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ػملُت ًغمي الخضَعـ وفم اإلالاعبت بالىفاءاث لضمج الػىاصغ اإلاخفاغلت في ال    

البُضاغىحُت والخغوج بمسغحاث طاث حىصة مً مخػلم خُث ؤصبذ مدىع الػملُت 

ؿُت طاث هفاءة غالُت وجمىً وزاصت مً خُذ جىظُف  الخػلمُت وهُئت جضَع

م خُث جدلم  ؿُت وحىصة ألاصاء والخمىً مً غملُاث الخلٍى الاؾتراجُجُاث الخضَع

 ألاهضاف اإلاغحىة. 

الى الخػغف غلى ازغ جىظُف اؾتراجُجُت الػصف لظا هضفذ الضعاؾت الخالُت    

الظهني في عفؼ الخدصُل الضعاس ي للؿىت الثالثت اعقاص وجىحُه في ملُاؽ جىىىلىحُا 

لت الخللُضًت في الخضَعـ وكض جيىهذ غُىت الضعاؾت مً   56التربُت، ملاعهت بالؼٍغ

لت الخ للُضًت ػالب وػالبت ـ كؿمذ الى مجمىغخحن، مجمىغت طابؼت صعؾذ بالؼٍغ

بُت  28) لت الػصف الظهني ولخدضًض )بػال(28ػالب(، ومجمىغت ججٍغ صعؾذ بؼٍغ

اهضاف الضعاؾت جم اغضاص ازخباع جدصُلي في ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت، وجم 

بي.  الاغخماص غلى اإلاىهج قبه ججٍغ

 جىصلذ الضعاؾت الى الىخاثج الخالُت: 

اإلاجمىغت الظابؼت  وحىص فغوق طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼي صعحاث

بُت في الازخباع الخدصُلي في ملُاؽ الخىىىلىحُا  وصعحاث اإلاجمىغت الخجٍغ

بُت.  التربُتلصالح اإلاجمىغت الخجٍغ

الخدصُل  ؛جىىىلىحُا التربُت ؛الاؾتراجُجُت ؛الػصف الظهنياليلماث اإلافخاحيت:

 الضعاس ي
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملذمت 

ه الخالي الػصغ ًخمحز
ّ
 جؼبُلاتها و اإلاسخلفت الػلىم ؤصبدذ خُث الػلم، غصغ بإه

اث مً  ؤهمُت جؼاًض و نهاًت، ال و ببضاًت مدضوصة غحر اإلاػغفت وؤصبدذ الخُاة، طغوٍع

 خغواث لظهىع  اإلاجخمؼ، مما ؤصي و الفغص مكىالث خل في الػلىم لهظه الػلمُت الخؼبُلاث

ت  الػلمي الخفىحر ؤؾلىب غلي ألافغاص جضٍعب مجاٌ في زاصت و التربُت مجاالث في حغُحًر

Teaching is designed in accordance with the competency approach 

to integrate pedagogical processs toichiometry and produce quality out put 

from the learner's learning  process and axis be came the staff efficient and 

enables the particular teaching strategies recruiting performance quality 

saluting  and calendar  operations  Achieve the desired  goals.     So the 

purpose of  this study is to identify the impact  of recrutement strategy  

brainstorming in raising academic achievement for third year guidance and 

orientation in the educational technologyscale ,  compared to the traditional 

way of teaching and the sample of the study consisted of 56 students divided 

into two groups, group officer examined  The traditional way (28 students), 

and experimental group brainstorming method studied (28) and to define 

the objectives of the study were set up earlier in the test measure of  breeding 

technology has been relying on semi curriculum  demo. 

         The study found the following results:-statistically significant 

differences between the control group and degrees Mediterranean Group  

achievement  test pilot scale technology of education for pilot group . 

Key words: brainstorming ; strategy ; education technology ; academic 

achievement 
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ٌ  مً لُخمىىىا ومهاعاجه ٌ  بلي ًصلىا ختى  الػامت و الخاصت مكىالتهم جىاو لها  هاجخت خلى

اؾتراجُجُاث   جىظُف ؤهمُت جىمً هىا و (،34، ص 2002العضيض، ) عبذ ؾلُم بإؾلىب

ًؼلم غلُه اؾتراجُجُاث الخػلم  ؤي ما ،جغهؼ غلى اإلاهاعاث الظاجُت للمخػلم خضًثت حػلم 

غه باغخباع صوعها اإلادىعي في اليكؽ  .مهاعاث الخفىحر مً الػضًض جؼٍى

 بجاخت غلى جلىم التي اإلاهمت الخضَعـ بؾتراجُجُاث مً بحن الظهني الػصف ٌػض

ض بالخالي و ، ألافياع غً الخغ للخػبحر الفغصت  جم ما بطا جدفحزه و الؼالب اؾخلاللُت مً جٍؼ

 ؤنها هما ، الجمىص مً الػلل جدغع  بلى ًاصي وله هظا و ، مىظم و واضح بكيل اؾخسضامها

اجه الفهم اعاثمه جىمُت في حؿهم  في الصخُذ بالكيل جىظُفه جم ما بطا اإلاسخلفت بمؿخٍى

 خُث مً الخإمل اؾخسضام اإلاخػلم مً جخؼلب جخضفم التي فاألفياع الصفُت اإلاىاكف

ٌ  بالخالي و للىلض، جغجُبها، جصيُفها ازظاغها ٌ  بلى الىصى  للمكيلت. النهاثُت الخلى

ت غلى صوع  للض ؤهضث ؤغلب  بؾتراجُجُت الػصف الظهني  الضعاؾاث التربٍى

وؤهمُتها في جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاغُت للمخػلمحن وجؼوٍضهم باليكاغ والفاغلُت صازل 

الغغفت الصفُت ومضي فاغلُتها في جدؿحن الخػلُم والغفؼ مً مؿخىي جدصُلهم الّضعاس ي 

التي هضفذ بلى بُان صوع  (2008دساظت محمذ) ومً ؤبغػ هظه الضعاؾاث هجض

ت بؾتراجُج ُت الػصف الظهني في جدؿحن غملُت الخػلُم والخػلم، فهي صعاؾت هظٍغ

جىاولذ خاحت اإلااؾؿاث الخػلُمُت بلى بؾتراجُجُاث حػلم وحػلُم جمضها بأفاق حػلُمُت 

واؾػت إلاؿاغضة الخالمُظ غلى جىمُت مهاعاتهم الػللُت وللض جىصلذ بلى هجاح 

التي جدخاج بلى خلٌى ببضاغُت غحر  ؤلاؾتراجُجُت في الىثحر مً اإلاىاكف الخػلُمُت

 ( 76، ص:2013) بني رًاب،مؿبىكت

ومىه حػض بؾتراجُجُت الػصف الظهني مً بحن ؤهثر الاؾتراجُجُاث الخضًثت 

اؾخسضاما في مجاٌ الخضَعـ بهضف جىمُت مهاعاث الخفىحر، وزصىصا مهاعاث الخفىحر 

لباخثحن والضاعؾحن واإلاهخمحن الابخياعي وؤبغػ الاؾالُب الخضًثت التي خظُذ باهخمام ا

باإلاُضان التربىي فؿاصث مُضان الخػلُم بلىة وفاغلُت، مما ؾلؽ الظىء غلى  صوع 

اإلاػلم ألاؾاس ي في هُفُت جؼبُم هظه ؤلاؾتراجُجُت وهُفُت الخسؼُؽ وجىفُظ للضعؽ 

 بخىظُف الاؾتراجُجُت ومً هىا جإحي هظه الضعاؾت بهضف:
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جُجُت الػصف الظهني فُالغفؼ مً مؿخىي الخدصُل الخػغف غلىازغ الخضَعـ باؾترا

 الّضعاس ي 

الخذسيغ بإظتراجيجيت العصف الزَني في  ما اجشمً زالٌ ؤلاحابت غلى الدؿاٌئ الخالي: 

 الخحصيل الّذساس ي في مادة جىىىلىحيا التربيت؟ سفع

ٌ  : الّذاسظت فشوض  راث فشوق جىحذ ال:  الخالي الفغض مً الخدلم الخالُت الضاعؾت جداو

 الظابطت و اإلاجمىعخين الخجشيبيت لذسحاث الحعابيين اإلاخىظطين بين إحصاايت داللت

 الخحصيلي في ملياط جىىىلىحيا التربيت. الاخخباس علي

 جيبؼ ؤهمُت الضعاؾت مً وىنها حؿعى الى: أَميت الّذساظت:-2

 جىطُذ زؼىاث ومغاخل الخسؼُؽ والخىفُظ لضعؽ باؾخسضام اؾتراجُجُت الػصف - 

 الظهني.

ؿُت اإلاػلم بكيل زاص في الخسؼُؽ والخىفُظ   -  كض جفُض اللاثمحن غلى الػملُت الخضَع

)بؾتراجُجُت الػصف  للمىاكف الخػلُمُت باؾخسضام اؾتراجُجُاث جضَعـ خضًثت

 الظهني(.

