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 اٌّمذِخ                               

 

 ....اٌزشث٠ٛخ رشًّ ٘زٖ االعزشاؽخ    

 ....غ اٌزشث٠ٛخ األوضش أ١ّ٘خثؼضبً ِٓ اٌّٛاض١ 

 ...فٟ عج١ً اٌزطٍغ ٌّب ٘ٛ أؽغٓ 

 ،أوضش فبئذح ٌٍزشث١٠ٛٓ ٚ

  ...ػٍٝ اخزالف أٔٛاػُٙ 

 .ٌٚغ١ش اٌزشث١٠ٛٓ ػٍٝ ؽذ عٛاء

 

 ....فٟ ِضب١ِٓ ٘زٖ اٌّٛاض١غ ٔأًِ اٌٌٛٛط 

 ،ثبٌزفؾص اٌىبًِ 

 ...ضشٞ اٌّغبي اٌزشثٛٞٚإضبفخ ِب لذ ٠ 

 ،ثبٌغذ٠ذ اٌّف١ذ 

 ٔٙضخ رشث٠ٛخ ع١ٍّخ.ِٓ أعً  
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                                    (1) 

 

 

 ٚاعزضّبس٘ب اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخإػذاد اٌّٛاد ٚ                    

 اٌّزؼ١ٍّٓ اٌٍغ٠ٛخ فٟ ِٙبساد

 
 

 اٌّغزخٍص:

ٝدٝسٛخ ك٢ حعظؼٔخس ٜٓخسحص حُٔظؼ٤ِٖٔ حُٞسهش ٓخ٤ٛش حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش طظ٘خٍٝ ٛزٙ      

حُِـ٣ٞش، ٝطؾَٔ حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُؼذ٣ذ ٖٓ ح٧ٗٞحع حُظ٢ ٣وّٞ رخعظخذحٜٓخ حُٔؼِٕٔٞ أٓخّ 

رُي أٗلغْٜ، رؼذ حُظذس٣ذ حُلخػَ ك٢ ٤ًل٤ش ٜٓخ حُٔظؼِٕٔٞ حعظخذوّٞ رخٖ، أٝ ٣حُٔظؼ٤ِٔ

 ح٩عظخذحّ.

سهش ا٠ُ حُظؼش٣لخص حُٔخظِلش حُظ٢ فخؿٜخ رؼل ٖٓ ػِٔخء حُظشر٤ش، ُِٞع٤ِش ططشهض حُٞ    

حُظ٢ طْ حعظخذحٜٓخ  ،ح٧ع٤ٓ٬شحُظؼ٤ٔ٤ِش ٝططشهض أ٣نخً ا٠ُ حُٞعخثَ  ، رؾظ٠ أٗٞحػٜخ،حُظؼ٤ٔ٤ِش

 عٞحء ًخٕ رُي ٓٔخ ٝسد ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ أٝ ك٢ حُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش.

حُٜٔخسحص حُِـ٣ٞش، ٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ ط٤ٔ٘ش طؼشمض حُٞسهش ا٠ُ طٞم٤ق ٓذٟ ٓغخػذس حُ    

ٖٓ خ٬ٍ حعظخذحٜٓخ ك٢ حُؼ٤ِٔخص ٝحعظؼٔخسٛخ ك٢ ط٤ٔ٘ش ٜٓخسحص حُِـش، ًخٕ ٗٞع حُِـش، أ٣خً 

 .حُظؼ٤ٔ٤ِش

 THIS PAPER DEALS WITH WHAT ARE THE LEARNING AIDS 

THE ROLE THEY PLAY IN INVESTING THE LIGUISTIC SKILLS 

OF THE LEARNERS LEARNING AIDS COMPRISE MANY 

KINDS WWHICH  TEACHERS PRESENT TO LEARNERS OR 

THE LEARNERS THEMSELVES USE THEM AFTER BEING 

TRAIN ED ON THEM THE PAPER ALSO DEALS WITH THE 

DEFFERENT DEFINITINS WRITTEN BY SOME 

EDUCATIANALISTS ABOUT DIFFERENENT LEARNING AIDS  

THE MENTIONED EITHER IN HOW QURAN OR ALSUNNA AL 

NABAWIA THE PAPER ALSO SHOWEG TO WHAT EXTEND 

THE LEARNING AID ARE HELPFUL IN DEVELOPING ALL 

SORTS OF LINGUISTIC SKILLS DURING USING THESE 

LEARNING AIDS LEARNING                                                                   
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 :ّمذِخاٌ

ًة المتزتمومة  زي يمليزات       ٗاد واألدوات واألجيز الٗسائل التعليمية ىي مٖ بيٖ التقنيات والم
ٗر مٖ حؿبة ألخيى بؿيادة اإلنتزان، وىزي التزي تامزن بالزوور  التعليٕ والتعلٕ، والتي سادىا التّ

ٗلة   ويتي.الفايل  ي نقل المعارف مٖ المعلٕ للمتعلميٖ بكفاءة وسي

  التفصيل:نتعيض ؼيما يلي إلى الٗسائل التعليمية بشيء مٖ 
ٗد توذمززة،  يززي ت ززوأ منززى بواذززة  تمتززو جززىور التعززيف يلززى الٗسززائل التعليميززة، إلززى ييزز
الملق،  قزو تعلزٕ اإلنتزان يزٖ ِييزق ال زو ة، قزٕ انتقلزن معار زو يزٖ ِييزق التقليزو والم ا زاة 

ٗلو مٖ البشي، بما ذشاىوه مٖ أحوا ٗم بيا البعُ نتيجزة ممارسزات حياتيزة معينزة. لمٖ ح ث ذق
قززٕ انتقززل  إلززى التجيدززة، بعززو أن نمززن مياراتززو، وتٗسززعن خ ياتززو، وابدادت معار ززو،  ززي سزز يل 

ٗغ أىوا و.  بل
ٗتن، اليغبة  ي تمليزو نشزاِاتو، التزي ذعت يىزا امتزواداا ل ياتزو    ٗلوت لوى اإلنتان، بميور ال ت

ٗاتز، اثمنزو، م زل بعو مماتو،  زول  إلزى تتزجيل أ  ُن مزٖ نشزاِاتو،  زي الم ٗيي بعز كزاره، وت ز
ٗد، بايتبارىززا وسززائل حفزز  ونقززل للمعززارف  ٗمززة والملزز ٗار، ضززي ذاززمٖ ليززا الوذم الكيززٗف واألازز
لؤلجيززال القادمززة، وضززان لززىلٔ أيٓززٕ األقززي  ززي ال قززم التززي تلززن ةلززٔ، ممززا أمكززٖ البشززيية مززٖ 

ٗتن. التعيف يلي البعُ مٖ أنماط ال ياة الممتلفة   التي سادت  ي ةلٔ ال
(، أدوات لنقزل المعي زة إلزى اثخزييٖ. حُظغـ٬٤ص ٝحُقٞسإيتمو اإلنتان تلٔ الٗسائل )

وتو دلن يلى ةلٔ اثقار التاريمية التي خلفيا اإلنتان ما بزيٖ حؿبزة وأخزيى، يزٖ ِييزق تلزٔ 
ٗدززة،  قزز ٗتززة والمكت ٗب المشززار إلييززا، مززٖ ت ززل ا تشزاف اللوززة المنّ ٗر واليمزز و ضززان اإلنتززان ال ز

ٗات واليميمززات لويزيه مزٖ األ زياد، قزٕ تزاده ا تشززاف  ٗماتزو ومعار زو، يزٖ ِييزق األوز ينقزل معل
 اللوة، إلى التفايل واإلن يار  ي مجتمعو بّييقة أوس،.

 
ْيززي تززيط الّ ززٗل، والززعال النيززيان، التززي ضانززن ليززا داللززة ينززو الجززنٌ البشززي ، منيززا 

ٗة إلى ال يب، أو اإلجتماط، أ ٗم أو ايزي ةلزٔ. ألزارت ال ازارات الوي ٗط ىج و التن يو إلى وت
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ٗاوزل، ضمزا ذشزاىو  زي  القوذمة التي ميت بيا الشعٗب منى القوم إلى أىمية وسيلة اللوزة  زي الت
ٗنانية، واييىا مٖ ال اارات. ٗنية، والبابلية، والفينيؿية، والفارسية، والي  ال اارة الفيي

ًة، اسززتّاين أن تملززو   ززي واد  النيززل يززاء تززوماء الم ززيييٖ  ززي ْززل حاززارة متميزز
ًرايي ونٓام الزي ، ضمزا أنيزا  ال ياة بما تيضتو مٖ مون ومعابو وأنٓمة حياة ممتلفة، ضالنٓام ال
ًة، التزي  يموت لتمليو اليوح متم بلا ةلٔ  ي المعابو والمقابي المنتشية  زي داخزل اىيامزات الجيز

ْل ىىه ال اارة بوأت أول م اولة للكتابزة  ال بالن باؾية منى انشائيا ت ل آالف التنيٖ. و ي
ٗر أداة  زي التع يزي يزٖ معزاني الكلمزات، وىزٗ مزا ذعزيف ب  ٗؼية(، التي اتمزىت ال ز )اليييوال

ٗر(.  )الكتابة بال 
ٗميية(، التي تامن ينوما تّٖ        مٖ ال اارات التي سادت توذماا ال اارة )الت

ٗمييٗن  ي ببلد اليا ويٖ، يلى ضفاف دجلة  والفيات. وىٕ مٖ تام باختياط الكتابة التي الت
ٗنيا يلى  ٗا ذّبع ٗب يلى لكل متاميي، ضان يي ن بالكتابة )المتمارية( وىي عبارة يٖ رم
ٗدة، وىي ما يي ن أخيياا ب  ٗاح مٖ اثجي )الّيٖ(، للتوليل يلى معاني الكلمات المق  ال

 )الكتابة باليمً.(

رة الفينيؿيزة(، التزي نتجزن يزٖ مزيبلد لزعم ومٖ ال ازارات التزي نشزقت تزوذماا )ال ازا 
ٗايو حاارة مجيوة، ىٕ )الفينيقيزٗن ( الزىيٖ ضزان ليزٕ الزوور الك يزي   ان لو الفال  ي إرساء ت

  ي ا تشاف، ووض، أول حيوف لؤلبجوذة، التي تادت العالٕ الى اختياط الكتابة الفعلية.

 
 
 

ل ال اارة اإلنتانية، حيزه ضزان م، إ تشاف الكتابة بوأ التاريخ الموون، الى   تح سج 
ٗر  المنّلزززق األول واألسزززاي لعمليزززة التعلزززيٕ والزززتعلٕ النٓاميزززة، والتزززي سزززارت  زززي ِييزززق التّززز

ٗم.  والتيتي حتى وولنا الى ما ن ٖ يليو الي
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ٗيلزززة للممارسزززات ال ازززارية الممتلفزززة، يت زززيٖ لنزززا أن   مزززٖ ىنزززا وي زززي ىزززىه المتزززيية الّ
الم ززور والمعززيٖ األول، لعمليززة الززتعلٕ لززوى اإلنتززان. والتزززي الٗسززائل التعليميززة ضانززن بم ابززة 

ٗدىٕ إلى الي اـية وال ياة التيلة. ٗيي حياة البشي التي تق ٗييىا يتعلق بتّ  أوبح أمي تّ
ًء مززززٖ المززززادة التعليميززززة   ًءاا ال يتجزززز ٗرت الٗسززززائل التعليميززززة، إلززززى أن أوززززب ن جزززز تّزززز

ٗراا أساس  ياا  ي يملية التعليٕ والتعلٕ.واألسلٗب التعليمي، حتى أنيا أوب ن م 
ًخٕ المعي ززززي   ٗيززززة والتعليميززززة، ونتيجززززة للزززز ٗرات اليائلززززة  ززززي النٓييززززات التيد نتيجزززة للتّزززز

ٗاوززل، ونتيجززة للممارسززات العمليززة  ززي مجززال ال يززاة الممتلفززة، ومنيززا مجززال التعلززيٕ،  قززو  المت
ميززاا، حيززه أوززب ن  ززي  ززان دخززٗل الٗسززائل  ززي تنفيززى العمليززات التعليميززة والتعلميززة، أمززياا حت

ٗيٕ والنتائج.  وحوة واحوة متكاملة، جنباا إلى جنم م، المادة التعليمية واألسلٗب والتّ يق والتق
 

 الورقة:أومية 
ٗاد والٗسائل التعليمية  ي التعليٕ.  -1  تنب، مٖ أىمية الم

ٗ  لوى المتعلميٖ.ا  -2  لاع  اللو

ٗاد والٗسائل التعليميةرتباإل  -3 ٗقيق ما بيٖ الم  واللوة. اط ال

ٗية لوى المتعلميٖ.  -4 ٗاد والٗسائل التعليمية  ي تنمية الميارات اللو  است مار الم

ٗاد والٗسائل التعليمية.  -5  امٌ المتعلميٖ  ي التعلٕ يٖ ِييق الم
 
 

 :أوجاف الورقة
ٗاد والٗسائل التعليمية.  -1  تعيف الم

ٗاد والٗسائل التعليمية.  -2  تعيف استموام الم

ٗاد والٗسائل  -3  التعليمية  ي اإلسبلم. تعيف الم
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ٗية  -4 ٗاد والٗسائل التعليمية تعيف حاجة المتعلميٖ لتنمية مياراتيٕ اللو  .يٖ ِييق الم
ٗ  لوى المتعلميٖ.  -5 ٗيي الميار  اللو  الٗوٗل إلى ضيؽية التّ

  
 :اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخٚاٌّٛاد ِفَٙٛ 

 ،م تزنات ومعينزات العمليزات التعليميزة، عبزارة يزٖ  انن الٗسائل التعليمية  ي بواذات 
 ،ذمكٖ اإلستوناء ينيا أو استمواميا حتم رؤية المعلٕ، حتى أن البعُ ضزان ذعت يىزا متزبلة

ٗتن المعلٕ و  ٗتزن، ودالمتعلٕومايعة ل ًأ مزٖ المزادة التعليميزة،  ،مزيور ال ًءاا ال يتجز أوزب ن جز
ٗراا حتزى أنيزا ضمزا ألزينا لزىلٔ متزبقاا، واألسلٗب المتب،  ي تقوذٕ المادة للّزبلب،  أوزب ن م ز

 أساسياا لعملية التعليٕ والتعلٕ.
 

   :١ِخاٌٛع١ٍخ اٌزؼٍٟ رؼش٠ف

فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، ٚاوزغبة ّزؼٍُ اٌ ٠غزخذِٗ ،أٚ عٙبص ،أٚ ِبدح ،أداحأٚ ،رم١ٕخ)٢ٛ:          

اٌّؼٍبُ فبٟ  ٠ىزغبت ِبٓ ِؼببسف ثٕغببػ، ٠ٚغبزخذِٗ ٚرط٠ٛش ِب ،ٚادسان اٌّجبدٞء ،اٌخجشاد

خ اٌؼ١ٍّببخ اٌّغببزٙذفخ اٌببٝ اٌؾم١مبب ،ٚأؽببذس اٌطببشق ،ثببأٔغغ األعببب١ٌت ،ٍّزؼٍّبب١ٓاٌٛصببٛي ٌ

 وٍفخ(.ثغشػخ ٚثألً 

 

 اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ِٕظٛس إعالِٟ:ٚاٌّٛاد 

منيزا  ، التعليميزة يلزى أىميزة الٗسزائل لللنا  ي القيآن الكييٕ الك يي مٖ اثذزات التزي تزو
ينززوما تق ززل  ،لبث١ببً ٚ٘بث١ببً – يليززو التززبلم –يلززى سزز يل الم ززال ال ال  ززي ت ززة إبنززي آدم 

يزٖ  لبث١بً  ودعزو ةلزٔ يجزً، ٘بث١بً لقتل قابيل، مما د ، لبث١ً ولٕ يتق ل مٖ ٘بث١ً القيدان مٖ
ٗم بقتزل ازياب آخزي ويو نزو  زي  ، قرسل هللا سب انو وتعالى الوياب ،ت يف  ي ج ة أخيوال ليق

ٗءة أخيو.  يف لبث١ً ، ومٖ ىىا المشيو ييفالتياب ٗار  س   ي

٠ٍَْزَب أََػَغْضُد فَجَ } َٚ ِٗ لَبَي ٠َب  ءحَ أَِخ١ ْٛ اِسٞ َع َٛ ١ٌُِِش٠َُٗ َو١َْف ٠ُ ؼََش ّللّاُ ُغَشاثبً ٠َْجَؾُش فِٟ األَْسِض 

ءحَ أَخِ  ْٛ َٞ َع اِس َٚ ُ ٌْغَُشاِة فَأ َ٘ـزَا ا  ًَ ضْ ِِ  َْ ْْ أَُوٛ َٓ أَ ١ ِِ َٓ إٌَّبِد ِِ   31حُٔخثذس{ٟ فَأَْصجََؼ 
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ضيف يت يف مٖ خبلل المشزاىوة التي تعلٕ  ييا اإلنتان  ،تعو ىىه ال ادقة مٖ أوائل الٗسائل
الميززٖ يززٖ ِييززق مززٖ و  ،ال تتززاب الم ززية المبالززية، وىكززىا تعلززٕ اإلنتززان الك يززي مززٖ ال ززيف

ًل ،اليييو  ،ضالفبلحة ،الم ية المبالية  والك يي مٖ ال يف اليووية. ،وال ناية ،وتوبيي المن
ٗ  ردزززو  إلزززى ميقزززات -يليزززو التزززبلم  – عييي٤ذٗخ ٓٞعييي٠ ةىزززم ٗاح التزززي ت ززز  قيّزززاه األلززز

ٗمو، إة تال هللا تعالى  ي ةلٔ: ٗاي  لق  الم
بْش } ُِ أْ َٚ حم  َّٛ َ٘ب ثِمُب ءم فَُخبْز ْٟ ب ََ  ًِّ ُىب رَْفاِلب١الً ٌِّ َٚ ِػَظبخً  ْٛ َِّ ءم  ْٟ ب ََ  ًِّ ٓ ُوب ِِ اػِ  َٛ ٌْ

َوزَْجَٕب ٌَُٗ فِٟ األَ َٚ

فَبِعِم١ ٌْ ُْ َداَس ا ب َعأُِس٠ُى َٙ َه ٠َأُْخزُٚاْ ثِأَْؽَغِٕ َِ ْٛ  .145األػشاف{ َٓ لَ

ٗاح أحو الٗسائل التعليمية.تعت ي   ىىه األل
ٗرة المائوة ينوما ديا   ،ردو –يليو التبلم  – ع٤ذٗخ ػ٤غ٠ نبلح   ي مشيو آخي مٖ س

ٗمززو ٗمززو مائززوة مززٖ التززماء تكززٗن حجززة لززو يلززى ت ًل يلززى ت إال وسززيلة ت  ززن المائززوة ، ومززا لينزز
ٗتزو المائززوة  كانززن  أراد لززيًاا إنمزا ذقززٗل لززو ضزٖ ؼيكززٗن.الززى  إةا  ،وتززورة هللا سززب انو وتعزالى ،ن 

ٗم. تال تعالى  ي ةلٔ:  ىىه مشيواا حؿيؿياا واتعياا يلى ميأى مٖ الق
ٌَِٕب} َّٚ َ ُْ ٌََٕبب ِػ١بذاً أّلِ بِء رَُىبٛ َّ ب َٓ اٌغَّ ب ِِّ ِئِبَذحً  َِ َب أَٔبِضْي َػ١ٍََْٕبب  َُّ َسثَّٕ ُٙ َُ اٌٍَّ ْش٠َ َِ  ُٓ ب لَبَي ِػ١َغٝ اْث

آ٠َ  َٚ آِخِشَٔب  َٓ {اٌّبئذحَٚ اِصل١ِ أََٔذ َخ١ُْش اٌشَّ َٚ اْسُصْلَٕب  َٚ َٕه  ِِّ  114خً 

 
 
 
ٗات هللا وسبلمو يليو،  قو نقل الناي مزٖ عبزادة  ،دمحم رٖ ػزذ هللا ْسعُٞ٘خ حٌُش٣ أما ول

مزززٖ خزززبلل وسزززيلة ال زززبلة،  كزززان ذ زززلي أمزززاميٕ وىزززٕ  ،األوزززنام إلزززى عبزززادة المزززالق الزززوذان
 :هللا يليو وسلٕ ذشاىوون ويقلوون، وتو تال ولى

 .(صٍٛا وّب سأ٠زّٟٛٔ أصٍٟ) 

ٗلو   :وت
 .(خزٚا ػٕٟ ِٕبعىىُ) 
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 و ي اثذة: 
ٌِْؼمَببِة  ََبِذ٠ُذ ا  َ َّْ ّللاَّ َ إِ ارَّمُبٛا ّللاَّ َٚ ُٙٛا  ْٕبُٗ فَببٔزَ ُْ َػ ببُو َٙ بب َٔ َِ َٚ ُعبُٛي فَُخبزُُٖٚ  ُُ اٌشَّ ب آرَببُو َِ َٚ  {

 .7{اٌؾشش

 ء:اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي رغبسة اٌؼٍّب

ضٗسزززائل  ،لّبلبيزززٕتجزززارب لتقييزززم مفزززاـيميٕ للنزززاي أو يلمزززاء المتزززلميٖ ب هيييخّ رؼيييل
 :أمثالتعليمية إذااحية، 

 
 :م(1039-965) اٌؾغٓ ثٓ ا١ٌٙضُ العالم 

ٗربىززززٗ يززززالٕ      سززززتموم الّييقززززة العلميززززة اإلسززززتقيائية  ززززي الؿيززززاي ، ا ززززييات مشززززي
ٗئي ،والمشزززاىوة ق التجيدزززة والمشززززاىوة يزززٖ ِييززز ، زززي تٗضزززيح يمليزززة اإلنكتززززار الاززز
   ال ؿيؿية.

 
 :َ(1166-1099) اإلدس٠غٟ العالم  

ٗاتز، دول العزالٕ يلزى الكزية األرضزية،  زي  الى  تام بيسٕ خييّة العالٕ مٗضز اا  ييزا م
 اليابتة والب ي.

 
ٗا مززٖ اسززتموام الٗسززائل  ،مززٖ يلمززاء المتززلميٖ وتززو تبزز، ىلالءالعلمززاء لؽيززف الززىيٖ تمكنزز

  .ارٖ ؿٔخػش ٝارٖ خِذٕٝ أمثال:معار يٕ لآلخييٖ   ي تٗضيح ،ميةيعلتال
ٗاد بزال ؼيمزا ذمزتَ ،مزٖ العلمزاء الوزيدييٖ بتيجمزة أيمزال العلمزاء المتزلميٖتزام الك يزي  م

تتازززززمٖ بعزززززُ التجزززززارب  ،سزززززائل التعليميزززززة، وم ا زززززاتيٕ بموزززززوار يزززززود مزززززٖ المللفزززززاتالٗ و 
 التي تّيق ليا يلماءالمتلميٖ مٖ ت ل. ،اإلسبلمية
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ٗيٗن الويديٗ علماء ِيق ال ما  ٗاباا متعودة  زي مجزال الٗسزائل التعليميزة  ،، أذااا ن التيد أب
ٗاد التعليميزة  زي أةىزان المتلقزيٖ يزٕ ممزا ضزان لزو الزوور الفايزل  زي تيسزيخ  ،واستمواماتيا ، المز

 :أمثال
 
 .َ(1592-1670)  (Comenius) و١ِٕٛٛط العالم 

ٗمىزززٗ  ٗر ،لزززكالواأل ،والمزززيائ  ،الزززى  ديزززا الزززى اسزززتموام اليسززز وتعليقيزززا يلزززى  ،وال ززز
بزززيٖ  ،جزززوران الف زززٗل الوراسزززية، ويلزززى حزززه المعلمزززيٖ يلزززى اسزززتموام النمزززاةج والمجتزززمات

ٗاسيٕ. ضما تام بتقليف ضتاب أسماهالمتعلميٖ  الزى  ذعزو مزٖ أىزٕ و  (اٌؼببٌُ فبٟ صبٛس) لتمييٖ ح
ًودة  ،الكتم المورسية  :ٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخُ ا١ٌرمغالٗسائل التعليمية الميمة  ي التوريٌ.بالم

ٗيززٗن بززمِبلق متززميات يززوة يلززى الٗسززائل التعليميززة نتززبة ألىميتيززا  ،تززام العلمززاء التيد
ٗاضززح ٗا  ززي تتززميتيا ، ززي إقززياء يمليززة التعلززيٕ والززتعلٕ ،و ائززوتيا وأقيىززا ال  كززان ليززا  وتززو تززورج
الٗسززائل ، الٗسززائل التعليميززة، لٗسززائل الب ززيية، اوسززائل اإلذاززاح منىااا:أسززماء متعززودة نززىضي 

ٗجيزا ، لتعليميزةوسزائل اإلذازاح ا، الٗسزائل المعينزة، الٗسائل التمعية والب زيية، التمعية ٗل تكن
 .التعليٕ
 

 :أٔٛاع اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرال١ٕفبرٙب

ٗجزو يزوة      ٗاط و ت لئلسززتموام  ةمنيززا وزال  ةت زنيفات للٗسزائل التعليميززة، ضزل واحزوأنزز
ٗط حتززم األسززٌ االمززاب بيزز ٗيززٗن،  منيززا مززا ، وىززي تمتلزز  وتتنزز التززي أتززى بيززا التيد

ٗية ٗم ،ذعتمززززو يلززززى اللوززززة اللفٓيززززة أو المتززززم ٗر واليسزززز      ،ومنيززززا مززززا ذعتمززززو يلززززى ال زززز
ٗر المت يضة       .ومنيا ما ذعتمو يلى النماةج والعينات ،ومنيا ما ذعتمو يلى ال 

 :رال١ٕف وووالماوة بالٗسائل التعليمية ؼيما يلي نتّيق ألليي الت نيفات  
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 ( Edgar Daleإدعبس د٠ً ) 

 )ِخبشٚ  اٌخجبشح( بت نيف الٗسائل التعليمية ؼيمزا ذتزمى ب ... إدجار ديلالعالٕ تام 

متزورجاا ن زٗ  ،ويلزى أسزاي حتزيتيا ،يلزى أسزاي الم زيات ،الى  ييتزم ؼيزو الٗسزائل التعليميزة
 كاآلتي:) ي أيلى الييم( المجيد منيا 

 خُخزشس حُٞحهؼ٤شحُظؼِْ ر -

 :مثلالمبالية التي يتلقاىا الّالم  وىي الم ية 
والتزي  ييزا يزتمكٖ  مزٖ ايزي وسزي . ،مشاىوة بعُ الكائنات ال ية وايي ال ية مبالية

 مٖ إجياء التجيدة العلمية بنفتو. متعلٕال

 .خُخزشحص حُٔؼذُشحُظؼِْ ر -

 م ل النماةج والعينات واييىا.
 .حُظؼِْ رخُخزشحص -

ٗية             .(اٌزؼٍُ ثبٌؼًّ اٌّؾغٛط) وتتمى ،والمتيحيات ،والتم يل ،م ل األلعاب التيد

 .حُظؼِْ رخ٬ُٔكظش حُٔلغٞعش -

م زززية ٕ  ييزززا إ تتزززاب الوالمتزززاح ، التزززي يزززت ،والمعزززارض ،م زززل الزززيحبلت العلميزززة     
 بالمشاىوة.

 .حُظؼِْ رخُشٓٞص حُٔقٞسس ٝحُٔشعٞٓش -

ٗحات التعليمية ،م ل الميائ         ٗم ال ي ،والل  انية.واليس
 :مثل .حُظؼِْ رخُشٓٞص حُٔـشدس -

ٗية.وا، األرتام، و ال يوف ٗب اللفٓية ضالكلمات المتم  ليم
   

 

  

   

 حُشٓٞص حُِلظ٤ش   

 

 حُٔغٔٞػش أٝ حُٔـشدس        اٌّغشد

..................................... 
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 حُشٓٞص حُٔشث٤ش ٝحُٔقٞسس

........................................... 

 حُقٞس حُؼخرظش ٝحُشعّٞ ٝحُظغـ٬٤ص

 حُقٞط٤ش

....................................................... 

 أك٬ّ حُقٞس حُٔظلشًش رٔخك٤ٚ حُظِلض٣ٕٞ

.............................................................. 

 حُٔؼخسك ٝحُٔظخكق

..................................................................... 

 حُشك٬ص حُؼ٤ِٔش ٝحُض٣خسحص ح٤ُٔذح٤ٗش

.......................................................................... 

 حُؼشٝك حُظٞم٤ل٤ش أٝ حُؾٌَ حُؼ٢ِٔ

............................................................................... 

 حُخزشحص حُٔٔؼِش أٝ حُظٔؼ٤َ

......................................................................................... 

 حُخزشحص حُٔؼذُش/ ؿ٤ش حُٔزخؽشس ًخُ٘ٔخرؽ

            ..................................................................................... 

 حُخزشحص حُٞحهؼ٤ش أٝ حُخزشس حُٔزخؽشس

.......................................................................................................... 

 

 ٌٍٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ إدعبس د٠ًَىً ٠ٛضؼ رال١ٕف 

َ(Edgar Dale , 1969) 

 

ٗاط التقتززيٕ العلمززي مززادة يلميززة تم ززل وحززوة تعليميززة  أل  ،ذعت ززي ىززىا الممززيوط أحززو أنزز
 عمى: يٗ ذعمل  ذمكٖ تقوذميا للمتعلٕ،

  تٗضيح العبلتة بيٖ خ يات التعلٕ. -
ٗاتعية )الملمٗي( والتجييو )اللفٓي(. -  تيتيم الم يات بيٖ ال
 اإلت ال التعليمية مٖ حيه نتبة تققييىا يلى المتعلٕ. ت نيف وسائل -

 اٌّؾغٛط
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ٗاردة  زي ال ال تنف ززل ؼيمزا بينيززا انف ززاالا ضزامبلا، إنمززا تتززواخل  مززيوط مإن التقتزيمات الزز
وتنززاول مجييززات الززوري أمززام المتعلمززيٖ، حتززم مززا يززياه المعلززٕ  ،وتززن تنفيززى العمليززة التعليميززة

 مناسباا للمتعلميٖ.
ٗاط الزززتعلٕ يلزززى إن الزززتعلٕ يزززٖ ِييزززق الم زززيات المبالزززية )الم تزززٗي( ، ىزززٗ أ ازززل أنززز

، إال أننزززا ال ذمكزززٖ اي المزززتعلٕ  زززي العمليزززة التعليميزززةاإلِزززبلق، نتزززبة السزززتموام يزززود مزززٖ حزززٗ 
ٗيات الت ضمززا أن   ززي يمليززة الززتعلٕ. األخززيى  ٕتززيقاإليتمززاد يليززو  قزز  مززٖ ايززي اسززتموام متززت

ٗاط الوروي ،الم يات المبالية  التالية:، وةلٔ لؤلسباب ال ذمكٖ استمواميا  ي ضل أن
 نو تقوذمو للمتعلميٖ.خ ٗويتو وضيؽية تناولو يٖ ِييق المعلٕ ي لكل دري -
ٗا ي معوات ىىه الٗسائل الملمٗسة . - ٗدة ت  وع
 تكاليف ليائيا باىٓة. -
ٗرة. -  تكمٖ  ييا بعُ المّ
   ي حجميا أو وويه. -
 ت كي يٖ الماضي. -
ٗيبلا  ي استمواميا. - ًم وتتاا ِ   تتتل

ٗاط الٗسززائل التززي لززمليا الممزز يوط ، يليززو  مززٖ األجززوى أن ذتززتموم المعلززٕ ممتلزز  أنزز
ٗب اللفٓية  ي ضل دروسو. ٗتن يليو أن ال يتقيو باستموام اليم  و ي نفٌ ال

 :أ١ّ٘خ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ

ٗتزززن خلزززق  ،تٗوزززيل المعي زززة للّالزززم يمليزززة التعلزززيٕ تعنزززي إن ضمزززا تعنزززي  زززي نفزززٌ ال
ٗد  ، ززي سزز يل الٗوززٗل للمعي ززة ،واذجززاد اليغبززة لوذززو للب ززه والتنقيززم ،الززووا ، وىززىا ذ ززتٕ وجزز
 :فمثلا ب لتنفيى ةلٔ. أسلٗ 

كي٬ ريذ ٓيٖ ٝؿيٞد هش٣ين  ،٩ٗظوخٍ ٓغخكش ٖٓ ٓذ٣٘ش حُخشهّٞ ُٔذ٣٘ش ح٧ر٤ل أٝ حُؼٌظ

 ٝٝحعطش ٗوَ ٣غظوِٜخ ُِظ٘وَ. ،٣غٌِٜخ
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و حتماا  من ،أو ِائية ،أو تّار ،سيارةأو  ،دابةأو استول  ،ةا سار المتا ي يلى توميو م
ٗرة  ةن،، إتبلف الززززيئيٌاإلخسي ززززل وجيتززززو التززززي حززززودىا.  زززز ىززززٗ بززززيٖ وسززززائل النقززززل المززززىض
ٗتززن والجيززو ٗدىززا اإلخززتبلف  ززي ال ٗ أسززيييا وأ  يىززا راحززة. ىززوأنفعيززا ،  كليززا وسززائل ولكززٖ أج

ٗتزن ، يي تعمل يلزى تقليزل الجيزو ،ىٗ دور الٗسائل التعليميةوم ل ةلٔ  ٗ يي ال مزٖ أجزل  ،وتز
 . ةالٗوٗل للمعي 

ماات تدااميتىا  تداااعج المعماام فااي ينبغااي أن ونااون اااسن الولاايمة التعميميااة  وماا  من 
 أمخان:لحلك ينبغي أن يخاعى في ذلك   ممتعممي ل توصيل المحتوى الجرالي

ًءاا منزو، أن الٗسزيلة التعليميززة ال تزلد  العمززل ضززامبلا،  .1 ٗانززم إنمزا جزز ألن ىنززاك ج
ٗامزل أخزيى منيزا المعلزٕ مز بلا، ضمزا أن ةلزٔ ذع ٗلى تنفيزىىا ي نزي أخيى مٖ العملية التعليمية، تت

ٗييا ليغباتو  .وليٌ العكٌ أذااا أن المعلٕ ىٗ الى  ذتتموم الٗسيلة ويّ
ينفى الى  ذجم أن و ، ت قيق الويض الى  مٖ أجلو استمومن الٗسيلة التعليمية .2

ٗجو األ ملو    .المتتيوف يتٕ يلى ال
ٗرد ؼيما يلي أىمية الٗسزائل التعليميزة  زي العمليزة  مٖ منّلق سيدنا التابق، ذمكٖ أن ن

 :التعليمية
 .تقليل الجيوتعمل يلى  -
ٗتن. تعمل يلى  - ٗ يي ال  إخت ار وت
ٗم -    .ٕ بمفيدىا، ضاليحبلت التعليميةيتعلبعملية ال، ول و ض يي، تق
ٗانززم الم يمززة ،المعي ززة  ززي نقززلالٗسززائل التعليميززة تتززايو  - ن يززوت   ،وتٗضززح الج

 مثلا.  ئضالميا ،يملية اإلدراك
ٗماتمية الٗسائل التعليت  ن   ًيو مٖ تورة المتعلٕ ،المعل ىزٗ  امزض  ، ي ال فز  وت
ٗر.ملمزٗي  ززي ا ٗمزات المززتعلٕتقززٗ   مززا أنيززا  أل ززبلم وال ز ٗعبو مززٖ  ،م معل وتؿززيٌ مزوى مززا اسززت
ٗمات  إجياء التجارب العملية.، م ل: معل

 :عبئً اٌزؼ١ّ١ٍخَٛشٚ  اٌ
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زز ايززاة ال بززو مززٖ مي  ،لالكززي تززلد  الٗسززيلة التعليميززة دورىززا  ززي يمليززة التعلززيٕ بشززكل  ع 
ٗر   :أو إيوادىاالتعليمية الٗسيلة ينو إختيار  التاليةاألم
 ت ويو اليوف مٖ الٗسيلة. -
 المادة العلمية ومناس تيا لمادة الوري.ت ميٕ دتة  -
ٗاد المام البلبمة ل نعيا م، تلة ضلفتيا. - ٗا ي الم  ت
 اإل تٓاظ وال شٗ.ب يه تكٗن خالية مٖ  ،لويض واحوالتعليمية تعو الٗسيلة  -
ٗم الأن يتناسم حجميا أو متاحتيا م، يود  -  الف ل. ي  متعلميٖوحج
ٗتزن المناسزم - ينزو اإلنتيززاء  يزٖ أنٓزار المتعلمزيٖوأن تمفزى  ،أن تعزيض  زي ال

 مٖ ميمتيا.
ًمني التائو - ٗمات والميائ  التياسية. .أن تتايي الٗض، ال ٗحات المعل  ضل
 ب يه تتيل اإلستفادة منيا. المتعلميٖأن تتناسم وتورات  -
 تجيدة الٗسيلة ت ل إستمواميا للتق و مٖ وبلحيتيا. -

 :فٛائذ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ

 . أساساا مادذاا لئلدراك ال تي متعلٕتقوم لل -
ٗنيا. تقلل مٖ إستموام المتعلميٖ -  لؤللفاظ التي ال ذفيم
 ض يياا. ت يي اىتمام المتعلميٖ -
 باتي األقي. المتعلمٗن  موتجعل ما يتعل -
 إلى النشاط الىاتي. تقوم خ يات واتعية تويٗ المتعلميٖ -
 ي.يفكت ي ال اإلستميار تنمي  ي المتعلميٖ -
 .ومٖ قٕ  ي نمٗ ال يوة اللفٓية للمتعلٕتتيٕ  ي نمٗ المعاني،  -

 ٘ـ1418ػطبس  :   ِشاؽً رطٛس اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ

ٗر  زي الٗسزائل التعليميزة منزى نشزقتيا، بعزو أن ت زوقنا يزٖ ؼيما يلي نلمَ يمليزة الت ّز
ٗر، وةلٔ  ي أردعة مياحل   وي:المياحل التاريمية التي مي بيا ىىا التّ
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  :اٌّشؽٍخ األٌٚٝ .1

الفززيد  ززي ت ززميميا وتنفيززىىا وتّ يقيززا، إة أنيززا ضانززن  انززن الٗسززائل  ييززا تعتمززو يلززى 
 ٞعخثَ ٛزٙ حُٔشكِش:ًٝٔؼخٍ ُ .تو ال مجال لآللة  ييايووية ب 

ٗحات ٗم ال يانيةو  الميائ و  الل  .اليس
 :اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ .2

 ،رتعزة الت زميٕ اطاتتزسزايوت  زي بعو اختياط اثلزة الّابعزة، حيزه  تقتي ىىه الميحلة
 ،، وانتشيت المزوارياللفٓية والتمعية ييا يلى النشاِات الٗسيلة ايتموت و  ،وانتشار المعي ة

ٗاييا الممتلفة، وديىا تعإْ وتعودت وتاايفن الكتم  دور اإلنتان واثلة  ي وتزن واحزو، بقن
 ووارت اثلة المعيٖ اليئيٌ لئلنتان  ي الؿيام بميامو التعليمية.

