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 المفاهيم واألسس ألنشطة الطالب في المملكة العربية السعودية
 مستخلص: 

 الفعلددل للارددا كي  تدل األارددبة الباليددة / ال دد ية   الواقدد  ح يد  وقد  ستددفت تل  لددر ال  اتددة 
الواقدددد  الفعلددددل لطارددددبة الباليددددة /ال دددد ية   ، وكددددتلر  ح يدددد  الاصدددد ية  تددددل الاييددددة الحاليددددة
اعوقدداو سقامددة األارددبة ومرددا كة الارددتاو و ، وكددتلر  ح يدد  الالاصدد ية  تددل الاييددة  الحاليددة

أن يرصد  الافداميم واألتدن ألاردبة الا اتد  ، ويسدعل الااحدث بتتدفم ام الاد ت  الباب تيتا
 البدداب  بال  اتددة والففادد  والفحليددر وااتددفقراا العلاددل والاونددولل تددا لدد  أن   ددر بدد  الادد  

سلددأ أن األارددبة الباليددة  ق  اددة وح ينددة  تددل من واحدد ، مادم ددا ا االددر و ددا   للايددة د يقددة 
لفل االفبو ي والسياقاو الارجعية والتا ية وا اعرف ل تا الرلا الكنير واتياا مسا ها  ،ل تا

 لتتا خ ص ه ا اإلطا  ال ظري د اتة  و يقية لافاميم وأتن األاربة  ق  اا وح ينا  ، أترز تا
مددد  ال  اتدداو السدددابقة تدددل  دددتر  لاتدددففادضمدد  خدددا   حليلتدددا وأندددفل أداض  حليددر الا ددداون 

ث حيدث ا ألدرف باحندا واحد ا   داو  متا ض اظرية وإن كاال جايعتا لم  فبرق سلأ هته الاااحد
مااحددث وإن  7الجاادد  ال ظددري مدد  هددتا الاحددث للددأ هددتا ال حددو كاااحددث مفعدد دض وصددلل سلددأ 

 كااوا   اولوا الجاا  ال ظري ببرق و قسيااو ممفلفة.
 .الاالكة العربية السعود ة، أاربة الباب، األتن، الافاميمالكلمات المفتاحية: 

Concepts and foundations of student activities in the Kingdom of Saudi 

Arabia 

Abstract:  

       This study aimed to determine the actual reality of the participants 

in student activities (classroom / extra-curricular) in the current 

environment, as well as determining the actual reality of student 

activities (classroom / extra-curricular) in the current environment, as 

well as identifying problems and obstacles to establishing activities and 

students' participation in them, and the researcher seeks to use the 

appropriate approach To monitor the concepts and foundations of 

students’ activities by studying, tracking, analyzing, and scientific and 

objective induction, it must lead to the conclusion that student activities 

are old and modern at the same time, as long as we do not have 

accurate scientific documents about them, and we do not know much 

about them, especially their evolutionary path and the reference and 

subjective contexts that have produced them. That is why here the 

theoretical framework has been devoted to a documentary study of the 
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concepts and foundations of activities, past and present, through their 

analysis, and a content analysis tool has been added to take advantage 

of previous studies in the form of a theoretical skill, although not all of 

them dealt with these topics, as I do not know a single researcher who 

dealt with the theoretical aspect of this research in this way as a 

researcher It reached 7 sections, although they dealt with the theoretical 

side in different ways and divisions. 

Keywords: Concepts, foundations, student activities, Saudi Arabia. 

 :التمهيد
ل م  الاحق  أن ال راط م  مبل  القرن العرري  أخت  حفر متااة تل الا ت  ال  ات

الفربوي، ويات  ألي مفاب  لطاربة، م ت مبل  القرن الاانل حفأ ل راا الحانر أن 
ا، لا ت  الفربوي  تا  وم اوا   تفرف الحراك ال ا م والوات  تل مجا  اراطاو الباب تل ا

التي يفولأ مسؤوليف  الا ا س والجامعاو، لتتا ات ل تل نوا الاسفج او الفل طرأو تل 
، أ ام ا هته بتلادض ال ظر تل لراام  األاربة  /الام تجية  وم   م العار للأ  قوياتا

 ..و وظيفتا سلأ أبع  ح  تل ااو و بو  األاربة
ث اإلدا ض الا  تية والجامعية افستا، م   غيير  امر، حي هتا يف اغم م  ما أصاب

أ لم  ع  متاة سدا ض الا  تة سدا يا تقط، لر أصاحل  فج  احو حراك اراطل ألا ، يرمل سل
ا أ اط لي وتير كر ما  عي تا للأ  حقي  أه اتتا الفربوية وااجفااعية، وبتتا  غير مفتوم ال ر

 سفت ف والفباي   قوم لليتا لالية الفربية والفعليم الفل  للأ تيتولوجية  اتمة لي  ال ظرية
الوصو  سلأ ال او األكار للبال ، تل جاي  الجواا  الجساية، والعقلية، وااجفااعية، 

 .والعاط ية، والروحية، باا   ا  بالفالل  رتير الرم ية اإل جالية الحيوية الافزاة
لفحقي  ال او الافكامر للبال ، وبتتا أصاحل الا  تة  حرص للأ  تيية الفرص 

وإل اده للاواط ة ال الحة، وال لير أن ال راط لم  ع  مجرد اراط حركل جسال للع او 
وباقل الجسم، لر أصاح  ربوي ا مفق  ا خ  ل ل  تيتولوجياو   سجم م  الارامل األخرى 

 .للعالية الفربوية
بالفاا ه سناتة للاية غير  وبحنل هتا ا  ع  األت ر بالفأكي  تل هتا الاجا ، أو

مساوقة، تلق  تاق ل للااا  واد أجاا أختو ل تم تل بحنل هتا، وأدي  لتم بالف ر فياا 
وصلل سلي  تل ت و   تالفل  وما  وصلل سلي  م  افا   و وصياو، لك   ات  القو  أن 

ف ر م  هللا، أهاية بحنل هتا،  أ ل تل اخفيا ي لع وان جاذب، حالف ل الفوتي  تل اخفيا ه ب
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 م بف ر ما  أ اح لل الفرصة أل ق م لاحنل هتا التي  عفار د اتة مبولة وخاصة 
ا  م م سق ا 2017م سلأ لام 1990لاروا ي م  األاربة التي ل أ   م  لام  م، ل أ    ا   

ومررت ا وأخير ا باحن ا أكاد اي ا أ ا أ أن أكون ق  ق مل للاحث العلال تيتولوجية لطاربة 
 ..ار الف ظير والفباي .. أتايفتا تيتولوجية األاربة لي  الف ظير والفباي  ر

 :المقدمة
 انر األاربة البالية جااا ا هام ا م  الاجااو الفل  حظأ باهفاام كاير تل 

وذلر لل و  الكاير التي  لعا  تل  كوي   م ية البال  و  ايفتا م  ممفلف  ،الفعليم
وااجفااعية، حيث أن هته األاربة  عار للأ كسر الحواجز جواااتا العقلية وال فسية 

 والعاقاو الفقلي  ة لي  األتفاذ والباب تل القالاو ال  اتية وذلر م  خا  الاواقف
 الاف ولة الفل  را ك تيتا البال  م  خا  هته األاربة والفل  عار بالفالل للأ   اية

 .جت متا ا   وق  ا   ومقاومة الارتاو الفل  وا
وال راط لين مادض د اتية م ف لة ل  الاواد ال  اتية األخرى لر سا  يفملر كر 

ا متا ا م  الا ت  باع اه الوات  التي يفرادف في  مفتو   ت  م الاالاواد ال  اتية، ويعفار جزا 
ية م تجالا والحياض ال  اتية لفحقي  ال او الرامر الافكامر والفربية الافوازاة، كاا أن األاربة

الاوجتة مجا   ربوي هام ا  قر أهايف  بحا  م  األحو  ل  الاقر او ال  اتية، سذ ل  
طري  ال راط خا ج القالاو ال  اتية  سفبي  الباب أن  عاروا ل  هوا ا تم ويراعوا 
ا اكفساب خاراو ومواقف  حاجا تم، ول  طري  األاربة الام تجية  سفبي  الباب أ   

 ا داخر القالاو ال  اتية. علياية   ع   علات
تم والباب التي   را كون تل ال راط البالل يفافعون ل ساة ذكاا مر فعة، كاا أا
روح س جاليون بال ساة لزما تم وأتا ت تم، ويفاف  الباب الارا كون تل ال راط البالل ل

لقرا  اماذ   ض للأ ا القيادض، والنااو ااافعالل والق  ض للأ الففالر م  اآلخري ، ويافلكون الق
 والانالرض ل   القيام بألاالتم.

وق  لي ل كنير م  ال  اتاو العربية واألج اية أهاية األاربة البالية حيث 
 وصلل سلأ  فوق الباب الارفركي  تل األاربة البالية تل اإلاجاز األكاد ال، و وصلل 

  اتل للباب م  وجتة اظر الباب د اتة " واق   األاربة الفربوية وأ رها للأ الفح ير ال
والاعلاي  " للااحني  لامر ل  محا  ل  لامر العيسري و يا ل ل لامر ل  ها  الجالري 
/تلب ة لاان  سلأ أن الباب  ح لون م  خا  ماا تة األاربة احفرام الاعلاي  وإدا ض 
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الاواد ال  اتية، كاا الا  تة و ق يرهم، و زودهم باعلوماو ومفاميم و يم وتلوكياو  ر اط ب
 وصلل  سلأ أهاية األاربة البالية والفل يفم  رتيلتا للأ  تر مجاولاو  قوم باألاربة 
الفعاواية تل حر الارتاو ال فسية كااابوا ية والمجر والرهاب ااجفاالل والفماط  لي  

 .الباب الارا كي  تيتا
 :سيحاول البحث اإلجابة على األسئلة التالية

يية واق  الفعلل للارا كي  تل األاربة البالية / ال  ية   الاص ية  تل الاما ال .1
 الحالية؟

 ما الواق  الفعلل لطاربة البالية /ال  ية   الاص ية  تل الايية  الحالية؟ .2
 ما مرتاو ومعوقاو سقامة األاربة ومرا كة الباب تيتا؟ .3

 :آل ل رج  أهاية هتا الاحث سلأ ا أهمية البحث وأهدافه:
ق   ساهم افا   الاحث تل سلقاا ال وا للأ الواق  الفعلل لطاربة البالية  ·

 .الحالية
 .محاولة معرتة معوقاو سقامة األاربة ومرا كة الباب تيتا ·
 .محاولة الفوصر سلأ  وصياو ومقفرحاو ل لم و وجي  و فعير األاربة ·
 .ليةق   في  ص اع القرا  تل  ح ي  ملية لفبوير األاربة البا ·

 :يت ف الاحث  سلأ محاولة الفعرف للأ :أهداف البحث
 .الواق  الفعلل لطاربة البالية /ال  ية   الاص ية  تل الايية  الحالية. 1
 .معوقاو سقامة األاربة ومرا كة الباب تيتا. 2

كااحددث أ ى مدد  أ اد أن يرصدد  الافدداميم واألتددن ألارددبة البدداب  بال  اتددة  مننجها البحننث:
ادد  والفحليددر وااتددفقراا العلاددل والاونددولل تددا لدد  أن   ددر بدد  الادد   سلددأ أن األارددبة والفف

وا اعددرف  ،الباليددة  ق  اددة وح ينددة  تددل من واحدد ، مادم ددا ا االددر و ددا   للايددة د يقددة ل تددا
 ل تا الرلا الكنير واتياا مسا ها الفبو ي والسياقاو الارجعية والتا ية الفل أترز تا.