كض حؿهم هظه الضعاؾت في وطؼ ؤؾالُب حضًضة للخضَعـ مثل اؾتراجُجُه الػصف  - 

 ت الخػلُمُت ؤهثر وطىخا وبزاعة للمػلمحن واإلاخػلمحن.الظهني لجػل الػملُ

 حؿعى الضعاؾت بلى جدلُم ألاهضاف الخالُت: :أَذاف الّذساظت-3

 الغفؼ مً مؿخىي الخدصُل الّضعاس ي ازغ بؾتراجُجُت الػصف الظهني في الخػغف غلى -

م، الخػغف غلى صوع بؾتراجُجُت الػصف الظهني في جدؿحن غملُت الخػلُم والخػل - 

 وبطفاء حى اإلاىاككت الجماغُت واليكاغ ؤزىاء جىفُظ الضعؽ بحن ول مً اإلاػلم واإلاخػلم.

 جخمثل مصؼلخاث الّضعاؾت في اإلاصؼلخحن الغثِؿُحن: :مصطلحاث الّذساظت -4

وجىىىلىحُا التربُت اللظان ؾِخم الخػغف غليهما بكيل مً الخفصُل في  الػصف الظهني

 متن الّضعاؾت.
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هى ؤؾلىب حػلُمي ًدث اإلاػلم اإلاخػلمحن غلى اؾخمؼاع ؤفياعهم :زَنيالعصف ال -4-1

في حلؿاث حماغُت للخصٌى غلى ؤهبر غضص مً ألافياع وحصجُػهم غلى بزاعتها في حى 

م للىصٌى لخل مكيلت مػُىت.  زاٌ مً الىلض والخلٍى

 مً ممىً غضص ؤهبر جىلُض غلى حصجؼ التي الجماغُت اإلاىاككت بؾتراجُجُاث اخضي هي و

 ًدض ال هلضي غحر مفخىح مىار طىء في خغ جللاجي غفىي  بكيل اإلابخىغة و اإلاخىىغت ألافياع

ازخُاع اإلاالثم  ألافياع و هظه غغبلت زم ، مػُىت مكيلت خل جسص التي ألافياع بػالق مً

 منها.

حمُؼ الىؾاثل ؤو الىؾاثؽ الخـي حؿخسضم ؤو  )الخعليم(: جىىىلىحيا التربيت -4-2

ت، ؾىاء ؤواهذ هظه الىؾاثل ؤو الىؾاثؽ بؿُؼت ؤم  ٌؿخػان بها في الػملُت التربٍى

ـت ؤم آلُـت، فغصًت ؤم حماغُت، مما ٌػني ؤن جىىىلىحُا الخػلُم حكمل  مػلضة، ًضٍو

مجمىغت مخىىغت ومخباًىت مً آلاالث وألاحهؼة واإلاػـضاث واإلاؿخلؼماث ابخضاء مً 

ت الخضًثت، مؼ ألازظ في غحن الاغخبـاع ؤن لىـل الؿبىعة الخللُضًت واهتهاء بالخلىُاث الترب ٍى

وؾُلت مً هظه الىؾاثل زصاثصها ومحزاتها وخضوصها، فيل جلىُت مً هظه الخلىُاث 

جخىكف فػالُتها وؤزغها الخػلُمـي غلى زصاثصها ومحزاتها وألاغغاض التي حؿخسضم ألحلها، 

 (فها في اإلاىكف الخػلُميوهظا ألاوطاع والظغوف اإلادُؼت باؾخسضامها وحكغُلها وجىظُ

 .(  124،ص2006مجذي،

 الخحصيل الذساس ي:  -4-3

الؼلبت في ازخباع الخدصُل الضعاس ي اإلاػض مً كبل الباخثت  ٌػغف احغاثُا غلى ؤهه هخاثج

ٌ اإلالّغعة غليهم زال للُاؽ مؿخىي الخدصُل الضعاس ي في ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت

لاؽ بالضعحت التي ًدصل غليها 2018/، 2017الؿضاس ي ألاٌو مً الػام الضعاس ي  ، ٍو

 الؼالب في الازخباع الخدصُلي.
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 جاهيا:ؤلاطاس الىظشي للذساظت

 اظتراجيجيت العصف الزَني: -1

 إظتراجيجيت العصف الزَني: حعشيف-1-1

فاث خٌى بؾتراجُجُت الػصف الظهني، وطلً بازخالف وحهاث  للض حػضص الخػٍغ

 ، لظلً وػمل غلى الاكخصاع والترهحز غلى بػع منها:هظغ اإلاػىُحن في الكإن التربىي 

للض ؤصبدذ غباعة الػصف الظهني مصؼلخا خضًث له مػىاه الىظُفي الخاص بػُضا 

ب، لُضٌ غلى مػنى بحغاجي ومفهىم جؼبُلي مدضص الخؼىاث  غً اإلاػنى اإلاعجمي اللٍغ

 :ؤن ؤصل ولمت غصف طهنيOSBORN (2001)أوصبىسن وفي هظا ًغي .وؤلاحغاءاث

 
ّ
ه مىكف به حػني)خفؼ،بزاعة، اؾخمؼاع الػلل(ًلىم غلى جصىع لخل اإلاكيلت غلى ؤه

ػغفان ؤخضهما الػلل البكغي اإلاش مً حاهب واإلاكيلت التي جخؼلب الخل مً الجاهب 

آلازغ، وال بض للػلل مً الالخفاف خٌى اإلاكيلت والىظغ بليها مً ؤهثر مً حاهب، ومداولت 

لها واكخدامها بيل الخُ ل اإلامىىت، وجخمثل هظه الخُل في ألافياع التي جخىلض بيكاغ جؼٍى

وؾغغت حكبه الػاصفت،وهي كاثمت مً ألافياع ًمىً ؤن جلىص بلى بلىعة اإلاكيلت وجاصي في 

ً خل لها وبىاًءا غلى طلً  عباسة عً حللت هلاػ، أو»فلض غغفها بلىله: النهاًت بلى جيٍى

ألافشاد البحث عً حل إلاؽيلت معيىت، طشيلت للخذاول بىاظطتها جحاول مجمىعت مً 

 (.78، ص:2013بني رًاب،« )بخجميع وجلييذ ول ألافياس الخللاايت مً ألافشاد

 أما عً حعشيف ؤلاظتراجيجيت في مجال الخعليم:

ؤؾلىب حػلُمي ًمىً اؾخسضامه مؼ الخالمُظ والؼالب »غلى ؤّنها:  البىشي فػغفها  -

ت جامت في مؿإلت ؤو مكيلت ما بدثا غً ؤهبر  بدُث ًلىم بةػالق الػىان في الخفىحر  بدٍغ

غضص ممىً مً الخلٌى اإلامىىت فخخضفم ألافياع مً الؼالب بغؼاعة وصون هبذ، ألن بلاء 

م ًبدث مً بحن مجمىغت مً زالفىغة في الظهً ًمىؼ غحرها مً ألافياع في الظهىع، 

ؤو جسؼئت بلُت ألافياع ألافياع التي جم جىلُضها غً ؤفظل فىغة صون الخاحت بلى الىلض 

ت مً ؤحل جلُُم ألافياع فُما بػض لىم هظا ألاؾلىب غلى ؤؾاؽ الخفىحر بدٍغ  «ٍو

 .(24، ص: 2012فىىهت، )
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اهض  - بإّن الػصف الظهني ؤؾلىب ٌػخمض غلى هىع مً الخفىحر (:2008حعين وفخشو)ٍو

الخالي جىلُض الجماعي واإلاىاككت بحن مجمىغاث صغحرة، بهضف بزاعة ألافياع وجىىغها وب

كاثمت مً ألافياع التي ًمىً ؤن جاصي بلى خل للمكيلت مدل البدث، خُث حؿاهم 

-78، ص ص: 2013بني رًاب، ألافياع اإلاخباصلت بحن مً احخمػىا في جىلُض ؤفياع حضًضة )

79). 

كحربإّن الػصف الظهني  (: غباعة غً مجمىغت الخؼىاث BRAIN STORNING) َو

ف حػلُمُت حؿدثحر كضعا هبحرا مً ألافياع اإلادفىظت لضي اإلاسؼؼت واإلاىظمت إلاىاك

وحػغف بإّنها ؤؾلىب اإلاخػلمحن بلبىلها صون هلضها وألازظ بإفظلها بػض جدلُلها وجفؿحرها.

ٌػخمض غلى جباصٌ ألافياع ومىاككتها بحن مجمىغاث صغحرة بهضف جىلُض ؤفياع حضًضة 

 (.257، ص: 2014)أبى ؼشيخ،  حؿهم في خل اإلاكيلت

ؿُت حػخمض غلى جىلُض )اؾخمؼاع( ؤهبر هم مً  - هما حػغف هظلً بإّنها بؾتراجُجُت جضَع

ت والخػلُمُت اإلافخىخت،  ألافياع مً اإلاخػلمحن، وطلً إلاػالجت مكيلت مً اإلاكىالث التربٍى

ت وألاماهت في ػغح ألافياع بػًُضا غً  زالٌ فترة ػمىُت كصحرة في حّى حؿىصه الخٍغ

م  (2ط، ص:.)اللميزي، دالخلٍى

 مً زالٌ الخػاٍعف التي جم غغطها ًخطح بإّن:

بؾتراجُجُت الػصف الظهني مً بحن ؤهم ؤلاؾتراجُجُاث الفػالت في الخضَعـ وجؼبم  -

 غلى مسخلف اإلاغاخل الخػلُمُت.

