال بد أف يراجع ا١تفكركف

 ،الغاايتك  ،فقداف الًتبية للقيم اليت تبٌت عليها الشخصية يفقدىا ركحها، بل إف األىداؼ الًتبوية
ة ُب أبعادىا ا١تختلفة االسًتاتيجيات ما ٓب تشتق من قيم صحيحة سليمة، تراعي العبلقات اإلنسانيك 

أبو العينُت، )."فالقيم ىي األساس السليم لبناء تربوم ٦تيز ،قيمتهاك  فإهنا تفقد أ٫تيتها
 (.ُُص،ـُٖٖٗ

ه األفكار اليت نزكدك  تكوين القيم لدل ا١تتعلم ال يقل أ٫تية عن ا١تعلومات " :اكمطيقوؿ طه
القيم ا١ترغوب فيها لدل الفرد فإنو  مىت تكونتلنشاط، ك ات للعمل، كدكافع األف القيم طاق هبا؛

ىذا العمل، لنرل مدل تكوف ٔتثابة ا١تراجع أك ا١تعيار الذم نقيم بو ك  ينطلق إٔب العمل الذم ٭تققها،
 (.ْْ، صُٔٗٗطهطاكم، ) ٖتقيقو لو".

االجتماعية، ك  ،السياسيةك  ،كتعد القيم من ا١تفاىيم اٞتوىرية ُب ٚتيع ميادين اٟتياة االقتصادية
أىداؼ ك  ألهنا معايَتك  ،هنا  ركرة اجتماعيةذلك ألك  ،٘تس العبلقات اإلنسانية بكافة صورىاكىي 

ُب ك  ا، فهي تتغلغل كالبلشعورمالبد أف ٧تدىا ُب كل ٣تتمع منظم سواء أكاف متقدما أـ متاخرن 
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االجتماعي  برامج التنظيمك  كتعرب القيم عن نفسها ُب قوانُت ،ا١تواقف اليت تتطلب ارتباط ىؤالء األفراد
 (.ُٔـ، صُٔٔٗدايب، ) كالنظم االجتماعية.

كم على أك اٟت نتقاء كالتفضيل،االأك  ـ،نظر للقيم على أهنا عملية تتضمن االىتماكي"
ك٭تصل التباين بُت شخص كآخر  تلك العملية االختبلفات من ٣تتمع آلخر،ك٭تدث بسبب  األشياء،

 كأسلوب نشأتو. تربيتو، كنوعية كاحتياجاتو، لرغباتو، كتوجهاتو، كفقا
كُب أحاديثنا، كُب جوانب سلوكنا  ُب كاقع حياتنا، كمكانة سامية كتتصدر القيم منزلة رفيعة،

الىتمامات كنشاطات الفرد  كتيعد نتاجا فهي تعترب أحد أىم ٤تددات السلوؾ االجتماعي، اليومي،
 كالفلسفية، ،ت الدينيةكالدراسا كاٞتماعة، كما أهنا تشغل مساحة كبَتة ُب شىت ا١تناحي،

  (ْٖ ـ، صََِٔ. )كرامة،"كالعلمية، كاالجتماعية ك٨توىا من اجملاالت كالثقافية، ،كاالجتماعية
رتو على مقاكمة القيم قدقدرهتا على ٖتقيق تكامل الفرد كاتزاف سلوكو ك  كتبدك أ٫تية القيم ُب"

حة العامة على ا٠تاصة، كما تقدًن ا١تصلك  مصلحة اجملتمع،ك  ا١توازنة بُت مصاٟتو الشخصيةك  ،ا١تنحرفة
طهطاكم ). "ثر القيم ُب ٖتويل اجملتمع من ٣تتمع لو حدكد جغرافية إٔب ٣تتمع ٯتثل ٚتيع البشريظهر أ
  (.ِْـ، صُٔٔٗ

"إف ىناؾ تغيَتات ُب بعض اٞتوانب النسق القيمي عرب العمر، فبالنسبة للذكور تتزايد أ٫تية 
ـ، ُْٕٗ)بيتش كسكويب، .فق"كاإل٧تاز كا١تسؤلية كالطموح كسعة األقيم اٟتكمة كتقدير الذات 

 (ُٖٔص
كالتبدالت ا١تتسارعة ُب الًتكيب البنائي لسائر اجملتمعات نشأت  كُب ظل التغَتات ا١تتبلحقة،"

كالقيم  ،ـو بُت القيم السائدة ُب اجملتمعكىي تلك الصراعات اليت تق )صراعات القيم(، ػػما تيسمى ب
دث ٖتوالتو فكريةن، لوافدة عليو،اٞتديدة ا قد تيؤدم إٔب اال طراب  كاجتماعيةن ُب اجملتمع ٦تا ٭تي

ٌدد القيم بصورة مستمرة إذا ٓب تتم عملية االنتقاء للقيم اإل٬تابية، كنبذ القيم السلبية،  كالتخبط، كهتي
يتهم، كتوجيههم أف كتنشئة أفراده، كترب كىذا ببل شك يفرض على ا١تهتمُت ابافظة على اجملتمعات،

 (ْٗ-ْٖـ، ََِٔ)كرامة،  ."من االىتماـ كالرعاية بَتناكولوا بناء القيم كترسيخها جانبا  ي
 ،أ٫تية القيم ابلنسبة للفرد :إٔب قسمُتالقيم نستطيع أف نقسم أ٫تية  :كبناءن على ىذا نقوؿ
 .أ٫تية القيم ابلنسبة للمجتمع



  

   93 

 أمهية القيم ابلنسبة للفرد أوال:
شكًٌل اٟتقيقي لشخصية الفرد من ٚتيع جوانبها الركحية، كالػمػػي  القيم ا١تصدر األساس، تعدُّ ( ُ)

حيث  كالفكرية، كاالنفعالية، كاالجتماعية، كاٞتسمية ك٨توىا من الصفات الشخصية للفرد،
 كانفعاالت، كأحاسيس، ف كل ما يصدر عن الفرد من معتقدات، كتصورات، كمشاعر،إ

، كما يتم كطموحات، ، كأفعاؿو كيكتسبو الفرد من ٦تا ٯتتلكو  إ٪تا يكوف انبعا ترٚتتو من أقواؿو
، كىذا يعٍت أف القيم ىي ا١تعيار، كاإلطار ا١ترجعي الذم ٭تدد ك٭تكم كينظم سلوؾ  قيمو

 كترسم معآب شخصيتو. كتصرفات الفرد،
كذلك فكر كسلوؾ ك  كسلوكو، يستند إليو الفرد ُب تقييم كتقوًن فكره، عد القيم معيارات( ِ)

 اآلخرين.
يط كأثره ُب اجملتمع الذم ٭ت ف القيم ٢تا دكر، كأتثَت ُب ٖتديد مكانة الفرد، كقدره، كقيمتو،إ( ّ)

 بو، كيعيش فيو.
 ف القيم الفا لة تيسهم ُب ٛتاية الفرد من اال٨تراؼ، كا٢تبلؾ،كالًتدم.إ( ْ)
فا لة يكوف قدكةن حسنةن لغَته،كٯتتد أثره الطيب لكل أفراد  ف الفرد الذم ٯتتلك قيماإ( ٓ)

تلك كعلى العكس من ذلك، فإف الفرد الذم ٯت اجملتمع ٦تا ييسهم ُب بناء اجملتمع الفا ل،
٦تا ييسهم ُب ىدـ  ؛كٯتتد أثره ا٠تبيث لكل أفراد اجملتمع لغَته، سافلة يكوف قدكة سيئة قيما

 اجملتمع الفا ل كترديو كسقوطو.
 .ديد مسار الفرد ُب اٟتياة ٧تاحا، أك فشبلن ٖت ُب ف القيم ٢تا دكر فاعلإ (ٔ)
ُب عملية العبلج النفسي الذم  كتلعب دكرا مهما ٖتقق القيم التوافق النفسي، كاالجتماعي، (ٕ)

يركز على حل مشكبلت ا١تريض ُب  وء إطاره ا١ترجعي، كمعارفو، كخرباتو، نسقو القيمي، 
ر كيعمل على التنسيق بُت قيم الفرد، كقيم اإلطار الثقاُب الذم يعيش فيو بشكلو ٬تعلو أكث

 (. ُِٔ، صىػُِْْزىراف،) لذاتو. توافقا، كٖتقيقا
يعتقدىا الفرد كيتبناىا، كيعمل ٔتقتضاىا تعترب ىي ا١تعيار ُب ٖتديد م ؿ الفرد أف القيم اليت  (ٖ)

نة إف كانت ىذه القيمي ساميةن منبثقةن من إسبلـ اٞتفإما إٔب  كمصَته ُب الدار اآلخرة،
من كفر صاحبها  ةقإف كانت ىذه القيم سافلة منبث النارصاحبها كصبلحو، كإما إٔب 
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﴿ قاؿ تعأب: كفساده،                       

                            

 ﴾ :(َٓص ـ،ََِٔ)كرامة،  (.َٗ-ٖٗ)النمل 

 دكره ا١تناط بو ُب خدمة اجملتمع؛ تدفعو للنشاط ألداءك  إٯتانية قوية للعمل،تعطي الفرد دفعة "( ٗ)
. "فيندفع للعمل برغبة قوية ُب نفع ٣تتمعو ،ألنو يؤمن أبف األجر من عند هللا عظيم

 (. ْٔـ، ُٔٗٗ ،)طهطاكم
ُب  مهمناابلتإب تلعب دكرا ك  لؤلفراد اختيارات معينة من السلوؾ الصادر عنهم، هتيئ ( "َُ)

 ٖتديد أىدافها ُب إطار معيارم صحيح.، ك تشكيل الشخصية الفردية
لتحدايت اتعُت هبا على مواجهة  عف نفسو، ك ٖتقق للفرد اإلحساس ابألماف، فهو يس" (ُُ)

تعطيو الفرصة للتعبَت عن نفسو، مؤكدا ذاتو عن فهم عميق ٢تا، اليت تواجهو ُب حياتو، ك 
 (.ّٓـ، صُٖٖٗأبو العينُت ) ."كإلمكانياهتا

اإلرشاد النفسي، كيبدك ذلك بصفة خاصة ُب انتقاء الرجاؿ ك  للقيم دكر ُب ٣تاؿ التوجيو" (ُِ)
 األخصائيُت النفسيُت، ك رجاؿ السياسةك  الصاٟتُت لبعض ا١تهاـ من رجاؿ الًتبية،

ق لذلك تؤدم القيم دكرا فعاال ُب التوافك  ،االجتماعيُت، ُب تعليم األفراد القيم الصاٟتةك 
االجتماعي لؤلفراد إٔب جانب الدكر الذم تؤديو ُب عمليات العبلج النفسي، ك  النفسي

 (.ْٓـ، صُٔٔٗطهطاكم، ). "كىي هتدؼ إٔب تعديل السلوؾ

 أمهية القيم ابلنسبة للمجتمعاثنيا: 
ىي ك  كطاقات،كموارد اجملتمع، كآماؿ، كطموحات، ظم ألفكار،كا١تن تيعد القيم ٔتثابة الضابط، (ُ)

لمجتمع العريب ل كتطورىا،كما حدث من ٖتوؿ إ٬تايب الفاعل لصناعة اٟتضارة الراقية،ؾ ار 
 ، كقيمو الفا لة فتحولوا من رعاة للغنم إٔب ركاده مبادئ اإلسبلـ الساميةبعدما اعتنق أفراد

 لؤلمم.
 .لياىدافو العكأ قيق غاايتو٠تدمة اجملتمع كٖت ؛كالثقافةكالوعي  وجو القيم الفكرت (ِ)
ة ُب ٣تاالهتا ستهاف بو ُب اإلطار ا١ترجعي للسلوؾ ُب اٟتياة العامال ي االقيم جزءن  تيكوًٌف (ّ)
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 (. ُِٔ، صىػُِْْزىراف،)....إْب.فة اجتماعيا، كاقتصاداي، كسياسياا١تختل
كتعاكهنم  كتكاتف أفراده، تعمل القيم الفا لة على اافظة على ترابط اجملتمع، ك٘تاسكو،" (ْ)

 األىداؼ ا١تنشودة.من أجل الوصوؿ إٔب 
نبهم  كاألماف، كٖتقق ٢تم األمن تضمن القيم اإل٬تابية انتظاـ حياة أفراد اجملتمع كٚتاعاتو، (ٓ) كٕتي

 االقتتاؿ.ك  كالتناحر العصبيات،
 غَتكاال٨ترافات السلوكية  كالشذكذ، تقـو القيم النبيلة ْتفظ اجملتمع من العنف، كاٞترٯتة، (ٔ)

 خبلقية.األ
كتعاملو مع  كمواكبتو للمستجدات، كتطوره، ودة ُب ارتقاء اجملتمع ك٪تائو،تيسهم القيم عالية اٞت (ٕ)

 .ا١تتغَتات ٔتا ال يتعارض مع أىداؼ اجملتمع كتطلعاتو
كا١تثابرة  يهم ركح العمل اٞتماعي،كتبث ف كالسعادة،ا١تثلى ألفراد اجملتمع الرفاىية ٕتلب القيم  (ٖ)

 ."كاإلتقافكاٞتودة  مع مراعاة الدقة، كٗتطي الصعاب، كا١تبادرة لئل٧تاز بركح التحدم،
  (ّٓصـ، ََِٔ)كرامة، 

"كتلعب القيم دكران رئيسيان ُب تقدـ اجملتمع ك٘تاسكو فهي تزيد ُب تنمية اإلحساس اب١تسؤلية  (ٗ)
 (ُّْـ، صُٖٓٗ)ستَت كبركتر، .اإلجتماعية كاإللتزاـ كالضبط الداخلي"

عن غَته من اجملتمعات، حيث تزكد تساعد القيم اجملتمع على إظهار شخصيتو ا١تتميزة " (َُ)
توجو سلوكهم ٨تو ىدؼ مشًتؾ ٦تا ك  التفكَت،ك  القيم أفراد اجملتمع بقدر مشًتؾ من الثقافة

ابلتإب ٖتدد القيم للمجتمع طريقة ك  ،ة العامة ٞتميع أفراد اجملتمعيساعد ُب إ٬تاد الشخصي
فيسعى  ؛بلقة ركح ا٠تَتطبيعة عبلقاتو مع العآب من حولو، حيث تسود ىذه العك  تعاملو
 (.ّٗـ، صََُِٝتارة، )."ا١تنكرات، ك ٭تارب الشركرك  ،ا٠تَت

 تصنيف القيم. ج
تعريفها ٦تا  ا لتعدد كجهات النظر ُبنظرن  ؛عي أف تكثر التصنيفات ا٠تاصة ابلقيممن الطب" 

خاص ف كل دراسة تكاد تنفرد بتصنيف األسس ا١تتبعة ُب التصنيف، فنجد أنتج عنو اختبلؼ ُب 
لصعوبة حصر زايدة ُب عدد التصنيفات، ك ك  ا كثرةيض معايَته عن اآلخر ٦تا نتج عنو أ٥تتلف ُب ،هبا
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ا من أْتاث العلماء تتجنب كلية أية ٤تاكلة ُب تصنيف القيم أك ىذه التصنيفات كلها ٧تد أف كثَت 
ة عن البلبلك  أيقلل من ا٠تطك  ألنو ٮتفف ؛ميز بعضها عن بعض، لكنو من األفضل إجراء التصنيفتػ

أبو ). "اهننظرة ا١تتناقشُت من نوع القيم اليت يناقشو ك  ختبلؼ ُب مقصدمناقشة ىذا ا١تو وع بسبب اال
 (.ّٕص-ّٖـ، صُٖٖٗالعينُت، 

 من أىم التصنيفات
  تصنيف طهطاوي -8

 ىي: ،ادينفقد صنفها إٔب ستة مي
  بط النفس.ك  ،اإلٯتاف اب :منهاك  القيم الركحية، (ُ)
 الصرب.ك  ،الرٛتةك  ،العدؿك  ،الصدؽ :منهاك  ،األخبلقيةالقيم  (ِ)
 دقة ا١تبلحظة.ك  ،التأملك  ،التفكر :مثل القيم العقلية، (ّ)
.ك  الًتاحمك  جتماعية: مثل التسامح التوا عالقيم اال (ْ)  الكـر
 الصحة.ك  القيم اٞتسمانية: مثل النظافة (ٓ)
 (.ّٓـ، صُٔٔٗطهاكم، )منها قيم اٞتماؿ الفٍت. ك  :القيم اٞتمالية (ٔ)

  تصنيف دايب -7

 ك ع ىذا التصنيف على أساس أبعاد القيمة حسب اآلٌب:
القيم  – القيم اٞتمالية –قتصادية القيم اال –مل على القيم النظرية يشتك  :بعد ٤تتول القيمة (ُ)

 القيم الدينية. –القيم السياسية  –االجتماعية 
 غائية. قيمك  صنفت فيو القيم إٔب قيم كسائليةك  من القيمة بعد ا١تقصد( ِ)
القيم ك  الناىية، مرة، كمنها القيم ا١تلزمة أك اآللتزاـ ابلقيمةتعتمد على درجة االك  بعد الشدة: (ّ)

 القيم ا١تثالية.ك  التفضيلية،
كقيم خاصة  ا١تنتشرة ُب اجملتمعك  لشائعةىي القيم اتنقسم إٔب قيم عامة، ك ك  :عموميةبعد ال (ْ)

 مكاف معينُت.ترتبط بفئة خاصة كٖتدد ُب زماف ك 
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قيم  منية ، ك يعلن عنها ابلكبلـك  تنقسم إٔب قيم صر٭تة يصرح هبا الفردك  :بعد ك وح القيمة (ٓ)
 يستدؿ عليها من خبلؿ السلوؾ ا١تنتظم لؤلفراد.

 (.ِٗص-ٕٔـ، صُٔٔٗدايب، )دائمة بعد دكاـ القيمة: كتنقسم إٔب قيم عابرة كقيم  (ٔ)
  تصنيف فينكس -4

 :ىي، أقساـفقد صنفها إٔب ستة 
 ألهنا تساعد على الوجود ا١تادم.  السكن؛ك  ،ا١تلبس، ك كالطعاـ  :قيم مادية (ُ)
 رتباط بغَته من األفراد. ىي تنبع من حاجة اإلنساف إٔب االك  :قيم اجتماعية (ِ)
 اكتشاؼ قوانُت الطبيعة.ك  قيم عقلية: تتمثل ُب البحث عن ا١تعرفة (ّ)
 كاجبات الضمَت.ك  ،اإللزاـك  ،اب١تسؤكلية تتمثل ُب الشعور :قيم أخبلقية (ْ)
 تتمثل ُب تقدير اٞتماؿ.ك  :قيم ٚتالية (ٓ)
 ك التماـ.ية: كتشَت إٔب تعلق اإلنساف ابلبلهنائي من أجل الكماؿ أدينركحية أك  قيم (ٔ)

 (.ِْٖ-ِّٖـ، ُٖٓٗفينكس، )
  تصنيف أبو العينُت -3

 جوانبها، حسب الًتتيب اآلٌب: ا١تسلمة ك تعلقها أببعاد الشخصية فقد صنف القيم من خبلؿ 
 كاليت تتعلق أبركاف اإلٯتاف.،عقدية: كىي تلك القيم ا١تنظمة لعبلقة اإلنساف بربوقيم ركحية ك  (ُ)
 ،كالصدؽ  ،لتزاـكاال ،اٞتزاءك  ،ىي اليت تتصل بشعور اإلنساف اب١تسؤكليةك  :قيم خلقية  (ِ)

  التعاكف.كالكـر ك  ،التسامحك 
عرفة كأدب طرؽ الوصوؿ إليها، ككظيفة ا١تتلك القيم اليت تتصل اب١تعرفة ك  كىي :قيم عقلية (ّ)

 صفاتو. البحث كمعرفة هللا ك 
 ،تنظم العبلقات ُب اجملتمعك  ،نساف ُب اجملتمعجتماعية: كىي اليت تتصل بوجود اإلقيم ا  (ْ)

 اإلحساف للجَتاف. كمساعدة اتاجُت ك  ،الوالدين بر :مثل
 الكره.ف كاٟتب ك نفعالية ُب حياة اإلنساوانب االىي اليت تتصل ابٞتك  انفعالية:قيم كجدانية ك   (ٓ)
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كتتصل ابلعناصر  ،كىي اليت تتصل ابلعناصر ا١تادية ا١تساعدة على الوجود اإلنساين :قيم مادية (ٔ)
 قتصاد.االعتناء ابٞتسم كاإلنفاؽ ك ا١تادية كاال

أبو ) النظاـ.كالنظافة ك   تساؽ ُب حياة اإلنسافلية: كىي اليت تتصل ابلتذكؽ، كاالقيم ٚتا (ٕ)
 (َِٗـ، صُٖٖٗالعينُت، 

 أساليب تنمية القيم يف األنشطة الالصفية د.
يتعامل مع الطبلب خصوصا ُب ا١ترحلة الثانوية أف يكوف  على ا١ترشد الطبليب أك كل مربو 

على دراية ابألساليب الًتبوية اليت يستطيع من خبل٢تا غرس القيم كتعزيزىا لدل الطبلب، ككلما 
كاف قادران على اختيار األسلوب األفضل  تعامل ا١تريب مع من يوجههم هبذه األساليب الًتبوية

  .ًتيب يتأثر الثأثَت اإل٬تايب من ىذا التوجيوكاألنسب للمًتيب، كذلك ٬تعل ا١ت
 :كمن ىذه األساليب

 .أسلوب القدكة -ُ
 .أسلوب القصة -ِ
 .أسلوب اٟتوار -ّ
 .أسلوب ا١توعظة - ْ
 .أسلوب  رب ا١تثل -ٓ
 .أسلوب اإلقناع -ٔ

 يف تنمية القيمأمهية األساليب الًتبوية 
 :الًتبوية األساليب ُب أ٫تية اٟتازمييقوؿ 

 :ٯتكن إيضاحها فيما يلي ،"كلؤلساليب الًتبوية أ٫تية كبَتة ُب العملية الًتبوية
فا١توعظة اليت ٖتتوم على القصة ك رب  ،على نفسية ا١تًتيب إف لتنوع األساليب كقعا تربواي  (ُ)

أك  ،كفاعلية من ا١توعظة اجملردة تكوف أكثر أثرا ،ًتغيب كالًتىيبكال ،كالعربة ،األمثاؿ
 .األسلوب األحادم
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 .كالظركؼ ايطة بو ،٘تكن ا١تريب من اختيار ما يناسب كاقع اٟتاؿ للمًتيب (ِ)
 ،يعزز أ٫تية تنوعها ،اختبلؼ تقبل الناس لؤلساليب الًتبوية ُب أف كاأل٫تية أيضا تتمثل (ّ)

و كالبعض يتأثر ابألسلوب العاطفي الذم يتضمن ،فالبعض يعترب كيتأثر ابلقدكة اليت يشاىدىا
كالبعض لديو معلومات أك أفكار سابقة منحرفة أك غَت  ،أسلوب الًتغيب كالًتىيب

فيو إال األسلوب اٟتوارم الذم ٬تلػي كيصحح ما لديو من أكىاـ كشبو  كال ٬تدم ،صحيحة
 .(ِْص  ،ىػُِّْ ،اٟتازمي)" 

 أسلوب القدوة  -8

البشرية مفطورة ن أ٧تح األساليب كأشدىا أتثَتا على األكالد، نظرا ألف الطبيعة "تعد القدكة م 
كلسهولة اكتساب ا٠تربات من خبل٢تا، كلكوهنا متجسدة كماثلة أماـ ا١تتأثرين  ؛على التقليد كااكاة

 .(ُْٕص ـ،ََِِهبا" )القا ي، 
بوية ا١تؤثػرة ُب العملية يًتبع على قمػة األساليب الًت  ،أف أسلوب القدكة"  :يقوؿ اٟتدرم

ك٭توؿ العبارات إٔب سلوكيػات  ،الذم يًتجم الكلمات إٔب مواقف ،ذلك األسلوب الناجع ،الًتبوية
 (. ُٗٗىػ، ص  ُُْٖ ،اٟتدرم) ."فتًتىب النفوس مػن خبللو تربية صحيحة مؤثرة ،كأخػبلؽ

" كعلى ا١تعلم أف يبدأ بنفسو كذلك ألنو ُب اٟتقيقة قدكة للمتعلمُت فينظركا إليػو  :كتقوؿ اٟتاج
 .(ْٗص  ،ـََِٓ ،اٟتاج) .على أنو مصدره لعلمهم كعلى ا١تعلم أال ٗتالف أقوالو أفعالو "

لكوف الطبلب  ؛على الطبلب القيم الًتبوية، كأقواىا أتثَتا القدكة من أىم أساليب تنمية كتعدُّ  
ينتهجوف من خبللو الطريق الذم  ين على البحث عمن يتخذكنو ٪توذجا حيا، كنرباسا مضيئامفطور 

" مهما يكن من أمر إ٬تاد منهج تربوم متكامل،  يوصلهم إٔب أىدافهم، ك٭تقق رغباهتم، كلذا فإنو
كرسم خطةو ٤تكمة لنمو اإلنساف، كتنظيم مواىبو، كحياتو النفسية، كاالنفعالية، كالوجدانية، 

عن كجود كاقع  لسلوكية، كاستنفاذ طاقاتو على أكمل كجو، مهما يكن من ذلك كلو، فإنو ال يغٍتكا
كل األسس، كاألساليب، كاألىداؼ اليت  مربو ٭تقق بسلوكو، كأسلوبو الًتبوم، تربوم ٯتثلو إنسافه 

 (.ِِٖق، صُّٗٗ دالرٛتن النحبلكم،)عب ييراد إقامة ا١تنهج عليها".
من  يثَت ُب نفس البصَت العاقل قدرا كبَتا ثاؿ اٟتي، كالقدكة الصاٟتةا١تين: "كيقوؿ القحطا

االستحساف، كاإلعجاب، كالتقدير، كابة، فيميل إٔب ا٠تَت، كيتطلع إٔب مراتب الكماؿ، كأيخذ 
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 (. ِِّق، صُُْٓيعمل مثلو حىت ٭تتل درجة الكماؿ، كاالستقامة".)سعيد القحطاين،ك ٭تاكؿ ك 
  أسلوب القصة-7

 ﴿ :أٚتل األساليب الًتبوية كأجذهبا األسلوب القصصي يقوؿ هللا تعإبمن    

     ﴾  ، (ّآية جزءمن  :سورة يوسف)، كىو يؤثر ُب األبناء كالطبلب أٯتا أتثَت، 
صلى هللا عليو  -للرسوؿ الكرًن كا١تريب العظيم ٤تمػد  كقد نزؿ معظمها تثبيتا ،يء ابلقصصكالقرآف مل

ق، َُّْ)الصعيدم،  .كألخذ العظة كالعربة منها ،ألمتو من بعده كتعليمػا كتوجيها -كسلم
 .(ُْٓص

من  ساليب الًتبوية كأكثرىا استحساانيعد ىذا األسلوب من أ٧تح األ"يقوؿ اٞتبلد: 
ستمعُت ا١تتعلمُت، ١تا فيها من أتثَتات نفسية تعمل على إاثرة انفعاالت كمشاعر كعواطف ا١ت

لتقمص شخصيات القصة كالتفاعل معها، كىذا التفاعل ٯتثل ُب حقيقتو امتزاج بُت  ؛كتوجيهها
٢تا من أتثَتات خيالية تثَت قدرات  الشعور الذم ٭تملو ا١تستمع، ك١تا الشعور اليت تبثو القصة كبُت

يسَت الدرس ابألسلوب حيث تؤثر على تفكَت ا١تستمع ك  ؛متلقيها التصويرية كا٠تيالية كمؤثرات إدراكية
 "القصصي كفق خطوات متسلسلة منتظمة تشمل التمهيد، كعرض القصة، كمناقشة القصة كٖتليلها

 (.ُِِ-ُُِـ، صََِٕ)اٞتبلد، 
القصص من أعظم كسائل تنمية القيم الًتبوية اليت تيستخدـ للتأثَت ُب نفوس ا١تدعوين،  كتعدُّ  

ا١تتلقُت، فإف "للقصص طريقتو ا٠تاصة ُب عرض اٟتقائق، كٞتذب انتباه ا١تستمعُت، كالستمالة قلوب 
كإدخا٢تا إٔب القلوب، ُب صورة حية، عميقة اإليقاع بتمثيل ىذه اٟتقائق ُب صورهتا الواقعية،كىي 

")سيد قطب، النفس من ٣ترد عرض اٟتقائق عر ا ٕتريداي كىذا أكقع ُب ٕترم ُب اٟتياة البشرية،
 (.َّٗق، صَُْٔ

ب ذلك األسلو  ،ن أساليب الًتبية ُب اإلسبلـ أسلوب عرض القصةكتقوؿ حافظ "كم 
تتخللو مواقف كحلقات تشد  ،لو بداية كهناية ،من األحداث الًتبوم الفاعل الذم يعرض حداث

أك حلقة  ،فما يكاد ينتهي موقف من مواقف ىذا اٟتدث ،كتوقظ اٟتس ،كٖتك العواطف ،االنتباه
كمن كل حلقة  ،فتأخذ النفس من كل موقف عربة ،إال كالنفس تتلهف إٔب معرفة النتيجة ،من حلقاتو
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 ،)حافظ .كالعظة اليت سيقت القصة من أجلها" ،قبل أف ٗترج من القصة بكاملها ابلعربة ،ذكرل
 .(ٖٗص ،ىػُِْٖ

 :لك شروط البد أن تتوفر يف القصة من أمههاىنا

أف تكوف القصة منسجمة مع أىداؼ اإلسبلـ كمبادئو كقيمو ْتيث تقدـ ىذه القيم ُب إطار  (ُ)
 أىداؼ اإلسبلـ. 