  ا اإلطا  ال ظري د اتة  و يقية لافاميم وأتن األاربة  ق  اا وح ينا  م لتتا خ  ل ه
خا   حليلتا وأنفل أداض  حلير الا اون لتلر اتفف و م  ال  اتاو السابقة تل  تر 

و  متا ض اظرية وإن كاال جايعتا لم  فبرق سلأ هته الاااحث حيث ا ألرف باحنا واح ا   ا
مااحث وإن  7للأ هتا ال حو كاااحث مفع دض وصلل سلأ  الجاا  ال ظري م  هتا الاحث

 كااوا   اولوا الجاا  ال ظري ببرق و قسيااو ممفلفة.
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 :اإلطا  ال ظري 
 .الااحث األو :  عريف األاربة
 .الااحث الناال: مفتوم األاربة
 .الااحث النالث: أهاية األاربة

 .الااحث الراب : أهاية األاربة بال ساة لفع ير السلوك
 .الااحث المامن: ارأض األاربة و بو ها

 .الااحث السادس: أه اف األاربة
  .الااحث الساب : أتن ومعايير األاربة

 .تعريف األنشطة: المبحث األول
  م1972أاين ومخرون، ال راط تل اللغة:  ماا تة صادقة لعار م  األلاا /

كر    او و ت راف و وجي  الا  تة بأا   تون تل الارام  الفل   فت ب  دائرة المعارف األنشطة:
اا  ما يف ر بالحياض الا  تية وأاربفتا الامفلفة ذاو اا  ااط بالاواد ال  اتية أو الجو 

 .ااجفااعية أو الاييية ذاو ااهفااماو بال واحل العلاية أو العالية
  لذلر   و بأا  وتيلة أو حاتز إل راا الا ت  وإنفاا الحيوية للي  ويعرف القاموس التربوي:

اية طري   عامر الباب م  الايية وإد اكتم لاتواا تا الامفلفة م  طايعية سلأ م اد  ساسا
ياتم أو ماد ة لت ف اكفسالتم الماراو األولية الفل  ؤدي سلأ   اية معا تتم وا جاها تم و 

  م1972أاين ومخرون، ببريقة ماا رض/
 تتا فل  اا" مجاولة م  الااا تاو الغالية ال ويعرف أحد الباحثين التربويين األنشطة بأنه:

الباب خا ج الف   الا  تل، ويرمل سلأ  حقي  بعض األه اف الفربوية، ويتفار الماراو 
  م1972أاين ومخرون، /  ")الفل  ح ر لليتا البال  داخر الف ر ال  اتل

 قوم ب  كاا  عرت  باحث مخر بأن " كلاة ال راط  ات  أن  بل  للأ كر أو بعض ما 
م  نروب الفاللية الامفلفة الفل  -تواا تل ال ف أو تل الا  تة أو خا جتاا -البال 

 وم ب  اا تتا  لاية لحاجة أو س اال ا لرغاة أو س واا لاير، وه اك ترق لي  ال راط التي  ق
البال  لاجرد صرف الباقة الفل  افلكتا، وبي  ال راط التي  اا ت  ل حقي  ه ف أو 

ف  لي  وهتا ال وع األخير هو التي  بل  للي  ال راط الفربوي أي ال راط التي ي للوصو  س
  م1972أاين ومخرون، /  ")ل  تامة ااو البال  وغ أ خار  
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ال لفعليكاا  عرف باحث  الث بأا : "ذلر الاراام  التي   ظا  الا  تة مفكاما  م  الاراام  ا
ة، معي  بروق ومير  لقا ل بحيث  حق  أه ات ا  ربوية والتي  قار للي  البال  لرغاة ويزاولوا 

 للال تواا ا  ابل هته األه اف لفعليم الاواد ال  اتية أو باكفساب خارض أو متا ض أو ا جاه
 أو لالل داخر الف ر أو خا ج  وأ  اا اليوم ال  اتل أو بع  اافتاا الاحث للأ أن يؤدى

غوبة" الار    وق  ا   واا جاهاو الفربوية وااجفااعيةذلر سلأ ااو خارض الفلايت، و  اية هوا ا 
  م1972أاين ومخرون، /

لجزا وق  لرتف  ا وض ال راط الفربوي الا  تل تل دو  الملي  العربل " األاربة أا :  ذلر ا
ا م  الفرص لفاللية الفلايت وإ جاليف  تل اكفساب خاراو ال  ا ت ،م  الا ت  التي يفيح مزي  

  م1972أاين ومخرون، / " أه ات  وم   م  حقي 
 وق  لرف ال كفو  لا  الرحا  ال حاوي الا  س بجامعة اإلمام محا  ال  تعود اإلتامية

اا صرف طاقاو ال ا يي  أو  رجيعتا أو بعنتا تل ألاا  وألعاب  قالون لليتا م   لق»بأا  
ارح دا تم و اعث تيتم الأافستم، سذ أاتا  سفتويتم و حق  ميولتم وذا يفتم، و  ات  اتفع ا

ل توالحيوية والففاؤ ، و حا  الا  تة سلأ افوتتم و رعرهم بتيااتم ااجفاالل وبع ويفتم 
 األترض، واا ماجتم تل الاجفا  و را  بعض حاجا تم ال فسية كالحاجة سلأ النقة ولفق ير

  م1972أاين ومخرون، /" واللع  والارح
 .مفهوم األنشطة: المبحث الثاني

اا لار مرحلة البفولة الفل  ق يتا ال شا تل  م  الاراحر األتاتية إلل ادهم وب ا تم،  عف
 ر كز للي  م  خواص، حيث  فكون معظم ا جاها تم و فالا تم م  الايية الاحيبة لتم 

هتا و حس  اتفع ادا تم العقلية والجساية والعاط ية وما اكفساوه م  لاداو وميو  وا جاهاو، 
بت احة الفرص الاف ولة أم الباب لااا تة م ا ط مف ولة مارمجة داخر  ا يفأ أ سا

الا  تة، والا  تة االف ا ية سح ى الاؤتساو ااجفااعية الفل أل و كأداض للف اية 
وما  ااجفااعية  فحار مسؤولية سل اد اللا او األولأ تل االاجفا  حس  ما  ف ا   الا اه ،

 م الباب، و ستم تل ااو  م يا تم وق  ا تم ومتا ا تم   احاتا م  اراطاو م  تية  م
  م1972أاين ومخرون، بالفاا ها م  أهم الوتا ر الفل  حق  الفربية الافوازاة الافكاملة/

ا م  م ت  الا  تة االف ا ية الح ينة تتو  سال  تل  كوي  لاداو  ويعفار األاربة لد جزا 
صلة الفعليم وللارا كة تل الف اية الراملة. كاا أن ومتا او و يم وأتالي   فكير ازمة لاوا

الباب التي   را كون تل ال راط ل يتم ق  ض للأ اإلاجاز األكاد ال، ويفاف  الباب 
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الارا كون تل لرام  ال راط لروح  ياد ة و ااو اافعالل و فالر اجفاالل وأاتم  افلكون الق  ض 
  م1972أاين ومخرون، ألاالتم/للأ ا ماذ القرا ، والانالرض ل   القيام ب

 والج ير بالتكر تل هتا الاقام أن ال راط لين مادض د اتية م ف لة ل  الاواد ال  اتية
ت  األخرى، لر هو جزا متم م  الا ت  ال  اتل باع اه الوات  التي يفرادف في  مفتوم الا 

لا ت  افكون يللفلايت، تاتلر  والحياض ال  اتية لفحقي  ال او الرامر الافكامر والفربية الافوازاة
 ى بالافتوم الح يث م  األاربة الفعلياية الفل  سفغلتا الا  تة لفتيية خاراو  علياية ل

  م1972أاين ومخرون، الباب/
 و فيح الا  تة لكر طال   عرف ذا   وميول ، و  اية مواما  وإ ااع حاجا   حيث  عيش تل

ب الباب ومعلاي ، وإذا كاال الا ا س  فيح للباجو يفااد  في  الماراو م  اآلخري  م  
ق اا أوقا تم الحرض تيتا، كيفاا يري ون، تتن لليتا أن  عودهم حرية الف رف تل هته 

  م1972أاين ومخرون، األوقاو الحرض، وكي ية ق ا تا باا  تفر حس  الفعاير ل  ال فن/
ر تل متان الفربية والفعليم ي ح  ولق  كان االفقاد السا   ل ى الا  تي  سلأ لت  قري  أن

ر الف ر، أما ما  ح ث خا ج الف ر م  اراط تتا  لون م  ألوان اللتو واللع  التي ا ي خ
 عاليةتل مفتوم الفعليم باع اه الاح ود وقفتاك، وهو القرااض وااتفااع والحفظ باع أ أن ال

  وأهالل   اية الجواا  الفعلياية ح رو اهفاامتا تل   اية الجاا  العقلل ل ى البال
 .األخرى ل   

الية أما تل الوقل الحانر، تق  أ افل الاحوث الفربوية وال فسية أن الفلايت محو  هام تل ل
الفعليم، وم   م  ج  مرالاض خ ا ص ااوه وكي ية  علا  واكفساب الماراو، كاا ا افل 

 م ا  قر أهايف  بحا  م الاحوث الفربوية أن ال راط الاوج  خا ج الف ر مجا   ربوي ها
األحوا  ل  ال  س داخر الف ر؛ سذ ل  طري  ال راط خا ج الف ر  سفببي  الباب أن 
 عاروا ل  هوا ا تم وميولتم، ويراعوا حاجا تم، ول  طري  ال راط خا ج الف ر  سفبي  
الباب أ  ا اكفساب خاراو ومواقف  علياية   ع   علاتا داخر الف ر، كاا كرفل هته 
 الاحوث ل  أن لالية الفربية التادتة  ج  أن  كون لالية  املة لجاي  الجواا  الروحية

   ، وهتا ماا يفحق303الحقير، ص والجساية والعقلية وااجفااعية والعاط ية ل ى البال /
 .خا ج الف ر برتر مؤ ر ووانح

م  الح يث التي أن األاربة الا  تية جزا متم م  الا ت  ال  اتل بافتو  :وخالصة القول
يفرادف في  مفتوم الا ت  والحياض الا  تية، وأن األاربة أح  الع اصر الاتاة تل ل اا 
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 م ية الباب وصقلتا، وأن كنير ا م  األه اف يفم  حقيقتا م  خا  الا ا ط الفلقا ية 
الفل  قوم لتا الباب خا ج ال ف ال  اتل كاا أن تاللية    ين الاعلم داخر الف ر 

وقف سلأ ح  بعي  للأ ماا تة الباب للا ا ط، و غم هته األهاية الفل  حظأ لتا  ف
الا ا ط الا  تية تل ممرجاو العالية الفربوية سا أن ه اك كنير ا م  جواا  الق و  الفل ا 
 سال  الا ا ط تل  حقي  أه اتتا و فس  هته الجواا  و ف وع لفرار  مري  معلاي  ليسل 

ا تة الا ا ط وليسوا مؤم ي  بقيافتا الفربوية، وواق  األاربة  جعل  تل غير ل يتم متا او ما
مونع  ال حيح م  المبة الا  تية  واظرض بعض أولياا األمو   عفاره م يعة للوقل التي 
ا لامفحان تل الاواد ال  اتية، وهتا   ج  أن   رت  البال  تل الاحث داخر الف ر اتفع اد 

ي  أهاية الا ا ط وواقعتا وما  حيط ب  م  أتكا  ي لواا سلأ سلادض الون  غير الافوازن ل
ال ظر تل هته الا ا ط م  حيث أه اتتا وأهايفتا ووظا فتا ومواصفاو م   ررتون لليتا، 
وواق  اتفم ام ال راط تل م ا ت ا ولاقف  بمبة الاحث وأاواع الا ا ط الازمة للبال ، هتا 

م، ل دا م  1980بوية تل مجفا  أ دال معاصر" تل لام وق  بحث "مؤ ار العالية الفر 
الق ا ا األتاتية تل ال ظام الفربوي، وم  هته الق ا ا الا ا ط الا  تية، وق  أوصأ هتا 
الاؤ ار لاعض الفوصياو العالية الفل م  أهاتا سص ا  دلير "مرج " للا ا ط الا  تية 

ا للاررتي  والاوجتي  وم يري إللقاا ال وا للأ الفبايقاو الفربوية لتا، وليت ون مرجع 
  م1972أاين ومخرون، الا ا س والاعلاي /

 .أهمية األنشطة: المبحث الثالث
األاربة لاوما وال راط خا ج الف ر ل  أهاية بالغة ا  قر ل  أهاية ما  ح ث  

 ا االة داخر الف ر سذ أا   عفار الوتا ر الفعالة لفحقي  أه اف الفربية والفعليم "تتو وتيل
ُمل  أل ان الباب، ووتيلة لف  ياتم للأ ماا تة العاقاو ااجفااعية السلياة، واكفساب ال

  م1972أاين ومخرون، القويم/
األاربة  أا   أن الاواد ال  اتية الاقر ض لين توى مجا  لماراو  ار لتا الفرد، وهل 

ة والفل هل تل حقيقفتا أه اف خاراو م فقاه بحيث يؤدي الارو  لتا سلأ  حقي  أه اف الفربي
لل راط الا  تل، وياحظ أن لل راط الا  تل أ ر ا تعاا  تل لالية الفربية وهو  فوق أحيااا 
أ ر الفعليم تل حجرض الاحث ل  طري  الاواد ال  اتية، ويرج  ذلر لم ا ص األاربة الفل 

ل  ر تعا  تل اخفاا  اوع ا  فواتر ل فن الق   لفعلم الاواد ال  اتية، وذلر ألن البال  
ال راط التي  رفرك في  وتل ون  خبة العار و  فيتها ماا  جعر س اال  للي  مفايزا بحااس 
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أ   ماا يفوتر ل  اتة الاواد ال  اتية، هتا باإلناتة سلأ أا  يتيئ ترص  علم للاااد ض و وجي  
ون الففكير في  باغفاا ه خارض التاو. وهته القياة الفربوية الكارى لل راط الا  تل  وج  أن  ت

 في  تل  ربية ال شا، فيمبط ل  وي فت وت  األتن الفل  عي  للأ احقي  أه ات  الفربوية 
، ويفبرق  75م، ص1984/ يان،  ولين بق    فوق تري  للأ مخر أو ألغراض ال لا ة

اساة للافعلاي  الكفو  محا  الروير  م ير لام ال راط لوزا ض الاعا ف لايان أهاية األاربةبا
وبال ساة للا ت  وبال ساة للا  تة فيقو :  أما بال ساة ألهاية ال راط للافعلم، تتا  ياث تيتم 
 وح األترض وي  بتم للأ القيادض الجااعية والفراو  والفعاون الجاالل والففاهم الافااد ، كاا 

و، كاا  عي تم للأ ي لم  م يا تم باا ا ياقوا  م  مرتاو وما يفحالوا  م  مسؤوليا
 توق  ياة ذلر الجت  والعار الجاالل، أما بال ساة للا ت  الا  تل تتا  يفغلغر سلأ كر 
الاواد ال  اتية لر هو جزا أتاتل ومتم م  الا ت  والحياض الا  تية لفحقي  ال او الرامر 

ية مففاللة اريبة والفربية الافوازاة، أما أهايف  بال ساة للا  تة، تيرى أا   جعر الا  تة خل
تيتا حيوية ولار و جا ب ويعي تا للأ  ربية الجير ال ال  لف  يا  للايا و وجيت  سلأ خ مة 
الاجفا  التي  عيش في ، وبماصة سذا طاقل هته األاربة بأتالي  وأه اف تلياة  بايقا 