 :اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ  .3

ٗرة ا نزاتج  ممززا  ، زي أواخززي القزين التاسزز، يشزي، تززٕ اختزياط الياديززٗل زناعية األولززى لل زز
ٗد بزززيٖ األ ززياد ة، بعيزززو أدى الززى نقززل ال ززٗت لمتززا ات  زززي مززٖ التقززارب مقارنززة بمززا ضززان ذتزز

التززي أوزبح ليززا الززوور الفايززل  ،ولززىلٔ ايتمززوت الٗسزائل التعليميززة يلززى حاسزة التززم،التزابق، 
ٗات، البعيوة ، ي تيتيي ووٗل المعي ة للمتلقي   .مٖ المتلقيٖ ةوأليواد ض يي  ، ي الم

ًيزززٗن  زززي قبلقينززات ال مززا أنزززو نتيجزززة  أمكزززٖ اإلسزززتفادة مزززٖ  ،قزززين العشزززييٖالختزززياط التلف
ًامنة م، الٗسائل التمعية،  ، ييةالٗسائل الب ًيٗن مت وسزيلة سزمعية  )التلفزاب(حيه أوزبح التلف

ٗتن.  ود يية  ي نفٌ ال
 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ: .4

ٗرة ال زززناعية ال اليزززة ٗاط الممتييزززات اإللكتيونيزززة ،نتيجزززة لل ززز  :م زززل ،ونتيجزززة لتعزززود أنززز
ٗتي،  قو تزٕ ايت والزى  جعزل  ،مزاد الٗسزائل التعليميزة ضقحزو أىزٕ يناوزي التزوريٌ ال وي زةالكم ي

ًأ مٖ المادة التعليمية ًءاا ال يتج  سابقاا.معينة وميتية للتعلٕ ما ضانن  بعو ،مٖ الٗسيلة ج
ٗم مقزام المعلزٕ ٗاتز  التعليميزة ،يليزو  قزو أوزب ن اثلزة ىزي التزي تقز ،  زي ض يزي مزٖ الم

 ممززا سززايو  ززي تٗسززي، مززوارك المززتعلٕ مززا بينيززا ودينززو،ؼي ، امحيززه مكنززن للمززتعلٕ التفايززل التزز
ٗتن والجيو  ي الؿيام بميامو ال ياتية ،ب فة يامة ٗ يي ال ٗية و ت  .المتن
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 ومٖ أم لة ما جاءت بو التقنيات ال وي ة:     
ٗنفيانٌ.  -1  الفيويٗ ض

 اإلذميل.  -2

 الؽيت ٗك.  -3
ٗية:   الميارات اللو

ٗقيقيزا، بزيٖ األ زياد  زمةا تعو اللوة مٖ أميً الٗسائل ا    لتي سايوت ض يياا  ي نقزل المعزارف وت
ٗيزة مزٖ  جاب لنا أن نقزٗل: أن اللوزة  زي معناىزا المتعزارف يليزو، بزيٖ األ زياد، مزا ىزي إال مجم

ٗات واإللارات تتتموم  ي التع يي يٖ حاجاتيٕ ونقل معار يٕ  ي تفايل تام.  األو
ٗنيا:     اللوة ال تميج يٖ ض
ٗيززززة والززززارة، وىزززي  ،وتززززياءة ،وضتابزززة ،م،وسزززز ،ت زززوث      العناوززززي التزززي ْززززل اإلنتززززانمجم

ٗييىاذتتموميا منى ا تشا يا، وتو يمل ي ٗتن، ضي يتمكٖ مٖ اإلذفزاء بتفايلزو  لي تّ بميور ال
 .لو ولمجتمعو س ل الي اـية وال ياة الكييمة ،اإلجتمايي  ي س يل تتييل وتيتيي

 قدمي :تنقتٕ اللوة الي 
  فظ١خاٌٍغخ اٌٍ .1

وىي لوزة الكزبلم التزي تزتٕ بتازا ي أيازاء الفزٕ الممتلفزة، اللتزان، األسزنان، الشزفتان، الق زبة 
ً يزي ، إلززى جانزم الوززود  ٗاء  زي يمليتززي الشزييق وال ٗتية إضزا ة إلزى اليزز ٗائيزة، األوتزار ال زز الي

ٗة الفٕ والشفتيٖ. يم  ج  اللعابية التي تعمل يلى تِي
 اٌٍغخ غ١ش اٌٍفظ١خ .2

اإلذمززاءة بززاليأي، أو ت ييززٔ الكتفززيٖ،  يضززات واألبعززاد، ضززاللمٌ واإللززارة باليززو، أوىززي لوززة ال 
ٗمززات المعلززٕ وأ دواتززو  ززي التززققيي يلززى وحيضززات العينززيٖ والشززفتيٖ واللتززان، وىززي تعت ززي مززٖ مق

 .سلٗك المتعلميٖ
ٗييٖ مززٖ اللوززة مززٖ ت ززل المعلززٕ،  ززي يمليززة تيتيززم أو يززوم تيتيززم سززلٗك  يززلقي اسززتموام  النزز

متعلمززيٖ،  يززٗ  ززي ضززل ال ززاالت ذعمززل يلززى تعززويل التززلٗك لززوى المتعلمززيٖ، إذجابززاا أو سززلباا. ال
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ٗضيٕ،  ٗيززاا يلززى سززل  عمليززة تكشززيية المعلززٕ أو إبتتززامتو  ززي وجززو المتعلمززيٖ، تتززيك أقززياا نفتززياا تيد
ٗا مززٖ اإلؾبززال يلززى اإلوززواء التززام  ٗج لئلبتتززامة، وانبتززاط وجززو المعلززٕ، ليتمكنزز  ززالمتعلميٖ أحزز
 والفيٕ، يلى يكٌ ما تملفو التكشيية، وديوب يبلمات الوام يلى وجو المعلٕ. تال تعالى:
 ُْ ُٙ ْٕ ٌِبَه فَببْػُف َػبب ْٛ ْٓ َؽ بب ِِ ٍْبِت الَٔفَْضبٛاْ  مَ ٌْ بب١َع ا ٍِ ْٛ ُوٕبَذ فَّظببً َغ ٌَبب َٚ  ُْ ب ُٙ ٌِٕبَذ ٌَ َٓ ّللّاِ  بب ِِّ بخم  َّ بب َسْؽ َّ  }فَجِ

ببِش فَبب ِْ ُْ فِببٟ األَ ْسُ٘ ِٚ ببب ََ َٚ  ُْ بب ُٙ اْعببزَْغِفْش ٌَ َٓ {آي َٚ ١ٍِ ّوِ َٛ زَبب ُّ ٌْ َّْ ّللّاَ ٠ُِؾببْت ا ًْ َػٍَببٝ ّللّاِ إِ بب وَّ َٛ َ ببَذ فَز ِْ ِئرَا َػَض

 159ػّشاْ

ٗيي حيززاة اإلنتززان، ممززا جعلززو ونٓززياا ل    ٗاد والٗسززائل التعليميززة مززٖ أقززي ض يززي  ززي تّزز مززا للمزز
ٗلييزا و ززايبلا  العناذزة الكاملزة، ضعامززل ىزام ومزلقي  ززي ت قيزق م ردزو،  قزو ضززان دور اللوزة ىامزاا  ي

ٗاي   ززي إيززواد واسززتموام تلززٔ الٗسززائل، التززي أمكززٖ ت ززنيفيا تبعززاا لمززا يتمتزز، بززو الفززيد مززٖ حزز
ٗيزة التزي تعيضزنا إلييزا  زي األسزّي التزابقة،  ٗيي العناوزي اللو تتايو ض يياا  ي تل يزة  يزٕ وتّز

ٗانزززم أخزززيى تتعلزززق بعزززيض  ٗاد و  مزززا أن ىنالزززٔ ج لزززبعُ المعزززارف  ،الٗستزززائل التعليميزززةالمززز
التي سزايوت  ،مٖ جيات ممت ة  ي ت ميٕ التقنيات ال وي ة، والتي س ق إيوادىا تعلميٖللم

ٗيززة  يززياا  ززي نقززل المعززارف وتّ يقيززا التززي تيدززن ، ، متززتنوة اسززتناداا ضززامبلا يلززى الن ززٗب اللو
ومززا بززيٖ المززتعلٕ والمعلززٕ، ومززا بززيٖ المززتعلٕ ومجتمعززو،  ،الشززقة مززا بززيٖ المززتعلٕ والمززادة التعليميززة

ٗيززة، و تززي سززايوت المززتعلٕ ض يززياا  ززي تنميززة توراتززو وال ضة و بالمشززار تززارة بالممارسززة مياراتززو اللو
 ،ممزا ذجعلزو ا  زي تيدزاا مزٖ الزتعلٕ ،ميواد أو اسزتموام تلزٔ التقنيزاتتارة أخيى، وةلٔ بالمبالية 

ٗتززن ٗ يي ال  ززه بي زز، معانززاة البالتعلززيٕ، ضلفززة ، وردمززا تقليززل وتقليززل الجيززو ، مززا سززايوتو  ززي تزز
 .والتفتيٍ يٖ ضاىلو

ٗ  الزززى  ألزززينا إليزززو،  قزززو تزززٕ ت زززنيف الٗسزززائل التعليميزززة    تبعزززاا لزززىلٔ وتبعزززاا للت زززنيف اللوززز
  اثتي:

بنززاءا يلززى اإلرتبززاط ال تززي، أ  ردزز  التتززمية بقحززو  ،تمززن ىززىه التتززمياتسزز ق أن لقززو 
ٗاي  فمثلا:، الممتة المعيو ة ال 
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ٗاي األخزيى تيتب  بالعيٖ  ق ،  ،الٗسائل الب يية  لكٖ ىىه التتمية أىملن بعُ ال ز
 زي اإلسزتفادة مزٖ  ،مشزارضة  عالزة ،التزي تزو تكزٗن مشزارضةو التي تقتي ضمناا  ي يملية الزتعلٕ، 

 .المعيوضة الٗسيلة
ٗاسزززاا تزززو ، تزززو تكزززٗن ىزززىه التتزززميات الممتلفزززة     ىامزززة، ويليزززو  قزززو ا تفزززى أخزززيى أىملزززن ح

مززٖ ايززي نتزز تيا إلززى حاسززة  "الٗسززائل التعليميززة" ىتززمبززاِبلق م ززي وتززن ماززى، يززٗن التيدٗ 
ٗتزن، أقنزاء  ٗاحوة وضما أسزلفنا تزو ت يزي أ  زي مزٖ حاسزة،  زي نفزٌ ال معينة، ةلٔ ألن الٗسيلة ال

 يملية التعلٕ. 
، التززي تٗوززل إلييززا الك يززي مززٖ يلمززاء التيديززة ،ؼيمززا يلززي نززىضي تقتززيمات الٗسززائل التعليميززة   
ٗيزةذازاحات اإل يلى ما يتعلق بيا مزٖ بناء   ٗى  لفٓزاا أو ايزيه، اللو حتزم مقزام الٗسزيلة والم تز

 : التعليمي المتتيوف
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 ّ.(2012)حُؼٔخط  اٌزمغ١ُ ػٍٝ أعبط اٌؾٛاط. أٚالً:

ٗاي الممتززززة لززززوى اإلنتززززان حتززززم  ، التززززي ألززززينا ليززززا آنفززززاا،وىززززٗ تقتززززيٕ يتعلززززق بززززال 
ٗايخ ائ يا ٗلنا،  يي ادو  . وىىه ال  ات اسزتؿبال لكزل ىي التي تيدّنا بالعالٕ مٖ ح

 :٠ٍٟك٤ٔخ  المعارف والميارات الممتلفة. نٗضح ةلٔ
 اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ  أ.

ىززي التززي ذمكززٖ مززٖ خبلليززا يززيض الم يززيات التززمعية يلززى المتعلمززيٖ، إة انيززا تعتمززو 
 ومنىا:التعلٕ، و ي ا تتاب الم يات، ، ب فة أ  ي،  ي يلى حاسة التم

ٗتية -  :التتجيبلت ال 
ٗجم أن ذكزٗن المعلزٕ أو اللفٓية مو يلى اللوة ىي التي تعت       ي األساي، مما ذتت
ٗ  التعليمي المن ٗب يليو،  ،المتعلٕ ضمزا أنيزا تتزايو  زي نفزٌ يلى دراذة تامة بال ت

ٗتن  ي تنمية  ٗتية ىي عبارة يٖ:ال ٗية، والتتجيبلت ال   ميارات المتعلٕ اللو
جام أجىدة متنوعة  وذلك م  )عممية حفظ األصوات وتخدينىا ا خق مختمفة  االتخ 

أجل إعادة لماعىا حي  تجعو الحاجة لحلك  كتدجيل أصوات ال يور  والحيواوات  
 والموليقى  واإلودان  وأي صوت مىما كان مصجرن(

ٗتيةتنقتٕ التتجيبلت   ٗادىا ،ال  إلى  ،يلى أساي اثثت المتتمومة  ي ييض م
ٗاط     التالية:األن

ٗاياف(، ٗحة،متج ال ا ي )الفن  بلت البكية المفت
 البّاتات التمعية. الكاسين العاد .متجبلت 

 متجبلت الكاسين الم وية.متجبلت الكارتيج ) اتييج(.       
 متجبلت ال اسٗب.       

ٗال.         متجبلت اليات  الج
 ّ٘ب:ٛ٘خى ٗٞػخٕ ٖٓ حُظغـ٤َ حُقٞط٢     

 تتجيل ستيييٗ.تتجيل ياد ، و  
 ٝحُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ.كغذ ٓخ ٣وظن٤ٚ حُٔٞهق ٖٓ ٛزٙ حُٞعخثو،  حوتتموم ضل واذ      

 اعظخذحّ حُظغـ٬٤ص حُقٞط٤ش ك٢ حُظؼ٤ِْ:
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ٗتية  ي التوريٌ   ٗيات ال ويية،  ،إبداد أخيياا إستموام التتجيبلت ال  للمجم
ي المكتبة، ودالم ل  ي التعليٕ الفيد ، ويتٕ ةلٔ  ي ميا ً خاوة، أوحجيات دراسية أو  

ة ويتتم، إلييا بمفيده، يل مٖ المتعلميٖلعود تل ٗم بمستعارة األلِي ، ضما ذمكٖ للواري أن ذق
ٗم بمجياء التجارب، ومٖ األم لة يلى التتجيبلت التي ذعوىا  ويجيم يلى األسًلة، أو ذق

 كسفخاد: تتموميا المتعلمٗن لي المعلٕ
ٗية.تتجيل الق َ أو الن ٗب المقيرة  ي المنيج وال يامج اإلةاعية ا .1  لتيد
ٗانات وتتجيل وٗت ضل منيا.جم،  .2 ٗر وال ي  يود مٖ الّي
 .يم يلييا، وخاوة  ي ممت يات اللوةتتموم  ي تعليٕ اللوات والتور .    ما ذ3
 .عُ ييٗب النّق لوى المتعلميٖومعالجة ب ، ي التوريبات النّؿيةما ذتتموم  .4
 حف  األناليو والق َ وتعليٕ المٗسيقى. .5
ٗيو  ي القيآن الكييٕ. ي تعلي .6  ٕ لف  الكلمات والتج
ًة ييض األ بلم ال ابتة ضالشيائح. .7 ًيً يمل بعُ األجي   ي تع

ٗتية  ي التعليٕ      أننا باإلمكان أن  ،نتتنتج مما ييضناه  ي استموام التتجيبلت ال 
ٗية ٗد التبعة المى ي ضل  نتت مي ةلٔ  ي تنمية ميارات المتعلٕ اللو ٗيو ال ن ٗرة.ما ت   ض

 )ح٩رحػش حُٔغٔٞػش(: الياديٗ -
ٗية( مٖ اىٕ وسائل اإلت ال الجماىيي ، وأ  يىا     ذعت ي )الياديٗ أو اإلةاية المتم

ٗياا، ىىا الجياب وويي  ي ال جٕ، و  ال ن،، ولو ألكال  ي دتة مميً إنتشاراا، وأ  يىا لي
عالمية األولى،  قوبح ستول ضٗسيلة إت ال جماىيي  وتعليمي، منى ال يب الممتلفة، وتو أ  

ٗية، وضىلٔ ل ه ال يامج التعليمية ضتعليٕ اللوات م بلا، ومٖ  ذتتموم ل ه األخبار وال يامج المن
ٗائوه ما  ًاتو و   يمي:ممي

 .   تلة الكلفة. 1
ٗر  لك يي مٖ األحواث، مما ذافي يلى ال يامج وفة 2 ٗرية، حيه ذمكٖ اإلستماط الف .  الف

ٗاتعية.  ال
إستموام التعليمية، يٖ ِييق اإلخياج لتلٔ ل يامج، م، اإلنفعالي لل يامج .  التققيي 3

ٗتية ٗييية، والملقيات ال   .، التي تتايو يلى التعلٕالمٗسيقى الت 
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ٗاضي، ذعني بمعي ة المتعلميٖ .  4 ٗمية المتتمية، لم ٗاد األ ادذمية، مٖ خبلل معالجتيا الي للم
ٗية مٖ المقيرات الوراسية.  متن

ٗمات ، وحاجاتيٕ المعيؼية، وحاجاتيٕ تجابة ليغبات المتعلميٖاإلس.  5 النفتية،  يٗول المعل
ًمان والمكان.ليٕ وىٕ  ي تايات الوري  ، أ  تورتو يلى إجتياب حوود ال

ٗيُ بعُ النقَ  ي المعلميٖ األ فاء والممت يٖ.6  .  تع
ٗةجية ي ي ال7 ، مما ذفيو  ه اإلةايي.  توريم المعلميٖ ايي الملىليٖ، باستماييٕ لوروي نم

 . المتعلميٖ ض يياا 
، ب يامج تيوي ية أو ت ؿيؽية أو إجتماعية أو متابقات أو مقاببلت ،.  تجويو نشاط المتعلمي8ٖ

 .تفيوىٕ  ي يملية التعلٕ الفعال
ٗمات ذعت ي .  9 ٗقيق المعل  واأل كار.العلمية الياديٗ مٖ الم ادر الجيوة  ي ت
ٗر ، ليكٗ  لمتعلٕلالمجال الياديٗ . يتيح 10 ٗمات ينو اإلستماط، ليشكل و ن خلؽية ضاؼية، ومعل

 .يقلية يٖ األلياء
يا أن تتيح للمتعلميٖ  يوة أن ذمكن ،التي تتتموم الياديٗأن الملستات التعليمية .  11

ٗا تادريٖ يلى التمييً اإلستمايي.  ذ ب 
 :اإلذاعة المجرلية

م  التدجيلت الدمعية  كاألل واوات أو تعتمج عمى إلتخجام مديج   وي:)وليمة لمعية 
اممه  أو أوأشخطة الكاليت  وقج تكون عامة او مفتوحة لمجتمع المجرلة اك  أشخطة البكخة

 م.2012العماي  في فصل كجدء م  التعميم الصفي(. داخمه لمجموعة م  المتعممي  
 منىا:ذمكٖ أن يتٕ به بيامج اإلةاية المورسية بعوة ِيق 

ًية يلى م ّة خاوة.: أولا        إنشاء م ّة إةاعية تعليمية ميض
ٗتن مٖ م ّة اإلةاية اليئيتوتو تقخى ىىه الم ّة ب ال يامج التعليمية  ة، ليتٕ إرسالعُ ال

 . ي أوتات م ودة
ٗييٖ مٖ ال يامج: ثاوياا:     ٗيٖ إةاية مورسية داخلية  ي المورسة، تعتمو يلى تقوذٕ ن  تك

 ال يامج المتجلة.ال يامج ال ية، و         
ًء مٖ األنشّة التعليمية  ي المورسة، وتتكٗن  اا إنتشيت اإلةاية المورسية، وأوب ن ج

ٗية م ذشيف يلى نشاِيا أحو المعلميٖ، وتو تقت ي أحياناا يلى  ٖ المتعلميٖ،يادةا مٖ مجم
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ٗمية، ودىلٔ تاخى نمّاا تقليوذاا جامواا، ولكي تن جح اإلةاية مجيد إةاية األناليو الوينية والق
ٗر  ،المورسية ذجم ان تتيي يلى منيج واضح وسليٕ  التالية:تيايى ؼيو األم

.  ت ويو اىواف اإلةاية المورسية وردّيا باىواف المورسة، حتى تويٕ المناىج الوراسية 1
 .ورسة والمجتم، وتنمي لم ية المتعلميٖوتموم الم

 إلةايي بالمورسة..  إختيار لجنة يامة أو مجلٌ لئللياف يلى النشاط ا2
ٗليات م ودة، م ل اللجنة ال قاؼية  ،.  تقتيٕ ىىه اللجنة إلى لجان  يعية3 ٗم ضل منيا بتً تق

 واللجنة اإلجتماعية.
ٗم ضل لجنة بميواد بينامج ليي  4 حيه يتٕ التنتيق بيٖ اللجان الممتلفة إلخياج  ،.  أن تق

ٗيي م ود يتٕ إيبلنو يلى المتعلميٖ بينامج  سة.المور ب أس 
ٗية ال لة5 ٗنات اليئيتة  ي ال يًة  ،. أن تكٗن اإلةاية المورسية وسيلة لتق بيٖ المك

 المورسية.
 يتمىونيا وسيلة لئليبلن يٖ  ،يلى اإلةاية المورسية . أن ال ذتيّي  ييق مٖ المتعلمي6ٖ

 أنفتيٕ.
ٗرة التقليوذة، ب يه ت وأ بت ية ال باح 7 قٕ ضلمة المويي . أن ت تعو اإلةاية المورسية يٖ ال 

 وضلمة المشيف، وىكىا.
ٗيلة، والتي تو ، إلى الملل.8  .  اإلتبلل مٖ ال يامج التي تتتويق موة ِ
لتٗويل بعُ التعليمات أو  ،. ذمكٖ تٗويل بعُ ال يامج إلى حجيات الوراسة9

ٗجييات.  الت
بتتجيليا وايادة او  ،ما بنقليا مبالية تيات ال يامج اإلةاعية العامة، إ. اإلستعانة ببعُ 10
 ب يا.
ٗ  التتجيبلت11 ٗانات ،. إنشاء مكتبة لل يامج اإلةاعية، ت  يادة ب يا ، التي ذمكٖ إ واإلسّ

 مية أخيى.
 ،تعليميتيٖسمعيتيٖ نتتنتج مما جاء  ي استموام الياديٗ واإلةاية المورسية، ضٗسيلتيٖ     

مما يلد  إلى تفايل المتعلميٖ  ،باللوة ضقداة إت ال رئيتة ،أنيما تيتمان  ي المقام األول
ٗية، والى  معيما التي ين ني يلييا  ،وخاوة لوة التماِم ،ذافي ض يياا مٖ الفائوة اللو
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ٗية ،اإلست مار الناج، ٗيي  ، ي تنمية وبيادة ال  يلة والميارات اللو التي تتايو  ي بناء وتّ
ٗية  لوى المتعلميٖ بالّييقة المبالية.   ،الملكات اللو

 ٛعبئً اٌجالش٠خاٌ  ة.
ىي الٗسائل التي تعيض الم ييات التي تتعلق ب اسة الب ي، إة ذعتمزو المزتعلٕ        

 ومنىا: ييا يلى حاسة الب ي، يلى وجو الم ٗب،  ي يمليتي التعليٕ والتعلٕ 
ٗرات  - ٗحات( الت  ٗاييا)الل  :بقن
ٗرة       ٗ ة لوى المتعلميٖ، تعينيٕ ض يوسيلة تعت ي الت  ياا  ي  يزٕ دروسزيٕ ب يية مقل

ٗى التعليمزي، الزى   ،وتّ يقيا مبالية أقناء ودعو ؾيزام المعلزٕ بعمليزة الشزيح الزبلبم للم تز
ٗيززة ٗ  ؼيززو يززامبلا ىامززاا  ،ذم ززل اسززتموام المفززيدات اللو ممززا يتززيح للمتعلمززيٖ التفايززل اللوزز

ٗ   ،استيعاب دروسيٕ، الى  ذتايوىٕ  ي التام ٗيو اللو تّ يقي ال إلى جانم الؿيام بالتج
ٗر المبالي. تليلززة ت معقززوة، ضمززا أنيززا آة سززيلة اإلسززتموام ال ت تززاج إلجززيااللززٔ أن التزز 
  لجمي،.المتناول لو ي  مما ذجعليا أ  ي و ية ،الكلفة

 الخخائط: -
ٗاط التمّي  باليسٕ       ٗان  ،وداستموام ممتل  األدوات ،تشمل ممتل  أن ضاألتبلم واألل

ٗمات تمّيّ ٗاييا، وضالكاريكاتيي، واييىما،ىٗ  ي ا امض ،يةواييىا،  قو تكٗن رس  لميائ  بقن
 م بلا تعيف بقنيا:التعليمية   الميائ 

 ) لوحة يخلم عميىا ل ح الكخة األرضية أو جدء منه(.  
ٗمات المّية يادةا، لعيض سّح       تعت ي الميائ  أحو األم لة التي تتتموم  ييا اليس

ًء منو، وتٗضي ح العبلتات بيٖ المتاحات الممتلفة منيا، والمعالٕ التي الكية األرضية، أو ج
ٗب، التي تتايو يلى تياءة المييّة و يٕ معنى ق، يلييا، بات ستموام مقاييٌ اليسٕ واليم

 العبلتات التي ت يبىا.
ٗلة ال  ٗل يلييا، أو إنتاجيا مٖ جانم المعلٕ، أو      تعود ت، و المتعلٕتتميً الميائ  بتي

ٗاييا، بما ذبل ٗيات التي تتتموم  ييا، و أن ٗا ي ئٕ المٗض نٓياا إلنمفاض  ، ي المواريتت
ٗرنن بوييىا مٖ الٗسائل التعليمية لفتيا ، ىىا باإلضا ة إلى يوم ةات الكلفة العالية ، إةا ما ت
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ًة  ي ييضيا، أو تييًة حجيات الوراسة بممكانيات خاوة لىلٔ،  ال اجة إلى إستموام األجي
ٗ يي اإلستعوادت  البتيّة لعيضيا. يوا ت

ًادة مٖ  المتعلٕذمكٖ أن ت بح الميائ  م وراا مٖ الم ادر، التي يلجق       إلييا لئلست
ٗييا المييّة،  ٗب التي ت ت ٗمة اْفاره، معنى اليم ٗال حياتو، إةا ما  يٕ منى نع المعي ة ِ

ٗط إلييا ضلما واد ووا  ٗط ذ تاج إلى   َ أحو الميائ ، للتعي  تتم يادة اليج ف يلى مٗض
ٗط إلى القامٗي ى الببلاحو ٗات، المون، واألنيار، وايي ةلٔ، لقنو  ي ةلٔ لان اليج د، أو م

للتعيف إلى معنى الكلمات الجويوة،  ينبوي يليو أن ذعيف معنى مؿياي اليسٕ، او داللة 
ًيية ٗب التي تمتلئ بيا الميائ ، وضىلٔ المفاـيٕ الجوياؼية م ل تتمية الج ، واييا مٖ اليم

ٗات،.ال   م
 
 :اٌىبس٠ىبر١ش  

ٗيات ال ابتة ٗمياا  ي ض يي مٖ ال   ،  ،ذعت ي الكاريكاتيي مٖ المٗض التي تٓيي ي
ٗاة يلى انتباه القارئ والتققيي يلى  يتتبعيا القياء بشٗق ولو ، بما ليا مٖ القورة  ي اإلست 

ًات الكاري ٗمات خّية  ق ، ومٖ اىٕ ممي ٗضو، وىٗ عبارة يٖ رس   :كاتييإتجاىاتو، وسل
.  يتعيض للفكية اليئيتة، التي ذ اول تٗويليا للقارئ، ويت الى بىلٔ ض يياا مٖ 1

ٗط. ٗانم اليامشية  ي المٗض ٗيات الفيعية والج  المٗض
ٗمات المّية.2 ٗر القياء، والتع يي ينيا باليس ٗ ة لوى جمي  .  إختيار لم ية مقل
و بتييو، م،  يٕ وفاتو .  تم ل ىىه الشم ية نمّاا سائواا، ذمكٖ التعيف يلي3

ًرايي إلخ.  وخ ائ و، وما ييمً إليو م ل: لم ية ابٖ ال لو العيدي، ال نايي، ال
أو المتلقي، التي تو ذ تاج  الكاريكاتيي وتٗويل الفكية للمتعلٕ.  ذتيل التفاىٕ يٖ ِييق 4

ٗتن البلبم لعملية اإلت ا ٗيل،  يي بىلٔ تمت ي ال ل التع يي ينيا إلى ضتابة مقال ِ
ٗماتي.  المعل

ٗب التي تعني باإلتجاىات والتلٗك  ق .5  .  تلة اإلىتمام بالتفاويل، والتيضيً يلى اليم
ٗيل  ي يوة إِارات متتالية، يتناول ضل إِار 6 ٗط ِ .  ذع ي الكارا اتيي أحياناا، يٖ مٗض

ٗط، وىنا ن  ل يلى تتلتل للق ة المعيوضة،   اريكاتيي ي يٖ أحو يناوي المٗض
  من الكاريكاتيي ذعو أوس، إنتشاراا مٖ الكلمة المقيوءة. وداخت ار
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تعتمو اإلستفادة مٖ ىىه الٗسيلة، يلى مقورة المعلٕ  ي إدخاليا ضمٖ الم يات 
 منىا:التعليمية بّيق ممتلفة نىضي 

ٗم المعلٕ بمختيار  ،.  تكليف المتعلميٖ إحاار بعُ الكاريكاتييات مٖ ال   1 ويق
 مية.األ ال  ي ضل جلتة تعل

ٗحة اإلخبارية ذتمى رضٖ الكاريكاتيي، ذعيض ؼيو ضل متعلٕ ما 2 .  إيواد رضٖ خاب  ي الل
 ذجوه ميماا ليتٕ اختيار أ اليا ينو ضل جلتة للتعلٕ.

ٗط أو مبلحٓات حٗل احو الكاريكاتييات الممتارة.3  .  تو ذّلم المعلٕ ضتابة مٗض
ٗية مٖ الكاريكاتييات  ي دروي ال  ة،4 والتيدية األسيية، للمناتشة بق و  .  ييض مجم

 تا يو بعُ اإلتجاىات والعادات التليمة.
ٗم المتعلٕ بممارسة اللوة     ٗ ،  فييا ذق ًادة مٖ التعلٕ اللو ٗة لئلست تعت ي الٗسائل الب يية دي

ٗية ،الكتابية ٗيي ملكاتو ومياراتو اللو ٗط  ،التي تتعى بو إلى تّ ٗت وةلٔ بتبايوه دوماا يٖ ال
أو تن يف بعيواا يٖ أما ٖ المتميات ال  ي ة  ،التي تو تويي المعنى ،ّاء الكتابية ي األخ
ٗات، مما يبّل  ،والتعليق يلى الٗسائل الكيا اتييية ضتابة ،م ل المون واألنيار  ي الميائ  ،للم

ٗط مٖ الٗسائل ٗية  ،الويض مٖ الٗسيلة. بىلٔ ذعت ي م ل ىىا الن ٗيي الميارات اللو ٗة لتّ دي
ٗيةلمتعلميٖلوى ا  .، بالنتبة ليٕ، بايتبارىا م وراا مٖ م ادر إست مار الميارات اللو
 اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ/اٌجالش٠خ  ؽ.

بول حاسزة واحزوة، )التم، والب ي(  أىٕ الٗسائل، إة انيا تماِم حاستي ىي مٖ    
ٗيواا ونفعاا   :ومنىا ما الينا لىلٔ متبقاا، مما ذجعل يملية التعليٕ والتعلٕ ا  ي تج

ًيٗن التعليمي: -  .(م2003)الشيىان  التلف
ًيٗن التعليمي  ي بواذة إختيايو  ي ال بلقينات مٖ القين الماضي،  لٕ ذعيف دور التلف
ٗح  موى اإلؾبال الشويو يلى ىىا ال نووق الت ي ، الى  احتل مكانو  ي ضل بين،  حتى ل

ٗح  بعو ًائي الوييم، وتو ل ةلٔ، موى تققي المشاىويٖ بما  وموى أرتباط وتعليق األ ياد بيىا ال
ٗاجييا  ذعيض يلييٕ مٖ خبللو،  كان إختيايو بم ابة العبلج الشا ي، لبعُ المشا ل التي ي
ٗتن ضيورياا لئلت ال الجماىيي ،  ًيٗن  ي ةلٔ ال ٗا التيدية والتعليٕ،  مةا ضان التلف ممت 

 يلي:  يٗ ضيور  أذااا،  ي مجال اإلت ال التعليمي،  قو تٕ مٖ خبللو ما
 نورة العناوي الملىلة  ي التعليٕ.يبلج مشكلة إبدحام الفَ و -



 

27 

 

 الجامعية، ويبلج مشكلة األمية. ةحليبلج مشكلة تعليٕ الفتاة  ي المي 

ًيٗن التعليمي ىٗ ي    ي اإلنفتاح  ي مجال التعليٕ،  تٕ نقزل خ زيات ضان ي ي التلف
ق أسزاليم التعلزيٕ التقليوذزة يويوة إلزى داخزل الف زٗل، لزٕ ذكزٖ باإلمكزان نقليزا يزٖ ِييز
ًيززٗن   ززي نقليززا بالّييقززة التعليمززي المتززتمومة آنززىاك، بززل تززٕ يززٖ ِييززق إسززتموام التلف

تتزززايو ض يزززياا  زززي تزززوعيٕ ال قزززائق العلميزززة  ،الم لزززى،  كانزززن المزززادة التزززي يزززتٕ ييضزززيا
ٗط  جنبزاا  بال يىان القاِ،، ضما أنيزا ت زيب الجانزم التّ يقزي والجانزم النٓزي   زي المٗضز

ًيٗن إلى جنم.  ٗ التعليمي لعم التلف ٗرة وال يضزة إلزى دوراا ناج زاا  زي نقزل ال ز ت وال ز
، ضٗسززيلة ات ززال سززييعة ودعيززوة المززوى،  كززان بم ابززة ال ززل التززيي، لمشززا ل المتعلمززيٖ

ًايزززو، والزززى  أدى إلزززى اإلن زززياف لتزززقميٖ  األميزززة، الناتجزززة يزززٖ اإلنفجزززار التزززكاني المت
يلزى حتزاب التعلزيٕ، ونزتج يزٖ ةلزٔ نزورة متّلبزات األمنيزة، وال ،ووسائل الو اط ،الوىاء
ٗا للتكتزم مزٖ م زادر أخزيى للزيبق، ودزىلٔ   ي المعلمزيٖ الزىيٖ ىجزيوا المينزة، واتجيز

ًيززٗن  ،ضززعفن األنٓمززة التعليميززة خ ٗوززاا  ززي العززالٕ ال الززه، ممززا أدى السززتموام التلف
ٗاجية ىزىه المشزا ل التزي ِزيأت، و  التعليمي  ًيزٗن  زي مجزال التي م علزيٕ، أسزتموم التلف
 أذااا. ضٗسيلة لتعليٕ الكبار، و ي م ٗ األمية المينيةالتعليمي 

ٗيززة  ًيززٗن التعليمززي ض يززياا  ززي اسززت مار ميززارات المتعلمززيٖ اللو وةلززٔ ممززا  ،ذتززايو التلف
ٗنو مبالزية ٗاد تعليميزة ممنيجزة ،يزٖ ِييزق حاسزتي التزم، والب زي ،يتلق ومعزوة  ،مزٖ مز

ٗيزززاا متكزززا  ،وبيزززادة ، زززي تنميزززة ،ذمكزززٖ أن تكزززٗن منّلقزززاا وزززلباا للمتعلمزززيٖ ،مبلا إيزززواداا لو
ٗيزززة ووززقليا ًيزززٗن التعليمززي، بخيززيتيٕ اللو تعليميزززة وسزززيلة  ،خاوزززة بعزززو أن أوززبح التلف

لل ينززامج المتعلمززيٖ ، أقنززاء مشززاىوة والقززياءة ،حيززه تتززاح يمليززة تفعيززل الت ززوث ،تفايليزة
 التعليمي.
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ٗتن،  ي يمليتزي أٔٗ: اٌؼ١ٍّخٛزح ٝهذ أػزظض حُظـخسد  ٗاي أ  ي،  ي ةات ال " ضلما التيضن ح
التعليٕ والتعلٕ، ضلما ضان الميدود مٖ المعي ة والم زية للمزتعلٕ أ  زي، وةلزٔ ألن تيضيبزة اإلنتزان 

ٗ ي مناخاا خ باا للتعلٕ والنمٗ."  العقلية، والنفتية، والجتمية، التي  ّيه هللا يلييا، ت

 ش٠مخ اٌؼشض.اٌزمغ١ُ ػٍٝ أعبط   صب١ٔبً:

ٗئي إلززى قبلقززة أتتززام، تبعززاا لمتززار األلززعة ال ززادرة  ًة العززيض الازز ذمكززٖ تقتززيٕ أجيزز
 يستي:منيا، وامكانية ييضيا نىضي منيا ما 

 مواد تعخض ضوئياا ا خيقة مباشخة. أ.
ٗاد بّييقززة مبالززية، يلززى لالززة  ٗء، وتعززيض المزز ًة التززي ذ ززور منيززا الازز ىززي األجيزز

ٗئي العيض، دون أن يتٕ توييي م  ومنىا:تار األلعة ال ادرة مٖ الم ور الا
 (.SLIDE  PROJECTORجياب ييض الشيائح الشفا ة ) -
 (VIDEO  PROJECTORجياب ييض أ بلم الفيويٗ ) -

 مواد تعخض ضوئياا ا خيقة غيخ مباشخة. ب.
ٗاد بّييقزة يتويزي  ييزا متزار ألزعة  ٗء، وتعزيض المز ًة التي ذ ور منيزا الاز ىي األجي

ٗء، أ  ٗء ايي مبالي، وانما يتويي متاره يٖ ِييزق المزيآة أو العوسزات،  الا ان م ور الا
ٗمات يلى لالة العيض  ًة العيض، والتي تٓيي المعل ٗدة  ي أجي ٗج  ومنىا:الم

ٗئي ) -  (.OVERHEAD  PROJECTORجياب اإلسقاط الا
ٗر المعتمزززة المتزززمى بالفزززانٗي التززز ي  ) -  OPAQUEجيزززاب يزززيض ال ززز

PROJECTOR. 
 اد تعخض ا خيقة مباشخة.مو  ج.