اأف تكوف مناسبة للسن الذم تكتب لو، فجمهور القصة ليس كا (ِ) متجانسا ُب صفاتو  حدن
كمعٌت ىذا مراعاة خصائص النمو بكافة جوانبها النفسية  ،كخصائصو كرغباتو كقدرتو

 كالعلمية. اٟتضاريةكاللغوية ك 
أف تراعي العناصر الفنية للقصة من حيث البنية العامة كالنسيج القصصي كاألسلوب  (ّ)

كشخصية  ،كطريقة العرض ،ا١تناسب كاٟتبكة كالتشويق كمراعاة اإلطارين الزمٍت كا١تكاين
لك من شركط كطرقة عر ها كغَت ذ ،كمصدرىا ،ٍب نوع القيم ،كالشخصيات الثانوية ،البطل

 (.ُُٓـ، صُٖٖٗبوالعينُت، أ) و وع.ل هبذا ا١تتتص
 أسلوب احلوار-4

ماـ فاٟتوار يفتح الفرصة أ ،كتعزيزىاكثر طرؽ التدريس مبلئمة لتعليم القيم كبياهنا من أ كىو"
بذلك  كىو ، القيمية ا١تعرك ة للنقاشفكاره كتصوراتو ا١تختلفة حوؿ القضااي؛ للتعبَت عن أالطالب

، كيطلع على آراء كتوجهات كتقوٯتها ٔتنهج صحيح ،كيعمل على نقدىا، يكتشف صحتها كخطأىا
م ك٬تعل ا١تعلم معه ،كيكشف ا١تدفوف من مشاعرىم كقيمهم ك٥تاكفهم كآما٢تم ،خرل ٨توىاكأفكار أ

كمن ٍب يكوف ٖتديدا ١تنهج التخاطب  ،كسلوكياهتمألفكارىم  هبم كتفهما كشعورنا ،أكثر قراب منهم
ا١تودة لو، فتنشأ فيشعركف ابلقرب منو ك  ،التعليم كالتوجيو ا١تتبادؿ بينهم كبينو ساليبمعهم كاختيار أ
 (.ُّٖـ، صََِٕاٞتبلد ) ."ساس التوجيو القيميالثقة اليت ىي أ

كىو  ،" اٟتوار من األساليب الًتبوية اليت تنادم هبا اليػـو ٚتيع كتب الًتبية :كيذكر لنب أف
كتشويق النفس إٔب اإلجابة كحضها  ،تباه السامع كالوصوؿ لئلقناعإلاثرة ان ؛أسلوب يتحاكر بو ا١تعلم

 .(ُّص ،ىػَُْٕ ،على التفكَت كالوصوؿ إٔب اٞتواب الصحيح " )لنب
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كسيلة لتعميق  كىو ،إف أسلوب اٟتوار ىو كسيلة جيدة لتوصيل ا١تعلومات إٔب ذىن السامع
كذلك كما  ،كقد كرد ىذا األسلوب  من أساليب القرآف الكرًن .التفكَت ُب جوانب مو وع التحاكر
فكاف  ،ُب سورة البقرة ١تعرفة كيفية إحياء ا١توتى -عليو السبلـ-ُب قصة اٟتوار مع سيدان إبراىيم 

 .(ُٖٖق، صَُّْ ،)الصعيدم .حواره مع هللا سبحانو كتعأب
  فوائد احلوار يف بناء القيم الًتبوية

 الفرد قيمة )التفكَت(، كقيمة )البحث كاالستقصاء( ك٨توىا.أف اٟتوار ييكسب  (ُ)
تم على ا١تعلم استخدامو ُب  أف اٟتوار ييسهم كثَتا (ِ) ُب تعزيز قيمة )اإلقناع، كالتأثَت(، ٦تا ٭تي

 تدريس طبلبو، كعند بناء القيم فيهم.
هتم، ييسهم اٟتوار ُب جذب اآلخرين، كالتأثَت العاطفي فيهم، كتوجيو سلوكهم، كانفعاال  (ّ)

 كتربيتهم على معاين اٟتب، كالرٛتة، كىذا يعٍت أف اٟتوار ييعزز ُب الفرد القيم االنفعالية.
ييسهم اٟتوار ُب تو يح ا١تعاين، كٖتديد ا١تفاىيم، كإظهار اٟتقائق، ككشف الغموض، كإزالة   (ْ)

 االلتباس، كالتوصيف السليم، كالقياس الصحيح.
 الذات(، كقيمة)االستقبللية(، كقيمة)الثقة ابلنفس(.ييعزز اٟتوار ُب الفرد قيمة )احًتاـ   (ٓ)
 )النقد البنعاء(، كقيمة)النقد الذاٌب(. ييعزز اٟتوار ُب الفرد قيم  (ٔ)
 ، كا١تشاركة الفعالة، كا١تبادرة.يثَت اٟتوار ُب حجرة الدراسة قيم النشاط ا١تختلفة، كاٟتيوية (ٕ)
  كالتدرج ُب الوصوؿ إٔب اٟتقائق.يغرس اٟتوار ُب الفرد قيم التنظيم، كالتسلسل ا١تنطقي،  (ٖ)

 (.ّٖٓـ، ص ََِٕربيحاف، )

 أسلوب ادلوعظة -3
١تا لو من اثر على  ،كىو من األساليب الًتبوية اليت تستخدـ بكثرة ُب ا١تواقف الًتبوية ا١تختلفة

 .ا١تتعلمُت فالقوؿ البليغ كا١توعظة اٟتسنة كاإلرشاد السديد يصل إٔب قلب ا١تتعلم كيؤثر فيو بقوة
 . (ُٕٖص ،ـَُٖٗ)قطب، 

كعلى  ا١توعظة من أكثر األساليب أتثَتا على ا١تسلمُت عامعةن كيذكر الصعيدم: " أف أسلوب 



  

   113 

 .للتوجيو الديٍت كالًتغيب كالًتىيب ؛ ألهنم من أكثر الفئات تقببلن الطبلب ا١تراىقُت ُب ا١ترحلة الثانوية
كإف من كاجب ا١ترشد الطبليب كا١تعلم كخاصعةن معلمي الًتبية اإلسبلمية ٗتوؿ الطبلب اب١توعظة 

 ،كُب ا١تناسبات االحتفالية اب١تدارس ،كإعطائهم جرعات من ذلك كل صباح ُب اإلذاعة ا١تدرسية
بلؽ كٖتث كذلك على األخ ،ككذلك عن طريق ا١تطوايت اليت ٖتث على تعلم أمور الدين اإلسبلمي

كُب ساحة ا١تدرسة كُب  فا١ترشد ُب مكتبو ،هبا كتطبيقها اٟتسنة اليت ٬تب على الطالب ا١تسلم االلتزاـ
ب ُب تطبيق ككلٌّ لو نصي ،طريق تطبيق أنظمة ا١تدرسةكا١تدير عن  ،كا١تعلم ُب فصلو ،اإلذاعة ا١تدرسية

  .(صُٕٖق، َُّْ ،الصعيدم) ىذا األسلوب على الواقع ا١تدرسي"

  :من أسلوب ادلوعظة البد أن تكون تحقق الفائدة ادلرجوةحىت ت
 .خالصة لوجو هللا تعأب ال يراد سواه كال ترمى إٔب أغراض خاصة (ُ)
 .طيبة كتتم بطريقة لبقة أك إبسلوب حكيم يقبلو من تسدم إليو النصيحة  (ِ)
صادرة من مصدر عليم موثوؽ مقرب إٔب نفس ا١تراد نصحو أك دعوتو كما ٬تب أف يكوف  (ّ)

  .الناصح صادقا
 .شية مع القدكة أك كسائل التعليم األخرل ذات ا١تفعوؿ األكيدامتم  (ْ)
متنوعة على أف تكوف إبسلوب غَت مباشر عندما يكوف ذلك ٦تكنا أك بطريق مباشر عندما  (ٓ)

 .(ِٕٔ،ُٖٔٗ،غااأل)يكوف ذلك  ركراي 
ليب أف ينوع ُب استخداـ األسا كيرل الباحث أف من يستخدـ أسلوب الوعظ عليو

كأسلوب  رب ا١تثل، كأف ٮتتار الوقت ا١تناسب للموعظة حىت  ،كاألسلوب القصصي،خرلاأل
 .تتحقق األىداؼ منها

  أسلوب ضرب ادلثل -5

أسلوب  رب ا١تثل من األساليب ا١تؤثرة ا١تستخدمة ُب تنمية القيم الًتبوية ُب األنشطة  يعدٌ  
ثل تقريب ا١تعاين ألف من كظائف  رب ا١ت من تذكَت كأتثَت بليغ ُب القلوب؛ والبلصفية، كذلك ١تا في

كىو  ،كتقريب الصورة إٔب األذىاف ،ف الناس ألفوا فهم األمور من خبلؿ التشبيولؤلفهاـ، حيث إ
 .أسلوب كرد ُب الكتاب كالسنة
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 :ومن أمثلة ضرب ادلثل يف القرآن 

كإليها  ،ها، كعظيم فوائدىا ١تن قا٢تا، كدعا بو٘تثيل الكلمة الطيبة ُب ثبات أصلها،كدكام
فيدة ُب ٙتارىا، كظلها، ككرقها، كزىرىا، كحىت خشبها، 

ي
ابلشجرة الطيبة ا١تثمرة، الثابتة ُب أصلها، كا١ت

، غَت الثابتة اليت ال تعطي ٙترا ك٘تثيل الكلمة ا٠تبيثة ُب مكاهنا، كنتائجها، ابلشجرة ا٠تبيثة ا١تؤذية
 ﴿ :تعأب، قاؿ مفيدا                     

                                

                                

   ﴾ :الكلمة الطيبة  فتأمل ُب ىذا ا١تثل الذم يريب ا١تسلم على قيمة (.ِٔ-ِْ)إبراىيم(
 (صّْٗ ،ـََِٕ ،ربيحاف). بيثة( كأثر٫تا إ٬تااب، كسلباكا٠ت

 :السنةومن أمثلة ضرب ادلثل يف 
م بتأًٓب أمًٌ اطفهم، كتراٛتهم ابٞتسد الذم يتألػكتع ،ا١تؤمنُت ُب توادىم -ملسو هيلع هللا ىلص -٘تثيل النيب 

صىلعى اَّللعي عىلىٍيًو  -رىسيوؿى اَّللًع َتو ٝتع عضًو منو، كما ركل اإلماـ أٛتد ُب مسنده، أف النػٍُّعمىافى ٍبنى بىشً 
:" مى  -كىسىلعمى  ًهٍم مىثىلي اٞتٍىسىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي ٮتطب، كيػىقيوؿي ثىلي اٍلميٍؤًمًنُتى ُب تػىوىادًًٌىٍم كىتػىعىاطيًفًهٍم كىتػىرىاٛتًي

اعىى لىوي سىائًري اٞتٍىسىًد اًبلسعهىًر كىاٍٟتيمعى"، فنلحظ ُب ىذا ا١تثل  يريب األمة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ف النيب أشىٍيءه تىدى
 .(صّٕٗ ،ـََِٕ ،عاطف، كالًتاحم، كالتعا د، كالتماسك )ربيحافٌد، كالتعلى قيم:التوا

  :من فوائد ضرب ادلثل
  .أذىاف ا١تتعلمُتتقريب الفكرة إٔب  -ُ
ككلما كاف ا١تثاؿ أكثر مشوال ألجزاء من خربات  ،تلخيص ا٠تربات اإلنسانية ا١تتفق عليها -ِ

  .كقيمة كقيمو كل ما كانت أكثر استعماال اإلنساف
ما يراد تعلمو كاكتسابو من خربات حيث يوجد أساس لبناء ا٠تربات اٞتديدة اليت  تقبل -ّ

-َِّـ، صُٖٔٗغا، )األ .يراد اكتساهبا كبذلك يسهل إيداعها ُب الذاكرة كاستدعاؤىا منها
َِْ).  
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  أسلوب اإلقناع -6
اإلنساف ٨تو ُب توجيو  ىو " من األساليب اليت تقـو عليها الًتبيػة اإلسبلمية :يقوؿ مرسي

 .(ْٔص ،ـُٕٕٗ ،مرسي) ... عن طريق العقل كا١تنطػق ".اٟتق كا٠تَت
" فقد دعا اإلسبلـ إٔب استعماؿ العقل كالتفكَت ا١تنطقي السليم ُب  :كتقوؿ كا حة السويدم

ابٟتجة كالربىاف  ،فهم حقائق األشياء كالتمييز بُت الصواب كا٠تطأ كاٟتسن كالقبيح كاٟتػق كالباطل
 .(ْٗص  ،ىػَُْٗ ،السويدم) .كليس ابلتقليد األعمػى أك ابلقسػر كاإلكػراه " ،كاإلقناع

 :إلسلوب االقناع -ملسو هيلع هللا ىلص -ستخدام الرسول منوذج من ا
أأتذف  ،اي رسوؿ هللا :فقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -إف فىت شاابن أتى رسػوؿ هللا  :قاؿ -هنع هللا يضر -عن أيب أمامة  

كال ) :قػػػػاؿ ،لنػػي هللا فػػػداءؾجع ،ال كهللا :قاؿ (أٖتبو ألمك ؟) :قاؿ .فجلس ،قبل؟ فألػػػي ابلزان 
كال الناس ) :قاؿ ،جعلٍت هللا فداؾ ،ال كهللا :قاؿ ،(أفتحبو البنتك ؟) :قػػاؿ ،(الناس ٭تبونو ألمهاهتػػػم

اس ٭تبونو كال الن) :قاؿ ،جعلٍت هللا فداءؾ ،ال كهللا :قاؿ ،(الختك ؟أفتحبو ) :قاؿ ،(٭تبونو لبناهتم
كال الناس ٭تبونو ) :قاؿ ،جعلٍت هللا فداءؾ ،ال كهللا :قاؿ (فتحبػػو لعمتػػػك ؟أ) :قاؿ ،(ألخواهتم
٭تبونو كال الناس قػػاؿ ) ،جعلٍت هللا فداءؾ ،قػػاؿ ال كهللا ،(فتحبػػو ٠تالتك ؟أ) :قاؿ ،(لعماهتػػم

)أٛتد  .بعد ذلك الفيت ال يلتفت إٔب شيء :كقاؿ ،كدعا لو ،فو ع يده عليو :قاؿ ،(هتم٠تاال
 .(ِِِٓٔ)( ح ِٔٓ/ٓ

تربيتهم ٔتا يسهم ُب  ،أ٫تية اإلقناع العقلي لفئة ا١تراىقُت من ا١تسلمُت كلذا يتضح لنا جليا
كمن دكف  ،دكف مناقشة ٢تاال تقتصر الًتبية فقط على ٣ترد سرد للحقائق كأ ،كتنمية القيم لديهم

ككيف تعامل معو  ،مع الشاب الذم جاء يستأذف ُب الزان -ملسو هيلع هللا ىلص -كأسوتنا ُب ذلك رسوؿ هللا  ،اقتناع
 .(َُِص  ،ىػُِْٖ ،الشنقيطي) .ابإلقناع حىت اقتنع -ملسو هيلع هللا ىلص -الرسوؿ 

 خصائص القيم  ىـ.
ة عن غَتىا أف خصائصها كا حة، كعندما تعرؼ ىذه "من األمور اليت ٘تيز القيم الًتبوي

ا٠تصائص تزداد ثقة كقناعة هبذه ا٠تصائص كُب ىذا ا١تبحث سنذكر ست خصائص من خصائص 
 :القيم الًتبوية، كىي
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 اإل٬تابية. -الثبات  -التوازف  -الواقعية  -الشموؿ كالتكامل  - الرابنية
 الرابنية -8

  .كرابنية الغاية ،كرابنية ا١تنهج ،أهنا رابنية ا١تصدرمن أعظم مزااي القيم الًتبوية 
  :رابنية ا١تصدر -أ
ألهنا تستمد من كبلـ هللا سبحانة كتعأب، كهللا عز كجل ىو الذم خلق ا٠تلق كيعرؼ  

     ﴿ :مايصلح ٢تم يقوؿ تعأب        ﴾ ( آيةا١تلكسورة : ُْ ) 

 :فأنزؿ هللا الكتب، كأرسل الرسل؛ ٢تداية الناس كإخراجهم من الظلمات إٔب النور يقوؿ تعأب
﴿                         ﴾ ( آيةالنساءسورة: ُْٕ).  

  :رابنية ا١تنهج -ب

﴿فا١تنهج الرابين طريقو كا ح كبعيد عن النقص كا٠تطأ يقوؿ تعأب       

                           ﴾ ( سورة

 (.َُٖ :آيةيوسف

 :رابنية الغاية -ج
اٞتبلد: تنتهي غاية القيم ُب اإلسبلـ إٔب ٖتقيق القيمة العليا اليت خلق اإلنساف من يقوؿ  

 ﴿ لقولو: ا كىي العبودية  تعأب ٖتقيقاأجله            ﴾ ( سورة

 (ٔٓ : آيةالذارايت
كاالستجابة ألكامره كترؾ نواىيو، فغاية القيم ُب  عبادة ىنا تعٍت ا٠تضوع  سبحانو،كال

مواظبا  ،إٔب أف يكوف سلوكو سلوكا رابنيا فيكوف عارفا اب اإلسبلـ غاية نبيلة سامية تدفع اإلنساف
 يلتـز القيم الفا لة بوازع داخلي كٮتلص ُب ٘تثيلها ابتغاء كجو ،على نيل ر اه حريصا ،على طاعتو

 (ُٗ، ص ىػُّْٓاٞتبلد، ) .هللا تعأب
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  الشمول والتكامل -7

نساف، كما ٭تتاجو سبحانة كتعأب ٔتكوانت شخصية اإل أتٌب مشولية القيم اإلٯتانية من علم هللا
 ،من كسائل كمناىج؛ لًتبية ىذه الشخصية تربية شاملة ُب ٚتيع اٞتوانب ا١تختلفة الركحية كا١تادية

كالهتتم أبم جانب من ىذه اٞتوانب  فالقيم اإلٯتانية تشمل كل جوانب اإلنساف كشخصيتو كحياتو،
تصور االعتماد على تنمية ركن دكف  نب اآلخر؛ ألنو من ا١تستحيل عقبل كفعبلعلى حساب اٞتا

. (ٖٔ، ََِٕ ،علي) بل البد من عملية تنمية كلية شاملة" ،كتنشئة جانب كإ٫تاؿ آخر ،آخر
فقيا كاسعا، مشل التصور االعتقادم كا١تنهج التشريعي كالسلوؾ ة الشموؿ جعلت للقيم امتدادا أكصف"

  (ُٔٓ،ىػ ُِْٓ،ا١تانع)االجتماعي" 
 ش فيو، كأىداؼ حياة اإلنساف طبقاكاجملتمع الذم يعي ،"فهي تراعي عآب اإلنساف كمافيو

 .(ٖٔ، ُٖٖٗ ،أبو العينُت)للتصور االسبلمي "

 الواقعية-4
"كاقعية القيم تعٍت إمكانية تطبيقها على أرض الواقع ُب كل زماف كمكاف مهما اختلفت 

 ،الظركؼ ايطة ابلواقع، كأتٌب كاقعية القيم اإلٯتانية من تعاملها مع حقائق ذات كجود حقيقي يقيٍت
  .(ّٖ،ََِٔ ،طباسي)اٟتقيقة اإل٢تية كاٟتقيقة الكونية كاٟتقيقة اإلنسانية"  :مثل

؛ ألهنا من ، فإف االلتزاـ هبا ليس مستحيبلامت القيم اإلٯتانية مستمدة من ا١تنهج الرابين"كماد
، ََِٕ،)الشنقيطي يطيقوف " ما هللا سبحانو كتعأب األعلم ٔتا يطيق عباده، كالذم اليكلفهم إال

  ﴿: يقوؿ تعأب، (ٕٔ      ﴾ (جزء من آية :البقرة سورة ِٖٔ ) 

 التوازن  -3
القيم اإلٯتانية ال تطلب من الفرد الًتكيز على جانب دكف آخر، لكنها تعٍت االلتزاـ كاالعتداؿ 

ك النقصاف الذم يؤكلو أ ،لزايدة اليت تؤدم إٔب اإلفراطاب ُب تربية ٚتيع جوانب ا١تتعلم كعدـ ٣تاكزهتا
 .(ِْ ،ََِْ ،ابو دؼ)إٔب اإل٫تاؿ أك التفريط" 
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 ،"كالقيم اإلسبلمية متوازنة ُب بناء منظومتها القيمية، فهي توازف بُت القيم اإلٯتانية كالتعبدية
كتعطي لكل كاحدة منها حقها ككزهنا  ،كا١تادية كالركحية ،كالفردية كاالجتماعية، كالوطنية كالكونية

  .(ِٗ ،ىػ ُّْٓ ،اٞتبلد)الذم تستحقو ُب بناء منظومتها القيمية" 

  الثبات -5
عز  -تتميز القيم اإلسبلمية أبهنا قيم اثبتة ال تتغَت كالتتبدؿ؛ ألف مصدرىا كمشرعها ىو هللا 

كاإلنساف مطالب اباللتزاـ هبا ُب كل كقت كحُت، كمأمور بتمثلها ُب أم مكاف، التغَتىا ، -كجل 
العدؿ ال تتغَت كفق زماف أك األزمنة، كال تبد٢تا األمكنة، كال تتحكم فيها ا١تصاّب كالظركؼ، فقيمة 

ال  ،مكاف أك منفعة، كىي قيمة اثبتة الزمة مع الصديق كالعدك، كمع من يوافقك ُب الدين كٮتالفك
  ﴿: يقوؿ تعأب ،فرؽ بُت أحد ُب ذلك                

                  ﴾ (آية :النحل سورة َٗ). 

﴿                           

                             ﴾ 
على أف العدؿ مطلوب حىت مع عدكؾ، تلك ىي قيمنا  ففدلت اآليتا (ٖ آية :ا١تائدةسورة )

 ،ىػُّْٓ ،اٞتبلد) " !اإلسبلمية كما أعظمها من قيم، كتلك ىي أخبلقنا كما أركعها من أخبلؽ
ّٗ).  

  يكفي كوف اإلنساف صاٟتا ُب نفسوكا١تقصود أف يتعدل ا٠تَت لآلخرين، فبل  اإلجيابية -6
بل يكوف صاٟتا كمصلحا، يتفاعل مع اجملتمع كينشر ا٠تَت، كيعلم اٞتاىل، كيرشد الضاؿ، كأتٌب ىذه 
  اإل٬تابية للقيم من إ٬تابية اإلسبلـ نفسو، فهو دين إ٬تايب مؤثر ليس من طبيعتو االنكماش كاالنعزاؿ".

  .(َُٔ، ُِْٓ ،ا١تانع)
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  ةالسابقت لدراسازلور ا :احملور اخلامس
نظران أل٫تية التوجيو كاإلرشاد كغرس القيم اإلسبلمية، كأحد اجملاالت التطبيقية ُب العملية 
التعليمية كىو يقـو على أسس علمية ك٭تتاج إٔب مهارات كخربة كتدريب كيستمد جذكره من تفاعل 

لذلك فقد حظي مو وع الدراسة على مستول طبلب ا١ترحلة  اجملاالت،معارؼ تنتمي لعديد من 
الثانوية بصفة عامة ابىتماـ ابلغ من قبل الدارسُت ١تا ٢تذا ا١تو وع من أ٫تية. كسيتناكؿ الباحث ىذه 

 الدراسات ٔتا يفيد ْتثو كقد صنفها كفق اآلٌب: 
 ب األنشطة ا١تقدمة من قبل اإلرشاد الطبلىب كأتثَتىا على الطبل -ُ

 الدراسات الىت اىتمت ْتاجات الطبلب القيمية   -ِ

 شاد الطبليب كأتثَتىا على الطبلب: األنشطة ا١تقدمة من قبل اإلر أكالن 
١تهارة كشف  : " كيفية استخداـ ا١ترشدين، كىي بعنواف(ََِْملكوش، )دراسة  -ُ

ا١ترشدين ١تهارة كشف إلسهاـ ُب فهم كيفية استخداـ إٔب ا ىدؼ ىذا البحثالذات ُب األردف ".
كمرشدة  ( مرشدأِّت على عينة مؤلفة من )الذات ُب األردف كلقد ًب تطبيق مقياس لكشف الذا

أىم . كقد بُت استخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفيك  ،من مديرايت الًتبية كالتعليم ُب عماف الكربل
كاف أكثر كشف   ،منخفضاكاف استخداـ ا١ترشدين لكشف الذات  :ٖتليل نتائج الدراسة ما يلي

كاف كشف الذات من قبل ا١ترشدين أعلى  ،للذات ُب اٞتانب اإل٬تايب كأقل كشف ُب اٞتانب السليب
عدـ كجود فركؽ ُب كشف الذات تعزل لعدد سنوات خربة ، من كشف الذات من قبل ا١ترشدات

ذات تعزل عدـ كجود فركؽ ُب كشف الر، عدـ كجود فركؽ ُب كشف الذات تعزل للعم ،ا١ترشد
إجراء مزيد من الدراسات : ائج الدراسة أكصى الباحث ٔتا يليكُب  وء نت .للحالة االجتماعية

إجراء دراسات على كشف ، للتأكد من طبيعة الفركؽ بُت اٞتنسُت ُب كشف الذات لدل ا١ترشدين
ين إجراء دراسات على كشف الذات لدل ا١ترشد، الذات لدل ا١ترشدين من كجهة نظر مسًتشديهم

  ابستخداـ كسائل ٚتع معلومات غَت اإلستبانة كا١تقابلة كا١تبلحظة.
" ا١تشكبلت السلوكية لدل طلبة ا١ترحلة  :كىي بعنواف (:ََِّالعثامنة، ) دراسة -ِ

لًتبويُت ُب ٤تافظات الثانوية ُب ا١تدارس اٟتكومية كصعوابت التعامل معها من كجهة نظر ا١ترشدين ا
الدراسة إٔب التعرؼ على ا١تشكبلت السلوكية الشائعة لدل طلبة ا١ترحلة  ىدفت ىذهك .مشاؿ فلسطُت"
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ل معها ك٤تاكلة حلها، الثانوية من خبلؿ إحساس ا١ترشدين هبا، كالصعوابت اليت تواجههم ُب التعام
كاستخدـ الباحث ا١تنهج  ،إٔب معرفة أثر متغَتات الدراسة على تصورات ا١ترشدين كىدفت أيضا

كقاـ الباحث ببناء كمرشدة.  مرشدا (ُُْ)دراسة فقد تكوف من ، أما ٣تتمع الالوصفي التحليلي
لتشمل كل  ؛( ٣تاالتٖ( فقرة موزعة على )ٕٓكتطوير استبانة مكونة ُب صورهتا النهائية من )

احتل ٣تاؿ " سلوؾ الشركد كالتشتت كعدـ  :كأظهرت نتائج الدراسة ما يلي .ا١تشكبلت السلوكية
األكؿ كحصلت اجملاالت الستة األخرل على درجات قليلة اٟتدكث، ٓب تكن ىناؾ الًتكيز " ا١تركز 

ا١تديرايت التعليمية  فركؽ كا حة ُب ا١تتوسطات اٟتسابية الكلية بُت درجة إحساس مرشدم مدارس
ٓب تكن ىناؾ فركؽ كا حة بُت ا١تتوسطات اٟتسابية الكلية تعود ١تتغَت التخصص  ككذلك أيضا

كأكصى الباحث  ،االت متغَت اٞتنس فكانت ا١تتوسطات اٟتسابية أكرب لدل الذكورالعلمي، أما ُب ٣ت
بضركرة العمل على زايدة التفاعل ما بُت ا١ترشد الًتبوم كالطالب للحد من ا١تشكبلت السلوكية 
كاالىتماـ بتدريب ا١ترشدين الًتبويُت كتطوير كفاءهتم ا١تهنية، كزايدة عددىم إ افة إٔب اىتمامها 

ية النشاطات ا١تقدمة إٔب الطالبة كمدل مبلءمتها الحتياجاهتم كميو٢تم، كالعمل على التخلص من بنوع
راسيتُت إٔب مرحلة دراسية اكتظاظ الطلبة ُب الفصوؿ الدراسية كفصل ا١تدارس اليت تضم مرحلتُت د

ئج ١تا كما أكصى الباحث إبجراء دراسات ٦تاثلة على مستول الوطن من أجل مقارنة النتا،  كاحدة
 فيها من فائدة للطبلب كالقائمُت على العملية الًتبوية كالتعليمية. 