ال شا للايا ولاليا ما يا للأ سق اع الاررتي  لليتا والقا اي  لتا بأهايفتا تل حياض 
  م1972أاين ومخرون، والاجفا /

ي  ويتاد يفف  الكفو   محا  الروير  م  ال كفو  تكري  يان للأ وجود العاقة الااا رض ل
  :األغراض الفربوية لل راط واأله اف العامة للفربية اسوق م تا

األاربة و حقي  ه ف ال حة، و سففي  ال حة كت ف  ربوي لام م  أاواع معي ة م   -1
ه بة كأاواع الريانة الامفلفة والكراتة والجوالة والتا  األحار، ذلر أن هتاألار

تا األاربة  ا  البال  باعلوماو ممفلفة وباألتن العلاية لل حة واإلتعاتاو، كاا أا
 .  ال لاداو ومتا او مف لة بالااا ياو وال راط تل الماا

 تم وق  ا تم ومواهاتم و رجيعتم األاربة و حقي  ه ف الكفا ة الات ية، و  اية اتفع ادا -2
للأ االفكا ، تالكفا ة الات ية و  اية الاواه  والق  او كت ف  ربوي  سففاد م  أاربة 
كأاواع الريانة واأللعاب الجاعية وأتر الف ون الجايلة واألتر األدلية واألتر  ا  

ق  او البلاة  الات ية كالعلوم والريانياو والفل  ا  اللايت باعلوماو ل  الات  ول 
تل ممفلف اا جاهاو، وم  حيث العاداو والاتا او تتل   ال العاداو الابلوبة 
كاألمااة وااجفتاد والباوح الابلوب كاا   ال متا او تل مت ة أو أكنر كتلر  في  تل 



 

 216 م.2022 أكتوبر  : األول.العدد                              .    الحادي عشر: المجلد

سقامة منر لليا أمام البال  يرغ  تل  حقيقتا كال جاح وااتفقا  والفعامر العاد  
مة اآلخري   م هل   ال اهفااما   كاتفكراف للات  الامفلفة كمبوض والفعاون وخ 

 ازمة اخفيا  الات 
اربة األاربة واتفناا  وقل الفراغ، وااتفم ام الافي  لوقل الفراغ كت ف  ربوي  ج  أ -3

ألتر ية واممفلفة  م م  كأاواع الريانة واللغاو والفا يخ واأللاا  الف ية واأل غا  الي و 
ب م  حلقاو  ح يظ القرمن وأتر الفوعية اإلتامية، وتل هتا كل  حاا ة البااألدلية و 

ا السلوك غير السوي واتفارا   وجيتتم اجفااعيا وذلر ل اان  غر أوقاو تراغتم أ  ا
 .العام وتل العباو ال ي ية

ة لفربيلاألاربة و  اية الاتا او األتاتية للفعلم، والفات  م  الاتا او األتاتية كت ف  -4
اج  ما  ع  ه ويساا ه تل األاربة، تكر اواحل ال راط وخاصة  لر الفل  ف ا  

حقي   قرااض الكف  وكفابة الفقا ير وإجراا الحساباو واا فراك تل الا اقراو  في  تل 
او هتا الت ف و ا ه باعلوماو ل  كي ية القرااض والاحث والكفابة وحر الاسا ر ومتا  

 .لل سلأ مخرهتل الففاهم الرفوي والكفا
 او األاربة و بط الافعلم بالحياض خا ج الا  تة، تتته األاربة الفل  انر أتر الزيا -5

ون  واألتر العلاية وال ظام  ا  البال  بأمو  مف لة بالحياض كعلم الحيوان وال حة و 
 .الايزااية وإل اد البعام واتفم ام اآلاو الا زلية والاحاتظة لليتا

ن ث  كو يل الافاميم وإد اكتا أ  اا لالية الفعليم ل ى الافعلم بحياألاربة  ستم تل  نا -6
  ل  ه قاللية لاواجتة الاواقف الفعلياية واكفساب ما  ق م الا  تة ل  وذلر م  خا

وا   أاربة الرحاو والزيا او وأتر العلوم وااجفااعياو والفل  ا ه بالاعلوماو والف
  م1972أاين ومخرون، ألاال / الفل  تفساتا م  زيا    أو  جا    أو

 .أهمية األنشطة بالجسبة لتعديل السلوك: المبحث الرابع
 لل راط الا  تل دو  متم تل  ع ير السلوك ل ى الباب م  خا  ما  ق م ويبرح م  لرام 

وأاربة جااعية م ولة  رالل تياو وافسياو وق  او الباب، وذلر بت ااع بعض حاجاو 
 :جفااعية والفل م  أهاتاالباب ال فسية واا

م  خا  الق وض الحس ة وذلر باا  حال  الاررف للأ األترض م  خل  حس  و عامر جي   *
 .وتلوك مايز، فيحا  الباب ويقف ون ب  حي اا  تون أها  لتلر
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وم  خا  طايعة ال فن الاررية وحاجا تا ال فسية وااجفااعية م  ح  ااجفااع  *
ا ال راطاو  وااخفاط الفل  ات  أن  را  ل  طري  ااا اام سلأ أتر ال راط خ وص 

ا الفل  حفوي للأ ألوان جتابة وم ولة يرغ  تيتا الباب، والبال  م  مرا كف  تل منر هت
  ال راط، تتا  توف  حاكل ما يراه م  تلوك جي  ليح ر للأ  قار أتراد األترض، لر سا  ق

 .تل تاير  حقي  القاو  داخر األترض يف از  ل  بعض السلوكياو غير الحاي ض
 م  خا  الحاجة سلأ ال جاح والفق ير وإ ااو التاو، وذلر بع  أن  قوم البال  ل راط *

  ملالل، فيج  ل  الفرجي  والاتاتأض والن اا فيرعر بالراحة والرنأ ل  افس   حق  جاااا 
 ي تع  سلأ اخفيا  السلوكالرنأ ل  ال فن ماا يؤدي ب  سلأ الرعو  بقياف  وأهايف  ماا 

 .البي  و ج   السلوك غير الجي  حفاظا للأ ما أاجزه
م  خا  جو م  األم  والباأاي ة، وذلر ل  طري   فتم الاررف للأ األترض إلمتااية  *

 .الفعامر مع  وإلبا   مسؤولية أو دو  معي  تل لار جاالل
 ير تلوك مجاولة م  الباب  ات  للاررف للأ األترض أن  ق م خ ماو جليلة تل  ع *

ل ت عااون م  تلوك غير جي  أو يفوق  ح و   م تم مسفقاا، سذ لم  ق م لتم ترص الارا كة 
ألاا  جااعية ذاو طاب  لالل سجرا ل، فيق م لتم الاررف هته الم ماو م  خا  س ااع 

 .طا فة أخرى م  الحاجاو ال فسية وااجفااعية الفالية
 جاو البال  سلأ ااكفراف والفجري  والق  ض للأ الفمير والربط لي م  خا   لاية حا *

لبفر االعاقاو، تل مرحلة البفولة سذ  قوم البفر بفر األلعاب ليفعرف للأ ما ل اخلتا، أما 
 تتا  ل    الاق  ض للأ أن  فكر ويافكر ويفوصر سلأ لار وإافاج بعض األ ياا ،تل اتا ة

 بط منر لار ال واتير، أجتزض اا  ا  الا ا ية، وغيرها م الفل   ا ل للأ لاقاو و وا
 ض سلأاألجتزض ذاو الفركي  غير الاغق ، وق    ر سلأ أكنر م  ذلر تفوجي  هته الباقة والق   

البري  ال حيح هتا خير م   رك هته الق  ض، والباقة  احث لتا ل  مف فن لتا تل اراط 
 .مخر ق    ر البال 

 دض ماا  ساأ بالعاج بالعار، بحيث يوج  البال  سلأ اوع العار التيم  خا  ااتففا *
 .يف ات  م  ما  عااي  م  مرتاو تلوكية

 .م  خا   لاية حاجة البال  سلأ ااافااا *
ا تل األترض * ا محاوب ا وم فج   .م  خا   حقي  حاجة البال  سلأ أن  تون  م  
 .النقة بال فنم  خا  س ااع حاجة البال  سلأ الرعو  ب*
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ن ماا تا  يفاي  ل ا أهاية ال راط وأهاية دو  الاررف للأ األترض تل  ع ير السوك، وأ *
ت  دو ه تل الجاا  الوقا ل متم ج ا، وأن ال راطاو ااجفااعية النقافية متالة ل و  الا 

ال  اتل تل ل اا  م ية البال  والسير لتا سلأ طري  السواا تل  م يف  وتلوك  وأن 
ترص العار الجاالل بجاي  أاوال   عفار بانابة الف  ي  للبال  للأ  حار الاسؤولية 
ااجفااعية الفل  ع  لتا بع  أن يفم  عليا  وي خر تل مجا  العار الحقيقل تل مسفقار 

 حيا  .
 .نشأة األنشطة وتطورها: المبحث الخامس

ق  س ، تق  اة ق م ارأض الفعليم اف تكرض ال راط وصو ها الفبايقية ا  عفار تكرض ح ينة لر هل
 فربوي اافررو أ ام اإلغري  والرومان الا اظرض والريانة الا اية/ال حاوى ، وظتر ال راط ال

ف تل تجر اإلتام، توج اا أن الرتو  ج كان  علم أصحاب   نوان هللا لليتم كم خا  مواق
ن، أاين ومخرو بة الفيام وطاقوه/م  الحياض تفل سح ى الغزواو ازلل أ ة الفيام و علم ال حا

  م1972
راب كاا كان الرتو  ج  قيم تااق ا للمير لي  ال حابة، وكان  ساح لطحااش أن يلعاوا بالح

تل مسج ه، وق  تال  ل فس  السي ض لا رة جريا تساقتا أو  مرض، تقالل لا رة  نل هللا 
  م1972ن، أاين ومخرو /«)تلاا أت   تو  هللا  ج تابق ل تساقف »ل تا: 

ا م  ل ل ال جا  وتواها ليا ل لليتا مسج ا تل الا ي ة، كان ال حاب ة ول  ما ا فرى أ ن 
 :ير جزون األاا ي  وهم ي قلون اللا  والبي 

 اللتم ا عيش سا عيش اآلخرض
 

أاين ومخرون، تا حم األا ا  والاتاجرض/ 
  م1972

 :وكانوا في بعض الغزوات يجشدون 
أاين ومخرون، وا    ق ا وا صلي ا/  ا اهف ي اوهللا لوا هللا م

  م1972

 و ال األق ام سن اقي ا  تأازل  تتي ة للي ا

 وكان ال حابة تل لت  الرتو  ج يفاا ون لرمل الستام، وكاال هته لادض لتم للأ ما يا و
  م1972أاين ومخرون، م  صيغة الح يث/

تلي  ال راط الفربوي م ت تجر اإلتام للأ   سذا  أمل ا  لر الاواقف جي ا أمت  ا أن اعفار
 :أتاتيي 
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لاا كاراط  رويحل  ج د العزياة، ويزير الك بة، وكان هتا ال راط يفجلأ تل حيا تم لفويا  *
دلل الحاجة سلي ، وكان لرييا م  كر تحش أو محرم كالاعازف وال و  والغز  والكتب، 

ن تل ير جز معتم الايل والايفي  ل  ما  تواو تكان الرتو  ج  ازح وا  قو  سا حق ا، وكان 
 .الار جاالل كا اا الاسج ، وحفر الم  ق، تيفغ أ األ جوزض اإلتامية كاا أ اف اها ماف  

اراط  عليال أو  عا ي غايف  الفعليم والفتتي  والفربية العسترية م  خا  الحياض  *
ا لر  عليا  أ كان ال اض للاسلوالااا تة، كاا  أي ا  عليا  ج الفيام وم اتر الح  وكت

يتا صا   و عليا  الفروتية وأمره لفعلم الرمل وإقامة ماا ياو تل  ذلر،  ا ك الرتو  ج ت
اي  ل فس ، وكان  قيم حفا سجفااعيا لكر م اتاة موتاية كااحففا  بالعي ي ، وكجا  الاسل

ن  قوم لزيا ض الارنأ للجتاد أو لاحففا  بالف ر، وكان لادض  مب  أو  عظ ال اس وكا
أاين ويجتز الايل ويرال العاطن ويفا  الج ازض وغيرها م  صو  الفاحم ااجفاالل/

  م1972ومخرون، 
ا وق  مر األاربة تل م ا ت ا باراحر ل ي ض، ل ا ة م   جاهر الا ا ط حيث كان ل دها قلي

ة و مرحلل د هته الا ا ط ل أوكان أهفاام الاعلاي  مقف را للأ الاواد ال  اتية ويع  أام زاد 
معا نة األاربة ألاتا زادو وطغل للأ وقل الباب، تكاال  رتر  ح  ا للاواد ال  اتية 
 م جااو مرحلة  قار هته الا ا ط خا ج سطا  الا ت  والفاا ها جزاا م  وظيفة الا  تة 

أ و سلام بالاعلوماوذلر اهفاام بالا ا ط وذلر حي   غيرو ال ظرية الفربوية م  مرحلة ااهفا
 مرحلة ااهفاام ل او الق  او الرم ية وااجفااعية، وأصاحل الا ا س  ؤم  بالفعليم ل 

ال  طري  المارض، وبأن الا ا ط ذاو  ياة  ربوية مفي ض حيث سن كر الماراو الفل  قالر الب
   الا ت تل الا  تة جزا م  الا ت  الا  تل، وأن الا ا ط  ا  البال  تل الا  تة جزا م