ٗاد التزي تعزيض األ       ٗرة مبالزية، أ  ال ت تزاج  زي ىزي المز ييضزيا إلزى لزياء ب ز
ٗئي يتملليا، وانما تيى مبالية  ًة أو م ور ض  كالمجدمات مثلا.أجي

 اإلت ال التعليمي:
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ٗنيززا  ٗاد ووسززائل تعليميززة ال تمززيج يززٖ ض ذبلحزز  أن العمليززة التعليميززة بمززا  ييززا مززٖ مزز
 ،مزٖ معلزٕ ،الزى  تزنومٌ ؼيزو ضزل أِيا يزا ،اإلت ال التعليمزي ،وت ويواا  ،ة إت اليملي
ٗى  ،ومتعلٕ  وضل ما يتعلق بيا مٖ موخبلت ومميجات. ،وم ت
ٗم ااإلت ال التعليمي  ٗياء نشاِي متكامل ،نتعيض  ي ال ف ات التالية لمفي ، م، ض

ٗيززة ٗاد حيززه أن اسززتموا اسززت ماره  ززي تنميززة ميززارات المتعلمززيٖ اللو م ضززل الٗسززائل والمزز
ًامزاا يلينزا  ،ال يتزقتى إال يزٖ ِييزق اإلت زال ،التي تعيضنا إلييامتزبقاا  ممزا جعزل ةلزٔ ل

ٗاد والٗسزززائل  أن نتّزززيق لعمليزززات اإلت زززال  زززي الماضزززي وال اضزززي م لمزززا تّيتنزززا للمززز
 .التعليمية  ي م ل ىىا المن ى

 مقومة:
ل يززة حاجاتززو األساسززية وم اولززة ت التززعى وراء ،ومنززى القززوم  ززان لززول اإلنتززان الشززاال

ٗاي وما لملو جتوه مٖ أيازاء  ،إلباييا، وللٗوٗل لتل ية تلٔ ال اجات  قو ذتي هللا لو ال 
ًة الجيززاب  :، م ززلحياتززو ذمززتَ ضززل واحززو منيززا بززقداء ميززام تعززو ضززيورية  ززي ،ممتلفززة وأجيزز
  الى  ذمتَ الجتوذة، والجياب الوور  اتِاشالى  يييمٖ يلى جمي، ال يضات والنالع  ي 

ٗية ٗناتب ،بالوورة الوم ٗيو مٖ مك ٗناتزو  ،ما ذ  وما يتّلبو مٖ نشاِات، والجيزاب اليازمي بمك
ٗييا جتٕ اإلنتان. ًة التي ذ ت  الممتلفة وميامو المتعودة، وايي ةلٔ مٖ األجي

ٗط بالمخ تشعي اإلنتان بقنو جزائ،ولنايب م بلا لىلٔ  ٗط،  ميا ً الج  ،باإلحتاي بالج
يتنزاول لزيًاا مزٖ الّعزام،   ينيزا ت زور األوامزي الع ز ية لوزود خاوزة ولعاززبلت وينبوزي أن 

ومتشزززعبة ةات إتجزززاىيٖ  معينزززة، وأنتزززجة تنؿزززبُ وتنبتززز ، مزززٖ خزززبلل لزززبكة ي ززز ية معقزززوة
ٗط، وةلزٔ بملزباط المعزوة بتنزاول الّعزام،  ،)إرسال واستؿبال( ٗلو اليغبة لئلنتان إلبّال الج  تت

 .ٗل يليوؼيتعى ح ي اا  ي س يل ال  
ٗط زززىلٔ حاجزززات البشزززي األخزززيى تتشزززابو و  وا  زززن خلزززق  ،تعت زززي حاجزززات  ّييزززةو  ،الجززز

ٗينو، ٗاي التزي حبزا الوم ل  يام ل اإلنتان وتك لتٗوزل للمعي زة بيزا اإلنتزان، لتمكنزو مزٖ اهللا  ز
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ًةاسزتؿبال ضمزا أسزلفنا، ذ يزي أدوات  ،والتعلٕ وا تتاب الم زيات ٗاب مميز  ،مزتَ ضزل منيزا بمز
  .لوى اإلنتان تعمل يلى ت قيق نشاِات م ودة ،ائلسوو  ،أىوافو 

ٗاي الممتة المعيو ة تتكات  م، بعايا البعُ وتعمل ضمٖ نتيج متكامزل  ،إن ال 
ٗاي )األدوات( ،لت قيق أىواف تتعلق ب ياة اإلنتان ٗد ضل واحوة مٖ ىىه ال  ال وج النعوم  ، ل

 نعززوم ي  ززي حيززاة اإلنتززان، الززتعلٕاإلت ززال بززيٖ اإلنتززان وخالقززو، والنقّعززن خيززٗط المعي ززة و 
ٗاول الفكي  وال يضينتيجة لىلٔ   ،بيٖ أ زياد المجتمعزات البشزيية ،البعيو والقييم ،التعي والت
ٗاييلى اإلستع ي األساي الم ني   . واد الفّي  الى  تتميً بو تلٔ ال 

خزييٖ  قزو سزعى لزىلٔ باسزتنفار اث ،نتبة لكٗن اإلنتان ضزائٖ إجتمزايي بزالفّية اإللييزة
والزعال  ،وال يضزات ،واليميمزات ،ٗاتالمتم لزة  زي األوز ،يٖ ِييق وسزائل اإلت زال ال زوائي

ٗنززززن   ،للتجمززز، مزززز، بعازززيٕ الزززبعُ ،األ زززيادت جميعيززززا تزززادالتزززي  ،وتزززيط الّ ززززٗل ،النزززار تك
ٗاِٖ ممتلفززة يلززى األرض ٗاِيء األنيززار ،المجتمعززات  ززي مزز وينززو  ،منيززا مززا تجمزز، حززٗل لزز

ٗل واألودذزة الجواول وييٗن المزاء، ومنيزا مزا وزعو الجبزال والزتبلل،  ،ومنيزا مزا سزكٖ  زي التزي
ٖ زززل  ٗ يه لزززو ِ يعزززة المزززِٗ مزززٖ مق زززل ومشزززيب وايزززي ةلزززٔ مزززٖ  ،منيزززا مقتنززز، وراض يمزززا تززز

   متّلبات حياتو.
ٗتزن، حيزه تمكزٖ اإلنتزان مزٖ اسزتموام  ٗامل اإلت ال بزيٖ األ زياد بمزيور ال ٗرت ي تّ

ٗر ٗمات ،ال زز ٗب،  ززي مززٗ  ،واليسزز اِٖ م ززودة، قززٕ الكتابززة بعززو اختززياط األبجوذززة، ومززٖ قززٕ واليمزز
ٗا زززم  ًة اإلت ززال واإلختيايزززات التزززي أملتيززا الازززيورة لت ٗالى إ تشزززاف أجيززز الّبايززة، وىكزززىا تزز

ًء مززٖ تّلعزات اإلنتززان ال ياتيززة الياميزة إلززى تيتززيي أسزباب ال يززاة والي اـيززة ، وتزو تعيضززنا لجزز
 .ةلٔ  ي مقام سل 

 ح٩طقخٍ ك٢ ح٩ع٬ّ:
ٗىيه رسالةذعت ، ، واليسالة ىي ين ي أساسي  ي يملية اإلت ال ي الويٖ اإلسبلمي  ي ج

 ما سنتّيق لىلٔ ؼيما بعو، واإلت ال مٖ وجية النٓي اإلسبلمية ذعمل يلى تنٓيٕ المجتم، 
 وضىلٔ ييد  العلٕ باليوح. ،ضما ييد  اليوح بالمادة ،وييدّو باليوح ،المتلٕ
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بلم وخ ائ زة ذمكزٖ أن نتزاب، ةلزٔ مزٖ خزبلل الفتزيات لمعي ة واتز، اإلت زال  زي اإلسز
ًمنية   التالية:ال
  :اٌفزشح األٌٚٝ أ.

ٗات هللا وسززبلمو يليززو،  ىززي الفتززية التززي سززبقن بع ززة الت ززي الكززييٕ ا بززٖ ي ززو هللا وززل
 وقيقة باإلت ال. التي  ييا تميً المجتم، العيدي آنىاك بفنٗن ليا يبلتة

ٗنززاا خاوزاا مززٖ اإلت زال الززى  ذمكزٖ أنذضزان اليسزٗل الكززييٕ )ب(      نّلززق  مزاري ل
ؼيمزا بينززو  ،وىزٗ مزا يززتٕ  زي يزالٕ خزارج نّززاق الم تزٗي ،(ح٩ُٜيخ٢ٓ ح٩طقيخٍ حُشٝكيي٢) يليزو

اعِ }:ٟوديٖ ردو  ي اار حياء. تال تعال  اٌبذَّ
حَ َٛ إِرَا َعأٌَََه ِػجَبِدٞ َػِّٕٟ فَِئِّٟٔ لَِش٠بت  أُِع١بُت َدْػب َٚ

١ٍَْغْ  ِْ فَ َْ {اٌجمشحإِرَا َدَػب َُُذٚ ُْ ٠َْش ُٙ ُٕٛاْ ثِٟ ٌَؼٍََّ ِِ ١ٌُْْؤ َٚ  ٌِٟ  .186زَِغ١جُٛاْ 

ٗط مززٖ اإلت ززال تززوذٕ تززوم اإلنتزز ٗداا وممارسززاا بززيٖىززىا النزز ٗجزز الع ززو وردززو  ان،  قززو ضززان م
ًل ًلو إلى األرض أن  معو اليوى. تال تعالى: المالق العٓيٕ،  عنوما خلق هللا آدم وأن

ب  َٙ ْٕ ِِ جُِطٛاْ  ْ٘ ٍَْٕب ا ُْ }لُ الَ ُ٘ب َٚ  ُْ ِٙ ف  َػٍَب١ْ ْٛ َٞ فَبالَ َخب بٓ رَجِبَغ ُ٘بَذا َّ ِّٕبٟ ُ٘بًذٜ فَ ِِّ بب ٠َبأْر١ََُِّٕىُ  َِّ ١ؼببً فَِئ ِّ ب َع

َْ {اٌجمشح   .٠38َْؾَضُٔٛ

ٗا بززوورىٕ الززىيٖ  ،مززٖ الّ يعززي أن ذكززٗن آدم تززو تززام بززمببلغ ةلززٔ اليززوى إلززى أوالده تززام
ذعت زززي ىزززىا  ث هللا األرض ومزززا يلييزززا.وىكزززىا يزززتٕ اإلبزززبلغ إلزززى أن يزززي  ،بمببلازززو إلزززى أوالدىزززٕ

 المتلتل اإلببلاي  ي األول يملية مٖ يمليات إت ال.
ٗحزويٖ مزلمنيٖ، ولكزٖ مز، مزيور  لقو سكٖ آدم يليو التبلم وأوالده األرض ويميوىا، م

ٗىٕ، ٗتن أواب العقٗل اإلختبلل وال ف زن إلزى  ال ٗاحزو الزوذان، ِو  انتزلخ البشزي يزٖ عبزادة ال
ٗقنية ال إلنقزاة البشزيية ممزا آلزن إليزو، و زي بػياة،  جاءت اليسل ذكلمة مٖ ينو هللا التّح ال

ٗلزو تعزالى َٓ } :ةلٔ ذشيي القيآن الكزييٕ  زي ت بِش٠ جَّشِ ُِ  َٓ اِؽبَذحً فَجَؼَبَش ّللّاُ إٌَّج١ِِّب١ َٚ بخً  َِّ ُ َْ إٌَّببُط أ َوبب

 َٓ َُ ثَب١ْ ١ٌَِْؾُى ٌَْؾّكِ  ٌِْىزَبَة ثِب ُُ ا ُٙ ؼَ َِ أََٔضَي  َٚ  َٓ ِٕزِس٠ ُِ ِٗ إِالَّ  َٚ بب اْخزٍََبَف ف١ِب َِ َٚ  ِٗ بب اْخزٍََفُبٛاْ ف١ِب َّ إٌَّببِط ف١ِ

ب اْخزٍََ  َّ ٌِ ُٕٛاْ  َِ َٓ آ ََٙذٜ ّللّاُ اٌَِّز٠ ُْ فَ ُٙ ٌْج١ََِّٕبُد ثَْغ١بً ث١ََْٕ ُُ ا ُٙ ب َعبءرْ َِ ٓ ثَْؼِذ  ِِ َٓ أُٚرُُٖٛ  َٓ اٌَِّز٠ ب ِِ  ِٗ فُبٛاْ ف١ِب

ٓ ٠ََشبُء  َِ ِذٞ  ْٙ ّللّاُ ٠َ َٚ  ِٗ ٌَْؾّكِ ثِِئْرِٔ ُم {اٌجمشحا ْغزَِم١ ِْ  213إٌَِٝ ِصَشا م 

، ىززٗ أ  ززي دليززل لعزل مززا ووزز  بززو ن ززي هللا مٗسززى يليززو التزبلم مززٖ أنززو ) لززيٕ هللا(   
 يلى ماتّيتنا إليو، إة ليٌ ىنالٔ ما ىٗ أيٕٓ مٖ ىىا اإلت ال بيٖ الع و وردو.
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 اٌفزشح اٌضب١ٔخ  ة.

ًول القزيآن يلزى ن ينزا الكزييٕ أحواث بواذة اليسزالة ال ىي الفتية التي ليوت        م موذزة، ونز
ٗات هللا وسززبلمو يليززو، ٗط آخززي مززٖ اإلت ززال وززل ًت ىززىه الفتززية بنزز الززى  ذمكززٖ أن  ،وتززو تميزز

ومما ي ير ةلٔ أنزو حينمزا جزاء ج ييزل إلزى اليسزٗل ، (ح٩طقخٍ حُشٝك٢ حُؼن١ٞ) نّلق يليو
ٗحيالكززييٕ  ضززٕ إليززو اليسززٗل  ،التززبلم قززو ورد أن ج ييززل يليززو  ، ززي اززار حززياء ،باليسززالة والزز

 .(إلشأ )  )ب( قبلث ميات وتال لو

 ِب را ٠ؼٕٟ ٘زا اٌضُ؟

 :يعتبخ ذعني ةلٔ أنو ميتب  ب اسة اللمٌ إرتباِاا ضامبلا ودىلٔ 
ٗاط اإلت ال األخيى  - ٗط مٖ أن  .أ  ي  ايلية مٖ أ  ن
ٗ  وت، بم ُ ال و ة. -  يول يلى أنو ليٌ حوث يا
ٗحي يٖ رب  -  العالميٖ.اايتو ت ليغ ال

ٗاط اإلت ززال  ززي ضززل مززٖ القززيآن وتززو ق ززن الكززييٕ  الم تززٗي وايززي الم تززٗي مززٖ أنزز
 سيي الملفاء اليالويٖ. ي والتنة و 

ٗلززو تعززالى - ُْ لٍُُببٛة   :ممززا ورد  ززي القززيآن الكززييٕ ت بب ُٙ ٌَ َْ ُْ ٠َِغبب١ُشٚا فِببٟ اأْلَْسِض فَزَُىببٛ }أَفٍََبب

ب َٙ َْ ثِ ؼُٛ َّ ْ  ٠َْغ ْٚ آرَا ب أَ َٙ َْ ثِ ٌْمٍُُُٛة اٌَّزِٟ فِٟ اٌاْلُذِٚس  ٠ْؼِمٍُٛ ٝ ا َّ ٌَِىٓ رَْؼ َٚ ٝ اأْلَْثاَلبُس  َّ ب اَل رَْؼ َٙ فَِئَّٔ

 .46{اٌؾظ

 صببٍٛا وّببب سأ٠زّببٟٛٔ) :وممززا ورد  ززي التززنة ؼيمززا جززا  ززي ال ززويه الززى  رواه البمززار   -

 (.أصٍٟ

 ورد  ي سيية الملفاء اليالويٖ: ما رو  يزٖ أميزي المزلمنيٖ يمزي رضزي هللا ينزو ومما -
 .(اٌغجً ٠ب عبس٠خ) وتائو جيشو سارية وىٗ وايو  ي المن ي حيٖ تال العبارة الشييية:

 اٌفزشح اٌضبٌضخ:  .ط 

ٗم اإلت زال وأوزبح يزتٕ  زي رتعزة أوسز، ٗر مفيز  ،ىي الفتية التزي تلزن ت ليزغ اليسزالة، حيزه تّز
 مززٖوىززٗ مززا ورد  ززي ض يززي ، (ح٩طقييخٍ حُشٝكيي٢ حُـٔييخ٤ٛش١) عميااه:ممززا ذمكززٖ لنززا أن نّلززق 

ٗلو تعالى: اثذات القيآنية  ضق
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ّللّاُ   َٚ ب ثٍََّْغبَذ ِسَعببٌَزَُٗ  َّ ًْ فَ ُْ رَْفؼَ إِْ ٌَّ َٚ ثَِّه  ٓ سَّ ِِ ب أُِٔضَي إ١ٌََِْه  َِ ُعُٛي ثٍَِّْغ  ب اٌشَّ َٙ َٓ }٠َب أ٠َْ ب ِِ َه  ُّ ٠َْؼاِلب

َٓ {اٌّبئذح ٌَْىبفِِش٠ ََ ا ْٛ مَ ٌْ ِذٞ ا ْٙ َّْ ّللّاَ الَ ٠َ  .67إٌَّبِط إِ

 :ًٝوُٞٚ طؼخ٠ُ

َْ {األػشاف ٛ ُّ ب الَ رَْؼٍَ َِ َٓ ّللّاِ  ِِ  ُُ أَْػٍَ َٚ  ُْ أَٔاَلُؼ ٌَُى َٚ ُْ ِسَعبالَِد َسثِّٟ   .62}أُثٍَِّغُُى

ٗيزان جميز، يناوزي اإلت زال التزي يي يزا اإلنتزان. وىكزىا  ذبلح  أن ىاتيٖ اثيتيٖ ت 
ٗيزو ىاتزان اثيتزان قو تٕ إرسال اليسزل لؤلمزٕ الممتلفزة ضانزن أ ازل مزٖ معنزى .  زمةا  ، بمزا ت 

ٗحززو المشزايي ،اليسزائل وتزنٕٓ العبلتزات والمعززامبلت بزيٖ النزاي،  زمن القززيآن  ،ىزي تلزٔ التزي ت
ٗةج لليسززائل اإليبلميزة المتكاملززة،م ززور و الكزييٕ ذعت ززي أميززً  ون ياسززاا لززامبلا لليواذززة إالززى  نمزز
 الّييق المتتؿيٕ.

 :ٚعبئً اإلرالبي اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

ًل     : ي اار حياء ،مٖ القيآن الكييٕ )ب(ا يلى ن ينا  إن أول ما أن
ُِ َسثَِّه اٌَِّزٞ َخٍَك)   ْٓ َػٍَكم * اْلَشأْ ثِبْع ِِ  َْ َٔغب َُ * َخٍََك اإْلِ َسثْبَه اأْلَْوبَش َٚ ُِ * اْلبَشأْ  مٍََ ٌْ َُ ثِبب  اٌَّبِزٞ َػٍَّب

* َُ ُْ  َػٍَّ ُْ ٠َْؼٍَ ب ٌَ َِ  َْ َٔغب  .5-1اٌؼٍك .(اإْلِ

ٗة وزززيي ٗاي لزززوى باسزززت ، ة للعلزززٕ والتشزززجي، للمعي زززةتقزززوم اثذزززات ديززز وبلل ضا زززة ال ززز
والتززززي تززززيتب  إرتباِززززاا وقيقززززاا بالٗسززززائل ، (التززززم، والب ززززي والززززىوق واللمززززٌ والشززززٕاإلنتززززان، )
ٗجوانية األخيى ضالقلم .التعليمية،   إضا ة إلى وسائل اإلدراك ال

ٗاي  ي اإلنتان باثذات القيآنية سالفة الىضي، ما  ال إلارة السزتموام ىٗ إإن اتتيان ال 
 ِب ٠ٍٟ:  ي التعليٕ، ومٖ ىىه الٗسائل لااإلت  وسائل

 ضيب األم ال. .1
 الق ة. .2
 يناوي الكٗن الماد )ال يًة(. .3
 العيوض العلمية )ال يان العملي(. .4
ًيارات الميوانية(. .5  اليحبلت التعليمية )ال
 ضشة األِضبي: .1
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ٗرة ،مجزززيدةيتم زززل  زززي تقزززوذٕ األ كزززار ال         م تٗسزززة وملمٗسزززة. وتزززو ورد  والمعزززاني ب ززز
 ٠ٍٟ:   يياا  ي القيآن الكييٕ، نم ل لىلٔ ؼيما أسلٗب ضيب األم ال

 تال تعالى:  
ٌْج١ُُبٛ َٓ ا َ٘ب ْٚ َّْ أَ إِ َٚ ٌْؼََٕىجُبِٛد ارََّخبزَْد ث١َْزببً  ًِ ا ضَب َّ ١ٌَِببء َو ْٚ ِ أَ ِْ ّللاَّ ٓ ُدٚ ِِ َٓ ارََّخزُٚا  ًُ اٌَِّز٠ ضَ َِ ُذ ِد ٌَج١َْب}

َْ {اٌؼٕىجٛد ٛ ُّ ْٛ َوبُٔٛا ٠َْؼٍَ ٌْؼََٕىجُِٛد ٌَ  .41ا

 ٝهخٍ طؼخ٠ُ: 

 َٚ ِ ٌَبٓ ٠َْخٍُمُبٛا رُثَبثببً  ِْ ّللاَّ بٓ ُدٚ ِِ  َْ َٓ رَبْذُػٛ َّْ اٌَّبِز٠ ؼُٛا ٌَبُٗ إِ ِّ ً  فَبْعزَ ضَ َِ ب إٌَّبُط ُضِشَة  َٙ ِٛ }٠َب أ٠َْ ٌَب

١ََْئبً الَّ  ُُ اٌزْثَبُة  ُٙ إِْ ٠َْغٍُْج َٚ ؼُٛا ٌَُٗ  َّ ْطٍُُٛة {اٌؾظاْعزَ َّ ٌْ ا َٚ ُت  ٌِ ب ُْٕٗ َضؼَُف اٌطَّ ِِ  73 ٠َْغزَِٕمزُُٖٚ 

 منيا ما جاء  ي ال ويه الى  رواه اإلمام متلٕ:و  
 يٖ أبي ىييية رضي هللا ينو تال: تال رسٗل هللا )ب( :  
)أسأ٠زُ ٌٛ أْ ٔٙشاً ثجبة أؽذوُ ، ٠غزغً ِٕٗ وً ٠َٛ خّظ ِشاد ً٘ ٠جمٝ ِٓ دسٔبٗ َبٟء   

 ٠جمٝ ِٓ دسٔٗ َٟء ، لبي فزٌه ِضً اٌالٍٛاد اٌخّظ ٠ّؾٛ هللا ثٙٓ اٌخطب٠ب (. لبٌٛا: ال

 اٌمالخ:   .2 

ٗ ، أو ضتابي، أو تم يلي متيحي، يتامٖ ٗادث، تجي   ي بمزان،  ىي تع يي لف ألماواا وح
ٗيي بالق ززة مززٖ أجمززل وأحززم الٗسززائل وأيمقيززا أقززياا  ززي الززنفٌ ويعت ززي  ومكززان م ززوديٖ. الت زز

 البشيية.
وت َ األمٕ الوابية. ورد  ،ت َ األن ياء :مثل: ، ي القيآن الكييٕ العويو مٖ الق َورد 

ٗيي الق  ي  ي القيآن لت قيق ض يي مٖ األاياض   :ِضً ىىا الت 

 

 ػ٘خفش حُذ٣ٖ حُل٤٘ق. طؼ٤ِْ حُٔغ٤ِٖٔ، ٝحُؼزشس ٝحُٔٞػظش -

 يمي:مٖ اثذات القيآنية التي جاءت بالق َ ما 
 تال تعالى:
ِٗ }ٌَمَْذ وَ  َٓ ٠ََذ٠ْ ٌَـِىٓ راَْلِذ٠َك اٌَِّزٞ ث١َْ َٚ َْ َؽِذ٠ضبً ٠ُْفزََشٜ  ب َوب َِ ٌْجَبِة  ٌِٟ األَ ْٚ ُ ُْ ِػْجَشح  أّلِ ِٙ َْ فِٟ لَاَلاِل ب

َْ {٠ٛعف ُٕٛ ِِ َم ٠ُْؤ ْٛ مَ خً ٌِّ َّ َسْؽ َٚ ًُ٘ذٜ  َٚ ءم  ْٟ ََ  ًَّ ًَ ُو رَْفاِل١ َٚ111. 

 ٝهخٍ طؼخ٠ُ:

ٌْمَاَلببِص  َٓ ا ُٓ َٔمُببْص َػ١ٍَْببَه أَْؽَغبب َٓ }َْٔؾبب بب ِّ ٌَ ِٗ بب ٍِ ببٓ لَْج ِِ إِْ ُوٕببَذ  َٚ  َْ مُببْشآ ٌْ َ٘ببـزَا ا َؽ١َْٕببب إ١ٌَِْببَه  ْٚ ببب أَ َّ ثِ

 } َٓ ١ٍِ ٌْغَبفِ  .٠3ٛعف ا



 

35 

 

 أبي ىييية رضي هللا ينو، يٖ الن ي )ب( أنو تال: ل الق ة التي جاءت  ي رواذة وم
)ث١ّٕب سعً ٠ّشٟ فٟ ؽٍخ رؼغجٗ ٔفغبٗ، ِشعبً سأعبٗ، ٠خزببي فبٟ ِشب١زٗ، إر خغبف هللا ثبٗ 

 ٠زغٍغً فٟ األسض إٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ(. فٙٛ

 ػٕبصش اٌىْٛ اٌّبدٞ: .3 

 ِب ٠ٍٟ: التي ورد ةضيىا  ي القيآن الكييٕ ضٗسائل تعليمية اٌفٍه يناويمٖ 

ٗا م  –القمي  –الشمٌ  –التماء           ٗم  –الك  النيار. –الليل  –النج
 ِب ٠ٍٟ: يميةسائل تعلضيىا  ي القيآن الكييٕ ضٗ التي ورد ة حُطز٤ؼش ومٖ يناوي      

ًراعية  –األرض           ٗانات  –النباتات المائية  –النباتات ال ٗر  –ال ي  ال شيات. –الّي
 تال تعالى:  

 َْ ٛ ُّ ٍِ ْظ ِْ بَس فَِئرَا ُُ٘  َٙ ُْٕٗ إٌَّ ِِ ًُ َْٔغٍَُخ  ُْ ا١ٌٍَّْ ُٙ آ٠َخ  ٌَّ َٚ ٌَِه رَْمذِ * } ب رَ َٙ ْغزَمَّشم ٌَّ ُّ ٌِ ُظ رَْغِشٞ  ّْ اٌشَّ َٚ ٠ُش }

} ُِ ١ٍِ ٌْؼَ ٌْؼَِض٠ِض ا ُِ {٠ظ*  ا مَِذ٠ ٌْ ِْ ا ٌْؼُْشُعٛ َٕبِصَي َؽزَّٝ َػبَد َوب َِ ْسَٔبُٖ  َش لَذَّ َّ مَ ٌْ ا َٚ  37 ،38،39   

 وتال تعالى:
 ِْ ِٗ َصْسػببً  َُّ ٠ُْخبِشُط ثِب ببًء فََغبٍََىُٗ ٠ََٕببث١َِغ فِبٟ اأْلَْسِض صُبب َِ بِء  َّ بب َٓ اٌغَّ ب ِِ َ أَٔبَضَي  َّْ ّللاَّ ُْ رَبَش أَ ٍِفبببً }أٌََب ْخزَ

ٌْجَبِة {ا ٌِٟ اأْلَ ْٚ ُ ٌَِه ٌَِزْوَشٜ أِل َّْ فِٟ رَ َُّ ٠َْغؼٍَُُٗ ُؽَطبِبً إِ اْلفَّشاً صُ ُِ ١ُظ فَزََشاُٖ  ِٙ َ٠ َُّ أُُٗ صُ َٛ ٌْ  21ٌضِشأَ

 ٚلبي رؼبٌٝ:

ٍِمَْذ {اٌغب١َخ ًِ َو١َْف ُخ ثِ َْ إٌَِٝ اإْلِ  17}أَفاََل ٠َُٕظُشٚ

 :اٌؼشٚض اٌؼ١ٍّخ .4

ٗاتز  التعليميزة  ،استموم القيآن الكييٕ اإلذازاح العملزي ي ض يي مٖ ال االت  لشزيح بعزُ الم
 في:وتٗضي يا للتائل. يتاح ةلٔ 

 .، التي تّيتنا ليا مٖ ت لتابيل ليابيلت ة تتل  أ.
 ت ة سيونا مٗسى ينوما ِلم رؤية ردو. ب.
ٗتى. ج. يٕ ينوما أراد أن ييى ضيف ذ ي هللا الم  ت ة سيونا إبيـا

 تال تعالى:
إِ  َٚ َّٓ لٍَْ } بئِ َّ ٌَبـِىٓ ١ٌَِّْط َٚ ٓ لَببَي ثٍََبٝ  ِِ ُْ رُْؤ ٌَ َٚ رَٝ لَبَي أَ ْٛ َّ ٌْ ُُ َسّةِ أَِسِٟٔ َو١َْف رُْؾ١ِـٟ ا ١ ِ٘ جِبٟ ْر لَبَي إِْثَشا

ُٙب َُّ اْدُػ َّٓ ُعبْضءاً صُب ُٙ ْٕ ب ِِّ ًم  ًِّ َعجَب ًْ َػٍَٝ ُو َُّ اْعؼَ َّٓ إ١ٌََِْه صُ ١ِْش فَاُلْشُ٘ َٓ اٌطَّ ِِّ َّٓ ٠َأْر١َِٕبَه لَبَي فَُخْز أَْسثَؼَخً 

اْػٍَ  َٚ ُ  َعْؼ١بً  َّْ ّللّاَ َػِض٠ض  َؽِى١  260اٌجمشح {ُْ أَ

 اٌشؽالد اٌزؼ١ّ١ٍخ )اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ(:  .5
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رحلة سيونا مٗسى يليو التبلم م، الع و ال زالح  ،جاء ةضي اليحبلت العلمية  ي القيآن      
 .)الماي(. وت ة إسياء الن ي )ب(

 تال تعالى:
  َْ ٌَبُٗ  }ُعْجَؾب ْٛ ْغِغِذ األَْلاَلبٝ اٌَّبِزٞ ثَبَسْوَٕبب َؽ َّ ٌْ َِ إٌَِٝ ا ٌَْؾَشا ْغِغِذ ا َّ ٌْ َٓ ا ِِّ ِٖ ١ٌَْالً  اٌَِّزٞ أَْعَشٜ ثِؼَْجِذ

١ُغ اٌجَاِل١ُش {اإلعشاء ِّ َٛ اٌغَّ ْٓ آ٠َبرَِٕب إَُِّٔٗ ُ٘ ِِ  1ٌُِِٕش٠َُٗ 

 

 ٚعبئً اإلرالبي اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ:

ٗجيو األمة نىضي منيا  استموم اليسٗل )ب(     ما يمي:يوة وسائل  ي تعليٕ وت
ٗح والكتاب.   يناوي الكٗن الماد  )ال يًة(.، و الل

 :ةاٌٍٛػ ٚاٌىزب
 لبي:ؿخء ك٢ ٛزح حُٔوخّ إٔ حُزشحء رٖ ػخصد       

 ُٔخ ٗضُض ٫ ٣غظ١ٞ حُوخػذٕٝ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، هخٍ حُ٘ز٢ )ؿ(:

اوزبت   ال ٠غبزٛٞ اٌمبػبذْٚ ِبٓ اٌّبؤ١ِٕٓ  )أدػٛ فالْ فغبءٖ ِٚؼٗ اٌبذٚاح ٚاٌٍبٛػ، فمببي:

ٚاٌّغب٘ذْٚ فٟ عبج١ً هللا  ٚخٍبف إٌجبٟ )ب( ثبٓ أَ ِىزبَٛ فمببي: ٠بسعبٛي هللا أٔبب ضبش٠ش 

فٕضٌزّىبٔٙب   ال ٠غزٛٞ اٌمبػذْٚ ِٓ اٌّؤ١ِٕٓ غ١بش أٌٚبٟ اٌضبشس ٚاٌّغب٘بذْٚ فبٟ عبج١ً 

 .هللا ( سٚاٖ اٌجخبسٞ

 

 )اٌج١ئخ(: ػٕبصش اٌىْٛ اٌّبدٞ

. وتززو جززاء  ززي والمززاء سززٗل )ب( منيززا الك ييم ززل: التززماء واألرض والقمززيي وم الاسززتم      
 الحجيث:
ػٓ أثٟ اٌذسداء لبي: عّؼذ سعٛي هللا )ب( ٠مٛي: ِٓ عٍه  ش٠مبً ٠طٍت ف١ٗ ػٍّبً )

ضبغ أعٕؾزٙببب سضبب ٌطبٌببت اٌؼٍببُ، ٚأْ بً ِببٓ  بشق اٌغٕببخ، ٚأْ اٌّالئىببخ ٌزعبٍه هللا ثببٗ  ش٠مب

ٚأْ فضبً  ،ٚاٌؾ١زببْ فبٟ عبٛف اٌّببء ،اٌغّٛاد ِٚٓ فٟ األسض اٌؼبٌُ ١ٌغزغفش ٌٗ ِٓ فٟ

اٌؼبٌُ ػٍٝ اٌؼبثذ وفضً اٌمّش ١ٌٍخ اٌجذس ػٍٝ عبئش اٌىٛاوت، ٚأْ اٌؼٍّبء ٚسصخ األٔج١ببء، ٌبُ 

 .(ٌٚىٓ ٚسصٛا اٌؼٍُ فّٓ أخزٖ أخز ثؾع ٚافش بً،٠ٛسصٛا د٠ٕبساً ٚال دسّ٘

 :اٌّفَٙٛ اٌؼبَ ٌإلرالبي  

ٗمزاتيتٕ  ،يملية ارادذة ىٗ ٗجيزات ،واثراء ،يزٖ ِييقيزا نقزل المعل مزٖ  زيد ثخزي  ،والت
ٗية إلى أخيى، وىٗ تع يي إنتاني ييمي إلى ابياب اليغبة  ،أو مٖ  يد إلى جماية أو مٖ مجم
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ٗح وموى تفايلو اإلذجابي م،  ،، وىٗ أذااا مٓيي مٖ مٓاىي اإلنتان لفيديتولوى الفيد والّم
ٗلية ويمقزاا أو أ  مجت ،المجتم، الى  ذعيٍ ؼيو وةلزٔ   زي اإلدراك ال يزاتي، م، آخي أ  ي لزم
ٗاسو ٗتز  ،باستموام ضل ح ٗتز  إلزى م  ،ومزٖ حزوث إلزى حزوث، متزتنفياا توراتزو الىىنيزة ،مٖ م

 جنم.  ي اإلرسال واإلستؿبال جنباا إلى ،والجتمية
 ؽّذاْ: أورد ا بياد

  أو المىاارات  اتاإلتصال امفىومه الوالاع واو عممياة ياتم بوالا تىا وقال المعموما)
أو ما  مجموعاة إلاى مجموعاة   أو م  فخدإلاى مجموعاة  م  فخد آلخخ  أو القيم  الميولأو 

 (أو م  فخد إلى كائ  حيواوي أو م  فخد إلى آلة أو م  آلة إلى آلة أخخى   أخخى 
ٗميزة العادذزة،  لزٗ تتبعنزا  ،اإلت ال يملية متزتمية ٗتز  حتزى  زي حيزاة اإلنتزان الي ال تت

ٗميزة أل   زيد، بمزا تتازمنو مززٖ أ عزالال يزاة ا ٗضيات ،ورغبزات ،لي ، وآراء وخ زيات جويززوة ،وسزل
ف والتزي أضزال م، أِياف أخيى، لعلمنا أنيزا عبزارة يزٖ لزبكة مزٖ اإلت زال المتزتمي، وتفاي

  :حُؼِٔخءليا بعُ 

 ،واإلسزتنتاج ،، مما تشيي إليو يمليات التقملاإلت ال م، النفٌ أ  إت ال الفيد بىاتو
التززي  ،العقليزةومعٓزٕ العمليزات الواخليزة  ،والتجويزو ،واإلبتكزار ،والم ا زاة ،والتقليزو ،بلحٓزةوالم

ٗار الواخلي  الى  يتٕ بيٖ الفيد وةاتو. ،تتٕ نتيجة ال 
إال  ،بززيٖ الفززيد واثخززييٖ ،والتززواخل ،والتفايززل ،ال مجززال للتفززاىٕ، نملززَ مززٖ ةلززٔ أنززو

ٗاىوال ،اإلت ال يٖ ِييق ٗاي  يزتٕ  زي ضزل األحز  التزي ألزينا إلييزا متزبقاا  ،ل يزٖ ِييزق ال ز
 ضاإلةايززة والتلفزززاب ،الفيدذززة منيزززا والجماعيززة ،ةلززٔ ضزززل الٗسززائ  المتززايوة يلزززى بالتفايززل مزز،

ٗمات. ،ىما مٖ الٗسائ  ال وي ةي واي  ةات األقي الفايل  ي انتقال المعارف والمعل
ٗاء ضزان ،يشزكل اإلت زال يزامبلا ىامزاا ؼمجزال التعلزيٕ أمزا  زي   ،بزيٖ اإلدارة والمعلمززيٖ سز

أو مزا بززيٖ  ،نيٕاوأتزي  متعلمزيٖأو بزيٖ ال ،أو بزيٖ المعلمزيٖ والمتعلمززيٖ ،أو بزيٖ المعلمزيٖ أنفتزيٕ
 أ ياد المجتم، المورسي ضكل.
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ٗانم اإلنتانية والجماعية وتولولن  ي ضل النشاِات  ،لملن يمليات اإلت ال ضل الج
ٗانيٖ ،والمتتق لية ،وال اضية ،الماضية ،البشيية وتممزُ يزٖ  .وأبيمزن اإلتفاؾيزات ، تنن القز

 ة الكييمة.كفل لكل  يد حقو  ي ال ياة التليممٖ أجل أن ذ ،ةلٔ مجتم،  ي حالة إت ال دائٕ
ٗر الاياإلت ال ال ذميج       ٗمو يٖ احوى أردعة و  وي:ىا ي  ي مفي
 .، ضالمعلٕ والمتعلميٖات ال بيٖ إنتان وانتان آخي .1
 ان وآلة، ضاستموام ال اسٗب  ي التعليٕ الم يمج.ات ال بيٖ اإلنت .2
 ات ال بيٖ اثلة وآلة أخيى، ضاستموام األ بلم المت يضة. .3
ٗانات. .4 ٗان، ضتيويُ ال ي  ات ال بيٖ اإلنتان وحي

 ززززي العمليززززة  ،التفايززززل التززززام واإلنومززززاي ،تتززززيح يمليززززات اإلت ززززال الممتلفززززة للمتعلمززززيٖ      
ٗيي النززاجح  ززي ضززل و  ،يؼيززةوالعمليززة المع ،التعليميززة ٗانززم،العمززل يلززى التّزز منيززا التعليمززي  الج
ٗ   والميززار ، وةلززٔ ألن المتعلمززيٖ يتعيضززٗن السززتموام اللوززة  ززي ضززل  ،وخاوززة الجانززم اللوزز
ٗة تعلمية ٗنيزا، خّ ٗاد والٗسزائل التعليميزة،  ذمّ ٗيي وىزٕ يتعزاملٗن مز، المز ممزا يتيتزم يليزو تّز

ٗيزز ،أنفتززيٕ حتززى تكتمززل يمليززة ات ززال تعليمززي متكاملززة  ،ة الممتلفززة ززي جانززم الميززارات اللو
ٗتن ذكزٗن الزيابح ىزٗ المزتعلٕ ٗ قة.  ي نفٌ ال ٗيي تلزٔ الميزارات مزٖ حيزه يزتمكٖ مزٖ  ،وم تّز

، ومززٖ جانززم آخززي أو تززام بميززوادىا ميااسززتمو التززي المتاحززة،خزبلل وسززائل اإلت ززال المتعززودة 
ٗاد والٗسائل الت ٗية لوى المتعلميٖ. ذعت ي ىىا الناتج إست ماراا للم  عليمية  ي تنمية الميارات اللو

 الماتمة: 
ٗاد والٗسائل  ،إن ما تعيضنا إليو مٖ خبلل ييضنا  ي ىىا الب ه      الى  يتعلق بالم

والى  أوض نا ؼيو ماىيتيا ودورىا التعليمي، مٖ خبلل ت ميميا واستمواميا  ،التعليمية
ٗات  التعليمية، والتي اإلستموام األم ل، مٖ جانم المعلٕ والمت ٗاء،  ي لتى الم علٕ يلى الت

  ٗ ٗاييا، دوراا ىاماا  ي تناوليا إة أنو يتيتم يلى المّق اللو ٗاء  ،أق تنا  ييا أن للوة بشتى أن س
ٗجم  ٗد مٖ استمواميا، وتو ت ٗم والمق   ان لفٓياا أو ضتابياا أو اييه، توييي المعنى والمفي
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ٗية، وىىا ما ذعو دوراا إذجابياا مٖ  يلى ةلٔ أن ذعمل المتعلٕ جاىواا  ٗيي وتنمية مياراتو اللو لتّ
ٗاد والٗسائل، ونملَ مٖ ةلٔ إلى أن:   إستموامو وتناولو لتلٔ الم

ٗية لوى المتعلميٖ. - ٗاد والٗسائل التعليمية أقي واضح وىام  ي تنمية الميارات اللو  للم

 .إن اللوة ىي الٗسي  األساي  ي تٗويل المعارف للمتعلميٖ -

إن اللوة ىي الٗسي  األساي  ي تٗويل إستفتارات المتعلميٖ لم ور التعليٕ، إن  -
  ان معلماا أو آلة.

 تعت ي اللوة ىي الٗسي  األم ل للتفايل ما بيٖ المتعلميٖ وم ادر التعلٕ. -

ٗاد والٗسائل  - ٗية مٖ خبلل الم إن المتعلٕ الى  ال ذ تم ال تاب لتنمية مياراتو اللو
ٗن تعلمو منقٗواا. ،حةالتعليمية المتا  سيك

ٗن تززو أو ينززا بززبعُ ممزا ىززٗ ؼززيُ مزٖ المعي ززة ،نتزقل هللا العلززي القززويي مززٖ مززا ورد ، ؼيأن نكز
وأن ذجعلنا  ،خبلل ال ف ات التابقة، ونتقلو أن ذؽيُ يلى ال مي، مٖ لتى مناىل المعي ة

 واذا ٕ مٖ الشا ييٖ ال امويٖ ألنعمو.
 
 
 

ٗ يق،،،                                             وهللا ولي الت
 
 

 حُ٘ظخثؾ ٝحُظٞف٤خص

  
 النتائج: 

ٗاد والٗسزائل التعليميزة ذعزو أ  زي  ايليزة يززٖ  - ٗيزة يزٖ ِييزق المز إن وزقل الميزارات اللو
 اييه مٖ ال يامج.