ؿُت حػخمض غلى جىلُض ؤهبر غضص ممىً مً ألافياع-  .بؾتراجُجُت جضَع

ت في ػغح ألافياع -  حػخمض غلى الخٍغ

 الؼغق التي جىمي الخفىحر ؤلابضاعي والابخياعي لضي اإلاخػلمحن اخضي-

م جلضًم خلٌى ممىىت للمكيلت. - لت لخل اإلاكىالث، غً ػٍغ  حؿخػمل هؼٍغ
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 أَذاف اظتراجيجيت العصف الزَني: -1-2

 : بؾتراجُجُت الػصف الظهني في الىلاغ الخالُت ًمىً جلخُص ؤهضاف

 كىالث بؼغق طهُت ببضاغُت.الخػلم بالػصف الظهني ٌػمل غلى خل اإلا -

 الخدضي للؼالب مً زالٌ زلم مكىالث لخصىمهم. -

ؼ الخفىحر -  جدفحز وحؿَغ

 جىمُت ؤلابضاع الػللي -

 وطؼ الظهً في خالت مً ؤلازاعة والخدضي. -

 جىمي الثلت بالىفـ واخترام الظاث وجلضًغها واخترام آعاء آلازٍغً -

 صة.امخالن اإلاػالجاث الػللُت واإلاهاعاث الخؿُت اإلاجغ  -

هما  ًخمثل الهضف ألاؾاس ي إلؾتراجُجُت الػصف الظهني بلى جفػُل صوع اإلاخػلم في 

اإلاىاكف الخػلُمُت وجدفحز اإلاخػلمحن غلى جىلُض ألافياع ؤلابضاغُت خٌى مىطىع مػحن مً 

)فىىهه، زالٌ البدث غً بحاباث صخُدت ؤو خلٌى ممىىت لللظاًا التي حػغض غليهم

 .(26، ص: 2012

 :الخذسيغ بإظتراجيجيت العصف الزَني أَميت -1-3

 ًمىً لهظا ألاؾلىب ؤن ًفخذ اإلاجاٌ ؤمام الجهض الجماعي الخالق. -

ًىلض الخماؾت للخػلم، فبىاؾؼت الؿُؼغة غلى الخُاٌ ًخلضم مػظم الخالمُظ والؼالب  -

 بؿغغت.

 ًىمي مهاعاث الاجصاٌ لضي الخالمُظ -

 البًىمي مهاعاث اللُاصة لضي الخالمُظ والؼ -

 ًىمي الىعي بإهمُت الىكذ -

 ٌؿاغض اإلاػلم غلى بصاعة الصف -

 ًىمي لضيهم مهاعة الخإمل في ألامىع والىظغ بليها مً غضة حىاهب -
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غها والاؾخفاصة منها -  ًضعب الؼالب غلى هلض ألافياع وجؼٍى

 ًىمي لضيهم مهاعة ببضاء الغؤي واإلاكاعهت في خل اإلاكىالث. -

ت للمكىالث خُث حؿاغض غلى ؤلابضاع والابخياع.جىمُت الخلٌى ؤلابخيا -  ٍع

بزاعة اهخمام وجفىحر الخالمُظ في اإلاىكف الخػلُمي، وجىمُت جإهُض الظاث والثلت بالىفـ  -

 لضيهم.

جدضًض مضي فهم الخالمُظ للمفاهُم واإلاباصت، وجدضًض مضي اؾخػضاصهم لالهخلاٌ بلى  -

 هلؼت ؤهثر غملا.

 اع، ؤو جلخُص مىطىغاث.جىطُذ هلاغ واؾخسالص ؤفي -

 (28، ص2010)دليل اإلاؽاسن، تهُئت اإلاخػلمحن لخػلم صعؽ الخم. -

 اإلابادئ ألاظاظيت في حلعت العصف الزَني:-1-4

 ٌػخمض هجاح حلؿت الػصف الظهني غلى جؼبُم ؤعبػت مباصت ؤؾاؾُت هي:

اإلاغخلت ألاولى ال ًجىػ جلُُم ؤي مً ألافياع اإلاخىلضة في إسحاء الخلييم )إسحاء الحىم(: -

مً الجلؿت ألن هلض ؤو جلُُم ؤي فىغة باليؿبت للفغص اإلاكاعن ؾىف ًفلضه اإلاخابػت 

صغف اهدباهه غً مداولت الىصٌى بلى فىغة ؤفظل ألن الخىف مً الىلض والكػىع  ٍو

 بالخىجغ ٌػُلان الخفىحر ؤلابضاعي.

هبر كضع ممىً مً ؤي الترهحز في حلؿت الػصف الظهني غلى جىلُض ؤالىم كبل الىيف: -

ؿدىض  ،ألافياع مهما واهذ حىصتها بت ملبىلت، َو فاألفياع اإلاخؼغفت وغحر اإلاىؼلُت ؤو الغٍغ

هظا اإلابضؤ غلى افتراض ؤّن ألافياع والخلٌى اإلابضغت للمكىالث جإحي بػض غضص مً الخلٌى 

 غحر اإلاإلىفت وألافياع ألاكل ؤصالت.

الخفىحر ؤلابضاعي وطلً للىصٌى بلى خالت  ؤي الخدغع مما ٌػُمإطالق حشيت الخفىير: -

ض اهؼالق اللضعاث ؤلابضاغُت غلى الخسُل وجىلُض  مً الاؾترزاء وغضم الخدفظ ما ًٍؼ

ؿدىض هظا اإلابضؤ بلى ؤن ألازؼاء غحر  ألافياع في حى ال ٌؿىصه الخغج مً الىلض والخلُُم َو

بت كض جثحر ؤفياعا ؤفظل غىض اإلاكاعهحن.  الىاكػُت الغٍغ
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ً والخغوج بإفياع حضًضة ىاء على أفياس آلاخشيً:الب - غ ؤفياع آلازٍغ ؤي حىاػ جؼٍى

غها  فاألفياعاإلالترخت لِؿذ خىغا غلى ؤصخابها فهي خم ألي مكاعن مً زالٌ جدٍى

 .(5)اللميزي،دط،صوجىلُض ؤفياع ؤزغي 

 مشاحل العصف الزَني: -1-5

اخل غملُت ؤلابضاع والتي ًمىً اؾخسضام هظه الاؾتراجُجُت في اإلاغخلت الخالُت مً مغ 

 جخيىن مً زالر مغاخل ؤؾاؾُت هي:

 :مشاحل حل اإلاؽيلت في حلعاث العصف الزَني -

هىان غضة مغاخل ًجب بجباغها في ؤزىاء خل اإلاكيلت اإلاؼغوخت في حلؿاث الػصف 

 الظهني وهي:

 صُاغت اإلاكيلت 

 بلىعة اإلاكيلت 

 جىلُض ألافياع التي حػبر غً خلٌى للمكيلت 

  فياع التي جم الخىصل بليهاجلُُم ألا 

 مشحلت صياغت اإلاؽيلت:  - أ

جلؿاث الػصف الظهني بؼغح اإلاكيلت غلى اإلاخػلمحن وقغح ًلىم اإلاػلم وهى اإلاؿئٌى غى

 ؤبػاصها وحمؼ بػع الخلاثم خىلها بغغض جلضًم اإلاكيلت للمخػلمحن.

 مشحلت بلىسة اإلاؽيلت: - ب

بةغاصة صُاغتها وجدضًضها مً زالٌ  فيها بلىم اإلاػلم بخدضًض صكُم للمكيلت وطلً و

مجمىغت حؿائالث غلى همؽ: ما هي الىخاثج اإلاترجبت غلى الىغة ألاعطُت بطا اؾخمغ الخلىر 

بهظه الصىعة؟ هُف ًمىً البدث غً بضاثل حضًضة إلاصاصع ػاكت غحر ملىزت مؿخلبال؟ 

بلى بحغاء بن بغاصة صُاغت اإلاكيلت كض جلضم في خض طاتها خلىال ملبىلت صون الخاحت 

ض مً غملُاث الػصف الظهني.  اإلاٍؼ
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 العصف الزَني لىاحذة أو أهثر مً عباساث اإلاؽيلت التي جم بلىستها: -ج

حػخبر هظه الخؼىة مهمت لجلؿت الػصف الظهني خُث ًخم مً زاللها بزاعة فُع خغ  و

 مً ألافياع، وجخم هظه الخؼىة مؼ مغاغاة الجىاهب الخالُت:

 غلض حلؿت جيكُؼُت 

  غغض اإلاباصت ألاعبػت للػصف الظهني 

  اؾخلباٌ ألافياع اإلاؼغوخت ختى لى واهذ مطخىت 

 )حمُؼ ألافياع وغغطها )الخلٌى اإلالترخت للمكيلت ً  جضٍو

  .ًجب ججىب طل  كض ًدضر ؤن ٌكػغ بػع اإلاخػلمحن باإلخباغ ؤو اإلالل ٍو

 جلىيم ألافياس التي جم الخىصل إليها: -ٌ

صف الظهني بإنها جاصي بلى جىلُض غضص هبحر مً ألافياع اإلاؼغوخت جخصف حلؿاث الػ

م هظه ألافياع واهخلاء الللُل منها لىطػه  خٌى مكيلتمػُىت، ومً هظا جظهغ ؤهمُت جلٍى

 مىطؼ الخىفُظ.