الا  تل، وأن الا ا ط  ا  البال  بماراو ذاو  ياة، وم   م تليسل الا ا ط زا  ض ل  
، الا ت  لر لق  أطل  لليتا الا ا ط الا احاة للا ت ، ولين ال راط اإلناتل للأ الا ت 

  م1972أاين ومخرون، كاا كاال ال ظرض سلي  تل الاانل/
 و  ا بففعلياية ل   بعض الاعلاي  اليوم بالفاا ه مر اب  سن ال ظرض الماطية لافتوم العالية ال

ب د اتية ذاو ج  ان أ بعة، لتا تتم ا  ا ففون سلأ الا ا ط الفل  ج  أن  اا تتا البا
مو  ا األألاتم  عفارواتا اول ا م  الفرفي  والفسلية باإلناتة سلأ ال ظرض الماطية لاعض أوليا

ا بالفاا ه م يعة للوقل التي  ج  أ ن   رت  البال  تل الاحث خا ج الف ر، اتفع اد 
  م1972أاين ومخرون، لفأد ة اامفحان تل الاواد ال  اتية/
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 لعظاأاويحلر أح  الااحني  هته ال ظرض الماطية سلأ ال راط، تياي  أا  ا   ر سلأ الغالاية 
 ط مغزاه، وأنم  الباب، وأن قلة م  الباب هم التي   اا توا ،وهتا الون   فق  ال را

ال راط لونع  الراه  ي ح ر تل حرص الا ا س للأ الفوز تل الاسابقاو الفل  جري تل 
و  مجا  ال راط أكنر م  س احة الفرصة أمام الباب لااا تف ، كاا أن األاربة يفسم بالق 

خا ج ال ف ال  اتل ماا  جعر تالليف  تل  حقي  األه اف الفعلياية مح ودض، وأن 
الفكرية لل راط غير وانحة ل   وانعل الا اه  وأن ال ظام الفعليال لونع   الا بلقاو

ن، أاين ومخرو الحالل ا  ساح باألخت بالاعايير واألتن الاف لة باألاربة بالق   الا ات /
  م1972

ااط ويرى باحث مخر أن الفباي  العالل السا   ل  اا اآلن لل راط الا  تل، ا ي   للأ ا  
وبي  األه اف الفل ون  م  أجلتا تل الا اه ، حفأ ليظ  الاففا  ل راطاو حقيقل لي   

لأ سالا ا س أاتا أقرب سلأ  حقي  ااتفافاع والارح والرعو  بالظفر والغلاة والقوض م تا 
  الرعو و  حقي  ااتفافاع والارح والرعو  بالظفر والغلاة والقوض م تا سلأ  حقي  ااو الاواه  

اا عة م  ألااق ال فن دون أن  فرض ترنا، وإن هته ال راطاو الرا عة كأابالاسؤولية ال اب
الفغأ لتا س ناا اآلخري ، وإ ااع ح  الظتو  بالاظتر الا  ، أكنر م   ق   لتا أي 

 .ق    ربوي مخر
، أصاح اليوم  أخت بألااب الباب ويسفتويتم دون أن  عرتوا ل  ه تا  تال راط الريانل منا 

ة  فعل  بعقي  تم أو بحاجة مجفاعتم اإلتامل سلأ توال  قوية  ااب  ح  تاميا أو جت
ال ظام ويق   للأ  حار األعااا م  أجر ال تاع ل  العقي ض واألافن واألوطان وال  ا  
والاق تاو واألموا  واأل واح، وكتلر ال راط الف ل أو ما  ساوا  بالفعاير الف ل أصاح مجاا 

 للوحاو ت ية، وهو التي لم  ك  غايف  تل األصر مجرد ااتفافاع للاااهاض وم اهاض خل  هللا
بالف  وحس ، سااا غايف   ربية األاامر الافق ة لاعض ال  الاو ال  يقة وإ  ا  الاعاال 
السامية سلأ األذواق والعقو  ل  طري  المبوط الجايلة والا اظر المابة المالية م  

ونرو ض الم وع ل  والرعو  باا وها ا م   توق للجاا ،  الاجرماو ل الفتا للأ لظاة هللا،
أما أن   اح اللع  ه تا لتا   والرتم ه تا لتا  ، تتتا يؤدي سلأ ااارغا  بالوتا ر ل  
األه اف وي اح منل ا كانر ساسان أ اد أن يرك  طا رض لفوصل  سلأ متة اداا تري ة الح ، 

سلأ طا رض أخرى و النة حفأ قر  أن   اح طيا  ا تألج  لتيتر البا رض، وما تا  م اافقر 
واسل ه ت  األو  وهو الح ، هتا منر التي  لتي  ألعاب الريانة ل  ااتفع اد الحربل أو 
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ل  سل اد القوض لطل اا ول  ال اض ومرا اة هللا، أو يلتي  الج   والفغاا الارالة األدلية أو 
 توق سلجاز القرمن أو التي  رغل  ال ادي أو  الرعرية ل  ااتفع اد لفتم اإلتام أو ل 

مجاولة األا اد ل   افي  العاقاو اإلتامية واا  ااط بالاجفا  الاسلم وطل  العلم، تتذا 
اتفار الفرد تل ألعاب القوى دوااا ه ف أتاأ  حقق  م  و اا القوض، أصاح كايرا تل جسا  

بة والابولة الزا فة الفل ا    ر حقا وا صغيرا تل لقل  قاصرا حيا   للأ طل  القوض الكاذ
 اع  أذى، ا هم ل  سا الاظاهر الجوتاا زالاا أا  يتوى "الف  للف "، "والريانة للريانة"، 

 ""والعلم للعلم
  لتا ال  أن ا   تل الفاا اا األاربة   ظياا لسلسلة م  ال راطاو كالرحااو والارا ي

غيرها م  الجتود الا ظاة الارفقة م  حياض الباب العلاية والاحو او والاحانراو، و 
الا  تية أو م  حياض مجفاعتم الاحيط لتم، بحيث  ؤدي هته ال راطاو سلأ ااو م ا ك 

 .الباب ومعا تتم، و حقي  أه اف أمفتم وأه اتتم الفعلياية والفربوية
 .أهداف األنشطة: المبحث السادس

  :تمهيد
 :الدراسية في مجالين أساسيين هما تتحقق األهداف التربية للمواد

 .مجا  الف  ين ويرار الاقر  والكف  والوتا ر الاونحة -1
 مجااو األاربة، وهل الاواقف البايعية، والفرص العلاية، الفل  عال  تيتا الاواد -2

ه محو   ال  اتية، وإذا كان الاجا  األو  يفج  سلأ ال ظرياو والقوال  تتن الاجا  الناال
اة هته ال ظرياو سلأ اافاج لالل مادي وإذا كان الاجا  األو  يفبل  الفباي  و رج

رية، ت وا د اتية، وأاظاة معي ة مح دض الزمان والاتان، تتن الاجا  الناال  سوده الح
 واااباق والفم يف م  هته القيود الزمااية والاتااية /سلراميم 

 :أهداف األنشطة
ا ر بع ة واأله اف العامة للفربية او د ما يلل وهو  عفالفونيح العاقة الااا رض لي  األارب

  م1972أاين ومخرون، م  أه اف األاربة/
الاساهاة تل سلراز الجاا  العالل الفبايقل تل الفربية اإلتامية، ولتتا ال راط  ياة  -1

كايرض تل طا  الباب سلأ ما  رمل سلي  هته الفربية م  معان تامية تل العقي ض والعار 
ا كنيرض لااا تة ال  ق واألمااة وُحس  الف لير ومسال ض غير  بحيث  وتر الا ا ط ترص 
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القاد ي  والفكاتر الا  تل والفواد والفعلبف والارا كة تل السراا وال راا وحرية الرأي 
 وال راحة، و  اية الق  ض للأ ال ق  و قال 

  عوي و سيرض السلف ال الح الاساهاة تل  بط ال راط لفا يخ أمف ا اإلتامية وااقف اا ب -2
 .البال  للأ  حار الاسؤولية ومسال    ماا ق   عااي  م  مراكر

  ة اايتل  رتيخ القيم ال ي ية الاسفا ض م  أصر دي  ا اإلتامل الح يف "كفاب هللا وت  -3
 ./صلأ هللا للي  وتلم  " و رجافتا سلأ أتعا  وتلوك

لفل اياة للباب م  خا  الحرية الا ظاة الاساهاة تل   اية اا جاهاو السلوكية السل -4
م  فاح لااا تفتم الا ا ط الامفلفة للأ احو ي ال تيتم االفااد للأ ال فن ويتسات

ل تامالق  ض للأ الااادأض والفج ي  واالفكا ، وذلر ماا يفوات  م   عليااو دي  ا اإل
 .الح يف

وميولتم والعار للأ  الاساهاة تل  وجي  الباب ومسال  تم للأ كرف ق  ا تم -5
ع دض   ايفتا و حسي تا، وذلر باساالفتم ل   غاا تم وإلأ أي أترض م  أتر ال راط الاف
غاة بالا  تة يرغاون ااا اام سليتا وذلر يفرك حرية الرأي لتم تل ااخفيا  ألن الر 

 . كون غالاا اابعة م  الق  ض
 اا  م ية و  ايفتا وذلر الاساهاة تل  وتي  خاراو الباب تل مجااو ل ي ض لا -6

 باسال  تم للأ   اية ق  ا تم وميولتم والعار للأ صقر  م يا تم لث  وح االفااد
 .للأ ال فن

 اااجاالاساهاة تل س احة الفرصة للبلاة لا  ا  بالايية والفعامر معتا لجعلتم أكنر ا -7
ف لوقو م وأتكا هم لباجفاعتم وأمفتم، وذلر باإلجابة للأ جاي  اتففسا  تم واحفرام م ا ت

ل  قرب للأ مواط  ال عف والفق ير ل يتم ومعالجفتا أوا بأو   غاة م ا تل 
 يتم ل وجيتتم الوجتة ال حيحة والسلياة الفل   فعتم و  ف  لتم وم عا لفراكم األخباا 

 .وجعلتا  كار معتم
ااض رض واألالاساهاة تل سكساب الباب الق  ض للأ الااحظة والاقا اة والعار والانال -8

وال قة واا قان م  خا  ماا تة الا ا ط الامفلفة، والحرص للأ احفرام م ا تم 
ساية وأتكا هم والعار للأ  كليفتم لاعض األلاا  ماا يفوات  م  ق  ا تم العقلية والج

 .و عوي هم للأ الانالرض بحيث ا ال تيتم ح  الففكير والاحث ل  ال فا  
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ب للأ  فتم م اهجتم واتفيعالتم و حقي  أه اتتا وهته الاساهاة تل مسال ض البا -9
 عفار م  األه اف الفربوية لل راط الا  تل بحيث  حفاج الباب سلأ خاراو حسية 

أ ماا رض ل      ين الاعا ف والاعلوماو، والا ا ط  سال  تل  وتير هته الماراو حف
 .تاتا و انيلتايزداد ونوح هته الاعرف وحفأ يفوتر ل ى البال   صي  كاف لف

الاساهاة تل القيام باررولاو ل ف  الا  تة منر اإل راف للأ  حرير الاجاو  -10
ل ح ث تالا  تية وكفابة الاقااو والارا كة تل ال وادي األدلية واوادي الا اظراو والف

 .ااجفاالاو وتل الحفاو والارا كة تل لجان الاراتلة م  الا ا س األخرى 
عض دوات  الباب ااجفااعية وااارا ية والاحث وااتفق اا الاساهاة تل س ااع ب -11

 والفعاير ل  ال فن  تالبال  تل أ  اا ماا تف  تل ال راط  ررك زمااه تل خارا  
ط وهو تل بعض الا ا ط..  حو  الاواد المام سلأ أنياا ذاو  ياة وتا  ض ويقوم ل را

ل  اراط  لغيره م  زما   هادف يفوصر م  خا  ماا تف  سلأ افا  ، كاا  ف ح 
 .فيعالون للأ محاكا  

الاساهاة تل س  اح ال و  الحقيقل الا وط بالاعلم حيث  علم طاب  كيف  علاون  -12
ار، أافستم لفوجيت ، وهة لتلر  عار للأ  حقي  مفتوم الفعليم التا ل، والفعلم الاسف

 .ال راطويعار للأ مسال  تم تل حر مرتا تم ومفابعفتم أ  اا القيام ب
ب الاساهاة تل جتب الباب للا  تة وااحففاظ لتم لففرض طويلة، و قلير غياب البا -13

ل  الا  تة والاسال ض للأ  كوي  ص اقاو ج ي ، وجعر الا  تة أكنر جاذلية وخل  
واا أكار للا  تة و عليم البال  الروح الريانية وُحس  اتفغا  الوقل و كوي  

 لاوادو   ياتم و  اية متا او اجفااعية وللاية وااهفاام با لاقاو طياة م  الاعلاي 
 .ال  اتية

الاساهاة تل ا احة الفرصة لظتو  مواه  الافعلاي  وإلراز ميولتم، فيستر كرف  -14
 .لاواه  والعار للأ   ايفتا و وجيتتا تل اا جاهاو السلياة

م م  أاواع الاساهاة تل  حقي  ه ف ال حة بحيث  سففي  ال حة كت ف  ربوي لا -15
 معي ة م  األاربة، كأاواع الريانة وباا  ا هم ب  أتر العلوم وال حة م  معلوماو