" أثر برانمج تدرييب لتطوير مهارات (:كىي بعنواف:ََِّاٟتديثي كا١تعركؼ، )راسة د -ّ
ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على أثر برانمج تدرييب لتطوير .ك "االتصاؿ اإلرشادية ُب ا١تقابلة

اإلرشادية ُب ا١تقابلة للمرشدات الًتبوايت، كاستقصاء ما يوجد من فركؽ ذات مهارات االتصاؿ 
كاجملموعة الضابطة ُب االختبار القبلي  ،داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اجملموعة التجريبية

أداءن   (األسئلة، اإلصغاء، التلخيص، التفسَت)كتشمل مهارة  ،كالبعدم ُب أداء مهارات االتصاؿ ككل
كاستخدـ الباحث ا١تنهج  ،اإلصغاء، التلخيص، التفسَت( ،األسئلة)لكل من مهارة  أداءن فرعياليا ك ك

 ،األسئلة)التجرييب كاعتمدت الدراسة على ٚتع البياانت على إعداد أربعة مقاييس تقدير ١تهارة 
لبا، دائما، غا)ايت لغرض قياس نتائج التجربة مستندة على ا١تستو  ؛(التفسَت ،التلخيص ،اإلصغاء

ككانت  ،لكل مستول على التوإب (ٓ،  ْ،  ّ،  ِ،  ُ) كٖتديد الدرجات (أحياان، اندرا، مطلقا
 ،( مرشدات تربوايتَُككل ٣تموعة مكونة من ) ،عينة الدراسة موزعة جملموعتُت ٕتريبية ك ابطة
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ستخدـ ( يومان كآُطبق الربانمج التدرييب كاستغرؽ )ك %( من اجملتمع األصلي، ٕكتشكل نسبة )
التسجيل السمعي ا١ترئي بعد التجربة كعر ت على ثبلثة خرباء بشكل مستقل كٚتعت درجات ٚتع 

كإ٬تاد  مهارة لبلختبارين القبلي كالبعديح ١تعاملتها إحصائيا، لتحديد الدرجة الكلية لكل ؛التقديرات
" العينات ا١تستقلة " " العينات ا١تًتابطة " كماف كتٍت  الفرؽ ١تتوسطيها ابستخداـ اختبار كلكوكسن

( َُ.َكداللة إحصائية بلغت ) ،كأظهرت النتائج تفوؽ اجملموعة التدريبية ُب االختبار البعدم
اجملموعة التجريبية ُب االختبار البعدم كبداللة إحصائية  تكتفوق .للمهارات ٣تتمعة، كلكل مهارة

 ( للمهارات ٣تتمعة، كلكل مهارة على االختبار البعدم للمجموعة الضابطة. َُ.َ)
" أىم األزمات كا١تشكبلت اتملة الوقوع لطلبة  :كىي بعنواف:(ُٗٗٗالزعيب، )دراسة  -ْ

كىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أىم األزمات جهة نظر ا١ترشدين الًتبويُت ".ا١تدارس من ك 
الوقوع لطلبة ا١تدارس من كجهة نظر ا١ترشدين الًتبويُت، كفيما إذا كاف ىناؾ كا١تشكبلت اتملة 

فركؽ بُت تقديرات أفراد العينة ٢تذه األزمات كا١تشكبلت ُب  وء متغَتات اٞتنس، كسنوات ا٠تربة، 
كالتخصص العلمي، كمنطقة العمل، كتكوف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع ا١ترشدين العاملُت ُب مدارس 

ًب اختيارىم  ( مرشدنأُٖ)اؿ األردف كالزرقاء كككالة الغوث الدكلية ُب ٤تافظات مشاٟتكومة، 
أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات .، كاستخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفيابلطريقة القصدية
كن أف تعزم ١تتغَتات ا١تؤىل العلمي، كالتخصص، كسنوات ا٠تربة، كطبيعة كمكاف داللة إحصائية ٦ت

ا١ترشدين، ُب حُت أظهرت فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت اٞتنس كلصاّب الذكور، كقد  عمل
احتلت الشجارات العائلية اٟتادة كا١تؤذية داخل األسرة كخارجها أعلى ترتيب من حيث احتمالية 

ى اٟتدكث، كأزمات اٟتركب األىلية أدىن تكرار الحتمالية اٟتدكث، بينما حصل اجملاؿ النفسي عل
ا١ترتبة األكٔب، كاجملاؿ االجتماعي على ا١ترتبة الثانية، كاجملاؿ الصحي على ا١ترتبة الثالثة، كاجملاؿ الًتبوم 

إعداد برامج تدريبية  :على ا١ترتبة الرابعة، كاجملاؿ الطبيعي على ا١ترتبة األخَتة. كأكصت الباحثة
توطيد العبلقة ما بُت ا١تدرسة كأكلياء األمور  للمرشدين، كالطلبة، كأكلياء األمور تؤىلهم ١تعرفة ا١تشاكل

لتوعيتو ابآلاثر السلبية الناٚتة عن ا٠تبلفات األسرية.كاألزمات ا١تمكنة اٟتدكث، كالتعرؼ علىً آاثرىا 
حىت يتم التعامل معها عند حدكثها. العمل على حصر مشاكل الطلبة ُب سجبلت لدل كزارة الًتبية 

 ألخرل ُب مواجهتها.كالتعليم؛ لتساىم ا١تؤسسات ا
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" األدكار كالوظائف اإلرشادية للمرشد  :كىي بعنواف :(ُٖٗٗالشرعة كزغاليل، )دراسة  - ٓ
ؤىل العلمي كا٠تربة للجنس كالعمر كا١ت دنية كاالختبلؼ ُب ٦تارستها تبعاالًتبوم ُب ا١تدرسة األر 

ُب  يقـو هبا ا١ترشد فعلياظائف اليت كىدفت ىذه الدراسة إٔب الكشف عن األدكار كالو .كالتخصص "
ا١تدرسة، كىل ٗتتلف ٦تارسة ىذه األدكار ابختبلؼ اٞتنس كالعمر كا١تؤىل العلمي كا٠تربة كالتخصص، 

كمرشدة من ٥تتلف مديرايت الًتبية  ( مرشدناَِّونت عينة الدراسة من )أما منهج الدراسة فتك
( ٦تارسة إرشادية َْونة من )ستبانة مكيع اً ما ىدفت إليو الدراسة ًب توز  كالتعليم ُب األردف، كلتحقيق

أشارت نتائج الدراسة إٔب أف أكثر ك  .، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفيفراد عينة الدراسةعلى أ
د كالتوجيو، األدكار الفعلية ا١تمارسة من قبل ا١ترشدين كا١ترشدات كانت ُب ٣تاالت ك ع برامج لئلرشا

شكبلهتم الشخصية، كالتعرؼ على ا١تشكبلت الصحية كاٞتسمية فيما يتعلق ٔت كإرشاد الطلبة فرداي
لتنفيذ أىداؼ الربامج اإلرشادية، كتزكيد الطلبة  حاليت يعاين منها الطلبة، كٖتديد األساليب ا١تناسبة

اب١تعلومات عن ا١تهن ا١تختلفة، كإعداد النشرات للطلبة كأكلياء األمور كا١تدرسُت حوؿ العادات 
الطبلب اب١تعلومات حوؿ الدراسة بعد ا١ترحلة الثانوية، كمساعدة الطبلب ُب الوقاية  الدراسية، كتزكيد

من األمراض ا١تعدية، كإطبلع األىل كالطبلب كا١تعلمُت على برامج اإلرشاد كالتوجيو، كتقدًن 
ا٠تدمات االستشارية للمعلمُت فيما يتعلق بقضااي التعلم كسلوكيات الطبلب، كما أشارت نتائج 

حد إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ا١ترشدين كا١ترشدات ُب ٦تارستهم أل (ت)رات اختبا
، كذلك بينت نتائج اختبار ٖتليل التباين األحادم كجود فركؽ ذات امن أصل أربعُت دكرن  عشر دكرا

لة داللة إحصائية بُت الفئات العمرية األربعة على ٦تارسة ثبلثة أدكار، ككذلك كجود فركؽ ذات دال
إٔب  اتائج أيضن إحصائية بُت ا١تؤىبلت العلمية للمرشدين على ٦تارسة ٜتسة أدكار، كما أشارت الن

 كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت مستوايت ا٠تربة للمرشدين كا١ترشدات على ٦تارسة أربعة أدكار
داللة إحصائية من  ( دكر، بينما ٓب تتبُت نتائج التباين للتحليل األحادم أية فركؽ ذاتَْمن أصل )

  .حيث ٦تارسة األدكار اإلرشادية تعزل لبلختبلؼ ُب التخصص عند ا١ترشدين كا١ترشدات
" العبلقة بُت مهارات االتصاؿ لدل  :كىي بعنواف :(ُٓٗٗدراسة )داكد، كفر٭تات،  -ٔ

اإلرشاد كما يراىا ا١تسًتشدكف ا١ترشد كجنسو كعدد سنوات خربتو كفاعليتو ُب تقدًن خدمات 
كىدفت ىذه الدراسة استقصاء العبلقة بُت مهارات االتصاؿ لدل ا١ترشد الًتبوم كجنسو كخربتو ".

ف، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج كفاعلتيو ُب تقدًن ا٠تدمات اإلرشادية كما يراىا ا١تسًتشدك 
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 ( طالب كطالبة من طلبة الصفُت التاسع كالعاشر األساسيتُتََِأتلف أفراد الدراسة من )الوصفي.
( مدرسة من مدارس مديرييت عماف األكٔب َْكالصفُت األكؿ كالثاين الثانويُت كىم موزعوف على )

( لئلانث كقد ًب اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة قصدية َِ)ك ( مدرسة للذكورَِكالثانية منها )
ٟتالة الفردم كدراسة ا دمن بُت الطلبة الذين حصلوا على خدمات اإلرشاد اٞتمعي أك اإلرشا

مقياس مهارات االتصاؿ لدل  :كاستجاب أفراد العينة ١تقياسُت ًب تطوير٫تا ألغراض ىذه الدراسة ٫تا
 ةذا دالل أظهرت النتائج أف ىناؾ ارتباطناك ُب تقدًن ا٠تدمات اإلرشادية. كمقياس فاعلية ا١ترشد ،ا١ترشد

كما أظهرت   ،ت اإلرشاديةإحصائية بُت مهارات االتصاؿ لدل ا١ترشد كفاعليتو ُب تقدًن ا٠تدما
النتائج كجود أثر ذم داللة لعدد سنوات خربة ا١ترشد على فاعليتو ُب تقدًن ا٠تدمات اإلرشادية. ُب 

ذات داللة ُب الفاعلية اإلرشادية تعزل ١تتغَت اٞتنس، كما أبرزت  حُت ٓب تظهر نتائج الدراسة فركقنا
ألف ٧تاح ا١ترشد ُب عملو  ؛على مهارات االتصاؿنتائج الدراسة  ركرة زايدة برامج تدريب ا١ترشدين 

العبلقة  يعتمد إٔب درجة كبَتة على مهارات االتصاؿ اليت ٯتتلكها كعلى توظيفو ٢تذه ا١تهارات ُب بناء
كما أكصى الباحثاف إبجراء مزيد من دراسات الصدؽ ألداٌب الدراسة اإلرشادية مع مسًتشديو.

 عالية من الصدؽ كالثبات ألغراض البحث كالتدريب. هبدؼ تطوير أدكات قياس تتمتع بدرجة 
  ."انمج تدرييب على مهارات ا١ترشدينثر بر أ" :كىي بعنواف :(ُْٗٗلصمادم، ا)دراسة  - ٕ

كىدفت الدراسة الختبار فاعلية برانمج تدرييب ُب اإلرشاد ُب ٖتسُت مهارات ا١ترشدين 
كمهارات تعديل السلوؾ  من عدد  ،الًتبوماألساسية العامة كمهارات ٗتصصية ُب ٣تاالت اإلرشاد 

كشاركت ُب الدراسة ٣تموعة ٕتريبية  كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي كالتجرييب، ،من الورش التدريبية
( مرشدان كمرشدة استخدمت ْٔ( مرشدان كمرشدة ك٣تموعة  ابطة مكونة من )ِٗمكونة من )

الذم يتناكؿ ا١تهارات  (األساسية العامةمهارات اإلرشاد )للمقارنة، كاستخدـ الباحث مقياس 
كالعبلقة اإلرشادية كخصائص االحًتاـ كالفهم كالتعاطف كاالنفتاح كالو وح كغَتىا ابإل افة إٔب 
مقاييس اإلرشاد الًتبوم كالعإب كالسلوكي، كبعد أف عرب الباحث ا١تقياس استخرج لو معامل صدؽ 

 زئة النصفية للمقياس، حيث بلغ معامل الثباتكمعامل ثبات بواسطة التج ،من خبلؿ اكمُت
(َ.ٗٓ.) 
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" الضغط النفسي كمستوايتو اليت يتعرض لو  :كىي بعنواف (:ُْٗٗدعنا، )دراسة  -ٖ
كىدفت ىذه الدراسة إٔب .الًتبية كالتعليم ُب األردف "ا١ترشدكف الًتبويوف ُب ا١تدارس التابعة لوزارة 

مل اليت يتعرض ٢تا ا١ترشدكف الًتبويوف أثناء ٦تارسة العالتعرؼ إٔب مصادر الضغط كمستوايتو 
إٔب التعرؼ على الفركؽ بُت مستوايت الضغط عند ا١ترشدين  اإلرشادم، كىدفت الدراسة أيضا

 ،كعدد ا١تسًتشدين الذين يعملوف معهم ،كعدد سنوات عملهم ُب اإلرشاد ،ابختبلؼ جنسهم
، كاستخدمت الباحثة ا١تنهج مرار ُب العمل اإلرشادمكالرغبة ُب االست ،كاالختيار للعمل اإلرشادم

ستبانة صادر الضغط كمستوايهتا كتتكوف االستبانة تقدير مقامت الباحثة ببناء اً  :ة الدراسةأدا.الوصفي
صراع الدكر، كغموض الدكر، كعبء  :من أربعُت فقرة تقدر مصادر الضغط  من عشرة أبعاد ىي

م االجتماعي، كعبلقة ا١ترشد ا١تهنية اب١تدير كا١تعلمُت، كالتقييم، العمل كمتطلباتو، كعدـ توافر الدع
عينة ردكد ا١تادم، كالظركؼ ا١تادية.كالتقدـ الوظيفي، كا١تشاركة ُب اٗتاذ القرار، كعدـ كفاية ا١ت

ية كالتعليم  من ( مرشد كمرشدة موزعُت على مدارس كزارة الًتبَْْتكونت الدراسة من ) :الدراسة
 :الضغط عند ا١ترشدين الًتبويُت ىي أظهرت أف مصادر :أما عن نتائج الدراسةفة.مديرايت ٥تتل

عبلقة ا١ترشد ا١تهنية اب١تدير كا١تعلمُت، كغموض الدكر، كالتقييم، كعدـ توافر الدعم االجتماعي 
كمتطلباتو، كالظركؼ ا١تادية. كقد أظهرت نتائج الدراسة أف مستوايت الضغوط اليت يعاين منها 

عدـ كجود فركؽ ُب مستوايت الضغط بُت  ايت منخفضة، كأظهرت النتائج أيضاف ىي مستو ا١ترشدك 
ا١ترشدين كا١ترشدات ابختبلؼ جنسهم، كعدـ كجود فركؽ ُب مستوايت الضغط بُت ا١ترشدين 
كا١ترشدات ابختبلؼ الفًتات الزمنية اليت مارسوا فيها العمل اإلرشادم، كجود فركؽ ُب مستوايت 

 .سًتشدين الذين يعمل معهم ا١ترشدعدد ا١ت الضغط ابختبلؼ
رشدين " ا١تشكبلت السلوكية اليت تواجو ا١ت :كىي بعنواف (:ُِٗٗعامودم، )دراسة  -ٗ

كىدفت ىذه الدراسة ١تعرفة ا١تشكبلت اليت تواجو ا١ترشد الًتبوم ُب ا١تدارس .الًتبويُت ُب األردف "
كسنوات ا٠تربة ُب  ،ٔتؤىل ا١ترشد الًتبوم اٟتكومية ُب األردف كاستقصاء عبلقة ىذه ا١تشكبلت

ما ىي الصعوابت اليت يعاين منها  :األكؿ :ن سؤالُتاإلرشاد كجنس ا١ترشد حيث أجابت الدراسة ع
ا١ترشد الًتبوم؟ الثاين:ىل ٗتتلف ىذه الصعوابت اليت يعاين منها ا١ترشد ابختبلؼ ا١تؤىل كا٠تربة 

( مرشد تربوم من ا١ترشدين العاملُت ُب ََِمن ) تكونت عينة الدراسةكاٞتنس.عينة الدراسة:
كاستخدمت الباحثة . ، كا١تنهج الذم استخدمتو الباحثة ا١تنهج الوصفيمدارس ٤تافظات األردف
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ظركؼ العمل  –ا٢تيئة التدريسية  -اإلدارة )( مشكلة تغطي ستة ٣تاالت ىي:ُٓ)ستبانة مكونة من ا
االٕتاىات ٖتو العملية  –الظركؼ الشخصية  –هٍت اإلعداد كالتدريب ا١ت –ا١تشكبلت الفنية  –

 ،كاالٕتاىات ٨تو العملية اإلرشادية ،اإلرشادية(.كأظهرت نتائج الدراسة إٔب أف ٣تاؿ ا١تشكبلت الفنية
ُب  ، كما أظهرت الدراسة فركقاكاإلعداد كالتدريب ا١تهٍت ىي أكرب عدد من ا١تشكبلت لدل ا١ترشدين

كلصاّب اإلانث كا٠تربة ُب اإلرشاد  ،شدين تعزل إٔب عامل اٞتنسمتوسطات ا١تشكبلت لدل ا١تر 
 .كأنو ال توجد فركؽ ُب متوسطات ا١تشكبلت لدل ا١ترشدين تعزل إٔب ا١تؤىل العلمي ،لصاّب الذكور

للمعلم من منظور  " الدكر التوجيهي اإلرشادم :كىي بعنواف (:ََُِبنجر، )دراسة  -َُ
إٔب ٕتلية كتو يح مفهـو الدكر التوجيهي كاإلرشادم للمعلم الذم ىدفت الدراسة ك تربوم إسبلمي".

ا٠تصائص ا٠تلقية كالنفسية للمريب ا١توجو كا١ترشد. اٞتوانب الوظيفية للدكر التوجيهي  :يتطلب معرفة
اإلرشادم للمرىب ا١تسلم.كيفية إعداد ا١تعلم ألداء دكره التوجيهي اإلرشادم. كقامت الدراسة على 

ل ا١تفاىيم " كذلك بتو يح ا١تعاين كالدالالت اليت ينصرؼ إليها مفهـو التوجيو منهجية " ٖتلي
كاإلرشاد الًتبوم من منظور الفكر اإلسبلمي. كعن ا٠تصائص ا٠تلقية كالنفسية فيمكن أف نذكر 

اٟترص على  –الرفق ا١تتدرج  –الرفق اب١تتعلمُت  –النموذج النبوم ابلتحلي " ابألخبلؽ اإلسبلمية 
إشباع حاجة  –اختيار األسلوب ا١تناسب لطبائع ا١تتعلم  –الًتكيح  –االبتعاد عن الغضب  –م التعلي

  .التلميذ إٔب الفهم "
ا٠تلقي  –أما عن اٞتوانب ا١تهمة ُب شخصية ا١تعلم ا١توجو كا١ترشد فًتكز على " اٞتانب ا١تهٍت 

يف ا١تعاصر للدكر التوجيهي االجتماعيً " كتناكلت نتائج الدراسة " التوظ –اٞتانب العاطفي  –
اإلرشادم للمعلم ا١تسلم " كذلك من خبلؿ ما يتجسد ُب النموذج النبوم من مبلمح كاليت من أ٫تها 

اٟترص على التعليم  –التوا ع كاللُت  –الرفق اب١تتعلمُت  –التخلق ابلقيم كالفضائل اإلسبلمية )
تقدير  –ركح ا١ترح كالدعابة  –ة كالذكاء اللماحي –الوسطية كاالعتداؿ  –ٕتنب الغضب  –كا١تتعلم 

كأىم توصيات  .استخدمتو الدراسة ا١تنهج الوصفيب ا٠تَت ُب الطبيعة اإلنسانية(.ك كتذكؽ جوان
إحياء ا١تعاين كالقيم ا١ترتبطة ابلدكر التوجيهي اإلرشادم للمعلم ابلرجوع إٔب اإلطار ا١ترجعي  :الدراسة

ركرة ٖتكيم معايَت اختيار ا١تعلم من منظور الفكر اإلسبلمي كلنا لذلك الدكر ُب الًتبية اإلسبلمية.  
٪توذج ٭تتذل ُب اختيار كتكوين ا١تعلم ُب ٣تتمعنا الراىن. تطوير مفاىيم  ُب ٪توذج ا١تصطفى 

مفهـو التوجيو كاإلرشاد من خبلؿ اللعب )كأساليب فاعلة لدكر ا١تعلم ُب التوجيو كاإلرشاد كمن أبرزىا 
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هـو العبلج اٞتمعي للحاالت كا١تشكبلت الًتبوية لدل ا١تراىقُت كالغش كالرسوب مف –كالًتكيج 
تبٍت إسًتاتيجية  –إعبلء مفهـو التعزيز  –التأكيد على مفهـو التوجيو ا١تهٍت  –كالتسرب كالعدكاف 

العبلج الديٍت ُب مواجهة مشكبلت األطفاؿ كا١تراىقُت كىي اليت كجدت ٢تا جذكر ُب الفكر الًتبوم 
 إلسبلمي كأصبحت اليـو كاحدة من أىم اسًتاتيجيات التوجيو كاإلرشاد.ا

 : الدراسات الىت اىتمت حباجات الطالب القيمية اثنًيا
( بعنواف: مدل ٦تارسة طلبة ا١ترحلة الثانوية للقيم األخبلقية ََِْدراسة مرٕتي ،عاىد ) -ُ

الكشف عن درجة ٦تارسة طلبة ا١ترحلة ىدفت الدراسة إٔب  جهة نظر معلميهم ُب ٤تافظة غزة:من ك 
كالتعرؼ إٔب األساليب اليت  ،الثانوية للقيم األخبلقية من كجهة نظر معلميهم ُب ٤تافظة غزة

كقد اعتمد الباحث ا١تنهج الوصفي طلبة كتشجيعهم على ٦تارسة القيم.يستخدمها ا١تعلموف ٟتث ال
نظر معلميهم ُب ٤تافظة  خبلقيو من كجهةاأل للقيمدل ٦تارسة طلبة ا١ترحلة الثانوية التحليلي؛ ١تعرفة م

استبانو القيم األخبلقية ، كقد بلغ عدد فقرات  الباحث كقد أعد ١تناسبتو ألغراض الدراسة غزة نظرنا؛
٣تاالت، ىي: عبلقة الطالب اب١تعلمُت ،  فقرة موزعة على ثبلثة ُّٓب صورهتا النهائية  االستبانة

معلما  ِٔٗكعبلقة الطالب ابإلدارة كا١توظفُت.اشتملت عينة الدراسة على كعبلقة الطالب ابلزمبلء ، 
غزة من العاـ الدراسي  كمعلمة ٦تن يعملوف ُب ا١تدارس الثانوية التابعة لوزارة الًتبية كالتعليم. ٔتحافظة

% عن أفراد اجملتمع  ّٓ، كقد كزعت االستبانة على أفراد العينة بنسبة تزيد عن  ََِّ_  ََِِ
 :الدراسة إٔب نتائج كاف من أ٫تها صلي، كقد ًب اختيارىا ابلطريقة العشوائية البسيطة ، كتوصلتاأل

أف النسب ا١تئوية ١تمارسة طلبة ا١ترحلة الثانوية إلحدل كٜتسُت من القيم األخبلقية تراكحت 
 من أكثر األساليب الًتبوية شيوعا لدل معلمي .كقيمتُت أقل من ذلك ِٖ، ّْك َٔ،  ّْبُت 

ا١ترحلة الثانوية ٟتث الطلبة كتشجيعهم على ٦تارسة القيم األخبلقية على الًتتيب )الًتبية ابلقدكة ، 
 .(الًتغيب كالًتىيب ، ا١توعظة كالنصح ، ا١تمارسة العملية

"القيم الدينية كعبلقتها ابالتزاف االنفعإب كمستوايتو  :( بعنوافََُِدراسة "ا١تزيٍت " ) -ِ
ىدفت ىذه الدراسة إٔب الكشف عن مدل ٘تسك طلبة اٞتامعة .ك " اإلسبلمية بغزةلدل طلبة اٞتامعة 

كما ىدفت إٔب الكشف عن العبلقة بُت   ،اإلسبلمية بغزة ابلقيم الدينية مدل ٖتليهم ابالتزاف االنفعإب
كمستول االتزاف االنفعإب ، كقد أعد  ،القيم الدينية لدل عينة من طلبة اٞتامعة اإلسبلمية بعزة
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كقد دمحم العدؿ ،  .الدكتور كاستخدـ استبانة االتزاف االنفعإب من إعداد ،لباحث استبانة القيم الدينيةا
طالبة من طبلب ا١تستول الرابع  َُِك طالبا ُّٓ: كالتإب  ،كطالبة طالبا ِٓٓبلغت عينة الدراسة 

اختيارىم بشكل عشوائي قد ًب % من ٣تتمع الدراسة ك َِابٞتامعة اإلسبلمية بغزة كاليت تشكل 
 :كقد استخدـ الباحث األساليب االحصائية كمنها كقد استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي، ،طبقي

يتحلى  :لدراسة إٔب نتائج كاف من أ٫تهاكقد توصلت ا.ا١تتوسطات اٟتسابية كالنسب ا١تئوية، كاختبار
جة ى طلبة اٞتامعة اإلسبلمية بغزة بدر يتحلة بدرجة عالية من القيم الدينية.طلبة اٞتامعة اإلسبلمية بغز 
 .عالية من االتزاف االنفعإب

( بعنواف " دكر ا١تعلم ُب تنمية القيم االجتماعية لدل طلبة ََُِ" ا٢تندم" ) دراسة -ّ
ُب  ىدفت ىذه الدراسة إٔب مدل دكر ا١تعلم.عشر ٔتحافظات غزة من كجهة نظرىم"الصف الثاين 

كاستخدـ  .إٔب اٞتنس ، مكاف السكن، ٗتصص الطلبة كٗتصص ا١تعلمتنمية القيم االجتماعية تعزل 
الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي؛ للحصوؿ على ا١تعلومات كلئلجابة عن أسئلة الدراسة، كما ًب 

فقرة ألربعة ٗتصصات ىي  َٕكتكونت من  ،استخداـ اإلحصاء االستدالٕب، كًب إعداد أداة الدراسة
الًتبية البدنية، كمعلم الًتبية اإلسبلمية، كمعلم اللغة اإل٧تليزية ، حيث ًب  معلم اللغة العربية، كمعلم

صدقها ابستخداـ صدؽ اكمُت كصدؽ االتساؽ الداخلي، ككذلك ثباهتا ابستخداـ  حساب
فر يات الدراسة ، كقد بلغت  الختبار (1َٕٔ)كالذم بلغ (ؾ)كمعامل الثبات  التجزئة النصفية

من الطلبة النظاميُت الذين يدرسوف ُب  كطالبة طالبا َِٕت عينة الدراسة ، كبلغفر يات الدراسة
% جملتمع الدراسة البالغ  ٓالصف الثاين عشر ٔتديرايت التعليم الثبلثة ٔتحافظات غزة بنسبة 

األحادم الختبار صحة الفر يات ، ككانت  كًب استخداـ كٖتليل التباين ،طالبا كطالبة (ُُْْٕ)
 تؤكد الدراسة على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت كل الذ كور كاإلانث:النتائج كما يلي

تؤكد الدراسة على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند ُب تنمية بعض القيم االجتماعية.
ُب تنمية الصف الثاين عشر ٨تو دكر ا١تعلم بُت متوسطات درجات طلبة  (1ََٓ)مستول داللة 
تؤكد الدراسة على عدـ كجود فركؽ ذات داللة ة يعزل ١تكاف سكن الطلبة.جتماعيبعض القيم اال

بُت متوسطات درجات طلبة الصف الثاين عشر ٨تو دكر ا١تعلم  (1ََٓ)إحصائية عند مستول داللة 
 االجتماعية يعزل لعامل التخصص لدل الطلبة )علمي كأديب(. ُب تنمية بعض القيم
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 :القيم الًتبوية ُب القصص القرآين :بعنواف( ُٔٗٗ" طهطاكم " ) دراسة -ْ
ا تظهر من خبلؿ القصص استخرج القيم الًتبوية كم:ىدفت الدراسة إٔب ٖتقيق ما يلي

معرفة أىم .معرفة الدكر الذم تؤديو القصة القرآنية ُب غرس القيم اإلسبلمية ُب نفوس النشء .القرآنية
تكاملة كن أف تسهم ُب خلق كتنمية الشخصية ا١تالقيم الًتبوية ُب قصص القرآف الكرًن ، اليت ٯت

ما ُب غرس ليت تؤدم دكرا ىادراسة كسائل الًتبية اإلسبلمية كأساليبها ا.اٞتوانب لئلنساف ا١تسلم
كاتبع الباحث منهج ٖتليل وس النشء من خبلؿ القصص القرآين.كتنمية القيم السامية ُب نف

كدكرىا ُب   تناكؿ القيم كالًتبية كالقصة ُب القرآفٍب ،اتوايت، كاحتوت الدراسة على إطار نظرم
اإلسبلمية، كتناكؿ القيم الًتبوية ُب القصص القرآين ككسائل الًتبية اإلسبلمية كأساليبها ُب  غرس القيم

كقد ا١تقًتحات.غرس القيم اإلسبلمية من خبلؿ القصص القرآين ٍب خلص إٔب النتائج كالتوصيات ك 
قيم كجدانية ، كقيم  :تصنيف القيم إٔب ستة ميادين كىي:ج كاف من أ٫تهالدراسة إٔب نتائتوصلت ا

أخبلقية ، كقيم عقلية ، كقيم اجتماعية ، كقيم جسمانية ، كقيم ٚتالية ، كأف ىذا التقسيم ال يدؿ 
القيم اإلسبلمية السامية تستمد من .اجملتمععلى أهنا منفصلة ، كألف بينها ترابطان ٭تقق أىداؼ الفرد ك 

بدراسة القيم الًتبوية من خبلؿ .ي موجودة ُب القرآف بصور عديدةطبيعة اإلسبلـ كجوىره ، كى
القصص القرآين ٯتكن حل كثَت من ا١تشكبلت كالصعوابت اليت تواجو ا١تتعلمُت ، كما ٯتكن خلق 

 الشخصية ا١تسلمة ا١تتكاملة اٞتوانب.
ىدفت ىذه الدراسة .مية كالًتبيةعنواف القيم اإلسبل( بُٖٖٗ" ) دراسة " أبو العينُت -ٓ

فضليات ، ، كُب إصدار األحكاـ كٖتديد األإبراز دكر القيم اإلسبلمية ُب صياغة اٟتياة كأىدافها :إٔب
إبراز فعاليات منظومة القيم  .النتائج ا١تًتتبة على األحكاـبُت ا١تزااي كا١تساكئ ، كاختيار كالتميز 

٘تس كل ، كما صحبو من ا طراابت كمؤثرات  ا١تعاصرل التقدـ العلمي كالتقٍتاإلسبلمية ُب ظ
ا للجهد ، إبراز دكر القيم اإلسبلمية  مكوانت اٟتياة اإلنسانية. ُب ٣تاؿ الًتبية ابلذات ، ترشيدن

اإلسهاـ ُب .الفرد ا١تسلم مبل٤تها ا١تتميزةاجملتمع اإلسبلمي ك  لدكرىا ُب عطاء شخصية كأتكيدنا،
كقد مر ٭تتمو الواقع كتفر و الضركرة.ية ، عن طريق إبراز القيم ، كىو أصياغة أىداؼ الًتبية اإلسبلم

ـ الباحث ا١تنهج التحليلي للوقوؼ على مفهـو القيم كطبيعة القيم اإلسبلمية كخصائصها ، استخد
ليل النصوص قرآان كسنة ا على ٖتكلئلجابة على تساؤالت البحث ا١تطركحة ، معتمدن 

اإلسبلمية  مة ككظائف القيم ، كأىم تصنيفات القيم كطبيعتوالقيكيتناكؿ البحث مفهـو .كدراسات
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 .كخصائصها كتصنيفها
كدكر الوسائط الثقافية  ،كالقيم اإلسبلمية كخصائصها كتصنيفها ككسائل تنمية القيم اإلسبلمية

أف لكل ٣تتمع قيمو اليت تشكل  :لدراسة إٔب نتائج كاف من أ٫تهاكتوصلت ا.ُب تنمية القيم اإلسبلمية
كاليت عمل على مر العصور على تكوين  ،شخصيتو، كاجملتمع اإلسبلمي لو قيمو اليت ٘تيز شخصيتو

 .معتمدة على مبدأ التوحيد تنبع من العقيدة اإلسبلمية أساسناشخصيات أفراده عليها، كىي 
أف القيم تقـو على الشريعة. اإلنساف كحريتو ُب إطارأف ىدؼ ىذه القيم اافظة على كرامة 

أف مسئولية تنمية القيم تقع على كافة .ره اإلسبلـ ، للمجتمع اإلسبلميمبدأ تكليف اإلنساف الذم أق
تعتمد القيم ُب مصدرىا على مصادر التشريع  أقرىا اإلسبلـ للمجتمع اإلسبلمي.األنظمة اليت 

االستمرارية ، كا١تركنة كالوسطية ،  :ممن خصائص تلك القيبلمي من قرآف كسنة كإٚتاع كقياس.اإلس
 تمادىا على الضبط كالتوجيو.ككذلك اع

 : التعليق على الدراسات السابقة
 :اآلتيةمن خبلؿ استعراض الدراسات السابقة استطاع الباحث استخبلص النقاط 

تناكلت عدد من الدراسات السابقة ا١تشكبلت اليت يواجهها ا١ترشدكف الًتبويوف مثل  (ُ)
 (ك)الصمادل (اٟتديثى)كتناكلت أخرل رفع مستول أداء ا١ترشدين مثل  (دعنا)ك ()عامودم

َب حُت اىتمت دراسات أخرل بتنمية مهارات لدل الطبلب من خبلؿ برامج قسم التوجيو 
 كاإلرشاد.