م ألافياع هى الترهحز في ألافياع اإلاؼغوخت ففي بػع ألاخُان جيىن ألافياع  والهضف مً جلٍى

ضة باعػة وواضخ ُّ ت للغاًت ولىً في الغالب جيىن ألافياع الجُضة صكُلت ًصػب الج

جدضًضها وجسص ى غاصة ؤن تهمل وؾؽ الػكغاث مً ألافياع ألاكل ؤهمُت وغملُت الخلُُم 

لخصها ختى جصل بلى  جدخاج هىغا مً الخفىحر الاهىماش ي الظي ًبضؤ بػكغاث ألافياع ٍو

 الللت الجُضة ًمىً جصيُف ألافياع بلى:

 ُضة وكابلت للخؼبُم مباقغةؤفياع مف 

  ض مً البدث ؤو ؤفياع مفُضة بال ؤنها غحر كابلت للخؼبُم مباقغة ؤو جدخاج بلى مٍؼ

 مىافلت حهاث ؤزغي 

  .فت لىنها غحر غملُت  ؤفياع ػٍغ

 بت  .(20، ص:2008)اليلياوي،ؤفياع غٍغ
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 إحشاءاث وخطىاث العصف الزَني: -1-6

ؾحر حلؿت الخضَعـ باؾخسضام بؾتراجُجُت  ًىحض بحغاءاث وزؼىاث جؼبُلُت لىُفُت

الػصف الظهني واإلاخمثلت في زماهُت بحغاءاث ؾىسصها بالظهغ مً زالٌ الخفصُل في ول 

 بحغاء بحغاثُا وهي:

م ػغح غىىان اإلاكيلت مدل الضعاؾت مً ؤلاحشاء ألاول:  خم غً ػٍغ الخمهُض للمكيلت ٍو

ا مثال( وهخابت هظا الػىىان غلى زالٌ غغض غىىان اإلاكيلت )مكيلت ازاع الخىىىلىحُ

الؿبىعة زم جىاٌو مىحؼ للمكيلت مً خُث ما آلازاع اإلاترجبت غليها؟ وما ؤهمُت البدث 

 غً خل لها؟

الخإهض مً وحىص زلفُت مػغفُت لضي الخالمُظ غً اإلاكيلت وفُه ًؼغح ؤلاحشاء الثاوي: 

ث الصلت باإلاكيلت الالػمت اإلاػلم غضص مً ألاؾئلت التي جضوع خٌى اإلاػلىماث ألاؾاؾُت طا

لفهمها هإن ٌؿإٌ في خالت مكيلت الفُظاهاث ؤؾئلت مثل: ما الىؾاثل الخػلُمُت؟ ما 

الىؾاثؽ الخػلُمُت؟ ما اهىاع الخػلم بخىظُفها ؟ ما الىماطج الخضًثت للخػلم بخىىىلىحُا 

 التربُت ؟

بؿؽ بطا وان : قغح ؤؾلىب الػصف الظهني، اإلاكاعهت ؾلفا بإؾلىب مؤلاحشاء الثالث

غحر مإلىف لضي الخالمُظ مؼ الخإهُض غلى اللىاغض ألاعبؼ ألاؾاؾُت له بدُث جىخب غلى 

 . (29، ص 2012فىىهت، لىخت وحػلم غلى حضعان الصف )

ؤغظاء(  5جلؿُم ػالب الصف بلى مجمىغاث )ول مجمىغت في خضوص  ؤلاحشاء الشابع:

ؼلب مً ولمجمىغت الاهخلاٌ بلى ميان مدضص لها   في الصف.ٍو

جىحه ول مجمىغت لخىػَؼ ألاصواع بحن ؤغظائها غلى الىدى  ؤلاحشاء الخامغ:

 (33، ص2012فىىهت، الخالي:)

 بصاعة الخىاع وبجاخت الفغصت للجمُؼ  -وهى اإلاؿئٌى غلى: :كااذ اإلاجمىعت

للمكاعهت صون جدحز وحصجُؼ بلُت ؤغظاء اإلاجمىغت غلى ػغح ؤفياعهم 

 ض إلاا ًلىله ؤغظاء اإلاجمىغت.والاؾخماع وؤلاهصاث الجُ

ػت -  خث اإلاكاعهحن غلى بغؼاء ؤفياع ؾَغ
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 جيكُؽ ؤغظاء اإلاجمىغت الظًً لم ٌكاعوىا-

 جىػَؼ فغص اإلاىاككت والخضزل لخىحُه إلاً ًداٌو الؿُؼغة غلى الىلاف-

 طمان بلاء اإلاكاعهحن ٌػملىن في ؤلاػاع اإلادضص-

 اإلالترخاث اإلالضمتطبؽ الجلؿت بةبلاء الخػلُلاث غلى ألافياع و  -

 خمثل صوعه في:اإلاىجم)اإلاسجل  (: ٍو

 ججهحز اإلاىاص التي ٌؿخسضمها في الخىزُم-

 هخابت ألافياع ؤو اإلالترخاث التي ًلضمها اإلاكاعن في الجلؿت -

 الخإهض مً جىزُم ول اإلاؿاهماث -

 غضم الخضزل في غملُت الػصف الظهني -

 ىغتكغاءة الىخاحاث بطا ػلب مىه كاثض اإلاجم -

  وكض ًؼلم غليهم ؤؾماء ؤزغي مثل: الفئت اإلاؿتهضفت، ألاغظاء اإلاؽاسهىن :

خلخص صوعهم في:  مىلضو ألافياع ٍو

 اإلاكاعهت الفػلُت في جىلُض ألافياع -

 .(25، ص 2008اليلياوي،الجغؤة في الخػبحر غً ألافياع التي لضيهم مهما واهذ) -

صف الظهني للمكيلت وفلالخؼىاث كُام ول مجمىغت مىفغصة بالػ ؤلاحشاء العادط:

 الخالُت:

 كُام كاثض اإلاجمىغت بخظهحر الؼالب باإلاكيلت مدل الضعاؾت  -1

ًؼلب منهم جدضًض ؤو بلىعة اإلاكيلت ؤو بغاصة صُاغتها في قيل ؾااٌ ًبضؤ بػباعة:  -2

 هُف ًمىً ؤن.....؟

ُل هظه ًؼغح اإلاكاعوىن صُاغتهم للمكيلت وفي ؤزىاء طلً ًلىم اإلاسجل بدسج -3

.  الصُاغاث في كاثمت مػُىت ؤٌو بإٌو
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ذ الخغ بخضي الصُاغاث للمكيلت مً بحن  -4 ًسخاع ؤغظاء اإلاجمىغت مً زالٌ الخصٍى

الصُاغاث اإلاسجلت في الجضٌو الؿابم ولىً الصُاغت وآلاهُت: هُف هدض مً زؼغ 

 الخلىر؟

كيلت بدؿب ًؼلب كاثض اإلاجمىغت مً اإلاكاعهحن ؤهبر غضص ممىً مً الخلٌى للم -5

 الصُاغت اإلاسخاعة مؼ جظهحرهم بلىاغض الػصف الظهني.

ًىخب اإلاسجل هظه ألافياع بدؿب حؿلؿل ػغخها مً كبل اإلاكاعهحن وكاثض  -6

 اإلاجمىغت وطلً في كاثمت مػُىت

غىض جىكف ؾحر ألافياع مً كبل اإلاكاعهحن، ًىكف كاثض اإلاجمىغت الجلؿت إلاضة صكُلت  -7

ضًضة وكغاءة ألافياع اإلاؼغوخت ؾلفا وجإملها، زم ًفخذ الباب مغة للخفىحر في ػغح ؤفياع ح

خم حسجُلها وفي خالت كلت ألافياع اإلاؼغوخت فةهه  ت ٍو ؤزغي لألفياع الجضًضة للخضفم بدٍغ

ض مً هظه ألافياع هما ًلىم ما لضًه مً  ًداٌو اؾدكاعتهم بػباعاث ؤو ولماث جلىصهم إلاٍؼ

 . (31 -30، ص ص2012)فىىهت،  ؤفياع حضًضة

خم هظا الخلُُم  -8 كُام ول مجمىغت غلى خضه بخلُُم ما ػغح ؤغظائها مً ؤفياع ٍو

 وفم الخؼىاث الخالُت:

 كغاءة ألافياع اإلاسجلت -

كُام ؤغظاء اإلاجمىغت بخلُُم ألافياع غلى ؤؾاؽ اإلاػاًحر الخالُت: الجضة ؤو ألاصالت،  -

 حخماعي للخل.اإلاىفػت، مىؼلُت الخل، ؾغغت جىفُظ الخل، اللبٌى الا 

 اؾدبػاص ألافياع التي ال جىؼبم غليها اإلاػاًحر الؿابلت -

 كُام ؤفغاص اإلاجمىغت بترجِب الخلٌى اإلاسخاعة وفم ؤفظلُتها ألافظل فاألكل وهىظا. -

 وحسجل طلً مً كبل اإلاسجل في كاثمت زاصت.