ٗاد والٗسائل التعليمية  -  إلى تميً  ي اللوة لوى المعويٖ.ذ تاج إيواد الم
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ٗية  -  ذتايو المتعلميٖ ض يياا  ي يمليات التعلٕ.التميً  ي الميارات اللو

ٗاسززّة المتعلمززيٖ، يي زز، مززٖ ضفززاءاتيٕ  ززي  - ٗاد والٗسززائل التعليميززة ب إيززواد واسززتموام المزز
ٗية.   تنمية الميارات اللو

ٗاد والٗسائل التعليمي - ًيزو مزٖ ققا زة وميزارة  ،مٖ الم زادر القيآنيزة والتزنة ة،تقويل الم ي
 اللوة لوى المتعلٕ.

ٗييٖ، تم ززل أرضززاا وززلبة، ضمنّلززق للمتعلمززيٖ ضززي ذتززمٗن آراء وتجززار  - ب العلمززاء التيدزز
ٗميٕ ٗية. ومعار يٕ،  ،بعل  ووقل مياراتيٕ اللو

 

 التٗويات:
ٗاسّة المتلليٖ. - ٗاد والٗسائل التعليمية التقليو  منيا وال ويه ب ٗ يي الم  العمل يلى ت
ٗاد والٗسائل التعليمية  ي التعليٕ مٖ أجل -  بناء أمة يالمة. حتمية استموام الم

ٗاد والٗسائل التعليمية مٖ إمكانات ال يًة المتاحة، ينو لزح  - يلى المتعلميٖ استموام الم
ٗ يي المّلٗب منيا.  اإلمكانات  ي ت

ٗية واييىا، ر ، ضفاءة المتعلميٖ  -  .التعلٕبمنشاء ميا ً م ادر اللو
ٗاد والٗسزز - ائل التعليميززة، إنشززاء ميا ززً للمززورديٖ والفنيززيٖ مززٖ ةو  اإلخت ززاب  ززي المزز

ٗية  . لمتايوة المتعلميٖ  ي تنمية ضفاءاتيٕ ومياراتيٕ اللو

 
 المياج،:

ٗجيززا التعلززيٕ، بززجمززال   -1 ٗل ًيززً الشززيىان، الٗسززائل التعليميززة ومتززتجوات تكن ٖ ي ززو الع
نية، اليياض،   م.2003الّبعة ال ال ة مكتبة الملٔ  يو الِٗ

ٗجيزز  -2 ٗل ٗدجي، وسززائل اإلت ززال والتكن ٗيززن، دار حتززيٖ حمززو  الّزز ا  ززي التعلززيٕ، الك
 م.1987القلٕ، الّبعة ال امنة 
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ي و هللا اس ق يّار، وسائل اإلت ال التعليمية، مكة المكيمة، مكتبزة الملزٔ  يزو   -3
نية، الّبعة األولى   .ه1418الِٗ

ٗدان   -4 ٗم، دار جامعززة التزز زز ٗجيززا التعلززيٕ، المِي ٗل يمززي ا العمززاي، م ززاور  ززي تكن
ٗحة للنشي   م.2012المفت

ت زميٕ وانتزاج الٗسزائل التعليميزة، يمزان، دار وزفاء للّبايزة ماجوة التزيو ي يزو،   -5
ٗبي،، الّبعة األولى   م.2001والنشي والت
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 ٘غشح أعبرزح اٌغبِؼبد ٚاٌّؼ١ٍّٓ،                               

 ٚدٚس٘ب اٌغبٌت فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.                              
 ٚال٠خ اٌخش َٛ.                                                

 (.  دسحعش ٤ٓذح٤ٗش)                                         

 
                                                            

 اٌّغزخٍص:

ػ٠ِ ًَ ٓغظ٣ٞخطٚ  ،حُظؼ٤ِْ حُؼخّشس أعخطزس حُـخٓؼخص، ٝٛـشس حُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ أفزلض ٛـ    

ً ك٢ ل٢٘حُأّ  ،ق٘خػ٢حُأّ ح٧ًخد٢ٔ٣،  ٢،عخعظؼ٤ِْ ح٧حُٝ ،حُؼخ٣ٞٗش ٜٓ٘خٝأٗٔخهٚ  ، أٓشحً ِٓلظخ
ًخكش حُوطخػخص حُظؼ٤ٔ٤ِش رخُز٬د، ًٔخ أٜٗخ أفزلض ؽـ٬ً ؽخؿ٬ً ٨ُعش حُغٞدح٤ٗش ؿٔؼخء، رٌَ 

هطخػخطٜخ، ٝرُي ٓٔخ خِلظٚ ٖٓ أػش ِٓٔٞط، ػ٠ِ حُٔغظ٣ٞخص حُظلق٤ِ٤ش ٝحُغ٤ًِٞش، أف٘خكٜخ ٝ

ػ٠ِ كذ عٞحء ر٤ٖ أٗٔخه حُٔظؼ٤ِٖٔ حُٔخظِلش، فـخسحً ًٝزخسحً، ٝٛٞ ٓخ دػخٗخ ُِظٞهق ػ٘ذٛخ، 
٬ُٔٓغش أعزخد طلؾ٤ٜخ ٝطذحػ٤خطٜخ، ػ٠ِ ٓخظِق ح٧ٝؿٚ، ح٧ًخد٤ٔ٣ش ٜٓ٘خ ٝحُظشر٣ٞش، 

ٔخػ٤ش، ٝحُغ٤خع٤ش ٝؿ٤شٛخ، ٓٔخ طؼذ ُِٜـشس ٝأعزخرٜخ، ح٧ػش حُٔزخؽش أٝ ٝح٫هظقخد٣ش، ٝح٫ؿظ

 ؿ٤ش حُٔزخؽش ك٢ طلذ٣ذ ف٤خؿظٜخ حُـذ٣ذس. 
عظظ٘خٍٝ حُٞسهش ؿٞحٗذ ٓظؼذدس، طظؼِن رخُٜـشس ٝٓغززخطٜخ، ٝآػخسٛخ حُغخُزش، ػ٢ِ حُٔظؼِْ،      

ٍ ٓخ هٔ٘خ رٚ ٖٓ ٝػ٠ِ ح٧عشس ٝحُٔـظٔغ ًخكش، ٝػ٠ِ حُٞهٖ رقٞسس أؽَٔ. ٝرُي ٖٓ خ٬

ٓوخر٬ص، ٧ٗٔخه ٓؼ٤٘ش ٖٓ حٌُٕٔٞ حُغٞدح٢ٗ، ٖٓ حُٜٔظ٤ٖٔ رؤٓش ٛـشس أعخطزس حُـخٓؼخص ٝ 
ٌّٔض ر٘ٞدٛخ ٖٓ هزَ ر١ٝ حُخزشس ك٢ حُظؼ٤ِْ، ٝك٢ حُٔـظٔغ، ٝهذ هزوض أكٌخٜٓخ  حُٔؼ٤ِٖٔ، ُك

 ًخِٓش، ٖٓٔ طٔض ٓؼْٜ طِي حُٔوخر٬ص. 

ٔذحء ٤ًِخص حُظشر٤ش، ٝٓذ٣ش١ حُظؼ٤ِْ حُؼخّ )حُؼخ١ٞٗ ؽِٔض حُٔوخر٬ص ػ٤٘خص ػؾٞحث٤ش ٖٓ: ػ    
 ٝحُظؼ٤ِْ ح٧عخع٢(، ٝ ٓذ٣ش١ حُٔذحسط، ٝحُٔؼ٤ِٖٔ، ٝأ٤ُٝخء ح٧ٓٞس، ٝحُط٬د.

طٔض ًَ حُٔوخر٬ص ك٢ ٣٫ٝش حُخشهّٞ، رٌٜٞٗخ ح٣٫ُٞش حُو٤ٓٞش، حُظ٢ طظز٢٘ ٝطلَٔ ًَ أٓخٍ،    

٤خط ٜٓ٘خ، ك٢ كخ٫ص ٛـشس ح٧عخطزس ٝططِؼخص ح٧ٓش حُغٞدح٤ٗش، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظْ حُو
 ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ك٢ ح٣٫ُٞخص ح٧خشٟ.

ٗؤَٓ إٔ طئد١ ٓنخ٤ٖٓ ٛزٙ حُٞسهش ٓخ ٗقزٞ ا٤ُٚ ٖٓ ططِؼخص ٗلٞ عزش أؿٞحس ٛـشس أعخطزس    

 حُـخٓؼخص ٝحُٔؼ٤ِٖٔ.
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 اٌّمذِخ:

ظخٛشس ٛـشس غ ، ُٓظؼ٤ِْحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ كوَ ححُٔؼ٤ِٖٔ ٝأٝ ٖٓ  ،٣ظؼخَٓ حٌُؼ٤شٕٝ ٖٓ حُوشحء    
٣ظطِؼٕٞ ُِظلش رٜخ، ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣ذسًٞح  ،ؿظٔخػ٤ش، ٤ًٔضس حٝحُٔؼ٤ِٖٔحُـخٓؼخص أعخطزس 

ٓخ٤ٛظٜخ، ٝٓخ ٣ظشطذ ػ٤ِٜخ ٖٓ طزؼخص، ك٢ٜ ك٢ ٗظشْٛ ٛذف ٝٓزظـ٠، ُٚ ٤ٓضحص ٝحٓظ٤خصحص ٫ 

هظٜخ، حُظ٢ هذ طذح٤ٜٗخ حٓظ٤خصحص أخشٟ، ٜٓٔخ ػظٔض، ٌُْٜ٘ ُْ ٣ظغِِٞح ا٠ُ دحخَ دٛخ٤ُضٛخ ٝأسٝ
 طٌٕٞ ٓظِٔش، أٝ ؽخثٌش، ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ ح٧كٞحٍ .

ػض٣ض١ حُوخسة، ػ٤ِي حُظذرش، ٝحُظلٌش، ٝحُظٔؼٖ، ك٢ ًَ كوشس، أٝ عطش، أٝ ؿِٔش، أٝ ًِٔش،    

أٝ كظ٠ كشف، ك٤ٔخ ع٤شد ك٢ ٓلظٟٞ ٛزٙ حُٞسهش، كِؼَ هللا ؿخػَ ُ٘خ حُخ٤ش، ك٤ٔخ عظذ٢ُ رٚ 
 خ ٝطـضٟ رٜخ ػ٘ذٙ.ٖٓ سأ١ أٝ ٓؼشكش طؾل٢ رٜخ ؿ٤ِِ٘

         

 أ١ّ٘خ اٌٛسلخ:

 ط٘زغ أ٤ٔٛش ٛزٙ حُٞسهش ٖٓ:

 أهمٌة الهجرة نفسها. -1

 هجرة أساتذة الجامعات والمعلمٌن، وما تخلفه من آثار فً العملٌة التعلٌمٌة. -2

 عملٌة استمرار األساتذة والمعلمٌن وعطابهم. -3

 الوضع االلتصادي المزري الذي ٌعٌشه األساتذة والمعلمٌن. -4

 لطالب كاستثمار تربوي.ا -5

 

 أ٘ذاف اٌٛسلخ:

 تعرف مفهوم الهجرة. -1

 تعرف دواعً الهجرة. -2

 تعرف اآلثار السالبة الهجرة. -3

 تعرف األوضاع الوظٌفٌة لدى األساتذة والمعلمٌن. -4

 تعرف نظرة المجتمع تجاه هجرة األساتذة والمعلمٌن.  -5

 

 

 ِفَٙٛ اٌٙغشح:

ُل٤خس ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝح٫هظقخد٣ش، ٢ٛٝ طؼظزش كوخً طؼظزش حُٜـشس ٓ٘ؾطخً ك٣ٞ٤خً، ٖٓ ٗؾخهخص ح   
ٌَُ كشد، ك٢ عز٤َ طؤ٤ٖٓ ٓظطِزخص ٓؤًِٚ، ٝٓؾشرٚ، ِٝٓزغٚ، ٝأٓ٘ٚ، ٝؿ٤ٔغ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ 

٣ظٞفَ ا٤ُٚ رخُطش٣وش حُٔؾشٝػش، حُظ٢ ٫ طُظٜش أ١ طؼذ ػ٠ِ كوٞم ح٥خش٣ٖ، ٝكش٣خطْٜ، ك٤ٔخ 

 حُشكخ٤ٛش ح٬ُصٓش.٣خظـ رؤٓٞس ك٤خطْٜ حُٔخظِلش، ٝٓخ ٣ٌلَ ُْٜ ح٧ٖٓ ٝ
طؼ٢٘ حُٜـشس ط٘وَ ح٧كشحد أٝ حُـٔخػخص، ٖٓ ٓٞهٖ ٥خش كغذ كخؿخطْٜ حُِٔلش، حُظ٢    

طظؼِن رؤٓش ٝؿٞدْٛ ًزؾش، ٣وٕٞٓٞ أػ٘خءٛخ رٔزخؽشس ٗؾخهخص طظؼِن رخعظٔشحسْٛ أك٤خء، 

 ٣ئدٕٝ ٓخ ػ٤ِْٜ ٖٓ كوٞم ٦ُخش٣ٖ، ٣ٝظٔظؼٕٞ رلوٞم ُْٜ ػ٤ِْٜ.

 اٌٙغشح ٔٛػبْ:
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 ٙغشح اٌذاخ١ٍخ.                 أٚالً: اٌ

ك٢ ٗطخم حُز٤جش حُٔل٤ِش حُٞحكذس، ًخُٜـشس ٖٓ حُش٣ق  ،طؼ٢٘ حٗظوخٍ ح٧كشحد أٝ حُـٔخػخص
ا٠ُ حُٔذٕ، دحخَ كذٝد حُٞهٖ حُٞحكذ، ٝهذ طٌٕٞ ػٌغ٤ش ٖٓ حُٔذٕ ا٠ُ ح٧س٣خف، ٌَُٝ 

خد١، ٖٓ ٓلخع٘ٚ ٝعِز٤خطٚ، طظٔلٞس ا٣ـخر٤خص ٓؼَ طِي حُٜـشس، ك٢ حُظٌغذ ح٫هظق

أؿَ ُؤش حُؼ٤ؼ، ًٔٔخسعش حُضسحػش أٝ حُظـخسس، أٝ ٓٔخسعش حُ٘ؾخهخص حُلشك٤ش، 
ًخُ٘ـخسس، ٝحُلذحدس، ٝٓخظِق أٗٞحع حُق٘خػخص، حُظ٢ ٣ـ٤ذ ح٧كشحد حُٜٔخؿش٣ٖ ط٘خُٜٝخ، 

ٝهذ طؤط٢ ُِلشد حُٜخؿش رؤُٞحٕ ٖٓ حُؼوخكش حُظ٢ ُْ ٣ؼظذٛخ ٖٓ هزَ، ٝحُظ٢ هذ طؾَٔ ُٜـش 

غِٞى، ك٢ ٓخظِق حُلخ٫ص، ًٔخ أٜٗخ ٖٝٓ ؿخٗذ آخش، هذ ٣ؼخ٢ٗ حُظخخهذ، أٝ حُ
حُٜٔخؿشٕٝ أػ٘خءٛخ، ٖٓ ٤ًل٤ش حُظؤهِْ ػ٠ِ طِي حُز٤جخص حُـذ٣ذس، ٝػ٠ِ هشم ٓٔخسعش 

حُظٌغذ، ٝحُٔؼخٗخس ك٢ ح٫ٗـٔخط ك٢ خقٞف٤خص طِي حُٔـظٔؼخص، ٖٓ ػخدحص، ٝطوخ٤ُذ، 

س رخُـشرش، حُظ٢ سرٔخ طئد١ ا٠ُ ٝحػظوخدحص، ًٔخ إٔ حُٜٔخؿش ًؼ٤شحً ٓخ ٣٘ظخرٚ حُؾؼٞ
ػٞحهذ ٫ طلٔذ ػوزخٛخ، ٓؼَ: ٓخ ٣ؼظش١ حٌُؼ٤ش ْٜٓ٘ حُٞهٞع ك٢ رشحػٖ حُلخ٫ص حُ٘لغ٤ش، 

 ٝحُظٔضم حُؼخهل٢، حُز١ هذ ٣وق كخث٬ً دٕٝ طلو٤ن ٓخ هذ ًخٕ ٓزشٓـخً ُٚ.

ٓؼَ ٛزح حُ٘ٞع ح٧ٍٝ ٖٓ حُٜـشس، ٣ٌٖٔ طـخٝص عِز٤خطٚ رغُٜٞش، ٗغزش ُؼذّ ًزش     
ّٕ ح٧ػش حُزخه٢ ٖٓ طِي حُٜـشس، ح ٌُِلش، ك٢ ػ٤ِٔش حُشؿٞع ُِٞهٖ ح٧ف٢ِ، ًٔخ أ

عشػخٕ ٓخ طظزذد أػشحمٚ، ٝسٝحعزٚ، ػ٘ذ حُؼٞدس ا٠ُ حُٔـظٔغ حُوذ٣ْ، ٖٓ ؿ٤ش خغخثش 

 ٓخد٣ش أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش طزًش.

 صب١ٔبً: اٌٙغشح اٌخبسع١خ:

حُٞهٖ حُٞحكذ، ا٠ُ ح٧كشحد أٝ حُـٔخػخص، ٖٓ حُٔٞهٖ ح٧ف٢ِ ك٢ طظٔؼَ ك٢ ط٘وَ      

حُز٬د حُٔـخٝسس، ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ػ٘ذٗخ ح٤ُّٞ ٝحُٔؤُٞف، ك٢ حُٜـشس حُظ٢ رذأص رخُز٬د 
حُؼشر٤ش، ٝطٔذدص رؼذٛخ ُـ٤ٔغ دٍٝ حُؼخُْ، ًز٤شٛخ ٝفـ٤شٛخ، رؼ٤ذٛخ ٝهش٣زٜخ، ٝحُظ٢ 

حسطخدٛخ حٌُؼ٤ش ٖٓ ؽزخر٘خ، ٖٓ حُزًٞس ٝح٩ٗخع، ٖٝٓ حُؾ٤ذ ٗغخًء ٝسؿخ٫ً، ٧عزخد 

 ، ع٘وق ػ٠ِ رؼل ٜٓ٘خ ٖٓ خ٬ٍ ٓـش٣خص ٛزح حُزلغ.ػذس
حُٜـشس حُخخسؿ٤ش أًزش ًِلش ٖٓ حُٜـشس حُذحخ٤ِش، ك٤غ أٜٗخ طظطِذ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔخٍ،    

ُظٌِٔش اؿشحءحص حُغلش حُوخ٤ٗٞٗش، أٝ ح٩ؿشحءحص ؿ٤ش حُوخ٤ٗٞٗش، ك٢ كخُش علش ح٧كشحد، 

ٝٗلوخص حُٔؼ٤ؾش ٝحُغٌٖ ك٢  رخُطشم ؿ٤ش حُٔؾشٝػش، امخكش ا٠ُ ه٤ٔش طزحًش حُغلش،
 ر٬د حُٜٔـش، ك٢ حُلظشحص ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٞفٍٞ ا٤ُٜخ. 

 ٣٘وغْ حعظوذحّ حُٜٔخؿش٣ٖ ا٠ُ هغ٤ٖٔ:   

 االستقدام الفردي: -1

ٝٛٞ حُز١ طظٌلَ ك٤ٚ حُـٜش حُٔغظوذٓش رٌَ ٗلوخص حُغلش، ٝٓخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ اؿشحءحص      

حُو٘ٞحص حُشع٤ٔش ر٤ٖ حُذُٝظ٤ٖ، أٝ ر٤ٖ  ح٩هخٓش، ٝحُغٌٖ، ٝحُظ٘وَ حُذحخ٢ِ. ٣ٝظْ رُي ػزش

 ح٧كشحد ٝحُـٜش حُٔغظوذٓش كوو.
 

 االستقدام الجماعً: -2

رٔٞؿذ  ،ٓخ ر٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔغظوذ٤ٖٓ ٝؿٜش ح٫عظوذحّ ،ز١ ٣ظْ حُظؼخهذ ك٤ُٚٝٛٞ ح   
حطلخهخص ٓؼ٤٘ش رٔؾخسًش حُذُٝظ٤ٖ حُٔؼ٤٘ظ٤ٖ، طظطشم ك٤ٚ ر٘ٞد ح٫طلخم، ٌَُ ٓخ ٣خـ 
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ش، ٝح٩هخٓش، ٝحُشحطذ، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُؾشٝه، ٣ٝؼظزش رُي ٛـشس اؿشحءحص حُغل

ٓؾشٝػش، ٢ٛٝ رحص أهَ ٓؼخٗخس ٖٓ حُٜـشس ؿ٤ش حُشع٤ٔش، ٝطٌٕٞ ٓو٤ذس رلظشس ص٤٘ٓش 
 ٓلذدس، هذ طٌٕٞ هخرِش ُِظـذ٣ذ.

 اٌٙغشح ِٓ غ١ش اعزمذاَ:

ُـٔخػخص، أٝ طوّٞ رٚ ح ،٣وّٞ رٚ ح٧كشحدحُز١  ،٢ٛ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع حُظ٘وَ حُؼؾٞحث٢    
 ، ؿخ٣ظٚ حُ٘ضٝف ػٖ ح٧ٝهخٕ، ُظلو٤ن ٓآسد خخفش ٝٓظلشهش.رطشم ؿ٤ش ٓؾشٝػش

ٜٓٔخ طؼذدص أٗٞحع حُٜـشس، ٝطلخٝطض طلخف٤ِٜخ، ك٢ٜ ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧ٓش، خشٝؽ ػٖ     

ً ك٢ ٗؾخهخص ك٤خطْٜ، ٝك٢ ػطخثْٜ روذس  ً أٝ ا٣ـخرخ ك٤خس ح٧كشحد حُظو٤ِذ٣ش، طئػش عِزخ
 ًز٤ش.

 دٚاػٟ اٌٙغشح:

أعزخد ػذس أدص ا٠ُ ٛـشس حُغٞدح٤٤ٖٗ، ٖٓ ٓخظِق حُوطخػخص ٝحُلجخص، ٖٝٓ ٛ٘خُي     
ٓخظِق ح٧ػشحم، ٖٓ حُز٣ٖ ٗخُٞح كظخً ٖٓ حُظؼ٤ِْ، ٖٝٓ ح٤٤ٓ٧ٖ، ٖٝٓ حُٔٞظل٤ٖ ٝ ٖٓ 

ّٕ ٓخ ٣غظشػ٢ حٗظزخٛ٘خ ٛ٘خ ٛٞ ٛـشس أعخطزس حُـخٓؼخص ٝحُٔؼ٤ِٖٔ،  حُؼٔخٍ، ٝؿ٤شْٛ ا٫ّ أ

ٔخ ٣خِلٞٗٚ ٖٓ طذحػ٤خص، هذ طئد١ ا٠ُ ط٤ٌ٘ظ ٓغخس حُظؼ٤ِْ سأعخً حُز٣ٖ ُْٜ أرِؾ ح٧ػش، ك٤
 ػ٠ِ ػوذ.

ً ٓٔخ طٞفَ ا٤ُٚ     ٖٓ كق٤ِش حُٔوخر٬ص حُظ٢ رًشٗخ عخروخً، ٗٞسد ك٤ٔخ ٢ِ٣ رؼنخ

 حُٔؾخسًٕٞ ك٤ٜخ:

 و١ٍبد اٌزشث١خ:

اٌغؤاي األٚي: فٟ سأ٠ىُ ِب ٟ٘ اٌذٚافغ ٚاألعجبة اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ ٘غشح 

 فمط(.األعبرزح؟)صالصخ 

/ ػ٤ٔذ ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع٤ٓ٬ش، رٔخ ٣ل٤ذ  أدٌٝ اٌذوزٛس ٠بعش ثبثىش   

٠ؼٍّْٛ ك٢ دٝحػ٢ ٝأعزخد ٛـشس أعخطزس حُـخٓؼخص ُخخسؽ حُز٬د، ٝطشى ٤ًِخطْٜ حُظ٢ 

 ف١ٙب:

 الوضع االلتصادي الضعٌف. -1

تحمٌك فوابد السفر األخرى   -2

 خالف المال.

الضغوط االجتماعٌة   -3

 لات االجتماعٌة..)العال

ّٕ ٓخ ٣ش٢ٓ ا٤ُٚ حُذًظٞس/       ٖٓ حُٞمغ ح٫هظقخد١ حُنؼ٤ق، ا٠ُ طذ٢ٗ ٓؼخؽخص  ٠بعش٣زذٝ أ

ح٧عخطزس ٝٓغظلوخطْٜ، ك٢ٜ ٫ طل٢ رخُلذ ح٧د٠ٗ ٬ُُظضحّ حُٔؼ٤ؾ٢ ٨ُعشس، فـ٤شس ًخٗض أّ 

 ًز٤شس. 
 فٟٙ:أٓخ ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ رظلو٤ن كٞحثذ حُغلش ح٧خشٟ     

ٝآدحد ٝفلزش ٓخؿذ، ًِٜٝخ ٖٓ حُـخ٣خص حُٔؼ٠ِ، حُظ٢ ؿخءص ك٢ رؼل أر٤خص  طلش٣ؾ ْٛ ٝػِْ 

 ٖٓ حُؾؼش ُ٪ٓخّ حُؾخكؼ٢ طوٍٞ:
 طـشد ػٖ ح٧ٝهخٕ طٌظغذ حُؼ٬

 ٝعخكش كلــ٢ ح٧علخس خٔظ كٞحثذ
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 طلــش٣ؾ  ْٛ  ٝحًــظغخد  ٓؼ٤ؾش
 ٝػـــِْ  ٝآدحد  ٝفلـزش ٓــخؿذ.

ّٕ ٖٓ ٣وشٕٗٞ علشْٛ رٜزٙ حُـخ٣خ    ص، ه٤ِِٕٞ ؿذحً رخُ٘غزش ُـ٤شْٛ ٖٓ حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ ا٫ّ أ

 ح٧عخطزس.
ك٤ٔخ ٣خظـ رخُنـٞه ح٫ؿظٔخػ٤ش، كٌِ٘خ ٣ؼ٤ؼ ٛزح حُن٤ن حُٔؼ٤ؾ٢، حُز١ عخم حٌُؼ٤ش٣ٖ      

ٖٓ حُٔؼذ٤ٖٓ ا٠ُ حُـ٘ٞف، ٓٔخ سٝع حُٔـشٕٓٞ ك٤ٜخ ك٤خس حُزؼل، ػٖ هش٣ن حُغشهخص 

ع، ٝحُظخط٤و حُذه٤ن ٫سطٌخد كخ٫ص حُـؼ حُٔظٌخػشس، ٝأػٔخٍ حُغطٞ حُظ٢ طؼٔش ؽظ٠ حُزوخ
 ٝح٫كظ٤خٍ، ٝط٘ل٤ز حُـش٣ٔش.

ً طزؼخص حُظٞحفَ ح٫ؿظٔخػ٢، ك٢ حُٔ٘خعزخص ح٫ؿظٔخػ٤ش       ا٠ُ ؿخٗذ رُي ٛ٘خى أ٣نخ

 ِضً:حُٔخظِلش، 
 حُضٝحؽ ٝحُٞك٤خص ٝؿ٤شٛخ، ٢ٛٝ حُظ٢ طظطِذ ٗلوخص ؿخٗز٤ش ٤ُغض رخُو٤ِِش.        

 

ػ٤ٔذ ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش حُخشهّٞ، كوذ أٝسد ك٢ ٛزح  -ػٍٟ اٌشد٠غٟ أِب اٌذوزٛس/ ع١ّش دمحم
 حُٔـخٍ ٓخ ٢ِ٣:

 تدنً األجور. -1

 ارتفاع تكالٌف المعٌشة. -2

 افتماد البحث العلمً. -3

 أسباب سٌاسٌة مختلفة. -4

فً البندٌن األول والثانً، برإٌة الدكتور /ٌاسر، مع  سمٌرتطابمت رإٌة الدكتور/ 

حة العلمٌة، وهو البحث العلمً الذي ٌعتبر معٌاراً إضافة ما هو غابب عن السا

وممٌاساً لمدى تطور األمم ورلٌها، بفضل ما ٌمدمه أبناإها، أما ما ٌجود به البعض 

مما ٌسمى مجازاً بالبحوث العلمٌة، فهو مادة ورلٌة مكانها الدابم، أرفف المصالح 

نملها البعض من والمإسسات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة، وهً ذات البحوث التً ٌ

بحوث سابمة، حتى أصبحت كل بحوثنا متشابهة، محتوى وشكالً، غاٌتها الترلً 

 لدرجات وظٌفٌة علٌا ولٌس إالّ.

هو ذلن الغبن السٌاسً الموروث، فملما  األسباب السٌاسٌة،أما الممصود من       

السٌاسً  تجد أمة من األمم، لها توجه سٌاسً موّحد، لكن ما نرمً إلٌه، هو الحساب

الدلٌك، الذي ربما ٌعمل على تجمٌع أبناء األمة على صعٌد واحد، لحمل آمال 

جماح الهجرة، فً نفس الولت .  الوطن وتوحده، وكبح   

 

مدٌر المناهج  -حٌم أحمد سالمرعبد ال ./دأ. فً دواعً الهجرة وأسبابها أدلى     

بما ٌلً: سابماً، –بخت الرضا وعمٌد كلٌة تربٌة  -والبحث العلمً  

 األسباب المالٌة. -1

 بغٌة العمل. -2
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 السكن. -3

، جاء متطابماً مع ما أدلى به سابمٌه  فً البند عبد الرحٌم /د. أ.إّن ما أدلى به    

األول، أما البندٌن الثانً والثالث، فهما من ضمن مشتمات البند األول، ولعله 

لماه األستاذ من أجر ، ممارنة بما ٌتالعمل المجزيلصد بما جاء فً البند الثانً: 

 نظٌر عمله بالسودان.

 

كلٌة التربٌة، جامعة أم  – الكتور/ الطٌب نور الهدىكما جاء على لسان    

 درمان اإلسالمٌة:

 

من أهم الدوافع رفع المستوى  -1

 االلتصادي.

ٌتطابك مع ما ورد  ،الدكتور/ الطٌبمن هنا نالحظ أّن ما نص علٌه رأي 

ون.فٌما جاء به زمالإه السابم  

٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع٤ٓ٬ش، كوذ أٝسد  – اٌذوزٛس/ ػجذ اٌّبعذ أؽّذ ػجذ هللاأٓخ    
 ك٢ ٛزح حُـخٗذ ٓخ ٢ِ٣:

ضعف الراتب فً السودان،  -1

 وإغراءته فً الخارج.

عدم توافر الحرٌات  -2

 واإللصاء الممنهج لمخالفً الرأي.

التحٌز فً الترلٌات وعدم  -3

 دارٌة.تولً البعض للمناصب اإل

األول، مع آراء بمٌة الزمالء، مما ٌعضد والعٌة  عبد الماجد /الدكتورتطابك رأي 

 األسباب المالٌة الداعٌة للهجرة.

 

كلٌة التربٌة جامعة الخرطوم، جاءت  – كتورة/ حنان دمحم عثمان الفاضالبًدالأما    

 بما ٌلً:

 لتحسٌن الوضع المالً. -1

 الكتساب خبرات مختلفة. -2

لمً )األوراق اإلنتاج الع -3

 العلمٌة والبحوث. أحٌاناً.

ٖٓ كذ٣غ، ططخرن ك٢ ؿ٤ٔغ ح٥سحء، ٓٔخ ٣ئًذ  ػ٤ِٚ ٣قزق ٓخ ٣ؼ٢٘ حُٞمغ ح٫هظقخد١      
 فذهٚ ٝٝحهؼ٤ظٚ، ا٠ُ ؿخٗذ ح٥سحء ح٧خشٟ حُٔزًٞسس.
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٣ؼظزش ٓخ أد٠ُ رٚ ح٧عخطزس ك٢ ٛزح حُٔـخٍ ٝحك٢ ٬٣ٝٓظ حُقذم ٝحُلو٤وش ًؼ٤شحً، ٣ٝؼظزش ٖٓ     

 حُٞحهغ حُٔؼخػ ح٥ٕ.
ُ٪ؿخرش ػ٠ِ رو٤ش أعجِش حُٔوخرِش، ٖٓ هزَ ح٧عخطزس حُٔؼ٤٤ٖ٘، ٣ٌٔ٘٘خ حُظؼشك ا٤ُٜخ ًٔخ ٢ِ٣     

 ُٔض٣ذ ٖٓ ح٣٩نخف:

 ِب ٟ٘ دسعبد األعبرزح اٌٛظ١ف١خ األوضش ٘غشح؟ اٌغؤاي اٌضبٟٔ:

أستاذ مساعد ،  د./ ٌاسر: -1

 أستاذ مشارن.

فبة األساتذة د./ سمٌر:  -2

 الشباب.

.د./ عبد الرحٌم: أ -3

 المساعدون والمشاركون واألساتذة.

أستاذ مساعد فما  ./ الطٌب:د -4

 فوق.

األستاذ  عبد الماجد:د ./  -5

 المساعد، األستاذ المشارن، األستاذ )بروفٌسور..

 األستاذ المساعد.حنان : د ./  -6

 

ّٕ ح٧عخطزس ٓـٔؼٕٞ ٖٓ خ٬ٍ اؿخرخطْٜ ػ٠ِ:      ٣ظنق ٓٔخ عزن رًشٙ، أ

، ْٝٛ ٖٓ أْٛ حُلجخص حُٔذسرش حُظ٢ طوّٞ رـَ اٌّغبػذْٚ ٚاألعبرزح اٌّشبسوْٛ األعبرزح 
 حُؼَٔ حُظذس٣غ٢، ٝح٩دحس١، رخ٤ٌُِخص.

 

 اٌغؤاي اٌضبٌش: ِٕز ِزٝ ثذأد ٘غشح األعبرزح ثالٛسح ٚاضؾخ؟

 ع٘ش. 15ع٘ٞحص ٝ   3طلخٝطض اؿخرخص ح٧عخطزس ٓخ ر٤ٖ    

ع٘ٞحص، ٗغزش ُِظذحكغ حُٔش٣ذ ٖٓ ح٧عخطزس  3 ا٫ّ أٗ٘خ ٗشؿق حُشأ١ ح٧ٍٝ حُز١ ٣ؾ٤ش ا٠ُ

ّٕ حُٜـشس رذأص ك٢ ٛزح حُٞهض رخُظلذ٣ذ، اٗٔخ  حُـخٓؼ٤٤ٖ، ٗلٞ  أسك حُٜٔـش، ٫ٝ ٣ؼ٢٘ رُي أ
 عزوض رُي رٌؼ٤ش ٖٓ ح٧ػٞحّ. 

 

 َ ٚؽزٝ ا٢ْ؟2012ػذد األعبرزح اٌز٠ٓ ٘بعشٚا ِٕز ثذا٠خ اٌؼبَ إٌّالشَ  ًْ اٌغؤاي اٌشاثغ:
 أعظخرحً ٝأًؼش ك٢ ح٤ٌُِش حُٞحكذس.  20أعخطزس ا٠ُ  10ؿخرخص ٓخ ر٤ٖ طلخٝطض ح٩     

ّٕ ح٧ػذحد حُظ٢ ٛخؿشص ٖٓ ؿ٤ٔغ ٤ًِخص حُظشر٤ش، ك٢ ٣٫ٝش حُخشهّٞ  طذَُ ٛزٙ ح٩ؿخرخص، ػ٠ِ أ

 ًز٤شس ؿذحً، خ٬ٍ حُؼخّ حُٔ٘قشّ ٝكظ٠ ح٥ٕ.
 

 ِب ٟ٘ أوضش اٌذٚي اعزمطبثبً ٌٍّٙبعش٠ٓ؟ اٌغؤاي اٌخبِظ:
 ؿخرخص طوٍٞ: حُغؼٞد٣ش ٝ ٤ُز٤خ.ًَ ح٩     
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 ً٘ َىٍذ ٘غشح األعبرزح ػغضاً فٟ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ؟ ٚو١ف؟ اٌغؤاي اٌغبدط:

 ..)ٔؼُ(:ؿخءص ًَ ح٩ؿخرخص د     
 أٓخ ٤ًق؟ كـخءص ًخ٥ط٢:

زٌادة العبء التدرٌسً.)د.  -1

 سمٌر..

فمدان اإلشراف على بعض  -2

 التخصصات فً الدراسات العلٌا.)د. سمٌر..

اء هٌبة نمص فً أعض -3

 التدرٌس.)د. ٌاسر..

نمص فً الكفاءات.)د.  -4

 ٌاسر..

األلسام خالٌة من الدرجات  -5

 العلٌا.)د. عبد الماجد..

للة الخبرة عند الموجودٌن  -6

 من صغار المحاضرٌن.)د. عبد الماجد..

زٌادة العبء التدرٌسً على  -7

 الموجودٌن من األساتذة.)د. حنان..

األثر الواضح السالب فً  -8

 ادٌمً للطالب.)د. حنان..التحصٌل األك

نعم وبشكل واضح من خالل التدرٌس.)د. طٌب..-11  

 نعم )أ.د. عبد الرحٌم.. -11

 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثٕؼُ، و١ف رُ رغبٚص رٌه؟

 ؿخءص ح٩ؿخرخص ًخ٥ط٢:

تم تجاوز ذلن بالتعٌٌنات  -1

 ولكنها تعٌٌنات تفتمر إلى الخبرة.)د. ٌاسر.

بالتعٌٌن الجدٌد أو استمرار  -2

 معاش.)د. طٌب..أساتذة ال

حضور بعض المبعوثٌن من  -3

 الخارج.)د. سمٌر.

ترفٌع مساعد التدرٌس إلى  -4

 درجة محاضر.)د. سمٌر..

تم التعٌٌن لغٌر المإهلٌن.)د.  -5

 عبد الماجد..
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تمت الترلٌات بطرٌمة  -6

 متساهلة.)د. عبد الماجد..

تمت االستعانة باإلدارٌٌن  -7

أضعف العملٌة التعلٌمٌة.)د. عبد  وغٌرهم فً المصالح األخرى للمٌام بالتدرٌس مما

 الماجد.. 

االستعانة بالمتعاونٌن من  -8

 حملة الماجستٌر.)د. حنان..

)لألستاذ من حملة الماجستٌر  -9

أثر كبٌر، ألن الطالب ال ٌستطٌعون االستفادة منه فً كثٌر من الجوانب والمضاٌا 

اضرة أخرى األكادٌمٌة، نسبة لوجوده فً زمن المحاضرة فمط، وبعدها ٌغادر لمح

 بجامعة أخرى.  "د . حنان."

 

٫ؽي إٔ ًَ حُلٍِٞ حُٔطشٝكش أٓخٓ٘خ، ٫ طل٢ رخُٔطِٞد، ٢ٛٝ كٍِٞ طلؼَ رخُؼ٤ِٔش       

 حُظذس٣غ٤ش ك٢ حُـخٓؼخص، ًٔخ ٣لؼَ حُٔؼٍٞ حُٜذّحّ.
 

 ٚو١ف؟ ً٘ ٕ٘بن أصش ثب٠ٓ فٟ رذٟٔ ِغزٜٛ اٌطالة ٔز١غخ ٌزٍه اٌٙغشح؟اٌغؤاي اٌغبثغ: 
 . ة..)ٔؼُ(ؿخرخص ؿخءص ًَ ح٩

 كـخءص ًخ٥ط٢: ؟و١فأٓخ 

نعم التدنً واضح، ألن بدٌل  -1

 األساتذة المهاجرٌن لٌس لدٌه الخبرة الكافٌة.)د. ٌاسر..

بشكل واضح من خالل تدنً  -2

 المستوى.)د. طٌب..

ضبط األستاذ األساسً  -3

 للطالب.)د. طٌب..

نعم، بل تدهور فً  -4

 المستوى.)دز عبد الماجد..

أستاذ التربٌة اإلسالمٌة غٌر  -5

 متمكن من مادته، وال المهارات التدرٌسٌة.

أستاذ اللغة العربٌة ضعٌف  -6

 لغوٌاً وإمالبٌاً.)عبد الماجد..

)نعم  د . حنانجاء فً إجابة  -7

األثر واضح فً كثٌر من الجامعات تمت االستعانة بالمحاضرٌن الذٌن لم ٌكتمل 
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الطالب اإلرشاد األكادٌمً والمتابعة التً كانت  تدرٌبهم وتؤهٌلهم إضافة إلى ذلن فمد

 متوافرة لدٌهم لبل الهجرة..