تتفق الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة َب االىتماـ بعمل ا١ترشدين كا١توجهُت السلوكيُت،  (ِ)
ا َب أف الدراسة اٟتالية تتناكؿ األنشطة البلصفية ا١تقدمة من قسم التوجيو كٗتتلف عنه

 .كتقوٯتها َب  وء احتياجاهتم القيمية ،كاإلرشاد لطبلب ا١ترحلة الثانوية
 .معظم ىذه الدراسات دراسات نظرية بينما الدراسة اٟتالية دراسة ميدانية تطبيقية (ّ) 
ـ / َُِّمعظم ىذه الدراسات ٘تت منذ زمن بعيد بينما الدراسة اٟتالية ىي دراسة عاـ  (ْ)

 ىػ. ُّْْ
معظم الدراسات السابقة ٓب تتطرؽ مباشرة إٔب مو وع دراسة تقوٯتية لؤلنشطة البلصفية  (ٓ)

لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم بينما الدراسة اٟتالية تطرقت بشكل 
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 اشر إٔب ىذه الدراسة.مب
 تنوع أىداؼ ىذه الدراسات كفقنا للهدؼ العاـ ٢تذه الدراسات. (ٔ)
اتفقت ٚتيع الدراسات السابقة فيما بينها من حيث أف ا١تنهج الوصفي ىو ا١تنهج ا١تبلئم  (ٕ)

 ٢تذا النوع من الدراسات.
الطالب،كدكر ا١تعلم ُب معظم الدراسات السابقة تلتقي مع الدراسة اٟتالية ُب بناء شخصية ( ٖ)

ذلك، كٗتتلف عنها ُب أهنا ركزت على بناء شخصية الطالب من خبلؿ اإلرشاد كالتوجيو 
 الطبليب بصفة عامة. 

على مستول طبلب ا١ترحلة  الدراسة اٟتالية تسعى إٔب إبراز أثر برامج كالتوجيو كاالرشاد( ٗ)
لدل شخصية تلميذ ا١ترحلة  القيم تنميةالثانوية ٔتدينة جدة اليت يقدمها ا١ترشد الطبليب ُب 

من أ٫تية برامج كخدمات التوجيو كاإلرشاد الطبليب كأتثَتىا ُب  بلقناالثانوية، كذلك انط
  العملية الًتبوية، كمن ٍب أتثَتىا ُب تنمية القيم لدل التبلميذ ُب إطار ا١تنهج الًتبوم.

ُت على عملية الًتبية كالتعليم كٓتاصة كما تسعى ىذه الدراسة إٔب إكساب ا١تربُت كالقائم  (َُ)
ا١ترشد الطبليب طرؽ كأساليب تنمية الشخصية ا١تتوازنة للطبلب عامةن ٔتختلف مراحلهم 
العمرية، كللمرحلة الثانوية خاصةن؛ ألهنا تعد من أىم مراحل العمر ُب بناء اإلنساف، كأفضلها 

 استجابة للمؤشرات ا١ترتبطة بكياف اإلنساف.
لباحث من خبلؿ الدراسات السابقة توصية تفيد بضركرة االىتماـ ببناء شخصية تبٌت ا (ُُ)

 ،كتصورات ا١تنهج الًتبوم الصحيح كالقيم ،طبلب ا١ترحلة الثانوية بناءن يعتمد على أسس
كذلك من خبلؿ حث ا١تعلمُت  ،كذلك من خبلؿ األنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية

 صية من خبلؿ ا١تناىج كأساليب تدريسها.على الًتكيز على جوانب الشخ
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 متهيد
 ١تنهج الدراسة الذم اتبعو الباحث، ككذلك ٖتديد ٣تتمع الدراسة يتناكؿ ىذا الفصل إيضاحا

لكيفية بناء أداة الدراسة، كالتأكد من  ٍب عر نا كحدكد الدراسة، صف خصائص أفراد الدراسة،كك 
صدؽ كثبات أداة الدراسة )االستبانة(، كالكيفية اليت طبقت هبا الدراسة ا١تيدانية، كأساليب ا١تعاٞتة 

 استخدمت ُب ٖتليل البياانت اإلحصائية. اإلحصائية اليت

  منهج الدراسة
للتعمق َب دراسة كاقع  ؛(دراسة اٟتالة)يقـو ىذا البحث على أساس ا١تنهج الوصفي  

دراسة  :كمن األدكات اليت استخدمها الباحث ُب ْتثو .األنشطة البلصفية كما ينبغي أف تكوف عليو
 ؛استبياف للمعلمُت كا١ترشدين كا١تشرفُتٍب  ،كا١تبلحظةذلك عن طريق االستبياف ك  ،سلوؾ الطبلب

اإلشراؼ عليهم ك  مبلحظة الباحث ْتكم ٥تالطتو للطبلب معلتحديد احتياجات الطبلب القيمية، 
 ُب بعض الربامج القيمية اليت تقدـ.

٣تموعة  ؛ حيث استخدـ الباحثٖتليل البياانتعند ١تنهج التحليلي كما تستعُت الدراسة اب
م طبيعة ىذه البياانت ا١تيدانية للبحث، سواء أكانت أساليب ئمن األساليب اإلحصائية اليت تبل

 ؛(spssاالستعانة ابستخداـ برانمج التحليل اإلحصائي للعلـو االجتماعية ) معٖتليلية، ـ كصفية أ
  لتحليبلت كاالختبارات اإلحصائية.إلجراء ٥تتلف ا

 الدراسة: عينة
الدراسة من عينة عشوائية من مدارس جدة اب١تملكة العربية السعودية، كيبلغ  عينةكوف تت

 استبانة لكل مدرسة. َِمدراس بواقع  ٓإٚتإب العينة 
 :الدراسة عينةالنتائج ادلتعلقة بوصف أفراد  -

تقـو ىذه الدراسة على عدد من ا١تتغَتات ا١تستقلة اب٠تصائص الوظيفية كالشخصية ألفراد  
 –سنوات ا٠تربة  –نوع ا١تؤىل العلمي  –ا١تؤىل العلمي  –العمر  –متمثلة ُب )اٞتنسية الدراسة 

 :كُب  وء ىذه ا١تتغَتات ٯتكن ٖتديد خصائص أفراد الدراسة على النحو التإب (الدكرات التدريبية
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 ( توزيع أفراد ٣تتمع الدراسة حسب اٞتنسيةُ-ْجدكؿ رقم )

 النسبة ا١تئوية معدؿ التكرار اٞتنسية الرقم

 %َٗ َٗ سعودم ُ

 %َُ َُ غَت سعودم ِ

 %ََُ ََُ اإلٚتإب 

 

 
 

%( من أفراد الدراسة ىم َٗ( كالرسم البياين السابق إٔب أف ما نسبتو )ُ-ْيو ح اٞتدكؿ )
كىذا يو ح أف اٞتنسية السعودية ىي األكثر من  %( غَت سعودمٗمن السعوديُت بينما نسبة )

 الدراسة.أفراد عينة 
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 ( توزيع أفراد ٣تتمع الدراسة حسب العمرِ-ْجدكؿ رقم )
 النسبة ا١تئوية معدؿ التكرار فئة العمر الرقم

 %َُ َُ سنة ِٓإٔب اقل من  َِمن  ُ

 %ُٓ ُٓ سنة َّإٔب اقل من  ِٓمن  ِ

 %َٓ َٓ سنة ّٓإٔب اقل من  َّمن  ّ

 %ِٓ ِٓ فأكثر ّٓمن  ْ

 %ََُ ََُ اإلٚتإب 

 

 
%( من َٓ( كالرسم البياين السابق أف ما نسبتو )ِ-ْيتضح من اٞتدكؿ السابق رقم )

%( من ِٓنسبة )، ك سنة( ّٓإٔب أقل من  َّإٚتإب أفراد عينة الدراسة ىم من الفئة العمرية )من 
 َّسنة إٔب أقل من  ِٓ%( من الفئة العمرية )من ُٓفأكثر(. كنسبة ) ّٓالفئة العمرية من )

 يدؿ على أف الغالبية العظمى من عينة الدراسة من الفئة العمرية الشباب. سنة(، كىذا
 

 سنة 25إلى اقل من  21من 

 سنة 21إلى اقل من  25من 

 سنة 25إلى اقل من  21من 

 فأكثر 25من 
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 ( توزيع أفراد الدراسة كفق متغَت ا١تؤىل العلميّ-ْجدكؿ رقم )

 النسبة ا١تئوية معدؿ التكرار ا١تؤىل العلمي الرقم

 %َِ َِ دبلـو تربوم بعد البكالوريوس ُ

 %ٕٓ ٕٓ بكالوريوس()جامعي  ِ

 %ْ ْ ماجستَت ّ

 %ُ ُ دكتوراه ْ

 %ََُ ََُ اإلٚتإب 

 

 
إٚتإب عينة  %( منٕٓأف ما نسبتو ) ( كالرسم البياينّ-ْيتضح من اٞتدكؿ السابق رقم )

الدراسة من ا١تؤىل العلمي جامعي )بكالوريوس(، كىم يشكلوف غالبية عينة أفراد الدراسة، كأف نسبة 
بينما  ،العلمي معهد )دبلـو تربوم بعد البكالوريوس(%( أفراد عينة الدراسة من ٛتلة ا١تؤىل َِ)

%( من ٛتلة ُ%( من إٚتإب عينة الدراسة من ٛتلة ا١تؤىل العلمي ماجستَت، كنسبة )ْنسبة )
 الدكتوراه.

دبلوم تربوي بعد 
 البكالورٌوس

21% 

) جامعً 
 (بكالورٌوس
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 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي
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 ( توزيع أفراد ٣تتمع الدراسة كفق متغَت سنوات ا٠تربةْ-ْجدكؿ رقم )

 النسبة ا١تئوية معدؿ التكرار سنوات ا٠تربة الرقم

 %ُٕ ُٕ أقل من سنة ُ

 %ِْ ِْ أكثرمن سنة إٔب ٜتس سنوات ِ

 %ُْ ُْ أكثر من ٜتس سنوات ّ

 %ََُ ََُ اإلٚتإب 

 

 
%( من إٚتإب أفراد عينة الدراسة ِْيتضح من اٞتدكؿ السابق كالرسم البياين أف ما نسبتو )

الدراسة من )أكثر من %( من إٚتإب أفراد عينة ُْ، كأف نسبتو )()أكثر من سنة إٔب ٜتس سنوات
%( من إٚتإب أفراد عينة الدراسة )أقل من سنة(، كىذا يدؿ على ُٕٜتس سنوات(، بينما نسبة )

 أف ٚتيع افراد عينة الدراسة لديهم خربة ُب ٣تاؿ العمل.
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 حدود الدراسة:
 :للباحث ٤تددات مكانية كبشرية كمو وعية كزمانية كذلك كما يلي

يتم تطبيق ىذه الدراسة ُب إطار ٣تتمع البحث كىو بعض ا١تدارس الثانوية  :اٟتدكد ا١تكانية
 ٔتدينة جدة.

 :طالب ادلرحلة الثانوية :احلدود البشرية
األنشطة البلصفية ا١تقدمة من قبل قسم التوجيو كاإلرشاد الطبلىب لطبلب  :اٟتدكد ا١تو وعية

 ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم.
يوجد ٖتديد لفًتة زمنية معينة التـز فيها الباحث بدراسة كٖتليل البياانت  :الزمانيةاٟتدكد 

ا١تتوفرة عن دراسة تقوٯتية لؤلنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم 
 قُّْٔ-قُّْْكذلك خبلؿ الفًتة الدراسية 

 ة:أداة الدراس
بناءن على طبيعة البياانت اليت يتم ٚتعها، كعلى ا١تنهج ا١تتبع ُب الدراسة، كجد الباحث أف 
األداة األكثر مبلءمة لتحقيق أىداؼ الدراسة ىي االستبانة: كذلك لعدـ توفر ا١تعلومات األساسية 

ألخرل  ا١ترتبطة اب١تو وع كبياانت منشورة، إ افة إٔب صعوبة اٟتصوؿ عليها عن طريق األدكات ا
ُب ذلك على  فقد صمم الباحث االستبانة معتمدناكا١تقاببلت الشخصية، أك الزايرات ا١تيدانية، كعليو 

كا١تبلحظة الشخصية الدراسات السابقة ُب اجملاؿ نفسو، كعلى خربة الباحث، كعلى ا٠تلفية النظرية 
 اليت بنيت عليها ىذه الدراسة.

 الثانوية: قائمة ابلقيم اليت حيتاجها طالب ادلرحلة
 قيمة اٟترص على العلم. 
 قيمة اٟترص على الرفقة الصاٟتة.  
 احًتاـ ا١تواعيد.  
 االستفادة من كقت الفراغ.  
  (ٕتنب التدخُت)اٟتفاظ على الصحة. 
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 . بناء أداة الدراسة8
( متعددة Closed Questionnaireألسلوب األسئلة ا١تغلقة ) ميم االستبانة كفقناًب تص

 الثبلثي. كقد تكونت االستبانة من جزأين: مقياس ليكرت االختيارات ْتسب
اٞتزء األكؿ يتعلق اب١تتغَتات ا١تستقلة للدراسة، اليت تتضمن ا١تتغَتات ا١تتعلقة اب٠تصائص 

 الشخصية كالوظيفة ألفراد عينة الدراسة.
 .أما اٞتزء الثاين من االستبانة فقد يتكوف من ٤تور رئيسي

 البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيمدراسة تقوٯتية لؤلنشطة 
جة ا١توافقة )نعم، الثبلثي لدر  علما أبف ا١تقياس ا١تستخدـ اكر الدراسة ىو مقياس ليكرت

 )الحياانن، أ

 صدق وثبات أداة الدراسة
 الصدؽ الظاىرم لؤلداة:" . أ

ـ: ُٓٗٗلقياسو" )العساؼ، صدؽ االستبانة يعٍت التأكد من أهنا ستقيس ما أعدت 
(، كما يقصد ابلصدؽ مشوؿ االستمارة لكل العناصر اليت ٬تب أف تدخل ُب التحليل من ِْٗ

انحية، كك وح فقرات كمفرداهتا من انحية اثنية، ْتيث تكوف مفهومة لكل من يستخدمها". 
 :(. كقد أتكد الباحث من صدؽ أداة الدراسة من خبلؿُٕٗـ: ُٕٗٗ)عبيدات كآخركف، 

عرض الباحث أداة الدراسة )االستبانة( ُب صورهتا ا١تبدئية على عدد من اكمُت من أعضاء 
 ىيئة التدريس كعدد من األساتذة كمن ذكم ا٠تربة كا١تعرفة كالكفاءة ُب ٣تاالت البحث العلمي

كقد طلب الباحث من السادة اكمُت إبداء آرائهم كمبلحظاهتم حوؿ مدل ك وح كل 
كمدل مناسبتها لقياس ما ك عت لقياسو؛ كمدل مبلئمة كل  ،ستبانةاكر اإلعبارات ٤تعبارة من 

عن إدخاؿ أم تعديبلت أك إ افات على  ات للمحور الذم تنتمي إليو؛ فضبلن عبارة من العبار 
مة التدرج  ا١تناسبة منها، كٖتديد مدل مبلءالعبارات اليت ٖتتاج إٔب ذلك، أك حذؼ العبارات غَت

 استجابة أفراد عينة الدراسة إزاء كل ٤تور من ٤تاكر أداة الدراسة.الذم ٭تدد 
كُب  وء آراء اكمُت أجرل الباحث التعديبلت اليت اتفق عليها اكموف ْتذؼ كتعديل  
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كمبلءمة لقياس ما ك عت من أجلو، ٍب ًب  الدراسة ك وحنا، صياغة بعض العبارات؛ حىت تزداد أداة
 ة.إخراجها بصورهتا النهائي

 :ثبات أداة الدراسة
بعد التأكد من الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة قاـ الباحث بدراسة استطبلعية كزع من 

( استبانة على ٣تتمع البحث؛ هبدؼ التعرؼ على مدل ثبات كصدؽ األداة اليت ّٓخبل٢تا )
 كالتعرؼ على مدل ثبات أداة الدراسة لقياس ما استخدمت لقياسو. ،تستخدـ ابلدراسة

نشطة امج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ األكلقياس مدل ثبات الدراسة ١تفردات ٤تور )الرب 
؛ للتأكد من ثبات أداة Cronbach's Alphas)البلصفية( استخدـ الباحث )معامل ألفا كركنباخ( )

الدراسة، حيث طبقت ا١تعادلة على العينة االستطبلعية لقياس صدؽ االتساؽ الداخلي، كاٞتدكؿ 
 لثبات أداة الدراسة. (؛كركنباخ  امعامل ألف)يو ح 

 ( يو ح معامل ألفا كركنباخُ-ّجدكؿ رقم )

قيمة معامل الفا   عدد العبارات ف اور
 كركنباخ

نشطة امج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ األالرب 
 البلصفية

ّٓ َِ َ.ُّٗ 

 اور.اخ مرتفعة؛ ٦تا يؤكد ثبات ىذا * نبلحظ أف قيمة معامل ألفا كركنب
امج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ األنشطة التحليل السيكومًتم للعناصر ا١تكونة ور )الرب 

 البلصفية(،
للتعرؼ على مدل إسهاـ العناصر ا١تكونة للمحور ُب معامل ثبات اور، ككذلك مدل 

نصر ككذلك ارتباط العناصر ابجملموع الكلي للمحور ًب استخداـ معامل ألفا كركنباخ إذا حذؼ الع
 معامل االرتباط بُت درجة العنصر كاجملموع الكلي للمحور، كمعامل االرتباط ا١تصحح:
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( يو ح نتائج التحليل السيكومًتم ١تفردات ٤تور الربامج كا٠تدمات ِ-ّجدكؿ رقم )
 شطة البلصفيةنا١تقدمة من خبلؿ األ

رقم 
 العبارة

قيمة ألفا إذا 
 حذؼ العنصر

معامل 
االرتباط 
 ا١تصحح

معامل 
االرتباط 

 ابور
رقم  ف

 العبارة
قيمة ألفا إذا 
 حذؼ العنصر

معامل 
االرتباط 
 ا١تصحح

معامل 
االرتباط 

 ابور
 ف

ُ َ.ُّْٖ َ.َٕٖٖ َ.ٖٕ** ّٓ ُُ َ.ِٖٕٗ َ.ََْٖ َ.ّٖ** ّٓ 
ِ َ.ُّٕٔ َ.َِٕٖ َ.ِٗ** ّٓ ُِ َ.ِّٕٖ َ.ِِْٖ َ.ٕٗ** ّٓ 
ّ َ.ْٖٗٔ َ.َُٕٖ َ.ُٗ** ّٓ ُّ َ.ّّٖٕ َ.ٕٖٖٔ َ.ٖٓ** ّٓ 
ْ َ.ِّٖٗ َ.ِِٕٔ َ.ٕٖ** ّٓ ُْ َ.ِّٕٖ َ.ُْٖٗ َ.ٗٔ** ّٓ 
ٓ َ.ُِْٗ َ.َٕٕٔ َ.ّٖ** ّٓ ُٓ َ.ُّْٖ َ.َٕٖٖ َ.ٕٗ** ّٓ 
ٔ َ.ُّْٖ َ.َٕٖٖ َ.ٖٕ** ّٓ ُٔ َ.ِٖٕٗ َ.ََْٖ َ.ّٖ** ّٓ 
ٕ َ.ُّٕٔ َ.َِٕٖ َ.ِٗ** ّٓ ُٕ َ.ِّٕٖ َ.ِِْٖ َ.ٕٗ** ّٓ 
ٖ َ.ْٖٗٔ َ.َُٕٖ َ.ُٗ** ّٓ ُٖ َ.ّّٖٕ َ.ٕٖٖٔ َ.ٖٓ** ّٓ 
ٗ َ.ُّْٖ َ.َٕٖٖ َ.ٖٕ** ّٓ ُٗ َ.ِٖٕٗ َ.ََْٖ َ.ّٖ** ّٓ 

َُ َ.ُِْٗ َ.َٕٕٔ َ.ّٖ** ّٓ َِ َ.ُّْٖ َ.َٕٖٖ َ.ٕٗ** ّٓ 

 َِفأقل. َُ.َ** داؿ عند مستول الداللة 
منو  ٤تذكفابُت الدرجة الكلية للمحور * معامل االرتباط ا١تصحح: ىو معامل ارتباط بَتسوف 

 درجة العنصر.
امج كا٠تدمات ا١تقدمو يتضح أف ٚتيع ا١تفردات ا١تكونة ور )الرب  (ِ-ّمن اٞتدكؿ السابق )

 تسهم ُب زايدة الثبات ٢تذا اور. (نشطة البلصفيةمن خبلؿ األ
امج كما يتضح من اٞتدكؿ السابق، أف كل معامبلت االرتباط بُت ا١تفردات ا١تكونة ور )الرب 

منو  ، ككذلك اجملموع الكلي ٤تذكفنانشطة البلصفية( كاجملموع الكليكا٠تدمات ا١تقدمو من خبلؿ األ
 ُٕٕٕ.َ، كأف قيم معامبلت االرتباط ا١تصححة تراكحت بُت َُ.َدرجة ا١تفردة دالة عند مستول 

 َْٖٓ.َك
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 :إجراءات تطبيق الدراسة
قاـ الباحث بتوزيعها  (االستبانة)كبعد التأكد من الصدؽ الظاىرم، كمعامل ثبات الدراسة 

على ٣تتمع البحث، كمن ٍب ًب اسًتداد كٚتع االستباانت من ا١تبحوثُت. عقب ذلك قاـ الباحث 
تباانت كالتالفة كٖتديد مدل قابلية االس ،بعملية فرز االستباانت ا١تسًتدة؛ ١تعرفة االستباانت الصاٟتة

ا١تسًتدة للتحليل اإلحصائي كذلك من خبلؿ استبعاد االستباانت غَت ا١تستوفية ١تعايَت الدراسة، 
كحصر االستباانت الصاٟتة للتحليل كا١تعاٞتة اإلحصائية. كلتحليل البياانت كمعاٞتتها إحصائيان قاـ 

 الباحث ابآلٌب:
 طريقة اإلحصاء لبياانت الدراسة

إلدخا٢تا للحاسوب، كقد ًب  الباحث ٔتراجعتها كفرزىا؛ ٘تهيدنا، قاـ بعد ٚتع بياانت الدراسة
معينة، أم بتحويل اإلجاابت اللفظية إٔب رقمية )الًتميز(، حيث  إدخا٢تا للحاسوب إبعطائها أرقامنا

أعطيت اإلجابة لتحليل البياانت اليت ًب ٚتعها، ًب استخداـ العديد من األساليب اإلحصائية 
، كلتحديد طوؿ خبلاي ا١تقياس SPSSعد أف ًب ترميز كإدخاؿ البياانت على برانمج ا١تناسبة.كذلك ب

(، ٍب تقسيمو ِ=ُ-ّ) ًب حساب ا١تدل ،ا١تستخدـ ُب ٤تاكر الدراسة (اٟتدكد الدنيا كالعليا)الثبلثي 
بعد ذلك ًب  (ٔٔ.َ= ّ/ِ) ا١تقياس للحصوؿ على طوؿ ا٠تلية الصحيح أم على عدد خبلاي

أك بداية ا١تقياس كىي الواحد الصحيح( كذلك لتحديد )إ افة ىذه القيمة إٔب أقل قيمة ُب ا١تقياس 
 :اٟتد األعلى ٢تذه ا٠تلية، كىكذا أصبح طوؿ ا٠تبلاي كما أيٌب

 ال. ٔٔ.ُإٔب  ُمن 
 أحياانن  ّّ.ِكحىت  ٕٔ.ُمن 
 نعم. ََ.ّكحىت  ّْ.ِمن 

للتعرؼ على البياانت األكلية ألفراد الدراسة  ؛١تئويةحيث ًب حساب التكرارات كالنسب ا
 كٖتديد استجاابت أفرادىا لكل عبارة من عبارات ااكر الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة.

حيث كاف الباحث يسجل مدل تفاعل  ستبانة ًب استخداـ السجل القصصيابإل افة لبل
 قبل قسم التوجيو كاإلرشاد.كٕتاكب الطبلب مع األنشطة البلصفية ا١تقدمة من 
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 تأساليب ادلعاجلة اإلحصائية للبياان

لتحقيق أىداؼ الدراسة كٖتليل البياانت اليت ًب ٕتميعها، فقد ًب استخداـ العديد من 
 Statistic Packageاألساليب اإلحصائية ا١تناسبة ابستخداـ اٟتزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

for Social Sciences ابلرمز  صارناكاليت يرمز اخت(SPSS)، :كىي كما يلي 
؛ للتعرؼ على مدل ا٨تراؼ "Standard Deviation"ًب استخداـ اال٨تراؼ ا١تعيارم  (ُ)

استجاابت أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغَتات الدراسة، كلكل ٤تور من ااكر 
ارم يو ح التشتت ُب الرئيسية عن متوسطها اٟتسايب. كيبلحظ أف اال٨تراؼ ا١تعي

استجاابت أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغَتات الدراسة، إٔب جانب ااكر 
 الرئيسية، فكلما اقًتبت قيمتو من الصفر تركزت االستجاابت كا٩تفض تشتتها بُت ا١تقياس.

 .الدراسةفراد عينة كذلك لقياس الفركؽ طبقنا الٕتاىات أ T-test ًب استخداـ اختبار (ِ)
؛ للتعرؼ (One Way ANOVA)ًب استخداـ اختبار )ؼ( ٖتليل التباين األحادم  (ّ)

على ما إذا كانت ىنالك فركؽ ذات داللة إحصائية بُت إتاىات أفراد الدراسة ٨تو ٤تاكر 
 الدراسة ابختبلؼ متغَتاهتم الشخصية كالوظيفية، اليت تنقسم إٔب أكثر من فئتُت.
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 : نتائج الدراسة وتفسَتاهتاالرابعالفصل 
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 متهيد

ُب ىذا الفصل يتم إلقاء الضوء بشكل مفصل على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ا١تيدانية 
-ىػ ُّْٓ(، خبلؿ العاـ الدراسي )بحث )ا١تدارس الثانوية ٔتدينة جدةاليت أجريت على عينة ال

ا١تقدمة من قسم التوجيو ألنشطة البلصفية اتقوًن  ىػ( حيث هتدؼ الدراسة اٟتالية إٔبُّْٔ
كما هتدؼ الدراسة إٔب   ،نوية ُب  وء احتياجاهتم من القيملطبلب ا١ترحلة الثاكاإلرشاد السلوكي 

للربامج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ األنشطة  معرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
 البلصفية.

لدراسة اليت ًب التوصل إليها ُب  وء أسئلة الدراسة، عرض تفصيلي لنتائج ا أيٌبكفيما 
 كأىدافها مع تفسَت النتائج:

 :النتائج ادلتعلقة ابإلجابة على أسئلة الدراسة -

الدراسة ًب القياـ ابلتحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة ا١تيدانية  عينةبعد التعرؼ على خصائص 
للتعرؼ على )دراسة تقوٯتيو لؤلنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من 

، كذلك من خبلؿ تفسَت النتائج ا١تشتملة تساؤالت الدراسة اليت سًتد تباعناالقيم(، كاإلجابة على 
 ليل.عليها جداكؿ التح

 مناقشة النتائج ا١تتعلقة ابلسؤاؿ األكؿ:ك  عرض . أ

 ؟ما االحتياجات القيميو لطالب ادلرحلة الثانوية ىف ادلملكة العربية السعودية 
نشطة البلصفية ًب حساب التكرارات امج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ األللتعرؼ على الرب 

فراد عينة الدراسة ا١تعيارية كالرتب الستجاابت أفات كاال٨ترا ،كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية
 نشطة البلصفية.امج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ األعلى عبارات ٤تور الرب 
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كا٠تدمات الدراسة على عبارات ٤تور الربامج  ٣تتمع الدراسة رادأف ( استجاابتٔ-ْجدكؿ )
 نشطة البلصفيةا١تقدمة من خبلؿ األ

 العبارة ـ
  التكرار

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
النسبة  الرتبة ا١تعيارم

% 
 ال احياان نعم

الكفيلة  نشطة البلصفيو الربامجتقدـ األ ُ
 اخبلقين برعاية الطبلب اجتماعينا كأ

 ْ ُْ ٓٓ ؾ
ِ.ّٖ َٔٓ. ُ 

% ٓٓ% ُْ% ْ% 

ِ 
نشطة البلصفية ُب ا١تدرسة توجو األ

الطبلب على كيفية التعامل مع الناس 
 قيمي من منظور

 ٕ ّْ ٗٓ ؾ
ِ.ِٖ َْٔ. َُ 

% ٓٗ% ّْ% ٕ% 

ّ 
عقد لقاءات  تسهم األنشطة البلصفية ُب

لتنمية ا١تهارات اٟتياتية  أك دكرات تدريبية؛
 لدل الطبلب بطريقة قيمية

 ٔ ِْ ِٓ ؾ
ِ.ٗ ِّٔ. ُُ 

% ِٓ% ِْ% ٔ% 

ْ 
ية ُب تقدًن نشطة البلصفتساعد األ

من كقت الفراغ  أفضل الطرؽ لبلستفادة
 ُب تنمية القيم

 ُ ّٖ ُٔ ؾ
ِ.ُٗ ِّٔ. 