م كاثضها ماؤلاحشاء العابع:   بحغاء هلاف حماعي جؼغح فُه ول مجمىغت غً ػٍغ

خم مىاككت هظه  جىصلذ بلُه مً الخلٌى للمكيلت مدل البدث مً كبل اإلاجمىغت ٍو

 الخلٌى مً كبل وافت الخالمُظ في الصف.
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 ؤلاحشاء الثامً:

ىحه الخالمُظ  ًسخم اإلاػلم الضعؽ بؼغح بخضي اإلاكىالث الجضًضة هيكاغ مجزلي ٍو

الخلٌى اإلاكاع بليها  البدث غً ؤفظل الخلٌى لها وجغجِب هظه الخلٌى وفم مػاًحر جلُُم

 (32، ص:2012.)فىىهت، ؾلفا

 :  l’ éducation de Technologie   الخعليم   جىىىلىحيا -2

ت، ؾىاء  حمُؼ الىؾاثل ؤو الىؾاثؽ الخـي حؿخسضم ؤو ٌؿخػان بها في الػملُت التربٍى

ـت ؤم آلُـت، فغصًت ؤم حماغُت ." ؤواهذ هظه الىؾاثل ؤو الىؾاثؽ بؿُؼت ؤم مػلضة، ًضٍو

مما ٌػني  جىىىلىحُا الخػلُم حكمل مجمىغت مخىىغت ومخباًىت مً آلاالث وألاحهؼة 

ت الخضًثت،  واإلاػـضاث واإلاؿخلؼماث ابخضاء مً الؿبىعة الخللُضًت واهتهاء بالخلىُاث التربٍى

مؼ ألازظ في غحن الاغخبـاع ؤن لىـل وؾُلت مً هظه الىؾاثل زصاثصها ومحزاتها وخضوصها. 

ً هظه الخلىُاث جخىكف فػالُتها وؤزغها الخػلُمـي غلى زصاثصها ومحزاتها فيل جلىُت م

وألاغغاض التي حؿخسضم ألحلها، وهظا ألاوطاع والظغوف اإلادُؼت باؾخسضامها وحكغُلها 

 .(124،ص:2006)مجذي،وجىظُفها في اإلاىكف الخػلُمي. 

سضام آلاالث وألاصواث مً هىا ًخطح لىا صوع جىىىلىحُا الخػلُم بإنها حػىـي ؤهثر مً اؾخ 

وألاهم هى ألازظ باألؾلىب اإلانهجي ؤو ؤؾلىب الىظام الظي ًىمً زلف غمل هظه آلاالث 

واؾخسضامه لخدلُم ؤهضاف مدضصة بىفاءة غالُت. بطا فخىىىلىحُا الخػلُم جلضم زضمت 

يىن وكاػه مىظما وملىىا  هبحرة للمضعؽ ختى ًـاصي غمله بمجهىص ؤكل وكضعة ؤهثر، ٍو

 ، وؤًظا حؿاغض الؼالب غلى ؤن ًخػلم وؤن حكـض اهدباهه للضعؽ واإلاضعؽ. وفػاال

  :وظااف جىىىلىحيا الخعليم -2-1

ؿها،  - جسؼُؽ الػملُت الخػلُمُت وما ًخػلم بها مً ؤهظمت ووؾاثل حػلُمُت وػغق جضَع

ت واإلااصًت الالػمت لظلً.  وألاهـضاف الخـي ًغاص جدلُلها في طىء ؤلامياهُاث البكٍغ

ت الالػمت إلصاعة وجىفُظ هظه الىظم وبمضاصها - بغضاص ؤلامياهُاث اإلااصًت والبكٍغ

 بمصاصعاإلاػغفت
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ابغاهُم  ..… (مػغفت مضي جدلُم هظه الىظم لألهضاف اإلاىطىغت، والػمل غلى جدؿِىه

 اإلادِؿً(

فاث جغهؼ غلى ؤن الخىىىلىحُا هي اإلاػغفت الػلمُت اإلاىظمت التي  هالخظ ؤن هظه الخػٍغ

ؼ الؼبُػت باهدكاف مصاصع الخُاة خفاظا غلى اؾخمغاعه  سخغها ؤلاوؿان لخضمخه وجؼَى

ووحىصه، وبالخالي هي جخجاوػ اإلابخىـغاث الػلمُـت والىؾاثل اإلااصًت هجهاػ الىمبُىجغ مثال، 

بلى اإلاػغفت اإلاخؼىعة بكيل غام لخصبذ مسخلـف اإلابخىـغاث وؾـاثل ال ؤهضاف في خض طاتها. 

 عجبؽ ألامغ باإلاجاٌ التربىي.زاصت بطا ا

وعمىما ًمىً اللىل بأن مفهىم جىىىلىحيا الخعليم في جطىسٍ كذ مش بأسبع مشاحل 

 أظاظيت هي: 

م الخىاؽ الخػلُم اإلاشحلت ألاولى مساػبت الخىاؽ وحػخمضغلى فىغة الخػلم غً ػٍغ

ت )مغثُت(.  اإلاغجي ؤو الؿمعي بخىظُف جلىُاث ؾمػُت)مؿمىغت( ؤو بصٍغ

اؾـخسضمذ الىؾُلت الخػلُمُت همػحن للخضَعـ خُث جيىن ػغق  ت الثاهيـتاإلاشحلـ

الخضَعـ هي ألاؾاؽ والىؾاثل هي اإلاػُىت لهـاخخـى حؿـهل وجِؿغ غملُت الخػلم )الخلىُت 

 وؾُؽ بحن مغؾل هى اإلاػلم ومؿخلبل وهى اإلاخػلم لخىصُل عؾالت وهي اإلادخىي(.

لت الخـي ًـخم غًـ اإلاشحلت الثالثت:  وهي مغخلت الاجصاالث، والاجصاٌ هى الػملُت ؤو الؼٍغ

لها اهخلاٌ اإلاػغفت مً شخص آلزغ ختى جصبذ غامت ومخىافغة وجاصي بلى الخفاهم  ػٍغ

بحن هظًً الصخصحن وجخيىن غملُت الاجصاٌ مً )مغؾل وعؾالت ومؿخلبل ووؾُلت 

 .هلل الغؾالت والخغظًت الغاحػت

مغخلت اإلاىظىماث، فالىظام هى مجمىغت مً الػىاصغ اإلاخضازلت  اإلاشحلت الشابعت:

واإلاخفاغلت التي حػمل مػا لخدلُم هضفمػـحن،وهظغث مفاهُم الىظم اإلابىغة لخىىىلىحُا 

ـمذ لهـا جلضًم حػلُم الخػلُم بلى الىظم همىخجاث مخياملت ومغجبت ومخضازلت بصىعة حؿ

اث للىظم لهظه الخىىىلىجي.  مخيامل، وهىان غضة مؿخٍى
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فلض عهؼث غلى الىظام الخػلُمي اإلاضعس ي واإلاخغحراث التي  معخىي الىظام الخعليمي: -أ

جازغ غلى حػلم الؼالب في اإلاضاعؽ خُث لىخظ ؤهه ال ًمىً فصل الىؾاثل الخػلُمُت 

 غً الجى الػام للصف.

ت  ىظام التربىي:معخىي ال -ب  م الخفاغل ما بحن مسخلف الجىاهب التربٍى غً ػٍغ

واليكاػاث وألافغاص صازل البِئت الضعاؾُت وزاعحها، هىدُجت خخمُت للىعي بإن الخػلم 

خإزغ بما هى زاعج اإلاضعؾت.  ال ًلخصغ غلى ما ًدضر في اإلاضعؾت فلؽ وبهما ًمخض ٍو

ت مفهىمها ألاوؾؼ خُث صزلذ الخىىى  معخىي الىظام اإلاجخمعي: -ج  لىحُا التربٍى

ت: الخسؼُؽ،  وألاهثر خضازت خحن ؤصبدذ حكمل الخفاغل في الاهخماماث التربٍى

غ، والػملُاث اإلاسخلفت ألي مجخمؼ والتي مً قإنها ؤن جازغ في حػلم ألافغاص.   الخؼٍى

ا جخفاغل فُه  بن الىظغة الاحخماغُت طمً هظا اإلاؿخىي جلترح هظاما جىىىلىحُا جغبٍى

مسخلف الػىاصغ الاكخصاصًت والثلافُت وغحرها بدُث جخلاؾم حمُػها مؿاولُاث صىؼ 

 اللغاع التربىي وجؼبُله ومخابػخه.