 ال أعرف.)د. سمٌر.. -8

 نعم.)عبد الرحٌم.. -9

 

ال مجال لنا إال أن تكون إجابتنا باإلٌجاب أٌضاً، لما نلحظه من تدنً صرٌح،     

خٌم  وواضح، فً مستوٌات طالبنا، ٌوحً بؤفول نجم التعلٌم، إذا ما لم نستفك مما

علٌنا من وجوم، بإتباع سٌاسة تعلٌمٌة ناصحة، تتضمن معالجة دواعً هجرة 

 األساتذة.

 

 وُ ٠زمبضٝ األعزبر اٌغبِؼٟ وشارت َٙشٞ ػٕذ رؼ١١ٕٗ؟اٌغؤاي اٌضبِٓ: 

 حطلوض ح٥سحء ػ٠ِ ح٥ط٢ ٓغ حخظ٬ف هل٤ق:   

 ؽ ُلِٔش حُٔخؿغظ٤ش.2000ٝ ----ؽ 1500ٓخ ر٤ٖ      

 ؽ ُلِٔش حُذًظٞسحٙ.3000ٝ  -----ؽ2000ٝٓخ ر٤ٖ   
ً ه٣ٞخً، ٧ٕ ٣ظشى ح٧عخطزس        ّٕ ٛزٙ حُشٝحطذ طؼذ دحكؼخ ػض٣ض١ حُوخسة، أ٫ ٣ؼ٢٘ رُي، أ

 حُخذٓش، ٣ٝشكِٞح رخزشحطْٜ حُؼشس ا٠ُ أسك حُٜٔـش؟

ً ُٔخ ٣ظطِزٚ كن حُٞهٖ، ا٫ أٗٚ ٝك٢       اٗٚ عئحٍ ٣شحٙ حُزؼل ا٣ـخر٤خً، ٣ٝشحٙ حُزؼل ٓ٘خك٤خ
 قزق عئح٫ً ٓل٤شحً.حُلخ٤ُٖ ٣

 

ّْ فٟ ٘غشح األعبرزح ، وغت عذ٠ذ ِٓ اٌخجشاد ٚاٌّؼبسف لذ رؼٛد  اٌغؤاي اٌزبعغ: أال رؼزمذ أ

 ثفبئذح ٌٍٛ ٓ؟

 أطض ًَ ح٩ؿخرخص ك٢ هخُذ ح٣٩ـخد رخُق٤ؾ حُظخ٤ُش:  

ذلن صحٌح فً حالة عودتهم  -1

 مرة أخرى.)د. سمٌر..

نعم ٌتحمك ذلن الكسب ولكن  -2

 تدرٌس ٌتجاوز مدة اإلعارة وٌفصل.)د. ٌاسر..معظم أعضاء هٌبة ال

نعم إذا عادوا أساتذة فً  -3

 الجامعات.)د. عبد الرحٌم..

إذا كانت بصورة ممننة.)د.  -4

 طٌب..

ال ٌتم استٌعاب األساتذة  -5

 بالطرٌمة المثلى التً تلٌك بهم عند عودتهم.)د. عبد الماجد..

نعم ولكن الهجرة لبل دفع  -6

 حنان..ضرٌبة الوطن غٌر مرغوبة.)د. 
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 ًِٜخ اؿخرخص ر٘ؼْ ا٫ّ أٜٗخ ؿ٤ش ٓظلخثِش.        

 

 ِب ٟ٘ اٌزخالالبد األوضش ٘غشح؟اٌغؤاي اٌؼبَش: 
 أطض ح٩ؿخرخص ًخ٥ط٢:

العلمٌة، اللغات، التربوٌة.)د.  -1

 سمٌر..

كل التخصصات الجامعٌة،  -2

 أكادٌمٌة.)د. طٌب.. -تربوٌة 

التخصصات التربوٌة.)د.  -3

 ٌاسر..

الحاسوب، اإلنجلٌزي،  -4

 الرٌاضٌات، اللغة العربٌة.)أ.د. عبد الرحٌم..

العلوم التربوٌة.)د. عبد  -5

 الماجد..

 التربوٌة )د. حنان.. -6

ّٕ دحء حُٜـشس ٫ ٣غظؼ٢٘ أكذحً، رَ ٛٞ كع حُـ٤ٔغ، ٓٔخ ٣ٞك٢ رؤٕ      طؼ٢٘ ٛزٙ ح٩ؿخرخص أ
س ؿ٤ش حُؼِّٞ حُخطذ ؿَِ. ُٝ٘٘ظش ا٠ُ هخثٔش حُٔٞحد أٓخٓ٘خ ٓخرح طزو٠ ٤ٌُِخص حُظشر٤ش ٖٓ أعخطز

 حُ٘غخث٤ش؟

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ:
أٓخ ٓخ طْ ٖٓ ٓوخر٬ص ك٢ كوَ حُظؼ٤ِْ حُؼخّ، ك٤ٔخ ٣خظـ رٜـشس حُٔؼ٤ِٖٔ، كٌخٗض حُلق٤ِش      

 وب٢رٟ:

 اٌغؤاي األٚي: فٟ سأ٠ىُ ِب ٟ٘ اٌذٚافغ ٚاألعجبة اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ ٘غشح اٌّؼ١ٍّٓ؟ 

٣ش ادحسس حُٔشكِش حُؼخ٣ٞٗش، ٣٫ٝش ٓذ – األعزبر/ أص٘شٞ اٌؼٛض اٌالذ٠ك ؽبِذأؿخد     

 ثب٢رٟ:حُخشهّٞ، 

 الدوافع االلتصادٌة. -1

 تدنً راتب المعلم بالسودان. -2

لتحسٌن الوضع المعٌشً  -3

 لألسرة.

 

، مدٌر مرحلة التعلٌم األساسً، والٌة الخرطوم، دمحم عبد القادر دارفورأما األستاذ/ 

ٌلً:فؤجاب كما   

 دوافع مادٌة. -1

 دوافع اجتماعٌة. -2
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ٓذ٣ش حُٔشكِش حُؼخ٣ٞٗش، ٓل٤ِش ًشس١. ك٤ٔخ ٣ظؼِن  – ػجذ هللا اٌمّش /األعزبر أد٠ًُٔخ      

 ثب٢رٟ:رذٝحػ٢ ٛـشس حُٔؼ٤ِٖٔ 

الحالة االلتصادٌة التً تمر  -1

 بها البالد جعلت الوظٌفة طاردة.

عدد كبٌر من المعلمٌن من  -2

 أصحاب الطموح، ٌتطلعون دابماً إلى الهجرة لتحسٌن أوضاعهم.

فً البالد المتمدمة، األسوة  -3

 التً تجعل خدمة التعلٌم فً أول المابمة ال توجد لدٌنا فً السودان.

مدٌر المرحلة الثانوٌة، محلٌة أمدرمان، فمد أورد فً  – األستاذ بشٌر حجازأما    

ٌلً:إجابته على نفس السإال بما   

 ضعف الراتب. -1

 الظروف المعٌشٌة الصعبة. -2

  لتحسٌن مستوى المعٌشة. -3

 

مدٌر مدرسة األهلٌة الثانوٌة النموذجٌة، محلٌة أم درمان،  – أحمد آدم /األستاذأما 

كاآلتً:فمد جاءت إجابته   

الفصل التعسفً )الصالح  -1

 العام. والتضٌٌك على المعلمٌن.

تدنً الخدمة المدنٌة )تعٌٌن  -2

 مدراء ألل درجة من معلمٌن كثر بالمدرسة. الوالء ولٌس الكفاءة.

 ضعف المرتبات. -3

ٓؼِْ رخُٔذسعش ح٤ِٛ٧ش حُؼخ٣ٞٗش حُ٘ٔٞرؿ٤ش،  – ِٙذٞ ٠ؼمٛة إدس٠ظح٧عظخر/ أٓخ 
 ٠ٍٟ:ٓل٤ِش أّ دسٓخٕ، كـخءص اؿخرظٚ ًٔخ 

 الدوافع المادٌة متمثلة فً: -1

 األكل، السكن ، الصحة. -2

 

ٌالحظ فً اآلراء المذكورة، أن الناحٌة المالٌة التً تتعلك بمعٌشة المعلمٌن،    

آلراء جمٌعاً، أما ما ذكر من أسباب أخرى فهً هً التً اجتمعت حولها ا

 والعٌة ومعاشة لدى الجمٌع.

 

 ٗظؼشك ُزو٤ش أعجِش حُٔوخرِش حُخخفش رخُظؼ٤ِْ حُؼخّ ٓـِٔش ك٢ ح٥ط٢:      

 ِب ٟ٘ دسعبد اٌّؼ١ٍّٓ اٌٛظ١ف١خ األوضش ٘غشح؟: اٌغؤاي اٌضبٟٔ
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 وب٢رٟ:ًخٗض ح٩ؿخرخص  

 الصغرى والكبرى.)مهدي.. -1

رابعة الخامسة وال -2

 والسابعة.)الممر..

الدرجات الوسٌطة  -3

 ..)حجاز..5،8،9)

السابعة والخامسة  -4

 والرابعة.)آدم..

الوظابف الدنٌا الثامنة إلى  -5

 الخامسة.)دارفور..

الدرجات الوسٌطة وبداٌة  -6

 . )أزهري..7،8،9التدرج 

 

ل تمثل هذه الدرجات أصحاب الموة الفاعلة فً العمل التدرٌسً المٌدانً، وهً أل    

الدرجات رواتباً، كما هً فً ذات الولت الدرجات التً ستخلف الدرجات العلٌا فً 

المجال اإلداري، بعد أن ٌتم تدرٌبها. الشن أن غٌابها عن الساحة التعلٌمٌة سٌمثل 

 هاجساً كبٌراً وعبباً ثمٌالً فً مسار العملٌة التعلٌمٌة بصفة عامة.

 

 

 ؼ١ٍّٓ ثالٛسح ٚاضؾخ؟ِٕز ِزٝ ثذأد ٘غشح اٌّاٌغؤاي اٌضبٌش: 

كاآلتً:جاءت اإلجابات       

م، لكن 1984بصورة  -1

 )أزهري.. 2113 -2112 -2111بصورة مزعجة الثالث سنوات األخٌرة،

منذ فترة لٌست  -2

 بالمصٌرة.)دارفور.

 .)مهدي..م2111منذ بداٌة  -3

 م.)حجاز..2111منذ   -4

 م.)آدم..1991منذ  -5

منذ عهد ماٌو عندما سمح  -6

 ستمالة والعمل خارج البالد.)الممر..النظام للمعلمٌن باال

تُظهر هذه البٌانات أن هجرة المعلمٌن إلى خارج السودان بدأت لبل هجرة أساتذة    

الجامعات بولت كبٌر، لد ٌعزى ذلن للطلب الذي تمدمه بالد المهجر للمعلمٌن، أو 
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رٌب، أو للوضع الذي ٌتمٌز به المعلم السودانً، من الكفاءة العلمٌة والتؤهٌل والتد

م )كما 1984نسبة إلتاحة الفرصة للهجرة الممننة، لمعلمً المرحلة الثانوٌة فً العام 

 أورده، الممر..

 

 ِب ٟ٘ أوضش اٌذٚي اعزمطبثبً ٌٍّٙبعش٠ٓ؟شاثغ: ٌاٌغؤاي ا

 السعودٌة.)أزهري.. -1

 دول الخلٌج.)دارفور.. -2

دول الخلٌج  -3

 والسعودٌة.)الممر..

 السعودٌة ولٌبٌا.)مهدي.. -4

ة ولٌبٌا السعودٌ -5

 والكوٌت.)حجاز..

لطر ، عمان، الكوٌت،  -6

 اإلمارات، الٌمن.)آدم..

 

مما هو واضح فً البٌانات المذكورة، فمد نالت السعودٌة الحظ األكبر فً    

استمطاب المعلمٌن السودانٌٌن المهاجرٌن ، ربما ٌعزى ذلن لظروف التوظٌف 

لسعودٌة الماسة لهإالء األمثل ممارنة بٌنها وبٌن الدول األخرى، أو لحاجة ا

 المهاجرٌن، أو لمربها من السودان، أو لوجود الحرمٌن الشرٌفٌن فٌها.

 

 ً٘ َىٍذ ٘غشح اٌّؼ١ٍّٓ ػغضاً فٟ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ؟ ٚو١ف؟اٌغؤاي اٌخبِظ: 

 إلى حد ما.)أزهري.. -1

نعم، بعدم استبدالهم  -2

 بآخرٌن.)دارفور..

 نعم. فمدان الخبرات.)مهدي.. -3

نعم. فً الكوادر  -4

 إهلة.)حجاز..الم

نعم. هاجر معظم المعلمٌن  -5

 األكفاء.)آدم..

ً تشكل جزءاً من  -6 هً دابما

 العجز، فهً تتم بعد التعٌٌن الجدٌد، وأٌضاً تسبب خلالً فً الكفاءات. )الممر..

ٌالحظ أّن كل اإلجابات جاءت بنعم، مما ٌدل على أّن العجز أصبح أمراً والعاً.     
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م تجاوز ذلك؟إذا كانت اإلجابة بنعم، كٌف ت  

 التعٌٌنات الجدٌدة.)أزهري.. -1

بالتعٌٌن فً العام المادم  -2

 للهجرة.)دارفور..

تعٌٌن معلمٌن بتخصصات  -3

بدٌلة)خرٌجو الزراعة، والبٌطرة، والهندسة، واآلداب، والحموق، 

 والتجارة..)آدم..

 بالتعٌٌن الجدٌد.)حجاز.. -4

 بالتعٌٌن.)مهدي.. -5

فً والٌة الخرطوم تؤتً  -6

 رج الوالٌة، كما ٌتم استٌعاب الخرٌجٌن إلكمال النمص.)الممر..الكفاءات من خا

 

أجمعت كل اإلجابات، على التعٌٌن إلكمال النمص، وهو الرأي الذي نستطٌع     

 أن نستنتج منه:

أنها تعٌٌنات لمعلمٌن من غٌر خبرات كافٌة، لمزاولة العمل بالتدرٌس فً       

ٌب كافً، مما لد ٌإهلهم لدق أبواب الصورة المطلوبة، وهم ممن ٌحتاجون لتدر

 الهجرة المفتوحة أمامهم، وهكذا ٌظل العجز فً هٌبة التدرٌس، جرحاً دامٌاً أبداً.

 

 

تقاضى المعلم كراتب شهري عند تعٌٌنه؟ٌكم  السؤال السادس:  

 ج )أزهري..651حوالً  -1

 ج )دارفور..511 -2

أربعمابة جنٌه فما  -3

 فوق.)الممر..

حدد ال أدري ولكن الراتب الم -4

 ال ٌعطى فً الولت المحدد.)مهدي..

 ال إجابة.)حجاز.. -5

 ال إجابة.)آدم.. -6

ٌٛزح ٝػ٠ِ مؼلٚ، ٣ظَ  سحطذ حُٔؼِْ ػ٘ذ طؼ٤٤٘ٚ ٓـ٫ًٜٞ، كظ٠ ُذٟ حُز٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ           

 ك٢ حُلوَ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٓٔخ ٣ٞك٢ رؼذّ ؿذٝحٙ ك٢ طغ٤٤ش ُذكش حُزؼل ٖٓ ٓظطِزخص حُٔؼِْ حُل٤خط٤ش.
 

 إؽالبئ١خ:
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ك٤خس رخرٌش، سث٤ظ هغْ حُظخط٤و ح٫عظشحط٤ـ٢، ٝصحسس حُظشر٤ش ُٝظؼ٤ِْ  وخرِش ٓغ ح٧عظخرس/ك٢ ٓ  

٣٫ٝش حُخشهّٞ، أكخدس ح٧عظخرس رؤٕ ػذد حُٜٔخؿش٣ٖ ٖٓ ٓؼ٢ِٔ ٝٓؼِٔخص حُٔشكِش حُؼخ٣ٞٗش ُِؼخّ 
 ّ ٛٞ: 2012حُٔ٘قشّ 

 (  ٓؼِٔخً ٝٓؼِٔش.)ٓخثش ٝٝحكذ ٝأسرؼٕٞ(.141) 

حُظؼ٤ِْ ح٧عخع٢ رخ٣٫ُٞش، ك٬ طٞؿذ ُذ٣ٜخ اكقخث٤ش خخفش رخُٜـشس، ُؼذّ أٓخ رخُ٘غزش ُٔشكِش    
حُغٔخف رٜخ ٖٓ ح٧عخط. اٗٔخ ٓخ ٛٞ ٓٞؿٞد، اكقخث٤ش رؼذد حُز٣ٖ طوذٓٞح رخعظوخ٫طْٜ، ٖٓ 

 حُٔؼ٤ِٖٔ ٝحُٔؼِٔخص، ٧عزخد ٓظلشهش، ٤ُغض رحص فِش رٜزح حُزلغ.

 
 

 اٌطالة:

 حُط٬د: ك٤ٔخ ٢ِ٣ اؿخرخص أعجِش حُٔوخرِش ٓغ   

  الة اٌغبِؼبد:

 طٔض حُٔوخرِش ٓغ حُط٬د ح٥ط٤ش أعٔخإْٛ:    

أم  –عبد هللا أحمد دمحم  -

 تربٌة. -درمان اإلسالمٌة

أم  –الطٌب إسماعٌل أحمد  -

 تربٌة. -درمان اإلسالمٌة

أم  -عبد الناصر أبو زٌد -

 تربٌة. -درمان اإلسالمٌة

 حُ٘لغ٢ ػ٤ِي ؿشحء ٛـشس أعظخرى؟ٓخ ٛٞ ح٧ػش ح٧ًخد٢ٔ٣ ٝحُظشر١ٞ ٝ اٌغؤاي األٚي:

ٌكمن األثر فً عملٌة تمدٌر  -1

  الشهادات والوثابك بالنسبة للطالب عندما ٌفمد أساتذة بالده.)عبد هللا..

األثر األكادٌمً هو للة  -2

التحصٌل، وتراجع المستوى األكادٌمً إلى حد أدنى،. أما األثر النفسً، فهو عدم 

 ٌد.)الطٌب..المدرة على التكٌف مع األستاذ الجد

فً الحمٌمة أثر سلبً  -3

 فالسودان أحوج لهم.)عبد الناصر..

 

ِٓ ٚعٙخ ٔظشن ً٘ ٠ّزٍه أعزبرن اٌّٙبعش اٌخجشح اٌىبف١خ فٟ رٛص١ً اٌّبدح : اٌغؤاي اٌضبٟٔ

 ه؟١ٌإاٌذساع١خ 

نعم بالتؤكٌد، ألنه ٌعرف  -1

 ٌوصل المعلومة بطرق عدة حسب األعراف والعادات.)عبد هللا..

 نعم )الطٌب.. -2

 ٌمتلن أكثر.)عبد الناصر.. -3
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4-  

 لبسْ ِب ث١ٓ دسعخ رؾال١ٍه اٌذساعٟ لجً ٚثؼذ ٘غشح أعزبرن. اٌغؤاي اٌضبٌش:

ً وبعد  -1 لبل هً األفضل دابما

 هً متدنٌة الشن فً ذلن.)عبد هللا..

تدنى المستوى التعلٌمً بعد  -2

 هجرة األستاذ.)الطٌب..

فً وجوده حمٌمة، موفك، أما  -3

 ر..فً هجرته عكس ذلن.)عبد الناص

 

 أ٠ّٙب أٔفغ إ١ٌه أوبد١ّ٠بً ٚرشث٠ٛبً، أعزبرن لجً أَ ثؼذ اٌٙغشح؟ ٚو١ف؟ اٌغؤاي اٌشاثغ:

ٌنطوي نفع أستاذي لبل أن  -1

 ٌهاجر، ألنه لد ٌحصل له تغٌٌر فً سلوكه، فً البالد التً هاجر إلٌها.)عبد هللا..

لبل الهجرة ألنً أكون  -2

 .اندمجت معه خالل فترتً الدراسة دون فاصل.)الطٌب.

األفضل لبل الهجرة.)عبد  -3

 الناصر..

 

  الة اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ:

 :طٔض حُٔوخرِش ٓغ حُطخُز٤ٖ     

 مصطفى أحمد عباس. -

 عمر كمال عمر. -

 اٌغؤاي األٚي:

، له جانبان سلبً وإٌجابً -1

أوالً أّن هجرة المعلمٌن لد تعمل على تضٌٌك فرص الطالب، فً اعتمادهم على 

  اكتساب بعض منهم الخبرة من الخارج.)مصطفى..معلمٌن معٌنٌن. أما اإلٌجابً هو 

اإلجابة خارجة عن مضمون  -2

 السإال.)عمر..

 

 اٌغؤاي اٌضبٟٔ:

اإلجابة خارجة عن مضمون  -1

 السإال.)مصطفى..
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 هنالن البعض.)عمر.. -2

 

 اٌغؤاي اٌضبٌش:

ال ٌوجد لدٌنا أستاذ هاجر  -1

 وعاد، ولكن لد ٌكون لذلن أثر سلبً وإٌجابً.)مصطفى..

ذ بهذه لٌس لً أستا -2

 )عمر..المواصفات.

 

 اٌغؤاي اٌشاثغ:

بعد الهجرة حٌث أنه لد ٌكون  -1

لد اكتسب خبرات الخارج التً تمكنه من التعامل مع الطالب بطرٌمة 

 سلٌمة.)مصطفى..

بعد الهجرة ألنه سٌكون  -2

اكتسب خبرة أكثر وتجارب عدٌدة، وسوف ٌعطٌنً رأٌه فً الهجرة، أنا سوف 

 أنصت له.)عمر..

 

هو معلوم فإن الطالب هم أحد أركان العملٌة التعلٌمٌة، وهم األكثر احتكاكاً كما      

باألستاذ أو المعلم، مما جعلهم، فً أسس التربٌة الحدٌثة، ألن ٌكونوا ضمن الحكام 

 التربوٌٌن، فٌما ٌختص بالعملٌة التعلٌمٌة، ومن بٌنها األستاذ والمعلم. 

ً فً أمر الهجرة، فال شن أن  لذا فلرأٌهم متسع لدٌنا، فً اإلدالء     بما ٌرونه مناسبا

ما أدلوا به من إجابات ألسبلة الممابلة، ٌعد هاماً ومفٌداً. غٌر أنا نلمس فً صٌاغتهم 

اللغوٌة الضعف، وعدم التمكن اللغوي، سواء أن كانوا من طالب التعلٌم العام أو من 

ا هو غٌر صحٌح، كما طالب الجامعات، مما دعانا ألن نعدل فً الصٌاغة ونحذف، م

ً بؤن  أنهم ومن خالل إجاباتهم، ٌالحظ خروجهم عن محتوى السإال وفهمه، علما

األسبلة صٌغت فً أسلوب سهل، فهل ٌا ترى كان لهجرة الكفاءات من األساتذة 

 والمعلمٌن أثر على ذلن؟

 

 

 أ١ٌٚبء األِٛس:

 ك٤ٔخ ٢ِ٣ اؿخرخص أعجِش حُٔوخرِش ٓغ أ٤ُٝخء ح٧ٓٞس.        

 طٔض حُٔوخرِش ٓغ أ٤ُٝخء ح٧ٓٞس ح٥ط٤ش أعٔخإْٛ:    
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 –الخٌر علً خلف هللا  -1

 مواطن.

 موظف. –بابكر سلٌمان  -2

ربة  –مكة عبد البالً الشفٌع  -3

 منزل.

 فٟ سأ٠ىُ ِب ٟ٘ اٌذٚافغ ٚاألعجبة اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ ٘غشح األعبرزح ٚاٌّؼ١ٍّٓ؟ اٌغؤاي األٚي:

دافع التصادي، وأكادٌمً  -1

 وسٌاسً.)الخٌر..

عدم االهتمام بشإون  -2

 المعلمٌن العامة، ضعف العابد المادي،عدم وجود التدرٌب المستمر.)بابكر..

دوافع التصادٌة، الوضع  -3

 العام فً الدولة، الرواتب غٌر مجزٌة.)مكة..

ٚضؼ و١ف رؼبٟٔ األعشح ػٕذ ٘غشح ثؼض األعبرزح ٚاٌّؼ١ٍّٓ ِٓ اٌّؤعغخ  اٌغؤاي اٌضبٟٔ:

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

بوضوح فً تظهر المعاناة  -1

 فمد النموذج المدوة فً المجتمع.)الخٌر..

أغلب األسر لها معلم ٌساعد  -2

 فً مراجعة الدروس.)بابكر..

تعانً األسرة بتدهور مستوى  -3

تعلٌمهم، وتدنً درجاتهم العلمٌة، مما ٌإدي إلى تدنى المستوى األكادٌمً والتربوي 

 )مكة..

 

األوبد٠ّٟ، ثؼذ ٘غشح أعبرزرُٙ أٚ ِؼ١ٍُّٙ؟ ً٘ رغ١ش ِغزٜٛ اثٕىُ أٚ اثٕزىُ  اٌغؤاي اٌضبٌش:

 و١ف؟

نعم تدنى المستوى األكادٌمً  -1

والتربوي، ظهر ذلن بوضوح فً للة معرفة جوهر الحمٌمة العلمٌة، ومدى ارتباطها 

 بالحٌاة.)الخٌر..

 تدنى المستوى.)بابكر.. -2

تغٌر مستوى األبناء بعد  -3

 هجرة األساتذة األكفاء.)مكة..
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وبٔذ إعبثزىُ ػٓ اٌغؤاي اٌضبٌش ثبإل٠غبة، ٚضؼ ِب لّزُ ثٗ ٌزالفٟ األِش  إرا اٌغؤاي اٌشاثغ:

 .رغبٖ رٌه

مضاعفة دور األسرة،  -1

 وتحملها ألعباء إضافٌة، سواء أن كان ذلن مادٌاً، أو ذاتٌاً مما ٌزٌد معاناتها.)الخٌر..

تم اختٌار معلم آخر ٌموم  -2

 بنفس المهمة.)بابكر..

اهتمام األم واألسرة بؤبنابهم  -3

 وتعلٌمهم.)مكة..

 

 ِٓ ثذائً ٌٙغشح األعبرزح ٚاٌّؼ١ٍّٓ؟ ِبرا رشْٚ اٌغؤاي اٌخبِظ:

إٌجاد إدارات واعٌة لدورها،  -1

 لكً تتالفى ما ٌمكن تالفٌه، بمدرتها وإبداعها وحركتها فً المجتمع.)الخٌر..

زٌادة مرتبات المعلمٌن،  -2

 ومساعدتهم علً تخطً الظروف المعٌشٌة الصعبة، االستمرارٌة فً

 التدرٌب.)بابكر..

تحسٌن الوضع االلتصادي،  -3

 تمٌٌم الكفاءة العلمٌة السودانٌة أكثر من األجنبٌة.)مكة..

٣ؼظزش أ٤ُٝخء ح٧ٓٞس حُؾش٣لش ح٧ًؼش طؤػشحً رٜـشس ح٧عخطزس ٝحُٔؼ٤ِٖٔ، ٓٔخ دػخٗخ ٧ٕ ٗوق   
ؿخرخص أدُٞح رٜخ، ػ٠ِ آسحثْٜ، حُظ٢ ٫ ٗؾي أرذحً ك٢ أٜٗخ فخدهش ٝؿخدس. كٔخ ِٗلظٚ ٖٓ ٓلظٟٞ ا

ّٕ ُِٜـشس آػخسحً عخُزش، طؼٞد ػ٤ِْٜ رظزؼخص ٓخ٤ُش، ٝأًخد٤ٔ٣ش، ٝٓؼخٗخس ًز٤شس، ك٢ عز٤َ طؼ٤ِْ  كب

 أر٘خثْٜ حُٔظؤػش٣ٖ أ٣نخً رلوذ أعخطزطْٜ أٝ ٓؼ٤ِْٜٔ.

 

 

 
 

 

 
 

 

 حُ٘ظخثؾ:
 طٞفِض حُٞسهش ُِ٘ظخثؾ حُظخ٤ُش:  

لهجرة أساتذة الجامعات  -1

 .والمعلمٌن جوانب سلبٌة كثٌرة
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تخلك هجرة أساتذة الجامعات  -2

 والمعلمٌن عجزاً فً هٌبة التدرٌس فً الكلٌات وفً المدارس.

لهجرة أساتذة الجامعات  -3

 والمعلمٌن أثر فً تدنً مستوى التحصٌل األكادٌمً للطالب.

تفتمد البالد فً مإسساتها  -4

عات التعلٌمٌة، الكثٌر من الكفاءات العلمٌة والخبرات نتٌجة لهجرة أساتذة الجام

 والمعلمٌن.

عدم اهتمام المسبولٌن  -5

 واإلدارٌٌن بؤمر الهجرة.

شملت الهجرة كل  -6

 التخصصات العلمٌة، فً التعلٌم العالً والتعلٌم العام.

شملت الهجرة كل الدرجات  -7

 الوظٌفٌة، فً التعلٌم العالً والتعلٌم العام.

من الدواعً واألسباب    -8

 الربٌسة للهجرة:

ة، ضعف الراتب، الضغوط االجتماعٌة، لتحسٌن الوضع، الضابمة المالٌة والمعٌشٌ

 الكتساب خبرات، أسباب سٌاسٌة.

 

 حُظٞف٤خص:
 طٞف٢ حُٞسهش رخ٥ط٢:

النظر لمطاع التعلٌم كمإسسة  -1

 تتربع على كافة األولوٌات.

االهتمام بمسار العملٌة  -2

 التعلٌمٌة فً جوانبها، األكادٌمٌة، والتربوٌة وغٌرها.

تحسٌن وضع المعلم  -3

 لتصادي من زٌادة فً الراتب وغٌره من االمتٌازات األخرى.اال

تدرٌب المعلم المستمر وعلى  -4

 كافة المستوٌات.

االهتمام بالهٌكل اإلداري  -5

 ومنسوبٌه، بوضع الرجل المناسب فً المكان المناسب.
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صٌاغة لوانٌن هجرة  -6

ما سٌتحمك األساتذة والمعلمٌن وتطبٌمها، بما ٌتالءم مع رغبات وتطلعات المعلم، ومع 

 للوطن من مطلوبات.

 تفعٌل دور أولٌاء األمور. -7

 

 

 

 

 اٌخبرّخ:

 

هذ ٝؿذ كغٖ حُوزٍٞ ُذٟ حُٜٔظ٤ٖٔ رخُظؼ٤ِْ، حُز٣ٖ  ،ٗؤَٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ ط٘خُٝظٚ ٛزٙ حُٞسهش      
 ٣٘ظشٕٝ ا٤ُٚ ًشأط ٓخٍ، ٝحعظؼٔخس طشر١ٞ،

حُٔذ٤ٗش، حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ طز٢٘  ٝرُي رٔخ هذ هشكظٚ ٖٓ آسحء، عخٛٔض ك٤ٜخ ًخكش حُوطخػخص حُظؼ٤ٔ٤ِش 

 ٓخ طشحٙ ح٧ٗغذ،
 ٝحُؼَٔ ػ٠ِ دػٔٚ، ٢ً ٣طزن ػ٠ِ أسك حُٞحهغ، حُظطز٤ن ح٬ُثن. 

 ٗغؤٍ هللا حٌُش٣ْ حُظٞك٤ن ٝحُغذحد، ُٔخ ك٤ٚ خ٤ش ٛزٙ ح٧ٓش.   

 
 

 

 
 

                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                          

 

 عؼبدح اٌّىشَ/....................................................

 اٌّغزشَ                                                                              

 ثؼذ اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسؽّخ هللا رؼبٌٝ ٚثشوبرٗ.

 

 اٌّٛضٛع: ِمبثٍخ                                    
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 ٚسلخ ثؾض١خ ثؼٕٛاْ:                                    

 ٘غشح أعبرزح اٌغبِؼبد ٚأصش٘ب اٌغبٌت ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.      

    __________________________________ 

 ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ اٌىش٠ّخ أعئٍخ ِمبثٍخ رزؼٍك ثبٌّٛضٛع أػالٖ.   

٠ٚغؼذٟٔ وض١شاً، رىشِىُ ثبإلدالء ثِسائىُ اٌّؼزجشح، ف١ّب رشٚٔٗ ِٕبعجبً  ، ِٓ ٠ششفٕٟ       

 خالي إعبثزىُ 

 ػٍٝ األعئٍخ  اٌّشفمخ.

 ػٍّبً ثأْ اٌّؼٍِٛبد ٚا٢ساء اٌزٟ عزذٌْٛ ثٙب، عزىْٛ ألغشاض اٌجؾش فمط.    

 

 عضاوُ هللا خ١شاً ٚ                                                                      

 

 

د. ػّش دمحم                                                                                                    

 اٌؼّبط

خج١ش                                                                                                         

 رشثٛٞ

 

  

 

 

 

 

 

 

 األعئٍخ:

 فً رأٌكم، ما هً الدوافع واألسباب التً تؤدي إلى هجرة األساتذة؟)ثالثة فقط(. -1

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

.................................................. 

 

 ما هً درجات األساتذة الوظٌفٌة األكثر هجرة؟ -2
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...............................................................................................

...............................................................................................

.......................................................... 

 

 ساتذة بصورة واضحة؟منذ متى بدأت هجرة األ -3

...............................................................................................

...............................................................................................

..........................................................  

 

 م وحتى اآلن؟2112كم ٌبلغ عدد األساتذة الذٌن هاجروا منذ بداٌة العام المنصرم  -4

...............................................................................................

...............................................................................................

.......................................................... 

 

 ما هً أكثر الدول استقطاباً للمهاجرٌن؟ -5

...............................................................................................

...............................................................................................

......................................................... 

 

 هل شكلت هجرة األساتذة عجزاً فً هٌئة التدرٌس؟ وكٌف؟ -6

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.......................................... 

 إرا وبٔذ اإلعبثخ ثٕؼُ، و١ف رُ رغبٚص رٌه؟          

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................... 

 هل هناك أثر باٌن فً تدنً مستوى الطالب نتٌجة لتلك الهجرة؟ وكٌف؟ -7

...............................................................................................

...............................................................................................
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...............................................................................................

...................................................................................... 

 

 هل تدنى عدد األساتذة المدربٌن نتٌجة الهجرة المشار إلٌها؟ وكٌف؟ -8

...............................................................................................

...............................................................................................

.......................................................... 

 

 شهادات الخبرة من الكلٌة لألساتذة المهاجرٌن؟ متى؟ وكبف ؟ تمنح -9

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

....................................................................................... 

 

هل تعتبر االستقالة عن العمل الوسٌلة الوحٌدة لمغادرة الكلٌة؟ أم هناك بدٌل  -11

 آخر؟

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

....................................................................................... 

 كم ٌتقاضى األستاذ الجامعً كراتب شهري عند تعٌٌنه؟ -11

 

الماجستٌر............................................................................... - أ

............................ 

الدكتوراه................................................................................ - ب

............................ 

 

أال تعتقد أّن فً هجرة األساتذة، كسب جدٌد من الخبرات والمعارف قد تعود  -12

 بفائدة للوطن؟

..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................................................................................................  

 اٌّشاعغ:
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 أعٔخء ٖٓ طٔض ٓؼْٜ ٓوخر٬ص حُذسحعش ح٤ُٔذح٤ٗش:     

أ .د ./ ػزذ حُشك٤ْ أكٔذ عخُْ، ٤ٓش حُٔشًض حُو٢ٓٞ ُِٔ٘خٛؾ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ، ٝػ٤ٔذ ٤ًِش طشر٤ش 
 عخرن.

 خف، ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع٤ٓ٬ش.د ./ حُط٤ذ ٗٞس حُٜذٟ أرٞ فز

 د ./ ع٤ٔش دمحم ػ٢ِ حُشد٣غ٢، ػ٤ٔذ ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش حُخشهّٞ.
 د ./٣خعش رخرٌش حُغ٤ذ، ػ٤ٔذ ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع٤ٓ٬ش.

 د ./ ػزذ حُٔخؿذ أكٔذ ػزذ هللا، ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع٤ٓ٬ش.

 ؼٔخٕ حُلخم٬ر٢، ٤ًِش حُظشر٤ش ؿخٓؼش حُخشهّٞ.د ./ ك٘خٕ دمحم ػ
 ح٧عظخر/ أصٛش١ حُؼٞك حُقذ٣ن كخٓذ، ٤ٓش ادحسس حُٔشكِش حُؼخ٣ٞٗش، ٣٫ٝش حُخشهّٞ.

 ح٧عظخر/ دمحم ػزذ حُوخدس دحسكٞس، ٓذ٣ش ادحسس ٓشكِش حُظؼ٤ِْ ح٧عخع٢، ٣٫ٝش حُخشهّٞ.

 سٓخٕ.ح٧عظخر/ رؾ٤ش كـخص، ٓذ٣ش حُٔشكِش حُؼخ٣ٞٗش، ٓل٤ِش أّ د
 ح٧عظخر/ ػزذ هللا حُؤش، ٓذ٣ش حُٔشكِش حُؼخ٣ٞٗش، ٓل٤ِش ًشس١.

 ح٧عظخر/ أكٔذ آدّ، ٓذ٣ش ٓذسعش أّ دسٓخٕ ح٤ِٛ٧ش حُؼخ٣ٞٗش حُ٘ٔٞرؿ٤ش.

 ح٧عظخر/ ٜٓذ١ ٣ؼوٞد ادس٣ظ، ٓؼِْ، ٓذسعش أّ دسٓخٕ ح٤ِٛ٧ش حُؼخ٣ٞٗش حُ٘ٔٞرؿ٤ش.
 ٤ٓ٬ش، ٤ًِش حُظشر٤ش.حُطخُذ/ حُط٤ذ حعٔخػ٤َ أكٔذ، ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع

 حُطخُذ/ ػزذ حُ٘خفش أرٞ ص٣ذ ًٞس، ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع٤ٓ٬ش، ٤ًِش حُظشر٤ش.

 حُطخُذ/ ػزذ هللا أكٔذ دمحم أكٔذ، ؿخٓؼش أّ دسٓخٕ ح٩ع٤ٓ٬ش، ٤ًِش حُظشر٤ش.
 ’حُطخُذ/ ػٔش ًٔخٍ ػٔش، ٓذسعش أّ دسٓخٕ ح٤ِٛ٧ش حُؼخ٣ٞٗش حُ٘ٔٞرؿ٤ش

 ٓذسعش أّ دسٓخٕ ح٤ِٛ٧ش حُؼخٗٞرش حُ٘ٔٞرؿ٤ش.حُطخُذ/ ٓقطل٠ أكٔذ ػزخط، 

 ح٧عظخر/ حُخ٤ش ػ٢ِ خِق هللا، ٓٞحهٖ، حُؼٞسس.
 ح٧عظخر/ رخرٌش ع٤ِٔخٕ، ٓٞظق، أّ دسٓخٕ.

 ح٧عظخرس/ ٌٓش ػزذ حُزخه٢ حُؾل٤غ، سرش ٓ٘ضٍ، حُخشهّٞ.

 

 

 

وهللا ولً التوفٌك،،،،                                           

 

 

 
 

 اٌذساعٟ إٌّٙظ                              
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 اٌّمذِخ
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 ِفَٙٛ إٌّٙظ:

( ك٢ كذ٣ؼٚ ػٖ ٓلّٜٞ حُٔيٜ٘ؾ إٔ حُٔيٜ٘ؾ كي٢ حُِـيش 19ؿ  ّ،1997) أًشّ خطخر٤شأٝسد       

إٓ حٌُيش٣ْ ٛٞ "حُطش٣ن حُٞحمق" ًٔيخ ؿيخء كي٢ ُغيخٕ حُؼيشد ٫ريٖ ٓ٘ظيٞس. ٝهيذ ٝسد كي٢ حُويش

ًِٝٔييش ٓييٜ٘ؾ طوخرييَ كيي٢ حُِـييش  حُٔخثييذس.ٓييٖ عييٞسس  48ٓييٌْ٘ ؽييشػش ٜٝٓ٘خؿييخً( ح٣٥ييش )ٌُييَ ؿؼِ٘ييخ



 

70 

 

ٝٛي٢ ًِٔيش ٓؾيظوش ٓيٖ أفيَ ٫ط٤٘ي٢ ٝطؼ٘ي٢ ٓنئخس حُغيزخم.  curriculum ح٩ٗـ٤ِض٣يش ًِٔيش

 ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إ ًِٔش ٜٓ٘ؾ طؼ٢٘ حُطش٣ن حُظ٢ ٣٘ظٜـٜخ حُلشد كظ٠ ٣قَ ا٠ُ ٛذف ٓؼ٤ٖ. 