ِ 
 
 % ُٔ% ّٖ% ُ% 

ٓ 
نشطة البلصفية إٔب اكتشاؼ هتدؼ األ

مواىب كقدرات كميوؿ الطبلب كتنميتها 
 من خبلؿ القيم 

 ٔ َْ ْٓ ؾ
ِ.ّٗ ِٕٔ. ُِ 

% ْٓ% َْ% ٔ% 

ٔ 
على تزكيد  تعمل األنشطة البلصفية

الطبلب ٔتعلومات عن الفرص التعليمية 
 كا١تهنية ا١تتاحة

 ُْ ّٗ ْٕ ؾ
ِ.ٗٓ ِٔٗ. ّ 

% ْٕ% ّٗ% ُْ% 

نشطة القيمية تقوية الصلة بُت ٖتقق األ ٕ
 ا١تنزؿ كا١تدرسة

 ٗ ِْ ْٗ ؾ
ِ.ِٗ ِّٔ. ُّ 

% ْٗ% ِْ% ٗ% 

نشطة البلصفية ُب توفَت ا١تناخ تسهم األ ٖ
 ا١تبلئم لتحقيق القيما١تدرسي 

 ٔ ّْ ُٓ ؾ
ِ.ْٖ ُْٔ. ْ 

% ُٓ% ّْ% ٔ% 

تسهم األنشطة القيمية ُب تقدًن برامج  ٗ
 رشادية للطبلب ا١تدخنُتإ

 ٔ ِّ ِٔ ؾ
ِ.ْٗ ْٔٔ. ُْ 

% ِٔ% ِّ% ٔ% 

َُ 
نشطة البلصفية ا١تقدمة ُب تناسب األ

ا١تدرسة احتياجات طبلب ا١ترحلة 
 الثانوية

 ُّ ُْ ْٔ ؾ
ِ.ٖٓ ِّٔ. ُٓ 

% ْٔ% ُْ% ُّ% 
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من ا١تهارات عند  يكتسب الطبلب كثَتنا ُُ
 نشطةالبلصفيةاأل ا١تشاركة ُب

 ُِ ِْ ْٓ ؾ
ِ.ٕٔ ّٔٗ. ٓ 

% ْٓ% ِْ% ُِ% 

الطبلب نشطة البلصفية بتوجيو هتتم األ ُِ
 كا١تعيدين نَا١تتأخرين دراسيا

 ُْ ْٓ ُْ ؾ
ِ.ٔ ٔٔٔ. ُٔ 

% ُْ% ْٓ% ُْ% 

هتتم األنشطة القيمية بتوعية الطبلب ُب  ُّ
 مور دينهمأ

 ْ ّٕ ٗٓ ؾ
ِ.ٓ َْٕ. ٔ 

% ٓٗ% ّٕ% ْ% 

ُْ 
نشطة البلصفية لتوجيو الطبلب هم األست

ت اليت ٘تنع تقدـ الطبلب ١تعرفة ا١تعوقا
 اخبلقين دراسينا كأ

 َِ ُّ ْٗ ؾ
ِ.ُٔ ْٔٔ. ُٕ 

% ْٗ% ُّ% َِ% 

القيمية على أداء تشجع األنشطة  ُٓ
 كقاهتاالصلوات ُب أ

 ْ ِٓ ُٕ ؾ
ِ.ٕٓ ّٖٔ. ٕ 

% ُٕ% ِٓ% ْ% 

نشطة القيمية الطبلب إٔب عدـ توجو األ ُٔ
 االختبلط برفقاء السوء

 ِ ٔ ِٕ ؾ
ِ.ِٕ ْٔٔ. ُٖ 

% ٕٕ% ُٕ% ٓ% 

نشطة البلصفية ُب ا١تدرسة ُب تسهم األ ُٕ
 الطبلبحل ا١تشاكل الًتبوية اليت تواجو 

 ٔ ُْ ْٓ ؾ
ِ.ٕ ٔٓٓ. ٖ 

% ْٓ% َْ% ٔ% 

ُٖ 
نشطة البلصفية ُب تثقيف تسهم األ

كتوعية الطبلب اب١تشكبلت الطبلبية 
 كحلها بطريقة قيمية

 ُْ ّٗ ّٔ ؾ
ِ.ِٔ َٔٔ. ُٗ 

% ْٕ% ّٗ% ُْ% 

نشطة البلصفية ُب رفع ا١تستول تسهم األ ُٗ
 التحصيلي للطبلب

 ٗ ُْ ْٗ ؾ
ِ.ْٔ ٖٕٔ. ٗ 

% ْٗ% ِْ% ٗ% 

َِ 
وجيو نشطة البلصفية ُب تتساعد األ

خرين عن الطبلب متكررم الغياب كا١تتأ
 االصطفاؼ ُب الطابور الصباحي

 ٔ ّْ َٓ ؾ
ِ.ٕٕ ٕٔٔ. َِ 

% ُٓ% ّْ% ٔ% 

 ِٕ.ِ ا١تتوسط اٟتسايب العاـ
 قل.% أك أُ** دالة إحصائينا عند مستول 

 :التالية( النتائج ٔ-ْح اٞتدكؿ )يو 

ُب  الكفيلة برعاية الطبلب اجتماعينا كأخبلقينا تقدـ األنشطة البلصفية الربامج :جاءت العبارة
كا٨تراؼ معيارم  ّٖ.ِا١ترتبة األكٔب من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

 ٓٔ.َقدره 
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كيفية التعامل مع الناس األنشطة البلصفية ُب ا١تدرسة توجو الطبلب على   جاءت العبارة: -ُ
من منظور قيمي ُب ا١ترتبة العاشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب 

 َْٔكا٨تراؼ معيارم قدره ِٖ.ِكقدرة 
تسهم األنشطة البلصفية على عقد لقاءات أك دكرات تدريبية لتنمية ا١تهارات  جاءت العبارة: -ِ

ا١ترتبة اٟتادية عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة اٟتياتية لدل الطبلب بطريقة قيمية ُب 
 ّٔ.َكا٨تراؼ معيارم  ٗ.ِبدرجة متوسط حسايب كقدرة 

فضل الطرؽ لبلستفادة من كقت الفراغ ُب تساعد األنشطة البلصفية بتقدًن أ جاءت العبارة: -ّ
كقدرة تنمية القيم ُب ا١ترتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب 

  ِّٔ.َكا٨تراؼ معيارم قدره  ُٗ.ِ
نشطة البلصفية إٔب اكتشاؼ مواىب كقدرات كميوؿ الطبلب هتدؼ األ جاءت العبارة: -ْ

كتنميتها من خبلؿ القيم ُب ا١ترتبة الثانية عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط 
 ِٔ.َكا٨تراؼ معيارم قدره  ّٗ.ِحسايب كقدرة 

نشطة البلصفية على تزكيد الطبلب ٔتعلومات عن الفرص التعليمية مل األتع جاءت العبارة: -ٓ
كا١تهنية ا١تتاحة ُب ا١ترتبة األكٔب من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

 ِٔ.َكا٨تراؼ معيارم كقدره  ٓٗ.ِ
تبة الثالثة عشرة نشطة القيمية تقويو الصلة بُت ا١تنزؿ كا١تدرسة ُب ا١تر ٖتقق األجاءت العبارة: -ٔ

كا٨تراؼ معيارم كقدره  ِٗ.ِمن حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
َ.ّٔ 

لتحقيق القيم ُب  ؛نشطة البلصفية ُب توفَت ا ١تناخ ا١تدرسي ا١تبلئمتسهم األ جاءت العبارة: -ٕ
كا٨تراؼ  ْٖ.ِا١ترتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

 َْٔمعيارم قدره 
رشادية للطبلب ا١تدخنُت ُب ا١ترتبة تسهم األنشطة القيمية ُب تقدًن برامج إ جاءت العبارة: -ٖ

كا٨تراؼ  ْٗ.ِالرابعة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
 ْٔ.َمعيارم كقدره 
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ُب ا١تدرسة احتياجات طبلب ا١ترحلة  ا١تقدمة نشطة البلصفيةتناسب األ جاءت العبارة: -ٗ
ُب ا١ترتبة ا٠تامسة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة  الثانوية
 َّٔكا٨تراؼ معيارم  ٖٓ.ِ

ُب  عند ا١تشاركة ُب األنشطة البلصفيةمن ا١تهارات  يكتسب الطبلب كثَتنا جاءت العبارة: -َُ
كا٨تراؼ  ٕٔ.ِفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة ا١ترتبة ا٠تامسة من حيث موافقة أ

  ّٔ.َمعيارم قدره 
كا١تعيدين ُب ا١ترتبة  بتوجيو الطبلب ا١تتأخرين دراسي ا هتتم األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -ُُ

كا٨تراؼ  ٔ.ِالسادسة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
 ٔٔ.َمعيارم كقدره 

ُب ا١ترتبة السادسة من  مور دينهملطبلب ُب أنشطة القيمية بتوعية اهتتم األ ت العبارة:جاء -ُِ
 ٕ.َكا٨تراؼ معيارم  ٓ. ِحيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

ات اليت ٘تنع تقدـ نشطة البلصفية لتوجيو الطبلب ١تعرفة ا١تعوقتساىم األ جاءت العبارة: -ُّ
ُب ا١ترتبة السابعة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة  قيناالطبلب دراسيا كأخبل
 ْٔ.َكا٨تراؼ معيارم قدره  ُٔ.ِمتوسط حسايب كقدرة 

كقاهتا ُب ا١ترتبة السابعة من تشجع األنشطة القيمية على أداء الصلوات ُب أ جاءت العبارة: -ُْ
كا٨تراؼ معيارم كقدره  ٕٓ.ِحيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

َ.ّٔ 
ُب ا١ترتبة  نشطة القيمية الطبلب إٔب عدـ االختبلط برفقاء السوءألتوجو ا جاءت العبارة: -ُٓ

كا٨تراؼ  ٕ.ِالثامنة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
 ْٔ.َمعيارم 

كل الًتبوية اليت تواجو نشطة البلصفية ُب ا١تدرسة ُب حل ا١تشا تسهم األ جاءت العبارة: -ُٔ
 ٕ.ِالطبلب ُب ا١ترتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

  ٓٔ.َكا٨تراؼ معيارم قدره 
ُب تثقيف كتوعية الطبلب اب١تشكبلت الطبلبية  تسهم األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -ُٕ
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يث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط كحلها بطريقة قيمية ُب ا١ترتبة التاسعة عشرة من ح
 ٔٔ.َكا٨تراؼ معيارم كقدره  ِٔ.ِحسايب كقدرة 

ُب ا١ترتبة  ُب رفع ا١تستول التحصيلي للطبلب تسهم األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -ُٖ
كا٨تراؼ معيارم  ْٔ.ِالتاسعة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

َٖٔ 
ُب توجيو الطبلب متكررم الغياب كا١تتأخرين  ساعد األنشطة البلصفيةت جاءت العبارة: -ُٗ

عن االصطفاؼ ُب الطابور الصباحي ُب ا١ترتبة العشرين من حيث موافقة أفراد الدراسة 
 َٕٔكا٨تراؼ معيارم قدره  ٕٕ.ِبدرجة متوسط حسايب كقدرة 

 :عرض ومناقشة النتائج ادلتعلقة ابلبياانت األولية
على: ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ُب آراء ا١تبحوثُت حوؿ ٤تاكر ينص السؤاؿ 

 .الدراسة كفق للمتغَتات اٞتنسية، كالعمر، كا١تؤىل العلمي، كنوع ا١تؤىل العلمي، كسنوات ا٠تربة
 : الفركؽ ابختبلؼ الفئة العمرية.أكالن 

 أفراد الدراسة طبقناة ُب إجاابت للتعرؼ على ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائي
لتو يح داللة  independent Sample T-testاستخدـ الباحث ُب اختبار  الختبلؼ لفئة العمر.

 الفركؽ ُب إجاابت أفراد الدراسة كجاءت النتائج كما يو حها اٞتدكؿ التإب:
 لعمريةالختبلؼ الفئة ا طبقنا للفركؽ ُب إجاابت الدراسة T-test ( نتائج اختبارُُ-ْجدكؿ رقم )

 الداللة Tقيمة  اال٨تراؼ ا١تتوسط العدد اور
الربامج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ 

 ةاألنشطة البلصفي
ََُ ّ.ْٓ َ.ٕٓ َ.َُٖ َ.ِٖٖ 

لة إحصائية ( عدـ كجود فركؽ ذات دالُُ-ْيتضح من خبلؿ النتائج ا١تو حة ابٞتدكؿ )
 .الباحث ىذه النتيجة إٔب أف أفراد العينة متقاربُت ُب الفئة العمرية كيعزك َٓ.َعند مستول 

  



  

   141 

 يللمؤىل العلم طبقنا للفركؽ ُب إجاابت الدراسة T-test( نتائج اختبارُِ-ْجدكؿ رقم )
 الداللة Tقيمة  اال٨تراؼ ا١تتوسط العدد اور

ا١تقدمة من خبلؿ الربامج كا٠تدمات 
 األنشطة البلصفية

ََُ ِ.ٕٓ َ.ٕٓ َ.َْٖ َ.ِٕ 

 ( عدـ كجود فركؽ ذات داللةُِ-ْيتضح من خبلؿ النتائج ا١تو حة ُب اٞتدكؿ )
الباحث ىذه النتيجة إٔب أف أفراد عينة الدراسة ٭تملوف ا١تؤىبلت  كيعزك َٓ.َإحصائية عن ا١تستول 

 اٞتامعية بصفة عامة.
 ةللفركؽ ُب إجاابت الدراس T-test( نتائج اختبارُّ-ْجدكؿ رقم )

 ةلسنوات ا٠ترب طبقنا 

 الداللة Tقيمة  اال٨تراؼ ا١تتوسط العدد اور

الربامج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ 
 األنشطة البلصفيو

ّٓ ّ.ٔٗ َ.ِٕ َ.َْٖ َ.ِٕ 

لة ( عدـ كجود فركؽ ذات دالُٓ-ْن خبلؿ النتائج ا١تو حة ُب اٞتدكؿ )ح ميتض
الباحث ىذه النتيجة إٔب أف أفراد عينة الدراسة لعدد سنوات  ككيعز  َٓ.َإحصائية عن ا١تستول 

 .ا٠تربة
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 واخلامتة النتائج والتوصيات: الفصل اخلامس
 

النتائج ادلتعلقة بوصف أفراد رلتمع الدراسة 
النتائج ادلتعلقة ابإلجابة على أسئلة الدراسة 
 صيات الدراسةتو 
حبوث مقًتحة 
ادلراجع وادلصادر 
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 :متهيد

يتناكؿ ىذا الفصل النتائج ا١تتعلقة بوصف أفراد ٣تتمع الدراسة، كالنتائج ا١تتعلقة ابإلجابة على 
أسئلة الدراسة، ككذلك توصيات كنتائج الدراسة كبعض البحوث اليت اقًتاحها الباحث، ٍب ا١تراجع 

 كا١تصادر اليت رجع إليها الباحث
 أف أىداؼ الدراسة تتمثل ُب:كقبل ذكر النتائج كالتوصيات نذكر 

 ٖتديد االحتياجات القيميو لطبلب ا١ترحلة الثانوية َب ا١تملكة العربية السعودية. -ُ
 ٖتديد كاقع األنشطة البلصفية َب  وء االحتياجات القيمية.  -ِ
ك ع تصور مقًتح لتطوير األنشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجات  -ّ

 الطبلب من القيم.

اعتمدت الدراسة على ا١تنهج الوصفي لتحديد األدكار اليت يقدمها ا١ترشد الطبليب لطبلب ك 
ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم الًتبوية، كقد استعانت الدراسة إبستخداـ برانمج التحليل 

 ( كتوصلت لبعض النتائج كا١تقًتحات.spssاإلحصائي )

 : نتائج الدراسةأواًل 
 دراسة إٔب عدد من النتائج النإتة من ٖتليل إجاابت أسئلة الدراسة، كىي كالتإب:ال توصلت

 :ةالنتائج ادلتعلقة بوصف أفراد الدراس
 –ا١تؤىل العلمي  –العمر  –للمتغَتات )اٞتنسية  لقد أظهرت الدراسة عددنا من النتائج كفقنا

 سنوات ا٠تربة(. –نوع ا١تؤىل العلمي 
%( من أفراد الدراسة ىم من السعوديُت بينما نسبة َٗنسبتو )كشفت الدراسة أف ما 

 كىذا يو ح أف اٞتنسية السعودية ىي األكثر من أفراد عينة الدراسة. %( غَت سعودمٗ)
%( من إٚتإب أفراد عينة الدراسة ىم من الفئة العمرية َٓكشفت الدراسة أف ما نسبتو )

%( ُٓفأكثر(. كنسبة ) ّٓالفئة العمرية من )%( من ِٓنسبة )، ك سنة( ّٓإٔب أقل من  َّ)من 
سنة(، كىذا يدؿ على اف الغالبية العظمى من عينة  َّسنة إٔب اقل من  ِٓمن الفئة العمرية )من 
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 الدراسة من الفئة العمرية الشباب.
إٚتإب عينة الدراسة من ا١تؤىل العلمي جامعي  %( منٕٓكشفت الدراسة أف ما نسبتو )

%( أفراد عينة الدراسة من َِيشكلوف غالبية عينة أفراد الدراسة، كأف نسبة ))بكالوريوس(، كىم 
%( من إٚتإب عينة ْبينما نسبة ) ،ٛتلة ا١تؤىل العلمي معهد )دبلـو تربوم بعد البكالوريوس(

 %( من ٛتلة الدكتوراه.ُالدراسة من ٛتلة ا١تؤىل العلمي ماجستَت، كنسبة )
من إٚتإب أفراد عينة الدراسة )أكثر من سنة إٔب  %(ِْكشفت الدراسة أف ما نسبتو )

%( من إٚتإب أفراد عينة الدراسة من )أكثر من ٜتس سنوات(، ُْ، كأف نسبتو )(ٜتس سنوات
%( من إٚتإب أفراد عينة الدراسة )اقل من سنة(، كىذا يدؿ على أف ٚتيع أفراد عينة ُٕبينما نسبة )

 الدراسة لديهم خربة ُب ٣تاؿ العمل.
 :نتائج ادلتعلقة أبسئلة الدراسةال

 آلراء أفراد عينة الدراسة كمن أىم تلك النتائج: راسة إٔب ٣تموعة من النتائج كفقناتوصلت الد
الكفيلة برعاية الطبلب اجتماعينا  تقدـ األنشطة البلصفية الربامج جاءت العبارة: -ُ

كا٨تراؼ  ّٖ.ِرجة متوسط حسايب كقدرة ُب ا١ترتبة األكٔب من حيث موافقة أفراد الدراسة بد كأخبلقينا
نشطة البلصفية تقدـ برامج كفيلو برعاية زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيع ٓٔ.َمعيارم قدره 

ب كتسهم ُب رعاية الطبلب أخبلقينا الطبلب من عده جوانب كمن الربامج اليت تقدـ للطبل
 :كاجتماعينا
  .عن طريق اإلذاعة -ملسو هيلع هللا ىلص  -٤تمدو تعليم الطبلب سَتة رسولنا  ( أ )

﴿ندكة للطبلب بعنواف  )ب(       ﴾ (ْآية  :سورة القلم). 

 تكرًن الطبلب ا١تتميزين ُب أخبلقهم حىت يقتدم هبم غَتىم. )ج(
 .كحثهم أبف يكونوا قدكة حسنة للطبلب أبخبلقهم، تفعيل دكر ا١تعلم القدكة )د(

األنشطة البلصفية ُب ا١تدرسة توجو الطبلب على كيفية التعامل مع  جاءت العبارة: -ِ
 الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدره الناس من منظور قيمي ُب ا١ترتبة العاشرة من حيث موافقة أفراد

نشطة البلصفية ُب ا١تدرسة زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيع َْٔكا٨تراؼ معيارم قدره  ِٖ.ِ
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كذلك عن طريق بعض الربامج  ،قـو بتوجيو الطبلب على كيفية التعامل مع الناس من منظور قيميت
  :اليت تقدـ للطبلب منها

 دكرة فن التعامل مع الناس. ( أ )
 .تعليق عبارات عن فن التعامل مع الناس )ب(
توصية ا١تعلمُت على أف ٮتصص كل معلم ٜتس دقائق ُب بداية اٟتصة يتحدث فيها  )ج(

 عن فن التعامل مع الناس.
 .ا١تتواجدين ُب ا١تدرسة كاإلشادة بدكرىم )د( تكرًن العيماؿ

للمتعلمُت  هود أكرب من حيث إعداد أنشطة هتيئاألمر ٭تتاج جملكتفسر ىذه ا١ترتبة أبف  
 .ي لفًتات طويلةالقيمة بشكل عمل ٦تارسة

تسهم األنشطة البلصفية على عقد لقاءات أك دكرات تدريبية لتنمية  جاءت العبارة: -ّ
ا١تهارات اٟتياتية لدل الطبلب بطريقة قيمية ُب ا١ترتبة اٟتادية عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

لدل الطبلب بطريقة قيمية أك دكرات تدريبية لتنمية ا١تهارات اٟتياتية  ،بدرجة متوسط حسايب لقاءات
 :كمن الربامج اليت كاف ٢تا األثر البالغ لدل الطبلب

قياـ ا١ترشد ابلكشف عن قدرات الطالب كصفاتو اٟتسنة كمواىبو كتعزيز ذلك عن طريق  -أ
 .اٟتوار كدراسة حالة الطالب

 تدريب الطبلب على ا١تهارات االجتماعية. -ب
، ١تشاركة بقية الطبلب الربامج حىت يكوف حافزنافادكا من تكرًن الطبلب الذين است -ج

 على ا١تهارات االجتماعية ٭تتاج إٔب أنشطة هتيء للمتعلمُت ٦تارسةالتدريب كتفسر ىذه ا١ترتبة أبف 
كاليتوفر ىذا  ،القيمة بشكل عملي لفًتات طويلة من خبلؿ أنشطة ميدانية كاا١تشركع كا١تعسكرات

 .النوع بشكل كبَت
تساعد األنشطة البلصفية بتقدًن أفضل الطرؽ لبلستفادة من كقت الفراغ ُب  :جاءت العبارة -ْ

كا٨تراؼ  ُٗ.ِتنمية القيم ُب ا١ترتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األنشطة البلصفية تعمل على االستفادة من كيع ِّٔ.َمعيارم قدره 

 : صيلة كمن الربامج اليت تقدـ لطبلب ا١ترحلة الثانويةأكقات الفراغ ُب تنمية القيم األ
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 تقدًن دكرة تدريبية "كيف تدير كقتك". -أ
 تعليق شعارات عن الوقت كأ٫تيتو. -ب
 .نقاش كحوار مع الطبلب عن أسباب تضييع الوقت ككيف ٨تافظ على أكقاتنا -ج
 .اٟتصة يتحدث فيو عن " إدارة الوقت" كقت مستقطع للمعلمُت ُب بداية -د
حىت ٭ترص الطالب على الًتكيز على أىدافة  ،كالرسالة دكرة عن ٖتديد األىداؼ كالرؤية -ىػػ

 .ككيف يصل إليها
 ،كميوؿ الطبلب ،هتدؼ األنشطة البلصفية إٔب اكتشاؼ مواىب كقدرات جاءت العبارة: -ٓ

عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كتنميتها من خبلؿ القيم ُب ا١ترتبة الثانية 
نشطة البلصفية هتدؼ زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيع ِٔ.َكا٨تراؼ معيارم قدره  ّٗ.ِكقدرة 

كمن الربامج اليت الحظ الباحث أثرىا على  ،إٔب اكتشاؼ مواىب كقدرات كميوؿ الطبلب كتنميتها
  .الطبلب ككذلك الفرص التعليمية كا١تهنيةالطبلب ُب اكتشاؼ ميوؿ كقدرات 

برانمج بريق الذات كىو برانمج يقدـ لطبلب ا١ترحلة الثانوية تقدمو ٚتعية رعاية  ( أ ) 
كالحظ أثره  ،جدة كقد شارؾ الباحث ُب ىذا الربانمجحافظة التعليم ٔتجياؿ ابلتعاكف مع كزارة األ

 :اإل٬تايب على الطبلب ك٦تا يقدـ ُب ىذا الربانمج
 تعريف أنواع الذكاء.  -ُ
 .الصفات العامة -ِ
 .نقاط القوة -ّ
 .إجراءات تطوير كل ذكاء -ْ
 .ا١تستقبل الوظيفي -ٓ
 .استثمار الذكاء للتميز ُب الدراسة -ٔ
 .استثمار الذكاء للتميز ُب الوظيفة -ٕ
 .تطوير الذكاءدؼ إٔب أفكار ١تشاريعو هت -ٖ
 .التعرؼ على التخصصات ا١تهنية -ٗ
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 .قياس ىوالند العا١تي ُب ٖتديد ا١تيوؿ ا١تهنية)ب( 
 .ا١تناقشة الفردية مع الطالب كٖتديد ميولة ا١تهٍت)ج( 

تعمل األنشطة البلصفية على تزكيد الطبلب ٔتعلومات عن الفرص  جاءت العبارة: -ٔ
ُب ا١ترتبة األكٔب من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة التعليمية كا١تهنية ا١تتاحة 

نشطة البلصفية تعمل جة إٔب أف األكيعزك الباحث ىذه النتئِ.َكا٨تراؼ معيارم كقدره  ٓٗ.ِ
  :على تزكيد الطبلب اب١تعلومات التعليمية كا١تهنية كمن الربامج اليت تقدـ ُب الفرص التعليمية كا١تهنية

 .دكرة كيف ٗتتار ٗتصصك الدراسي ( أ )
كفيو نبذة عن التخصصات كاٞتامعات ا١تهتمة  ،برانمج التعرؼ على التخصصات ا١تهنية )ب(

  .هبذا التخصص
 .ٗتصيص إذاعات يكوف مو وعها الفرص التعليمية كا١تهنية )ج(
 .هباستضافة طالب جامعي انجح من خر٬تي ا١تدرسة كيتحدث عن التجربة اليت مر )د( ا

ٖتقق األنشطة القيمية تقويو الصلة بُت ا١تنزؿ كا١تدرسة ُب ا١ترتبة الثالثة  جاءت العبارة: -ٕ
كا٨تراؼ معيارم كقدره  ِٗ.ِعشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

١تنزؿ نشطة القيمية تعمل على تقويو الصلة بُت ازك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيع ّٔ.َ
 .لتقوية الصلة بُت ا١تنزؿ كا١تدرسة ؛نشطة البلصفيةدرسة كمن الربامج اليت تقدمها األكا١ت

 .مور عن أثر الًتبية ُب زمن ا١تتغَتات( دكرة ألكلياء األ أ )
القيم ا١تختارة كيطلب من كٕب األمر التوقيع  مسابقة كرقية للطبلب تو ح فيها بعض )ب(

  .نزؿ مطبق ٢تذه القيمبن ُب ا١تكاف اال عليها إذا
 .استضافة ٩تبة من اآلابء لتقدًن ندكة للطبلب )ج(

٦تا يو ح كجود  ،كتفسر ىذه ا١ترتبة بوجود  عف ُب التجاكب من بعض أكلياء األمور 
 أب٫تية تقويو الصلة بُت ا١تنزؿ كا١تدرسة. حاجة لبذؿ مزيد من اٞتهد ُب توعيتهم

لتحقيق القيم  ؛البلصفية ُب توفَت ا ١تناخ ا١تدرسي ا١تبلئمتسهم األنشطة  جاءت العبارة: -ٖ
كا٨تراؼ معيارم  ْٖ.ُِب ا١ترتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
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نشطة البلصفية تسهم ُب توفَت ا١تناخ ا١تدرسي زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيع َْٔقدره 
 :ر اليت تساعد على توفَت ا١تناخ الدراسي ا١تبلئملتحقيق القيم كمن األمو 

 .االىتماـ ابلربامج اليت ٗتدـ احتياجات طبلب ا١ترحلة الثانوية ( أ )
١تعلمُت كالكادر توفَت ا١تعلمُت الًتبويُت كتعزيز اٞتانب الًتبوم لدل ا١تعلمُت كهتيئة ا )ب(

؛  .ألف ا١تعلم ىو ا١تساعد ُب غرس القيم للطبلب " كفاقد الشيء ال يعطيو" التعليمي تربواي 
 .رحبلت كزايرات للمعلمُت كالطبلب )ج(
 .األنشطة كا١تسابقات داخل ا١تدرسة )د(

 .إقامة الدكرايت الراي ية كالًتفيهية بُت ا١تعلمُت كالطبلب (ق)
 .لمُتتكرًن الطبلب ا١تتميزين ُب أخبلقهم كتعاملهم مع ا١تع (ك)
 .ك غَته، أك كفاة أمرض :مثل ،زايرة ا١تعلمُت للطبلب الذين ٯتركف ْتاالت خاصة (ز)
تسهم األنشطة القيمية ُب تقدًن برامج إرشادية للطبلب ا١تدخنُت ُب  جاءت العبارة: -ٗ

كا٨تراؼ  ْٗ.ِا١ترتبة الرابعة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
طة القيمية تسهم ُب تقدًن برامج نشزك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيع ْٔ.َكقدره  معيارم

رشادية للطبلب ا١تدخنُت كبعد مناقشة الباحث لبعض طبلب ا١ترحلة الثانوية حوؿ مو وع أسباب إ
 ذكرت ىذه األسباب:  ،التدخُت

 .الصحبة السيئة -ُ
  .التجربة -ِ
 .حب التقليد -ّ
 .نقص الثقة -ْ
 .الفهم ا٠تاطئ ١تعٌت الرجولة -ٓ
 .قلة الوعي -ٔ
 .الفراغ -ٕ
  .ٯتاف عف اإل -ٖ
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 :كمن برامج األنشطة البلصفية اليت تقدـ لطبلب ا١ترحلة الثانوية للوقاية من أ رار التدخُت
ُت ك٢تا ، كىي ٚتعية مهتمة ٔتكافحة التدخ(كفى)الربانمج الوقائي الذم تقدمو ٚتعية  ( أ )

كمناقشة مسؤكؿ الربامج اليت تقاـ ُب  (كفى)التعليم. كبعد زايرة الباحث ٞتمعية تعاكف مع إدارة 
، كاستفاد من الربانمج ( مدرسةََْكثر من )رير فيو أف اٞتمعية قامت بزايرة أا١تدارس حصل على تق

( طالب من خبلؿ توفَت ََُٔكقامت اٞتمعية بعبلج اكثر من ) ،( طالبََََُِكثر من )أ
 .مباشرة عن التدخُت خبلؿ اا رةقلعوا ا١تتنقلة ُب ا١تدارس ابإل افة إٔب الطبلب الذين أت العيادا

 .تقدًن العركض ا١ترئية عن التدخُت كأ راره السلبية )ب(
 .حد ا١تقلعُت عن التدخُت)ج( ٤تا رة يستضاؼ فيها أ

دخن م :مثل ،لقاء مع مريض أجريت لو بعض العمليات اليت كاف سببها التدخُت )د(
 .(ألف األثر يكوف أبلغ على الطبلب)أجريت لو عملية استئصاؿ حنجرة 

 .ٔب االىتماـ ابلراي ة كالربامج اٞتادةإشغاؿ الطبلب ابلربامج كتوجيههم إ (ق)
 .ندكة للطبلب إبدارة ا١ترشد الطبليب يناقش فيها األسباب كالعبلج (ك)
 الصباحية.تو يح ا١تعٌت اٟتقيقي للرجولة من خبلؿ اإلذاعة  (ز)
  .استخداـ أسلوب التدرج ُب اإلقبلع عن التدخُت (ح)
  .رعاية الطبلب الذين يريدكف اإلقبلع عن التدخُت (ط)
 .توجيو الطبلب ُب معايَت اختيار الصديق (م)

كٯتكن القوؿ بوجود حاجة لئلكثار من األنشطة اليت ٢تا طابع عملي ٣تسد إل٬تابية القيمة 
 .كسلبية نقيضها

ُب ا١تدرسة احتياجات طبلب ا١ترحلة  ا١تقدمة تناسب األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -َُ
 ٖٓ.ِالثانوية ُب ا١ترتبة ا٠تامسة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

تناسب  ا١تقدمة نشطة البلصفيةزك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيع َّٔ كا٨تراؼ معيارم
 :ات طبلب ا١ترحلة الثانوية كمن الربامج لطبلب ا١ترحلة الثانوية اليت توافق احتياجاهتماحتياج

 .ا١تسابقات التنافسية بُت الفصوؿ ( أ )
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 .دكرم راي ي بُت الفصوؿ)ب( 
مع بعض طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب االحتياجات اليت ٭تتاجها  انقاشن  أجرل الباحثكقد 

 :٦تا ذكره الطبلبك  ،اٟتاجة إٔب ا١ترشد الطبليب اٞتيد النقاش حوؿدار ك  ،طالب ا١ترحلة الثانوية
أهنم ٭تتاجوف إٔب ا١ترشد الذم يفهم الطبلب كاحتياجاهتم خصوصا ُب مرحلة ا١تراىقة اليت  ( أ)

 .ٯتركف هبا
 .أف يكوف ا١ترشد كاقعيا مع الطبلب ( ب)
ا١تشكلة إٔب ا١تدير أف يسعى ا١ترشد ٟتل بعض ا١تشكبلت الطبلبية بسرية اتمة دكف إيصاؿ  ( ج)