 .لامة ل  األتن العلاية لل حة
الاساهاة تل  حقي  ه ف الكفا ة الات ية وبفحق  ذلر تل أاواع الريانة واأللعاب  -16

 .الجااعية واألتر األدلية واألتر  ا  الات ية كالعلوم والريانياو
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اساهاة تل  حقي  أه اف الا ت  ال  اتل، ويع  مجاا خ ياا لزيادض الاعلوماو ال -17
ع والفح ير العلال ل ى البال  التي يفعلا  البال  م  خا  الرحاو الارية وااطا

  .للأ لي او م  األ جا  وال مو  الارية، تتتا  سال ه تل خ مة مادض العلوم منا  
 عود العار ل   الافعلاي  و  اية العاقاو الاساهاة تل غرس  وح الفعاون و  -18

  م1972أاين ومخرون، ااجفااعية لي تم/
 وجي  السلوك: ويتون ذلر لف ظيم الرقابة الواعية للأ   رتاو الباب تل مواقف  -19

ن أممفلفة كالرحاو والحفاو والااا ياو وااجفاالاو... سلخ و سفبي  هته الرقابة 
 ف الزوااحراتتم ل  السلوك الحاي  كايلتم سلأ العاث، وال  عال  كنيرا م  ليوب الباب

الية باأللقاب، وإ اف األدواو الا  تية، كاا  سفبي  أن  حق  صو ا م  الجواا  اإل ج
تل كس  السلوك الحاي ، كجا  الفارلاو، وعيادض الباب الارنأ، وإصاح ذاو 

 .الاي ، ودت  الباب سلأ سقامة  عا ر هللا
ر رد ة و  اية الروح الجااعية، ويفحق  هتا الت ف با فراك الباب تل لامحا بة الف -20

 .جاالل، وي ت ون ب ، كرلا ة الا لأ، والاحاتظة للأ الارات 
ليتا سالربط لي  الا  تة والايية وذلر بعق  ال  واو ال ي ية العامة ولار حفاو ي لأ  -21

 .أولياا أمو  الباب
  و  ال راط ال ي ل  نير الوج ان و وقظ العواطفسحياا الروح ال ي ية بالا  تة، ت -22

 .ال ي ية و  ا  القلوب الغاتلة، و ا د ظلاا تا لتته اإل الاو ال ي ية
فل  اتي  الباب م  اااففاع باللغة ااففال الالي ا تل مجااو الفعاير الوظي - 23 -23

تل واإلل الل ويفحق  ذلر بااا تة الح يث والحوا  والا اقراو والا اظراو 
ااجفاالاو وال  واو وباا  قوم ب  الباب م  الفحرير تل صحيفة الف ر أو مجلة 

 .الا  تة
م  رجي  الباب للأ أن يففاعوا ما  ج  تل الحياض م  ألوان النقاتة وذلر بااا تفت -24

القرااض الحرض تل متفاة الف ر أو الا  تة، وباا يفاح لتم م  ترص ااتفااع سلأ 
 . ثالاحانراو واألحادي

 الفل  قوية  م ية الباب و ربيفتم  ربية خلقية واجفااعية، وإل ادهم للاواقف الحيوية -25
  . فبل  القيادض والزلامة واحفرام  أي األترض

 .ية تم البرق الس ي ض لفق ية أوقاو الفراغ واااففاع لتا تل أي ألاا  ج  ة و رتيت -26
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أاين أو المجر والفتي  واا  ااك/معالجة الباب التي   ايلون سلأ ااابواا والعزلة  -27
  م1972ومخرون، 

س الة  وح الاتجة والاسرض تل افوس الباب ل  طري  الفعلم بالعار، ألن البال   -28
  مالتى  عار بت راف م  ت   فرح بعال  ويفعلم كتلر،ويرتخ أ ر الفعلم بالعار أكنر 

  توخ أ ر الفعلم ال ظري 
 ا ي ةم  خا  زيا او الباب لافحف اآل ا  تل ال خ مة الاادض العلاية كالفا يخ منا   -29

وااتفااع سلأ  رح م  قار الا  س حو  اآل ا  الفل  ونح جواا  كنيرض م  جواا  
سجر الاادض ال  اتية الفل يفلقواتا تل الا  تة ولكل  حق  الزيا ض غرنتا ي اغل أن  

فااع ال راط تل كر طال  ما يرى م  ماحظاو حيث  عرض ما ل    م  م اا تل اج
  الا  تة ويجري اقاش حو  ذلر و سجر ال فا   الافي ض تل س  اح أتكا  ال  س و حقي

  م1972أاين ومخرون، أه ات /
ن سذكاا  وح الف اتن الكريم للوصو  سلأ أه اف  ربوية  ريفة، وم  خا  هتا الف ات -30

 . ظتر اإلل اع واإلمفاع والففوق واالفكا 
ة ا ا ك و عاي  الفتم و أصير الفتم ومواجتة الحياض بعلم وتب حفز التام و قوية ال -31

  م1972أاين ومخرون، وإد اك/
ي   عفار م  وتا ر ال توض بالمط العربل ]لغة القرمن الكريم]، وذلر لفأليف أتر  حس -32

المط، ويمفا  طالتا م  ذوي الكفا ة وااتفع اد إلظتا  اراطتم بامفلف الوتا ر 
 ."ألخاا ، ويعرض سافاجتم تل العرض"حتاة اليوم  أهم ا

ات   جعر الفعليم مسفار ا تل الا  تة وتل الحياض وا  قف ر الفعليم للأ الا  تة لر  -33
 .أن يزاول  الفرد خا ج الا  تة

و سال  الرحاو واألاربة الحرض والتوا او للأ زيادض ترص الففالر لي  الباب  -34
ا ج  الباب للأ الا اقرة و ااد  اآل ابع تم الاعص وبي  الباب والاعلاي  ماا  ر

 .م  الاعلاي  تل الكنير م  األمو 
 . ساهم ال راط تل حفز الباب تل مجا  الفح ير العلاأ  -35
 .سحياا  تالة الاسج  بحيث  تون مركز س عاع  وحل ي رر اإلخااوالفكامر -36
ة لحسيااا تة ااحفرام العار والعاملي  و ق ير  ياة العار الي وي وااتفافاع ب  ألن ال -37

 .والحركية  جعر م  ال راط مادض مافعة ومرغوبة  في  تل الفرويح ل  ال فن
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ج س جاد الفعاون لي  الايل والا  تة م  خا  دلوض أولياا األمو  ليبلعوا للأ افا -38
 .أل ا تم م  خا  األاربة

 .أسس ومعايير األنشطة: المبحث السابع
 :مقدمة

ية لفربو ات  ال  اتل التي  عرت  الفربويون بأا  "مجاوع الماراو األاربة جزا ا يفجزأ م  الا 
لا  تة اوالايية الفل  تييتا الا  تة لفاميتها داخر  -الريانية  -ااجفااعية  -النقافية  -

تم وخا جتا بق   مسال  تم للأ ال او الرامر تأ جاي  ال واحل و ع ير تلوكتم افيجة  فالل
 .م  هته الماراو

ا لتتا الا بلح و أ ل ال م ا ص والاايزاو العامة للا ت  الفربوي تل اإلتام  ونيح 
الفربوي التي ذكر قار قلير وارير سلأ هته الم ا ص الفل وج اا م تا تل كف  الفربية 

  وفياا كف  ل  اإلتام، وهل   لح أن  كون خ ا ص 173اإلتامية/ال حاوى، ص
 :م  الا ت ومايزاو لل راط الفربوي بالفاا ه جزا 

 غلاة الفرض ال ي ل والملقل للأ أغرانتا واصبااغ محفويا تا وطرقتا :الخاصية األولى
 .وأتالياتا ووتا لتا بال اغة ال ي ية

م  يتفم ا ساع اهفااما تا و اولتا محفويا تا تتو م  ااحية وات  تل اهفاا :الخاصية الثانية
 ف ايةقلية وال فسية وااجفااعية كاا يتفم للف اية كاتة جواا   م ية الافعلم الجساية والع

اية الجاا  الروحل وب اا العقي ض ال حيحة و و ي  صلف  لرب  و وتير الق وض، كاا يتفم لف 
لقر الافعلم و  اية ما ير اط لتتا العقر م  اتفع اداو ومواه  وميو  وق  او ومتا او 

م   أوج  ال راط والاحث العلال وهو د اتة العلوم العقلية وماا تة كاتة وا جاهاو ل  طري 
 .ااحية أخرى وات  تل محفويا   م  للوم ومقر او أو أاربة

ماراو خاصية الفوازن ال سال لي  محفوياو الا ت  م  العلوم والف ون وال :الخاصية الثالثة
 .وأوج  ال راط الفعلياية الامفلفة

ي  ل راط الريانل الا ال والف   خاصية ااهفاام بالف ون الجايلة، وا :الخاصية الرابعة
 .العسترى، والفقي ة والف  ي  الات أ

: المعايير واألسس التربوية التي يقوم عليها األنشطة  :أوًلا
    ال كفو   لا  الرحا  ال حاوي تل كفاب  أصو  الفربية اإلتامية  روط ا لل راط 

ا لي  ال راط الفربوي م ت تجر الا  تل التي  حق  ه ف الفربية اإلتامية فيقو : "لو قا ا
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اإلتام وبي  األاربة القا م اليوم لوج اا أن ال راط تل تجر اإلتام  افاز بايزاو   ا  م  
صايم الفربية اإلتامية وم  طايعة اإلتام المال ض وهته الايزاو   لح أن  كون  روط ا 

 :ألي اراط م  تل وهل
وي ا بحس  الاواقف والا اتااو الاا اة وا أن  جعر ال راط الفرويحل الريانل لف - 1

 . م ص ل  أوقاو كنيرض  زاحم ال  وس أو لبر  تاية
دئ أن  تون ال راط لاوم ا لر ي ا م  كر اخفاق أو ستفاف أو خروج للأ األخاق والااا -2

اإلتامية كالموص تل م او هللا أو ال اياة أو الكتب أو كرف العو ض أو  وا ة الق ص 
  م1972أاين ومخرون، فية أو م اهاض خل  هللا للوحاو ت ية ... سلخ/المرا

ا، تفعليم ال اض سا - 3 ون اا  تأن  تون ال راط الفعليال والفربوي اراط ا واقعي ا ا م ب ع 
   قاوبتقامفتا تعا  والرعو  بأدا تا ا لفانيلتا و رايل العاطن وزيا ض الارنأ و ق  م ال

 م ال  ح واإل  اد و  ظيم الاساج  وإقامة المب  وال  ا ح،  ج  أنم  قار الباب و ق  
يافغل لتا وج  هللا ومرنا  ، وأح  أن أنيف سلأ هته ال قبة التامة أن معالجة السلوك 

ما  غير السوي كال اياة أو الكتب أو ما  اب  ذلر ي اغل ل   معالجف  باألتلوب الحوا ي أو
يلل ي اغل أن يا أ للأ مواقف حية غير مففعلة وحوا  اصبلح للي  اآلن باألتلوب الفان

 .طريف يارز في  جاا  المير التي ي ف ر للح  تأ ال تا ة
    وأاأن  تون ال راط محقق ا للغا ة الانلأ للفربية اإلتامية أي لرريعة هللا ولاوديف - 4

 ا م اح جزا  حقيقي  خليفة هلل تل أ ن ، وي زه ال راط ل  العاث والرتلية والاظترية، وأن   
 .الحياض الفل  حياها الاجفا  الابا  لرريعة هللا

   قأن  قيم ال راط باا حقق  م  الغا او واأله اف الفربوية ا باا أحرزه الباب م   - 5
ون السا ، وم  أ قام اصبلح للأ أاتا     للأ الفق م والقوض، وما جعلل تل األصر سا لفك

بوية ع والغلاة والاأس، ت فا   ال راط  قاس باا يفرك  م  م ا   ر حاتز ا للأ ال أب وال را 
 .وأخا ية كحس  العار وال  يحة والففاال تل الح  والفوان  وال ار للأ الاحث العلال

رت ، الاف أن  تون الاربل لاما  س جالي ا تعاا  تل هتا ال راط ا سا   تففل ل و  الاررف  -6
  حار مل والق وض الانالية الفعلية تل كر أحوا  ال راط وأ تال  يفتالاربل هو الع  ر األتات

ا م  الاسؤولية ويساهم معتم تل العار ويرعرهم باألخوض تأ تاير ه ف واح  ه و طاب  جزا 
 .س ناا هللا و حقي  األوامر

 :آلتيويلخص الدكتور/ محمد الرويشد هذه الشروط التي يجبغي توافرها في أي نشاط في ا
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ا ل   الا  س وأن  رفرك أن  ت -1 ون ال راط ذا ه ف مح د ومرغوب في ، وانح 
 .الباب تل ون  خبة م ظاة للعار والف فيت واإلافاج

 ج  أن  تون القا م للأ هتا ال راط ذا  غاة، دقي  الااحظة، سذ أن ال راط  -2
ترصة لظياة ل ى الا  تي  للفعرف للأ ميو  طالتم وجواا   م يا تم 

 .ض وال عف تيتمواواحل القو 
 ج  أن  تون  ق ير هتا ال راط للأ أتاس  ياف  الفربوية ا للأ أتاس افا ج   -3

امرغوب ا تيتا  أاين/الااد ة سذ لتتا ال راط ا ال تيتم صفاو وا جاهاو ومتا او و يا 
  م1972ومخرون، 

 :ثانياا: المعايير واألسس الجفسية التي تقوم عليها األنشطة
:   اير م  ال راط الرم ل للفلايت تل مجااو مف ولة كالفعاير بأ تال وتير ق   ك أوًلا