ظَٔ حُٔيٜ٘ؾ ًزشٗيخٓؾ دسحعي٢ ػِي٠ حُٔٞميٞػخص ٝحُٔيٞحد حُذسحعي٤ش حُظي٢ ٣ظطِيذ ٓيٖ ٣ٝؾ      

حُٔذسعش طؼ٤ِٜٔخ ُِظ٤ٓ٬ز ٣ٝظلذد ك٢ ًظخد دسحعي٢ أٝ ػيذس ًظيذ طوشٛيخ ٝطؼٔيَ ػِي٠ طط٣ٞشٛيخ 

 ٝطلذ٣ذ ٓلظ٣ٞخطٜخ ؿٜش سع٤ٔش ٓؼ٤٘ش.

ْٜ. ٣ٌٝٔييٖ ٣ٝظٔؼييَ حُٔييٜ٘ؾ ًخزييشس طشر٣ٞييش ٓظ٘ٞػييش كيي٢ كخؿييخص حُٔظؼِٔيي٤ٖ ٝاؽييزخع سؿزييخط      

حُوٍٞ رؤٗٚ ؿ٤ٔغ حُخزشحص حُظ٢ ٣ٔش رٜخ حُظ٤ٓ٬ز أٝ حُظي٢ طظز٘خٛيخ ٝطخطيو ُٜيخ حُٔذسعيش ٝططزوٜيخ 

 رٜذف طشر٤ش ٝطط٣ٞش ؽخق٤ش حُظ٤ِٔز.

حخظ٬ف حُٔشر٤ٖ ك٢ طؼش٣لْٜ ُِٜٔ٘ؾ ؿخء طزؼخً  إ( 31ّ، ؿ ٣ٝ1989ئًذ دمحم حُغٌشحٕ )      

٤ٔ٤ِش ٝطزؼخً ُٔخ طْ ٖٓ حًظؾخف كذ٣غ كي٢ ٓـيخٍ ػِيْ ُِظطٞسحص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ُلوض رخُؼ٤ِٔش حُظؼ

 حُ٘لظ حُظشر١ٞ ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ.

 -ٔظشح ػبِخ ٚربس٠خ١خ ٌزطٛس إٌّٙظ :

حُٜٔ٘ؾ ًٔلّٜٞ ػ٢ِٔ ٝٓٔخسعش طشر٣ٞش ططٞس طذس٣ـ٤خً ػزش حُضٖٓ ًٔخ ٣ز٤ٖ ٣يٞٗظ ٗخفيش       

٘خؽجش ٓ٘ز حُوذّ، ا٫ أٗٚ ُْ (. ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حعظخذحٓٚ ٝع٤ِش ك٢ طشر٤ش ح12ُ-7ّ، ؿ 1991)

 ٞحعؼش ا٫ ك٢ رذح٣ش حُوشٕ حُؼؾش٣ٖ.حُ ٚٝٓقطِلخ ط٣ظزِٞس ا٠ُ كوَ طخقق٢ ُٚ ُـظٚ 

ّ ًظخرييخً ًييخٕ ح٧ٍٝ ٓييٖ ٗٞػييٚ عيئخٙ 1918ػييخّ  (F. Bobbit) رٞر٤ييض كييشح٤ٌِٖٗٝمييغ       

ٝفق رٞر٤يض حُٔيٜ٘ؾ ك٤يٚ رؤٗيٚ كويَ ػِٔي٢ طخققي٢ ؿذ٣يذ،  .(The Curriculum )حُٜٔ٘ؾ

 حهظشف رؼل حُطشم ٝح٩ؿشحءحص حُظ٢ ٣ٌٖٔ حطزخػٜخ ُظخط٤طٚ ٝطط٣ٞشٙ. ًٔخ

ػييْ أخييز حُٔشرييٕٞ ٣طشهييٕٞ ٓٞمييٞع حُٔييٜ٘ؾ ٣ٝغييظطِؼٕٞ ٓـخ٫طييٚ حُٔخظِلييش كظٜييش ًظييخد       

ٓيٖ ؿخٓؼيش أٝٛيخ٣ٞ، ػيْ  Charters ّ رخعْ )ر٘خء حُٔيٜ٘ؾ( ُـيخسطشص1923ٓظخقـ آخش ػخّ 

ُٜٔ٘ؾ( حُز١ ؿخء طؼذ٬٣ً ٝطلق٬٤ً ٌُظخرٚ ح٧ٍٝ، ّ )٤ًق طق٘غ ح1924ًظخد رٞر٤ض حُؼخ٢ٗ ػخّ 

ٝأًؼش طخق٤قخً ٓ٘ٚ ك٢ ٝفق حُخطٞحص ٝحُٔظخٛش حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طظطِزٜخ ٜٓٔش طط٣ٞش حُٜٔ٘ؾ 

حُذسحع٢ ٝك٢ طلق٤َ ح٧ٗؾطش حُظشر٣ٞش حُل٤خط٤ش حُنيشٝس٣ش ُظٌي٣ٖٞ حُٔيٞحهٖ حُقيخُق ٝطظٔؼيَ 

ؾييطش حُقييل٤ش )أٗؾييطش حُٔلخكظييش ػِيي٠ كيي٢ ح٧ٗؾييطش حُِـ٣ٞييش )حُظخخهييذ ح٫ؿظٔييخػ٢( ، ٝح٧ٗ

حُقلش حُؼخٓش( ، رخ٩مخكش ٨ُٗؾيطش حُٞه٤٘يش حُؼخٓيش حُظي٢ ٣ويّٞ رٜيخ حُليشد ًـيضء ٓيٖ حُٔـظٔيغ 
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حُييز١ ٣ؼيي٤ؼ ك٤ييٚ ، ٝأٗؾييطش حُقييخُق حُؼييخّ ًخُظشؽيي٤ق ٝح٫ٗظخييخد ٝحُٔلخكظييش ػِيي٠ حُٔٔظٌِييخص 

ؾييييطش ح٤ُِخهييييش حُؼخٓييييش، ٝأٗؾييييطش ٝهييييض حُلييييشحؽ حُخخفييييش رخُظغيييي٤ِش ٝحُظشك٤ييييٚ، ًٔييييخ ٗـييييذ أٗ

حُـغيي٤ٔش)حُظشر٤ش حُزذ٤ٗييش( ، ٝح٧ٗؾييطش ح٧عييش٣ش ًظشر٤ييش ح٧هلييخٍ ٝفيي٤خٗش حُز٤ييض ٝحُٔٔظٌِييخص 

 ح٤ُٜ٘ٔش ، ٝح٧ٗؾطش حُظل٤ٌش٣ش حُؼخٓش ، ٝح٧ٗؾطش حُذ٤٘٣ش. -ح٧عش٣ش، ٝح٧ٗؾطش حُٞظ٤ل٤ش 

خٕ ٝكيي٢ حُؼوييذ حُشحرييغ أخييز ٓلٜييّٞ حُٔييٜ٘ؾ ًلوييَ طخققيي٢ ٣٘ظؾييش عييش٣ؼخً كيي٢ أ٤ٓشًييخ ًٝيي      

ّ هغٔخً خخفخً ك٢ ٤ًِش حُٔؼِٔي٤ٖ 1937ُـخٓؼش ًُٞٞٓز٤خ حُغزن ك٢ ٛزح حُٔـخٍ ك٤ٖ كظلض ػخّ 

 حُظخرؼش ُٜخ رخعْ )هغْ حُٔ٘خٛؾ ٝحُظذس٣ظ(.

ٝطؾييٌِض كيي٢ أٝحثييَ ح٧سرؼ٤٘ييخص ٤ٛجييش ٓظخققييش رٜييزح حُلوييَ ميئض ٓؼظييْ حُٜٔظٔيي٤ٖ كيي٢      

ّ رٌظخرٚ 1949ؽ سحُق طخ٣ِش ػخّ أ٤ٓشًخ رخعْ حُٔـٔغ حُو٢ٓٞ ُ٪ؽشحف ٝطط٣ٞش حُٜٔ٘ؾ، ٝخش

)ٓزخدة حُٜٔ٘ؾ ٝحُظذس٣ظ( ، سًض ك٤يٚ ػِي٠ أسريغ هنيخ٣خ طٜيْ ٓٞميٞع حُٔيٜ٘ؾ ٝٛي٢ ح٧ٛيذحف 

حُظشر٣ٞش، خزشحص حُظؼِْ ٝأٗؾطظٚ، ط٘ظ٤ْ خزشحص حُظؼِْ ٝأٗؾطظٚ، طوي٣ْٞ ًلخ٣يش حُيظؼِْ )طلقي٤َ 

 ح٧ٛذحف حُظشر٣ٞش( .

ؿذ٣ذس طخـ كوَ حُٜٔ٘ؾ طٔؼِض كي٢ ًظيخد  ٝخ٬ٍ حُخٔغ٤٘خص ظٜشص حٛظٔخٓخص ٝأرلخع      

ع٤ٔغ ٝعظخ٢ِٗ ٝؽٞسص "أعخع٤خص حُٜٔ٘ؾ" ، ًٝظيخد عي٤ِش ٝحٌُضٗيذس "طخطي٤و حُٔيٜ٘ؾ ُظؼِي٤ْ 

ٝطؼِْ أكنَ" ، رخ٩مخكش ُظطٞس ٓلّٜٞ حُظؼ٤ِْ حُٔزشٓؾ ٗظ٤ـش أػٔخٍ عٌ٘ش ٝطـخسرٚ، ٝطؤع٤ظ 

ح حُ٘ييٞع ٓييٖ حُٔييٜ٘ؾ ّ ٝحُييز١ حٛييظْ ر٘ؾييش ٛييز1953حُٔـٔييغ حُويي٢ٓٞ ُِٔييٜ٘ؾ حُٔلييٞس١ ػييخّ 

 ٝطؾـ٤ؼٚ.

ك٢ حُغيظ٤٘خص ريشص حُظش٤ًيض ٝحميلخً ػِي٠ أ٤ٔٛيش حُٔيٞحد ح٧ًخد٤ٔ٣يش ٗظيشحً ُظليٞم حُغيٞك٤ض       

ّ ، ٝطٌييٕٞ ٓئعغييخص ه٤ٓٞييش ٝؽييؼز٤ش ُشػخ٣ييش ٛييزٙ حُظـ٤ييشحص حُٜٔ٘ـ٤ييش 1957حُلنييخث٢ ػييخّ 

ٜٝٓ٘ـ٤يٕٞ  ٝط٘ل٤زٛخ كي٢ حُٔيذحسط ح٤ٓ٧ش٤ًيش. ٝظٜيشص كي٢ حُلظيشس ٗلغيٜخ ًظيذ ٜٓ٘ـ٤يش ؿذ٣يذس

ّ(،                      1963ٗظش٣ييييش ٝٓٔخسعييييش  -ٓظخققييييٕٞ ٓييييْٜ٘ ٤ِٛييييذح طخرييييخ ًٝظخرٜييييخ "ططيييي٣ٞش حُٔييييٜ٘ؾ 

 ٝر٘ـخ٤ٖٓ رِّٞ ًٝظخرخطٚ ك٢ ح٧ٛذحف حُظشر٣ٞش ٝطؼِْ حُزشحػش.

ٝخ٬ٍ حُغزؼ٤٘خص، ٝٗظ٤ـش ُِظطٞسحص حُغخروش طزِٞس حُٜٔ٘ؾ ًلوَ طخقق٢ ٝأفزق ػِٔخً       

 ظٚ حُخخفش ٝٓلخ٤ٛٔٚ ٝٓ٘ظشٝٙ ٝٓخظقٞٙ ٝٓؾ٬ٌطٚ.                  ططز٤و٤خً ُٚ ُـ
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أٓخ حُٔ٘خٛؾ ك٢ حُز٬د حُؼشر٤ش كوذ ًخٗض ٓظخِلش ًؼ٤شحً أرخٕ حُؼٜذ حُؼؼٔيخ٢ٗ حُيز١ خي٤ْ أسرؼيش      

هييشٕٝ، ٝرؼييذ حُلييشد حُؼخ٤ُٔييش ح٧ُٝيي٠ خنييؼض ٓ٘خٛـ٘ييخ اُيي٠ ح٩ؽييشحف حٌُِيي٢ ُٔ٘ييخٛؾ حُظؼِيي٤ْ 

ى، ٝرو٤ييض ػِيي٠ كخُٜييخ كظيي٠ كظييشس ح٫عييظو٬ٍ حُظيي٢ رييذأص رؼييذ حُلييشد حُغييخثذس كيي٢ حُـييشد آٗييزح

حُؼخ٤ُٔييش حُؼخ٤ٗييش. ًٝييخٕ ٫ رييذ ُِييذٍٝ حُؼشر٤ييش حُٔغييظوِش ٓييٖ إٔ طغييؼ٠ اُيي٠ دكييغ ػـِييش حُظشر٤ييش 

ٝاخنيييخػٜخ ُٔلٜيييّٞ ٝه٘ييي٢ ٝهييي٢ٓٞ ٝطؼيييذ٣َ حُٔ٘يييخٛؾ حُٔذسعييي٤ش ُظيييظ٬ءّ ٓيييغ حُٞحهيييغ حُـذ٣يييذ 

 ٝحُطٔٞكخص حُٞه٤٘ش.

حُظيي٢ طِييض ػٜييذ ح٫عييظو٬ٍ رخُغييؼ٢ ٗلييٞ طلش٣ييش حُٔ٘ييخٛؾ ٓييٖ ٓلٜٜٞٓييخ  ٝط٤ٔييضص حُلظييشس      

حُظو٤ِذ١ حُن٤ن ؛ ٝحخظِلض ٗغزش ٛزح حُغؼ٢ ا٫ إٔ حُ٘ظخثؾ ًخٗض ا٠ُ كذ ٓخ ٓظوخسريش كي٢ اخليخم 

 حُغؼ٢ رغزذ ػذّ طزِٞس ٓلّٜٞ حُظط٣ٞش ٖٓ ؿٜش ٝعطل٤ش حُظـ٤٤ش ٖٓ ؿٜش أخشٟ.

٣ش حُٔيٜ٘ؾ كي٢ حُيز٬د حُؼشر٤يش ؽي٬ًٌ ٝرؼيذحً ؿذ٣يذ٣ٖ ٝك٢ أٝحثَ حُغظ٤٘خص أخزص ػ٤ِٔش ططيٞ      

ك٤غ ُـؤص ا٠ُ اػخدس حُ٘ظش كي٢ خططٜيخ حُظشر٣ٞيش حُخخفيش رظطي٣ٞش حُٔ٘يخٛؾ. ٝأدسًيض ٓؼظيْ 

حُذٍٝ حُؼشر٤يش إٔ حُٔيٜ٘ؾ ٣ؼ٘ي٢ ؿ٤ٔيغ حُخزيشحص حُٔٞؿٜيش حُظي٢ طؾئِٜخ حُؼ٤ِٔيش حُظؼ٤ٔ٤ِيش دحخيَ 

ك٢ حُؼ٤ِٔش حُٔظؼِوش رخُٔخدس كوو ريَ ؽئَ حُقق ٝخخسؿٚ ٝإٔ حُٜٔ٘ؾ ُْ ٣ؼذ ٣وظقش ػ٠ِ حُ٘ٞح

 حُ٘ؾخه حُز١ ٣ـش١ دحخَ حُلقَ ٝخخسؿٚ.

ٝعيخٛٔض حُٔ٘ظٔييش حُؼشر٤يش ُِظشر٤ييش ٝحُؼوخكيش ٝحُؼِييّٞ ًٔ٘ظٔيش ٓظخققييش كي٢ اؽييخػش ٛييزح       

حُٔلّٜٞ حُلذ٣غ ُِٜٔ٘ؾ ك٢ حُز٬د حُؼشر٤ش ػٖ هش٣ين حؿظٔخػخطٜيخ ٝرشحٓـٜيخ ٝأٗؾيطظٜخ حُو٤ٓٞيش 

 حُٔظ٘ٞػش.

  -ِفَٙٛ إٌّٙظ :رطٛس 

( رؤٕ أٛذحف حُظشر٤يش هيذ 12ّ، ؿ 1991ك٤ٔخ ٣ظقَ رٔلّٜٞ حُٜٔ٘ؾ ، رًش ٣ٞٗظ ٗخفش )      

حخظِلييض ُٔييخ هييشأ ػِيي٠ حُظشر٤ييش ٝكِغييلظٜخ ٝهشهٜييخ ٝٝعييخثِٜخ ٓييٖ ططييٞس ٝرييزُي حخظِييق ٓلٜييّٞ 

 حُٜٔ٘ؾ ٝٓلظٞحٙ ٝظٜش ٓلٜٞٓخٕ ٓظزخ٣٘خٕ :     

 

 اٌّفَٙٛ اٌزم١ٍذٞ ٌٍّٕٙظ :

ُِٜٔ٘ؾ رٔلٜٞٓٚ حُظو٤ِذ١ ػ٠ِ أٗٚ ٓـٔٞػش حُٔٞحد حُذسحع٤ش حُظ٢ ٣ذسعٜخ حُظ٤ٓ٬ز ر٤٘ش  ٣٘ظش     

حُ٘ـخف ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼخّ. ٝطقي٘ق ٛيزٙ حُٔيٞحد حُذسحعي٤ش اُي٠ ٓٞميٞػخص ٓليذدس طؼيشف رخٌُظيذ 
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حُٔذسعيي٤ش. كٌييَ ٓييخدس ٝح٧خييشٟ ر٤ٜ٘ييخ كييذٝد كخفييِش ٫ طييشطزو ٓؼِٞٓخطٜييخ ٫ٝ طٜييظْ رييخُ٘ٞحك٢ 

 حُظ٤ِٔز. ح٧خشٟ ٖٓ ك٤خس

ٝؿٜييض حٌُؼ٤ييش ٓييٖ ح٫ٗظوييخدحص ُِٔييٜ٘ؾ حُظو٤ِييذ١ ٫هظقييخسٙ ػِيي٠ طلليي٤ع حُٔييخدس حُذسحعيي٤ش       

ُِظ٤ٓ٬ييز أٝ طخض٣ٜ٘ييخ كيي٢ ػوييُْٜٞ ٝػييذّ ح٫ٛظٔييخّ رخُـٞحٗييذ ح٧خييشٟ، حُـغيي٤ٔش، ح٫ؿظٔخػ٤ييش 

أدٟ  ٝح٫ٗلؼخ٤ُش ُِظ٤ٓ٬ز.ٝأ٣نخً ٓيٖ ح٫ٗظويخدحص ص٣يخدس ػيذد حُٔيٞحد حُذسحعي٤ش ٝٓٞميٞػخطٜخ ٓٔيخ

 ا٠ُ طنخْ ٝطشحًْ حُٔؼشكش ُذٟ حُظ٤ٓ٬ز،

 ٝطؤ٤ًذ حُٜٔ٘ؾ ػ٠ِ حُٔ٘لؼش حُزحط٤ش ُِٔؼِٞٓخص ٝحُٔؼخسف دٕٝ ططز٤وٜخ ك٢ ك٤خس حُظ٤ٓ٬ز ،

٣ٝؼَٔ حُٜٔ٘ؾ ػ٠ِ ٗوَ ٓلظٟٞ حُٔخدس حُذسحعي٤ش ُؼويٍٞ حُظ٤ٓ٬يز رخػظزخسٛيخ ٓخيخصٕ ُِٔؼِٞٓيخص 

ٓؼٜخ ػ٠ِ أعخط أٜٗيخ ٓيٞحد ٓ٘لقيِش ػيٖ  ،ٝػذّ سرو حُٔٞحد حُذسحع٤ش رؼنٜخ رزؼل ٝحُظؼخَٓ

 رؼنٜخ ،

ٝحػظزخس ح٫ٓظلخٕ ٝحُظلق٤َ حُذسحع٢ ؿخ٣ش ك٢ كذ رحطٚ ٓٔخ أدٟ ا٠ُ دكغ حُظ٤ٓ٬ز ُللع حُٔيخدس 

حُذسحع٤ش رذٕٝ حُلخؿش ا٠ُ حُزلغ ٝحُٔطخُؼش حُخخسؿ٤ش.ًٔخ إٔ اػيذحد حُٔيٞحد حُذسحعي٤ش ٝطلذ٣يذ 

ح٧خيز رؼي٤ٖ ح٫ػظزيخس ٝؿٜيش ٗظيش حُظ٤ٓ٬يز ٓلظ٣ٞخطٜخ ٣وقش رُي ػِي٠ ٓـٔٞػيش ٓخظقيش دٕٝ 

 ٝكخؿخطْٜ ٝدٕٝ حُشؿٞع ا٠ُ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝح٧خز رآسحثْٜ.

٣ٝظِو٠ حُظ٤ٓ٬ز حُٔؼِٞٓخص ٖٓ ؿٜش ٝحكذس ٢ٛ حُٔذسعش دٕٝ ح٫طقخٍ رـٜخص أخشٟ. ٣ٝلخٍٝ 

حُٔؼِْ ك٢ حُٜٔ٘ؾ حُظو٤ِذ١ هذس ح٩ٌٓخٕ ٗوَ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ حٌُظخد اُي٠ ػويٍٞ حُظ٤ٓ٬يز  رؤهقيش 

 ٝهض. 

ًٝزُي حرظؼخد حُٔؼ٤ِٖٔ ػٖ حعظخذحّ هشم ٝأعخ٤ُذ حُظذس٣ظ حُٔ٘خعزش ٝحهظقيخسْٛ ػِي٠         

حعظخذحّ هش٣وش حُظِو٤ٖ أٝ حُظلل٤ع ٝرُي ٫ػظوخدْٛ إٔ ػِْٜٔ ٛيٞ ٗويَ حُٔؼِٞٓيخص اُي٠ حُظ٤ٓ٬يز 

 كوو. 

ْٜٓ٘ حُٞفٍٞ ٝحُ٘ظش ا٠ُ ؿ٤ٔغ حُظ٤ٓ٬ز ػ٠ِ أْٜٗ ٓظغخٕٝٝ ك٢ حُوذسحص ٝح٫عظؼذحدحص ك٤ظٞهغ 

ا٠ُ ٓغظٟٞ طلق٢ِ٤ ٝحكذ ، ٝرٜيزح أؿليَ حُٔيٜ٘ؾ حُظو٤ِيذ١ حُليشٝم حُلشد٣يش ري٤ٖ حُظ٤ٓ٬يز، ًٔيخ 

 أؿلَ طٞؿ٤ْٜٜ ٝاسؽخدْٛ ،

ٝأخ٤شحً حُؼضُش ر٤ٖ حُٔذسعش ٝحُل٤خس . كخُٔذسعش ٤ُظ ُٜخ دٝس ٫ٝ طلخٍٝ ح٩ػيذحد ُِل٤يخس         

٤ش ٝحُٔؾييخسًش ٝكييَ حُٔؾيي٬ٌص رٜييذف ، رٔييخ طظطِزييٚ ٓييٖ ٜٓييخسحص ٝحطقييخ٫ص ُظلٔييَ حُٔغييجُٞ
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حُظ٤ٔ٘يييش ، ٝػيييذّ ٝؿيييٞد كِغيييلش ٝحميييلش ٨ُٛيييذحف حُظشر٣ٞيييش ٝكخؿيييخص               ٝٓظطِزيييخص 

 (.27-26ّ، ؿ 1997حُٔـظٔغ. أًشّ خطخ٣زش )

 المفهوم الشامل للمنهج :    

ؼ٤يش ٓيٖ طـ٤ش حُٔلّٜٞ حُظو٤ِذ١ ُِٜٔ٘ؾ حُز١ ظيَ عيخثذحً سدكيخً ٓيٖ حُيضٖٓ ٗظ٤ـيش ظٜيٞس حٌُ      

حُؼٞحٓييَ حُظيي٢ طؾيئَ حُظـ٤ييش حُؼِٔيي٢ ٝحُظٌُ٘ٞييٞؿ٢ حُٜخثييَ، ًييزُي ٗظ٤ـييش ُِظطييٞسحص حُظشر٣ٞييش 

ٝحُ٘لغ٤ش حُظ٢ ًؾلض ُ٘خ حٌُؼ٤ش ٖٓ خقخثـ ٗٔٞ حُظ٤ٓ٬ز ٝٓخ ٣ٞؿيذ ر٤يْٜ٘ ٓيٖ كشٝهيخص كشد٣يش 

كيي٢ ٗييٞحف  ٓظؼييذدس ، ًٝييزُي ػييٖ حُ٘ظش٣ييخص حُٔخظِلييش حُٔظؼِوييش رؼ٤ِٔييش حُييظؼِْ. أمييق اُيي٠ ٛييزح 

ظٌخًخص حُظؼخ٤ٗٝش ر٤ٖ دٍٝ حُؼخُْ رؼنٜخ رزؼنٜخ ح٥خش . ٝأٓخّ ٛزح ًِٚ ٫ رذ إٔ ٣ظـ٤ش ٛزح ح٫ك

حُٔلّٜٞ رل٤غ ٫ ٣ـلَ حُز٤جش حُظ٢ ٣ؼ٤ؼ ك٤ٜخ ٖٓ ٗخك٤ش، ٖٝٓ ٗخك٤ش أخشٟ ٫ ٣ـلَ حُٔظؼِْ ٝٛٞ 

 (.14ّ، ؿ 1991ٓلٞس حُؼ٤ِٔش حُظشر٣ٞش. ٣ٞٗظ ٗخفش )

حُٜٔ٘ؾ حُظو٤ِذ١ رخقخثـ ٖٓ أٜٛٔيخ إٔ حُٔيٜ٘ؾ ٣ؾئَ  ٝأفزق حُٜٔ٘ؾ حُلذ٣غ رظ٤ٔض ػٖ      

ؿ٤ٔييغ أٗييٞحع ح٧ٗؾييطش حُؼوخك٤ييش ٝحُؼ٤ِٔييش، ٝح٫ؿظٔخػ٤ييش، ٝحُشٝك٤ييش، ٝحُش٣خميي٤ش ٝحُل٤٘ييش حُظيي٢ 

٣ٔخسعٜخ حُظ٤ٓ٬ز طلض اؽشحف ٝطٞؿ٤ٚ حُٔذسعيش، ًٔيخ ٣ظنئٖ ًيَ ح٧ٗؾيطش ٝحُخزيشحص عيٞحء 

حُظ٤ٌييق ح٫ؿظٔييخػ٢ ُِظ٤ٓ٬ييز، ٝحُ٘ٔييٞ  ًخٗيض دحخييَ حُٔذسعييش أٝ خخسؿٜييخ . ٣ٝؼٔييَ حُٔييٜ٘ؾ ػِيي٠

 حُٔظٌخَٓ ُـ٤ٔغ حُ٘ٞحك٢ حُؼو٤ِش ٝحُقل٤ش ٝحُزذ٤ٗش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٣ٝشحػ٢ حُلشٝم حُلشد٣ش ر٤ْٜ٘.

٣ٜٝظْ حُٜٔ٘ؾ رظ٤ٔ٘ش ٝطؼذ٣َ عيِٞى ؽخقي٤ش حُظ٤ِٔيز رـ٤ٔيغ أرؼخدٛيخ ، ٣ٝؼٔيَ ػِي٠ ؿيشط       

٠ هشم ٝأعيخ٤ُذ كذ٣ؼيش ٌُِؾيق ػيٖ ح٫طـخٛخص ٝح٤ٍُٔٞ ٗلٞ حُو٤ْ حُٔشؿٞد رٜخ. ٣ٝؾظَٔ ػِ

 ٓٞحٛذ ٝهذسحص حُظ٤ٓ٬ز، ٝطلل٤ضْٛ ػ٠ِ حُظل٤ٌش ٝح٩رذحع.

٣لخكع حُٜٔ٘ؾ ػ٠ِ حُظشحع ح٣٩ـخر٢ ٣ٝغخ٣ش ٣ٝظ٤ٌق ٓغ حُظـ٤ش حُلخمش ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗذ       

 (.32ّ، ؿ 1997حُل٤خس ٣ٝ٘ظش ٣ٝخطو ُِٔغظوزَ. أًشّ ص٢ً خطخ٣زش )

حُظؼ٤ٔ٤ِييش حُظيي٢ طظييخف ٣ـييذ إٔ طٌييٕٞ ٓظؼييذدس حُـٞحٗييذ ، ٫ٝ ٝخ٬فييش حُوييٍٞ إ حُخزييشس       

٣وظقييش حعييظ٤ؼخرٜخ ػِيي٠ حُييزحًشس ٝكييذٛخ رييَ ٣ـييذ إٔ طظٌييٕٞ ٓييٖ خ٬ُٜييخ حُؼييخدحص، ٝحُٔلييخ٤ْٛ، 

ٝحُٜٔييخسحص، ٝح٫طـخٛييخص حُٔظ٘ٞػييش حُظيي٢ طٌٔييٖ حُٔييظؼِْ ٓييٖ طٌيي٣ٖٞ ٤ُٓٞييٚ ٗلييٞ ح٫عييظضحدس ٓييٖ 

شكش ٓيٖ ٓقيخدسٛخ ٝا٣ـيخد حُليشؿ ُظطز٤وٜيخ كي٢ حُخزشس ، ٝح٫ػظٔخد ػ٠ِ ٗلغٚ ك٢ حعظوخء حُٔؼ
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ك٤خطٚ رٔخ ٣نٖٔ ح٫سطوخء رٔؼ٤ؾظٚ؛ ًٔخ أٗٚ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ُذ٣ٚ ػ٤ِٔش حُ٘وذ حُزحط٢ رل٤غ ٣يذسى 

 ٓظ٠ ٣ق٤ذ حُٜذف ٝٓظ٠ ٣خطجٚ. 

 .1جدول رلم )

 نظرة ممارنة بٌن المنهج التملٌدي والمنهج الحدٌث

 حُٜٔ٘ؾ حُلذ٣غ حُٜٔ٘ؾ حُظو٤ِذ١ حُؼ٘خفش

ٔخدس حُ
 حُذسحع٤ش

٬ُٛظٔخّ رٔ٘طين حُٔيخدس حُذسحعي٤ش 
ػِيي٠ كغييخد حٛظٔخٓييخص حُظ٤ٓ٬ييز 

 ٝحُشرو ر٤ٖ ٓٞحد حُٜٔ٘ؾ 

٣ٜيييظْ رخُطخُيييذ ٫ٝ ٣ٜٔيييَ حُٔيييخدس 
حُذسحع٤ش ٌُ٘ٚ ٫ ٣ـؼِٜخ ؿخ٣ش ك٢ 

 رحطٜخ

حصدكيييخّ حُٔيييٜ٘ؾ رٔيييٞحد دسحعييي٤ش 

 ًؼ٤شس ٗظ٤ـش طنخْ حُٔؼشكش 

٣ؼييييخُؾ حصدكييييخّ حُٔييييٞحد ربػييييخدس 

ؾ ٤ُٝظ ربمخكش ٓٞحد ط٘ظ٤ْ حُٜٔ٘
 ؿذ٣ذس

ح٫ٛظٔييخّ رخُٔييخدس حُذسحعيي٤ش ٣ـؼييَ 

اطوخٜٗييييخ ؿخ٣يييييش كيييي٢  رحطٜيييييخ دٕٝ 
 ح٫ٛظٔخّ رخُلٞحثذ حُل٤خط٤ش ُٜخ

٣شًييييييض ػِيييييي٠  اطوييييييخٕ هش٣وييييييش 

حُلقييييييٍٞ ػِييييييي٠ حُٔؼِٞٓيييييييخص 
ٝحعظخذحّ حُٔقخدس ٣ٝشًض ػِي٠ 

 اطوخٕ حُٜٔخسحص ٝح٫طـخٛخص  

 حُٔؼِْ

ٝظ٤لش حُٔؼِْ ٗوَ حُٔؼِٞٓخص ا٠ُ 
 خٕ حُط٬دأرٛ

 حُٔذسط ٓشؽذ ٝٓٞؿٚ ُِظ٤ٓ٬ز

ػٔييييَ حُظِخ٤قييييخص ٝحُٔييييزًشحص 

 ُِظ٤ٓ٬ز

٣غخػذ حُظ٤ٓ٬ز ك٢ حُٞفيٍٞ اُي٠ 

 حُظؼ٤ٔٔخص

حٛظٔيييييييييخّ حُٔؼِيييييييييْ رخُٔيييييييييخدس ٝ 

 ح٫ٓظلخٗخص أًؼش ٖٓ حُطخُذ

٣شًيييض ػِييي٠ ٗٔيييٞ حُطخُيييذ ٣ٝؼيييذ 

 ح٫ٓظلخٗخص ٝع٤ِش ُظو٣ٞٔٚ

حُلٌيييييْ ػِييييي٠ ػٔيييييَ حُٔيييييذسط 

٤ٓيييييز كييييي٢ رخُ٘غيييييزش ُ٘ظيييييخثؾ حُظ٬
 ح٫ٓظلخٗخص

حُلٌْ ػ٠ِ ػٔيَ حُٔيذسط رٔيذٟ 

ٗـخكٚ ك٢ طلو٤ن أٛيذحف حُٔيٜ٘ؾ 
 رخُ٘غزش ُ٘ٔٞ حُطخُذ حُٔظٌخَٓ

حُل٤خس 
 حُٔذسع٤ش

ك٤يييييييخس ٓذسعييييييي٤ش خخ٤ُيييييييش ٓيييييييٖ 

 حُ٘ؾخهخص

 ك٤خس ٓذسع٤ش ٤ِٓجش رخُ٘ؾخهخص

ك٤خس ٓغظزذس، ٣ٌيٕٞ حُٔغيظزذ ك٤ٜيخ 

حُٔييييذ٣ش ٝحُٔؼِييييْ ٝحُطخُييييذ ٛييييٞ 

 حُنل٤ش 

ش طؼخ٤ٗٝيييش ٣ؼظٔيييذ ك٤ييخس د٣ٔوشحه٤ييي

 ك٤ٜخ حُظ٤ٓ٬ز ػ٠ِ أٗلغْٜ

٫ طلخػيييَ رييي٤ٖ حُل٤يييخس حُٔذسعييي٤ش 

 ٝحُل٤خس حُؼخٓش

ٓغيييخثَ حُٔيييٜ٘ؾ طظؼِييين رلخؿيييخص 

 حُٔـظٔغ

 حُظ٤ِٔز

٣ٜييظْ رخُطخُييذ ٣ٝشحػيي٢ حُلييشٝم  اٛٔخٍ ٤ٍٓٞ ٝحٛظٔخٓخص حُظ٤ٓ٬ز 
 حُلشد٣ش

حُغيييِز٤ش ٝميييؼق حُظؼيييخٕٝ ريييي٤ٖ 

 حُظ٤ٓ٬ز

كيييي٢ ا٣ـخر٤ييييش حُظ٤ِٔييييز ٝٓؾييييخسًش 

 ػ٤ِٔش حُظؼِْ
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ميييييؼق طٌخٓيييييَ ٗٔيييييٞ حُظ٤ٓ٬يييييز 

ح٫ؿظٔيييخػ٢ ٝحُؼيييخهل٢ ٝؿ٤شٛيييخ 
 ٖٓ أرؼخد حُ٘ٔٞ

 ح٫ٛ٘ٔخّ رـ٤ٔغ أرؼخد ٗٔٞ حُطخُذ

 ( 13ّ، ؿ 1995ٛخؽْ حُغخٓشحث٢ ٝآخشٕٝ )                                          

                        

 -إٌّٙظ وٕظبَ ِزىبًِ :

٘ظييخّ( ٓييٖ حُٔقييطِلخص حُلذ٣ؼييش كيي٢ حُظشر٤ييش؛ ٝهييذ حعييظؼخسص حُظشر٤ييش ٛييزح ٓقييطِق )حُ      

حُٔقطِق ٖٓ حُؼِيّٞ حُز٤ُٞٞؿ٤يش حُظي٢ طٜيظْ رذسحعيش حُي٘ظْ أٝ ح٧ؿٜيضس حُظي٢ ٣ظٌيٕٞ ٜٓ٘يخ ؿغيْ 

حٌُخثٖ حُل٢. ٝح٧عخط ك٢ ٓقطِق حُ٘ظخّ أٗٚ ٣ظٌٕٞ ٓيٖ ٓـٔٞػيش ٓيٖ ح٧ؿيضحء أٝ حٌُٔٞٗيخص 

 ً ػن٣ٞخ ٝػ٤ويخً رل٤يغ ٣يئػش ًيَ ٜٓ٘يخ كي٢ ؿ٤يشٙ ٣ٝظيؤػش ريٚ. ٣يٞٗظ  حُظ٢ طشطزو ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ حسطزخهخ

 (.16ّ، ؿ 1991ٗخفش )

ٝهييذ ؽييزٚ حُشعييٍٞ م حُٔييئ٤ٖ٘ٓ رخُـغييذ حُٞحكييذ )ٓؼييَ حُٔييئ٤ٖ٘ٓ كيي٢ طييٞحدْٛ ٝطييشحكْٜٔ       

ٝطؼخهلْٜ ًٔؼَ حُـغذ حُٞحكذ، ارح حؽظ٠ٌ ٓ٘ٚ ػنٞ طذحػ٠ ُٚ عخثش حُـغذ رخُغٜش ٝحُل٠ٔ( . 

خػظزش ؿغْ ح٩ٗغخٕ ٗظخٓخً ٓظٌيخ٬ًٓ ٣ظٌيٕٞ ٓيٖ ػيذس أؿٜيضس . ٌُٝيَ ؿٜيخص ٝظ٤ليش ٝػ٬هيش ٓيغ ك

رو٤ش ح٧ؿٜضس ح٧خشٟ ك٤غ إٔ ٛذف حُـغْ حُيشث٤ظ ٛيٞ ح٫عيظٔشحس كي٢ حُل٤يخس ٧دحء ٝحؿزخطيٚ. 