:اغخبرث ؤن الىؾُلت حؼءا مً مىظىمت الخػلُم فبُيذ ؤن جىىىلىحُا الشابعت واإلاشحلت

لُت الخػلُم جخجاوػ مفهىم الىؾاثل اإلاػُىت لخصل بها بلى ؤنها حكمل الخسؼُؽ للػم

 الخػلُمُت والخىظُف للىؾاثل للىصٌى بلى حػلُم ؤفظل

غىاصغ ) haubane Charles) "ؤوضح "") حكاعلؼ هىبان :عىاصش جىىىلىحياالخعليم -2-2

بن جىىىلىحُا الخػلُم غباعة غً جىظُم مخيامل ًظم "جىىىلىحُا الخػلُم بلىله: 

الُت: ؤلاوؿان، آلالت، ألافياع وآلاعاء، ؤؾالُب الػمل، وؤلاصاعة، بدُث حػمل الػىاصغ الخ

 حمُػا صازل بػاع واخض.

ؤلاوؿان هى اإلادىعألاؾاؾللػملُت الخػلُمُت وال ًمىً ؤن ًخم الخػلُم بضون  ؤلاوعان:-أ

بوؿان، فهى اإلاـضعؽ والؼالب والباخث و.... ، ؤلاوؿان هى الهضف الظي حؿعى اإلااؾؿت 

ت بلى جىصُل ؤهضافها وزؼؼها وفي جىمُخه لُىاهب الخؼىعاث الخاصلت في الػالم .ال  تربٍى
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مً ؾماث هظا الػصغ الظي وػِكه ؤن ؾُؼغث آلالت غلى حمُؼ قئىن  آلالـت: -ب

الخُاة، فهي في اإلاجٌز وفي اإلاضعؾت وفي الػمل وفي الكاعع فهي جدلم لإلوؿان ازخصاعا 

ىن والىمبُىجغ......... الخللىكذ والجهض واإلااٌ، الؿـُاع   ة وآلالت الخاؾبت و الخلفٍؼ

ال بض مً وحىص آلاعاء وألافياع التي ججػل آلالت جدلم ؤهـضافها  ألافياس وآلاساء: -ث

 وحؿـاغض غلـى وكـغ اإلاػلىماث، ؤو جدلُم ؤهضاف ٌؿعى ؤلاوؿان بلى الىصٌى بليها.

اإلاخىىغت التي ٌؿخسضمها ؤلاوؿان  بن ؤؾالُب الػمل أظاليب العمل )ؤلاظتراجيجيت(: -ث

غ، وطلً ختى جيىن مىاؾبت للبرهامج الظي  هي مً ألامـىع الخـي جدخاج بلى الخغُحر والخؼٍى

غ اإلاؿخمغ في ألاؾالُب مً ؤهم ممحزاث  يهـضف بلُـه، وهـظا الخىلـُذ والخؼٍى

ب وؾُؽ وملمذ جفػُل جلىُاث اليكُؽ وآلُاجه فليل اؾتراجُجُت ؤو اؾلى . الخىىىلىحُا

 جىىىلىجي او وؾُلت مىاؾبت. 

ؤلاصاعة مهمت حضا في هظا الىظام فال بض ؤن جيىن بػُضة غً ؤلاصاعة  ؤلاداسة: -ج

خُـث لها صوع هبحر في صعاؾت حمُؼ الػىامل التي جضزل في هظا  )الدؿلؽ (الخللُضًت 

ًىفل تهُئت  ؤلاػاع، وفي ابخياع ألاؾالُب وألاهظمـت الخـي جدىم ؾحر الػمل وجىظُمه بما

حى مىاؾب للػمل في ول الػىاصغ الؿابلت خخـى جـاصي صوعهـا وجدلم ؤهضاف ها بيل 

 (htt// freweds) .هفاءة

ؾبم فةهه ال ًمىً ؤن ًخم الػمل بالصىعة اإلاؼلىبت بال بخفاغل الػىاصـغ  مما

الؿـابلت مـؼ بػـع واجداصها في جدلُم جىىىلىحُا الخػلُم مما ًاصي بلى ؾغغت الػمل 

ؿغ، فالخػلُم في غصغ جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجصاالث وغصغ  وبهجاػه بضكت َو

ت وملضمت للىجاح وكىة مدغهت للخغُحر، فمً  الاكخصاص الػالمي ٌػض ؾلػت ؤهثر خٍُى

غ اإلاػىىن بـ  لت جسخلف غً اإلااض ي؛ فلض ؤقاع الخلٍغ اإلاهم الخػامل الُىم مؼ الخػلُم بؼٍغ

ألامم والكػىب وختى بلائها مغجبؼا بلضعتها غلى الخػلم، الخالُت، خُث ًيىن هجاح  7" 

ً الظًً ال ًجُضون اؾخسضام مصاصع  وال ًىحض في اإلاجخمـؼ الُىم مجاٌ واؾؼ لغحر اإلااهٍغ

 اإلاػغفت، وجدضًض اإلاكىالث وخلها وحػلم الخلىُاث الخضًثت
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 الىظاال الخعليميت:-3

حػغف الىؾاثل الخػلُمُت غلى ؤنها غباعة غً: : ىم الىظاال الخعليميتجطىس مفه 3-1

ُـت بصىعة حُضة، كض جيىن  "مىاص ٌؿخسضمها اإلاػلم لدؿاغضه غلي جىصُل ماصجه الخػلُم

 )همىطج، صىعة، عؾىماث، ؤحهؼة، ؤو اإلاىطىع هفؿه(.

 كضًما:هي اإلاىاص الخػلُمُت وألاصواجىألاحهؼة، وكىىاث الاجصاٌ اإلاسخلفت.

لت الخفىحر اإلاىظم خضًثا: م والخؼبُم اإلاؿخمغوالاغخىاء بؼٍغ   (حكمل الخسؼُؽ والخلٍى

واؾخسضام ول امياهُاث جىىىلىحُا الػصغ لخدلُم  )اجباع زؼىاث اإلاىهج الػلمي

 )45،ص:2005محمذ، (هضاف اإلايكىصة ألا 

سضمذ فالىؾاثل الخػلُمُت )الىؾاثؽ( خللت في مفهىم جىىىلىحُا الخػلُم والتي اؾخ

م، وهي غىصغ  اؾلىب الىظم اؾلىب غمل ًبضؤ بخدضًض ؤهضاف الضعؽ وجيخهي بالخلٍى

ت في الضعؽ ؾىاء واهذ جللُضًت ؤو خضًثت.   ؤؾاس ي مً غىاصغ اإلانهاج التربىي وطغوٍع

 جىمً ؤهمُتها في :: أَميت الىظاال الخعليميت -3-2

 اؾدثاعة الؼالب إلقباع خاحاجه للخػلم.-

اصة الخبراث -  ٍػ

 مؿاغضة الؼالب غلى اقغان حمُؼ الخىاؽ في غملُت الخػلم.-

 حؿاغض غلى ججىب الىكىع في الخؼإ.-

ً مفاهُم ؾلُمت.-  حؿاغض غلى جيٍى

اصة مكاعهت الؼالب وجفاغله.-  حؿاغض غلى ٍػ

 حؿاغض غلى حػضًل الؿلىن.-

ضًضة حؿاغض غلى جىمُت عوح اإلاالخظت واإلاخابػت لضي اإلاخػلمحن هما جؼوصهم بسبراث ح-

 ومباقغة.

 جىفغ الاؾاؽ اإلااصي اإلادؿىؽ إلاا ًضعؾه اإلاخػلم مً خلاثم وافياع. -
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 (.14،ص:2007)اًىاط ،الىثحر مً اإلاهاعاث اإلاػغفُت والخغهُت والىحضاهُت  جىمي

بطا ؤطفىا بلى ما جلضم ؤن التربُت حؿعى آلان : جىىىلىحيا الخعليم وطشق الخذسيغ -3-3 

فُت والخغهُت والاهفػالُت مؿخسضمت في طلً جىىىلىحُا بلى جدلُم ألاهضاف اإلاػغ 

الخػلُم، ألصعهىا ؤهمُت بغاصة بغضاص اإلاػلم بغضاصا حُضا ًغجبؽ اعجباػا مباقغا 

غاعي الضكت في جدضًض  بخىىىلىحُا بغضاصه، وبهظا ٌؿخؼُؼ بجلان ماصجه الػلمُت ٍو

ػغف ؤًظا اإلاىاص الخػلُمُت والىؾاثل اإلاػُىـت  اإلاسخلفت، وؤؾالُب مىطىغاتها، َو

ػغف هظلً زصاثص اإلاخػلمحن، والفغوق الفغصًت بُـنهم، وػـغق  الخضَعـ الخضًثت، َو

ـؼ صوافػه، وؤؾالُب حغحر اججاهاتهم، ومُىلهم هدى الاججاه اإلاغغىب فُه.  حػٍؼ

ؤهضث جىىىلىحُا الخػلُم طغوعة بجباع اإلاضعؽ ألؾلىب ألاهظمت في الخضَعـ بدُث 

إلؾتراجُجُت الضعؽ حػمل فُه ػغق الخضَعـ والىؾاثل الخػلُمُت  ػالبخه بغؾـم مسؼـؽ

لخدضًض ؤهضاف مدضصة، مؼ ألازظ بػحن الاغخباع حمُؼ الػىاصغ التي جازغ في هظه 

لت ججمُؼ الخالمُظ .... الخ، والابخػاص غً  ؤلاؾتراجُجُت مثل بغضاص حجغة الضعاؾت وػٍغ