او الامفلفة المبية والحركية واللفظية والا اا والفجري  حفأ ا  غرق ترديف  تل فيض خار 
لايت الغير الفل   اتا الكف  وغيرها م  الاباولاو،كاا ي اغل  وتير الحواتز الفل   لو الف

 . رضللقيام لتته الماراو الااا
إا  ها، و  قوم اظرية الالكاو للأ مفتوم  كون العقر م  ملكاو كالتاكرض والففكير وغير  ثانياا:

  ات     ي  كر هته الالكاو للأ اافراد وكاال الارتلة تل الفعليم تل الاحث ل  الاادض
ا تتن  لر ا  - لكةلاال  اتية الفل    ب ملكة معي ة برتر تعا  وجي  "تتذا  م ذلر الفعلم جي  

لأ  كون ق     بل لجاي  األحوا  الفل  ف ا  التاكرض" وألبل الفجا ب ل -كالتاكرض منا  
ي ا   ا حأاربة األطفا  و علاتم األتاس ل ظرية ج ي ض تل الفعلم و عفار هته ال ظرية الفرد كا 
ي   ح وظي ي ا، ي او م  خا  المارض ال ربة، كاا الفارو طايعة المارض لاما  حيوي ا تل 

 طايعة  علا  و يا ، تاواقف الفعليم ي اغل أن  كون مرتاو  نير ال راط التادف، و  لو
الافعلم سلأ الاحث ل  حر، ومواصلة ال راط لتتا الت ف وذلر هو األتاس لحركة ال راط 

  م1972أاين ومخرون، تل الفربية/
 :ثالثاا: أسس التخطيط للجشاط المدرسي في

: هجاك عدة أمور م وأه يجب أخذها في الحسبان فى عملية التخطيط للجشاط المدرسي أوًلا
 :هذه األمور ما يلى

 .يج  مواتقة الاجفا  للأ لون األاربةد1
 .مساهاة هتا ال راط تأ  حقي  الف اية الراملة للبال  -2
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 .م اتاة هتا ال راط لق  او واتفع اداو الباب -3
 .الاحلية م ى مساهاة هتا ال راط تل خ مة الايية -4
 .د م ى مساهاة هتا ال راط تل اكفراف ميو  وا جاهاو الباب5
  م1972أاين ومخرون، م ى  وتر اإلمتااياو الازمة لكر اوع م  أاواع ال راط/ -6
 :األسس العامة لتخطيط األنشطة في -أ

 :يط وهاألسس العامة للتخطيط للجشاط المدرسي هي نفسها األسس والقواعد العامة للتخطي
 الواقعية: باع أ أن ال راط  تون م اتا ا تل أه ات  و مبيب  للا  تة وللباب أي -1

باع أ أن  تون م اتا ا إلمتاااو الا  تة، وم اتا ا للباب تل ألاا هم وج ستم 
وحاجاو ااوهم وخ ا  تم وم اتا ا للاجفا  أي أن  تون وظي ي ا بق   اإلمتاااو 

و اكفساب خارض أو متا ض أو ميو  أو اهفااماو أ ويؤدي سلأ أه اف سجرا ية  ؤدي سلأ
 .ا جاهاو أو  يم يتم الا  تة  حقيقتا

الارواة: وهل أن  عبل لكر  لايت الفرصة كاملة للااا تة، وم   م مرالاض الفروق  -2
ل الفرد ة لي  الباب أمر نرو ى تأ   فيت لرام  ال راط، لتلر تتن   وع األاربة ت

 ون تأ  أهم اللوازم إل احة الفرصة لجاي  الباب التي   مفلفمسفواها وم اها واولتا م
 .اوعية ميولتم واتفع ادا تم وق  ا تم لإل اا  للأ ماا تة ال راط

الفكامر: ويق   ب  تل مجا  الفمبيط لل راط الا  تل، أن  تون ه اك  فالر دا م  -3
ض أخرى تل لي  اراطاو الا  تة حيث ي م  ال راط تل أترض مففاللة م  اراط أتر 

 تاير الت ف ال تا ل التي  سعأ سلي  الا  تة، وأن  تون ولل الباب لتته األاربة
  م  يحي ا ومففالا  داخالا  تة وخا جتا  املة أهم ال راطاو الفل  ات  للاواط  أن 

 .تيتا
الارا كة: ومع اها هتا أن  قوم هته األاربة للأ أتاس مرا كة كر م  البال   -4

خفيا ها و مبيبتا و  فيتها و قوياتا وااتففادض م  جاي  الماراو والا  س تل ا
واإلمتاااو الافاحة تل الا  تة وخا جتا بالفعاون م  الاؤتساو والتيياو والا ظااو 
الامفلفة. وااخفاف تل أوج  ال راط الاق مة تل كر مرحلة  علياية ي    للأ 

فلف م  مرحلة  علياية سلأ أخرى اوعي ا ال  جة ولين للأ ال وعية تأه اف الفعليم ا  م
ولك  ما  ق م م  معلوماو ومعا ف  مفلف كا ا، طاق ا لم ا ص ال او للبال  م  
حيث الق  او وااتفع اداو والايو  واا جاهاو. تاألاربةتل  والتي هومونوع هته 
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الاحث  ج  أن يف وع لكل يواج  الا ى الوات  تل الفروق الفرد ة تل التكاا 
اتفع اداو، لتا  ج  أن اركز للأ األتراد والعار الفردي الا ات  ل ا  م  الفركيز وا

للأ الفعر كوح ض، باإلناتة سلأ أن طايعة الارحلة العارية ألطفا    جعر معيا اا تل 
اخفيا  اوعية ال راط هوالحركة والحرية تل ااتفباع والفعاير والف قر م  لار آلخر 

ة ااافااه الاح ود تل هؤاا الباب، ولتا تتن تكرض ال راط تل كل  تون م اتا ا لسع
ا لبريقة الارروع وهل طريقة  مجاولة  عالفيتا كر  اميت الف ر حس  ق  ا تم  فويج 

 .جي ض لف فيت لرام  ال راط الجاعل تل  سن أمت  ذلر
 ول اصرها ل وق ا ى القو  تتن األاربة الجااعية تل   قوم للأ اهفاام الفلايت بالايية 

طري  اا  ا  الااا ر بعالم البفر داخر الا  تة وخا جتا باتفناا  ح  ااتفباع ل ى 
جري  الفلايت وااتفجابة ألتيلف  ما هتا؟ كيف؟ أي ؟ مفأ؟ ولااذا؟، وإلبااالفلايت ترصة لف

  ماأل ياا وتح تا وحلتا و ركياتا، وتل ال فوف العليا م   وحيث يا أ ااتف ا  الحسل 
 ساي االلفظل تل الظتو  ل ى الباب  ا أ ال راطاو الفرد ة تأ الا  تة تل اإلجااع الفردي ا

التي يفف  م  خ ا ص مرحلة ما قار الاراهقة وال  للا  تة أن  سفجي  أللوان أخرى م  
ية ال راط لتته الارحلة م  العار منر القراااو والف  ي  للأ اإلصاحاو واأللاا  الا زل

ن أايااذج العلاية والجاعياو الفعاواية، وألاا  الح ا   واأللاا  الات ية الاسيبة/وال 
  م1972ومخرون، 

 .لل راط ج و  نا  ج و  الاحث العام  ح د في  الزمان والاتان الا اتاان لل راط -5
تا ل لالية ال راط باا  ف ا   م   مبيط و  فيت و قويم، أكنر أهاية م  اإلافاج ال  -6

 .تل الاسابقاو ويتون  قييم ال راط تل نوا  ياف  الفربويةأو الفوز 
أاين الفعاون وبروح الفري  لي  الاسؤولي  ا غ أ ل   للف سي  لي  جوااا / -7

  م1972ومخرون، 
اا  ااط لي   وبي  ل اصر الا ت  األخرى م  أه اف ومحفوى و  ظيم للاحفوى  -8

 .موطرق مسفم مة ووتا ر  علياية مفاحة وأتالي   قوي
 :األسس الخاصة بخطة األنشطة في -ب

 ون  خبة الا ا ط تل نوا سمتاااو الا  تة الااد ة والاررية والزم ية حفأ  -1
 . تون لراام  ال راط واقعي ا قالا  للف فيت
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يف ف لراام  ال راط بالفبو  والفغير الاسفار بحيث  سفجي  للفبو  تل حاجاو  -2
 .ييية والا  تيةالباب وميولتم وللفغير تل الظروف الا

 م م لراام  ال راط أكار ل د مات  م  طاب الا  تة و عم الفا  ض جاي   -3
 .الباب

مرا كة الباب والا  تي  واإلدا يي  تل لراام  ال راط يفم للأ أتاس الفقار  -4
 م والاواتقة و حار الاسؤولياو،  ريبة الاع  ل  اإلجراااو الا فرض م  ال راط ول

 بالارا كة تأ لرام  ال راط أو س راك جاي  الا  تي  وأتراد سلزام جاي  الباب
 .اإلدا ض برتر ماا ر تل ال راط

 قييم ال راط يفم تل نوا  حقيق  لطه اف الافف  لليتا، للأ أن  تون الفقييم  -5
ا مسفار ا و اما  لكر أه اف الا ا ط للأ أن  ع   أو  قوم لراام  ال راط تل نو 

 ف  حسي   و بويره. قلير م  القيود نرو ض لااا تة ااجحةافا   هتا الفقييم لت 
 لل راط، ذلر أن ال راط  حفاج سلأ مير البال  ويحفاج تل الوقل افس  سلأ ق  او

معي ة ليسل مفوترض ل ى كر الباب، وم  هتا  ج  أن  فاح الفرصة لكر القاد ي  
رروط الفل  قي  للأ ماا تة ال راط الواح  بقب  ال ظر ل  ل دهم م   قلير ال

 .ااا اام لل راط
وي ا  أكي  لراام  ال راط للأ الفوجي  الفردي والجاالل تواا أكان هتا الفوجي   رب -6

 .أو افسي ا أواجفااعي ا أومت ي ا
اإل راف للأ الا ا ط  ج  أن  تون  وجيتي ا  عاوا ا ومرا كة م  جاا  اإلدا ض  -7

 .مغزاه  اه و ا اتفا اد  ا، وإا تق ال راط معالا  تية وم  تيتا، تا  تون س رات ا مفسلب  
 اوير الا ا ط م  أهم مسؤلياو الا  تة، ألن  حار الباب  اوير الا ا ط ق   -8

يؤ ر للأ حرية الباب تل اخفيا  الا رط التي  حاوا  وا جاهاإلدا ض الا  تية 
او احو ال راط ا جاه محا ، حيث  كفر اإلدا ض الا  تية، الفستياو واإلمتاا

ا  اإل او الازمة لل راط، و نير دوات  الافعلاي  والاعلاي  و جتلتم سلأ الارا كة في  
 .للي 

 :األسس الخاصة بفاعليات الطالب -جن
الا ا ط  عفأ م  أعاا تا الاالية الباب، ويات  أن  را ك تل هته األعااا  -1

 .مجالن اآلباا



 

 232 م.2022 أكتوبر  : األول.العدد                              .    الحادي عشر: المجلد

لاررتي  لليتا لفع يلتا الا ا ط  ج   قيياتا م  حي  سلأ مخر م  الباب وا -2
 .و قوياتا و ح ي   روط الارا كة تيتا

 را ك تل  وجي  الا ا ط معلاون مفحاسون أكفاا ل يتم خارض ود ا ة بال راط  -3
والجواا  ال فسية للباب، ول يتم الق  ض للأ اخفيا  صو  ال راط و كييفتا م  

 .ظروف الا  تة الفل  عالون تيتا
 .ط مساهاة تعلية تل لالياو الفمبيط والف فيت والفقييممرا كة الباب تل كر ارا -4
 ماا تة األتلوب السليم تل الفعامر وااحفرام الافااد  تل الفعامر لي  البلاة -5

واخفيا  كر طال  للعار التي ي اتا  حس  ميول  واهفاام  وا جاها   و حايل  
 .مسؤولية هتا ااخفيا 

لأ و ه ف  ربوى ي  ب للأ الففكير وي ت  ساإل اان بأن ال راط بأاوال  الامفلفة ذ -6
 العار والحركة، ويعي  للأ االفكا  ويسال  للأ اتفناا  الوقل ويستم تل  حسي 

أاين ومخرون، مسفوى الفرد، ويربط الباب باجفاعتم الا  تل وغير الا  تل/
  م1972

 :وهجاك بعض األسس المرتبطة بفاعلية الطالب هي
   اا س حيا   داخر الا  تة وتط أترض  حق  م  لبال  مواط  ارط حر م بل -7

خالتا ذا   وذواو اآلخري ، و  ظر الا  تة سلأ طالتا للأ أاتم مواط وها 
 .األصليون التي   رتلون لرام  اراطا تم باا يفواام وميولتم الحقيقية

ا فراك الباب تل ال راط أمر مح د ومح ود تالبال  ل  أن  مفا  م  لي   -8
ا  ف ل  وياير سلي ، للأ أن  فم مسال    و ر ي ه حفأ ا ياالغ تل الا ا ط م

ر مرا كف  تل الا ا ط للأ حساب وقف  ود اتف  األكاد اية، وحفأ ا يؤدي ب  األم
ا وليفيح الفرصة لارا كة غيره تل  سلأ افاج غير مقاو  تأ الا ا ط والاحث مع 

 .ال راط
ط، واخفيا  ما يفارأ م تا م  ميولتم س احة الفرص للبلاة لاعرتة أاواع الا ا  -9