ٝك٤غ إٔ حُـغْ ُٚ ٓذخ٬ص ٓؼَ حُٔخء ٝحُطؼخّ ٝحُٜيٞحء ٝح٧كٌيخس ُٝيٚ ٓخشؿيخص ٓؼيَ حُطخهيش 

كٌخس حُظ٢ ٣٘ؾشٛخ ٣ٝؼَٔ رٜخ ٝحُلن٬ص حُظ٢ ٣ظخِـ ٜٓ٘خ، ٬ٗكع إٔ حُٔيذخ٬ص حُٔززُٝش ٝح٧

طٔش ػٖ هش٣ن ػ٤ِٔخص ٓظؼذدس ٓؼَ حُٜنْ ٝحُظي٘لظ ٝحُظل٤ٌيش ٝؿ٤شٛيخ. أًيشّ صًي٢ خطخ٣زيش ) 

 ( .20ّ، ؿ 1997

ٝح٩ٗغخٕ ٗلغٚ ؿضء ٖٓ ٗظخّ أًزش ٛٞ حُٔـظٔغ، ٝحُٔـظٔغ ؿضء ٖٓ ٗظخّ أًزش ٛيٞ حُز٤جيش       

 ٌٕٞ حُز١ طظشحرو ٌٓٞٗخطٚ ٝطظٞكذ ٓغخسحطٚ.     أٝ حُ

وبتطبٌك مفهوم النظام أصبح ٌنظر إلى المنهج على أنه ٌتكون من سلسلة متصلة من       

المكونات التربوٌة ال ٌنفصل بعضها عن بعض فهً تعمل ككل متكامل. وبعبارة أخرى، أن 

مررات فً المنهج عن أسالٌب النظرة للمنهج أصبحت نظرة كلٌة شاملة بحٌث ال تنفصل الم

التدرٌس أو النشاطات أو الوسابل أو طرق التموٌم أو المبانً والمرافك والمعدات.  والمنهج 

كنظام ٌدخل كمكون أساسً فً نظام أكبر هو التربٌة والتعلٌم على مستوى الدولة والمجتمع؛ 

 . .11م، ص 1991) والتربٌة جزء من نظام أكبر هو التنمٌة الشاملة للجمٌع. ٌونس ناصر
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حُٔييٜ٘ؾ حُٔذسعيي٢ رؤٗييٚ " ػ٤ِٔييش  (Skinner and others) ٣ؼييشف عييٌ٘ش ٝآخييشٕٝ      

طٌُ٘ٞٞؿ٤ش طظنٖٔ ٓذخ٬ص ٝػ٤ِٔخص ٝٓخشؿخص طؼ٤ٔ٤ِش ٣يظْ رٜيخ طوي٣ْٞ كخػ٤ِيش حُظؼِي٤ْ ٝحُيظؼِْ 

 ( .32ّ، ؿ 1989رخُٔوخ٤٣ظ ٝح٤ٌُل٤ش ُِٔذخ٬ص ٝحُٔخشؿخص ". دمحم عٌشحٕ )

 

 

� 

 ٓخشؿخص           Processing        ٓذخ٬ص              ػ٤ِٔخص           

          In puts                                                 Out puts        

 

        feedback طـز٣ش سحؿؼش                          

   

 

 (1ؽٌَ سهْ )

 حُٜٔ٘ؾ ٖٓ ٝؿٜش ٗظش عٌ٘ش

ش ٓ٘خعزش ُِٔ٘ظش٣ٖ ٝحُٔٔخسعي٤ٖ ًي٢ ٣ليذدٝح هش٣ويش أٝ ٗظيخّ حُٔيٜ٘ؾ ٝأدٝحسٙ ٛ٘خى هش٣و      

حُٔٞفٞكش أ٫ ٢ٛٝ ٬ٓكظش ٌٓخٗٚ ري٤ٖ ح٧ٗظٔيش ح٧خيشٟ ُِظؼِي٤ْ ٣ٌٝٔيٖ طٞمي٤ق رُيي رخُشعيْ 

( حُز١ ٗـذ ك٤ٚ حُظوخهغ حُظ٢ طغظخذّ كي٢ طلغي٤ش حُؼ٬هيخص حُٔظذحخِيش 2/2حُظخط٤ط٢ )ؽٌَ سهْ 

ؼ٤ِْ حُٔذسع٢ ٝٛٞ أ٣نخً ٣ئ٣ذ حُوٍٞ رؤٗٚ ٫ طٞؿذ كيذٝد هخهؼيش ٤ٔٓيضس ر٤ٖ ح٧ٗظٔش حُٔخظِلش ُِظ

 (138ّ، ؿ 1987ر٤ٖ ح٧ٗظٔش ، ٝإٔ ح٧ٗظٔش ُٜخ أؿشحك ٓؾظشًش. ؿٞسؽ رٞؽخٓذ )

 

 

                     ∼ ABC 

 

                                              A   

 



 

78 

 

                                                   A ∩ B         A ∩ C 

                                                                      A ∩ B 

                                                                        ∩ C                                    

                                                           

                                             

                                             B            B ∩ C          C                        

 

                                                                                                        

U            

 

 (2ؽٌَ سهْ )

 ٣ٞمق أٗظٔش حُظؼ٤ِْ حُٔذسع٢

 U =  أٗظٔش حُظؼ٤ِْ حُٔذسع٢( (حُٔـٔٞػش حُؾخِٓش )أٗظٔش حُظؼ٤ِْ حُٔذسع٢ 

∼ ABC أٗظٔش حُظؼ٤ِْ حُٔذسع٢ ٓخ ػذح ح٧ٗظٔش ًَ = A, B, C  هذ طٌٕٞ حُ٘ظيخّ ح٩دحس١ ،

 .ٚ ٝح٩سؽخد، ٗظخّ خذٓخص حُؼخ٤ِٖٓ، أٝ ٗظخّ حُظٞؿ٤

  A   ٗظخّ حُٜٔ٘ؾ = 

B   حُ٘ظخّ حُظذس٣غ٢ = 

C   ْٗظخّ حُظو٣ٞ =  

 A ∩ B   ّطوخهغ حُ٘ظخ =  A  ّٝحُ٘ظخ B 

 =  C ∩ B ّطوخهغ حُ٘ظخ B    ّٝحُ٘ظخ C 

A ∩ C   ّطوخهغ حُ٘ظخ = A   ّٝحُ٘ظخ C 

A ∩ B ∩ C   طوخهغ ح٧ٗظٔش = C, B , A 

 (139ّ، ؿ 1987ٞسؽ رٞؽخٓذ )ؿ                               
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 غزخٍص:اٌّ

طظ٘خٍٝ حُٞسهش  دٝس حٌُظخرش ٝحُٞعخثَ ك٠ طشه٤ش حعخ٤ُذ ح٩طقخٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ   ،  ٝرُي رٔيخ         

طن٤لٚ ٖٓ طغ٬٤ٜص، ًخٕ ٖٓ حُقؼذ رِٞؿٜخ ػزيش حعيظخذحّ حُشعيٞٓخص ٝحُشٓيٞص حُظي٢ ًخٗيض 

.حمييخكش حُيي٢ عييُٜٞش فيي٤خؿظٜخ  ، ٝٝمييٞف حكشكٜييخ حُظيي٢ طلغييش  عييخثذس هزييَ حًظؾييخف ح٫رـذ٣ييش

ٓذ٫ُٞطٜخ طلغ٤شح ٝحملخُ ، ٣غخػذ ك٢ رِٞؽ ح٫ٛذحف حُٔخطو ُٜخ.ًٔخ حٜٗيخ طغيخػذ كي٢ طٞمي٤ق 
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ٝؽشف حُز٤خٗخص حُخخفش رخُٞعخثَ حُظ٢ ٣غظخذٜٓخ حُٔؼِْ حٓخّ ه٬رٚ،ٝحُظ٢ طؼظزش ٓؼ٤٘خ ٤ٓٝغيشح 

 ٤ٔ٤ِش.  مشٝس٣خ ك٢ طزغ٤و ٝطغ٤َٜ حُٜٔٔش حُظؼ

 ا١ّ٘خ اٌٛسلخ : 

 ط٘زغ ٖٓ ح٤ٔٛش حٌُظخرش ٝدٝسٛخ ك٢ طغ٤َٜ ح٫طقخٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ . -1

 حٕ حُذٝس حُشحثذ ٬ُطقخٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٣ـؼَ دٝس حٌُظخرش حًؼش ح٤ٔٛش .  -2

حٕ ػ٤ِٔييش ح٫طقييخٍ حُظؼ٤ِٔيي٢ حكييٞؽ ٓييخ طٌييٕٞ ُِؼٞحٓييَ حُٔغييخػذس ُزِٞسطٜييخ ٝٓييٖ ر٤ٜ٘ييخ  -3

 حٌُظخرش . 

 ٔخسعخص ح٫طقخٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ. ُِٞعخثَ ح٤ٔٛش ًز٤شس ك٢ ٓ -4

 طٞم٤ق حٗٞحع حُٞعخثَ حُٔخظِلش ٝحعظخذحٓخطٜخ ك٢ ح٫طقخٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ.  -5

 

  

 رٙذف ٘زٖ اٌٛسلخ اٌٟ : 

حُظؼييشف حُيي٢ ٓييذٟ حعييٜخّ حٌُظخرييش كيي٢ طييذس٣ذ هخُييذ ٤ًِييش حُظشر٤ييش ػِيي٢ حعييظخذحّ ٝعييخثَ  -1

 ٝحعخ٤ُذ ح٫طقخٍ ك٢ حُٔٞحهق حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔخظِلش .

ٓذٟ حعٜخٓخص حٌُظخرش ك٢ طٞػ٤ش هخُذ ٤ًِش حُظشر٤ش ٗليٞ عي٤ًِٞخص ح٫طقيخٍ حُظؼشف ػ٢ِ  -2 

 حُظشر١ٞ حُـ٤ذ .

 حُظؼشف ػ٢ِ ٓذٟ ٓغخٛٔش حٌُظخرش ك٢ طـ٣ٞذ هشم ح٫دحء حُِـ١ٞ .  -3

 طٞم٤ق ح٤ٔٛش حُٞعخثَ ك٢ ح٫طقخٍ حُظؼ٢ٔ٤ِ.  -4

  ػشك ٓـٔٞػش ٖٓ حُٞعخثَ ٤ًٝل٤ش حعظخذحٜٓخ. -5

 ٖ حُٞعخثَ ٝطٌِ٘ٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ.طٞم٤ق حُلخسم ٓخ ر٤ -6

 

       ٜٓ٘ؾ حُذسحعش : 

، حُوخثْ ػ٠ِ ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝحُز٤خٗخص ٝطل٤ِِٜيخ، اخظخس حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حُٞفل٠ حُظل٠ِ٤ِ       

 ٝح٧دٝحص حُظ٠ اعظخذٜٓخ ُـٔغ حُز٤خٗخص ٠ٛ حُٔقخدس ٝحُٔشحؿغ .

 رٛصٍذ اٌذساعخ اٌٝ ػذح ٔزبئظ ِٕٙب :      
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َ حكظِض ٌٓخٗش ٓشٓٞهيش كي٢ حُظيشحع حُؼشري٢ ٝطؼظزيش ٓيٖ حسهي٠ ٝعيخثَ حٌُظخرش ك٢ ح٫ف .1

 ح٣قخٍ حُٔؼشكش .

 ح٤ٔٛش حٌُظخرش ًخدحس كؼخُش ُِظذس٣ظ ، طِؼذ دٝسح رخسصح ك٢ حعظخذحّ حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش .        .2

 ٌُِظخرش دٝس كخػَ ك٢ ط٤ٔ٘ش هذسحص حُط٬د ح٫دسح٤ًش ٝحُل٤٘ش .  .3

 ٢ ح٫عخط ح٢ُ حٌُظخرش ٝحعظخذحٓخطٜخ . حُظطٞس ك٢ طو٤٘خص حُظؼ٤ِْ ٣شؿغ ك .4

 ُِٞعخثَ دٝس ٛخّ ك٢ طغ٤َٜ ػ٤ِٔش حُظؼِْ . .5

 طغخػذ حُٞعخثَ ك٢ طذس٣ذ حُط٬د ٜٓخس٣خ.  .6

 طؼَٔ حُٞعخثَ ػ٢ِ طذس٣ذ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝٓغخػذطْٜ ك٢ حطوخٕ ٜٓخْٜٓ. .7

       

 اٌىزبثخ:

٢ أٓيخًٖ آٓ٘يش كي٢ ر٤جظيٚ ك ،ٝطق٣ٞش ك٤خطٚ ،ُظلو٤ن ح٩ٗغخٕ ُطٔٞكخطٚ ٣زذأ رظغـ٤َ أكٌخسٙ      

 حُشعْ ُِظؼز٤ش. كٌخٕ ٣غظخذّ)حُٔـخٝس( هزَ ػؾش٣ٖ أُق ع٘ش هزَ ح٬٤ُٔد 

ًٝخٗض ٓذسعظٚ ح٧ُٝي٠ حُز٤جيش ٣ٌيَ ٌٓٞٗخطٜيخ  ،ٓغ ططٞس حُل٤خس رذأ ح٩ٗغخٕ ٣ظؼِْ ٓٔخ كُٞٚ      

 ش٣ذ.ٝػ٘خفشٛخ، ًٝخٗض أدٝحطٚ ٝٝعخثَ طؼِٔٚ ح٧عخع٤ش حُٔؾخٛذس ٝحُظو٤ِذ ٝحُٔلخًخس ٝحُظـ

ٝطِظٜخ ٓلخُٝش ؿيخدس كي٢  ،ك٤شٞرذأص أٍٝ ٓلخُٝش ٌُِظخرش ك٢ ٝحد١ ح٤َُ٘ ٝع٤ٔض رخ٤ُٜشٝؿِ      

عي٤ٔض حُٔغئخس٣ش. ٣ٝؼظزيش حُل٤٘٤و٤يٕٞ  ،حخظشحع حٌُظخرش ُِغٞٓش٤٣ٖ ػ٠ِ ملخف دؿِيش ٝحُليشحص

ػِي٠ عيخكَ حُٔظٞعيو أٍٝ ٓييٖ ٝميغ أرـذ٣يش حُلييشٝف حُظي٢ هيخدص حُؼييخُْ اُي٠ حخظيشحع حٌُظخرييش 

 حُظ٢ ر٤ٖ ح٣ذ٣٘خ ح٫ٕ. ٤ِشحُلؼ

ٝكييظق عييـَ حُلنييخسس ح٩ٗغييخ٤ٗش. ًٝـييضء أعخعيي٢ ٓييٖ  ،ٓييغ حٌُظخرييش رييذأ حُظييخس٣  حُٔييذٕٝ      

  (.20ّ، ؿ 1993حُلنخسس رذأص ػ٤ِٔش حُظؼِْ ٝحُظؼ٤ِْ رؾٌَ ٓ٘ظْ. رؾ٤ش حٌُِٞد )

 ٝهذ رًش ؿٔخٍ كغٖ ك٤ذس :      

ٞحهييغ حُز٤ييت ُِلنييخسس حُوذ٣ٔييش ًخٗييض حٌُظخرييش حٍٝ حٗييٞحع حٌُظخرييش حُ٘خطـييش ػييٖ حُييظؼِْ ٓييٖ حُ -1) 

ح٤ُٜشٝؿِٞك٤ييش ، حُ٘خطـييش ػييٖ حرـذ٣ييش حٝؿخس٣ييض حهييذّ ح٫رـييذ٣خص حُٔؼشٝكييش كيي٢ حُؼييخُْ ، ٝٛيي٢ 

ٓؼظٔذس كظ٠ ح٫ٕ ٝحفزـض ُـيش طيذس٣ظ ، كؼيٖ هش٣وٜيخ طيْ طلغي٤ش ًيَ حُظيٞحٛش ٝحُٔٔخسعيخص 

 حُل٤خط٤ش حُٔخظِلش ك٢ حُلنخسحص حُغخروش . 
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ذ٣ٖ عيييخدص حُلنيييخسس حُغيييٞٓش٣ش ٝظٜيييشص حٌُظخريييش حُٔؼشٝكيييش رخٌُظخريييش كييي٢ ٓ٘طويييش حُشحكييي -2

 حُٔغٔخس٣ش ، ٝحُظ٢ ٣ؾزٚ ؽٌَ كشٝكٜخ حُٔغخ٤ٓش ، ٢ٛٝ ٖٓ حٌُظخرخص حُشٓض٣ش رحص حُٔؼ٠٘. 

ك٢ ٓ٘طوش عخكَ حُزلش ح٫ ر٤ل حُٔظٞعو حُؾشه٢، ٝرخ٫خـ ٓ٘طوش ُز٘خٕ ظٜش حُل٤٘٤و٤ٕٞ  -3

ُز٣ٖ ٝمؼٞح حعيظ ح٫رـذ٣يش ، ٝحُظي٢ هيخدص حُؼيخُْ ْٝٛ ؽؼذ رٝ طشحع كنخس١ ٤ٔٓض ، ْٝٛ ح

  28ؿ  2003ح٢ُ حًظؾخف حٌُظخرش حُلؼ٤ِش . ( ك٤ذس 

 ٝرًش ػٔش دمحم حُؼٔخط:      

) رظٜيٞس حٌُظخريش ريذحص حُؼ٤ِٔيش حُظؼ٤ٔ٤ِيش كي٢ حُظطيٞس ،حفيزق كي٢ ح٫ٌٓيخٕ طيذ٣ٖٝ حُٔؼِٞٓييش     

ؼؾييٞحث٤ش حٝ طخنييغ ُِٔٔخسعييخص كؼ٤ِييخ ٝحفييزلض ػ٤ِٔييش حُظؼِيي٤ْ ٫ طخنييغ ُِظييشٝف حُز٤ج٤ييش حُ

 حُلشد٣ش حٝ ُؼ٤ِٔخص حُقذكش. 

ػ٤ِٚ كخٕ ٌُِظخرش كن٬ ًز٤شح ك٢ طٞف٤َ حُٔؼشكش ػ٢ِ حُ٘طخم ح٫ٝعغ، ٝكليع حُٔؼشكيش كي٢     

ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ، ٓٔخ ؿؼِٜخ طقزق ٝع٤ِش كؼخُش. ًٔخ حٜٗخ ؿؼِض ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ حًؼش 

  19ؿ2009عُٜٞش ٣ٝغشح.( حُؼٔخط 

ٓييٖ حُغييشد حُغييخرن ٣ٌٔييٖ حٕ ٗٞمييق كيي٢ خطييٞحص ططييٞس حٌُظخرييش ٓييٖ رييذح٣خطٜخ ػييٖ هش٣يين     

حُشعييٞٓخص حُظيي٢ ط٘خُٝييض ٓٔخسعييخص حُلييشد ٝحُـٔخػييش كيي٢ كوييزْٜ ٝكنييخسحطْٜ حُٔخظِلييش ،ٝحُيي٢ 

 ٜٗخ٣خطٜخ رظٜٞس ح٫رـذ٣خص حُوخثٔش ح٫ٕ: 

 ح٫ٝ: حٌُظخرش ػٖ هش٣ن حُغٞٓخص ٝحُشٓٞص. 

 شٝؿِٞك٤ش. ػخ٤ٗخ: حٌُظخرش ح٤ُٜ

 ػخُؼخ: حٌُظخرش حُغٞٓش٣ش)حُٔغٔخس٣ش(. 

 سحرؼخ: حٌُظخرش حُل٤٘٤و٤ش)ح٫رـذ٣ش(. 

 خخٓغخ: حٌُظخرش ح٬ُط٤٘٤ش. 

 ػخّ رؼذ ح٬٤ُٔد. 200عخدعخ: ح٫رـذ٣ش حُؼشر٤ش ُـش حُوشحٕ حٌُش٣ْ، حُظ٢ رذحص كٞح٢ُ 

 عخرؼخ: حٌُظخرش ػٖ هش٣ن حرـذ٣خص حُِـخص حُٔخظِلش حُٔٞؿٞدس ح٫ٕ.

 

 ٌٛعبئً:ا
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حهظ٘غ حُزؼل ٖٓ حُٔؼ٤ِٖٔ رؤ٤ٔٛش حُٞعخثَ ًؼ٘قيش أعخعي٢ ٓيٖ ػ٘خفيش ح٩دسحى حُيز١ ٫       

(. ٝرؼزيخسس أخيشٟ،  1رذ ٓيٖ طيٞكشٙ ٤ُظلوين حُلٜيْ حُقيل٤ق ٝٓيٖ ػيْ حُيظؼِْ حُلؼيخٍ )ؽيٌَ سهيْ 

ػيٖ ، ٣ٝؼظزشٛخ ؿضءح ٣٫ظـيضء  أفزق حُٔؼِْ ٣٘ظش ا٠ُ حُٞع٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٗظشس حُٔؼ٤ٖ حُلو٤و٢

 حُٔخدس حُذسحع٤ش . 

٣شٟ ًؼ٤ش ٖٓ حُظشر٤٣ٖٞ حٕ حعيظخذحّ حًؼيش ٓيٖ ٝعي٤ِش طؼ٤ٔ٤ِيش كي٢ حُيذسط حُٞحكيذ، ٣غيخػذ      

حُطخُذ ك٢ حُلْٜ حُغش٣غ ُٔلظٟٞ حُٔخدس ٓٞمٞع حُذسط،ٝٛٞ ح٣نخ ٣غيخػذ حُٔؼِيْ كي٢ طشط٤يذ 

خخهذ حًؼش ٖٓ حٝمخػٚ حُظذس٣غ٤ش، ٣ٌٝلَ ُٚ ح٫عظلخدس ٖٓ ٝهظٚ ًخ٬ٓ ، ٝٛٞ ك٢ رحص حُٞهض ٣

 كخعش ُذٟ حُطخُذ، ك٤ـؼِٚ حًؼش حعظؼذحدح ُِظِو٢ ٝحُلْٜ ٝح٫عظ٤ؼخد، ٖٝٓ ػْ حُظؼِْ حُٔطِٞد .

 

ٝع٤ِش                ادسحى                ادسحى                 كْٜ                    طؼِْ طؼ٤ٔ٤ِش                

 كغ٢                 ػوـ٢ِ
 

 (1ؽٌَ سهْ )

  ٣ٞمق إٔ حعظخذحّ حُٞع٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٣ئد١ ا٠ُ طؼِْ كؼخٍ

دخِض أٗٔخه ؿذ٣ذس ٖٓ ٝعخثَ ح٫طقخٍ ٝأؿٜضطٚ حُٔؼخفشس ٓؼَ حُشحد٣ٞ، حُلٞٗٞؿشحف،      

ٝحُٔغـِش حُقٞط٤ش ٝحُغ٤٘ٔخ. ٝأٝؿذص ٛزٙ حُٔغظلذػخص أٗٔخهخً ؿذ٣ذس ٖٓ حُؼ٤ِٔخص ح٫طقخ٤ُش 

زُي ظٜشص أٗٔخه ؿذ٣ذس ٖٓ حُظؼِْ ٖٝٓ ٛزٙ ح٧ٗٔخه حُظؼ٤ِْ ٝطزؼخً ُ ، طؼظٔذ ػ٠ِ طو٤٘خص طلخػ٤ِش

ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ح٧ٗٔخه  Self learningٝحُظؼِْ حُزحط٢  Programmed learning حُٔزشٓؾ 

ٝطٌٕٞ ٓقٔٔش  Softwareٝرشٓـ٤خص   Hardwareحُلذ٣ؼش. ٝأفزلض طغظخذّ أؿٜضس

ٞ حُٔقذس حُٞك٤ذ ُِٔؼشكش ٝحُظؼِْ رل٤غ ٣ظٌٖٔ حُٔظؼِْ ٖٓ حعظخذحٜٓخ ر٘لغٚ، ُْٝ ٣ؼذ حُٔؼِْ ٛ

رَ أفزلض ٛزٙ حُظو٤٘خص طؾخسًٚ ٛزٙ حُٜٔخّ ٝرُي ػٖ هش٣ن دخُٜٞخ ٓشكِش طخط٤و حُٜٔ٘ؾ 

رؼذ ٓخ ًخٕ دٝسٛخ ٓوظقشحً ػ٠ِ حُظطز٤ن دحخَ كـشس حُلقَ ٓؼِٔخ ًخٕ ػ٤ِٚ حُلخٍ ٓغ 

 ( 2 حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش )ؽٌَ سهْ

 

                                      

 طلذ٣ذ حُٜٔ٘ؾ                                      طلذ٣ذ حُٜٔ٘ؾ                                                             
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 طخط٤و حُٜٔ٘ؾ            طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ          طخط٤و حُٜٔ٘ؾ                                 

      

 ز٤ن حُٜٔ٘ؾ                                     ططز٤ن حُٜٔ٘ؾٝعخثَ طؼ٤ٔ٤ِش         طط

  

 (2ؽٌَ سهْ )         

 ٣ٞمق حُلشم ر٤ٖ حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ

   أدسى ػِٔيييخء حُظشر٤يييش أ٤ٔٛيييش حعيييظخذحّ حُٜٔ٘ـ٤يييش حُ٘ظ٤ٔيييش أٝ حُٔ٘لييي٠ حُ٘ظيييخ٢ٓ       

Systematic approach  ُٔيذخ٬ص ٝحُؼ٤ِٔيخص ٝحُٔخشؿيخص أ١ ٝحُز١ ٣ؾظَٔ ػِي٠ ؿ٤ٔيغ ح

٣نْ ػ٤ِٔخص حُظخط٤و ٝحُظق٤ْٔ ٝحُظ٘ل٤ز ٝحُظو٣ْٞ ٖٓ ٓخظِق ؿٞحٗزٜخ حُزؾش٣ش ٝؿ٤ش حُزؾش٣ش. 

  . (119ّ، ؿ 1999ٝرذأ حُطشم ٗلٞ ٓلّٜٞ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ. ػزذ هللا حُلشح ) 

 

 االرالبي اٌزؼ١ٍّٟ:

 -رال١ٕف رم١ٕبد االرالبي :

ش ػذس طق٤٘لخص ُٞعخثَ ح٫طقخٍ طوغ ٓؼظٜٔيخ كي٢ ٓليٞس٣ٖ، كٜي٢ أٓيخ حهظشف ػِٔخء حُظشر٤      

إٔ طٌٕٞ هذ ف٘لض ػ٠ِ أعخط هز٤ؼش حُلخعش حُٔغظخذٓش ك٢ حًظغخد حُخزيشس، ًلخعيش حُزقيش 

،  B  retzأٝ كخعش حُغٔغ، أ١ كغذ حُطز٤ؼش حُلخع٤ش ٩دسحى حُظو٤٘ش ًٔخ ك٢ طق٤٘ق ريش٣ظظ 

ْ ٛزٙ حُٞع٤ِش أ١ كغذ دسؿيش هشرٜيخ أٝ رؼيذٛخ ٓيٖ أٝ ػ٠ِ أعخط حُغُٜٞش أٝ حُقؼٞرش ك٢ طؼِ

 . E d jar Daleحُخزشس حُٔلغٞعش حُٔزخؽشس ًٔخ ٣ظنق ٖٓ طق٤٘ق حدؿخس د٣َ 

ر٢٘ ٛزح حُظق٤٘ق ػ٠ِ أعخط حُلخعش حُظ٢ ٗغيظخذٜٓخ كي٢ ح٫عيظلخدس  : Bretzرال١ٕف ثش٠زظ 

حُظخٛش٣ييش ُٜييزٙ )حُييظؼِْ( ٓييٖ حُظو٤٘ييش حُظؼ٤ٔ٤ِييش، ًييزُي طؼييشك ٛييزح حُظقيي٤٘ق اُيي٠ حُخقييخثـ 

حُظو٤٘ش. طْ طوغ٤ْ حُظو٤٘خص حُظؼ٤ٔ٤ِش ا٠ُ خٔظ كجخص طظذسؽ ٖٓ ح٧ًؼش ادسحًخ ُِلٞحط ا٠ُ ح٧هيَ 

 (4، ؽٌَ سهْ )

 

 هز٤ؼظٜخ حعْ حُظو٤٘ش حُظشط٤ذ
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 حُظو٤٘خص حُغٔؼ٤ش رقش٣ش 1

  حُظِلض٣ٕٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ 

 ٞأك٬ّ حُل٤ذ٣ 

 أك٬ّ حُغ٤٘ٔخ حُ٘خهوش 

فٞ

 ص

فٞس

 س

 ًظخرش كشًش

    

    

    

 حُظو٤٘خص حُغٔؼ٤ش رقش٣ش حُؼخرظش 2

  أكيييي٬ّ حُقييييٞس حُؼخرظييييش حُظضح٤٘ٓييييش ٓييييغ

 حُقٞص 

 حُؾشحثق حُٔظضحٓ٘ش ٓغ حُقٞص 

 حُؾلخك٤خص حُٔظضحٓ٘ش ٓغ حُقٞص 

 

    

    

    

 حُظو٤٘خص حُزقش٣ش حُٔظلشًش 3

  ّح٧ك٬ّ حُلِو٤ش حُقخٓظش 8أك٬ ،ْٓ 

 

    

 حُظو٤٘خص حُزقش٣ش حُؼخرظش 4

  ،حُقييييٞس حُلٞطٞؿشحك٤ييييش، حُٔقييييٞسحص

 حُخشحثو

 حُؾشحثق، حُؾلخك٤خص 

 

    

    

 حُظو٤٘خص حُغٔؼ٤ش 5

 حُشحد٣ٞ، حُظغـ٬٤ص حُقٞط٤ش 

 

    

    

 (4ؽٌَ سهْ )

 ٣ٞمق طق٤٘ق رش٣ظظ ُٞعخثَ ح٫طقخٍ

ص حُظؼِي٤ْ ٝميغ كظي٠ ح٥ٕ ٝرُيي ٧ٗيٚ ٝميغ ٣ؼظزش أكنيَ طقي٤٘ق ُظو٤٘يخ رال١ٕف ادعبس د٠ً:

ػِيي٠ أعييخط عيي٢ًِٞ ٣ظؼِيين رطز٤ؼييش حُؼ٤ِٔييخص حُؼو٤ِييش حُظيي٢ طِييضّ ٫ًظغييخد حُخزييشس ٓييٖ حُظو٤٘ييش 

حُٔغظخذٓش ٝرخُظخ٢ُ كٜٞ ٣زذأ رخُخزشحص حُٔلغٞعش حُٔزخؽشس ٣ٝ٘ظ٢ٜ رخُٔـشدس ٝحُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ 

 ػ٤ِٔخص ػو٤ِش ٓؼوذس ٩دسحًٜخ:
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 (5ؽٌَ سهْ )

 ؿخس د٣َ ُٞعخثَ ح٫طقخٍ)ٓخشٝه حُخزشس(طق٤٘ق حد

 

 

 

 

 

 حُٔخشٝه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝٗـيذ إٔ حُوخػيذس  Cone of Experienceأهِن د٣َ ػ٠ِ طق٤٘لٚ حعْ ٓخيشٝه حُخزيشس       

هذ ؽـِٜخ حُظؼِْ رخُؼَٔ حُٔلغٞط حُٔزخؽش حُٜخدف، أ١ ٣وّٞ حُٔظؼِْ ٗلغٚ رخًظغخد ٛزٙ حُخزيشس 

٣ٌٔيٖ ُييٚ إٔ ٣غيظخذٜٓخ كيي٢ ٛيزح حُٔٞهيق، رؼييذ رُيي حُييظؼِْ ٣ٝغيظخذّ كي٢ رُييي ًيَ كٞحعييٚ حُظي٢ 

رظٔؼ٤ييَ حُخزييشس حُلو٤و٤ييش أٝ رخُٔؾييخٛذحص حُٞحهؼ٤ييش ػييْ رؼييذ رُييي حُييظؼِْ رييخُشك٬ص ٝحُض٣ييخسحص 

 ح٤ُٔذح٤ٗش ٝٓؾخٛذس حُٔؼخسك ٝحُٔظخكق.



 

90 

 

رؼذ رُي طؤط٢ حُقٞس حُٔظلشًش ٖٓ فٞس طِلض٤ٗٞ٣يش ٝعي٤٘ٔخث٤ش ك٤يغ ٣يظْ حُيظؼِْ ٜٓ٘يخ ٓيٖ       

ؾخٛذس ٝح٬ُٔكظش حُٔـشدس ؿ٤ش حُٔلغٞعش ٫ٝ طغظخذّ ٛ٘خ ا٫ كخعظ٢ حُزقش ٝحُغٔغ كوو. حُٔ

ٝك٢ حُـضء حُؼ١ِٞ ٖٓ ٛشّ حدؿخس د٣َ ٣يؤط٢ حُيظؼِْ أٝ حًظغيخد حُخزيشحص ٓيٖ ٓؾيخٛذس حُقيٞس 

حُؼخرظيييش؛ ٝٓيييٖ أٓؼِيييش ٛيييزٙ حُقيييٞس : حُٔقيييٞسحص حُظؼ٤ٔ٤ِيييش رؤٗٞحػٜيييخ ٝحُخيييشحثو ٝحُؾيييلخك٤خص 

ظغـ٬٤ص حُقٞط٤ش. ٝك٢ هٔش حُٜشّ طظٔؼَ أفؼذ كخ٫ص حُيظؼِْ أٝ كيخ٫ص ٝحُؾشحثق، ٣ٝنْ حُ

حًظغخد حُخزشس ٖٓ حُشعّٞ أٝ حُشٓٞص حُٔقٞسس )اؽخسحص حُٔشٝس(. ٣ِي٢ رُيي حُيظؼِْ ريخُشٓٞص 

حُٔـشدس ٓؼَ حُشٓٞص حُٔغظخذٓش ك٢ حُش٣خم٤خص ٢ٛٝ أفؼذ أٗٞحع حُظؼِْ ٝأهِٜيخ دسؿيش طيزًش 

 (.54 – 50ّ، ؿ 1999حُلشح ) ٝأًؼشٛخ طـش٣ذحً. ػزذ هللا ػٔش

( ا٠ُ إٔ حُٞع٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش ًؤدحس ُظلو٤ن 149 – 147ّ، ؿ 1992أؽخس ٓقطل٠ ك٬طش )      

ؿشك طؼ٢ٔ٤ِ ٫ ٣ؾظشه ك٤ٜخ حُظؼو٤ذ أٝ حُظلذ١ أٝ حُظؼـ٤ض ُِٔغظل٤ذ عٞحًء رخُ٘غزش ُِٔيذسط أٝ 

٧ًؼيش كخثيذس. ٝكيٞم رُيي كيبٕ حُطخُذ، رَ ًؼ٤شحً ٓخ طٌٕٞ حُٞع٤ِش حُشخ٤قش حُؼٖٔ ٢ٛ حُٞع٤ِش ح

حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٖٓ حُز٤جش أٝ ؿ٤ش حٌُِٔلش طلظلع رٔض٣ش ٜٓٔيش ٝٛي٢ آٌخ٤ٗيش إٔ ٣ويّٞ حُٔيذسط 

 أٝ حُطخُذ ربػذحدٛخ ٝاٗظخؿٜخ ُخذٓش ؿشمٚ حُظؼ٢ٔ٤ِ.

ٛ٘خى ٓلّٜٞ خخهت إٔ خ٤ش حُٞعخثَ ٝأؿذحٛخ ٢ٛ ح٧ك٬ّ حُغ٤٘ٔخث٤ش أٝ حُل٤ذ٣ٞ أٝ حُؾيشحثق       

لخعييٞد . . . ٌُٜٞٗييخ كذ٣ؼييش ٝؿزحرييش. ُِٝلو٤وييش كبٗييٚ ٓييٖ حُقييؼذ طـخٛييَ دٝس ٓؼييَ ٛييزٙ أٝ حُ

حُٞعييخثَ، ٌُ٘٘ييخ ٣ـييذ أ٫ ٗ٘غيي٠ كوييخثن أخييشٟ ٜٓ٘ييخ ػِيي٠ عييز٤َ حُٔؼييخٍ اٜٗييخ ٓشطلؼييش حُظٌييخ٤ُق، 

 ٝطظقق رخُظؼو٤ذ، ًٔخ أٜٗخ طظطِذ حعظؼذحدحص ٝخزشحص خخفش.

ـييخسد، ٝروييذس حسطزييخه حُخزييشحص رييخُٞحهغ ِش خزيشحص ٝط٤كقيي ٝٓيٖ حُٔؼِييّٞ إٔ حُييظؼِْ ٛييٞ       

حُخزيشس حُٔزخؽيشس  طقيزقطٌٕٞ طِي حُخزشس ٓزخؽشس ٝأًؼش رويخًء ٝأًؼيش طيؤػ٤شحً. ٝريزُي  ،حُِٔٔٞط

٢ٛ حُوخػذس حُقِزش ُِظؼِْ، ٢ٛٝ ٓطِٞرش ك٢ ؿ٤ٔغ ٓشحكَ حُظؼ٤ِْ، ٝك٢ ؿ٤ٔغ حُظخققخص، ا٫ 

 حُٔشحكَ حُظخقق٤ش. ٫ٝع٤ٔخ ك٢ اٜٗخ طٌٕٞ أًؼش اُلخكخً ك٢ حُٔشحكَ حُذ٤ٗخ ٖٓ حُظؼ٤ِْ،

 -اٌضّبس اٌزشث٠ٛخ العزخذاَ ٚعبئً االرالبي:
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 ٓغخٛٔش ٝعخثَ ح٫طقخٍ  

 

 (6ؽٌَ سهْ )           

 

 

 

 

 (6ؽٌَ سهْ )

 (3ّ، ؿ 1997ٓغخٛٔش ٝعخثَ ح٫طقخٍ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش   ٗخٛذ خ٤َِ)               

 

ٕ حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٝحُظو٤٘يخص حُظشر٣ٞيش آٓيخ٫ً ٝحعيؼش ػِي٠ ٣ؼِن ًؼ٤ش ٖٓ حُٔؾظـ٤ِٖ ك٢ ٤ٓذح      

ٝرُي ٧ٜٗخ طض٣ذ ٖٓ حُظلخػَ  ،٫عظخذحّ ٝعخثَ ح٫طقخٍ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظشر٣ٞش ،حُٔشدٝد حُظشر١ٞ

ٓٔخ ٣ئد١ ا٠ُ حُض٣خدس ك٢ ٓشدٝد حُؼ٤ِٔش حُظشر٣ٞش، ًٔخ طؼَٔ ػ٠ِ طلغي٤ٖ  ،ر٤ٖ حُطخُذ ٝحُٔؼِْ

حُقلٞف، ٝٓٞحؿٜش حُ٘وـ ك٢  حًظظخظ٤ظٚ ػٖ هش٣ن كَ ٓؾ٬ٌص ٝص٣خدس كخػِ ،ٗٞػ٤ش حُظؼ٤ِْ

حعييظؼخسس حٛظٔييخّ حُطيي٬د ٝاؽييزخع كخؿييخطْٜ ٝحُٔؼِٔيي٤ٖ حُٔييئ٤ِٖٛ، ٝٓشحػييخس حُلييشٝم حُلشد٣ييش، 

ػيٖ هش٣ين اؽيشحى أًؼيش ٓيٖ كخعيش كي٢  ،ُِظؼِْ، ٝطغخػذ ػ٠ِ ص٣خدس خزشحص حُط٬د ٝط٘ٞػٜيخ

          حؽشٗخ ح٢ُ رُي . ًٔخ ػ٤ِٔخص حُظؼِْ

ٝطؼَٔ ػ٠ِ طشع٤  ٝطؼ٤ٔن ٓخدس حُظؼِْ، ٝح٫رظؼخد ػيٖ حُٞهيٞع كي٢ حُِلظ٤يش حُٔـيشدس، ًٔيخ       

طو١ٞ ؽييؼٞس حُٔييظؼِْ رؤ٤ٔٛييش ٓؼِٞٓخطييٚ حُظيي٢ ٝط٘ٔيي٢ حُوييذسس ػِيي٠ حُظل٤ٌييش حُؼِٔيي٢ ٝح٩رييذحػ٢،

حًظغزٜخ رظـخسرٚ ٝؿٜذٙ، ٝطٞكش حُٞهض ٝحُ٘لوخص، رخ٩مخكش ُظٞف٤َ حُٔخدس أٝ حُزلغ أٝ حُخزشس 

 .حُط٬دػذد ًز٤ش ٖٓ  ا٠ُ

٫عيظخذحّ حا٫ اٜٗيخ طٌيٕٞ سٛيٖ  ،ٝهذ أمخكض ًظذ ح٧دد حُظشري١ٞ حٌُؼ٤يش ٓيٖ ٛيزٙ حُؼٔيخس      

حُغييي٤ِْ ُٜيييزٙ حُٞعيييخثَ أٝ ح٧عيييخ٤ُذ، ُٝييي٤ظ رخػظزخسٛيييخ ٓيييٞحد أٝ أدٝحص رٔؼيييضٍ ػيييٖ حُٔٞهيييق 

 (50ّ، ؿ 1998ع٬ٓش )  ح٫طقخ٢ُ حُظشر١ٞ ًٌَ. 
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 -بي اٌزؼ١ٍّٟ :اخز١بس ٚعبئً ٚأعب١ٌت االرال

 ،خررر المرردارس الٌرروم بالعدٌررد مررن الوسررابل التعلٌمٌررة والبرررامج السررمعٌة والبصرررٌةتز      

لخدمررة  ،والمررواد األخرررى التررً صررممت وأنتجررت بواسررطة جهررات عالمٌررة أو محلٌررة مختلفررة

الترً   هنان لدر كبٌر مرن األسرالٌب والطررق التعلٌمٌرة  ،األغراض التعلٌمٌة. إلى جانب ذلن

الرررحالت المدرسررٌة  نررذكر منهررا ،بررر جسرروراً لوٌررة تررإمن سررٌر العملٌررة التعلٌمٌررة بنجرراحتعت

مردر كبٌرر مرن بواجبه  ءفرصاً عدٌدة ألدا معلموهً جمٌعاً تتٌح لل ،والمحاضرات والتمثٌلٌات

 الكفاءة.

ٝطظليخٝص ٓيٖ حُزغيخهش ٝحُظؼو٤يذ رويذس  ،حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝأعيخ٤ُذ حُظؼِي٤ْح٫طقخٍ ٝعخثَ  طخظِق       

ٜ٘يخى حػظزيخسحص ػذ٣يذس طيشطزو رخخظ٤يخس حُٞعيخثَ أٝ ح٧عيخ٤ُذ حُظؼ٤ٔ٤ِيش ك ط،طلخٝص أٛذحف حُذس

ٝرؼنيٜخ ٓييشطزو  ،ٝرؼنيٜخ ٓيشطزو رخُطخُييذ ؼِْ،حُـ٤يذس، رؼيل ٛييزٙ ح٫ػظزيخسحص ٓشطزطيش رييخُٔ

 رخُٔخدس حُظؼ٤ٔ٤ِش.