 وللض ؤوضح ول مً ألاؾاجظة "بًلي و.الؼغق الخللُضًت في الخضَعـ والكغح وؤلاللاء

في هخابهما غً الخـضَعـ والىؾـاثل، ؤهمُت ازخُاع الىؾاثل ( Guillard &élie ) "ححرالن

الخػلُمُت في طىء ألاهضاف اإلادضصة التي ٌؿعى لخدلُلها وؤهضا ؤهمُـت الـغبؽ بـحن 

 ضافه.الهـضف والىؾُلت، وؤهمُت اؾخسضام اإلاضعؽ ألؾلىب ألاهظمت في جدلُم ؤه

وكض ؤهض هظا الاججاه وغحرهم مً ؤؾاجظة الىؾاثل الخػلُمُت وجىىىلىحُا الخػلُم، هظا 

ما طهغه." الؼىبجي " فـي هخابه " وؾاثل الاجصاٌ والخىىىلىحُا في الخػلُم"، وللض ؤوضح 

 في هخابه الؿابم غىاصغ زؼت الخضَعـ ألاعبؼ وهي:

 جدضًض ؤهضاف الضعؽ الؿلىهُت-ؤ  

 اإلابضجي لخلفُت الخلمُظ، واإلاجاٌ الظي ًخم فُه الخػلمالخلضًغ  - ب 

 عؾم الخؼىاث التي ٌػتزم اإلاضعؽ بجباغها-ث  

 خلمي()…(جلُُم حمُؼ غىاصغ هظا الىظام-ر  
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م الخضَعـ ولم ٌػض الخظىع الصخص ي  غحرث الخىىىلىحُاث الجضًضة مً ػٍغ

ا للخىاصـل مـؼ مغؾلي ؤو مؿخلبلي اإلاػلىماث اإلاخػللت باألو ت، طغوٍع كؼت التربٍى

لت حػاملىا مـؼ مـىاص هظه ألاوكؼت اؾخلباال،  الخػلُمُت والبدثُت، هما حغحرث ػٍغ

ىا، وجىػَػا، وطلً باالججاه الاًجابي وال اخض ًمىىه بهياع اللُمت اإلاظافت  مػالجت، جسٍؼ

لهـظه الخىىىلىحُا اإلاػلىماجُت غلى الػملُاث الخػلُمُت، ولىىىا ال ًمىً ؤن هجػلها 

ـغ غلـى الجاهـب الىمـي )غـضص الخىاؾِب والكبياث اإلاضزلت( ألّن ألاهم هى فُم جلخص

ىت اإلاىخبُت، لخضغُم مماعؾاث كضًمت  حؿخػمل وهُف حؿخػمل. فلض حؿخػمل إلاجغص الٍؼ

ت.  بىؾاثل عكمُت ؤو لخجضًض وبغاصة هىضؾت الػملُاث التربٍى

ؾاثؽ فغصت حُضة وهىان مً اإلاغبحن مً ٌػخبر هظه الخىىىلىحُا مخػضصة الى 

لا. ومنهم مً  ًجب اؾخغاللها لخىؾـػت صاثـغة مؿخلبلي عؾاثله اإلاػغفُت وحػلها ؤهثر حكٍى

ًغي بإن ؤلاغالم آلالي وؾُلت مؿخللت مىملت إلاا ًلىم بـه في كاغت الّضعاؾت، ولظلً فهى 

ًإزظ اإلاخػلمحن بحن الخحن وآلازغ بلى كاغت ؤلاغالم آلالي )مػالجت الىصىص، لغـاث 

البرمجت، ؤلابداع في الاهترهذ، ؤلػاب..( وفي هظه الخالت جخدٌى ؤحهؼة ؤلاغالم آلالي بلى 

هضف صعاس ي بـضال مىىؾُلت غمل ومً هظه اإلاجاٌ ًيىن اؾخػماٌ الىؾاثؽ 

ت اإلاػخمضة مً ػغف اإلاػلم في  الخىىىلىحُت مً ػغف اإلاخػلمحن مغجبؼا باإلالاعبت التربٍى

 .2006) مجذي،  (مىاعص عكمُتؾبُل جفػُل وكاػهم باؾخػماٌ 

جُا للمخػلمحن؛ بالخدىم في الىؾاثؽ   ؤصبذ اإلاهم هى جىفحر وؾؽ حػلُمـي جـضٍع

الاجصالُت الخػلُمُت والخفاغل مػها مباقغة، بالخجغبت والخؼإ مؼ ػمالئهم 

ؿمذ مً حهت ؤزغي للظًً لضيهم بمياهاث كاغضًت مػخبرة في مجاٌ  ومػلمـيهم،َو

مً اؾخغاللها لضفػهم لللُام بمهام  (ؤغلب ألاػفاٌ والكـباب،ؤلالىتروهُاث )وهم 

حػلمُت مهمت ومفُضة، فهم ًلظىن وكخا ؤػٌى في ألالػاب الالىتروهُت، مؼ الاهترهذ 

والخىاؾِب مً الظي ًسصصىهه للمضعؾت، هما ؤزبدذ طلً الػضًض مً 

 ) 2010فظيل، (الضعاؾاث
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 جالثا: الاطاس الخطبيلي

  مىهج الّذساظت: -1

هظغا لػضم جىافغ الػكىاثُت في  اإلاىهج ؼبه الخجشيبياغخمضث الباخثت غلى اؾخسضام 

ازخُاع غُىت، خُث جيىهذ مً مجمىغخحن إلاالءمت الهضف ألاؾاس ي مً البدث، خُث جم 

بُت  بُت والثاهُت طابؼت، اط جضعؽ اإلاجمىغت الخجٍغ ازخُاع مجمىغخحن اخضهما ججٍغ

لت الػاصًت اإلاخبػت اغخماصا غلى اؾتراجُجُت الػصف الظ هني واإلاجمىغت الظابؼت بالؼٍغ

بي البػضي، خُث  في جضَعـ ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت )اإلاداطغة(. وفم الخصمُم الخجٍغ

بُت للمخغحر اإلاؿخلل )اؾتراجُجُت الػصف الظهني(صون  جم حػٍغع اإلاجمىغت الخجٍغ

لت الاغخُاصًت وهدؿب مخىؾؼ اث الفغوق اإلاجمىغت الظابؼت التي صعؾذ بالؼٍغ

بُت.  الاخصاثُت بحن هخاثج ازخباع جدصُلي مؼبم غلى اإلاجمىغخحن الظابؼت والخجٍغ

 مجخمع الّذساظت: -2

( 88جيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ ػلبت ؾىت زالثت اعقاص وجىحُه والبالغ غضصهم ) 

  .2017/2018ػالبا وػالبت للػام الضعاس ي 

 عيىت الّذساظت: -3

( ػالبا وػالبت مً ػلبت ؾىت زالثت اعقاص وجىحُه والظًً 56مً )جيىهذ غُىت الّضعاؾت 

ًضعؾىن ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت،وطلً زالٌ الؿضاس ي ألاٌو مً الػام الضعاس ي 

م الػُىت اللصضًت 2017/2018 والتي حػخمض »، خُث جم ازخُاع غُىت الضعاؾت غً ػٍغ

غصة ؤو جلً، جمثل مجخمؼ غلى  ؤؾاؽ ازخُاع الباخث وزبرجه ومػغفخه بان هظه اإلاف

 (.21، ص: 2012بىعالق محمذ، «) البدث

 والجضٌو اإلاىالي ًىضح غُىت الّضعاؾت:

 ( ًىضح جىصيع افشاد عيىت الّذساظت الظابطت والخجشيبيت1حذول سكم )

 الػضص الىلي اإلاخغحر اإلاؿخلل غُىت الّضعاؾت

بُت  28 الػصف الظهني اإلاجمىغت الخجٍغ

لت الخللُضًتالؼ اإلاجمىغت الظابؼت  28 ٍغ
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 أداة الّذساظت:  -4

 الاخخباس الخحصيلي في ملياط جىىىلىحيا التربيت

جم الاغخماص غلى الازخباع الخدصُلي الظي جم اغضاصه مً ػغف الباخثخحن واإلايىن مً 

 ؾاالحن عثِؿؿً  الؿااٌ الغثِس ي ألاٌو ًخفغع مىه زمؿت ؤؾئلت فغغُت. 