ويفاام م  اتفع اد تم دون أن افرض لليتم ألواا ا معي ة، لر للي ا أن احفرم 
م ااهم و بلعا تم حفأ  سفقروا للأ ألوان مح دض، ل  ها اسفبي  أن اكفرف 
ق  ا تم واارز  م يا تم وافسح الاجا  أمامتم للااادأض والفج ي  واالفكا ، وللي ا 
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حفيزهم سلأ الاجااو الفبايقية الفل  جعلتم  فكرون ويعالون بأي يتم ويلاسون  
 .افا   جتودهم بأافستم، تفزداد ق   تم للأ األداا و غافتم تل اااباق

ا للارام  الفربوية الفل  ح لتا البال  تل حجراو الاح -10 ث الفاا  الا ا ط امف اد 
اة لوكية الجي ض وبروح التوا ة الاقرو بحيث  كون ماا تة ال راط مراعة بالقيم الس

 .بالافعة والفرويح واإلافاج
ااهفاام بالبلاة ال ا يي  تل ماا تة الا ا ط، بحيث  سا  ذلر  ونيح اوع  -11

ا، وللأ الا  تة أن  فسح  الا ا ط حفأ  أختوا م تا ما ي اتاتم ق  ض واتفع اد 
تل  سر ولبف ول م الاجا  أمام الباب للسؤا  وااتفباع والاحث والعار 

 . عقي  ل   ماا تة الا ا ط
أن  فوتر تل ل اا الا  تة حجراو واتعة ومعامر وو ش  ساح بااا تة أوج   -12

  ااذجال راط الازم لتتا الا ت  كاا  فوتر األدواو والاواد واألجتزض والعي او وال
 .الازمة ألوج  ال راط الامفلفة

م  الباب حفأ  سفبي  أن  عبل أن  عار كر م  س م  مجاولة غير كايرض  -13
اط  لأ ارلكر  لايت م تم وقف ا كافي ا لفوجيت  الفوجي  الا ات  ووقف ا كافي ا لإل راف 

 .س رات ا تليا ا
 أن يون   وقيل زم ل لجاي  اواحل ال راط بالا  تة، باا  تفر  اتل الف اخر أو -14

الا ا س، أا  م  الف ا ب لي  لرام  ال راط الامفلفة لتا، ولق  وج و معظم 
أاين ومخرون، الارغوب في   م يص جزا م  اليوم الا  تل لازاولة ال راط لتا/

  م1972
أن  ررف الا  تة س رات ا كاما  للأ كر اواحل ال راط وأن  تون كر اراط تيتا  -15

ا لل ظام الا  تل، وتل الا  تة االف ا ية يلزم أن  تون اإل راف م  اوع  خانع 
ال إل راف للأ ال راط ذوأهاية بالغة،ألا   حال تاعة األترض، ويحس راف "األم" وا

أترادها، تحي اا  جري أي اراط باتم الا  تة أوحي اا  فق  أي أترض م  تية 
اجفاال ا،  ج  أن  فحار سدا ض الا  تة هته الاسؤولية، تواا جرى هتا ال راط 

لليتا تاآلباا خاصة  داخر الا  تة أو خا جتا، ألن تاعة الا  تة  ج  أن  حاتظ
/م بفأ   عزون أي تلوك تيلا للفاميت سلأ الا  تة ويوجتون اللوم سليتا

   157، 156م، ص 1989ومخرون، 
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دلوض أولياا األمو  والافم  ي  تل الا اتااو الامفلفة لإلطاع للأ م ا ط  -16
ين أا/أل ا تم وإافاجتم، وذلر لحفز أولياا الاو  للأ لت  مزي  م  الع ا ة وال لم

  م1972ومخرون، 
 مرالاض مير الباب واتفجالفتم سلأ ما يرغاون في  م  ألوان ال راط ول م قسرهم -17

 .للأ ااحية ا  ايلون سليتا
سلأ  م  حيث البااع والايو ، تتلر أدلأ ،مرالاض الفجاان لي  أتراد األترض الواح ض -18

 .ال جاح وال ظام ووترض اإلافاج
ا وأتر ح ي  األه اف الفل يوج  سل -19  .يتا اراط الباب، أتراد 
ض مرالاض طاقة البال ، بأن   س  ألوان األاربة، تا ينقر طال  باا فراك تل ل  -20

 .ألاا   رهق 
 مبيط كر مرروع، يراد  وجي  الباب سلي  ود اتف  د اتة  ف يلية،  رفرك تيتا  -21

تل نوا  الاررتون والباب، م  مرالاض الارواة الفل  ساح بالفع ير والفتتي ،
 .المبواو الفبايقية

اة ااحففاظ ب  ا  ال راط الاافاز، لام ا بع  لام م  مقااو وأحاديث واااذج مجس -22
 .ووتا ر معي ة واحو ذلر

ة  وتير اإلمتااياو الفل  حفاج سليتا ال راط كالاتفاة والا لأ واألمت ة ال الح -23
 .لاجفاالاو وال  واو والاا  الازم لل فقاو واحو ذلر

  406/سلراميم، ص  لففاو سلأ األح اث الجا ية واافتازهااا -24
 .المشكالت والمعوقات: الخاتمة

  ياحظ أن األتااب الامفلفة الفل يرى الا  تون والفاميت أاتا  عوق اجاح لرام
 ال راط الارجو لتا،  ات     يفتا سلأ أ بعة أتااب   يسية كارى:

 ا اي  للأ سدا ض الا ا س، ماا يؤدي سلأاقص اإلل اد الفربوي لاعض الا  تي  والق -1
ل م سحاطفتا باأله اف والوظا ف الفربوية لل راط الا  تل، و ق ير سمتااا   تل 

  حقيقتا، وكتلر ل م سحاطفتا بالااادئ الفربوية لفمبيط ال راط و  فيته.
 ل م وجود حواتز لإل راف للأ ال راط، األمر التي  جعر م   عي  مررت ا للي  ي ظر -2

 سلي  بالفاا ه لاي ا يود الماص م  ، أو هو  اا ت  دون س اا  أو حااس تفففرها 
 الفاميت الارفركي  في  وإن كااوا  اغاي  في .
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 ل م  وتير اإلمتااياو الااد ة م  أماك  لل راط وخ ماو وأدواو. -3
سزدحام خبة الاحث بالح ص داخر الف ر ماا ينقر كاهر الا  س والفلايت باإلناتة  -4

عة، لأ   ظيم اليوم ال  اتل التي ا يفيح وقف ا كافي ا لااا تة  ال راط ب و ض مراس
 اتلال    وبماصة تل الا ا س الفل  رغلتا الفاميت دوامي  والفل يفعت  تيتا امف اد اليوم

 فربيةويتكر ال كفو    تلياان الحقير أا  بالرغم م  اهاية األاربة لفحقي  أه اف ال
 اربةن ل  مرتا   وتلايا  ، والفل ي اغل ااافااه سليتا لكل ا  فحو  األوالفعليم، سا أ

ية الا  تية سلأ غا ة تل ح  ذا تا ل ا  م  أن  كون وتيلة تعالة لفحقي  األه اف الفربو 
 الاعل ة، وفياا يلل بعض مرتاو األاربة:

ة للوقل سن بعض م يري الا ا س وأولياا األمو   عفق ون خبأ أن األاربة م يع -1
راي ومجت  للفاميت ويحو  دون  فرغتم ألداا واجاا تم الا  تية ويسف   اصحاب هتا ال
م   للأ ذلر باارغا  الفاميت باأللعاب الريانية والفركيز لليتا بحيث أ قلل الكنير

الباب ل  واجاا تم وأصاحل   فت للأ حساب الا ت  الا  تل، وا  ر أن هته 
ري  لفل  واج  اإلدا ض الا  تية، ولاج هته الارتلة  أ ل ل  طالارتلة م  الاراكر ا

  ظيم أوج  ال راط الامفلفة بحيث ا  بغل سح اها للأ األخرى، وبحيث  كون هته 
 ية.األاربة وتا ر مسال ض لف فيت اه اف اإلدا ض الا  تية تل   فيتها لمببتا ال  ات

يري الا ا س يرببون لي  الارتلة النااية هل  كاليف األاربة، أن بعض م  -2
الام  او الاالية، وبي    فيت المبط الماصة باألاربة باع أ أن   فيت اي اراط 
م  تل  سفلزم وجود مم  او مالية مح دض ل ، وهتا تل اظري مفتوم غير تليم 
 تاعظم األاربة الا  تية،  ات    فيتها تل ح ود اإلمتااياو الافوترض تل الا  تة

الكام اا ل اقلر م  اهاية الام  او الاالية للا ا س سذ ان ولين مع أ هتا 
الا ا س بحاجة سلأ مم  او مالية معقو  لف فيت خببتا وأاربفتا، ولك  التي 
ال ي  هو ان الكنير م  اوج  ال راط الاعبلة تل الوقل الحانر بحجة ل م  وتر 

 افية.اامتااياو الاالية  ات    فيتها ل ون وجود مم  او مالية سن
الارتلة النالنة: هل مرتلة الاظترية الفل كنير ا ما  ج  طريقتا سلأ األاربة، سذ يوج   -3

ل د م  الا ا س   فت األاربة ليقا  أاتا افتو ال راط ا اااتا بأهايف  وهتا امر 
خبير سذ ق   عا  م ير الا  تة سلأ  كاليف بعض األتا تض لاعض األاربة الا  تية، 

بال راط الف ل أو بعض مجااو ال راط النقاتل،  مرج هتا ال راط  خاصة فياا يفعل 
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م  الا  تة للأ أتاس أا  جت  للبال  ولك   تل الحقيقة جت  لاتفاذ، وق   عا  
بعض اإلدا ض الا  تية لتتا السلوك  غاة م تا تل  حقي  الابولة تل مجا  م  مجااو 

 األاربة.
أ هل مرتلة الفقلي  سذ يلجأ بعض الباب سلالمشكلة الرابعة من مشاكل األنشطة:  -4

ا أو أن يف خر بع تم تل لار الاعض وي ف  هتا غالا ا ل  ل م   قلي  بع تم بع  
ي  سد اك الباب أله اف ومرامل األاربة، وللأ الاعلم أن ياي  للباب تلاياو الفقل

 ويونح لتم  ياة العار التي  انر  م يا تم.
و الفل  واج  األاربة تل م ا ت ا توف  تلر الواح ض وللأ أ ة حا  تتن الارتا

اا بع  األخرى ل  طري   وعية الا ا س بأهاية ال راط وبتي ية الفمبيط السليم لف فيته وم
ة فربوي عزز  قف ا تل الفغل  للأ العقااو الفل  واج  األاربة تل م ا ت ا سد اك القياداو ال

 ر هام م  ل اصر العالية الفعليايةلوزا ض الاعا ف ألهاية ال راط وأا  ل  
 وائقعويرى الدكتور عابد الهاشمي أن الجشاط مع أهميته البالغة قد تقف أمامه 

 تشله أو تعطله  مجها:
 ل م  وتر الا  س الكفا يؤدي سلأ ترر ال راط، بسا  هزا  الفوجي  العلال أو بسا  -1

ياا لإلدا ض وللباب وألول الاراكر الفل  ح  تا غير الكفا تل الفوجي ، تينير مفال 
 األمو  بت ا    اعراو طا  ية أو قومية أو متهاية، أو با  كاب  أخباا تياتية أو

 بستاجف  وغفلف  أو  زمف ، أو بسا   ساهل  و سيا  أو بسا  جا   أو  تو ه.
 الرغ  الاق ود للأ الا  س الكفا ق    عف م  لزياف  ويابئ م  اراط . -2
م تل ي  تل الا  تة الواح ض، واخفاتتم تل حالة  عاواتم و فاو تل م  عاون م  تل ال  -3

رقة العلم والو ع وقوض الرم ية ووجتاو ال ظر تق   ؤ ر هته الفروق لا  تل ال ي  مفف
 أو مجفاع  تل م ى ال راط.

أما ال كفو  حس   حا   يرى معرتة الارتاو الفل  واج  ماا تة الا ا ط أمر نرو ي 
ا ط ا ومعرتة السار لاواجتفتا، وخل   أي لام لي  الاتفاي  بالفعليم والا وأتاتل لفتليلت

م  ف ا و وبي  الاعلاي   ستم تل  حسي  هته الا ا ط و ح ينتا  مبيب ا و  فيت ا و قويا ا و وظي
 أهم هته الارتاو:

 ف ا  ل م اإل اان الحقيقل بقياة الا ا ط وأهايفتا، ويفانر ذلر تل أن كلياو الفربية ا  *
ا حقيقي ا للاعلم لااا تة الا ا ط بأاوالتا، ماا تة  ف ر بالا اه  ال  اتية،  لرامجتا سل اد 
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وهل تل ذلر  كففل لاعض الاحانراو الفل ق   رير سلأ أهاية ال راط بقب  ال ظر ل  
سكساب هؤاا الباب الاعلاي  متا او تعلية لف ظيم الا ا ط و ياد تا و وجيتتا، والاسؤولون 
ا  تل وزا ض الفربية والفعليم الاتفاون لفمبيط الفعليم وبرامج  واإل راف الف ل ا ياتلون جت  
حقيقي ا تل ون  الا ا ط مونعتا ال حيح م  المبة ال  اتية، أو  وتير اامتاااو 
الا اتاة لااا تفتا أو    ي  الاعلاي  لااا تة هته الا ا ط، وكر ذلر يؤ ر ل و ه للأ 

الاعلاي  بالا ا ط الا  تية، يؤك  ل م اإل اان بالا ا ط ال ظرض السا  ض لي  د جة س اان 
 اآلباا والفل  رى تيتا  سلية ولتوا   ي  الوقل ويا د جتود الف ر ال  اتل.