  .أك الوكيل
بل إف بعض الطبلب يقولوف أهنم الحظوا )كقوؼ ا١ترشد ُب صف الطبلب كقت ا١تشكلة  ( د)

 .(أف ا١ترشد غَت قادر على حل ا١تشكبلت اليت ٘تر هبم
كال تكوف  ،كتكوف فيها خصوصية ا،جيدن  اة كمعدة إعدادن غرفة ا١ترشد البد أف تكوف مهيأ (ىػ)

 ،حىت يتمكن الطالب من اٞتلوس مع ا١ترشد ؛ف٬تتمع فيو ا١تعلمو  مشًتكة أك مكاانن 
 .كاٟتديث معو ُب أموره ا٠تاصة

 .ال يتعجل ا١ترشد ُب اٟتكم على الطالبأ )ك(

الكبَت من الطبلب، بل طلب بعض الطبلب  التجاكب :ك٦تا الحظو الباحث خبلؿ نقاشو
اليت ٯتر هبا الطبلب، كيتم حلها خبلؿ أف يكوف ىناؾ جلسات حوارية تطرح فيها بعض ا١تشكبلت 

 توصلت إليو دراسة ، كيتفق ىذا مع ماطرح بعض اٟتلوؿ كاالستفادة من خربات ا١ترشدين كا١تربُت
كالطالب للحد  ،بضركرة العمل على زايدة التفاعل ما بُت ا١ترشد الًتبوم (ََِّالعثامنة، ) 

 .لًتبويُت كتطوير كفاءهتم ا١تهنيةمن ا١تشكبلت السلوكية كاالىتماـ بتدريب ا١ترشدين ا
 يكتسب الطبلب كثَتا من ا١تهارات عند ا١تشاركة ُب األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -ُُ

كا٨تراؼ  ٕٔ.ُِب ا١ترتبة ا٠تامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
كتسبوف كثَتا من ا١تهارات عند يجة إٔب أف الطبلب يكيعزك الباحث ىذه النت ّٔ.َمعيارم قدره 
 :نشطة البلصفية كمن الربامجا١تشاركة ُب األ
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شراؼ الًتبوم على ، كقد شارؾ الباحث ُب اإلتنمية ا١تهارات عن طريق ا١تلتقيات القيادية -أ
ايـ لتعليم ككانت مدة كل ملتقى ٜتسة أاقيمو ٚتعية رعاية األجياؿ ابلتعاكف مع إدارة عدة ملتقيات ت

  .متتالية
 :كا١تهارات اليت قدمت

 .بناء الثقة ابلنفس -ُ
  .ثَتاٞتاذبية كالتأ -ِ
 .ٖتمل ا١تسؤكلية -ّ
 .التنظيم -ْ
 .العمل بركح الفريق -ٓ

 :كمن مزااي ىذا الربانمج
 .كجود مدربُت ٤تًتفُت كمشرفُت تربويُت لتطبيق نظاـ التعليم للمعايشة -ُ
 .حقيبة تدريبية ٤تكمة كمعتمدة -ِ
 .مشاريع تطبيقية إبشراؼ ا١تدرب كا١تشرفُتتنفيذ  -ّ
 .حداث ا١تلتقىاشر لفعاليات ا١تلتقى حىت يتمكن أكلياء األمور متابعة أبث مب -ْ

(، كىو ابٝتح ٠تدمة اجملتمع)برانمج تدرييب يقدـ لطبلب ا١ترحلة الثانوية تقدمو شركة  -ب
 :ليت تقدـ ُب ىذا الربانمجكا١تهارات ا ،تقافاٞتيدة عن منهجية اإلامج التدريبية من الرب 

 .مهارة بناء الشخصية -ُ
 .مهارة اختيار التخصص ا١تناسب -ِ
 .ىداؼ كالتخطيط لتحقيقهامهارة صنع األ -ّ
 .مهارة اإل٧تاز -ْ
 .مهارة النظاـ -ٓ
 .مهارة االتصاؿ -ٔ



  

   151 

 .مهارة اإل٬تابية -ٕ
كا١تعيدين ُب  بتوجيو الطبلب ا١تتأخرين دراسيا، هتتم األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -ُِ

كا٨تراؼ  ٔ.ِا١ترتبة السادسة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
بتوجيو الطبلب  كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األنشطة البلصفية اليت هتتم ٔٔ.َمعيارم كقدره 

 :ربامجكا١تعيدين كمن ال ا١تتأخرين دراسينا
 .مراعاة ا١تعلمُت كا١ترشدين الفركؽ الفردية بُت الطبلب  ( أ)
 .تدرج ا١تعلم ُب طرح ا١تعلومات من السهل أب الصعب كمن ا١تعركؼ أب اجملهوؿ ( ب)
التعاكف مع الطبلب كذلك إبجراء تقوية للطبلب ا١تتأخرين دراسيان كا١تعيدين خارج كقت   ( ج)

 .الدكاـ اك ُب اكقات الفراغ
 .لتذكَتىم أب٫تية رعاية األبناء كمتابعة ٖتصيلهم الدراسي استدعاء اآلابء ( د)
 .التجديد ُب طرؽ عرض ا١تعلومات ابستخداـ كسائل متنوعة (ق)
 .ندكة عمل عن أ٫تية التعليم كاألثر ا١تستقبلي (ك)

 .تسجيلهم ُب سجل خاص ١تتابعتهم )ز(
األسباب كإرشادىم للطرؽ االجتماع مع الطبلب ا١تتأخرين دراسيان كا١تعلمُت ١تناقشة )ح( 

 .ا١تثلى كإرشادىم لتحسُت مستواىم
 .تشجيع الطبلب الذين ٖتسن مستواىم الدراسي لتحفيز زمبلئهم )ط(

 .كتفسر ىذه ا١ترتبة بوجود حاجة لبذؿ جهد أكرب ُب تنمية الدافعية لدل ا١تتعملُت

ُب ا١ترتبة السادسة  دينهمهتتم األنشطة القيمية بتوعية الطبلب ُب أمور  جاءت العبارة: -ُّ
زك كيعٕ.َكا٨تراؼ معيارم  ٓ. ِمن حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

 :مور دينهم كمن الربامجالقيمية هتتم بتوعية الطبلب ُب أ نشطةالباحث ىذه النتيجة إٔب أف األ
 .توجية الطبلب إٔب ا١تعارؼ كا١تفاىيم البلزمة للعبادات ( أ )

 .توزيع مطوايت تعليمية ككعظية على الطبلب عند ا١تناسبات الدينية )ب(
 .بلغ ُب نفوسهمقدكات من الطبلب حىت يكوف األثر أربط الطبلب ببعض ال )ج(
 .كعبادتو كاجتهاده -ملسو هيلع هللا ىلص - ٤تمدو  إذاعة عن حياة الرسوؿ )د(
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 .دكرات تثقيفية عن أساسيات الدين كبعض العبادات )ىػ(
 .لى اآلاثر التارٮتيةكالتعرؼ ع ،-ملسو هيلع هللا ىلص -القياـ برحلة إٯتانية إٔب مدينة رسوؿ هللا  ()ك

 .رحلة إٔب مكة ا١تكرمة ألداء العمرة )ز(
ات اليت ٘تنع تقدـ تسهم األنشطة البلصفية لتوجيو الطبلب ١تعرفة ا١تعوق جاءت العبارة: -ُْ

ُب ا١ترتبة السابعة عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط  الطبلب دراسيا كأخبلقيا
زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األنشطة كيعْٔ.َكا٨تراؼ معيارم قدره  ُٔ.ِحسايب كقدرة 

 :تسهم ُب توجيو الطبلب ١تعرفة ا١تعوقات اليت ٘تنعهم من التقدـ كمن الربامج البلصفية
من الطبلب  ية ُب ا١تعوقات اليت ٘تر هبم كبعد مناقشة ٣تموعةالتعامل مع الطبلب بواقع ( أ )

 :ف ىنالك معوقاتُب أبرز ا١تعوقات ذكركا أ
 (الشهوات ،البعد عن هللا ،الصحبة) :منها ،اٞتانب الشخصي -ُ
 (بناء الثقة الكافيةعدـ إعطاء األ ،عدـ فهم اآلابء لؤلبناء): منها ،سريةمعوقات أ -ِ
 (حفظ حقوؽ الطبلب ،عدـ مراعاة مشاعر الطبلب) :منها ،معوقات مدرسية -ّ

 .االستثمار األمثل لطاقات الطبلب كتصريفها ُب اٞتوانب الًتبوية )ب(
 كالطرؽ ا١تثلى لعبلجها(. ،سباهباأ)الطبلب كمناقشة أبرز ا١تعوقات كرشة عمل مع  )ج(
 ." ؟بناءندكة لآلابء بعنواف " ١تاذا يهرب األ)د( 
كقاهتا ُب ا١ترتبة السابعة تشجع األنشطة القيمية على أداء الصلوات ُب أ العبارة:جاءت  -ُٓ

 ّٔ.َكا٨تراؼ معيارم كقدره  ٕٓ.ِمن حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
كقاهتا كمن زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األنشطة القيمية تشجع على أداء الصلوات ُب أكيع

 :الربامج
 .جر من ٭تافظ على الصلواتمة اا رات الدينية اليت تبُت أإقا ( أ )

مثل  ،-ملسو هيلع هللا ىلص -حاديث النيب فضل صبلة اٞتماعة كاألجور ا١تًتتبة عليها ابلوقف على أ )ب(
 " من صلى الفجر ُب ٚتاعة فهو ُب ذمة هللا ". :-صلى هللا علية كسلم- قولو

 .الصبلة سباب أتخَت كترؾمناقشة أ )ج(
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 .سباب ا١تعينة على صبلة اٞتماعةإقامة كرشة عمل: األ )د(
 .ٗتصص بعض اإلذاعات عن مو وع الصبلة )ىػ(
 .كشدة حرصهم على صبلة اٞتماعة ،قصص بعض ا١تعاصرين )ك(
  .ثرىا على النجاحبلب اٟتريصُت على صبلة اٞتماعة كأمقاببلت مع بعض الط )ز(
ُب  ة القيمية الطبلب إٔب عدـ االختبلط برفقاء السوءنشطتوجو األ جاءت العبارة: -ُٔ

كا٨تراؼ معيارم  ٕ.ِا١ترتبة الثامنة عشر من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
نشطة القيمية توجو الطبلب إٔب عدـ االختبلط برفقاء زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيعْٔ.َ
 :ـ ىذا اٞتانبكمن الربامج اليت ٗتد ،السوء

 ."؟ ختار صديقي( دكرة بعنواف " كيف أ أ )
 ." أثر الصحبة على طبلب ا١ترحلة الثانوية" لقاء طبليب بعنواف  )ب(
 ." ا١ترء على دين خليلو" كقفات مع حديث  )ج(
 .سباب كالعبلج "رب ا١توقوفُت ُب دكر ا١تبلحظة االجتماعية " األاالستفادة من ٕتا )د(
 .تقدًن ٪تاذج رائعة لؤلخوة اإلٯتانية )ق(
 .عرض بعض القصص عن الصداقة كأثرىا )ك(
 .خصائي االجتماعي ُب الدارظة كاٞتلوس مع األلدار ا١تبلح زايرةو  )ز(

ا الرتفاع إال أف األمر ٭تتاج ٞتهد أكرب كالتوسع ُب األنشطة ذات الطابع العملي ا١تيداين نظرن 
 (كثَت ا١تزاح  –ا األقول جسدن )يَت خاطئة ُب اختيار الصديق أتثَت ٚتاعة الرفاؽ كشيوع معا

نشطة البلصفية ُب ا١تدرسة ُب حل ا١تشاكل الًتبوية اليت تواجو تسهم األ جاءت العبارة: -ُٕ
كا٨تراؼ  ٕ.ِالطبلب ُب ا١ترتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 

نشطة البلصفية تسهم ُب حل ا١تشاكل الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األزك كيع ٓٔ.َمعيارم قدره 
 :اليت تواجو الطبلب كمن الربامج

 .استخداـ كسائل االقناع العقلي كالتعامل االمثل مع ا١تشكبلت الطبلبية ( أ )
 .استثمار طاقات الطبلب كتصريفها ُب اٞتوانب الًتبوية )ب(
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 .لوؿ"لقاءات تربوية بعنواف " مشاكل كح )ج(
عقد ٣تلس شورل للطبلب إبشراؼ ا١ترشد الطبليب تناقش فيو أبرز ا١تشكبلت اليت ٯتر  )د(

 هبا الطبلب كتطرح فيو اٟتلوؿ ا١تناسبة لكل مشكلة.
ُب تثقيف كتوعية الطبلب اب١تشكبلت  تسهم األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -ُٖ

ر من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط الطبلبية كحلها بطريقة قيمية ُب ا١ترتبة التاسعة عش
ىذه النتيجة إٔب أف األنشطة كيعزك الباحث  ٔٔ.َكا٨تراؼ معيارم كقدره  ِٔ.ِحسايب كقدرة 

 :تعمل على تثقيف كتوعية الطبلب كمن الربامج البلصفية
 الًتكيز على الطبلب ابلربامج الوقائية. -أ

 .هبممناقشة الطبلب حوؿ ا١تشكبلت اليت ٘تر  -ب
 .ٔب اٟتلقات القرآنية الًتبويةتوجية الطبلب إٔب االنضماـ إ -ج
  .بث ركح التنافس بُت الطبلب -د
 .٫تية تنظيم الوقت كٗتصيص كقت للمذاكرة كحل الواجباتتوجية الطبلب أب-ق
 .التعاقد السلوكي أبف يلتـز الطالب ْتل الواجبات مقابل استعادة الدرجات اسومة -ك

 .ج لزايدة االىتماـ بتهيئة أنشطة عملية للتدريب السلوكي للطبلبكلكنها ٖتتا 
ُب ا١ترتبة  ُب رفع ا١تستول التحصيلي للطبلب بلصفيةنشطة التسهم األ جاءت العبارة: -ُٗ

 َٖٔكا٨تراؼ معيارم  ْٔ.ِالتاسعة من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسط حسايب كقدرة 
نشطة البلصفية ا١تقدمة تسهم ُب رفع ا١تستول التحصيلي أف األزك الباحث ىذه النتيجة إٔب كيع

 :للطبلب كمن الربامج
 .دراسة حالة الطالب كمعرفة االسباب ( أ )
 .مراعة ا١تعلمُت للفركؽ الفردية بُت الطبلب( ب)

 .ساليب الشرحالتغيَت كالتجديد ُب أ )ج(
 .ذكاءات الطبلب اثناء الشرح كاٟترص على استخداـ الوسائل حىت تصل ا١تعلومة مراعاة)د( 
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كالطرؽ ا١تناسبة ُب ايصاؿ ا١تعلومة  تقدًن الدكرات للمعلمُت عن الوسائل التعليمية ()ق
 .للطالب

  .تشويق الطبلب ببعض القصص اليت يكوف ٢تا ارتباط ابلدرس)ك(
 .طرؽ اإلبداعية ُب ايصاؿ ا١تعلومةكرشة عمل للمعلمُت عن التجديد كال (ز)
 .التدرج ُب عرض الدرس من السهل أب الصعب كمن ا١تعركؼ أب اجملهوؿ( ح)
 صيص الدرس ُب نقاط " ا٠تبلصة ".ٗت (ط)

خرين توجيو الطبلب متكرر الغياب كا١تتأُب  تساعد األنشطة البلصفية جاءت العبارة: -َِ
ن من حيث موافقة أفراد الدراسة بدرجة لعشريا١ترتبة اعن االصطفاؼ ُب الطابور الصباحي ُب 

نشطة زك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف األكيعَٕٔكا٨تراؼ معيارم قدره  ٕٕ.ِمتوسط حسايب كقدرة 
باحي الص البلصفية تساعد ُب توجيو الطبلب متكررم الغياب كا١تتاخرين عن االصطفاؼ ُب الطابور

  :لبلصفية ُب توجية الطبلب متكررم الغياب كالتأخَتنشطة اكمن الربامج اليت تقدمها األ
 .ك خوؼ من معلمأ( دراسة حالة الطالب؛ ليتبُت إف كاف ىناؾ مشكبلت أسرية أك صحية أ

دارية كاٟتسم من ، كمقابلة كٕب األمر قبل اإلجراءات اإلداريةاإلجراءات اإلالبعد عن  (ب
 .الدرجات كغَتىا

 .اتثَت ساعدين خاصة إذا كاف لؤلقراف عليوتوجية الطالب عن طريق األقراف ا١ت (ج
 .ابٟتكمة د( تعامل ا١ترشد أك ا١تعلم مع الطالب على أنو ابن أك أخ ٢تم كالتعامل معو

 .نشطة اببة للطالب بشرط عدـ الغيابالب اب١تشاركة ُب بعض األترغيب الط (ق
 اٟتل ؟ ". كما ،خَتياب كالتأ( كرشة عمل بعنواف " أسباب الغك
، كطرح مشكلة الغياب ساليبجديد ُب ا١توا يع ا١تطركحة ُب اإلذاعة كالتغيَت ُب األالت (ز

 .ذاعة الصباحيةكالتأخَت ُب اإل
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 :توصيات الدراسة
 :منها التوصياتتوصل الباحث إٔب عدد من 

كاالحتياجات كا١تعوقات اليت ٯتر ٗتصيص دكرات لآلابء لفهم خصائص ا١ترحلة الثانوية  -ُ
 .هبا الطبلب ٦تا يؤدم ذلك إٔب معرفة أساليب ككسائل غرس القيم الًتبوية

إٟتاؽ ا١تعلمُت كا١ترشدين بربامج تدريبية عن )كيفية االستفادة من األنشطة البلصفية ُب  -ِ
 .افيةليقـو عملهم على منهجية علمية كا حة كبرؤية فنية احًت  (بناء القيم الًتبوية

ٗتصيص ا١تدارس بعض القيم كفق برانمج زمٍت خبلؿ الفصل الدراسي، كتفعيلة أبنشطة  -ّ
 .كفعاليات كيقـو ىذا الربانمج بصفة مستمرة للوقوؼ على أثر الربانمج على طبلب ا١ترحلة الثانوية

كنشرىا أتكيد اىتماـ ا١تؤسسات الدينية كالًتبوية بتدعيم القيم الًتبوية ُب نفوس الطبلب  -ْ
 .ُب اجملتمع كتعزيزىا بُت أفراده ُب اجملاالت ا١تختلفة

ُت كا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ الًتبية كادٯتاأل ستضافةتفعيل دكر األنشطة البلصفية كذلك اب -ٓ
 .لبناء كتعزيز القيم الًتبوية لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية ؛شراكهم ُب ندكاتكإ

٘تسكهم ابلقيم للتعرؼ على أحوا٢تم كأساليب  استضافة ٣تموعة من الطبلب ا١تتميزين ُب -ٔ
 .اكتساهبم للقيم الًتبوية

كذلك من خبلؿ ا١تلتقيات الًتبوية اليت تطبق نظاـ  االىتماـ بربامج إعداد القادة، -ٕ
  .ك٢تا دكر كبَت ُب تنمية ا١تهارات ا١ترتبطة ابلقيم الًتبوية ،ا١تعايشة الًتبوية

ُب ٚتيع اٞتوانب  صقل مواىب النشءك  ،بغرس القيم الًتبويةإعداد األكادٯتيات اليت هتتم  -ٖ
 .من خبلؿ برامج كأنشطة تربوية

مة األ  مواجهة التحدايت اليت تواجوأف تسعى ا١تؤسسات الًتبوية كاالجتماعية بدكرىا ُب -ٗ
ساسو تقول هللا سبحانو عيش الفرد حياتة كفق منهج رابين أحىت ي ؛سبلمية كذلك بغرس القيماإل
  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسولو الكرًن أب كحبكتع

ككيفية تعزيزىا لطبلب  ،١تناقشة االحتياجات القيمية ؛إقامو ندكات كمؤ٘ترات للمعلمُت -َُ
 ا١ترحلة الثانوية.
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 ، ركرة التعامل مع طبلب ا١ترحلة الثانوية " مرحلة ا١تراىقة " ابللُت كا١توعظة اٟتسنة -ُُ
ألف ىذه ا١ترحلة تعد أكثر حساسية من انحية  ؛ف كالعقاب معهمأساليب العن كعدـ استخداـ

 احتياجاهتم من القيم.كاستثمار األنشطة ُب تنمية  ،اباستخداـ العنف كالعق
لتكوين حلقة كصل جيدة بُت ا١تنزؿ  ؛ابء كا١تعلمُتيل دكر اجملالس ا١تدرسية كدكر اآلتفع -ُّ

  ،كا١تدرسة
 .١تساعدة ُب حل مشكبلت الطبلب كتعديل سلوكهممع تشكيل ٞتنة مصغرة يكوف دكرىا ا

٣تتمعنا كمتابعتها كدراستها ُب  لرصد مشاكل الطبلب ُب ؛إنشاء مراكز ْتوث ٗتصصية -ُْ
 طار عمل متكامل.إ

 :حبوث مقًتحة -
  ا١تملكة العربية القيم الًتبوية ُب تنمية األمن الفكرم لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية ُب دكر

 .التحدايت ا١تعاصرةالسعودية ُب  وء 
 حفظ القرآف الكرًن على تنمية التفكَت اإلبداعي لدل طبلب مدراس ٖتفيظ القرآف الكرًن ثر أ

 ُب ا١تملكة العربية السعودية. 
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 فهرس اآلايت

 الصفحة رقم اآلية اآلية السورة
 قال تعالى: سورة البقرة-ُ                 686 ح 

 سورة النمل -ِ
قال تعالى:             

            
جزءمن 

 91آية
 ل

 سورة النساء-ّ
 :قاؿ تعأب                  

                  
6 66 

 سورة الرـك -ْ

  :قاؿ تعأب               

                       

                

03 66 

 :بقولو تعأب سورة القلم-ٓ           4 66951 و 

 سورة غافر-ٔ
: يقوؿ هللا تعأب.         

          
08 26 

 االسراءسورة -ٕ
  :يقوؿ هللا تعأب.              

    
1 939 

 سورة النمل-ٖ

  قاؿ تعأب:                

                  

              

        

81-13 934 

 سورة يوسف-ٗ
           2 .يقوؿ هللا تعإب:  

            
جزءمن 

 0آية
993 

  قاؿ تعأب: سورة ابراىيم-َُ                   64-66 994 
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  ا١تلك-ُُ              94 996 

 النساء-ُِ
                    

         
924 996 

 يوسف-ُّ

                  

                   

  يوسف(َُٖ.) 

 

938 
996 

 الذارايت-ُْ                   

56 
996 

   البقرة-ُٓ            686 992 

 النحل-ُٔ

                    

                    

          

13 998 

 ا١تائدة-ُٕ

                 

               

                     

             

8 998 

سورة --98

 النحل

                    

      
13 998 
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 ادلراجع وادلصادر
  ادلراجع العربية: -
 القرآف الكرًن .ُ
 (الًتاث إحياء دار: بَتكتد.ط، ) ،أمحد اإلمام مسند ،(ـُْٗٗ) ٛتدأ ،حنبل ابن .ِ
 ،، د.طعبداٟتميد الدين ٤تي دمحم ٖتقيق ،داود أيب سنن ،(تد.) األشعث سليماف أبوداكد، .ّ

 (الفكر دار:بَتكت)
 ٖتقيق ،مسلم صحيح ،(ـُُٗٗ/  ىػُُِْ) النيسابورم، اٟتجاج بن مسلم اٟتسن أبو مسلم، .ْ

 (العريب الًتاث إحياء دار:بَتكت) ،، د.طالباقي عبد فؤاد دمحم
 السنة مطبعة: القاىرة، )ُ، طالسالكُت مدارج، (ىػػُّٕٓ)، بكر أيب بن دمحم القيم، ابن .ٓ

 (امدية
 (اٟتياة مكتبة:بَتكتد.ط، )، األخالق هتذيب(، ت.د)، يعقوب بن أٛتد ،يومسكو  ابن .ٔ
 (صادر دار:بَتكت) د.ط،، العرب لسان ،(ىػػُّْٕ)، كـر بن دمحم الدين ٚتاؿ منظور، ابن .ٕ
 إبراىيم مكتبة:ا١تنورة ا١تدينة) ،د.ط، والًتبوية اإلسالمية القيم ،(ُٖٖٗ) علي العنُت، أبو  .ٖ

  (حليب
د.ط،  ،القرآن يف اإلسالمية الًتبية فلسفة ،(ىػػَُْٖ)، ىمصطف خليل علي ،العينُت أبو .ٗ

 :د.ف(د.ـ)
 دار :عماف) ، د.ط،جتماعيةاإل التنشئة سيكولوجية ،(ىػػُِْٖ)، علي دمحم صاّب حادك، أبو .َُ

 (ا١تسَتة
 (آفاؽ مكتبة )غزة: ،د.ط، اإلسالمية الًتبية يف مقدمة ،(ََِْ) ،٤تمود دؼ، أبو .ُُ
 ()د.ـ:د.فُط ،الًتبوي واالرشاد التوجيو ،(ىػُِْٗ) علي، رزيزة،دمحم أبو .ُِ
  (الراية مركز هتامة مكتبات:الرايض) ،ُط ،ابء ألف ،(ىػُِْْ) ليلي، األحدب، .ُّ
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 يف واإلرشاد التوجيو رلال يف العاملُت وواجبات مهام ،(قَُّْ)،كاإلرشاد التوجيو إدارة .ُْ
 (كالتعليم للًتبية العامة اإلدارةد.ط، )جدة:  ،ادلدارس

 اٞتامعةغزة ط، ).د ،سالماإل يف والتعليم التعلم ساليبأ ،(ـُٖٔٗ) إحساف األغا، .ُٓ
  (سبلميةاإل

 الطالبية األنشطة على اإلشرافية ادلمارسات واقع ،(قُُّْ) سآب انجي بن أٯتن ابجنيد، .ُٔ
 .(القرل أـ جامعة، )مكة ا١تكرمة:ا١تاجستَت لنيل ْتث ،الثانوية ادلرحلة يف الطالبية يف

 وادلثالية الواقعية ادلمارسات، (ىػُُِْ) ،ٛتزة دمحم خاف، كمَت معمور مبل ا١تناف عبد ابر، .ُٕ
 العربية ادلملكة مدن بعض يف الثانوية ادلرحلة طالب يدركها كما واإلرشاد التوجيو لعملية

 الًتاث كإحياء العلمية البحوث مهد كالنفسية، الًتبوية البحوث سلسلة ،السعودية
 . (القرل أـ:جامعةا١تكرمة  مكة) ،)د.ف(اإلسبلمي،

 بعض يف ادلتخرجُت الطالبيُت ادلرشدين آراء، (ىػػُُْٖ)، معمور مبل ا١تناف عبد ابر، .ُٖ
 ادلرشد وخصائص الطاليب واإلرشاد التوجيو برانمج يف متطلبات يف السعودية اجلامعات
 .(مشس عُت كجامعة:القاىرة) ،النفس كعلم الًتبية كلية ٣تلة .ومهاراتو

 العربية ا١تملكة)، ُط ،،التدرييب متقن برانمج ،(ىػُّْٔ) ،اجملتمع ٠تدمة ابٝتح ،ابٝتح .ُٗ
 .٧تم( قدرات تطوير مسار:السعودية

 :القاىرة، د.ط، )ادلدرسية األنشطة، (ـََُِ) ،فاركؽ أٛتد ٤تفوظ،ك  شوقي فاركؽ ،البوىي .َِ
 (.اٞتامعية ا١تعرفة دار

 رسالة ،ورعايتها بنائها يف اإلسالم ومنهج الشخصية(. ىػػَُْٕ) هللا عبد بن انصر الًتكي، .ُِ
 (اإلسبلمية سعود بن دمحم اإلماـ جامعة:الرايض)، ماجستَت

 أىداف حتقيق يف الصفية غَت العلمية النشطة فاعلية مدى ،(قُِْٖ) عليثة فؤاد الثقفي، .ِِ
 .(القرل أـ جامعة:ا١تكرمة مكة) الًتبية، كلية ماجستَت رسالة ،ادلتوسطة ابدلرحلة العلوم

 ا١تعرفة قمم :جدة) ،ُط ،القيم على للًتبية العملي ادلرشد ،(ىػُّْٓ) ،زكي ماجد اٞتبلد، .ِّ
 .(للتطوير
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 كالتوزيع للطبع ا١تسَتة ارد :عماف) ،ُط،وتعليمها القيم تعلم ،(ََِٕ) زكي، ماجد اٞتبلد، .ِْ
 (.كالنشر

 فهد ا١تلك مكتبة جدة:)،ُ، طالذات بريق،(ىػُّْٓ)،عبدالرٛتن بن عدانف الليل، ٚتل .ِٓ
 (.الوطنية

 ا١تاىر ٣تموعة)جدة:، ُط ،األجيال رواد ،(ىػُّْٓ) عبدالرٛتن، بن عدانف الليل، ٚتل .ِٔ
 (.الًتبوم لئلبداع

 يف الثانوية ادلرحلة معلمو ميارسها اليت الًتبوية األساليب ،(ىػُِْٓ) حناف، أٛتد، اٟتاج .ِٕ
 أصوؿ كلية ماجستَت رسالة ،اإلسالمية ادلعايَت ضوء يف هبا االرتقاء وُسبل الشباب دعوة

 .(اإلسبلمية اٞتامعة )غزة: الدين،
 ،العالجية واألساليب األسرية الًتبوية ادلشكالت ،(ىػُِّْ) حامد، بن خالد اٟتازمي، .ِٖ

 .(كالتوزيع كالنشر للطباعة الكتب عآب دار:الرايض)
 أساليب ادلعلم استخدام ،(ـََِٕ/  ىػُِْٖ) على، بن مصطفى بنت حبيبة حافظ، .ِٗ

 رسالة ،ادلنورة ادلدينة مبنطقة الثانوية للمرحلة الطالب سلوك تعديل يف النبوية الًتبية
 .(الوطنية اٞتامعة )اليمن، تربوم، نفس علم ٗتصص ماجستَت

 ،د.ط، اإلسالم يف الوقائية الًتبية ،(قُُْٖ) ،عبدالرٛتن بن عبدهللا بن خليل ،اٟتدرم .َّ
 .(ا١تلك عبدالعزيز جامعة:جدة)

 يف ادلقررة الشعرية النصوص يف ادلتمضنة الًتبوية القيم(، قُِْْ) ،عبدهللا حسنالقرين،  .ُّ
 مكة) كا١تقارنة، اإلسبلمية الًتبية قسم الًتبية، كلية ،ماجستَت رسالة ،الثانوية ادلرحلة دبأ

 .:جامعة أـ القرل(ا١تكرمة
 .(ا٠تر٬تُت دار: الرايض)، د.ط، والًتبوي النفسي اإلرشاد، (ىػػُُِْ) ،عطا دمحم حسُت، .ِّ
 اإلشراف يف حديثة اجتاىات ،(ـََِٔ) ،سليماف هللا كعوض العظيم عبد سبلمة حسُت، .ّّ

 .(الفكر دار:عماف )،ُ، طالًتبوي
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 النظرية بُت ادلدرسي اإلرشاد ،(ىػُُِْ) اٟتكيم، عبد الصاُب، اللطيف، عبد حكيم، .ّْ
 .(كموزعوف انشركف الفكر دار:عماف) ،ُط ،والتطبيق