 حعليماث الخصحيح:

هلاغ مىػغت غلى زمؿت اؾئلت فغغُت ليل ؾااٌ  10ٌ الاٌو وان غلى باليؿبت للؿاا

 (01اهظش اإلالحم سكم )هلاغ.) 10غالمخحن والؿااٌ الثاوي غلى 

 ألاظاليب الاحصاايت اإلاعخمذة في الّذساظت: -5

لإلحابت غلى الفغطُت الغثِؿُت للّضعاؾت وجدلُلا ألهضافها جم الاغخماص غلى ألاؾالُب 

 لُتؤلاخصاثُت الخا

 الىؾؽ الخؿابي -

 الاهدغاف اإلاػُاعي  -

 ازخباع ث لػُيخحن مؿخللخحن. -

 عشض ومىاكؽت وجفعير هخااج الّذساظت: -6

 عشض هخااج الفشطيت الشايعيت: -6-1

ال جىحذ فشوق راث داللت احصاايت بين الزخباع صخت الفغطُت التي جىص غلى: )

بيت في الاخخباس الخحصيلي في مخىظطي دسحاث اإلاجمىعت الظابطت واإلاجمىعت الخجشي

 (T). جم خؿاب ازخباع ملياط جىىىلىحيا التربيت لصالح اإلاجمىعت الخجشيبت (

test حن واؾخسغاج اإلاخىؾؼاث الخؿابُت والاهدغافاث لػُيخحن مؿخللخحن ومدؿاٍو

ت، خُث جم الاغخماص غلى بغهامج   spssاإلاػُاٍع

 والجضٌو اإلاىالي ًىضح الازخباع البػضي
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(: ًىضح حعاب اإلاخىظطاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسيت 02سكم:)الجذول 

( في الاخخباس البعذي tلذسحاث اإلاجمىعخين الظابطت والخجشيبيت وكيمت اخخباس )

 للخحصيل الذساس ي

 

مً زالٌ مػؼُاث الجضٌو اغاله هجض ان كُمت اإلاخىؾؽ الخؿابي ألفغاص 

بُت كضع ب وهما كضع  (1,48ف مػُاعي كضعي ب:)( باهدغا13,41)  اإلاجمىغت الخجٍغ

باهدغاف مػُاعي كضع ب: ( 10.35اإلاخىؾؽ الخؿابي ألفغاص اإلاجمىغت الظابؼت ب: )

ت)4,96)وبما ان كُمت ث اإلادؿىبت اإلالضعة ب (. 2,89)  ( ومؿخىي 54( غىض صعحت خٍغ

خض، وجضٌ هظه اللُمت بإّنها صالت اخصاثُا. لضاللت الؼغف الىا  (0.001)صاللت اكل مً 

ه جىحض فغوق طاث صاللت اخصاثُت بحن مخىؾؽ صعحاث 
ّ
وغلُه جىضح هظه الىدُجت ؤه

ُت. بُت لصالح اإلاجمىغت الخجٍغ  اإلاجمىغت الظابؼت ومخىؾؽ صعحاث اإلاجمىغت الخجٍغ

وهظه الىدُجت جضٌ غلى ؤن هىان ازغ إلؾتراجُجُت الػصف الظهني في عفؼ الخدصُل 

 جىحُه في ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت.الضعاس ي لخالمُظ ؾىت زالثت اعقاص و 

 مىاكؽت هخااج الفشطيت الشايعيت: -6-2

ه: )ال جىحض فغوق طاث صاللت اخصاثُت بحن مخىؾؼي صعحاث        
ّ
والتي جىص غلى ؤه

بُت وصعحاث اإلاجمىغت الظابؼت في اللُاؽ البػضي للخدصُل الضعاس ي(  اإلاجمىغت الخجٍغ

( هي كُمت 4.96اإلادؿىبت واإلالضعة ب ) ومً زالٌ مػؼُاث الجضٌو ؤغاله ؤن كُمت )ث(

وغلُه ًخم عفع الفغض الصفغي  0.001صالت اخصاثُا غىض مؿخىي صاللت اكل مً 
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ه جىحض فغوق طاث صاللت بخصاثُت بحن 
ّ
وكبٌى الفغض البضًل الظي ًىص غلى ؤه

بُت في اللُاؽ البػضي للخدصُل الضعاس ي  مخىؾؼي صعحاث اإلاجمىغت الظابؼت والخجٍغ

 ت زالثت اعقاص وجىحُه في ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت لؼلبت ؾى

وفي طىء هاجه الىخاثج وؿخيخج بإهه هىان ازغ لخؼبُم اؾتراجُجُت الػصف 

الظهني في جضَعـ ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت غلى جدصُلهم الضعاس ي وجخفم هاجه الىدُجت 

ازغ  والتي ؾػذ للخدلم مً (2015دساظت ًحيى محمذًً حعين ظيذو)مؼ هخاثج 

اؾتراجُجُت الػصف الظهني في الخدصُل الضعاس ي وجىمُت مهاعاث الخضَعـ للؼالب  

بُت الظًً صعؾىا  وجىصلذ الى اهه جىحض فغوق  بحن صعحاث افغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

باؾتراجُجُت الػصف الظهني واإلاجمىغت الظابؼت الظًً صعؾىا باؾتراجُجُت الخللُضًت 

بُت، هما اجفم هخاثج الضعاؾت الخالُت اإلاداطغة( في الخدصُل لصالح ا إلاجمىغت الخجٍغ

لت  (2008أبىظيعىت)مؼ هخاثج صعاؾت  والتي هضفذ للىكف غً ؤزغ اؾخسضام ػٍغ

الػصف الظهني في جىمُت الخدصُل والخفىحر الىاكض في ماصة الجغغافُا لضي ػلبت ولُت 

ت وجىصلذ الضعاؾت بلى وحىص فغوق في الخدصُل بحن  اإلاجمىغخحن لصالح الػلىم التربٍى

بُت .  اإلاجمىغت الخجٍغ

طالل بً محمذ اإلاعجل و هه ازخلفذ هخاثج الضعاؾت الخالُت مؼ صعاؾت ؤبال 

خُث جىصلذ بلى اهه الجىحض فغوق طاث صاللت  (2016امل بيت جشن العصيمي )

بُت واإلاجمىغت الظابؼت في ازخباع  اخصاثُت بحن مخىؾؼي صعحاث اإلاجمىغت الخجٍغ

 عاس ي في اللُاؽ اللبلي والبػضي.الخدصُل الض

وجفؿغ الىدُجت اإلاخىصل اليها ان ػبُػت ملُاؽ جىىىلىحُا التربُت مً اإلالاًِـ 

ت والتي جدخاج الى اؾتراجُجُت خضًثت في جضَعؿه وجلضًمه للؼلبت، والفغوق بحن  الخٍُى

بُت الظًً ص عؾىا اإلاجمىغخحن واضخت وطلً الن هىان اعجفاع في صعحاث اإلاجمىغت الخجٍغ

 .باؾتراجُجُت الػصف الظهني
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 خاجمت:ال

ن الهضف الظي ؾػذ الضعاؾت الخالُت الى بلىغه واإلاخمثل في الخدلم مً ؤزغ ب

اؾتراجُجُت الػصف الظهني في الخدصُل الضعاس ي إلالُاؽ جىىىلىحُا التربُت لؼلبت ؾىت 

ت مً بحن اهثر زالثت اعقاص وجىحُه كض جم جدلُلها وطلً باغخباع ان هاجه الاؾتراجُجُ

ؿُت التي حؿاهم  جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاغُت للمخػلمحن وجؼوٍضهم  الاؾتراجُجُاث الخضَع

باليكاغ الفػالُت صازل غغفت الصف وجدلُم هىاجج حػلُمُت حُضة ، هما حؿاهم في 

 جدؿحن الخدصُل الػلمي للؼلبت والغفؼ مً مؿخىاهم الخدصُلي  

 جىصياث الذساظت:

 عاؾت الخالُت وؤهمُتها، جىص ي الضعاؾت الخالُت ب:في طىء هخاثج الض

طغوعة الاهخمام باؾتراجُجُاث الخضَعـ الخضًثت التي جخىافم ومخؼلباث الػصغ ومؼ  -

اث بػع اإلالاًِـ الخػلُمُت والؿعي بلى جىظُف اؾتراجُجُت الػصف الظهني في  مدخٍى

 الخضَعـ هظغا النها حؿاهم في جىمُت الخدصُل الضعاس ي.

ب الاؾاجظة غلى هُفُت جؼبُم اؾتراجُجُت الػصف الظهني في الػم - ل غلى جضٍع

 الخضَعـ.

 كاامت اإلاشاحع: 

اظخخذام إظتراجيجيت العصف الزَني في جحصيل طلبت  أجش(: 2012الىؿاب غلي) -1

ا ولياث التربيتفيالجامعاث ألاسدهيت في معاق التربيت الىطىيت واججاَاتهم ، مجلت هحَى

 حامػت ؤم اللغي، مىت اإلاىغمت)الؿػىصًت(. ،10لىجاح لألبدار، اإلاجلضحامػت ا
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