 ل م  وتير اإلمتاااو الااد ة لفحقي  مفبلااو الا ا ط، تاإلمتاااو قاصرض للأ  وتير *
اظام و تاألل ية الا  تية نيقة، وميزااياو ال راط نييلة،  الظروف الازمة لااا تة الا ا ط،

 الففر ي  تل بعض الا ا س ا  ساح بالوقل الازم لااا تة الا ا ط.
اي  ل م ق  ض الاعلاي  للأ   ظيم الا ا ط و ياد تا وهتا الق و  يرج  سلأ اارغا  الاعل *

 هم تلال راط و وجيت  ول م سل اد بج او  د اتية كايرض واتفقادهم للاتا او الازمة لااا تة
ا  ساح لتم باعرتة أبعاد ال راط ودو ه والاتا او الازمة لا   .اا تفكليا تم الفربوية سل اد 

ج ط خا  ل م الع ا ة تل  قييم و قويم الباب أو الاعلاي  بالا ا ط ال  اتية تاا دام ال را *
  ا ف أو تلوك تل  ق ير اجاح  أو ترلالف ر ا  قيم وا  قوم وا يؤ ر ما اكفسا  م  معا  

 اعيا يفوق  م   االففاو سلأ ال راط، ألن البال  وولل أمره  عفاران د جاو اامفحان هل ال
ا ماتوا  تل  ل راط جا  امالسليم للحتم للأ العالية الفعلياية، والاعلم ل و ه ا افوق  م   جت  

 ما لم ي خر نا  ل ود  قويا  تل لال .
 وائقترض المجاشط عوائق تبعدها عن تحقيق األهداف المجوطة بها، وأهم هذه العوقد تع

 هي:
ل م  وتر الوقل والاتان ل ى الباب لااا تة ال راط ازدواج الا ا س للأ افستا  *

 والعار بالا  تة لففر ي  أو  اث تفراو، تا  كفل الفرصة الفل  ملو تيتا الا  تة م 
 اطتم تيتا.الاحث لياا س الباب ار

ل م  وتر الا  س الكفا يؤدي سلأ ترر ال راط، تالا  س غير الكفا هو الا  س التي  *
و أا  عرف األه اف الاح دض لل راط، وا  عرف متا و السلوك ااجفاالل السليم م  طاب  

 الفوجي  السليم لتم
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فاامتم الزا   ل م  عاون م  تل الا  تة و فاو تم تل وجتاو ال ظر سلأ األاربة واه *
 بالجاا  الاعرتل دون تواه.

ل م  عاون م ير الا  تة وتتا  الماطئ لل راط للأ الفاا  أا  لار  رويحل م ف ر  *
 ل  الا ت  الا  تل أو أا  سه ا  لوقل الباب وم يعة للجت .

معا نة بعض أولياا األمو  لااا تة أل ا تم األاربة، للأ الفاا  أا   عبلتم ل   *
 الاعا ف.  ح ير

 وهجاك مشكالت أخرى تواجه المجاشط غير الصفية من أهمها:
اظام الاحث تل بعض الا ا س حيث  سفغر الا  تة لففر ي  د اتيفي  تل اليوم الواح ،  *

 ول م وجود الوقل الكاتل تل تفراو الرحة لي  الح ص " الفسحة " لااا تة ال راط، اامير
  اتل لل راط وماا تف .ل  ل م  م يص وقل داخر الا ت  ال 

ط الا  تة لين ل يتا دلير بالا ا ط غير ال  ية  ات  أن  سفر   ب  ل   الفمبيط لل را *
تف ، الا  تل، تلين ل يتا صو ض  ف يلية لاا ي اغل أن  ق م للباب، أو كي ية  ق  ا  وماا  

 ، اونولاو الا تأو موقعيف  م  الا اه  ال  اتية واأله اف الا وط ب ، أو م ى ا  ااط  ب
م وإااا  رك كر ذلر لفق ير الاعلاي  وذكا تم لرغم س قالتم بج او  د اتية ول م معاوافت

 الاعاواة الحقيقية إلاجاز منر هته الا ا ط
  اظام اامفحاااو وااهفاام لتا اهفاام ماالغ في  تال  للأ  قليص الا ا ط وونعتا م *

 األهايةال احية العلاية تل مر اة مفأخرض م  
 التوصيات

 :تتا ل أوصأ باا يلل م  خا  د اتفل لتتا الاونوع،  وم  خا  م اا الااحني 
ر تل ظ متااة لرام  األاربة ااعتاس ل ظرية الفربية السا  ض، وا ي فظر أن  فحس  متاافتا -1

ة يل ظر ااظرية  ربوية خاطية  رى أن الفربية هل  علم الاواد ال  اتية ولاا كاال ظا   لر 
اربة مازالل  ميم للأ الجو الفربوي تل العالم العربل لامة، تتا  ا ي فظر أن يؤدي األ

 .دو ه الاتم تل لالية الفربية كاما  سا بع  أن  زو   لر الظا 
لق  دو او  ربوية تل لرام  األاربة يلح  لتا اإلدا يون والا  تون الاررتون للأ  -2

ربة بالا ت  ال  اتل واأله اف والوظا ف الفربوية الفل ال راط، لت ف الفوعية بعاقة األا
 ات  أن  فحق  م  خا  لرام  ال راط، كاا  ت ف سلأ الفوعية بالااادئ الفربوية الفل 
ي اغل أن يفم  مبيط الاراام  و  فيته و قويا  للأ نو تا، وأقفرح أن  ف ا  هته 
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طاع وم اقراو و مبيط للارام  ال و او الق يرض جااا ا اظري ا باا يف ا   ذلر م  ا
وجااا ا لالي ا  بايقي ا حيث يف  ب ال ا س لالي ا للأ  وجي  اراط سح ى األتر تل 

 م  تف  م  مفابعة مررف مفم ص ت ل ل .
نرو ض وجود  وجي  ت ل  ربوي قاد  للأ مفابعة لرام  ال راط تل الا ا س وذلر  -3

 لل توض لفلر الارام .
قار الا  تون للأ اإل راف للأ أتر ال راط س االتم للأ اتفم ام الحواتز حفأ   -4

اط الف  ين داخر الف ر، ويات  أن  انر  لر الحواتز تل الفاا  اإل راف للأ أترض لل ر
معادا  لف  ين ل د معي  م  الح ص، أما سذا كاال ج او  الف  ين للا  تي  

س فيات   قرير الافم  ي  تل اراط معي  ق  اتفوتل ال  اب الاقر  لكر م   
متات و مالية مقالر اإل راف للأ ال راط ويات   قرير متات و خاصة لرا   الف ر أو 
مررف األترض التي  حق  طاب ت ل  أو جاالف  مع او مر فعة تل جاي  الاسابقاو 

 الفل  قياتا الا  تة.
لارام  فياجاو الففل باح –أو  ر ي  اتفم امتا  – وتير الايزااياو الازمة لارام  ال راط  -5

م  خاماو وأدواو وأوج  سافاق أخرى ويات  ال ظر تل ستتام طاب كر أترض تل  وتير 
 بعض احفياجاو، م  أن غال  األاربة ا  حفاج سلأ  كلفة لالية خاصة سذا  م اتفغا 

 ف  ي الافاح م  خاماو الايية و ال ااتففادض م  األماك  العامة كايل البال  ومراكز ال
ت  وخاصة القو  أن معظم األاربة الا  تية  ات    فيتها تل ح ود اإلمتاااو وخا

 الافوترض.
ااتففادض ماا  ق م  الاؤتساو الماصة م  خ ماو وإتتاماو تل مجااو ال راط  -6

ا م اتا ا لطاربة.  الامفلفة ماا يوتر لا   
ألوج  ال راط   م يص د اتة لالية  بايقية لبلاة كلياو الفربية وكلياو الاعلاي  -7

الامفلفة م  نرو ض خروج الباب للاي ان والفباي  العالل تل سح ى الا ا س تل 
وت  ا  أالس في  النالنة والرابعة حيث أن  فرغ البال  لل  اتة تل هته الارحلة تيعبي  مجا

 وترصة للففالر وااقف اع باألاربة.
  لة األاربة م  اتفغا  الارات  اي  الامبباو اإلارا ية للا ا س أماك  خاصة بازاو  -8

 الافاحة حالي ا تل كر م  تة.
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ا ض األخت بالفبو  العلال والفق ل إللراز األاربة م  خا  الحفاو والاترجاااو والاع -9
و والاجاو وال رراو والاسابقاو م  ااهفاام بالجاا  اإللامل إللراز هته الا اتاا

 .ليبل  الجاي  للأ افاج األاربة البالية
سلراز ح ة ال راط نا  الج و  ال  اتل م   فعير خبفتا ومفابعفتا حفأ  ظتر أ رها  -10

ا وجلي ا للأ متا او الباب وتلوكتم.  وانح 
ا  يرالل ميو  البال  وق  ا   ل   اخفيا ه ألترض ال راط ويغل  جاا  الاير للأ أي جا -11

 مخر ل   ل م  وتر الق  او الماصة.
او والاعوقاو الفل  عفرض األاربة وإ جاد أترع البرق العار للأ ح ر جاي  الارت -12

تا الا اتاة للفغل  لليتا م   رجي  األبحاث وإقامة ال  واو والاؤ اراو الفل  تفم لت
 الجاا .

 : وصلل د اتفل  سلأ مجاولة م  ال فا   أهاتانتائا البحث: 
  الجتب تل أن ألرز معوقاو سقامة األاربة م  وجتة اظر ال ا س هل نعف لوامر

األاربة،  و ي ية األاربة ول م   ولتا، ل م وجود أماك  مم  ة ل اا س تيتا األاربة 
تل، ل م وجود دلير باألاربة وأه اتتا تل، ل م وجود محفزاو لفرجي  الباب للأ 

 اا فراك تل األاربة،  غل  للأ األاربة الاوجتة للباب الباب  الولظل.
 اربة يرون أن أكنر معوقاو ال راط البالل هل ل م مرالاضأن غالاية القا اي  للأ األ 

 ال  اب الف  يسل ل    يامتم باإل راف للأ األاربة، قلة  وتر ااحفياجاو م  الماماو
واألدواو األتاتية لف وع األاربة، ل م  وتر و ش لار مجتزض وخاصة باألاربة، قلة 

 م للكواد  الا  بة م  مررتي  ال راط، الوقل الافاح لااا تة األاربة غير ال  ية، قلة ا
 . وتر األجتزض الفق ية والفل  لع  دو ا متا ا تل األاربة

  أن  باي  وتا ر و ق ياو الفعليم ل   القيام باألاربة ل   أ ير كاير تل جتب الباب
 .بابلااا تة األاربة البالية و عار للأ   وع األاربة ماا  جعر ليية الفعليم  جاذبة لل

  افا   الاحث للأ أن مرا كة الباب تل األاربة البالية نعيفة برتر لام لتا    
ي اغل  وجي  جتود اإلدا او احو  ت  مسفوى مرا كة الباب تل جاي  األاربة البالية 

 .للأ اخفاتتا و  ولتا اظر ا ألهايفتا تل ااو  م يا تم
 تراد الاحث والفل  ؤدي سلأ ل م مرا كة نرو ض ااهفاام بتزالة الاعوقاو الفل ا ف  لليتا أ

الباب تل األاربة البالية وم  ذلر العار للأ  ج ي  و بوير األاربة البالية بالكلية 
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بحيث  واك  الفغيراو والفبو او الاسفارض فيقار الباب للل ماا تفتا برتر تعا ، والعار 
فوي للأ قا اة باألاربة و وتير دلير  ح ،للأ  وتير أماك  مم  ة لااا تة األاربة

 .وأه اتتا،  ق  م الجوا ز والحواتز الااد ة والاع وية وال  جاو للباب الارا كي 
  نرو ض  تلير ال عوباو للقا ااو للأ األاربة وم  ذلر  قلير الع ا للأ ل و هيية

الف  ين ومرالاض ا اب  الف  يسل ليسفبي   ق  م ق ا ى جت ه تل الف  ين م  جتة 
بة، اف للأ األاربة م  جتة أخرى،  وتير الاوا د واإلمتاااو الازمة لف وي  األارواإل ر 

 تة  وتير و ش لار خاصة باألاربة البالية،  وتير األجتزض الفق ية والوقل الا ات  للاا
 .األاربة البالية

  ل ت نرو ض  وتير وتا ر و باي   ق ياو الفعليم تل األاربة  وذلر لاا لتا م   أ ير تعا
 .جتب الباب لااا تة هته األاربة

و  ق ياو القيام ل  اتة مقا اة لي  واق  األاربة البالية و بويرها و بايقتا باتفم ام وتا ر 
 الفعليم تل الاالكة العربية السعود ة وتل دو  خليجية أخرى 
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  ، األاربة، لالم الكف .1984 يان، تكري /

 هد ، مفتوم ال راط ااجفاالل وأه ات ، محانرض.1416الروير ، محا  /
 حسي ، محاود لبا، ال او اإلاساال، البفولة والاراهقة، الرياض.

  ض الا  تية تل  فعير ال راط، محانرض.القحباال، مسفر، دو  اإلدا
 هد.1415، 1متف  الفربية ل و  الملي ، ال راط الفربوي الا  تل ل و  الملي  جد

 هد ، الارتاو ال فسية، صاح  الكفاب.1416لاي ، مت ي /