 .(العريب لبناف دار: جدة، د.ط، )االجتماعي النفس علم أسس، (ـُِٖٗ)، ٥تتار ٛتزة، .ّٓ
 حل يف الطبيعية العلوم مشريف مسامهة مدى ،(قُِْْ) ،هللا عبيد عبدالقادر اٟتمَتم، .ّٔ

 الًتبية كلية  ماجستَت رسالة ،الثانوية ادلرحلة يف الصفية غَت العلمية األنشطة مشكالت
 .(القرل أـ :جامعةا١تكرمة  مكة)

 ا١تدينة) ،ّط ،اإلسالمية الًتبية ضوء يف النمو مراحل ،(قُِْٔ)، خالدحامد، اٟتازمي .ّٕ
 .(كالتوزيع للنشر الزماف دار:ا١تنورة

 ادلرحلة لتالميذ االجتماعية التنشئة يف وأثرىا القدوة، (ـُٕٕٗ)، شحات دمحم ا٠تطيب، .ّٖ
 (ا٠تليج لدكؿ العريب الًتبية مكتب: الرايض) ،، د.طاالبتدائية

 بُت ادلدرسي اإلرشاد ،(ىػُِْٖ/  ـََِٕ) ،اٟتكيم عبد الصاُب، اللطيف، عبد دبور، .ّٗ
 .(كموزعوف انشركف الفكر دار:عماف) ،ُط ،والتطبيق النظرية

 منطقة يف ومعوقاتو ادلدرسي النشاط"، (ََِِ/قُِّْ) ،فهد الرٛتن عبد دمحم الدخيل، .َْ
 ،النفس كعلم الًتبية رسالة "ادلدارس مديري نظر وجهة من التعليمية ادلنورة ادلدينة

  :كلية ا١تعلمُت(.الرايض)
، ُ، طابجملتمع ادلدرسة وعالقة ادلدرسي النشاط ،(قُِّْ)، فهد الرٛتن عبد دمحم الدخيل، .ُْ

 .دار ا٠تر٬تي( :)الرايض
 والثانوية ادلتوسطة ادلدراس مديري اسهام (،قُِِْ) معوض، بن زائد بن دمحم الدعجاين، .ِْ

 ،الطالبيُت ادلرشدين نظر وجهة من الطاليب واإلرشاد التوجيو برانمج يف الطائف مبحافظة
 .جامعة أـ القرل( :، )مكة ا١تكرمةا١تاجستَت درجة لنيل شاملة دراسة

 يف والتعليم الًتبية دلدارس الطاليب ادلرشد دليل‘  ،(ىػُِِْ) اٟتميدة، عبدهللا بن إبراىيم، .ّْ
  (ا١تعارؼ كزارة:منطقة اٟتدكد الشمالية ،، د.طالسعودية العربية ادلملكة
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 ،ْط ،التوجيو ومهارات ادلَُدر سُ  ،(ـَََِ/  ىػُِّْ) هللا، عبد بن دمحم الدكيش، .ْْ
 .(للنشر الوطن مدار:الرايض)

 .(العريب الكتب دار:القاىرة) ،)د.ط(، االجتماعية القيم ،(ُٔٔٗ) ،فوزية دايب، .ْٓ
 العملية يف وتطبيقاهتا الًتبوية القيم بناء ومهارات أسس ،(ىػُِْٕ) رمضاف، إبراىيم الذيب، .ْٔ

 (.مصر:مؤسسة أـ القرل للًتٚتة كالتوزيع، )ِط ،التعليمية
 عند الًتبوية القيم بناء فـي االتصال وسائل دور ،(ـََِٕ) كرامة، بن الكرًن عبد ربيحاف، .ْٕ

 (اإلمريكية إمباسدكر جامعة )امريكا:،دكتوراه رسالة ،االبتدائية ادلرحلة يف األطفال
، د.ط، النفسي اإلرشاد يف مقدمة ،(ىػػُُِْ) ،علي راشد كالسهلي، صاّب بشَت الرشيد، .ْٖ

 .(الفبلح مكتبة: الكويت)
 ،ُط ،احلاالت مع التفاعل وآلية واإلرشاد التوجيو ،(ـُْٕٗ) رشيد، بن دمحم الرشيد، .ْٗ

 .(الرشيد مكتبة :بَتكت)
 .السعودية العربية ادلملكة يف ادلدرسية اإلدارة إجراءات ،(ـََِٔ) ،سعيد سعد الرفاعي، .َٓ

 .(ا١تعرفة كنوز مكتبة :جدة) د.ط،
 مقدـ ْتث د.ط،واجملتمع الفرد علي وأثرىا الصاحلة القدوة ،(ىػػُُّْ)،العبد عصاـ زىد، .ُٓ

 .(اٞتامعة اإلسبلمية :غزة) ،ا١تؤثرة الدعوية الشخصية بعنواف األكؿ الدعوم للقاء
 ،ٔط ،النفسي واإلرشاد التوجيو ،(ـُٖٖٗ/  ىػَُْٖ) ،السبلـ عبد حامد زىراف، .ِٓ

 .(الكتب عآب :القاىرة)
 ،د.ط ،والتطبيق النظرية بُت الطاليب واإلرشاد التوجيو ،(ىػػَُُْ)، أٛتد ٜتيس الزىراين، .ّٓ

: جامعة الرايض) سعود ا١تلك ّتامعة التعليم ُب الطبليب كاإلرشاد للتوجيو الثاين السنوم اللقاء
 .(ا١تلك سعود

 الثقافة وتنمية غرس يف واإلرشاد التوجيو دور ،(ىػػُِْٕ) ،دمحم سعيد مسفر الزىراين، .ْٓ
 دكتوراه رسالة ،السعودية العربية ادلملكة يف الثانوية ادلرحلة طالب لدى األمنية

 (األمريكية اٞتامعة:لندف)



  

   165 

 .(٣تدالكم دار: عماف) ،، د.طالتطويري النفس علم(، ـُّٗٗ) سامي،، عريفج .ٓٓ
 (.الفكر دار: عماف) ،نسانإلا حياة دورة النمو النفس علم(، قُِْٓ) ،دمحم سامي ،ملحم .ٔٓ
 الكتاب ضوء يف الناجح الداعية مقومات" ،(ىػُُْٓ) القحطاين، كىف بن علي بن سعيد .ٕٓ

 (كاإلعبلف للتوزيع اٞتريسي مؤسسة :الرايض) ،د.ط ،"والسنة
 النفسي والتوجيو اإلرشاد يف أساسيات ،(ـََِّ/  ىػُِّْ) إبراىيم، دمحم السفاسفة، .ٖٓ

 .(كالتوزيع للنشػر الفبلح مكتب ،الكويت) ،ُط ،والًتبوي
 .(العريب اجملتمع مكتبة :عماف، د.ط، )ادلدرسية النشاطات ،(ـََِٔ) ،فؤائد صبلح ،سليم .ٗٓ
 الًتبية كلية طالب أيب بن علي شعر يف ادلتضمنة الًتبوية القيم ،(َََِ) ،سامي ٝتارة، .َٔ

 (.اإلسبلمية اٞتامعة:غزة) ،ماجستَت رسالة
 دار:عماف) ، د.ط،واإلرشاد التوجيو يف زلاضرات ،(ىػػُُّْ)، عصاـ ،ك٪تر عزيز ،ةٝتار  .ُٔ

 .(الفكر
 تلميذات لدى اإلسالمية الًتبية مبادة اخلاصة القيم تنمية ،(ىػَُْٗ) كا حة، السويدم، .ِٔ

 .(الثقافة دار :الدكحة) د.ط، ،قطر بدولة اإلعدادية ادلرحلة
 .(الشركؽ دارمصر:)،ُِط ،"القرآن ظالل يف" ،(ىػَُْٔ) قطب، سيد .ّٔ
 العربية ادلملكة من تطبيقات مع الطاليب واإلرشاد التوجيو ،(ىػػُُْٖ)، قارم دمحم السيد، .ْٔ

 (الطرفُت دار :الطائف) ، د.ط،السعودية
 ،ٓط ،وتطبيقاتو ورلاالتو ووظائفو مفهومو ادلدرسي النشاط ،(ىػُِْٓ) ،حسن شحاتو، .ٓٔ

 .(بنانيةلال ا١تصرية الدار :القاىرة)
، الرشد إىل الطفولة من اإلنساين التطور سيكولوجية (،ـََِْ) ،فبلح شقيق، عبلكنو .ٔٔ

 .(ا١تسَتة دار: عماف) ،د.ط
 الثاين السنوم اللقاء، الطاليب ادلرشد لعمل مهٍت حتليل ،(ىػػَُُْ)، ٤تركس دمحم الشناكم، .ٕٔ

 :جامعة ا١تلك سعود(الرايض)،، د.طسعود ا١تلك ّتامعة الطبليب كاإلرشاد للتوجيو
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 ادلسلم الشباب لدى اإلميانية القيم لتنمية النبوية األساليب ،(ـََِٖ) ،أٛتد الشنقيطي، .ٖٔ
 .(القرل أـ جامعة ، )مكة ا١تكرمة:الًتبية كلية ادلعاصرة التحدايت ضوء يف

 مكتبة الطائف)، د.ط، الطاليب اإلرشاد يف العملي الدليل ،(ىػػُِْْ)،سعيد سآب الشهرم، .ٗٔ
 .(الوطنية فهد ا١تلك

 تربوي منظور) الشخصية وبناء األطفال أدب ،(ىػػُُْٕ)، الرؤكؼ عبد دمحم الشيخ، .َٕ
 (العلم دار :ديب)، د.ط، (إسالمي

 .(الشركؽ دار :عماف)، د.ط، احلوار أخالقيات ،(ـُٓٗٗ)، القادر عبد الشيخلي، .ُٕ
 :عماف)د.ط( . اضطراهبا ،أمناطها ،تكوينها ،بناؤىا :الشخصية(. ـََِٖ).مأموف صاّب، .ِٕ

 .أسامة دار
 التجارب من مناذج دراسة الطاليب واإلرشاد التوجيو(. ىػػُُّْ).حسن بن دمحم الصائغ، .ّٕ

 القرل أـ جامعة مطابع :ا١تكرمة مكة )د.ط(.العادلية
األساليب الًتبوية ادلتبعة يف التوجيو وتعديل  ،(قَُّْ) ٛتاد، مبَتيك بن فواز الصعيدم، .ْٕ

 .القرل ـأ جامعة الًتبية كلية)د.ف(،   ،ادلرحلة الثانويةالسلوك وكيفية تفعيلها مع طالب 
 مكتبة)د.ط(  ادلراىقةو  الطفولة النمو نفس علم ،(قُِْٔ) عبداٟتميد منذر الضامن، .ٕٓ

 .الكويت كالتوزيع، للنشر الفبلح
 التاسع للصف والنصوص ادلطالعة كتاب إثراء ،(ََِٔ) ىاشم، عبد طبلؿ طباسي، .ٕٔ

 كلية)د.ف(   ،السالم عليو يوسف سورة من الواردة الدينية ابلقيم بفلسطُت األساسي
 .بغزة اإلسبلمية اٞتامعة الًتبية،

 دار: ديب) ،ِط اإلنساين، للنمو النفسية األسس (،قَُّْ) ،الرحيم عبد حسن ،طلعت .ٕٕ
  .(القلم

 الفكر دار:القاىرة)، د.ط ،القرآين القصص يف الًتبوية القيم( ُٔٗٗ) أٛتد سيد طهاكم، .ٖٕ
 .(العريب
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 .(العريب الفكر دار:القاىرة) ،القرآين القصص يف الًتبوية القيم ،(ـُٔٗٗ)، سيد طهطاكم، .ٕٗ
 اٞتمعية ،وظائفو رلاالتو ماىيتو، ادلدرسي النشاط ،(قُِِْ) ،عبدهللا سآب الطويرقي، .َٖ

:اٞتمعية السعودية للعلـو الرايض)، التاسع السنوم اللقاء كالنفسية، الًتبوية ـولللع السعودية
 .(الًتبوية كالنفسية

 اإلدراي الفكر ضوء يف ادلدرسية اإلدارة ،(ـُْٗٗ/قُُْْ) ،صبلح اٟتميد، عبد .ُٖ
 .(ا١تريخ دار :الرايض) ،ِ، طادلعاصر

 وادلدرسة البيت يف وأساليبها اإلسالمية الًتبية أصول" ،(ىػُّٗٗ) النحبلكم، الرٛتن عبد .ِٖ
 .(الفكر دار:دمشق) ،ُط ،"واجملتمع

 د.ط ،والنفسي الًتبوي اإلرشاد إىل مدخل ،(ىػػُُْٖ) ،فاركؽ ،كآخركف السبلـ عبد .ّٖ
  .(السعودية الدار: جدة)

 للنشر ا١تصرية النهضة دار:القاىرة)، د.ط ،وادلناىج الًتبية ،(ـُٕٕٗ)، فرانسيس النور، عبد .ْٖ
 .(كالتوزيع

 ،ُط ،وحبوثو ورلاالتو مفاىيمو ادلدرسي النشاط ،(ىػَُُْ) ،جبلؿ الوىاب، عبد .ٖٓ
 .(الفبلح دار :الكويت)

 دار ،ٗط عماف، ،دواتوأو  ساليبوأو  مفهومو العلمي البحث ،(ـََِٓ) ،كآخركف عبيدات .ٖٔ
 .كالنشر للطباعة الفكر

 مكتبة :الرايض) ،د.ط ،السلوكية العلوم يف الباحث دليل ،(ـَََِ) صاّب،، العساؼ .ٕٖ
 .(العبيكاف

 ادلداخل" والًتبوي النفسـي اإلرشـاد ،(ـُٔٗٗ/  ىػ)ُُْٕ حسُت، عطا ٤تمود عقل، .ٖٖ
 .(كالتوزيع للنشر ا٠تر٬تي دار :الرايض)،ُط ،" ادلمارسة ـ الواقع ـ النظرية

 كالتوزيع للنشر ا١تسَتة دار:عماف)، د.ط ،اإلسالمية الًتبية أصول ،(ََِٕ)، إٝتاعيل علي، .ٖٗ
 .(كالطباعة
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 النهضة دار :القاىرة) ،د.ط ،ادلدرسي النفسي ادلرشد ،(ىػَُْٗ/  ـُٖٗٗ) دمحم، ،عمر .َٗ
 (.العربية

 التوجيو برامج إسهام ،(ـََِّ/  ىػُِْْ) ،عابد آؿ عابد بن قمشع بن دمحم ،القحطاين  .ُٗ
 (والثانوي ادلتوسط) العـام التعليـم مدارس يف الدراسي التأخر عالج يف الطاليب واإلرشاد

 ،(جدة ـ الطائف ـ ادلقدسة العاصمة) فـي الطالبييـن وادلرشديـن ادلعلميـن نظر وجهة من
 .(القرل أـ جامعة:ا١تكرمة مكة) ،ُط

 دراسة) العلوم ونوادي الصفية غَت العلمية األنشطة ،(ـُٖٗٗ) ،بسيوين إبراىيم عمَتة، .ِٗ
 .(ا٠تليج لدكؿ العريب الًتبية مكتب: الرايض) ط.د، ،(ميدانية

 ،الفكري اإلرىاب من الشباب وقاية يف احلوار دور ،(ىػُِْٕ) حسُت، ىبلؿ فلمباف، .ّٗ
 .(القرل أـ جامعة:ا١تكرمة مكة) الًتبية، كلية ماجستَت، رسالة

 .(الكتب عآب :القاىرة)، د.ط ،اإلسالمية الًتبية أصول ،(ـََِِ) سعيد، القا ي، .ْٗ
 ،احلميد ابلسلوك للنهوض اجلديد الًتبوي ادلستند ،(ىػُِْْ) الرٛتن، عبد صاّب القا ي، .ٓٗ

 .(الوطن دارالرايض:)، ِط
 دار )بَتكت:، د.ط ،ومقاوماتو اإلسالمي التصور خصائص ،(َُٖٗ) سيد، قطب، .ٔٗ

 .(الشركؽ
 التعليمية الًتبوية العملية يف ودوره الطاليب النشاط ،(قُِِْ) ،الرٛتن عبد يس قنديل، .ٕٗ

 .(سعود ا١تلك جامعة الرايض،)، د.ط
 .(الوفاء دار:القاىرة) ،ِط ،ادلعلم زاد ،(ـُٕٖٗ) علي، لنب، .ٖٗ
 اإلمام عند الكرمي القرآن حلفظة الًتبوية الصفات (،قُِِْ، )عبدهللا أٛتد دمحم، العامودم .ٗٗ

 مكة مبنطقة الثانوي الكرمي القرآن حتفيظ مدارس طالب لدى توافرىا مدىو  األجرى
 مكة) الًتبية، بكلية كا١تقارنة، اإلسبلمية الًتبية لقسم مقدمة ،ماجستَت رسالة ،ادلكرمة
 .(القرل ـأ جامعة:ا١تكرمة
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 (.اٞتريسي: الرايض) ،د.طرجالً  أصبحت لقد ايبٍت ،(قُُْٖ، )عبدهللا بن دمحم، الدكيش .ََُ
 .(العلمية الكتب دار: بَتكت)، د.ط ،الًتمذي سنن(ـُْٗٗ)، عيس بن دمحم، الًتمذم .َُُ
 للمرشدين الطاليب واإلرشاد التوجيو ،(ـُٖٗٗ/  ىػُّٓٗ) شاكر، ٛتدم ٤تمود، .َُِ

 .(كالتوزيع للنشر األندلس دار:حائل) ،ُط ،وادلعلمُت
 .(كالتوزيع للنشر أشبيليا :الرايضد.ط، ) ،النمو نفس علم ،(قُُِْ)دمحم ىشاـ ٥تيمر، .َُّ
 البالد يف التعليمية ادلراحل يف الًتبوية التوعية ،(ـُٖٗٗ/  ىػَُُْ) عباس، مدين، .َُْ

 العريب الًتبية مكتب:الرايض) ،د.ط ،" الًتبوية للمعرفة ابستملوجية دراسة"  اإلسالمية
 .(ا٠تليج لدكؿ

 .(كىبة مكتبة:القاىرة) ،ُط ،البشرية النفس ،(ـُّٓٗ) اٟتميد، عبد سيد مرسي، .َُٓ
 ،النفسي لإلرشاد واحلاجة ادلراىقة يف اذلوية أزمة ،(ـُٕٕٗ) اٟتميد، عبد سيد ،مرسي .َُٔ

 .(ا١تصرية النهضة مكتبة:القاىرة) ،ُط
 اإلدراي الفكر ضوء يف ادلدرسية اإلدارة ،(ـُٗٗٗ) ،عبداٟتميد صبلح مصطفى، .َُٕ

 .(ا١تريخ دار: الرايض) ،ّط ،ادلعاصر
. وتطبيقاتو الطاليب النشاط ،(قُِْٓ)، علي حسن كالعقوؿ، ٤تمود، داكد ا١تعايطة، .َُٖ

 .(للًتبية الصوتية الدار: الرايض)
 عمل كرقة، مدارسنا يف تطويره وسبل ادلدرسي النشاط ،(قُِِْ) نياز، قرابف دمحم مبل، .َُٗ

 ٖتت عقد كالذم الًتبويةكالنفسية للعلـو السعودية للجمعية التاسع السنوم للقاء مقدمة
 .(سعود ا١تلك جامعة الرايض،) التعليمية الًتبوية العملية ُب كدكره الطبليب لنشاطا عنواف

 النفس علم ،(قُِْٓ) الفقي كاٝتاعيل التو٬ترم كدمحم سيد اجمليد عبد منصور، .َُُ
 .(العبيكاف مكتبة:الرايض) ،د.ط،الًتبوي

، ، د.طوالالمنهجي ادلنهجي ادلدرسي النشاط ،(ـُٓٗٗ/قُُْٔ) ،دمحم صاّب ا١تنيف، .ُُُ
 .(الدرعية مطابع: الرايض)
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 الصحة) النفسي واإلرشـاد التوجيو ،(ـُٖٔٗ/  ىػَُْٔ) دمحم، اٟتميد عبد ا٢تامشي، .ُُِ
 .(كالتوزيع للنشر الشركؽ دار :جدة) ،ُط ،(الوقائية النفسية

 دار:العُت)، د.ط ،وادلراىقة الطفولة النمو نفس علم ،(قُِْٕ) ،فاّب علي ا٢تنداكم، .ُُّ
 .(اٞتامعي الكتاب

 للطباعة العربية الدار)الرايض: ،ُط ،الًتبوي شرافاإل ،(ـُّٕٗ)دمحم، أٛتد ا٢توارم، .ُُْ
 .(كالنشر

 التوعية برامج مسامهة مدى ،(ـََِٔ/  ىػُِْٕ) سلماف، بن ٭تِت بن جرباف كدعاين، .ُُٓ
 معلمي نظر وجهة من الفكري االحنراف ضد الثانوية ادلرحلة طالب حتصُت يف اإلسالمية

 أـ جامعة)مكة ا١تكرمة: الًتبية، كلية ،ماجستَت رسالة ،القرايت مبحافظة الثانوية ادلرحلة
 .(القرل

 :الرايض) د.ط،، الثانوية للمرحلة الطالبية األنشطة دليل ،(قُِْٕ) كالتعليم، الًتبية كزارة .ُُٔ
 .كالتعليم( كزارة الًتبية

د.ط،  ،السعودية العربية ادلملكة يف التعليم سياسة، (قَُّٗ) ،ا١تعارؼ كزارة .ُُٕ
 .د.ـ:د.ف()
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

       أخي ا١تعلم/

 السبلـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو ٖتية طيبة كبعد

 بعنواف: إبعداد ْتث أقـوبفضل هللا تعأب، 

 ،نشطة البلصفية لطبلب ا١ترحلة الثانوية ُب  وء احتياجاهتم من القيم"" دراسة تقوٯتيو لؤل
 ا١تاجستَتكذلك للحصوؿ على درجة 

دكر األنشطة البلصفية ُب تنمية القيم اليت ٭تتاجها طبلب ا١ترحلة ُب  عداد االستبيافكقد ًب إ
 الثانوية كىي على النحو التإب:

)حسن معاملة اآلخرين _اٟترص على قيمة العلم كالتعلم_اٟترص على الوقت _اٟترص على 
 (أداء العبادات ا١تفرك ة

ا ،أماـ اإلجابة ا١تناسبة (√بو ع عبلمة ) ستبانةاال عبارات التكـر ابإلجابة على راجينا  مؤكدن
 .كسوؼ تستعمل ألغراض البحث العلمي فقط ،لك أبف ا١تعلومات الواردة سوؼ تعامل بسرية اتمة

 كلك مٍت جزيل الشكر كالتقدير

 

 الباحث

 أٛتد إدريس انئب  
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 ستبانةاإل
 : ٤تور البياانت األكلية:أكالن 

 اٞتنسية  -ُ
 O ب. غَت سعودم O سعودم .أ 

 العمر  -ِ
 O   سنة ِٓإٔب أقل من  -َِ .أ 
 O   سنة  َّإٔب اقل من -ِٓ .ب 
 O   سنة ّٓإٔب أقل من  -َّ .ج 
 O     فاكثر ّٓ .د 

 ا١تؤىل العلمي   -ّ
 ب. جامعي معهد .أ 

 O )بكالوريوس( O د البكالوريوس()دبلـو تربوم بع
 O  د. دكتوارة O  جػ. ماجستَت 

 عدد سنوات ا٠تربة  -ْ
 O ب. من سنة إٔب أقل من ثبلث سنوات  O   سنةأقل من  .أ 

 O د.ٜتس سنوات فأكثر O قل من ٜتس سنواتجػ. من ثبلث إٔب أ
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 الربامج كا٠تدمات ا١تقدمة من خبلؿ األنشطة البلصفية ـ
 مستول تنفيذ ا٠تدمة

 نعم
(ّ) 

 أحياانن 
(ِ) 

 ال
(ُ) 

    الطبلب اجتماعينا كأخبلقينا.برعاية تقدـ األنشطة البلصفية الربامج الكفيلة   .ُ

ِ.  
التعامل مع الناس من منظور األنشطة البلصفية ُب ا١تدرسة توجو الطبلب على كيفية 

    .قيمي

ّ.  
لتنمية ا١تهارات اٟتياتية  ؛تسهم األنشطة البلصفية على عقد لقاءات أك دكرات تدريبية

    .لدل الطبلب بطريقة قيمية

ْ.  
لبلستفادة من كقت الفراغ ُب تنمية  ؛تساعد األنشطة البلصفية بتقدًن أفضل الطرؽ 

     .القيم

ٓ.  
هتدؼ األنشطة البلصفية إٔب اكتشاؼ مواىب كقدرات كميوؿ الطبلب كتنميتها من 

    .خبلؿ القيم

ٔ.  
تعمل األنشطة البلصفية على تزكيد الطبلب ٔتعلومات عن الفرص التعليمية كا١تهنية 

    .ا١تتاحة

    .تقوية الصلة بُت ا١تنزؿ كا١تدرسةنشطة القيمية ٖتقق األ  .ٕ

    .لتحقيق القيم توفَت ا١تناخ ا١تدرسي ا١تبلئم؛ تسهم األنشطة البلصفية ُب  .ٖ

     .تسهم األنشطة القيمية ُب تقدًن برامج إرشادية للطبلب ا١تدخنُت  .ٗ

    .احتياجات طبلب ا١ترحلة الثانويةتناسب األنشطة البلصفية ا١تقدمة ُب ا١تدرسة   .َُ

    .ا من ا١تهارات عند ا١تشاركة ُب األنشطة البلصفيةيكتسب الطبلب كثَتن   .ُُ

     .كا١تعيدين بتوجيو الطبلب ا١تتأخرين دراسي ا هتتم األنشطة البلصفية  .ُِ

     .هتتم األنشطة القيمية بتوعية الطبلب ُب أمور دينهم  .ُّ

ُْ.  
 ات اليت ٘تنع تقدـ الطبلب دراسي االبلصفية لتوجيو الطبلب ١تعرفة ا١تعوقتساىم األنشطة 

    .اأخبلقي  ك 

     .أداء الصلوات ُب أكقاهتا تشجع األنشطة القيمية على   .ُٓ



  

   175 

 

 

 

  

    .ختبلط برفقاء السوءالطبلب إٔب عدـ اال نشطة القيميةتوجو األ  .ُٔ

     .الًتبوية اليت تواجو الطبلباألنشطة البلصفية ُب ا١تدرسة ُب حل ا١تشاكل  تسهم  .ُٕ

ُٖ.  
الطبلبية كحلها بطريقة  تسهم األنشطة البلصفية ُب تثقيف كتوعية الطبلب اب ١تشكبلت

    .قيمية

     .تسهم األنشطة البلصفية ُب رفع ا١تستول التحصيلي للطبلب  .ُٗ

َِ.  
صطفاؼ متكررم الغياب كا١تتأخرين عن اال تساعد األنشطة البلصفية ُب توجيو الطبلب

    .ُب الطابور الصباحي

  ا١تادة  ا١تدرسة
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 أمساء السادة احملكمُت لإلستبانة:

 مكاف العمل التخصص اإلسم ـ

 جامعة القاىرة استاذ مناىج كطرؽ التدريس اللغة العربية د/ علي مدكور.أ  ُ

 العا١تيةجامعة ا١تدينة  مناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية أ.د.مشارؾ/ إٯتاف قطب ِ
 جامعة األزىر علم النفس التعليمي أ.د/ مساعد نبيل عبدا٢تادم ّ

 

 

  

 لعلم من وجهة نظر )امل األنشطة الالصفيةاملقدمة لطالب املرحلة الثانىية الثالثانىيةاستمارة تقىيم 
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 الثانوية لطالب ادلرحلة مناذج تطبيقية مقًتحة لبناء القيم الًتبوية
يقًتح الباحث ٪تاذج تطبيقية مقًتحة من القيم الًتبوية ا١تناسب بناؤىا ُب طبلب ا١ترحلة الثانوية 
ُب  وء احتياجاهتم من القيم، كقد قاـ الباحث بتقسيم ىذا التصور إٔب عدة برامج يتطلب ا١تيداف الًتبوم 

ليات يرجى أف تتحقق بعد ىذه آتقدًن كل برانمج أبىداؼ ككسائل ك تطبيقها ُب ا١ترحلة الثانوية، كمن ٍب 
ت عدد من ا١تربُت كا١ترشدين ذكم ا٠تربة ُب ا١ترحلة الثانوية اختار الباحث ٣تموعة االربامج، كبعد استشار 

 .من القيم كالربامج التدريبية اليت الحظ حاجة طبلب ا١ترحلة الثانوية ا١تاسة إليها
  : الربامج القيميةأواًل 

 .تقدير الذات -ُ
 كالعفة.اٟتياء -ِ

 :خطوات برانمج القيم

 التعريف ابلقيمة -أ 
 .ا١تظاىر السلوكية ا١تستهدفة ُب حياة الطالب -ب 
 .أ٫تية القيمة -جػ 
 .العناصر األساسية ا١تكونة للقيمة -د 

 .مراحل بناء القيمة -ىػػػ 
 .أنشطة عملية مقًتحة لبناء كتعزيز القيمة -ك 
 .٪توذج قياس كٖتقق القيمة -ز 

  : الربامج التدريبيةاثنًيا

اقًتح الباحث بعض الربامج الًتبوية القيمية اليت كانت تستند  ٍب بعد ىذه ا١تنظومة من القيم
ككذلك ابإلشراؼ  ،على نظاـ الًتبية اب١تعايشة الًتبوية، كقد شارؾ الباحث بتقدًن بعض الدكرات

رحلة الثانوية بعد إجراء ىذه الوا ح على طبلب ا١ت األثر الًتبوم على بعض ا١تلتقيات، ككاف ٢تا
 :عدة مراتالربامج 



  

   178 

 –التنظيم  –ٖتمل ا١تسؤكلية  –كالثأثَت اٞتاذبية –الثقة ابلنفسبرانمج ركاد األجياؿ ] -ُ
 .العمل بركح الفريق [

 –النظاـ  –اإل٧تاز  –األىداؼ  –التخصص  –الشخصية برانمج مهارات اإلتقاف ] -ِ
 .االتصاؿ [-اإل٬تابية 

 .برانمج بريق الذات ]الذكاءات ا١تتعددة [ -ّ

 : الربامج القيميةأواًل 
 قيمة تقدير الذات -ُ

  :تعريف القيمة
٣تموعة من ا١تشاعر كاألحاسيس النفسية كالقناعات العقلية تتكوف لدل الطالب، فتؤكد معرفتو 

كىو ما ٯتنحو الشعور ابلر ا كالثقة  جدارتو ابحًتاـ كتقدير اآلخرين ؿ،بذاتو كقدراتو كمواىبو كأ٫تيتو ك 
 .كاٟتب كاإلعزاز لذاتو، كتدفعو للمحافظة كتنمية ىذه ا١تكانة، كأيٌب عكسها التقدير ا١تتدين للذات

 اجملتمع(: -ا١تنزؿ -ا١تظاىر السلوكية ا١تستهدفة ُب حياة الطالب )ا١تدرسة
 الثقة ُب النفس. -ُ
 كوين عبلقات طيبة معهم.سهولة االندماج مع الطبلب اآلخرين، كت -ِ
 ا١تبادأة كحب التعلم كا١تشاركة ُب ا١تناقشات كطرح األسئلة. -ّ
 التطوع للقياـ اب١تهاـ ا١تختلفة داخل ا١تدرسة. -ْ
 االستجابة للتحدايت كا١تناقشات ا١تختلفة. -ٓ
 التعامل إب٬تابية مع ا١تدح كالثناء كالتقدير كالسعي للمحافظة عليها. -ٔ
 لتصحيحو. ؛ابية مع ا٠تطأ، فعادة يقر اب٠تطأ كيعًتؼ بو كيسعىيتعامل إب٬ت -ٕ
 القدرة على ٖتديد أىداؼ لنفسو. -ٖ
 ٭تسن التعبَت عن نفسو كعن مشاعره. -ٗ

 االىتماـ الكبَت ابٟتفاظ على الشعور ابحًتاـ الذات. -َُ
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تػػذكر أنػػو بقػػدر عملػػك علػػى تغذيػػة كتنميػػة كتعزيػػز ا١تشػػاعر 
ا١تكونػػػة لقيمػػػة تقػػػدير الػػػذات بقػػػدر ٘تكػػػن القيمػػػة ُب السػػتة 

 نفس طبلبك.