     أعٍٛة اٌزؼ١ٍُ: ٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبخز١بس اٌٛع١ٍخ خ اٌّؼٍُػالل  

ؽو٤ٖ أعخع٤٤ٖ، ؽن طشري١ٞ ٝآخيش طؼ٤ِٔي٢. ٝػِي٠ حُيشؿْ ٓيٖ إٔ ٗؾخه حُٔؼِْ ح٢ُ ٣٘وغْ        

ا٫ إٔ حُ٘ؾييخه حُظشريي١ٞ ٣ؼظزييش كـييش حُضح٣ٝييش ،حُـخٗييذ حُظؼ٤ِٔيي٢  كيي٢حٛظٔخٓ٘ييخ ؿخُزييخً ٣٘قييذ 

 ٣لظشك ك٤ٚ ح٫ؽظشحى ك٢ حُ٘ؾخهخص ؿ٤ش حُقل٤ش حُٔخظِلش.          ؼِْٝحُوخػذس ح٧عخع٤ش، كخُٔ

ك٤يٚ هيذسحً ٓيٖ  ًٝٔخِيٞم أٝدع هللا  ،ؾ ٓشًذ ٖٓ خزشحص ٝٓؼيخسف ٌٓظغيزشًٔض٣ ؼِْٝحُٔ      

حُز١ ٗخٍ كظخً ٖٓ  ؼِْ. كخٍُٔا٠ُ كخ  ٣خظِق ك٢ عًِٞٚ ٖٓ كخٍ ،ٝحُٜٔخسحص ،حُوذسحص حُلٌش٣ش

٣ظِيييين حُظخ٤ٛييييَ ٝحُظييييذس٣ذ ٣خظِييييق كيييي٢ عييييًِٞٚ ػييييٖ ص٤ِٓييييٚ حُييييز١ ُييييْ  ،ٝحُظييييذس٣ذ حُظخ٤ٛييييَ

ٝٓذٟ كزٚ ُٜٔ٘يش حُظيذس٣ظ، ٝحُٔٞحٛيذ  ،٢ طِو٠ّ ك٤ٜخ طؼ٤ًِٔٚزُي حُز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظٝ.حُٔ٘خعز٤ٖ

  حُؾخق٤ش حُظ٢ طئِٛٚ ُِو٤خّ رٜزٙ حُٔغج٤ُٞخص.

 اٌطبٌت ٚػاللزٗ ثبخز١بس اٌٛع١ٍخ أٚ أعٍٛة اٌزؼ١ٍُ:

 حُظؼ٤ٔ٤ِييش طْٜ ػِيي٠ حُظلخػييَ ٓييغ حُٞعيي٤ِشسححخظ٬كييخً ًز٤ييشحً ٓييٖ ك٤ييغ هييذ٣خظِييق حُطيي٬د        

 ،خخفش حُٔزشٓـيش ٜٓ٘يخ ،٣ٝئخز ػ٠ِ حُٞعخثَ حُغٔؼ٤ش ٝحُزقش٣ش ٝػ٬هظٜخ رخُلخعش حُٔٞفِش.
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أٜٗييخ طظـخٛييَ حُلييشٝم حُلشد٣ييش، ا٫ إٔ حُظطييٞس حُظو٘يي٢ ٝحػظٔييخد أعييِٞد حُييظؼِْ حُييزحط٢ ٝحُظؼِيي٤ْ 

 حُٔزشٓؾ عخػذ ػ٠ِ طز٤َُ ٛزٙ حُٔؾٌِش.

خ رخُٔشكِيش ٓؼشكظ٘يطؼظزش       اٌّشاؽً اٌذساع١خ ٚػاللزٙب ثبخز١بس اٌٛع١ٍخ أٚ أعٍٛة اٌزؼ١ٍُ:

هخػذس ٜٓٔش طغخػذٗخ ػ٠ِ طلذ٣ذ حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِيش أٝ ح٧عيخ٤ُذ  ،ٝحُٔغظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ،حُظؼ٤ٔ٤ِش 

طـِيذ  ش،حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٗخظخسٛخ ُظِي حُٔشكِش. كز٤٘ٔخ ٗـيذ حُٞعيخثَ حُٔـغئش رحص ح٧رؼيخد حُؼ٬ػي

 ،  ؼِي٤ْ ح٫عخعي٢ٓشكِيش حُظٝكظي٠ حُغي٘ٞحص ح٧ُٝي٠ ٓيٖ  ٓشكِش حُظؼ٤ِْ ٓخ هزيَ حُٔذسعي٢،ػ٠ِ 

ٝٓشحكييَ حُٔشكِييش حُؼخ٣ٞٗييش  كيي٢ طظييٞحكشحُٞعييخثَ ٝح٧عييخ٤ُذ حُظيي٢ ط٤ٔييَ اُيي٠ حُظـييشد  ٬ٗكييع حٕ

 طظييٞحكش كيي٢ هطييخع  حُٜٔييخسحص. ًٔييخ ٗـييذ إٔ حُٞعييخثَ حُظيي٢ طؼظٔييذ ػِيي٠ حُلشًييش ٝحُظؼِيي٤ْ حُؼييخ٢ُ

 حُظؼ٤ِْ ح٢ُٜ٘ٔ ٝحُظؼ٤ِْ حُخخؿ.

         : أعٍٛة اٌزؼ١ٍُاٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚػاللزٙب ثبخز١بساٌٛع١ٍخ أٚ 

ؼِيْ ٝحعيظخذحّ حُٔ دٛ٘خى ٝعخثَ ٝأعيخ٤ُذ ُٔؼخُـيش حُٔؼِٞٓيخص ٝػشميٜخ ػِي٠ حُطي٬          

ٛيٞ ؼِٔي٤ْٜ ٝري٤ٖ ٓٝر٤يْٜ٘  ،أٗلغيْٜ د٧عِٞد حُلٞحس ٝحُٔ٘خهؾش ٝطزخدٍ حُٔؼِٞٓيخص ري٤ٖ حُطي٬

 ( 67 – 61ّ، ؿ 199ك٬طش )  حُٞعخثَ ٝح٧عخ٤ُذ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُلذ٣ؼش.  دٝس ٖٓ ف٤ْٔ

 

 -أعٍٛة االرالبي اٌزؼ١ٍّٟ: ٚ ِشاؽً اخز١بس اٌٛع١ٍخ

الختٌرار وسرٌلة أو  ،ال توجد خطوات ثابترة ٌتفرك علٌهرا علمراء التربٌرة أو تمنٌرات التعلرٌم      

أسلوب تعلٌمً، وإن كانت هنان خطوات عامة ال بد من أخذها بعٌن االعتبرار عنرد البردء فرً 

 االختٌار وهً :

حُظؤًذ ٓيٖ إٔ ٛ٘يخى كخؿيش كو٤و٤يش ٫عيظخذحّ ٝعي٤ِش طؼ٤ٔ٤ِيش ٓؼ٤٘يش أٝ أعيِٞد  رؾذ٠ذ االؽز١بط:

ٝحُطخُيذ ٛ٘يخى ه٘يٞحص  ؼِْطؼ٤ِْ ٣خظِق ػٖ ح٧عِٞد حُوخثْ أٝ حُٔظزغ. ٝرخ٩مخكش ا٠ُ كخؿش حُٔ

 :ٖٝٓ رُي ٓؼ٤ٖ، ٫عظخذحّ ٝع٤ِش أٝ أعِٞد طؼ٢ٔ٤ِ ؼِْ،ٓخظِلش طُٞذ حُلخؿش ُذٟ حُٔ

  أٝ ٓٞمٞع حُذسط طظ٤ٔض رخُظؼو٤ذ ٣ٝقؼذ ؽشكٜخ. ارح ًخٗض حُٔخدس حُظؼ٤ٔ٤ِش -

 

ك٢ حُلقَ ٣ظؤُلٕٞ ٖٓ ؽشحثق ٓخظِليش حُٔغيظٟٞ كي٢ حُظلقي٤َ حُؼِٔي٢  ه٬رًٚخٕ  حرح -

 )ٓشحػخس حُلشٝم حُلشد٣ش(.
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إٔ ٣ؼٔييذ اُيي٠ أعييِٞد أٝ  ؼِييْحُٔ كيي٢ كييخٍ طـ٤٤ييش حُٔييٜ٘ؾ حٝ حُٔوييشس حُذسحعيي٢، ػِيي٢ -  

       ش ٣٘خعزخٕ حُلخٍ.  ٝع٤ِ

طلذ٣ييذ              ف ِببٓ اخز١ببس اٌٛعبب١ٍخ أٚ األعببٍٛة اٌزؼ١ٍّبٟ اٌببزٞ ٠ش٠بذ اعببزخذاِٗ:اٌٙبذ  

حُٜذف ٣غخػذٗخ ػ٢ِ ح٫ؿخريش ػيٖ حعيجِش حعخعي٤ش ٓؼيَ : ُٔيخرح ٗخظيخس حُٞعي٤ِش ؟ ٓيخ ٛي٢ حُٞعي٤ِش 

ٝحُٞعيخثَ ٓخظِليش،  ،ٝح٧عيخ٤ُذ ٓخظِليش ،ٓظ٠ ٗغظخذٜٓخ؟ ُٝٔيخ ًخٗيض حُٔؼخٓيَ ٓخظِليش حُـ٤ذس ؟

 ٣ٝلون أٛذحكٚ. ٬رٚٓخ ٣٘خعذ ه ٣خظخسإٔ  ؼِْٔكبٕ ػ٠ِ حُ

ًؼ٤ييشحً ٓييخ ٣ظطِييذ ٓٞهييق طؼ٤ِٔيي٢ حعييظخذحّ ٝعيي٤ِش  ٚعببٛد اٌٛعبب١ٍخ ٚإِىب١ٔببخ اٌؾالببٛي ػ١ٍٙببب:

ٝػ٤ِيٚ  ؼِْ،ظٞحكش كشؿ أكنَ أٓخّ حُٔط ،ٓؼ٤٘ش، ٝروذس طؼذد أٗٞحع حُٞعخثَ حُظ٢ طخذّ حُـشك

حُٞعيخثَ ٤ًٝل٤يش رٔقخدس  ٣ٌٕٞ ِٓٔخٕ أ ؼِْإٔ ٣خظخس ٜٓ٘خ ٓخ ٣لون ُٚ أٛذحكٚ. ٣ٝلظشك ك٢ حُٔ

 حُلقٍٞ ػ٤ِٜخ.

حعييظخذحٓ٘خ                                                  اٌزأوببذ ِببٓ صببالؽ١خ اٌٛعبب١ٍخ ٚوفبءرٙببب:

٣٫خذّ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ًؼ٤يشح  ،دٕٝ حُظؤًذ ٖٓ ف٬ك٤ظٜخ ًٝلخءطٜخ ُِـشك حُٔطِٞد ،ُِٞع٤ِش

، ٝٛيزح ح٫خظ٤يخس حعيظخذحٜٓخٖٓ حخظ٤يخس حُٞعي٤ِش هزيَ  ؼ٫ِْ رذ ُِٔ ُزُي ، رَ هذ ٣ٌٕٞ عِزخ ػ٤ِٜخ

أٝ ح٫عيظٔخع ا٤ُٜيخ ارح ًخٗيض ػِي٠ ٤ٛجيش  ،٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ رٔؾخٛذطٜخ ارح ًخٗض ػ٠ِ ٤ٛجيش رشٗيخٓؾ

 69ّ، ؿ 1992طغـ٬٤ص عٔؼ٤ش، أٝ ص٣خسس حٌُٔخٕ ارح ًخٗض سكِش أٝ ص٣خسس ُِٔظلق. ك٬طش )

– 71 .) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هٞحػذ حخظ٤خس حُٞع٤ِش أٝ                                     



 

95 

 

 ح٧عِٞد حُظؼ٢ٔ٤ِ                                         

 

 

 

 

 

                                                                                    

 ف٬ك٤ش حُٞع٤ِشع٤ِش          طلذ٣ذ ح٫كظ٤خؽ           طلذ٣ذ حُٜذف            ٝؿٞد حُٞ

                                                              

 (7ؽٌَ سهْ )

 ٗٔٞرؽ ٣ٞمق حُخطٞحص ح٧عخع٤ش ك٢ حخظ٤خس حُٞع٤ِش أٝ ح٧عِٞد حُظؼ٢ٔ٤ِ حُٔ٘خعذ

 (68ّ، ؿ 1992ٓقطل٠ ك٬طش )
 

 -ٌزغٍت ػ١ٍٙب:ِؼٛلبد االرالبي اٌّؤصشح فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚو١ف١خ ا

حُشعخثَ ر٤ٖ حُٔظٞحف٤ِٖ طٔيش رٌؼ٤يش ٓيٖ حُظيشٝف حُظي٢ طؼشهِٜيخ، ٝحٗؼيذحّ طِيي حُٔؼٞهيخص       

ًؼ٤يش ٓيٖ ٛ٘يخى حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِيش  ع٤شحُقق أػ٘خء دحخَ أرِؾ ٝأًؼش كخػ٤ِش.ك٢  ٞحف٣َـؼَ حُظ

ٜخ . رؼييل طِييي حُٔؼٞهييخص ٣ٌٔييٖ حعييظ٤ؼخرٝطؾييٞػ ػِيي٢ ػ٤ِٔييش ح٫طقييخٍحُؼٞحٓييَ حُظيي٢ طؼشهييَ 

ػ٠ِ حُغ٤طشس ػ٤ِٜخ؛ ٖٓ رُي ػخٓيَ حُشؿزيش ٝح٫ٛظٔيخّ حُيز١  ؼِْٝا٣ـخد حُلٍِٞ حُظ٢ طغخػذ حُٔ

 طؼ٤ن ػ٤ِٔش ك٢ حُذسط ٝحُؼٌظ فل٤ق. ًٔخ إٔ حُخزشس حُغخروش د٣ضدحد رخصد٣خد ٓؾخسًش حُط٬

حرح طذحخِض حُٔؼِٞٓخص ٓيغ رؼنيٜخ حُيزؼل . ًٔيخ حٕ ٛيزٙ حُخزيشحص هيذ  ،حُشعخُش ٝحعظ٬ُّظؼِْ ح

 رقٞسس كؼخُش .  ٌٕٞ رحص حػش ٗلغ٢ ٣ؼ٤ن ٝفٍٞ حُشعخُش ح٢ُ حُٔظؼِْ  ط

 ،٣ٝؼظزش حُؾشٝد حُز٢٘ٛ ٗظ٤ـش ٝعززخً ك٢ إٓ ٝحكذ . كوذ ٣غززٚ ػيذّ حٛظٔيخّ حُطخُيذ رخُٔيخدس      

عززخً ك٢ ػذّ  ٗلغٚ  ٛٞ ٣ٌٕٞ . ٝهذ حفخرش حُطخُذ رخُظؼذ ٝح٫سٛخمغززٚ فؼٞرش حُٔخدس أٝ طأٝ 

ح٧عييجِش ًٔييخ حٕ طٞؿ٤ييٚ ٓييٖ حُقييق ر٤٘ٛييخً.  ح٫ٗليي٬صحُييز٣ٖ ٣غييززخٕ رييذٝسٛٔخ  ،حُلٜييْ ٝحُٔظخرؼييش

أًؼيش. ُييزُي كي٬ ٣قيق إٔ ٣وييق  ٝحُٔؼِي٣ْغييخػذٙ ػِي٠ ح٫سطزيخه رخُييذسط  ٤يٚ،ٝحُ٘ظيش اُُِطخُيذ 

 ٝظٜشٙ ا٠ُ حُظ٤ٓ٬ز كظشس ه٣ِٞش، ٤ٌُظذ ػ٠ِ حُغزٞسس ٓؼ٬ً. ؼِْ حُٔ
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حُنٞمخء  ، ٝرُي ٧ٕ ٓخ ٣ـش١ ػ٤ِٚ ٓظخرؼش  ٝطقؼّذ ،طؾٞػ ًؼشس ح٬ٌُّ ػ٠ِ حُغخٓغ       

 .ح٫طقخٍٝرخُظخ٢ُ ٣ؼ٤ن ػ٤ِٔش  ٣ٝوِوٚ،ح٩ٗغخٕ  ٣زؼغ حَُِٔ ك٢أًؼشٓخ  ٔخٝحُؼشػشس ٛ

ُ٘يخ حُٔؼِٞٓيخص ٝحُشعيخثَ ٝحُٔليخ٤ْٛ، كيبٕ ميؼلٜخ  ٞفَإٔ حُلٞحط حُخٔظ ٢ٛ حُظ٢ ط رٔخ     

حُيز١  ؼِيْفٞص حُٔٓذٟ ك٢  ٣غزذ مؼق ح٩كغخط ٝرخُظخ٢ُ مؼق حُظؼِْ. ٝٛزح ٣ـؼِ٘خ ٗلٌش

. ًٝييزُي كـييْ حُ٘ٔييٞرؽ ٝٝحمييلخ ٌُييَ حُـخُغيي٤ٖ كيي٢ دحخييَ حُقييق٣٘زـيي٢ إٔ ٣ٌييٕٞ ٓغيئٞػخً 

٣ـيذ إٔ ٣ٌيٕٞ ٓشث٤يخً رٞميٞف ٓيٖ هزيَ  ٣غيظخذٓٚ حُٔؼِيْ،حُيز١ ) حُٞع٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش ( حُظؼ٢ٔ٤ِ 

 أٝ ِٓٔيظ ٓؼيذٕ ،حثليش ؿيخص ٓؼي٤ٖػِي٢ سًيزُي ٣ٝ٘طزين حُليخٍ ؿ٤ٔغ أكشحد ٓـٔٞػش حُقق، 

ًٔييخ حٕ سحكييش حُٔؼِييْ ٝػييذّ ؽييؼٞسٙ رخ٫سٛييخم ٓٔييخ طلغييٚ كٞحعيي٘خ حُخٔظ. رُيييأٝ ؿ٤ش ،ٓؼيي٤ٖ

،ٝكخُش حُطخُذ حُقل٤ش ،ٝحُز٤جش حُذحخ٤ِش ٝحُخخسؿ٤ش ُِلقَ،ٝكخ٫ص حُطوظ حُٔظوِزش، ًَ رُي 

 ٣ئػش عِزخ ػ٢ِ ع٤ش حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش .

ُي رؼييل حُظؼقييزخص طـييخٙ ٗٞػ٤ييش إ ٧ؿِز٘يخ كٌييشس ػييٖ حُؾييخـ حُٔؼييخ٢ُ ُٝييذ٣٘خ ًييز             

ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُٞؿٞٙ أٝ ح٬ُٔرظ أٝ حُٔظخٛش . . طِي حُظؼقزخص حُظ٢ هذ ٫ ٗؼ٤ٜخ أك٤خٗيخً طيئػش ُي٤ظ 

ػ٠ِ ػ٬هظ٘خ رخُ٘خط كلغذ رَ كظ٠ ػ٠ِ ٓذٟ كٜٔ٘خ ُْٜ. كخ٧كٌخّ حُغش٣ؼش حُظ٢ ٗقذسٛخ طـخٙ 

 ؼِييْعييخثِ٘خ ا٤ُييٚ. ٝحُٔٝسرٔييخ ٝفييٍٞ س ،حُلييشد ٝكظيي٠ هزييَ كذ٣ؼييٚ ُ٘ييخ طؼشهييَ ٝفييٍٞ سعييخثِٚ

٣خنغ ُِظو٣ْٞ ٓيٖ هزيَ حُطي٬د ٝحُيز١  ،ًؾخـ ٓظٌخَٓ ٣وق )أٝ ٣ـِظ أك٤خٗخً( أٓخّ حُط٬د

      ٣ئػش ًؼ٤شح ػ٢ِ حعظ٤ؼخرْٜ . 

ؿخُزخً ٓيخ ، ك٢ ؽخقٚ  هٞس ؿخرر٤ش حُط٬د ٗلٞ ٓٞمٞع حُذسط ،٤ُٝظ ُِٔؼِْكبٕ  ػ٤ِٚٝ      

 ؼ٤يشحرخ٫ٛظٔخّ رٔظٜيشْٛ رل٤يغ ٫ ٣ٌيٕٞ حُٔظٜيش ٓ ٣ـؼَ حُظؼِْ أًؼش كؼخ٤ُش. ٣ٝ٘قق حُٔؼِٕٔٞ

ذسؿيش ر ٬ُٗظزخٙ. كخُؼ٘خ٣يش حُلخثويش ٝح٫ػظ٘يخء حُضحثيذ ريخُٔظٜش ٣ؾيٞػ ًٔيخ ٣ؾيٞػ اٛٔيخٍ حُٔظٜيش

 ًز٤شس.

إ حُِـش حُظ٢ ط٘طوٜخ أٝ طٌظزٜخ ٫ طؾٌَ عٟٞ ؿضء ٣غ٤ش ٖٓ أعيخ٤ُذ طلخٛٔ٘يخ ٓيغ رؼني٘خ،       

ٓؼَ حُقٞص ٝطؼخر٤ش حُٞؿيٚ ٝح٬ُٔريظ  ،طشم أخشٟ ًؼ٤شسر ٝإ أًؼش ٓخ ٗلٜٔٚ ٝٗذسًٚ ٣ؤط٤٘خ 

 ٝحعظؼٔخٍ ح٩ؽخسحص ٝكظ٠ ح٧ٓؼخٍ حُؾؼز٤ش حُٔظؼخسف ػ٤ِٜخ.

حُظشر٤ش ٣ظقٞسٕٝ إٔ حُِـش حُظ٢ ٫ ٗ٘طوٜخ طؼزش ػٔخ ٗش٣ذ حُظؼز٤يش ػ٘يٚ رقيٞسس أدم  حٕ خزشحء 

ٓ٘طٞهيش حُظي٢ هيذ ٣ؼزيش رٜيخ  ٣٘زـ٢ إٔ ٣وشأ حُشعخثَ حُي٬ ؼِْ. ُزُي كخُٔطِي حُظ٢ ٗ٘طوٜخٝأرِؾ ٖٓ 
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. ٌٝٛزح ػ٤ِٚ إٔ   ُٔخ ٣وذٓٚ ُْٜ كْٜٜٔ أٝ ػذّ كْٜٜٔٝػٖ حسط٤خكْٜ أٝ ػذّ حسط٤خكْٜ،  دحُط٬

ّ، ؿ 1997حُضر٤يذ١ )  ُـظٚ ؿ٤ش حُٔ٘طٞهش رٔخ ٫ ٣ظ٘خهل ٓغ ُـظٚ حٌُٔظٞريش.  حعظخذحّٖ ٣لغّ 

6)  . 

  اٌزٛص١بد:  

 مام الكبيخ لمكتااة والعمل عمي ت ويخوا . عمي الختصاصيي  التخبويي  ايلء الوت -1 

افخاد مداحات والعة لتحدي  طخق الكتااة المختمفة كمت مب جامعة في الكميات  -2

 المختمفة . 

 العمل عمي توفيخ معامل المغات االجامعات .  -3

تااجريب المعممااي  واللاااتحة االجامعااات والعاااممي  فااي حقاال التعماايم عمااي الممارلااات  -4

 ة الم موب

 الوتمام بتصميم الولائل المتعمقة اكل محتوى تعميمي في المقخر الجرالي .  -5

 العمل عمي مخاعاة مواصفات الوليمة الجيجة عنج التصميم .  -6

 ان ل يكون محتواوا اكبخ م  محتوى المادة الجرالية .  - 

 ان تكون جاذاة لم لب .  -

ٗى الى  ذشول الّبلب -  يٖ الوري.  ان ال تكٗن  ي المتت

 ان تكٗن سيلة االستموام ومٖ ايي تعقيو. -

 ان تكٗن ىاد ة . - 

 اٌّشاعغ ٚاٌّالبدس 
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ويييخٛشس ثؾبببٛس ٚدساعببببد رشث٠ٛبببخ فبببٟ ا١ٌّبببضاْ، اأكٔيييذ ًخٓيييَ حُشؽييي٤ذ١،  .24 ُ

 ّ.1998حٌُٔظزش ح٧ًخد٤ٔ٣ش، 

 إٌشب  اٌّذسعٟ فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔبخس٫ٝٗذ كخٝٗظ،  –حدؿخس ؿٞٗغظٕٞ  .25

ذ٣ْ   وييخٛشس، دحس ، طشؿٔيش ٝطوي دمحم ػِي٢ حُؼش٣ييخٕ، ٓشحؿؼيش دمحم حُغي٤ذ سٝكيش، حُ

 ّ.1964حُوِْ، 

 –ح٧سدٕ إٌّببب٘ظ اٌّؼبصببشح فببٟ اٌزشث١ببخ اٌش٠بضبب١خ،أًييشّ صًيي٢ خطخ٣زييش،  .26

 ّ.1997ػٔخٕ، دحس حُلٌش، 

ٓطزٞػيخص ؿخٓؼيش حُش٣يخك، اإلؽالبء إٌفغبٟ اٌزشثبٛٞ، حُغ٤ذ دمحم خ٤ش١،  .27

1975.ّ 

ػٔيخٕ،  ٌٛع١ب فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍب١ُ ٚاٌبزؼٍُ،اٌزىٕٛرؾ٤ش ػزذ حُشك٤ْ حٌُِٞد،  .28

 ّ.1993دحس حُؾشٝم، 

إٌشببببب  اٌّذسعببببٟ ِب١٘زببببٗ ٚأ١ّ٘زببببٗ، أ٘ذافببببٗ كٔييييذ١ ؽييييخًش ٓلٔييييٞد،  .29

ب١٠شٖ، إداسرببٗ ٚرخط١طببٗ، رٕف١ببزٖ ٚرم٠ّٛببٗ،  حٌُِٔٔييش ٚٚظبئفببٗ، ِغبالرببٗ ِٚؼبب

 ّ.1998حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش، دحس ح٧ٗذُظ ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ، 

ب فبٟ اٌزؼٍب١ُ،ٚػزذ حُلخكع دمحم ع٬ٓش،  .30 خٕ،  عبئً االرالببي ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ّٔي ػ

 ّ.1998(، دحس حُلٌش ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش، 2ه )

ذ حُلِيي٤ْ ٓلٔييٞد حُغيي٤ذ ٝآخييشٕٝ،  .31 بَ، ػزيي ٌببٕفظ اٌؼبب وييخٛشس، ٌٓظزييش ػٍببُ ا حُ

 ّ.1992(، 3ؿش٣ذ، ه )

بئً اٌغبِؼ١بخ، جِٕب٘ظ اٌػزذ حُشكٖٔ أكٔذ ػؼٔخٕ،  .32 ؾش ٚ شق وزبثبخ اٌشعب

 ّ.٤1995خ حُؼخ٤ُٔش، حُخشهّٞ، دحس ؿخٓؼش أكش٣و

ب اٌزؼٍبب١ُ، ػزييذ هللا ػٔييش حُلييشح،  .33 ػٔييخٕ، ٌٓظزييش دحس اٌّببذخً إٌببٝ رىٌٕٛٛع١بب

 ّ.1999حُؼوخكش، هزؼش خخفش رخُذٍٝ حُؼشر٤ش، 

ذ حُٔـ٤يييذ ػخريييذ٣ٖ،  .34 ٌبببٝ فٕبببْٛ اٌمبببٛي ػٕبببذ اٌؼبببشة اٌمبببذِبء،ػزييي  اٌّبببذخً إ

  . 1984ّحُخشهّٞ، دحس ؿخٓؼش حُخشهّٞ ُِ٘ؾش، 
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ُظييخس٣  ٝح٫ػييخس ، عييٞس١ ، ح٫ره٤ييش، دحس ؿٔييخٍ كغييٖ ك٤ييذس ، حٝؿخس٣ييض ح .35

 ّ .2003حُٔٞحعخس ُِطزخػش ٝحُ٘ؾش ، حُطزؼش ح٠ُٝ٫ 

األصبٛي اٌؾذ٠ضبخ ٌزبذس٠ظ اٌٍغبخ ػ٢ِ حُـٔز٬هي٢   أريٞ حُلظيٞف حُظٞحٗغي٢،  .36

حُلـخُيييش،  -دحس ٜٗنيييش ٓقيييش ُِطزخػيييش ٝحُ٘ؾيييش  اٌؼشث١بببخ ٚاٌزشث١بببخ اٌذ١ٕ٠بببخ،

 ّ.1971حُوخٛشس، 

ٌببذػِيي٢ دمحم ؽيئٞ،  .37 بي ا ب اٌؾذ٠ضببخ االرالبب اٌمّببش  –اإلٔزشٔببذ  –ٌٟٚ ٚاٌزىٌٕٛٛع١بب

حُغؼٞد٣ش،  حُؾشًش حُؼشر٤ش ٨ُرلخع ٝحُ٘ؾش، دحس اٌٍّز١ّذ٠ب،  – اٌؼشثٟ اٌشلّٟ

 ّ.1997حُو٤ٓٞش حُؼشر٤ش ُِؼوخكش ٝحُ٘ؾش، 

وييخٛشس، إٌشببب  اٌّذسعببٟ أعغببٗ، أ٘ذافببٗ ٚرطج١مبرببٗ، كٌييش١ كغييٖ س٣ييخٕ،  .38 حُ

 ّ.1995(، 5ػخُْ حٌُظذ، ه )

ِٕببب٘ظ اٌجؾببش فببٟ اٌؼٍببَٛ االعزّبػ١ببخ ٚاٌزشث٠ٛببخ، ٝآخييشٕٝ،  ُيي٣ٞظ ًيي٤ٖٛٞ .39

 ّ.1990طشؿٔش ًٞػش كغ٤ٖ، حُوخٛشس، دحس حُ٘ؾش حُؼشر٤ش، 

ب١ٌت رببذس٠ظ اٌذساعبببد االعزّبػ١ببخ، دمحم حُغييٌشحٕ،  .40 ػٔييخٕ، دحس حُؾييشٝم، أعبب

1989.ّ 
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ظلت المدارس التً أطلك علٌها مسمى "المدارس النموذجٌة" الثانوٌة، شغالً شاغالً     

لمعظم أهل السودان، إن لم ٌكن جمٌعهم، السٌما أولبن الذٌن ٌتطلعون إلى لبول أوالدهم 

أو بناتهم فٌها، ممن تحصلوا على الدرجات المتمدمة، فً امتحان شهادة مرحلة التعلٌم 

األساسً، لما تمٌزت به تلن المدارس من برٌك المع، واستحسان لمستوٌاتها األكادٌمٌة، 

 وأثرها االجتماعً.

 

ال شن أن هذه المدارس، ومنذ إنشابها فً أواخر المرن الماضً، وبالتحدٌد ابتداء من    

ن أولٌاء م وجدت إلباالً كبٌراً واهتماماً واسعاً، من اآلباء وم 1995-1994العام الدراسً 

األمور... الذٌن ٌبحثون عن المالذ التعلٌمً اآلمن، المبشر بالمستمبل المضًء، الذي 

 ٌمود لالنتماء لمإسسات التعلٌم العالً... وخاصة للكلٌات العلمٌة بنوعٌها.

 

لم تخٌب هذه المدارس ظن اآلباء واألمهات وأولٌاء األمور، فً مساعٌهم، فدفعت     

الب والطالبات... إلً ساحات التعلٌم العالً، بحسب التخصصات بؤعداد مهولة من الط

المختلفة... ولد تخرج فً كلٌات جامعاته المتعددة، الكثٌر من طالب هذه المدارس. كل 

 حسب تخصصه... ومعظمهم كانوا من األطباء والمهندسٌن ومن ٌدور فً فلكهم.

 

حمابك العلمٌة والتربوٌة، بفاعلٌة تناولت الورلة العدٌد من الجوانب... التً المست ال   

ودراٌة تامة، من معدة الورلة األستاذة/ أحالم بشٌر، ذات الخبرة والباع الطوٌل، فً 

مضمار التعلٌم العام... وهً ذاتها التً واكبت مسٌرة هذه المدارس، منذ تؤسٌسها... و 

 حتى ساعة إعداد هذه الورلة موضوع الورشة.

 

ً اللصٌمة لمسٌرة هذه المدارس، أُأمن وألف معضداً بشدة من جانبً ومن معاٌشت    

على ما جاء فً الورلة من معلومات لم تجانب عٌن الحمٌمة إطاللاً، بل هً من صمٌم 

مضامٌن المسٌرة العلمٌة، األكادٌمٌة منها والتربوٌة واالجتماعٌة، وغٌر ذلن من 

 الجوانب التً تناولتها الورلة.

 

شاهدناه سوٌاً لمحتوى الورلة... والذي ال ننوي تشوٌهه بالتكرار من هذا العرض الذي    

واالجترار الممل، فمد بانت لنا الحمابك واضحة، بما شملته من إٌجابٌات... ومن أوجه 

لصور... عبر هذه المسٌرة التعلٌمٌة الطوٌلة، التً لاربت خمس المرن من الزمان، 

كان ذلن فً مجال المعلمٌن... أو فً  تماسمتها عدة أوجه تعلٌمٌة وتربوٌة، سوى أن

مجال الطالب )وهم بٌت المصٌد.... أو فً اإلدارات التعلٌمٌة، صاحبة المرار، أو فً 

اإلدارات المدرسٌة... أو فً مجالس اآلباء... أو فً أصدلاء المدارس... أو لدى فاعلً 
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سالب فٌها... إذا الخٌر والمحسنٌن، وهً أوجه ٌمكن أن نطور اإلٌجابً منها، ونعالج ال

 ما مدت وتكالبت األٌدي البٌضاء، فً  إصالح هذا الشؤن.

 

دعونا فً هذا الممام... أن نعرج للٌالً على ما لم تتطرق إلٌه الورلة، وهو تبنً     

 عملٌتً النمو والتطور فً هذه المدارس من وجهة الجانب األكادٌمً والجانب التربوي.

 

المارئ من أول وهلة، أنهما معنٌان مترادفان... إال أن إن مما لد ٌنطبع فً ذهن     

البون بٌنهما شاسع، وهما فً نفس الولت أمران متالزمان وضرورٌان، فً السمو 

والترلً بهذا النوع من المدارس... كما أنهما أمران ال ٌنفصالن عن بعضهما البعض... 

ً دون اآلخر. ٌمكننا أن ن وجز فٌما ٌلً الفارق بٌن وال ٌمكن ألحدهما أن ٌؤخذ مولعا

 المعنٌٌن:

 

 النمو:       -1

 نعنً به الزٌادة فً الحجم أو الزٌادة فً العدد أو الزٌادة فً الكمٌة.   

 وكمثال لذلن إلٌن ما ٌلً:

إذا أحضر الشخص إناء اسطوانٌاً سلٌماً وأخذ ٌرمً بداخله بعضاً من ثمرات البلح    

لخمس دلابك...من غٌر تولف فإن الفرد المتتبع الواحدة تلو األخرى لمدة ال تتجاوز ا

 للعملٌة ٌالحظ:

 زٌادة عدد الثمار. - أ

 زٌادة حجم كومة الثمار.  - ب

 

 ماذا ٌعنً ذلن؟

 ٌعنً أن نمواً قد حدث.    

 وممارنة بحالة النمو هذي...

 

ً أن ٌنمً فً ذاته قدراً كبٌراً من المصادر المعرفٌة و المهارٌة    ٌمكن للفرد أٌضا

 والتً بال شك ستنعكس على أسلوب حٌاته. وغٌرها،

 

 التطور: -2

ال ٌعنً التطور... كم ٌملك الفرد من المصادر، كما هو فً حالة النمو، بل كم   

 ٌمكنه أن ٌفعل بما ٌملكه... وهذا بال شك سٌنعكس على أسلوب حٌاته.

 

 أال ٌعنً ذلن أن الفارق بٌن النمو والتطور كبٌر وأبعد مما نتصور؟
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هذا المنطلق... قد ٌعنً التطور رغبة الفرد وقدرته على تلبٌة حاجاته  من     

 الخاصة ورغباته، إلى جانب حاجات ورغبات اآلخرٌن المشروعة.

 

 ذلن إذا ما فسرنا الرغبة المشروعة بؤنها تمف:

 

 "عندما ال ٌؤدي الشعور بالرضا، إلى الحد من رغبة وقدرة اآلخرٌن على التطور". 

 

ً لد ٌعنً ال   مجالنا الذي  وهذا ما ٌهم فً"التعلم أو زٌادة كفاءة الفرد" تطور أٌضا

 نبحث فٌه.

 

وبما أنه ال ٌمكن لفرد ما أن ٌتعلم إنابة عن فرد آخر، فكذان التطور ٌخص الفرد    

 بعٌنه... ومن هنا ٌمكننا المول أن فكرة التطور الذاتً والتعلم الذاتً نبعت من هنا.

 

ً أجدى وأنفع للمتعلم، ألنه ومن ما هو معرو     ف لدى التربوٌٌن، فتعلم الفرد ذاتٌا

ٌساعده فً تنمٌة مهارات البحث والتفتٌش للمعارف، وتطبٌمها على أرض الوالع، مع 

بمابها ورسوخها، معظم سنً العمر... فً ذهن الفرد، على عكس التلمٌن... والحشو 

 لولت.ألمعلوماتً الماتل، والذي ٌطاله النسٌان بمرور ا

    

علٌه فالتطور الذي ٌتمتع به الفرد... سٌعود بالخٌر على اآلخرٌن، فً كل مناحً    

ً ووالعاً...  حٌاتهم التعلٌمٌة منها واالجتماعٌة وااللتصادٌة وغٌرها. وسٌشكل نهجا

 ٌعتبر نموذجاً ٌحتذي لدى األجٌال المادمة.

 

 ولنسأل أنفسنا:

 تلك المدارس المعنٌة للتعلم الذاتً"؟ "كم من المساحات التعلٌمٌة أتاحتها 

 وكم من المسافات ابتعدت عن الحشو والتلقٌن واالسترجاع التً عفا علٌها الزمن؟ 

 

 وكم من المهارات العملٌة اكتسبها الطالب فً ظل هذه المدارس؟

 

وكم من الوقت استثمره فً تنمٌة قدراته الذاتٌة... سوى أن كان داخل أو خارج 

 الجدول؟

 

 من الوقت المدرسً ابتعد فٌه عن التلقٌن وعن الحفظ؟ وكم
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وكم من الوقت أنفقه بنجاح... فً ممارسة مسؤولٌاته األسرٌة عبر المشاركة 

 الفاعلة؟ 

 

وكم من الوقت أفناه فً تقصً اإلبداع... واالستكشاف... والترقً... بحٌاته وحٌاة 

 من حوله؟

 

 لتأمل... فٌما أبدعته ٌد الخالق القدٌر؟بل كم من الوقت أمضاه فً التفكر... وفً ا

 

لدى كل فرد منا الكثٌر من التساإالت، التً تتوق إلى إجابة صرٌحة، لد ٌنبنً      

علٌها شؤن عظٌم... ٌعود على الجمٌع بالخٌر. ولد ٌوحً بتعدٌالت... أو تغٌٌرات... 

 أو تحسٌنات... أو نمو... أو تطور، فً خاتمة األمر.   

 

 

 

 

 سؤال الجوهري فهو:أما ال

 

كم ارتقت تلك المدارس... وسمت بطالبها من قوقعة التحصٌل ونسبه... التً ظلت مسرحاً 

للتفاخر، عند ظهور نتائج امتحانات الشهادة السودانٌة، على حساب جوانب حٌوٌة... 

حٌاتٌة... تعلٌمٌة وتربوٌة أخرى، أصبحت تحت طائلة التهمٌش... منذ أكثر من عقد من 

 ان؟الزم

 

العملٌة تحتاج للمتابعة... والتمصً... واإلحصاء الدلٌك، كما أشارت الورلة لذلن،     

وهً عملٌات ٌمكن أن نمف من خاللها، على المخرجات التً تتعلك بحٌاة إنسان 

سودانً وتتعلك فً نفس الولت، بآمال اآلخرٌن، سوى أن كان ذلن فً الجامعات أو 

 فً مضمار الممارسات المهنٌة.

 

لمد تطرلت الورلة للمواصفات الخاصة بالمدرسة النموذجٌة، نؤمل أن نعمل على     

تطبٌمها وتفعٌلها عبر الجهود الجماعٌة فهً هم أمة بؤجمعها. نسؤل هللا أن ٌعٌن أولبن 

المابضٌن على الجمر فٌها من إدارات ومعلمٌن وطالب على المضً فً طرٌك 

 نصٌح بملا الفم: النجاح التربوي بكل جوانبه وعندها
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 هذه هً المدرسة "النموذجٌة".  

  

 وهللا ولً النوفٌك،،،،،                                                           

 

    

 

 

      

 

    

 

     