 رفض اإلىانة أك التجريح لشخصو. -ُُ

 أمهية قيمة تقدير الذات يف حياة الطالب:
 ٘تنحو الشعور ابألماف كالثقة كالسعادة كالفاعلية الشخصية. -ُ
 ٘تنحو القدرة كالقوة على التحصيل العلمي. -ِ
 تدفعو للمشاركة ُب أكرب عدد ٦تكن من األنشطة ا١تدرسية ا١تتنوعة. -ّ
 ٘تنحو القوة الذاتية إلبراز كإخراج مواىبو كقدراتو ا٠تاصة. -ْ
 الذىنية ا١تختلفة.تعزز قدرتو على األنشطة  -ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

العناصر ادلكونة لقيمة 
 تقدير الذات

الشعور 
 بالهدف

الشعور 
 بالذات

الشعور 
 باألمان

الشعور 
 باالحرتام

الشعور 
 باالنتماء

الشعور 
بالقدرة 
 والكفاية

 

أخي 
 :ا١تعلم



  

   181 

 مراحل بناء قيمة تقدير الذات

 ادلهارات واألنشطة والوسائل العملية مراحل بناء القيمة م
ُ 

 التوعية:
إاثرة انتباه الطالب ٨تو 

أ٫تية تقديره لذاتو، 
كتعريفو أب٫تية ىذه 

القيمة ُب حياتو، كٖتفيز 
المتبلؾ ىذه  ؛دافعيتو

 القيمة الغالية.

 كماذا يعرؼ عنها. ،اسألو عن ىذه القيمة -ُ
 حاكره كانقشو حوؿ أ٫تية ىذه القيمة كحاجتنا إليها. -ِ
 كآاثرىا عليو ُب ٖتقيق السعادة كالنجاح ُب حياتو. ،شوًٌقو حوؿ فائدهتا -ّ
زنا قيمة فعل ا١تواقف العملية اليومية العادية ُب الفصل، كعلق عليها مرب  -ْ

 تقدير الذات.
 اذكر لو األمثلة النموذجية ١تمتلكي ىذه القيمة ُب البيئة ايطة كدكرىا. -ٓ
رسم  -قصة -شرح القيمة ٢تم كعناصرىا أبكثر من كسيلة )مباشرة -ٔ

 تو يحي(.
 استعرض ا١تظاىر ا٠تطَتة كاآلاثر الناٚتة عن غياب ىذه القيمة. -ٕ

ِ 
 الفهم:

تكوين فهم صحيح 
ح لدل الطالب ككا 

عن قيمة تقديره لذاتو، 
ٮتلو من  اصحيح افهم

كل اإلشكاليات 
كالشبهات ا١تتعلقة هبذه 

 القيمة

 -أشرؾ الطبلب ُب بناء تصور كامل عن القيمة من خبلؿ مناقشة )ماىيتها -ُ
كيفية التغلب على   -معوقات تنفيذىا -٥تاطر غياهبا -آاثرىا -أ٫تيتها -عناصرىا

 .(اال٨ترافات ا١تختلفة ُب فهمها كالعمل هبا -ىذه ا١تعوقات
 أبرز النماذج العملية ٢تذه القيمة ُب الفصل كاثًن عليها ككرمها. -ِ
اىتم ابلطبلب كساعدىم ٔتصادر متنوعة لزايدة فهمهم كمعرفتهم ابلقيمة  -ّ
 ٪توذج من اإلعبلـ(. -حوار صحفي - مقاؿ – كتاب  – قصة)

كمناقشات متكررة حوؿ اٞتوانب ا١تختلفة معايشة عملية مع الطبلب  -ْ
 للقيمة.

مواقف  -مسابقة -٣تلة حائط -لتناكؿ القيمة )ْتث ؛دعوة الطبلب -ٓ
 ٘تثيلية(.

ّ 
 
 
 

 التطبيق:
تدريب كدفع الطالب 

على ا١تمارسة الصحيحة 
لقيمة تقدير الذات 

كمتابعة ا١تظاىر السلوكية 
 .عليو بدقة

ملي بتحديد بعض الوصااي مساعدة الطالب على التطبيق الع -ُ
 )السلوكيات( العملية لتقدير الذات.

 احًتاـ كتقدير الطالب كالثناء عليو عند كل سلوؾ إ٬تايب. -ِ
 ا١تعايشة الًتبوية مع الطالب أثناء األنشطة ا١تناسبة. -ّ
 لتنمية اعتزازه بذاتو كشخصيتو. ؛ٖتفيزه ابلوسائل ا١تعنوية كا١تادية ا١تختلفة -ْ
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 ادلهارات واألنشطة والوسائل العملية مراحل بناء القيمة م
 التعزيز:  ْ

تعميق الفهم كٕتويد 
التطبيق لدل الطالب 

لقيمة تقديره لذاتو حىت 
يبلغ النموذج كالقدكة مع 

 .التلقائية ُب ٦تارستها

التعاكف مع الطالب ُب تنمية اعتزازه بنفسو من خبلؿ التعزيز اإل٬تايب  -ُ
عند ابلثناء كالتكرًن عند التنفيذ اٞتيد، كالتعزيز السليب اباسبة كالعقاب 

 حدكث خلل ُب التنفيذ أك ظهور سلوكيات تعرب عن تدين االعتزاز ابلنفس.
تنمية خربات الطالب ٨تو قيمة االعتزاز ابلنفس من خبلؿ تكرًن  -ِ

 ا١تميزين فيها ككذلك القراءة عنها.
 التنسيق مع أسرة الطالب ُب تعزيز القيمة من خبلؿ بيئة ا١تنزؿ. -ّ

 (ُْٕ-ُْْق،صُِْٕ)الذيب، 
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 أنشطة عملية مقًتحة لبناء وتعزيز قيمة االعتزاز ابلنفس

 :فرق العمل الفصلية -ُ
  تقسػػػيم طػػػبلب الفصػػػل ٚتػػػيعهم إٔب فػػػرؽ عمػػػل لتتػػػؤب بنفسػػػها إدارة شػػػئوف الفصػػػل كتتحمػػػل

 مسئولية ىذه ا١تهمة ابلكامل.
 .توصيف مهمة كل فريق بدقة 
 .توزيع ا١تهاـ داخل الفريق الواحد 
   كل فريق مع اٟترص على الثناء كالتكرًن.التقييم الشهرم ألداء 

 :الندوة ادلقًتحة -7
  عمػػل نػػدكة نقاشػػية مفتوحػػة حػػوؿ أحػػد ا١تو ػػوعات العامػػة أك ا٠تاصػػة الػػيت هتػػم الطػػبلب مػػن

 خبلؿ حصة أسبوعية ٥تصصة لذلك.
  يػػػتم ٖتديػػػد ا١تو ػػػوع ُب بدايػػػة كػػػل أسػػػبوع؛ ليػػػتمكن الطػػػبلب مػػػن إعػػػداد تصػػػورىم كأفكػػػارىم

 دكة.كأسئلتهم حوؿ الن
  البػػد أف يػػدير ا١تعلػػم النػػدكة بقلػػب مفتػػوح مػػع الطػػبلب، كينتقػػل دكره مػػن دكر ا١تعلػػم إٔب دكر

 األب أك األخ الكبَت أك الصديق.
 .اٟترص على مشاركة كتفعيل كل طبلب الفصل ُب الندكة 
 .من ا١تهم أف ٮتتار الطبلب أبنفسهم عنواف الندكة 
 األكفر من كقت الندكة. من الطبيعي أف يكوف مشاركات الطبلب ىي اٟتظ 
 يتم توزيع مهاـ إدارة الندكة على طبلب الفصل ابلتناكب 
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 :أنشطة مقًتحة
 اٟتوارات ا١تتبادلة بُت ا١تعلم كطبلبو. -ُ

 فرؽ العمل ذات ا١تهاـ ا١تتنوعة. -ِ

 االىتماـ ابالستقرار العائلي كأحد مقومات بناء تقدير الذات. -ّ

 القدكة أماـ الفصل كا١تدرسة.إبراز كتكرًن التلميذ  -ْ

 تعمد إشراؾ التلميذ ُب أداء الواجبات االجتماعية ا١تختلفة. -ٓ

 (.َُٓ-ُْٗق،صُِْٕ)الذيب، تعمد تفويض الطالب للقياـ ببعض ا١تهاـ اٞتزئية -ٔ
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 منوذج متابعة وقياس حتقق قيمة تقدير الذات
درجات(، ٍب اٚتع اإلٚتإب  َُسجل لكل طالب درجة تقديرية ُب كل مظهر ) / / فصل
 لتحصل على نسبة النجاح لكل طالب: ؛(ْ)كاقسمو على 

 اسم الطالب ـ
الثقة 
 ابلنفس

االىتماـ 
الكبَت ابٟتفاظ 
على الشعور 
 ابحًتاـ ذاتو

اال٩تراط مع 
الزمبلء 
كتكوين 

عبلقات جيدة 
 مع معلمو

قبوؿ التكليف 
 اب١تهمة

كاالستجابة 
للتحدم 
 كا١تناقشة

 مبلحظات اإلٚتإب

        
        
        
        
        

        
        
        
        

  من مؤشرات النجاح.ٕٓالنجاح الفردم للطالب عندما يبلغ نسبة % 
  النجػػاح لكػػل% مػػن الطػػبلب مؤشػػرات ٕٓالنجػػاح اإلٚتػػإب علػػى مسػػتول الفصػػل عنػػدما ٬تتػػاز 

 منهم.
 .(ُّٓق،صُِْٕ)الذيب، 
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 قيمة )احلياء والعفة( -7

 تعريف القيمة:
حالة نفسية ككجدانية عقلية، كأصل كبَت من أصوؿ االختبلؼ يبعث على بلوغ معإب 

ٯتنع صاحبو من التفريط ُب اٟتقوؽ كالواجبات  ،الفضائل من األفكار كاألقواؿ كاألعماؿ كترؾ القبائح
 اليت عليو، فاٟتياء كلو خَت كبر ككـر كجود كٚتاؿ كجبلؿ.

 ا١تدرسة، ا١تنزؿ، اجملتمع()ا١تظاىر السلوكية ا١تستهدفة ُب حياة الطالب 
 .-عز كجػل -االستشعار الدائم ٔتراقبة هللا  -ُ
 حبلكة كعذكبة الكلمات كاأللفاظ. -ِ
 كالفحػش كالسػب. اٟتديث ك بطو كخلوه من البذاءةدقة  -ّ
 الػرٛتػة كلػُت اٞتػانػب. -ْ
 الشعور الدائم ابلتقصَت كاٟتاجة لبذؿ ا١تزيد كالتجويد. -ٓ
 غػض البصر عن ٤تػاـر هللا. -ٔ
 البػذؿ كالكػػـر كاٞتػود. -ٕ
 االحتشػػػاـ كالوقار. -ٖ
 عدـ التجرؤ على ا٠تطأ كالزلل. -ٗ

 ًتفع كالتعفف عن الصغائر.السمو كال -َُ
 استقامة األخبلؽ كسرعة التوبة. -ُُ
 حسن ا٠تلق كحبلكة العشرة. -ُِ
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 :حياة الطالب أمهية القيمة يف
 ا١تختلفػػػػة. حفظ ككقاية الطالب من الوقوع ُب األخطاء كاال٨ترافات -ُ
 ٖتفظ عليو عقلو من التشتت، ك٘تنحو الًتكيز ُب التحصيل الػػدراسي. -ِ
 ٘تنحػػو حػػػب كاحتػػراـ كتقديػػر ايطػػُت بػػو. -ّ
ٖتفظو من الوقوع ُب الكثَت من ا١تشاكل اليومية ا١تعتادة ُب ٣تتمع التبلميذ داخل ا١تدرسة  -ْ

 كُب الشارع.
 ٘تنحو القوة الذاتية الدافعة للتطور كالتجويد. -ٓ

 كاٟتياء على ستة أكجو

 العناصر ادلكونة لقيمة احلياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽ تذكر أف قيمة اٟتياء ُب نفس الطالب تعٍت التأسيس األخبلقي ١تنظومة كاملة من األخبل
 (اٟتياء كالعفة)قيمة  ُب نفس الطالبالفرعية الكرٯتة 

 حياء

النفوس الشريفة  
 والعفيفة

 حياء 

 الشرف 

 والعزة 

املحبة 
 واإلجالل

الجنابة 
 والتعبري 

االنتباه 
ملراقبة اهلل 
 عز وجل 

 حياء 

 الحشمة

 

 :أخي ا١تعلم
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 ا١تهارات كاألنشطة كالوسائل العملية مراحل بناء القيمة ـ
 التوعية: ُ

o  أتكيد معارؼ الطالب
 ٨تو أ٫تية كمكانة اٟتياء.

o  بياف جوانب ا٠تَتية
الشاملة ُب خلق اٟتياء 

كآاثر ك٥تاطر غياب اٟتياء 
 على شخصية كحياة الفرد.

 -عز جل -كيقظة الطالب للمراقبة الدائمة   إاثرة انتباه (ُ
 .(ٝتيع بصَت، يعلم ما ظهر كما خفي هللاعلى كل أفعالو..)

مناقشة مصحوبة مع الطبلب حوؿ قيمة اٟتياء ُب حياة  (ِ
 الطالب من خبلؿ األحاديث النبوية.

كاألفعاؿ ا٠تاطئة ُب  ،عمل استبياف يكشف حقيقة األقواؿ (ّ
 اقض قيمة اٟتياء.تعامبلتنا اليومية كاليت تن

كبعض  -ملسو هيلع هللا ىلص -استعراض بعض ا١تشاىد من حياة النيب  (ْ
 األعبلـ اليت تربز قيمة اٟتياء مع تعليقات الطبلب عليها.

 الفهم: ِ
o  التعريف الدقيق

ابلعناصر الستة كجوانب 
اٟتياء كأسبابو ككيفية 

 بلوغو.
o  تعريف الطالب

ابجملاالت الوظيفية للحياء 
 حياتنا اليوميةُب 

 للحياء. عمل مسابقة ألفضل ْتث عن العناصر الستة (ُ
الشرح ا١تفصل للجوانب الستة للحياء مع استعراض  (ِ

 التطبيقات السلوكية لكل جانب منها.
الػػػواردة فػي القػرآف  تدريب الطػبلب علػى اآلداب اإلسبلمية (ّ

، الطعاـ،... إْب(  كالسنػة )االستئذاف، الطهارة، النـو
 مسػػابقػػة حفػػظ اٞتػػػوارح. (ْ
شرح كبياف اٟتد الفاصل بُت اٟتياء كقيمة اثبتة كبُت ا٠تجل  (ٓ

 كقصور اجتماعي ُب شخصية الطالب.
 التطبيق: ّ

o  متابعة التطبيقات
العملية للحياء ُب السلوؾ 

 اليومي ا١تعتاد للطالب.
o  مساعدة الطالب على

اكتشاؼ جوانب الضعف 
ُب سلوكو كتوجيهو إٔب 
الصواب كتعميق معاين 

راي ية، )توفَت ٣تموعة متنوعة من األنشطة ا١تدرسية  (ُ
يتفاعل معها الطبلب  (اجتماعية، فنية، ثقافية، ترفيهية

كيسهل  ،بشكل طبيعي حىت تنكشف حقيقة سلوكياهتم
كاإلرشاد ا١تناسب من رصدىا كالوقوؼ عليها مع التوجيو 

 ا١تعلم.
مدارسة لشخصية أحد األعبلـ البارزين أخبلقيا، كٖتديد  (ِ

جوانب التميز ُب سلوكياتو مع رفع الواقع الشخصي لكل 
 .(مقارنة بو)طالب عليها 
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 ا١تهارات كاألنشطة كالوسائل العملية مراحل بناء القيمة ـ
ا١تركءة كالشرؼ كا١تراقبة من 

خبلؿ التوجيهات 
 .ا١تصاحبة للسلوؾ

استعراض جوانب ا٠تلل األخبلقي كالسلوكي الشائعة ُب  (ّ
 ئها كخطورهتا.ػاجملتمع كبياف خط

 اربة األخبلؽ الفاسدة. عمل ٚتعيات داخل ا١تدرسة (ْ
 عمل ٚتعيات داخل ا١تدرسة لنشر الفضيلة. (ٓ

 التعػػػزيػػػػػز: ْ
o  تعزيز القيمة من خبلؿ

القدكة العملية من ا١تعلم 
من خبلؿ معايشتو اليومية 
للطالب كاستهداؼ إبراز 

 أخبلؽ معينة.
o  التعزيز اإل٬تايب ابلتكرًن

كاإلشادة، كالتعزيز السليب 
 ا١تناسبة.اباسبة 

ا بشكل التعزيز اإل٬تايب إببراز كتكرًن ا١تميزين أخبلقي   -ُ
 دكرم.

التعزيز السليب اباسبة كالعقاب ا١تناسب للسلوكيات  -ِ
 السلبية خاصة ا١تتكررة منها.
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 أنشطة عملية مقًتحة لتعزيز قيمة احلياء

 )اللساف، العُت، األذف، اليد( مسابقة حفظ اٞتوارح األربعة

األخطػػػاء كاآلفػػػات الػػػيت ٯتكػػػن أف يتعػػػرض أك يقػػػع فيهػػػا كػػػل مػػػن اٞتػػػوارح األربعػػػة  ٖتػػػدد -ُ
 كتوعية الطبلب هبا.

 توعية الطبلب أبسباب الوقاية كاٟتماية ا٠تاصة لكل جارحة. -ِ
 تعريف الطبلب بكيفية التوبة كالرجوع السريع عند الزلل كا٠تطأ. -ّ
ت اليت ٯتكن أف ٖتدث، كيقػـو  كأنواع اآلفا ،توزيع جدكؿ ٤تاسبة شامل للجوارح األربعة -ْ

كػػػل طالػػػب بنفسػػػو بتظليػػػل ا٠تػػػاانت عنػػػد ا٠تطػػػأ، كُب هنايػػػة األسػػػبوع يصػػػبح الطالػػػب 
 صاحب اٞتدكؿ األكثر بيا نا ىو الفائز.
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 جدول مسابقة حفظ اجلوارح منوذج

 أايـ األسبوع
 اٞتمعة ا٠تميس األربعاء الثبلاثء اإلثنُت األحد السبت اٞتوارح 

اللسػػػػػػػاف
 

        الكذب
        الشتم
        الغيبة

        النميمة
        خلف الوعد

العيػػػن
 

        النظر اـر
        االسًتساؿ ُب النظرة األكٔب

        مشاىدة الصور ارمة
        التطفل

األذف
 

        ٝتاع الغيبة
        ٝتاع النميمة

        ٝتاع األغاين ا٠تليعة
        التطفل 

اليػػػػد
 

        التعدم على الغَت
        السرقة

        األذل 
        التطفل

  لوكيات السلبية ُب ٣تتمع الطبلب.يفضل أف يقـو ا١تعلم ابلتعاكف مع الطبلب بتسجيل أىم الس
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 (اٟتياء كالعفة)قيمة 

o  ( ُب كػػل مظهػػر، ٍب اٚتػػع اإلٚتػػإب كاقسػػمو علػػى َُتقديريػػة مػػن )سػػجل لكػػل طالػػب درجػػة
 .(ِْٔ-َِْق، صُِْٕالذيب، ) ( لتحصل على نسبة لكل طالبَْ)

 احلياء والعفة أربعة مظاىر سلوكية تؤثر على جناح بناء قيمة ىمأ

 اسم الطالب
سبلمة 

اللساف من 
 اآلفات

غض 
 البصر

استقامة 
 السلوؾ

االحتشاـ 
 مبلحظات اإلٚتإب العاـ

       

       

       

       

       

       

       

       

 (َِٓق، صُِْٕ)الذيب،  
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  اثنًيا: الربامج التدريبية

 :جيالبرانمج رواد األ -8

لتقى تربوم يتم تنمية ا١تهارات القيادية لدل طبلب ا١ترحلة الثانوية من خبلؿ م الوصف
 .بنظاـ الًتبية ٔتعايشة تنفيذة

 طبلب ا١ترحلة الثانوية ا١تستهدفوف
 ايـ متتاليةأ ٓ مدة الربانمج

 .كجود فجوة بُت اٞتانب النظرم كالتطبيقي ُب برامج ا١تهارات القيادية -ُ ا١تربرات
 .ثر تطوير ا١تهارات القيادية على حياة االنساف ُب شىت اجملاالتانعكاس أ -ِ
 .ٔب قيادات شابة مؤىلةحاجة اجملتمع إ -ّ

 .حًتافية عاليةٗتريج شباب يستطيعوف أف ٯتارسوا أدكار قيادية فاعلة كاب ا٢تدؼ العاـ
ىداؼ األ

 التفصيلية
 .ف يعرؼ الطالب مهارات القيادة الرئيسيةأ -ُ
 .ثر على اجملتمعف لو أقل كيكو ا على األحدن اينفذ الطالب مشركعا قياداي ك أف  -ِ
 .عتمدة كا١ترتبطة ابلقدرات القيادية٬ترم الطالب عدد من االختبارات ا١تأف  -ّ

تفصيل 
 ا١تهارات

 .: يعرؼ ماىي قدراتو اٟتقيقية ككيف يطورىا كيستفيد منهابناء الثقة ابلنفس -ُ
 .: يعرؼ كيف ٭تاكر كيفاكض كينقل افكارةلبلخرين بسهولةاٞتاذبية كالتاثَت -ِ
 .كيتحمل نتائجهاكمل كجو ٖتمل ا١تسؤكلية: يفهم مسؤكلياتو كيقـو هبا على أ -ّ
؛ ليحقق سرعة اإل٧تاز كجودة : يعرؼ كيف يدير كقتو كينظم حياتوالتنظيم -ْ
 .داءاأل
اخل اجملموعة كيساىم ُب تطوير دكاره دالعمل بركح الفريق: يفهم كينجز أ -ٓ

 .خريناآل
 .لتطبيق نظاـ التعليم اب١تعايشة ؛تواجد مدربُت ٤تًتفُت ليـو كامل مع الطبلب -ُ ا١تزااي

 .تنفيذ مشاريع تطبيقية إبشراؼ ا١تدرب كمشرُب اجملموعات -ِ
 .ثناء النشاطاجملموعة ك٦تارستها بشكل كاقعي أ فرادتوزيع األدكار القيادية بُت أ -ّ
 .مور كاٞتهات ا١تا٨تةمباشر لفعاليات ا١تلتقى؛ ١تتابعة أكلياء األبث  -ْ



  

   193 

 .حقيبة تدريبية ٤تكمة كمعتمدة -ٓ
 .شهادة معتمدة -ٔ

 .بناء اٞتانب ا١تعرُب لدل الطالب كا١ترتبط اب١تهارات القيادية :الدكرات التدريبية -ُ الركائز
 .مراجعة ا١تعلومات كا١تهارات اليت ًب التعرؼ عليها ُب الدكرات :كرش عمل -ِ
 .ٖتويل القواعد ا١تعرفية أب مشاريع كاقعية :تنفيذ ا١تشاريع -ّ
 .كالتوجيهية رات كجلسات الدعم الفرديةتقدًن االستشا :الدعم كا١تساندة -ْ
 .متابعة مستول الطالب كتشجيعو لبلستمرار كالتطوير :التقييم كالتشجيع -ٓ

 شخصية قيادية ٯتكن االعتماد عليها ُب مشاريع كاقعية. -ُ ا١تخرجات
 .عماؿ القياديةطبلب فاعلوف ُب ٣تموعات األ -ِ
 .كمشاريع تطوير ا١تهارات القيادية داريوف كمدربوف ٯتكنهم القياـ على برامجإ -ّ

 (، بتصرؼُُص ،ىػُّْٓ)ٚتل الليل، 
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 :تقانبرانمج اإل -7

 .كتساب مهارات اإلتقاف كتعزيز السلوؾ ا١تتقنتدرييب للتعرؼ أب٫تية اإلتقاف كا  برانمج الوصف
 .كل شخصية طموحة من طبلب الثانوية ا١تستهدفوف
 .كمفاىيمةتعريف الطبلب أب٫تيةاإلتقاف  -ُ األىداؼ

 تقافإكساب الطبلب األدكات األساسية لئل -ِ
 .سلوب حياة لدل الشباب؛ لتصبح قناعة كأتقافتعزيز قيمة اإل -ّ

 -مع اٟتاجة ا١تاسة لو على مستول الفرد كاجملتمع لقوؿ النيب  ،سبلمي قل االىتماـ بوإ قخل ا١تربرات
 ". " إف هللا ٭تب إذا عمل أحدكم عمبل أف يتقنو :-ملسو هيلع هللا ىلص

 .ٔب مدربكن استخدامو مباشرة دكف اٟتاجة إتصميم اٟتقيبة بشكل دليل ٯت -ُ ا١تميزات
 .تقافيق اإلقول ُب ٖتقاختيار األدكات األكثر فعالية كاأل -ِ
 .كثر من التعليم ا١تباشرـ التدريب يعتمد على مبدأ التوجيو، كالتيسَت أنظا -ّ

 ؟شخصيتك اٟتقيقة كنقاط القوة كنقاط الضعف لديك  الشخصية: ما -ُ منهجية اإلتقاف
 ؟التخصص ا١تناسب ا١ترتبط ٔتستقبلك الوظيفي  التخصص: ما -ِ
 ؟ىدافك كٗتطط لتحقيقها األىداؼ: كيف تصنع أ -ّ
 ؟ جودة عالية َتا ٔتعايمنجزن  اإل٧تاز: كيف تكوف شخصنا-ْ
 ؟ٔب كاقع حياة ك٦تارسات عملية ككيف ٨تولة إ؟ النظاـ ما :النظاـ-ٓ
 ؟ككيف تكوف العبلقات انجحة  ؟خرينما مهارات التواصل مع اآل: االتصاؿ -ٔ
 ؟ٔب ٧تاحات اجة العقبات كاالخفاقات ك٨تو٢تا إكيف نو   :٬تابيةاإل -ٕ

 .شاب يعرؼ نقاط القوة كالضعف لديو عندما يتعامل مع الناس -ُ ا١تضافة القيمية
 .ا١تناسب كماىو مستقبلة الوظيفي ٗتصصو يعرؼ ماىو شاب -ِ
 .ككيف ٭تققها بنجاح شاب يعرؼ كيف يصنع أىدافو -ّ
 .شاب منجز اليعرؼ الكسل كاليقف عن العوائق -ْ
 .شاب منظم يعرؼ كيف يدير كقتو بفاعلية كإتقاف -ٓ
 .ع عبلقات انجحة كمؤثرة مع من حولوشاب يعرؼ كيف يصن -ٔ
 .رادة كٖتديستسلم للمثبطات كيتعامل معها إب شاب إ٬تايب ال -ٕ

 (، بتصرؼٕق، صُّْٔ)ابٝتح، 
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 برانمج بريق الذات -4

 بريق الذات اسم الربانمج
 الوصف

 
 ،برانمج تدرييب يهدؼ إٔب استثمار نظرية الذكاءات ا١تتعددة ُب تطوير مستول الطالب التعليمي

 .كتوجيهو كمساعدتو ُب ٖتديد ميولو ا١تهنية ا١تستقبلية
 طبلب ا١ترحلة ا١تتوسطة كالثانوية كاٞتامعية. ا١تستهدفوف

 اكتشاؼ كتطوير ا١تهارات التعليمية كا١تهنية للشباب.. ا٢تدؼ
 كمتميزكف ُب أدائهم الوظيفي شباب مبدعوف ُب تعلمهم الرسالة
 تغذية ا١تهاـ كالوظائف بكوادر مؤىلة كطاقات مبدعة ٕتمع بُت ا٠تربة كالرغبة.  الرؤية

 حاجة الشباب إٔب التوعية أب٫تية كطرؽ تطوير الذكاء كاستثماره.  -ُ ا١تربرات
 حاجة الشباب إٔب كسائل كطرؽ؛ لتحسُت مستواىم التعليمي كالوظيفي.  -ِ
 ٗتصصاهتم العلمية كالوظيفية. حاجة الشباب إٔب برامج تساعدىم ُب اختيار -ّ
 قلة الربامج اليت تدمج بُت التوجيو ا١تهٍت كتطوير ا١تهارات التعليمية كالوظيفية. -ْ

 كيف أختار التخصص العلمي كالوظيفي؟  :األىداؼ ا١تعرفية -ُ األىداؼ التفصلية
 كيف أطور مهاراٌب ُب ٣تاؿ التعلم كالوظيفة؟:األىداؼ ا١تهارية -ِ
 التطوير ا١تستمر ١تهاراٌب التعليمية كالوظيفية؟ :السلوكيةاألىداؼ  -ّ

 الصفات العامة لكل ذكاء-ِ تعريف أنواع الذكاءات-ُ تفاصيل ا١تهارات
  ا١تستقبل الوظيفي-ٓ إجراءات التطوير-ْ نقاط القوة-ّ
 التعرؼ على التخصصات ا١تهنية كمتطلباهتا -ٕ استثمار الذكاء للتميز ُب الوظيفة-ٔ

 ساعات تدريبية  َُ الربانمجمدة 
 ككيف يطوره.،يعرؼ ماىو نوع الذكاء الذم يتميز بو شاب -ُ ا١تخرجات

 شاب يعرؼ كيف يستثمر مهاراتو ا٠تاصة ُب ٖتسُت مستواه التعليمي كالوظيفي.-ِ
 شاب يعرؼ كيف ٮتتار ٗتصصو اٞتامعي ككظيفتو ا١تستقبلية. -ّ
بو،ك كيف ينمي مهاراتو ُب ٚتيع أنواع شاب يعرؼ كيف يصمم برامج تطوير خاصة -ْ

 الذكاءات.
 ، بتصرؼ(ٔق، صُّْٓ)ٚتل الليل،  


